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นาย พัชรพงศ์ กุลกาญจนาชีว ิน : พระราชมณเฑียรสถานในหมู ่พระที ่น ั ่งจ ักร ีมหา
ปราสาท ช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (พ.ศ.2411-2418) อาจารย์ท่ี
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาสถาปัตยกรรมพระราชมณเฑียรในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทใน

พระบรมมหาราชวัง ระหว่างพ.ศ. 2411-2419 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการสร้างพระที ่นั ่งจักรีมหา
ปราสาท โดยมุ่งศึกษาในสองประเด็นหลัก คือ หนึ่ง การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระราช
มณเฑียรในหมู ่พระที่น ั ่งจักรีมหาปราสาทที ่มีการสร้างและต่อเติมมาหลายยุคสมัย  และ สอง 
การศึกษาวิเคราะห์พระราชมณเฑียรในฐานะสถาปัตยกรรมตะวันตกยุคแรกในสยาม 

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการของพระราชมณเฑียรในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท
แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ระยะแรก ระหว่าง พ.ศ. 2411-2416 ได้แก่ พระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ พระท่ี
นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ที่รับผิดชอบการก่อสร้างโดยกลุ ่มช่างไทยที่เรียนรู้การสร้างอาคารแบบ
ตะวันตกด้วยตนเอง  อาคารเหล่านี้จึงมีลักษณะผสมผสานระหว่างรูปแบบตะวันตกและรูปแบบ
ท้องถิ่นอันเป็นลักษณะท่ีปรากฎสืบเนื่องมาต้ังแต่รัชกาลท่ี 4  ระยะท่ีสอง ระหว่าง พ.ศ. 2413-2418 
เป็นช่วงที่ช่างไทยได้ร่วมทำงานร่วมกับสถาปนิกชาวอังกฤษ จอห์น คลูนิช ในการออกแบบพระที่นั่ง
บรมราชสถิตย์มโหฬาร และระยะที่สาม ระหว่าง พ.ศ. 2419-2425 อันเป็นช่วงเวลาที่จอห์น คลูนิช 
ออกแบบพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นแบบตะวันตกทั้งหมด แม้ว่าภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลง
หลังคาเป็นยอดปราสาทแบบไทยก็ตาม โดยในการศึกษานี ้จะเน้นศึกษาพัฒนาการในช่วงสอง
ระยะแรกเป็นหลัก  ข้อเสนอหลักของวิทยานิพนธ์นี้คือ แม้ภายนอกพระราชมณเฑียรในพระท่ีนั่งจักรี
มหาปราสาท จะดูมีความเป็นตะวันตก แต่ภายในกลับยังคงรักษาฐานานุศักด์ิทางสถาปัตยกรรมอย่าง
เคร่งครัด ดังพิจารณาได้จากการจัดวางตำแหน่งผังการใช้สอยตามอย่างพระราชมณเฑียรแบบจารีต 
ข้อค้นพบนี้นอกจากจะช่วยทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  และงาน
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกยุคแรก ๆ ของสยามแล้ว ยังช่วยทำให้เข้าใจเงื่อนไขในการรับและปรับใช้
สถาปัตยกรรมตะวันตกของชนช้ันนำสยามในช่วงรัชกาลท่ี 5 ได้ดียิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

59052203 : Major (History of Architecture) 
MR. PATCHARAPONG KULKANCHANACHEWIN : ROYAL RESIDENCE IN CHAKRI 

MAHA PRASAT COMPLEX DURING THE EARLY PERIOD OF KING CHULALONGKORN 
(A.D.1868-1875) THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR PINAI SIRIKIATIKUL, Ph.D. 

The thesis is a study of Royal Residences in Royal Grand Palace during the 
early period of King Chulalongkorn (A.D.1868-1875), before the building of Chakri Maha 
Prasat Throne Hall. The focuses are on early developments of the complex of Chakri 
Maha Prasat Royal Residences, and on how Western-style architecture was adopted 
for the design of the residences. 

The thesis demonstrates that the complex can be divided into three main 
periods: The first period was created between 1868-1873 by Siamese's royal master 
builders. The buildings of this period consisted of Phra thi nang Munsathan Borommaat 
and Phra thi nang Sommottithewarat Upabat Halls, distinctive in their imitated 
Western-style. The second period, constructed between 1870 and 1875, was Phra thi 
nang Borommaratchasathit Mahoran Hall, designed and built by the collaboration 
between the British architect, John Clunis, and those local master builders. The third 
period was between 1876-1882 during which Chakri Maha Prasat designed and built in 
a more Western-style by Clunis, although its roofs were later changed into Siamese 
styles. The thesis focuses on the first two developments. The argument put forward in 
this thesis is that while, on the exterior, Chakri Maha Prasat Royal Residences complex 
looked Western, their interior showed preservation of traditional hierarchy, as can be 
seen in building complex layout similar to traditional Royal Residences such as Pra 
Maha Montien in Royal Grand Palace. The finding drawn in this thesis will revise and 
throw some new light on Chakri Maga Prasat Throne Hall. The result will lead to a 
better understanding of the adoption and assimilation of western-style architecture 
during the early period of King Chulalongkorn. 

 
 

 

  



  

 

ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

ในฐานะของวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้หากปราศจากแรงสนับสนุน 
คำแนะนำ และความปรารถนาดี จากผู้ใหญ่และเพื่อนผู้เป็นกัลยาณมิตรหลายท่านดังนี้ 

ขอบพระคุณ ศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์ สำหรับความรู้และข้อแนะแนวที่มีให้มาโดย
ตลอด ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินัย สิริเกียรติกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สำหรับ
แรงผลักดันให้เกิดหัวข้อวิทยานิพนธ์นี้ สำหรับช่วยเหลือสนับสนุนในหลายๆด้านมาโดยตลอดการทำ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.คุ้มพงศ์ หนูบรรจง สำหรับคำแนะนำที่ดีในการ
พัฒนาศักยภาพของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นี้ต่อไป 

ขอบพระคุณครอบครัวที่ให้ความสนับสนุนทั้งแรงใจและทุนสำหรับการศึกษาถึงแม้จะมี
ความเห็นที่ไม่ตรงกันบ้าง ขอบคุณมิตรภาพจากเพื่อน และรุ่นพี่ในภาควิชาตลอดการศึกษาที่ดูจะ
ยาวนานนี้ ขอบคุณอะตอมที่เป็นแรงผลักดันสำคัญ ขอบคุณทวีวรรณ และคงสัจจา ที่เป็นกัลยาณมิตร
ทางความคิดท่ีดีเสมอมาในงานศึกษานี้ 

 
ในฐานะของงานศึกษาช้ินเล็กๆชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์นิพนธ์ด้านสถาปัตยกรรม งานศึกษานี้

จะเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้หากปราศจากนักวิชาการที่ได้วางรากฐานทั้งความรู้และกระบวนการศึกษา
สถาปัตยกรรมตะวันตกในประเทศไทยหลายท่าน โดยเฉพาะ อาจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์ ผู้ท่ีอุทิศตัวใน
ฐานะนักวิชาการและอาจารย์ที่ควรแก่การนับถือ ขอบคุณในงานศึกษาของ อาจารย์พินัย สิริเกียรติกุล 
และอาจารย์ ชาตรี ประกิตนนทการ และอาจารย์อีกหลายท่านท่ีได้ขยายเพดานการศึกษาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม และเปิดโลกทัศน์ต่อการมองสถาปัตยกรรมให้กว้างยิ่งขึ้น และงานศึกษาของ ธงชัย วินิจ
จะกูล ท่ีเต็มไปความกล้าหาญทางวิชาการและมอบความหมายต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ควบคู่ไป
กับคุณค่าในความเป็นมนุษย์ 

ท้ายท่ีสุดนี้ผู้เขียนมีความหวังว่างานศึกษาเล็กๆช้ินนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อยใน
การตอบคำถามบางประการและต่อยอดเป็นคำถามต่อสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันต่อไปไม่รู้จบ 
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บทคัดย่อ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาสถาปัตยกรรมพระราชมณเฑียรในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทใน

พระบรมมหาราชวัง ระหว่างพ.ศ. 2411-2419 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนการสร้างพระท่ีนั่งจักรีมหา

ปราสาท โดยมุ่งศึกษาในสองประเด็นหลัก คือ หนึ่ง การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระราช

มณเฑียรในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทท่ีมีการสร้างและต่อเติมมาหลายยุคสมัย และ สอง 

การศึกษาวิเคราะห์พระราชมณเฑียรในฐานะสถาปัตยกรรมตะวันตกยุคแรกในสยาม 

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการของพระราชมณเฑียรในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท

แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ระยะแรก ระหว่าง พ.ศ. 2411-2416 ได้แก่ พระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ พระท่ี

นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ท่ีรับผิดชอบการก่อสร้างโดยกลุ่มช่างไทยท่ีเรียนรู้การสร้างอาคารแบบ

ตะวันตกด้วยตนเอง  อาคารเหล่านี้จึงมีลักษณะผสมผสานระหว่างรูปแบบตะวันตกและรูปแบบ

ท้องถิ่นอันเป็นลักษณะท่ีปรากฎสืบเนื่องมาต้ังแต่รัชกาลท่ี 4  ระยะท่ีสอง ระหว่าง พ.ศ. 2413-2418 

เป็นช่วงท่ีช่างไทยได้ร่วมทำงานร่วมกับสถาปนิกชาวอังกฤษ จอห์น คลูนิช ในการออกแบบพระท่ีนั่ง

บรมราชสถิตย์มโหฬาร และระยะท่ีสาม ระหว่าง พ.ศ. 2419-2425 อันเป็นช่วงเวลาท่ีจอห์น คลูนิช 

ออกแบบพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นแบบตะวันตกท้ังหมด แม้ว่าภายหลังจะมีการเปล่ียนแปลง

หลังคาเป็นยอดปราสาทแบบไทยก็ตาม โดยในการศึกษานี้จะเน้นศึกษาพัฒนาการในช่วงสอง

ระยะแรกเป็นหลัก  ข้อเสนอหลักของวิทยานิพนธ์นี้คือ แม้ภายนอกพระราชมณเฑียรในพระท่ีนั่งจักรี

มหาปราสาท จะดูมีความเป็นตก แต่ภายในกลับยังคงรักษาฐานานุศักดิ์ทางสถาปัตยกรรมอย่าง

เคร่งครัด ดังพิจารณาได้จากการจัดวางตำแหน่งผังการใช้สอยตามอย่างพระราชมณเฑียรแบบจารีต 

ข้อค้นพบนี้นอกจากจะช่วยทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท และงาน

สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกยุคแรก ๆ ของสยามแล้ว ยังช่วยทำให้เข้าใจเงื่อนไขในการรับและปรับใช้

สถาปัตยกรรมตะวันตกของชนช้ันนำสยามในช่วงรัชกาลท่ี 5 ได้ดียิ่งขึ้น 
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Abstract 
 
 

The thesis is a study of Royal Residences in Royal Grand Palace during the 

early period of King Chulalongkorn (A.D.1868-1875), before the building of Chakri 

Maha Prasat Throne Hall. The focuses are on early developments of the complex of 

Chakri Maha Prasat Royal Residences, and on how Western-style architecture was 

adopted for the design of the residences.  

The thesis demonstrates that the complex can be divided into three main 

periods: The first period was created between 1868-1873 by Siamese's royal master 

builders. The buildings of this period consisted of Phra thi nang Munsathan 

Borommaat and Phra thi nang Sommottithewarat Upabat Halls, distinctive in their 

imitated Western-style. The second period, constructed between 1870 and 1875, was 

Phra thi nang Borommaratchasathit Mahoran Hall, designed and built by the 

collaboration between the British architect, John Clunis, and those local master 

builders. The third period was between 1876-1882 during which Chakri Maha Prasat 

designed and built in a more Western-style by Clunis, although its roofs were later 

changed into Siamese styles. The thesis focuses on the first two developments. The 

argument put forward in this thesis is that while, on the exterior, Chakri Maha Prasat 

Royal Residences complex looked Western, their interior showed preservation of 

traditional hierarchy, as can be seen in building complex layout similar to traditional 

Royal Residences such as Pra Maha Montien in Royal Grand Palace. The finding drawn 

in this thesis will revise and throw some new light on Chakri Maga Prasat Throne Hall. 

The result will lead to a better understanding of the adoption and assimilation of 

western-style architecture during the early period of King Chulalongkorn. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

หมู ่พระท่ีน ั ่งจ ักร ีมหาปราสาท เป็นหนึ ่งในหมู ่พระราชมณเฑ ียรสถานที ่สำค ัญใน
พระบรมมหาราชวัง สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ตั ้งอยู่ตรงกลาง
ระหว่างพระมหามณเฑียรและหมู่พระมหาปราสาท คือพระที่นั ่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่ง
อาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท  และเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายด้วยรูปลักษณ์เฉพาะตัวของสถาปัตยกรรม
แบบตะวันตกผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยประเพณีในส่วนเครื่องยอดปราสาท 3 ยอดที่เชื่อมต่อ
กันด้วยมุขกระสัน  

แต่เดิมก่อนการสร้างหมู ่พระที ่น ั ่งจักรีมหาปราสาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชมณเฑียรสถานขึ้นใหม่บนสถานที่ซึ่งเสด็จพระราชสมภพ 
และพระตำหนักเดิมของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระบรมราชชนนี  ประกอบด้วยอาคาร
หมู่พระที่นั ่งใหม่ 4 องค์ ในปี พ.ศ.2411 คือ พระที่นั ่งมูลสถานบรมอาสน์และ พระที่นั ่งสมมติ
เทวราชอุปบัติ เป็นพระท่ีนั่งในการประทับและทรงงาน และมีพระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์ พระท่ีนั่ง
นิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตรประกอบ เป็นลักษณะของพระที่นั่งแฝด มีทิมดาบกั้นพื้นที่และเขื่อนเพชรลอ้ม
อยู่โดยรอบ มีสมเด็จเจ้าพระยาภานุวงษ์มหาโกษาธิบดีเป็นแม่กอง พระยาเวียงในนฤบาล (หรั่ง เก-
ตุทัต) เป็นนายช่าง ตามที่ปรากฏในรูปถ่ายหมู่พระที่นั ่งทั้งหมดในระยะแรกเป็นอาคารเครื่องก่อ
รูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบตะวันตกโดยช่างชาวไทยและชาวจีน ตามลักษณะพระราชนิยมท่ี
ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4)1 ต่อมาในปี พ.ศ. 2413 ภายหลัง
การเสด็จประพาสเกาะชวา อินเดีย และสิงคโปร์2 รัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้สร้าง
พระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารขึ้นอีกพระท่ีนั่งหนึ่ง ซึ่งเสร็จส้ินในปี พ.ศ. 2417  

หนึ่งปีหลังการสร้างพระท่ีนั่งบรมราชสถิตมโหฬาร รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯให้สร้างพระท่ีนั่ง
องค์ใหม่ข้ึนเป็นท้องพระโรงในสถานท่ีเดียวกัน  คือหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ประกอบด้วยพระท่ี
นั่ง 3 องค์ทอดตัวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกในส่วนพระราชฐานช้ันกลาง แต่ละองค์เช่ือมต่อกัน

 

1 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480 

(กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553) , 100. 

2 จดหมายเหตุเร่ืองก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท คัดจากหนังสือค๊อด (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475), 2. 
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ด้วยมุขกระสันโดยตลอด และมีการต่อเติมกลุ่มอาคารพระที่นั่งประกอบเพิ่มเติมกินอาณาบริเวณลึก
เข้าไปในส่วนพระราชฐานช้ันในซึ่งมีการใช้สอยแตกต่างกัน  

แรกเริ ่ม พระที่นั ่งจักรีมหาปราสาท ได้รับการออกแบบโดย จอห์น คลูนิช สถาปนิกชาว
อังกฤษจากสิงคโปร์ซึ่งเข้ามารับราชการในสยาม ให้มีลักษณะแบบตะวันตกท้ังหมดรวมถึงยอดหลังคา
รูปโดม แต่ในระหว่างท่ีการก่อสร้างดำเนินมาถึงชั้นสอง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง
บุนนาค) ได้กราบบังคมทูลทัดทานว่าการสร้างอาคารพระที่นั่งแบบตะวันตกนั้นเป็นการลบล้างราช
ประเพณี3 นำไปสู่การแก้รูปแบบหลังคาเป็นยอดปราสาทแบบไทยในเวลาต่อมา  

ด้วยลักษณะเฉพาะดังกล่าวทำให้ในการศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยท่ีผ่านมาพระ
ท่ีนั่งองค์นี้มักถูกใช้เป็นกรณีตัวอย่างในการอธิบายความเปล่ียนแปลงทางสังคมและสถาปัตยกรรมใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีมีการเปิดรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาพร้อม
กับเทคโนโลยีทีเสริมสร้างความเจริญในด้านต่างๆ รวมถึงวิเทโศบายของการสร้างความศิวิไลซ์ผ่าน
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในช่วงของลัทธิล่าอาณานิคม อย่างไรก็ตามแม้งานศึกษาที่ผ่านมาได้
ศึกษาวิเคราะห์ลงในมิติต่างๆท้ัง ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม งานช่างและมิติทางสังคมการเมือง แต่
ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในช่วงท่ีพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสร้างเสร็จหรือภายหลังปี พ.ศ.2425 เป็น
ต้นมา ยังไม่ปรากฏการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มพระราชมณเฑียรในสมัยก่อนการสร้างพระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท  

ด้วยเหตุนี้จึงนำมาสู่ความสนใจศึกษาการเกิดขึ้นและรูปแบบสถาปัตยกรรมพระราชมณเฑียร
สถานในระยะแรกของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิด
ความเข้าใจในบริบททางสังคม การเมืองในขณะนั้น ผลการศึกษาจะช่วยขยายเพดานความรู้ ท่ี
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมตะวันตกในช่วงต้นรัชสมัยรัชกาลท่ี 5 

เพื่อทำความเข้าใจการเกิดขึ้นของพระราชมณเฑียรในหมู่พระท่ีนั่งจักรีฯ ก่อนอื่นจำเป็นต้อง
ศึกษาถึงอิทธิพลแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมท้ังจากภายในและภายนอกท่ีเป็นแรงผลักดันสำคัญ
ต่อพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของหมู่พระท่ีนั่งฯเสียก่อน 

การสร้างพระมหาปราสาทและหมู่พระราชมณเฑียรสมัยรัตนโกสินทร์ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก
ในสมัยรัชกาลท่ี 1 เมื่อ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้าง
พระราชนิเวศมณเฑียรสถานแห่งใหม่ขึ ้นทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับการสร้าง

 
3 ส. พลายน้อย, เล่าเร่ืองบางกอก (กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2555.) 75. 
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พระบรมมหาราชวังแห่งใหม่ในปีพ.ศ. 23254 เพื่อเป็นท่ีสำหรับการออกว่าราชการแผ่นดิน การ
ประกอบพระราชพิธี พร้อมทั้งเป็นประทับของสมเด็จพระอัครมเหสี พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในและ
ข้าราชบริพารในพระองค์  

การสร้างหมู่พระราชมณเฑียรและพระมหาปราสาท นอกจากการใช้เป็นท่ีประทับและออกว่า
ราชการแล้ว ยังเป็นเครื่องแสดงฐานานุศักด์ิของพระมหากษัตริย์ ในฐานะของสมมุติเทพตามคติ
พราหมณ์และพระจักรพรรดิราชในคติพุทธศาสนา เช่น การแสดงสัญลักษณ์ซึ่งส่ือถึงคติพระอินทร์ใน
พระท่ีนั่งสำคัญสามองค์ในหมู่พระมหามณเฑียรคือ จักรพรรดิพิมาน ไพศาลทักษิณ และอมรินทรวินิจ
ฉัย5 การนำรูปของพระนารายน์ทรงสุบรรณขึ้นประดิษฐานบนพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทล้วนเป็นการ
เน้นย้ำถึงสถานะสมมุติเทพของพระมหากษัตริย์ ระบบสัญลักษณ์และฐานานุศักดิ์ทางสถาปัตยกรรม
จึงเป็นกรอบคิดสำคัญท่ีกำหนดรูปแบบของพระมหาปราสาทและหมู่พระราชมณเฑียรท่ีประทับ 

ธรรมเนียมการสร้างหมู่พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรแบบจารีตเช่นนี้ได้รับการ
ปฏิบัติสืบมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ช่วงเวลาดังกล่าว กลุ่ม
ชนชั้นนำไทยเริ่มเปิดรับอิทธิพลตะวันตกอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสำคัญในแบบ
แผนการสร้างพระที่นั่งและพระราชมณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง โดยเฉพาะการสร้างหมู่พระราช
มณเฑียรขึ้นใหมท่างทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวังมีนามว่า หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ซึ่งเป็นหมู่
พระราชมณเฑียรกลุ่มแรกที่สร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกทั้งหมด ตามที่ประชุม
พงศาวดาร “ประกาศเทวดาในงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร” บันทึกไว้ความว่า 

“…โปรดให้ช่างสร้างพระอภิเนาว์นิเวศน์ โดยแบบอย่างท่วงทีคล้ายกับราชนิเวศน์ 

ซึ่งมีในมหานครข้างโยรปิยปถพี  เพื่อจะต้องท่วงทีกับสิ่งเครื่องประดับประดาท่ี

ได้มาแต่โยรปิยมหานครต่างๆ ไว้สำหรับรับแขกเมือง และระลึกถึงทางพระราช

ไมตรีด้วยพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ในโยรปิยปถพี เพราะทอดพระเนตรเห็นของราช

บรรณาการพิเศษท่ีกล่าวมานี้อยู่เนืองๆ นั้น…”6 

 
4 แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว., พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน

พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2519) , 1. 
5 ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ : มติชน, 

2558) , 70. 

6 สมมตอมรพันธุ์, กรมพระ, ประกาศการพระราชพิธี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 
131. 
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ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ในคติ
สมมุติเทพหรือจักรพรรดิราชในรัฐจารีตเท่านั้น แต่ยังหมายถึงพื้นท่ีซึ่งรัชกาลท่ี 4 ใช้แสดงตนในฐานะ
ประมุขของรัฐเสมอกับบรรดาประมุขของประเทศตะวันตกด้วยเช่นกัน  

การดำรงอยู่ของคติสมมติราชเดิมและภาพลักษณ์ของประมุขรัฐสมัยใหม่ที่สอดแทรกเข้ามา
พร้อมกับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 47 ดังกล่าวนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งผลต่อธรรม
เนียมในการสร้างท้องพระโรงและพระท่ีนั่งด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตกท่ีมีลักษณะเฉพาะในราชสำนัก
สยามมาจนถึงช่วงต้นรัชกาลท่ี 5  

1.1 สถานภาพประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้ จำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทำการทบทวน
สถานภาพของความรู้และกรอบการศึกษาท่ีผ่านมาของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในช่วงต้นรัชกาล
ท่ี 5 ควบคู่ไปกับการศึกษาหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท โดยพบว่ากรอบการศึกษาท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ 
มีการอธิบายลักษณะสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ในฐานะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการ
เปลี ่ยนผ่านทางรูปแบบสถาปัตยกรรมจากสถาปัตยกรรมไทยแบบจารีต  มาสู ่การรับอิทธิพล
สถาปัตยกรรมตะวันตกอย่างเต็มตัว เช่นเดียวกับในทางประวัติศาสตร์ช่วงรัตนโกสินทร์ ท่ีนิยมกำหนด
ช่วงเวลาดังกล่าวว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากยุค สยามเก่า มาสู่สยามใหม่  โดยปัจจัยสำคัญที่ถูกใช้
เป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยออกมาเป็นสองช่วงใหญ่นั้น มาจากเหตุการณ์สำคัญในช่วงหัวเล้ียวหัวต่อ
ทางสังคมหลายประการที ่เกิดขึ ้นที ่กระทบต่อบริบททางสังคมแบบเดิม เช่นในงานวิจัยเรื ่อง 
“สถานภาพงานวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2503-2535” โดยแถมสุข นุ่ม
นนท์ และคณะ ได้ถือเอาเหตุการณ์การตกลงทำสนธิสัญญาเบาริ่ง (The Bowring Treaty) ของราช
สำนักสยามในปี พ.ศ.2398 เป็นจุดสิ้นสุดของ  “ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์สมัยแรก” และเป็น
จุดเริ่มต้นของ “ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์สมัยใหม่”8 มาจนถึงแรงผลักดันจากลัทธิล่าอาณานิคม
โดยชาติมหาอำนาจตะวันตกที่ได้แผ่อิทธิพลเข้ามามีบทบาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ในช่วง

 
7 Koompong Noobanjong, The Aesthetics of Power:  Architecture and 

Modernity and Idenity from Siam to Thailand (Bangkok, Thailand : White Lotus Press, 

c2013), 10. 
8 แถมสุข นุ่มนนท์, สถานภาพงานวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 

2503-2535 (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2544)  
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รัชกาลที่ 5 ได้เกิดการปฎิรูปการเมืองการปกครองสยาม ตั้งแต่การปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมาย และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตามแบบตะวันตก  

เช่นเดียวกับการจำแนกยุคทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมกระแสหลักที่มักให้คำอธิบายท่ี
สอดคล้องไปกับประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ว่าเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ดังที่จะพบได้ว่าเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยงานสถาปัตยกรรมในระยะเปลี่ยน
ผ่านนี้มีทิศทางการวิเคราะห์ท่ีจำแนกได้เป็น 2 ประการได้แก่ 

ความเปลี่ยนแปลงด้วยสภาพสังคมและการเมืองเศรษฐกิจ 

ในช่วงต้นรัชกาลท่ี 5 อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมสยามมากขึ้น
อย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนนับต้ังแต่การตกลงทำสนธิสัญญาเบาริ่ง ส่งผลให้เกิดการค้าเสรีในประเทศ 
สถาปัตยกรรมตะวันตกถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตและสังคมแบบใหม่ ในหมู่ชนชั้นนำ ใน
ขณะเดียวกันการสร้างสถาปัตยกรรมตะวันตกในหมู่ชนชั้นนำสยามได้รับการอธิบายว่าเป็นตัวแทน
ความศิวิไลซ์ท่ีใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันการรุกรานจากมหาอำนาจตะวันตกในขณะนั้น ดังท่ี 
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช อธิบายว่า  

“ฝรั่งสมัยนั้นหาเหตุจะเอาประเทศตะวันออกเป็นเมืองขึ้นอยู่ หากประเทศใด

ยึดถือศิลปะและประเพณีของตนแน่นฝ้า ฝรั ่งก็จะตีความว่าประเทศนั้นเป็น

ประเทศป่าเถื่อน และความป่าเถื ่อนนั้นเป็นเหตุผลที่จะยึดเอาเป็นเมืองขึ ้นได้

ง่ายๆ ...พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปิยมหาราช ทรงจับเคล็ดข้อนี้ได้จึง

ต่างพลิกแผ่นดินให้เป็นฝรั่งในทันทีทันใดเหมือนเนรมิต ถึงในใจคนจะเปลี่ยนไม่

ทัน ก็เอาแต่รูปร่างกายภายนอกออกก่อน”9 

การพยายามอธิบายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วย
การให้น้ำหนักต่อแรงผลักดันจากภายนอกหรืออิทธิพลกระแสการล่าอาณานิคมมากกว่าแรงผลักดัน
ภายใน อาจกล่าวได้ว่าเป็นส่ิงท่ีปรากฏต้ังแต่ช่วงเวลาท่ีชนช้ันนำเริ่มรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา
ต้ังแต่รัชกาลท่ี 4 ดังเช่น ในส่วนหนึ่งของประกาศเทวดางานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียรพระอภิ
เนาว์นิเวศน์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เน้นย้ำพระราชประสงค์ที่ต้องการสร้างพระ
ราชมณเฑียรแห่งนี้ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกว่าพระองค์ไม่ใช่จะทรง “ลุ่มหลงมัวเมา” ด้วย
เบ็ญจพิธกามคุณฤดีโดยไม่เห็นพระไตรลักษณ แต่ต้องการสร้างพระเกียรติยศแก่พระบารมีสืบไป และ

 
9 นิจ พิญชีระนันทน์, “สถาปัตยกรรมไทย การเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่สมัยรัชกาลท่ี 5” 

นิตยสารศิลปากร ปีท่ี 40 ฉบับท่ี 2 มีนาคม-เมษายน 2540: 79-82. 
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ต้องการให้เป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองให้เหมาะสมแก่พระเกียรติโดยไม่ให้เป็นที่ “ยิ้มเย้ย” ของ
ชาวตะวันตกไปได้10 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 สถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นได้ทั้งเครื่องหมายของความ  
“ศิวิไลซ์”หรือความเจริญ และยังเป็นภาพแทนถึงอิทธิพลของคริสต์ศาสนาที่เข้ามาพร้อมวัฒนธรรม
ตะวันตก ซึ่งย่อมก่อให้เกิดความกังวลต่อชนชั้นนำสยามจำนวนหนึ่ง ทำให้ในการรับวัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการปฎิรูปสยามที่นำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระองค์จึงจำเป็นต้องเน้นย้ำและอธิบายการรับวัฒนธรรมตะวันตกในฐานะประโยชน์ที ่สูงต่อ
ราชอาณาจักรและพระพุทธศาสนาอยู่บ่อยครั้ง ดังเช่น ส่วนหนึ่งในพระราชกระแสในจารึกอุโบสถวัด
นิเวศน์ธรรมประวัติ ซึ่งโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นด้วยรูปแบบฟื้นฟูโกธิคในปี พ.ศ.2421 ความว่า 

“...ซึ่งทรงพระราชดำริให้สร้างโดยแบบอย่างเป็นของชาวต่างประเทศดังนี้ ใช่จะ

มีพระราชหฤทัยเลื ่อมใสนับถือศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธศาสนานั้นหามิได้ 

พระราชดำริให้ในพระประสงค์จะทรงบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลก

ประหลาด และเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงชมเล่นเป็นของประหลาด ไม่

เคยมีในพระอารามอื่น...”11 

หรือในพระราชดำรัสที่ทรงเน้นย้ำต่อนักเรียนไทยในต่างประเทศว่า “ให้พึงนึกในใจไว้ว่าเรา
ไม่ได้มาเรียนจะเปนฝรั่ง เราเรียนเพื่อจะเปนคนไทยท่ีมีความรู้เสมอด้วยฝรั่ง” (จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
2458, 138) การเน้นย้ำถึงพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการต้านภัยคุกคามจากจักรวรรดินิยม
ตะวันตกในช่วงเวลานั้นทั้งจากอังกฤษและฝรั่งเศสตลอดรัชสมัย ได้กลายเป็นทิศทางหลักของการ
ตีความคุณค่าความหมายของสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะการ
อธิบายพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงจากพระราชนิยมในสถาปัตยกรรมแบบจารีตมาสู่สถาปัตยกรรมตะวันตก

ว่ามีแรงผลักดันเชิงบีบบังคับจาก “ปัจจัยภายนอก” หรือภัยจากลัทธิล่าอาณานิคมเป็นสำคัญ12มากกว่าจะเป็น

แรงผลักดันภายในหรือพระราชนิยมส่วนพระองค์ ในแง่นี้การสร้างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกถือเป็นความ
จำเป็นและกุศโลบายทางการเมืองของกลุ่มชนชั้นนำสยามในขณะนั้นที่ต้องเลือกสร้างสถาปัตยกรรมตะวันตก
เพื ่อแสดงออกถึงความมีอารยะของบ้านเมืองตามบรรทัดฐานชาติตะวันตก พระราชนิยมศิลปกรรม

 
10 สมมตอมรพันธุ์, กรมพระ, ประกาศการพระราชพิธี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 

130-131. 
11 วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ (อยุธยา : เทียนวัฒนา, 2528), 5. 
12 วัฒนะ จูฑะวิภาค. (2552). สถาปัตยกรรมในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว : ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสังคมไทย 2552 สืบค้นจาก
http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13257 

http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13257
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สถาปัตยกรรมตะวันตกจึงได้รับการอธิบายว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชภารกิจอันสำคัญยิ่งยวดในการ
รักษาผืนแผ่นดินและเอกราชของชาติ13  ท่ีมีพระมหากษัตริย์ในบทบาทท่ีเป็นผู้ปกป้องรักษาและช่วย
ให้สยามรอดพ้นภัยคุกคามของตะวันตก14  

ต่อมาในปี พ.ศ.2553 สมชาติ จึงสิริอารักษ์ได้อธิบายถึงบริบททางสังคมที่ส่งผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมและพระราชนิยมในช่วงรัชกาลที่ 5 ไว้ในอีกมิติหนึ่ง คือ การ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มชนชั้นนำสยามในขณะนั้น มิใช่เป็นการจำยอมจากแรงกดดันคุกคามแต่อย่าง
เดียว ในหลายๆกรณีกลับเป็นความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ปรับตัว เนื ่อง จากความเลื่อมใสใน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการของชาติตะวันตก อันทำให้ค่านิยมและวัฒนธรรมแบบตะวันตกไหลบ่าเข้า
มายังสยามอย่างรวดเร็ว และกระตุ้นให้สยามเปิดโอกาสรับองค์ความรู้สมัยใหม่ของตะวันตกเข้ามา
ปรับใช้พร้อมไปกับการปฎิรูปการปกครองประเทศและปฎิรูประบบสาธารณูปโภคให้เจริญก้าวหน้า
แบบตะวันตก ดังที่สมชาติกล่าวว่า “โดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมพื้นฐาน
มากมายหลายอย่างแบบไทยเดิมไปนิยมแบบตะวันตก เช่น ความนิยมในการศึกษาแบบตะวันตก 
ความนิยมในการอยู่อาศัยและลักษณะบ้านเรือน ...พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเองทรง
มีพระราชนิยมส่วนพระองค์ในอาคารแบบตะวันตกเป็นอย่างยิ่ง ดูได้จากอาคารสำคัญๆในรัชกาลท้ัง
ของรัฐบาลและส่วนพระองค์ ล้วนสร้างด้วยแบบตะวันตกเกือบทั้งสิ ้น”15 แต่อย่างไรก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงในช่วงแรกนั้นยังคงไม่ได้เปลี่ยนลงไปในระดับโครงสร้างทางสังคมหรือวิถีชีวิตจนถงึช่วง
ต้นรัชกาลท่ี 5  

จากงานศึกษาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า การให้คำอธิบายต่อการเกิดขึ้นของสถาปัตยกรรม
ตะวันตกในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยยึดโครงเรื่องประวัติศาสตร์สังคม มักเน้นถึงแรงผลักดันภายนอกหรือ
ความเปลี่ยนแปลงภายใน ในลักษณะที่แบ่งความเป็นไทยและความเป็นตะวันตกออกจากกันอย่าง
ชัดเจน ทำให้การอธิบายดังกล่าวได้สร้างข้อจำกัดต่อการอธิบายสถาปัตยกรรมลูกผสมที่เกิดขึ้นใน
สยามท่ีเกิดขึ้นแตกต่างหลากหลายออกไป 

  

 
13 วลัญช์ สุภากร. (2558). ทรงต้านภัยด้วยงานสถาปัตย์. สืบค้นเมื่อ10 ธันวาคม, 2561, 

จาก ช่ือเว็บไซต์: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/677322 
14 ทวีศักดิ์ เผือกสม, หยดเลือดจารึกและแท่นพิมพ์ : ว่าด้วยความรู้/ความจริงของชนชั้น

นำสยาม พ.ศ. 2325-2411 (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2561.), 62. 
15 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ – พ.ศ.

๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.), 62. 
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ความเปลี่ยนแปลงของระบบช่าง 

ความเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างความทันสมัยผ่านงานสถาปัตยกรรมตะวันตกในช่วงต้นรัชกาลท่ี 
5 เห็นได้ชัดเจนขึ้นอย่างมากภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาส
ประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบเช่น ชวา สิงคโปร์ และอินเดีย ในปี พ.ศ.2413 เป็นโอกาสท่ีทำให้พระองค์
ได้ทอดพระเนตรเห็นความเจริญของบ้านเมืองที่อยู่ในอาณานิคมของชาติตะวันตกอันนำไปสู่การปฎิ
รูปประเทศในด้านต่างๆเพื่อสร้างสยามใหม่ท่ีมีความเจริญทัดเทียมอารยประเทศในโลกตะวันตก16   

การปฎิรูปนี้ย่อมส่งผลกระทบถึงวิชาชีพการก่อสร้างระบบการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยี
อาคารและวัสดุก่อสร้างในสยามให้เปลี่ยนแปลงไป จากความต้องการอาคารสถานที่ในรูปแบบ
ตะวันตกที่มีมากขึ้น เดิมที่ระบบการทำงานสถาปัตยกรรมในประเทศจะดำเนินการโดยกลุ่มช่าง
ท้องถิ่นซึ่งทำงานสังกัดกรมกองต่างๆเช่น กรมวัง ต่อมาได้เปล่ียนมาสู่ระบบออกแบบรับเหมาก่อสร้าง
สมัยใหม่ท่ีดำเนินการโดยสถาปนิกและวิศวกรชาวตะวันตกเข้ามาแทนท่ี17  ถึงแม้ว่าในระยะหนึ่งกลุ่ม
ช่างชาวไทยเหล่านี้จะมีความพยายามในการปรับตัวโดยอาศัยการเรียนรู้เองผ่านการสังเกตและจดจำ 
แต่ด้วยข้อจำกัดท่ีไม่สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจระเบียบงานตะวันตกได้อย่างเป็นระบบ จึงทำให้การ
สร้างสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในยุคแรก มีความแตกต่างจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สรา้ง
ขึ้นภายใต้การออกแบบของชาวยุโรปเอง18  ทำให้ช่างชาวตะวันตกค่อยๆเข้ามามีบทบาทแทนท่ีในการ
สร้างสถาปัตยกรรมตะวันตกให้กับชนช้ันนำสยาม 

ชาตรี ประกิตนนทการ ต้ังข้อสังเกตถึงโครงเรื่องการอธิบายประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมนี้ ได้
ทำให้ความเข้าใจพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมในไทย ถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วงทางประวัติศาสตร์ท่ีไม่มี
ความต่อเนื่องกันได้แก่ สถาปัตยกรรมประเพณี ต้ังแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา เรื ่อยมาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ สถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตก ที่เกิดการเปลี่ยนระบบการออกแบบก่อสร้างโดย
สถาปนิกตะวันตกเข้ามาแทนท่ีช่างไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 อันเป็นจุดเริ่มต้นของความถดถอยของช่าง
ไทยรวมถึงจุดเส่ือมของสถาปัตยกรรมไทยประเพณีในสยาม ก่อนจะเริ่มต้นการเล่าด้วยโครงเรื่องใหม่ 
ในส่วนของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ได้ถูกอธิบายคู่ขนานไปกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก 
ผลที่ตามมาของการแบ่งสถาปัตยกรรมออกเป็นสองช่วงอย่างแยกขาดกันนี้ก่อให้เกิดข้อจำกัดของ

 
16 คณะวิจัย วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงาน

สถาปัตยกรรม : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม, 2536.), 18. 
17 ผุสดี ทิพทัส, ช่างฝร่ังในกรุงสยาม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2545.), 3. 
18 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ – พ.ศ.

๒๔๘๐  (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.), 76. 
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เพดานความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมตะวันตกในไทย ท่ีนอกเหนือจากการปรับเปล่ียนดัดแปลงอาคาร
ไปตามสภาพแวดล้อมกายภาพ ในส่วนแนวคิดท่ีรองรับการปรากฏขึ้นของอาคารนั้นๆ ต่างถูกอธิบาย
เป็นเพียงการนำเข้าเชิงรูปแบบอย่างสำเร็จรูปโดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดเบื้องหลังท่ีก่อให้เกิด
สถาปัตยกรรมตะวันตกในประเทศไทยแต่อย่างใด19 

สรุป 

ด้วยแนวทางการศึกษาที่เน้นถึงปัจจัยความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเป็นเหตุผลสำคัญของ
การรับวัฒนธรรมตะวันตกในหมู่ชนช้ันนำท่ีส่งผลมาสู่การสร้างสถาปัตยกรรมตะวันตกในสยาม ทำให้
วิธีการอธิบายความหมายในสถาปัตยกรรมตะวันตกในสยามมักถูกรวบภายใต้คำอธิบายใหญ่ร่วมกัน
คือ “สถาปัตยกรรมตะวันตกถูกสร้างเพื่อการนำเสนอภาพลักษณ์ความศิวิไลซ์เพื่อต่อต้านกระแสการ
ล่าอาณานิคม” อย่างไรก็ตามแนวทางการศึกษาดังกล่าว มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถทำความเข้าใจ
พัฒนาการของรูปแบบและความหมายสถาปัตยกรรมตะวันตกโดยช่างไทยในช่วงรัชกาลที่ 4 จนถึง
ช่วงต้นรัชกาลท่ี 5 ได้เพียงพอ และถูกอธิบายเป็นความพยายามสร้างตามแบบอย่างสถาปัตยกรรม
ตะวันตกแท้ แต่ยังขาดความเข้าใจในไวยากรณ์สถาปัตยกรรมตะวันตกแบบคลาสสิค ทำให้ระบบช่าง
ไทยถูกแทนที่ด้วยสถาปนิกตะวันตกท่ีตอบสนองความต้องการของกลุ่มชนชั้นนำในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมตะวันตกได้ดียิ่งขึ้น ท่ีสามารถนำเสนอความศิวิไลซ์ได้ดีกว่า ดังเช่นการสร้างพระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาท ได้รับการออกแบบโดย จอห์น คลูนิช สถาปนิกชาวอังกฤษในช่วงหลังปี พ.ศ.2419 

ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว การศึกษาพระราชมณเฑียรสถานในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2411 ถึง พ.ศ.2419 ซึ่งเป็นช่วงที่สันนิษฐานได้ว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ช่างไทยมีส่วน
รับผิดชอบอย่างมากในการออกแบบก่อสร้าง จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการศึกษาที่แตกต่าง
ออกไปคือ การเน้นให้ความสำคัญต่อพัฒนาการช่างไทยในการผลิตงานตะวันตก ที่สืบเนื่องจากงาน
สถาปัตยกรรมในช่วงรัชกาลที ่ 4 เพื ่อทำความเข้าใจรูปแบบสถาปัตยกรรมและความหมายใน
สถาปัตยกรรมพระราชมณเฑียรสถานในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทได้มากยิ่งขึ้น 

1.2 สถานภาพงานศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 

การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับหมู่พระราชมณเฑียรในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในต้นรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สามารถจำแนกได้เป็นสองกลุ่มคือ หนึ่ง การศึกษาหมู่พระ
ท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ในฐานะอาคารสำคัญในพระบรมมหาราชวัง ได้แก ่หนังสือ พระมหาปราสาท

 
19 ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม สยามสมัย ไทย

ประยุกต์ ชาตินิยม(กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.), 1. 



  

 

12 

และพระราชมณเฑียรสถานในพระบรมมหาราชวัง โดย ม.ร.ว. แสงสูรย์ ลดาวัลย์  (พ.ศ.) 
วิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรมในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพทุธ
ยอดฟ้าจุฬาโลก ถึงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพ.ศ.2325-2453 โดย 
มรว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี (พ.ศ. 2525) และการศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งคือการศึกษาหมู่พระที่นั ่งจักรีมหา
ปราสาท ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงเรื่องทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในประเทศไทย ซึ่งส่วนมาก
เป็นการวิเคราะห์หมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในช่วงหลังพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทเสร็จสมบูรณ์ในปี 
พ.ศ.2425 โดยสามารถแบ่งทิศทางการอธิบายออกได้เป็นสามแนวทางหลัก คือ  

แนวทางที่หนึ่ง หมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท เป็นตัวแทนสะท้อนความขัดแย้งระหว่าง อุดม
คติเก่าของกลุ่มอนุร ักษ์นิยมนำโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุร ิยวงศ์  (ช่วง บุนนาค) และ
อุดมการณ์สมัยใหม่ของกลุ่มสยามหนุ่ม นำโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีมีพระราช
ประสงค์จะปฎิรูปราชสำนักและธรรมเนียมให้มีความศิวิไลซ์ในแบบแผนของตะวันตก20 จากเหตุการณ์
ท่ีรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก
ตั้งแต่ส่วนอาคารถึงยอดหลังคาโดม21 แต่ในช่วงเวลานั้นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ได้ทูล
ทัดทานและเสนอให้มีการสร้างยอดปราสาททั้งสามองค์แทนท่ีเพื่อเป็นการรักษาจารีตประเพณีท่ี
ปฏิบัติต่อมาในการสร้างพระมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติประจำรัชกาล22  

ผู้ศึกษาเช่น สมชาติ จึงสิริอารักษ์ (พ.ศ.2553)  และ ชาตรี ประกิตนนทการ (พ.ศ.2550) ให้
คำอธิบายถึงการยอมปรับเปล่ียนส่วนหลังคาตามประสงค์ของสมเด็จเจ้าพระยาฯ ว่าเป็นความจำยอม
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ียังขาดบารมีและพระราชอำนาจเต็มในช่วงต้นรัชกาล
ท่ีจะถ่วงดุลย์กับขุนนางสกุลบุนนาคได้2324 การศึกษาในมิติดังกล่าวได้พิจารณารูปแบบสถาปัตยกรรม
ไทยประเพณีและสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ปรากฏบนอาคารพระที่นั ่งจักรีมหาปราสาทต่างเป็น
ตัวแทนระหว่างชุดอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมและอุดมการณ์สมัยใหม่ที ่เป็นคู่ตรงข้าม (Binary 

 
20 Maurizio Peleggi, Lords of things : the fashioning of the Siamese 

monarchy's modern image (Honolulu : University of Hawai'i Press, c2002), 80-81. 
21 จดหมายเหตุเร่ืองก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท คัดจากหนังสือค๊อด (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475) , 13. 
22 ส. พลายน้อย, เล่าเร่ืองบางกอก (กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2535), 75. 
23 ชาตรี ประกิตนนทการ, เรื่องเดิม, 76. 
24 ชัย เรืองศิลป,์ ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ.2352-2453 ด้านสังคม (กรุงเทพฯ : ศิล

ปาบรรณาคาร, 2545), 466. 
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opposition) และต่างแย่งชิงพื ้นที ่ก ันผ่านสถาปัตยกรรม โดยการศึกษาทิศทางนี้เช่น งานของ 
Maurizio Peleggi ได้อธิบายโดยใช้พัฒนาการของประวัติศาสตร์สังคมท่ีมาจาก“ปัจจัยภายใน”หรือการ

ช่วงชิงอำนาจภายในประเทศ (Internal power struggle)25  แต่อย่างไรก็ตาม Peleggi และสมชาติ ได้ให้
ข้อสังเกตว่ารูปแบบลูกผสมของพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทไม่ใช่กรณีพิเศษท่ีเกิดขึ้นเพียงแห่งเดียวแต่
เป็นสิ่งที่ปรากฏได้ทั่วไปในศตวรรษที่ 1926 ทั้งในประเทศที่มีปฎิรูปในช่วงเวลานั้นเช่น ญี่ปุ่น หรือใน
ประเทศอาณานิคมอาทิ อินเดีย และเวียดนาม 

แนวทางที่สอง หมู่พระที่นั ่งจักรีมหาปราสาท เป็นตัวแทนสะท้อนพระราชวิเทโศบายทาง

การเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าฯให้สร้างสถาปัตยกรรมตะวันตกเพื่อแสดง

ถึงความศิวิไลซ์ต่อชาติตะวันตก ท้ังนี้เพื่อมิให้ต่างชาติดูหมิ่นว่าสยามเป็นชาติป่าเถื่อนล้าหลัง27 แนวทาง

ศึกษาดังกล่าวนี้ปรากฏในการรับรู ้ของบุคคลทั่วไปมากที่สุด เนื ่องจากมีความสอดคล้องกับโครงเรื ่องทาง

ประวัติศาสตร์ว่าด้วยความเปล่ียนแปลงด้วยสภาพสังคมและการเมืองเศรษฐกิจที่มีแรงผลักดันจาก“ปัจจัย

ภายนอก” เป็นสำคัญ  

ในแนวทางศึกษานี้ การอธิบายส่วนมากเลือกพิจารณารูปแบบสถาปัตยกรรมทั้งสองรูปแบบท่ี
ปรากฏบนอาคารพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทอย่างแยกขาดกันเช่นเดียวกับแนวทางที่หน่ึง คือตัวอาคารของ

หมู่พระที่น่ังจักรีมหาปราสาทที่สร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นตัวแทนการแสดงภาพความศิวิไลซ์
ภายใต้บรรทัดฐานตะวันตก(Westernization) แยกจากส่วนหลังคายอดปราสาทแบบไทยประเพณีอันเป็นตัวแทน
ความพยายามรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยไว้ 

ผู้ศึกษาเช่น คุ้มพงษ์ หนูบรรจง ได้แสดงทัศนะวิพากษ์งานศึกษาของ Peleggi ว่ายังขาดการมอง
มิติทางการเมืองท่ีปรากฏบนรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานกันของพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทเอง 
และให้น้ำหนักกับความพยายามเป็นตะวันตก(Westernization) ของรัชกาลที่ 5 มากเกินไป28 งาน

ศึกษาเกี่ยวกับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทของคุ้มพงษ์ใน “The Aesthetics of Power: Architecture 
and Modernity and Idenity from Siam to Thailand” เลือกให้น้ำหนักกับ “ปัจจัยภายนอก” 

 
25 Maurizio Peleggi, เรื่องเดิม, 80-81. 
26 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, การศึกษาเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ระหว่างญี่ปุ่นกับ

สยาม ต้ังแต่กลางศตวรรษที่ 19 ถึงสิ้นสุดสงครามโลก คร้ังที่ 2 (ค.ศ.1850-1945/พ.ศ.2390-
2488) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพฯ : ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560), 219-220. 

27 วลัญช์ สุภากร. (2558). เรื่องเดิม 
28 คุ้มพงษ์ หนูบรรจง, “Chakri Maha Prasat: A Colonial Discourse in Siamese 

Architecture” วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, 4 (ตุลาคม 2549): 71-88. 
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เช่นเดียวกับงานศึกษาที่ปรากฏอยู่โดยมาก คือการดัดแปลงยอดปราสาทพระที่นั่งจักรีฯ เป็นความพยายามใน
กลุ่มชนชั้นนำสยามที่จะการตอบโต้ต่ออิทธิพลการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก แต่ในงานศึกษาของ คุ้มพงษ์ 

ได้เสนอว่าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นการประยุกต์สถาปัตยกรรมไทยจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ และ
ความหมายในสถาปัตยกรรมแบบจารีตเช่นระบบฐานานุศักดิ์ไม่ได้ปรากฏเพียงส่วนยอดปราสาทแต่
อยู่ในการจัดวางผังที่ยังคงสืบเนื่องมาจากการวางผังในพระราชมณเฑียรแบบจารีต จนถึงในส่วน
องค์ประกอบประดับ29 

แนวทางที่สาม หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นตัวแทนความพยายามปรับตัวของชนช้ัน
นำไปพร้อมกับการรักษาคติท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสถานภาพบางประการของชน
ช้ันนำในสังคมจารีตให้ดำรงอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ใหม่แบบวัฒนธรรมตะวันตกท่ีแสดงถึงความศิวิไลซ์  

การอธิบายข้างต้นปรากฏในส่วนหนึ่งของบทความ “วัฒนธรรมเมสติโซ่ในเอเชียอาคเนย์” 
โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ ที่ได้ให้ความหมายของการสร้างวัฒนธรรมเมสติโซ่ (Mestizoization) ว่าเป็น
ลักษณะการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของฝ่ายที่มีอำนาจนำกับฝ่ายท่ีมีอำนาจรองลงมา ซึ่งจะ
แตกต่างจากการทำให้เป็นตะวันตก (Westerinzation) ท่ีไม่ใช่เพียงแค่การผสมระหว่างความเป็น
ตะวันตกกับวัฒนธรรมพื้นเมือง แต่ในความเป็นพื้นเมืองนั้นได้เก็บรักษาคุณค่าท่ีสืบทอดมาแต่โบราณ
ไว้และแสดงออกผ่านความเป็นตะวันตกตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นนำที่การรับ
ตะวันตกไม่สามารถปฎิเสธหรือแยกส่วนที่เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและเกียรติยศตามประเพณี
ออกไปได้ นิธิ ได้ใช้กรณีของ หลังคายอดปราสาทพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทเป็นกรณีตัวอย่างถึง
ลักษณะการเลือกรับวัฒนธรรมตะวันตกโดยไม่ให้ขัดกับเครื ่องแสดงสถานภาพทางอำนาจใน
วัฒนธรรมท้องถิ่น30  

จากแนวทางนี้จึงสามารถจำกัดความว่าสถาปัตยกรรมตะวันตกท่ีเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษท่ี 18-
19 ของสยามเป็นส่วนหนึ่งของการ “การเลือกรับ” โดยชนช้ันนำ ซึ่งด้านหนึ่งสอดคล้องกับวาทกรรม
ที่ปรากฎอยู่เป็นจำนวนมากในการอธิบายถึงเหตุการณ์การปฎิรูปสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่กลุ่มชน
ชั้นนำได้เลือกรับสิ่งที่ดีปฏิเสธสิ่งไม่ดีจากชาติตะวันตกเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาติเช่นในบทความ 
“ปกิณกะในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื ่องความเปลี่ยนแปลงทางด้านศิลปะและ

 
29 Koompong Noobanjong, The Aesthetics of Power: Architecture and 

Modernity and Idenity from Siam to Thailand (Bangkok, Thailand : White Lotus 
Press, c2013), 152. 

30 นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2562). วัฒนธรรมเมสติโซ่ในเอเชียอาคเนย์. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน, 
2562, จาก ช่ือเว็บไซต์: https://www.matichonweekly.com/column/article_215382 

https://www.matichonweekly.com/column/article_215382
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วัฒนธรรม”31 โดย พิริยะ ไกรฤกษ์ ผ่านการอ้างอิงถึงพระราชดำรัสเช่น “เราท้ังหลายไม่พึงควรเฉภาะ
แต่ที่จะรักษา ยังควรทำให้เจริญขึ้นในสิ่งอันดี แลสิ่งที่เคารพนับถือว่าเป็นอาการกิริยาแลธรรมเนียม
แห่งประเทศเราด้วย” (จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2458, 132) โดยจะแตกต่างจากแนวทางที่กล่าวมา
ข้างต้นท่ีต้ังข้อสังเกตถึงวัตถุประสงค์ของการเลือกรับท่ีผลประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มชนช้ันนำเอง  

สรุป การศึกษาหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาททั้งสามกลุ่มนี้ถึงแม้จะมีกรอบและแนวทาง
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน แต่ค่อนข้างเห็นพ้องกับการให้ความสำคัญต่อ สถาปัตยกรรมหมู่พระท่ีนั่งจักรี
มหาปราสาทในฐานะหมุดหมายสำคัญในการสร้าง “สถาปัตยกรรมตะวันตก” โดยชาวตะวันตก ท่ี
เกิดขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 5 แตกต่างจากรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโดยช่างท้องถิ่นในสมัย
รชักาลท่ี 4 การให้ความหมายรูปแบบลูกผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยประเพณีและสถาปัตยกรรม
ตะวันตกของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งในแนวทางของ คุ้มพงษ์ เห็นว่าเป็นลักษณะของการ
ต่อต้านการล่าอาณานิคมและอิทธิพลจักรวรรดินิยมตะวันตกและส่วนหลังคายอดปราสาทเป็นการ
นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทย หรือความเป็นชาติ ในขณะที่ Peleggi มองว่าชนชั้นนำจำนวนหนึ่ง
รวมถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความต้องการเปิดรับต่อวัฒนธรรมตะวันตกอยา่ง
เต็มที่แต่ความขัดแย้งภายในกับสกุลบุนนาคส่งผลให้เกิดสถาปัตยกรรมท่ี  “ครึ่งๆกลางๆ” ขณะท่ี
แนวทางอธิบายการสร้างวัฒนธรรมเมสติโซ่ว่าด้วยการเลือกรับหรือรักษาวัฒนธรรมเก่าและใหม่เพื่อ
รักษาสถานภาพของตนเองนั้นเป็นประโยชน์ต่อการศึกษานี้ กล่าวคือ ความเป็นตะวันตกและความ
เป็นไทยประเพณีในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนั้นไม่อาจทำความเข้าใจได้ในลักษณะคู่ตรงข้ามของ
อุดมการณ์ เพราะทั้งคู่ต่างเป็นเครื่องมือในการรักษาสถานภาพของชนชั้นนำเอาไว้ภายใต้บริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไปท้ังจากลัทธิจักรวรรดินิยมอันเป็นปัจจัยภายนอกและการเมืองระหว่างกลุ่มสยามหนุ่ม
และกลุ่มอนุรักษ์นิยมช่วงต้นรัชกาลท่ี 5 อันเป็นปัจจัยภายใน การศึกษาในทิศทางนี้จึงสามารถช่วยทำ
ความเข้าใจต่อพระราชมณเฑียรในระหว่างปี พ.ศ.2411-2419 ที่เป็นช่วงรอยต่อระหว่างการรับ
วัฒนธรรมตะวันตกผ่านสถาปัตยกรรมในรัชกาลที่ 4 และการเกิดรูปแบบลูกผสมของพระที่นั่งจักรี
มหาปราสาทได้ดียิ่งขึ้น 

ควรกล่าวด้วยว่างานศึกษาเกี่ยวกับหมู่พระราชมณเฑียรในระยะแรก (พ.ศ.2411 - 2418) 
ก่อนการสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในปี พ.ศ. 2419 นั้นมีอยู่ไม่มากนัก ทั้งนี้ด้วยข้อจำกัดทาง
การศึกษาหลายประการ อาทิ กลุ่มอาคารที่ต้องการศึกษาถูกปรับเปลี่ยนมาอย่างต่อเนื่องและรื้อลง
ทั้งหมดจากการปฎิสังขรณ์ภายหลังความเสียหายจากสงครามและขาดการซ่อมบำรุงในปี พ.ศ. 

 
31  พิริยะ ไกรฤกษ์, “ปกิณกะในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องความ

เปล่ียนแปลงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม” วารสารศิลปวัฒนธรรม, (1 พฤศจิกายน 2547): 78-97. 
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250232 อย่างไรก็ตาม หนังสือคอร์ตข่าวราชการ ในปีพ.ศ.2419 ได้อธิบายถึงพัฒนาการพระราช
มณเฑียรสถานอย่างค่อนข้างละเอียดต้ังแต่สมัยท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างพระท่ีนั่งชุดแรกขึ้น33จนถึงปี พ.ศ.2419 ท่ีได้สร้างพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทขึ้น34  

2.ความมุ่งหมายและวัตถุประสงคข์องการศึกษา  
2.1 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1.1  ศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมพระราชมณเฑียร ระหว่าง พ.ศ. 2411 ถึง 
พ.ศ. 2425 สมัยก่อนการสร้างหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทจนถึงปีท่ีสร้างพระท่ีนั่ง
จักรีมหาปราสาทและมีการต่อเติมหมู่พระราชมณเฑียรกลุ่มเดิม ที่สะท้อนถึงการ
สร้างสถาปัตยกรรมพระราชฐานช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโดยช่างไทยจนถึงการเปลี่ยนผ่านสู่
สถาปัตยกรรมตะวันตกโดยสถาปนิกตะวันตก 
2.1.1 ศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยท้ังในประเทศไทยและ
ต่างประเทศเช่นสิงคโปร์ และสถาปัตยกรรมในยุโรป เพื่อให้เกิดความเข้าใจอิทธิพล
ท่ีส่งผลต่องานสถาปัตยกรรม 
2.1.2  ศึกษาถึงปัจจัยการเกิดขึ้นของพระราชฐานแบบตะวันตกช่วงสมัยในต้น
รัชกาลที่สร้างขึ ้นเพื่อรองรับความหมายและกิจกรรมแบบใหม่ อันสัมพันธ์ไปกับ
บริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมตลอดจนค่านิยมของชนชั้นนำสยาม และ
ความสัมพันธ์ต่อการปฎิรูปสยามในสมัยรัชกาลท่ี 5 

3.ขอบเขตการศึกษา 

3.1ขอบเขตการศึกษา (Scope of the study)  

มุ่งเน้นศึกษาประเด็นเรื่อง “พระราชมณเฑียรสถานในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในช่วง
ต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง พ.ศ. 2411 ถึง พ.ศ. 2419 (Royal 
Residence in Chakri Maha Prasat Complex during the early period of King Chulalongkorn 
(A.D.1868-1875))” โดยมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมกลุ่มพระที่นั ่งอาทิ พระที่นั่งมูลสถานบรม

 
32 แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว., พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน

พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2521), 111. 
33 พระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์  พระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติ พระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์ 

พระท่ีนั่งนิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตร และพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร 
34 จดหมายเหตุเร่ืองก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท คัดจากหนังสือค๊อด (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475) , 12. 
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อาสน์  พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์ พระที่นั่งนิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตร  
และพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร ในช่วงเวลาก่อนปีพ.ศ. 2419 อันเป็นสถาปัตยกรรมอิทธิพล
ตะวันตกท่ีได้รับการออกแบบก่อสร้างโดยกลุ่มช่างชาวสยามซึ่งเรียนรู้การออกแบบสถาปัตยกรรม
ตะวันตกด้วยตนเอง ก่อนสถาปนิกตะวันตกจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในราชสำนักสมัยรัชกาลท่ี 5 ดังเช่น
การสร้างพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทต้ังแต่ปี พ.ศ.2419  

โดยช่วงเวลาในการศึกษาจะแบ่งเป็น 2 ระยะซึ่งปรากฏการเปล่ียนแปลงและเกิดพัฒนาการ
ในทางกายภาพต่อหมู่พระท่ีนั่งจักรีอย่างสำคัญในสมัยรัชกาลท่ี 5 ต้ังแต่ปี พ.ศ.2411 - พ.ศ.2419   

3.2.1 ช่วงระยะท่ี 1 (พ.ศ.2411-2413) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สร้างพระท่ี
นั่งมูลสถานบรมอาสน์  พระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติ พระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์ 
พระท่ีนั่งนิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตร ในปีพ.ศ.2411  

3.2.2 ช่วงระยะท่ี 2 (พ.ศ.2413-2418) 

ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับจากประพาส สิงคโปร์ 
ชวา และอินเดีย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สร้างพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารใน
ปีพ.ศ. 241335 

3.2.2 ช่วงระยะท่ี 3 (พ.ศ.2419-2425) 

สร้างพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในปีพ.ศ.2419 และสร้างหมู่พระท่ีนั่งส่วนหลังเพิ่ม 5 
องค์ในปีพ.ศ.2425 ภายหลังการเฉลิมพระราชมณเฑียร 

4.ขั้นตอนการศึกษา 

การศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ ท้ังข้อมูลเกี่ยวกับหมู่พระ
ท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทโดยตรงและข้อมูลประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นบริบทแวดล้อม 

4.1 ข้อมูลปฐมภูมิรวบรวมข้อมูลเอกสารช้ันต้น ได้แก่จดหมายเหตุ ประกาศ ผังหรือแบบ
ทางสถาปัตยกรรม รูปถ่ายร่วมสมัยและส่ือส่ิงพิมพ์ 

4.2  ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่ได้มีการศึกษาหมู่พระที่นั่งจักรีมากอ่น 
หรืองานศึกษาที่เป็นข้อมูลเกี ่ยวข้องได้แก่  ส่วนข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคม 

 

35 พีรศรี โพวาทอง, ช่างฝร่ังในกรุงสยาม : ต้นแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง (กรุงเทพฯ : 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). 84 



  

 

18 

วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์ศิลป์ จากหนังสือ บทความและเอกสาร งานศึกษาท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อทำการทบทวนวิเคราะห์ชุดข้อมูล  

4.3  ประเมินคุณค่าข้อมูลจากเอกสารระดับทุติยภูมิและปฐมภูมิ และวิพากษ์งานศึกษา
เดิม 

4.4  วิเคราะห์ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเชิงกายภาพ การใช้สอยและความหมาย 
ร่วมกับพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม  

4.5  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมหมู่พระราชมณเฑียรและ
บริบททางสังคมรวมถึงสถาปัตยกรรมร่วมสมัยท่ีเป็นกรณีศึกษา 

4.6 สังเคราะห์และสรุปข้อมูล ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมหมู่พระราชมณเฑียร พระท่ี
นั่งจักรีมหาปราสาทในระยะแรกและพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ใน
รูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมกับบริบททางสังคม  

5.วิธีการศึกษา 

วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน 

5.1 การเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร  
5.1.1 รวบรวมข้อมูลด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารที่ศึกษา ทั้งในด้าน

ประวัติศาสตร์, สถาปัตยกรรม และเนื่องจากอาคารท่ีศึกษานั้นได้ถูกรื้อถอนไป การเก็บข้อมูล
จึงทำโดยการศึกษาจากภาพถ่ายเก่า ภาพบันทึกผ่านจิตรกรรม และแบบทางสถาปัตยกรรม  

5.1.2 รวบรวมข้อมูลด้านเอกสารต่างๆ ของสถาปัตยกรรมตะวันตกร่วมสมัย
ตัง้แต่รชักาลท่ี 4 จนถึงตน้รชักาลท่ี 5 โดยเลือกกรณีศึกษามาเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม ผงัพืน้ รูปดา้นอาคาร และโครงสรา้ง เพื่อท าความเขา้ใจถึงลักษณะเฉพาะ
ทางสถาปัตยกรรมที่เกิดขึน้ในช่วงตน้รชัสมยั ท่ีมีการสรา้งหมู่พระที่นั่งจกัรีมหาปราสาทใน
ระยะแรกขึน้ ทั้งในและต่างประเทศ  เช่น อาคารบ้านข้าหลวงสิงคโปร ์(Istana House) 
และหมู่พระอภิเนาวนิ์เวศ 

5.3 เรียบเรียงขอ้มลู  

แยกประเภทอาคารและวิเคราะหข์อ้มูลทัง้หมดประกอบกับประวัติศาสตรใ์น ดา้นต่างๆ
เช่นวิเคราะหเ์ปรียบเทียบองคป์ระกอบทางสถาปัตยกรรม ผัง เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะและอิทธิพล
ความคล้ายคลึงกัน 

5.6 สงัเคราะหข์อ้มลู 
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สงัเคราะหข์อ้มลูท่ีเกิดจากการวิเคราะหร์ว่มกบัประวัติศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมรว่มสมัย 
เพื่อท าความเข้าใจพระราชมณเฑียรหมู่พระท่ีนั่ งจักรีมหาปราสาทในระยะแ รก ในมิต ิทาง 
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม รูปแบบทางสถาปัตยกรรม ความสัมพันธ์ร่วมกับบริบท สังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมตลอดจนค่านิยมของชนชั้นนำสยาม และความสัมพันธ์ต่อการปฎิรูปสยามในสมัยรัชกาลท่ี 
5 

5.7 สรุปผลและนำเสนอผลงาน  

นำผลท่ีได้จากการสังเคราะห์มาเรียบเรียงเพื่อนำเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 2 

1.พัฒนาการแนวคิดและการออกแบบสถาปัตยกรรม กลุ่มอาคารพระราชมณเฑียรใน
พระบรมมหาราชวังชว่งก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในอดีตต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ พระบรมมหาราชวังได้รับการสร้างสรรค์
ภายใต้แนวคิดท่ีพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะประมุขและศูนย์กลางของของรัฐจารีต ผู้ถือครอง
พระราชอำนาจสูงสุดในราชอาณาจักรท้ังด้านการปกครองและบริหารประเทศ  

พระบรมมหาราชวัง และพระราชมณเฑียรท่ีอยู่ภายใน จึงสามารถแบ่งความสำคัญท่ีซ้อนกัน
อยู่สองระดับคือในทางรูปธรรม และนามธรรม  

ในทางรูปธรรม หรือเชิงการใช้สอย พระราชวังเปรียบเสมือนศูนย์กลางพระราชอำนาจในการ
บริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ ที ่ต้องอาศัยเจ้านาย ข้าราชการ ขุนนาง คอยปฏิบัติ
ราชการด้านต่างๆ อยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง และศูนย์กลางในการดำเนินพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ ตามกฎมณเฑียรบาลท่ีได้กำหนดพระราชานุกิจประจำวันไว้ โดยอาศัยข้าราชบริพาร 
เจ้านายฝ่ายใน คอยปรนนิบัติสนองพระราชกรณียกิจอีกทีหนึ่ง ในทางกายภาพของพระราชวังจึงต้อง
ม ีการแบ ่งพ ื ้นท ี ่ ให ้ส ัมพ ันธ ์ก ับการดำเน ินกิจการภายในที ่แตกต ่างก ันไป ตามปรากฏใน
พระบรมมหาราชวังช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งยังคงรักษาธรรมเนียมปฏิบัติสำคัญ จากพระราชฐานจาก
พระราชวังอยุธยา36 คือมีการแบ่งพื้นท่ีภายในพระบรมมหาราชวังออกเป็น 3 เขต ท่ีมรีะดับการเข้าถึง
ท่ีต่างกันประกอบด้วย พระราชฐานช้ันนอก พระราชฐานช้ันกลาง และพระราชฐานช้ันใน  

เขตพระราชฐานชั้นนอก มีขอบเขตนับตั้งแต่ประตูพิมานเทเวศน์ ประตูวิเศษไชยศรีและ
ประตูมณีนพรัตน์ ต่อเนื่องไปถึงประตูสุวรรณบริบาลและประตูพิมานไชยศรีที ่จะเชื ่อมต่อไปยัง
พระราชฐานชั้นกลาง (ไม่นับรวมอาณาบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม) รวมทั้ง บริเวณรอบนอก
กำแพงช้ันในของพระบรมมหาราชวัง  

เขตพระราชฐานช้ันกลาง มีขอบเขตนับต้ังแต่ประตูสุวรรณบริบาลและประตูพิมานไชยศรีไป
ถึงประตูสนามราชกิจ ประตูพรหมศรีสวัสด์ิ และประตูพรหมโสภาซึ่งจะเชื่อมต่อไปยังพระราชฐาน
ช้ันใน  

เขตพระราชฐานชั้นใน นับตั้งแต่ประตูสนามราชกิจ ประตูพรหมศรีสวัสดิ์และประตูพรหม
โสภา กั้นจากพระราชฐานช้ันกลางด้วยเข่ือนเพชรจนถึงแถวเต๊งทางทิศใต้ 37 

 
36 สำนักราชเลขาธิการ. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนัก, 2531), 4-

5. 
37 แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. การศึกษาวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรมในเขตพระราชฐาน

ชั้นในของพระบรมมหาราชวัง ต้ังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถึง
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การแบ่งพื้นท่ีของพระราชฐานยังสามารถแบ่งออกได้เป็นอีก 2 ส่วนตามระเบียบที่เรียกโดย
สามัญว่า “ประเพณีวัง” 38คือ หนึ่ง พื้นท่ีฝ่ายหน้าและฝ่ายในท่ีจะแยกขาดจากกัน ฝ่ายหน้าหรือฝ่าย
นอก จะถูกกำหนดอยู่ในส่วนพระราชฐานช้ันนอกสำหรับ เจ้านายฝ่ายหน้า ข้าราชการ ขุนนาง ในการ
ปฏิบัติราชการแผ่นดิน เป็นที่ตั้งของศาลาลูกขุน กรมจตุสดมภ์ ฯลฯ และส่วนพระราชฐานชั้นกลาง
เป็นพื้นที่สำหรับข้าราชการหรือเจ้านายฝ่ายหน้า ก่อนจะเข้าสู ่ท้องพระโรงหมู่พระที่นั ่งพระราช
มณเฑียรในการพระราชพิธีหรือการประชุมเสนาบดีเมื่อมีการเสด็จออกว่าราชการแผ่นดิน พื้นท่ีส่วนนี้
จึงเป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สำหรับทหาร
รักษาพระองค์ เรียกว่ากรมพระตำรวจหลวง กรมม้า กรมช้าง โรงทหารปืนใหญ่ และส่วนประกอบ
พระเกียรติท่ีส่วนมากเป็นฝ่ายชาย  

สอง ส่วนพื้นท่ีฝ่ายในจะถูกกำหนดอยู่ในส่วนพระราชฐานช้ันใน จัดเป็นส่วนรโหฐานท่ีสุดของ
พระบรมมหาราชวัง มีผู้ที่อาศัยส่วนมากเป็นฝ่ายหญิง ที่ฝ่ายชายจะไม่สามารถเข้ามาในเขตนี้ได้หาก
ไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระราชโอรสที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี เท่านั้น 
เขตพระราชฐานช้ันใน เป็นท่ีต้ังของพระตำหนัก ตำหนัก เรือน ของพระมเหสี พระราชเทวี พระชายา 
พระราชธิดา เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม ข้าราชบริพารและข้าราชการฝ่ายใน39   

พื้นที่ทั้งสองส่วนมีจุดศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมอยู่ภายในพระราชมณเฑียรที่ประทับ
ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งต้ังอยู่ระหว่างเขตพระราชฐานท้ังสอง และระเบียบการจัดวางผังพื้นท่ีใช้สอย
ภายในพระราชมณเฑียรหรือหมู่พระที่นั ่งจะสัมพันธ์กับราชกิจที่พระมหากษัตริย์พึงทรงประพฤติ
ปฏิบัติในรอบวันตามระบุใน กฎมณเฑียรบาล ท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชานุกิจอีกทีหนึ่ง พระราชานุกิจท่ี
ปรากฏในวันหนึ่งจะกำหนดไว้ตั้งแต่เวลาปฏิบัติราชกิจ เช่น การเสด็จออกให้ขุนนางเข้าเฝ้าเพื่อถวาย
รายงานต้ังแต่การพิพากษาคดี การศึก การเมืองต่างๆ ไปจนถึงเวลาส่วนพระองค์ คือเสวยพระกระยา
หาร บรรทม เบิกเสภาดนตรี เบิกนิยาย หรือราชกิจในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับฝ่ายใน และราชกิจทาง
ศาสนาเช่นการเสด็จไปหอพระในช่วงเช้าของทุกวัน40 

 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2325-พุทธศักราช 2453 
(กรุงเทพฯ : วัฒนชัยการพิมพ์, 2527), 3-4. 

38 ม.ร.ว.เทวาธิราช ป.มาลากุล, ปกิณกะใน ประเพณีวัง (กรุงเทพฯ : การพิมพ์ฮอลล่ีวุ๊ด 
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง เผ่ือน มาลากุล, 2523), 7. 

39 แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, เรื่องเดิม, 5. 
40 วรพร ภู่พงศ์พันธุ,์ สถาบันกษัตริย์ในกฎมณเทียรบาล (นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2555), 38-39. 
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ดังนั้นด้วยพระราชานุกิจท่ีถูกกำหนดไว้เป็นจารีตประเพณีท่ีมีแบบแผนปฏิบัติสม่ำเสมอนี้ย่อม
ส่งผลให้การสร้างพระราชมณเฑียรนั้นมีระเบียบการจัดวางผังและตำแหน่งการใช้สอยที่มีแบบแผน
ตายตัวดังสังเกตได้จากพระราชวังและพระท่ีนั่งต้ังแต่สมัยอยุธยาถึงช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ 

ในทางนามธรรม หรือเชิงความหมาย สถาปัตยกรรมพระราชมณเฑียรยังสามารถแบ่งออกได้
อีก 2 มิติ คือมิติทางคติความเช่ือ โรเบิร์ต ไฮน์ เกลเดิร์น อธิบายว่าพระราชวังของรัฐจารีตหลายแห่ง
ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่พม่ารวมถึงสยามมีการกำหนดแบบแผนทางสถาปัตยกรรม
พระราชวังภายใต้จักรวาลวิทยาแบบฮินดู-พุทธ ท่ีให้อาณาจักรของตนเป็นภาพจำลองของจักรวาลอัน
ศักดิ์สิทธิ์ และพระราชวังเปรียบเสมือนวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในฐานะของเทพเจ้าหรือ
สมมุติเทพ ณ เขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางจักรวาล หรือในบางกรณีพระราชวังถูกออกแบบเป็นด่ัง
จุลจักรวาลในตนเอง41 

ภายใต้แนวคิดนี้ทำให้พระบรมมหาราชวังในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ยังคงรับแนวคิดพระราชวัง
หลวงอยุธยาต้ังอยู่ใจกลางราชธานี และพระราชมณเฑียรท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ท่ีเทียบได้กับ
เวชย ันตร ์ว ิเช ียรปราสาทของพระอ ินทร ์ถ ูกนำเสนอผ่านการสร ้าง พระมหาปราสาท ใน
พระบรมมหาราชวังเช่นการสร้างพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทตั้งแต่ปี พ.ศ.2426 ภายหลัง
การปราบดาภิเษกและสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่ 1 ปี (ในเวลาต่อมาพระที่นั่ง
องค์นี้ถูกเพลิงไหม้ลงจึงโปรดเกล้าฯให้สร้างปราสาทองค์ใหม่มีนามว่า "พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท") 
และการนำเสนอทิพภาวะของพระมหากษัตริย์ถูกสะท้อนผ่านองค์ประกอบประดับทางสถาปัตยกรรม
ต่างๆ เช่นในหน้าบันพระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมานประดับด้วยไม้จำหลักลายพระอินทร์ทรงประทับเหนือ
วิมานปราสาทเพื่อแสดงภาพแทนพระมหากษัตริย์ในฐานะสมมุติราชที่ประทับในพระที่นั่ง หรือนาม
พระที่นั่งที่ตั้งให้สอดคล้องกับคติดังกล่าว เช่น พระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัย พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 
ฯลฯ42 

ในเชิงมิติทางสังคม ด้วยระบบสังคมแบบจารีตที่มีการแบ่งลำดับศักดิ์ ผ่านระบบศักดินาซึ่ง
กำหนดสิทธิหน้าที่และฐานะของแต่ละบุคคลในสังคมเป็นช่วงชั้นในการถือครองอำนาจการปกครอง
ลดหล่ันกันลงไป โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ท่ีมีฐานานุศักดิ์สูงสุด การแสดงตัวเป็นท้ังศูนย์กลางทาง
อำนาจในการบริหารและศูนย์กลางจักรวาลผ่านการจำลองในเชิงสัญลักษณ์นี้จึงเป็นความสัมพันธ์ท่ี
ส่งเสริมกันและให้สิทธิธรรมแก่พระมหากษัตริย์ในการปกครองราชอาณาจักร 

 
41 เรื่องเดียวกัน, 62. 
42 ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ : มติชน, 

2558) , 68-70. 
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ในการแสดงสถานะทางสังคมและตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลออกมาในเชิงรูปธรรม ระเบียบ
ฐานานุศักดิ์ทางสถาปัตยกรรม ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพื่อบ่งช้ีสถานภาพของผู้เป็นเจ้าของนั้นๆผ่าน
รูปแบบและลักษณะทางสถาปัตยกรรมในอาคารตั้งแต่ระดับสามัญชนจนถึงขุนนางและเจ้านาย เช้ือ
พระวงศ์ จะมีข้อกำหนด ข้อห้ามที่แตกต่างลดหลั่นกันไป การละเมิดฐานานุศักดิ์ใดๆอาจนำไปสู่การ
ตีความเป็นการตีตัวเสมอเจ้านายท่ีมีโทษร้ายแรง43  

ในระดับสถาบันพระมหากษัตริย์ ระเบียบฐานานุศักดิ์ทางสถาปัตยกรรม เป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการแสดงทิพยภาวะของพระมหากษัตริย์ และเพื่อเน้นย้ำสถานภาพอันศักดิ์สิทธิ ์ที ่สูงส่งกว่าคน
ธรรมดาสามัญ ระเบียบทางฐานานุศักดิ์หลายข้อจึงเต็มไปด้วยข้อห้ามที่สงวนให้สร้างได้เฉพาะใน
พระราชวังหลวงเท่านั้น เช่นการแสดงฐานานุศักดิ์ผ่านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในส่วนเครื่อง
บน พระมหามณเฑียร มีการทำหลังคาซ้อนชั้น การทำมุขลด และการทำเครื่องลำยองด้วยเส้นสาย
แบบโค้งและหยักไปมาเรียกว่า นาคสะดุ้ง ลักษณะดังกล่าวถือเป็นตัวกำหนดฐานานุศักดิ์พร ะราช
มณเฑียรวังหลวงท่ีถูกสงวนไว้เป็นการเฉพาะสำหรับพระมหากษัตริย์ วังเจ้านายในระดับลดหล่ันลงมา 
อาทิ วังหน้า เครื่องหลังคาจะไม่สามารถทำให้มีมีมุขลดหรือยอดปราสาท กระท่ังเครื่องลำยองก็มิอาจ
ใช้ได้ เป็นต้น44  

1.1 พัฒนาการแบบแผนการจัดวางผังพระราชมณเฑียรช่วงก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พิจารณาการจัดวางตำแหน่งอาคาร พระราชมณเฑียรหร ือพระที ่น ั ่งที ่ประทับของ
พระมหากษัตริย์ในแบบจารีตมีระบบผังท่ีปรากฏตั้งแต่สมัยอยุธยาในพระราชวังหลวงคือ อาคารพระท่ี
นั่งจะวางผังพื้นตามยาวเป็นแนวแกน อยู่ระหว่างเขตพระราชฐานช้ันกลางและเขตพระราชฐานช้ันใน 
เพื่อรองรับการสนองงานราชกิจท้ังจากฝ่ายหน้าและฝ่ายใน  

พื้นที่ส่วนหน้าของพระราชมณเฑียร จะถูกกำหนดเป็นส่วนที่มีความเป็นพื้นท่ีพื้นที่ราชการ 
(Official space) เชื่อมต่อกับพระราชฐานช้ันกลางที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ตามวาระ มัก
ประกอบด้วยส่วนรอเข้าเฝ้าฯ ท้องพระโรงหน้า ถึงท้องพระโรงกลาง และพื้นที่ส่วนใน จัดเป็นพื้นท่ี
ส่วนพระองค์ (Private) ในการประกอบพระราชกิจประจำวันเช่นพื้นท่ีเสวย บรรทม และทรงสำราญ
พระราชอิริยาบถ สามารถกำหนดได้ต้ังแต่ส่วนท้องพระโรงหลังท่ีเช่ือมต่อกับพระราชฐานช้ันในถึงส่วน
วิมานท่ีบรรทมของพระมหากษัตริย์ซึ่งจะวางตัวกั้นอยู่ระหว่างพื้นท่ีรองรับฝ่ายหน้าฝ่ายใน และพื้นท่ี
ทั้งสองจะไม่อยู่ปะปนกันแม้ว่าจะอยู่ในตัวอาคารพระที่นั่งหมู่เดียวกัน ด้วยการจัดวางดังกล่าวสว่นท่ี

 
43 กรมศิลปากร. สำนักสถาปัตยกรรม. ฐานานุศักด์ิในงานสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : 

กรมศิลปากร, 2551), 26. 
44 เรื่องเดียวกัน, 36-38. 
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ประทับของพระมหากษัตริย์จะกำหนดอยู่ในส่วนที่รโหฐานที่สุดและมีลำดับศักดิ์สูงที่สุดในเวลา
เดียวกัน 

ในกรณีศึกษาแรก หมู่พระมหามณเฑียร อันเป็นพระราชมณเฑียรท่ีประทับแห่งแรกในสมัย
รัตนโกสินทร์ถูกกำหนดด้วยระเบียบสถาปัตยกรรมแบบจารีตท้ังหมด  

ท่ีประทับแห่งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ ท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ (รัชกาล
ท่ี 1) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงเทพฯเป็นราชธานี และการสร้าง
พระบรมมหาราชวัง ในปี พ.ศ. 2325 พิจารณาการจัดวางผังภายใน มีการออกแบบให้สัมพันธ์
พระราชานุกิจลำดับศักดิ์ท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ การวางตำแหน่งท่ีต้ังของพระราชมณเฑียร อยู่
ระหว ่างเขตพระราชฐานชั ้นกลางและเขตพระราชฐานชั ้นใน ใน บริเวณทิศตะว ันออกของ
พระบรมมหาราชวัง ผังพื้นภายในหมู่พระมหามณเฑียรประกอบข้ึนจากพระท่ีนั่ง 3 องค์หลักคือ พระ
ที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ45 ทั้งหมดเชื่อมตอ่กัน
ด้วยผังแบบสมมาตร เรียงตัวไปในแนวแกน ทิศเหนือ-ใต้ พระที่นั่งแต่ละองค์จะมีการกำหนดพื้นที่ใช้
สอยที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ส่วนรโหฐานที่สุดคือ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน อันเป็นวิมานที่บรรทมของ
พระมหากษัตริย์ ตัวพระท่ีนั่งสร้างเป็นสามองค์แฝด ต้ังอยู่ในตำแหน่งเช่ือมระหว่าง ท้องพระโรงหลัง
ทางทิศใต้ สำหรับเสด็จออกฝ่ายในที่มาจากส่วนพระราชฐานชั้นในและพระปรัศว์ซ้ายพระปรัศว์ขวา
อันเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายใน และท้องพระโรงหน้าทางทิศเหนือ สำหรับเสด็จออกว่าราชการ
ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายหน้าที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ต่อเนื่องมาจากท้องพระโรง
หน้าคือ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ใช้เป็นที่ประทับทรงพระสำราญ และใช้เป็นมณฑลในการประกอบ
พระราชพิธีสำคัญเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ เป็นท้องพระโรง
หลักในการออกว่าราชการแผ่นดินหรือในการเสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในพระราชพิธีสำคัญต้ังอยู่ใน
ส่วนหน้าสุดของหมู่พระมหามณเฑียรเชื่อมต่อกับพระราชฐานชั้นกลาง และมีอาคารขนาบด้านทิศ
ตะวันตกและตะวันออกของหมู ่พระที ่น ั ่งคือ หอพระประจำพระราชมณเฑียรขนาดเล็ก 2 หอ 
ประกอบด้วย หอพระสุราลัยพิมาน สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปและ หอพระธาตุมณเฑียร 
สำหรับประดิษฐานพระบรมอัฐิ  

ในกรณีศึกษาต่อมา หมู่พระที่นั ่งอภิเนาว์นิเวศน์ เป็นตัวอย่างพัฒนาการสำคัญในการ
ออกแบบพระราชมณเฑียรจากหมู่พระมหามณเฑียรในรัชกาลท่ี 1 โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 4) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นพระราชมณเฑียรที่ประทับแห่งใหม่ภายใน
พระบรมมหาราชวัง ในรูปแบบอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก สำหรับเป็นสถานที่รับพระราช

 
45 แต่เดิมพระท่ีนั่งท้ังสามองค์มีช่ือเรียกร่วมกันว่า “พระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน” กระท่ังมีการ

พระราชทานนามใหม่แยกตามพระท่ีนั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
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อาคันตุกะ รวมทั้งจัดแสดงเครื่องบรรณาการจากประเทศตะวันตกให้เหมาะสม ตามปรากฏใน 
“ประกาศเทวดาในงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร” ความว่า 

 “...ฉะนั้นจึงโปรดให้ช่างสร้างพระอภิเนาว์นิเวศน์นี้ โดยแบบอย่างท่วงทีละม้าย
คล้ายกับพระราชนิเวศน์ในมหานครข้างโยรปิยมหานครต่างๆ สำหรับรับแขก
เมือง แลรฤกถึงทางพระราชไมตรีด้วยพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ในโยรปิยปถพี ...”46 

เมื่อพิจารณาผังเชิงการใช้สอยของ หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ เปรียบเทียบกับหมู่มหามณเฑียร 
สามารถสังเกตความเปล่ียนแปลงในสองลักษณะ ดังนี้  

หนึ่ง การออกแบบผังการใช้สอยที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบแผนจารีตของพระราชมณเฑยีร 
เนื่องจากรัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชประสงค์ในการสร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ขึ้นเพื่อเป็นสถานท่ี
สำหรับต้อนรับแขกต่างประเทศ ฉะนั้นจึงเกิดการจัดวางพื้นที่ใช้สอยในแบบแผนของการจัดเลี ้ยง
ต้อนรับแบบชาวตะวันตก มีการสร้างอาคารรองรับการใช้สอยในแบบใหม่หลายอาคารด้วยกัน เช่น 
หอโภชนลีลาศ ซึ่งต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉยีงใต้ของพระท่ีนั่งอนันตสมาคมท้องพระโรง ใช้เป็นสถานท่ี
จัดเล้ียงพระราชทาน และพระท่ีนั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ ซึ่งต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระท่ีนั่ง
อนันตสมาคม ต่อเนื่องกับ หอโภชนลีลาศ เป็นพระท่ีนั่งสำหรับเก็บเครื่องราชบรรณาการจากประเทศ
ต่าง ๆ ท่ีนำมาทูลเกล้าฯ ถวายและจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ
ทรงรวบรวมไว้47 ตามปรากฏในบันทึกของอองรี มูโอต์ ที่ได้รับการเชื้อเชิญจาก พระบาทสมเด็จพระ

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เข้าชมภายในพระท่ีนั่งของพระองค์48ถือเป็นกิจกรรมและพื้นท่ีแบบใหม่ท่ีไม่เคย
ปรากฏมาก่อน น่าสังเกตว่าการเปิดรับวัฒนธรรมการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแบบตะวันตกได้ทำให้
เกิดกลุ่มอาคารท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยเชิงสาธารณะมากยิ่งขึ้นภายในพระราชมณเฑียร 

สอง แม้แบบแผนการต้อนรับแขกผู้มาเยือนแบบตะวันตกจะทำให้เกิดอาคารที่มีการใช้สอย
เชิงพื้นท่ีราชการใหม่ๆขึ้นก็ตาม แต่แผนผังการใช้สอยของหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ยังคงรักษาลักษณะ

 
46 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, ประชุมพงศาวดารภาค 25 

ตำนานวัตถุสถานต่างๆ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, (กรุงเทพฯ: จัดพิมพ์
เป็นบรรณาการ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก (พิเศษ) ชลิต ศิริพงษ์ ท.ช., ท.ม. ณ เมรุวัด
ธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ท่ี 29 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2544), 7-8. 

47 เรื่องเดียวกัน. 14-15. 
48 มูโอต,์ อ็องรี, บันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต์ ในราชอาณาจักรสยาม กัมพูชา ลาว 

และอินโดจีนตอนกลางส่วนอืน่ๆ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2558), 39. 
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การจัดวางพื้นท่ีและลำดับศักดิ์สอดคล้องกับแบบแผนจารีตของพระราชมณเฑียรท่ีสร้างในสมัยรัชกาล
ท่ี 149 ดังท่ีจะได้กล่าวต่อไปนี้  

ประการแรก ตำแหน่งหมู่พระอภิเนาว์นิเวศยังคงใช้ระบบจัดวางตำแหน่งหมู่พระท่ีนั่งลักษณะ
เดียวกับหมู่พระมหามณเฑียรในรัชกาลท่ี 1 คือ หมู่พระท่ีนั่งการตั้งคร่อมอยู่ระหว่างพื้นท่ีพระราชฐาน
ช้ันกลางและพระราชฐานช้ันใน สังเกตได้จากหมู่พระมหามณเฑียรต้ังอยู่ในเขตพระราชฐานช้ันกลาง
ด้านทิศเหนือถัดจากศาลาลูกขุน ยาวไปจนถึงบริเวณพระราชฐานช้ันในด้านทิศใต้อันเป็นท่ีต้ังตำหนัก
ฝ่ายใน ในขณะท่ีหมู่พระอภิเนาว์นิเวศต้ังอยู่ถัดจากพระท่ีนั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทในเขตพระราชฐาน
ช้ันกลางด้านทิศตะวันตก ยาวไปจนถึงบริเวณ “สวนขวา” เดิมในเขตพระราชฐานช้ันในเช่นเดียวกัน 

ประการที่สอง หากพิจารณาแผนผังภายในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ จะประกอบด้วยอาคาร
พระที่นั่งหลักและอาคารประกอบจำนวนทั้งหมด 11 องค์ ทั้งหมดตั้งอยู่ภายในเขื่อนเพชรและห้อง
ฉนวนท่ีใช้เป็นตัวแบ่งเขตจากพื้นท่ีพระราชฐานท้ังสอง ถึงแม้ว่าในหมู่พระท่ีนั่งจะมีการเพิ่มอาคารตาม
พื้นท่ีใช้สอยใหม่แบบตะวันตก แต่จะสังเกตได้ว่ากลุ่มอาคารดังกล่าวจะถูกแยกออกมาจากหมู่อาคาร
พระที่นั่งหลักที่ยังคงระเบียบผังพระราชมณเฑียรดั้งเดิมไว้ โดยการจัดวางผังภายในหมู่อาคารพระท่ี
นั่งหลัก มีลักษณะการวางผังเป็นแบบสมมาตร (symmetry) ประกอบข้ึนจากพระท่ีนั่งใหญ่ 3 องค์คือ
พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งบรมพิมาน พระที่นั่งนงคราญสโมสร เชื่อมต่อกันเป็นแนวแกนไปใน
ทิศตะวันออก-ตะวันตก50 และจะสังเกตได้ว่าผังดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับผังหมู่พระมหามณเฑียร
ในการจัดวางตำแหน่งของพื้นใช้สอยภายใน โดยสามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้ 

ส่วนหน้าสุดของหมู่พระท่ีนั่งหลักคือ พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นท้องพระโรงหน้าสูง 2 ช้ัน
สำหรับเสด็จออกว่าราชการ ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายหน้า และเป็นท้องพระโรง
ในการออกรับคณะทูตที ่ เดินทางมาทำหนังสือเจริญสัมพันธไมตรี 51 พระที ่น ั ่งองค์นี ้สามารถ
เปรียบเทียบได้กับ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ อันเป็นท้องพระโรงฝ่ายหน้าเช่นเดียวกัน 

ถัดมาคือ พระที่นั่งบรมพิมาน ตั้งอยู่ระหว่างพระที่นั่งอนันตสมาคมและพระที่นั่งนงคราญ
สโมสร เป็นพระท่ีนั่งสูง 3 ช้ัน ในช้ันท่ี 2 เป็นส่วนท้องพระโรงกลางใช้เป็นท่ีต้อนรับแขกส่วนพระองค์ 
และในช้ันท่ี 3 เป็นพระวิมานท่ีบรรทม พระท่ีนั่งองค์นี้สามารถเปรียบเทียบได้กับพื้นท่ีส่วนกลางของ
หมู่พระมหามณเฑียรตั้งแต่ พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ อันเป็นสถานท่ีประทับทรงพระสำราญ ท้องพระ

 
49 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ – พ.ศ.

๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 41-42. 
50 สำนักราชเลขาธิการ. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนัก, 2531), 

162. 
51 เรื่องเดียวกัน, 151. 
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โรงกลาง อันเป็นสถานท่ีให้ พระบรมวงศ์ ข้าราชบริพารช้ันผู้ใหญ่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และ 
พระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน อันเป็นวิมานท่ีบรรทม 

ถัดมาในส่วนหลังสุดของหมู่พระที่นั่งคือ พระที่นั่งนงคราญสโมสร เป็นพระที่นั่งสูง 2 ช้ัน
เช่นเดียวกับพระท่ีนั่งอนันตสมาคมต้ังอยู่ต่อเนื่องกับบริเวณสวนขวา เป็นท้องพระโรงหลังสำหรับเสด็จ
ออกว่าราชการ ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารฝ่ายใน และท่ีเสวยส่วนพระองค์ พระท่ี
นั่งกลุ่มดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบเชิงพื้นที่ใช้สอยได้กับ ท้องพระโรงหลังในหมู่พระมหามณเฑยีร
อันเป็นท้องพระโรงฝ่ายในต้ังแต่รัชกาลท่ี 1 

และขนาบกับพระท่ีนั่งนงคราญสโมสรทางทิศเหนือ-ทิศใต้ มีพระท่ีนั่งประกอบอีกสององค์คือ 
พระท่ีนั่งจันทรทิพโยภาส และ พระท่ีนั่งภานุมาศจำรูญ เป็นท่ีประดิษฐานหอพระ ท่ีประทับพระนาง
เธอ พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระ
วิมานท่ีบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯเพื่อรับลมฤดูร้อนและปลายฤดูฝน-หนาว พระท่ีนั่ง
กลุ่มดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบเชิงพื้นท่ีใช้สอยได้กับ พระท่ีนั่งเทพสถานพิลาศ และ พระท่ีนั่งเทพ
อาสน์พิไล อันเป็นเรือนพระปรัศว์ท่ีประทับของฝ่ายในท่ีต้ังขนาบท้องพระโรงหลังในลักษณะเดียวกัน 
ลักษณะการสร้างหอพระขนาบซ้ายขวาหมู่พระที่นั่งหลักเช่นนี้มีความคล้ายคลึงกับการสร้างหอพระ
สุราลัยพิมาน และ หอพระธาตุมณเฑียรตามคติการสร้างหอพระในพระราชมณเฑียร (ดูต่อไป
ข้างหน้า) 

 
ภาพท่ี 1 ผังพื้นหมู่พระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง  
ท่ีมา: แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว., พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน
พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2521), 111. 
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ภาพท่ี 2 แบบสันนิษฐานผังพื้นหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ในพระบรมมหาราชวัง 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแบบสันนิษฐาน แน่งน้อย ศักดิ์ศรี 

1.2 พัฒนาการคติสัญลักษณ์และธรรมเนียมการสร้างพระราชมณเฑียรช่วงก่อนรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พิจารณาจากคติที่พระราชวังเปรียบเสมือนวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในสถานะ
สมมติเทพ พระราชมณเฑียรจึงประกอบไปด้วยธรรมเนียมและระเบียบฐานานุศักด์ิทางสถาปัตยกรรม 
เป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงทิพยภาวะของพระมหากษัตริย์ และเพื่อเน้นย้ำสถานภาพอัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่สูงส่งกว่าคนธรรมดาสามัญ ระเบียบทางฐานานุศักด์ิหลายข้อจึงเต็มไปด้วยข้อห้ามท่ีสงวน
ให้สร้างได้เฉพาะในพระราชวังหลวงเท่านั้น โดยธรรมเนียมที่ปรากฎในพระราชมณเฑียรในทาง
กายภาพสามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

หนึ่ง การแสดงฐานานุศักดิ์ผ่านองค์ประกอบประดับทางสถาปัตยกรรมของพระที่น ั ่งท่ี
ประทับของพระมหากษัตริย์ ในกรณีศึกษาแรกคือ หมู่พระมหามณเฑียร และหมู่พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท พระราชมณเฑียรทั้งสองหมู่นี้ต่างประดับด้วยองค์ประกอบเครื่องบนหลังคาพระที่นั่งที ่มี
ฐานานุศักดิ์สูงสุดคือ การใช้เครื่องลำยองท่ีประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นางสะดุ้ง ลงรักปิด
ทอง การก่อหลังคาซ้อนช้ันและซ้อนตับหลังคา การใช้กระเบ้ืองหลังคาเคลือบสลับสี และการประดับ
หน้าบันด้วยภาพสลักพระอินทร์ และพระนารายณ์ท่ีต่างแสดงถึงความเป็นสมมติเทวราชหรือทิพภาวะ
ของพระมหากษัตริย์ตามที่ปรากฎบนหน้าบันอาทิ หน้าบันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นงานไม้
จำหลักรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณ และหน้าบันพระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน เป็นงานไม้จำหลักลายพระ
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อินทร์ทรงประทับเหนือวิมานปราสาทเพื่อแสดงภาพแทนพระมหากษัตริย์ในฐานะสมมุติราชท่ีประทับ
ในพระท่ีนั่ง หรือนามพระท่ีนั่งท่ีต้ังให้สอดคล้องกับคติดังกล่าว เช่น พระท่ีนั่งอมรินทราวินิจฉัย พระท่ี
นั่งไพศาลทักษิณ ฯลฯ52 ถือเป็นแบบแผนที่กำหนดและสงวนเฉพาะในพระที ่นั ่งที ่ประทับของ
พระมหากษัตริย์หรือศาสนสถาน 

จนกระทั่งอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกและบริบททางการเมืองที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในราช
สำนักช่วงรัชกาลท่ี 4 รูปแบบการสร้างพระราชมณเฑียรเริ่มเปล่ียนจากสถาปัตยกรรมจารีตท่ีมีเครื่อง
ลำยองไม้ประดับหลังคามาสู่สถาปัตยกรรมตะวันตกในลักษณะอาคารตึกและหลังคาทรงจั่วกรีก
(Greek Pediment) เช่นในกรณีพระท่ีนั่งอภิเนาว์นิเวศน์  

ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าเครื่องแสดงฐานานุศักดิ์ที่สำคัญของอาคารพระราชมณเฑียรแบบจารีต
เช่น ช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ ไม่ได้เป็นสิ ่งจำเป็นในการแสดงออกถึงพระที ่น ั ่งที ่ประทับของ
พระมหากษัตริย์ดังเช่นแต่ก่อน กล่าวอีกอย่างได้ว่าฐานานุศักดิ์แบบจารีตไม่มีความจำเป็นต่อการ
นำเสนอแก่ชาติตะวันตกเท่าการนำเสนอความศิวิไลซ์ด้วยรูปแบบอาคารตะวันตก 

สอง ธรรมเนียมในการสร้างหอพระในพระราชมณเฑียร ตามข้อสังเกตก่อนหน้าว่าพระราช
มณเฑียรในพระบรมมหาราชวังล้วนปรากฏการสร้างหอพระ 2 หอไว้ภายในมาโดยตลอด คือ หอ
พระพุทธรูปและหอพระบรมอัฐิ เพื่อทำความเข้าใจต่อธรรมเนียมการสร้างหอพระจะพิจารณาในสอง
ประเด็นดังนี้ 

ประเด็นแรก เป็นธรรมเนียมในราชสำนักที ่ปรากฎหลักฐานตั้งแต่ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ 
ในขณะท่ีราชสำนักสมัยอยุธยาไม่ปรากฎธรรมเนียมดังกล่าวเป็นหลักฐานชัดเจน แต่มีปรากฎเพียงการ
ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และเช้ือพระวงศ์ภานในสถูปเจดีย์ หรือบริเวณจระนำท้าย
วิหารพระศรีสรรเพชญ์ ตามปรากฎในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) 
กล่าวถึงคราวอัญเชิญพระโกศอัฐิสมเด็จพระนารายณ์มาประดิษฐานในวัดพระศรีสรรเพชญ์ ความว่า  

"แล้วเก็บพระอัฐิใส่พระโกศน้อย เชิญขึ้นพระยานมาศ แห่เป็นกระบวนเข้ามาถึง
วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ แล้วจึงพระโกศอัฐิมาบรรจุไว้ท้ายจระนำพิหารใหญ่" 53 

 และยังมีการกล่าวถึงข้อความลักษณะเดียวกันในรัชกาลของ สมเด็จพระเพทราชา สมเด็จ
พระเจ้าเสือ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงคือ กรมหลวงโยธาทิพ ซึ่งเป็นพระราชภคินีของสมเด็จ

 
52 ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ : มติชน, 

2558), 68-70. 
53 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 64 : พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา (พระนคร : โรงพิมพ์ไทย

พณิชยการ, 2503), 382. 
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พระนารายณ์ ก็ได้รับการบรรจุพระโกศอัฐิที ่ท้ายจระนำเช่นกัน และสันนิษฐานว่าเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติต่อมาจนถึงช่วงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ผลจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ ภายหลังการ
สร้างพระบรมมหาราชวังแห่งใหม่ ในกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ไม่
ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชชนก ในพระสถูปเจดีย์หรือนำไปไว้
ภายในเขตพุทธาวาสของวัดประจำพระบรมมหาราชวังตามธรรมเนียมก่อนมา ด้วยทรงไม่ไว้วางพระ
ราชหฤทัยในสถานการณ์บ้านเมือง จึงโปรดเกล้าฯให้สร้างหอพระบรมอัฐิขึ้นในหมู่พระมหามณเฑยีร
เพื่อประดิษฐานพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมราชชนกแทน54 ตามที่ทรงมีพระราชปรารภว่า “ถ้า

บ้านเมืองแตกเสียจะได้พาเอาไปด้วย” 55ความเปล่ียนแปลงนี้ได้ ทำให้พระโกศอัฐิพระมหากษัตริย์ทุก
พระองค์มีการประดิษฐานภายในหอพระธาตุในเขตพระราชฐานเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อเนื่องมาโดย
ตลอดจนถึงปัจจุบัน 

ประเด็นต่อมา ธรรมเนียมการสร้างหอพระและหอพระบรมอัฐิในพระราชมณเฑียรจะเป็น
การสร้างหอแยกออกมา ดังปรากฎการสร้างหอพระเชษฐบิดรเพื่อประดิษฐานเทวรูปสมเด็จพระ
รามาธิบดีที ่ 1 จนถึงในสมัยรัตนโกสินตร์ธรรมเนียมดังกล่าวนี้ปรากฏทั้งใน กฎมณเฑียรบาลท่ี
เกี ่ยวข้องกับการสร้าง ตำหนัก พระที่นั่ ง และจากพระราชปุจฉาในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ทรงมีไปยัง
พระราชาคณะเรื่องการสร้างหอประดิษฐานพระพุทธรูปในเขตพระราชวังจะเหมาะสมหรือไม่ ตาม
ความว่า 

“...พระมหากระษัตราธิราชเจ้า เศรษฐีคหบดี สกุลที่มีจิตรตื ่นอยู่ด้วยกุศล 
ประกอบไปด้วยศรัทธาประสาทเลื่อมใสผูกพันในพระพุธคุณอยู่เป็นนิจ ย่อมมี
ความปรารถนาจะกระทำสักการบูชาพระบรมธาตุและพระพุทธรูป พระสถูป
เจดีย์ให้เป็นนิจ เพื่อประโยชน์จะให้เป็นอาจิณกุศล แล้วเห็นผลในทัศนานุตริย
ธรรมว่าเป็นมหามงคลอันใหญ่ยิ่ง จึงสร้างหอพระขึ้น เชิญพระบรมธาตุแลสรา้ง

 
54 ประกอบกับการเปล่ียนแปลงธรรมเนียมการถือน้ำพระพิพฒัน์สัตยาจากเดิมในสมัยกรุงศรี

อยุธยาท่ีต้องไปถวายบังคมพระเชษฐบิดร ซึ่งเป็นเทวรูปแทนองค์สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่
ทอง) ในฐานะบูรพกษัตริย์ ครั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ มีการเปล่ียนแปลงธรรมเนียมดังกล่าวโดยให้เป็น
การถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแทน เบ้ืองหลังรูปเคารพ คติความเช่ือรูป
แทนบุคคลในสยาม 26 

55 ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, วาทะเจ้านาย เล่าประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2558), 308. 
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พระพุทธรูป พระสถูป พระเจดีย์ มาประดิษฐานไว้กระทำสักการบูชา ซึ่งสร้างหอ
พระไว้ในคามเขตร เป็นนิเวศวังดังนี้จะควรฤามิได้ควร...”56 

ถึงแม้ว่าพระราชปุจฉาดังกล่าวจะแสดงถึงความกังวลพระทัยถึงความเหมาะสม แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ได้แสดงให้เห็นว่ามีธรรมเนียมปฎิบัติการตั้งหอพระในเขตพระราชฐานก่อนหน้า และใน
การสร้างหอพระ ประการหนึ่งก็เพื่อแยกพื้นท่ีประดิษฐานปูชนียวัตถุอย่าง พระพุทธรูปหรือสถูปเจดีย์ 
ที ่ถือว่าเป็นสิ่งสะอาดบริสุทธิ ์ ออกจากส่วนเรือนพักอาศัยฆราวาสไม่ว่าจะเป็นสามัญชนหรือผู้มี
ฐานานุศักดิ์สูงไม่ให้ปะปนกัน57 

จากธรรมเนียมดังกล่าวนี้ การสร้างทั้งหอพระ และหอพระบรมอัฐิ จึงมีลักษณะสำคัญที่จะ
สร้างแยกจากกลุ่มพระท่ีนั่งท้ังหมด หรือตามท่ีปรากฏในผังมักนิยมต้ังขนาบกับหมู่อาคารอื่น และอยู่
ในระดับท่ีสูงท่ีสุด เช่นในกรณี หมู่พระมหามณเฑียร ท่ีหอพระแยกตัวอาคารออกมาจากกลุ่มพระท่ีนั่ง
โดยมีการเว้นพื้นที่ชาลาคั่น หอพระสุราลัยพิมานสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญจะอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของหมู่พระท่ีนั่งฯ หอพระธาตุมณเฑียรสำหรับประดิษฐานพระบรมอัฐิอยู่ทางทิศตะวันตก
ของหมู่พระท่ีนั่งฯ58 

และต่อมาในกรณีหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ หอพระเจ้าประดิษฐานพระพุทธรูป ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่พระที่นั่งฯ เป็นลักษณะอาคารกระจกหลังคาโดมตั้งอยู่เหนือดาดฟ้าของ
พระที่นั่งภานุมาศจำรูญซึ่งเป็นพระที่นั่งสูง 2 ชั้น ทำให้หอพระอยู่ในระดับชั้น 3 ของหมู่พระที่นั่งฯ
และพิจารณาจากภาพถ่ายจะสังเกตได้ว่ามีความสูงกว่าพระท่ีนั่งบรมพิมานซึ่งเป็นพระวิมานท่ีบรรทม 
และหอพระบรมอัฐิ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่พระที่นั่งฯ เป็นลักษณะอาคารกระจก
หลังคาโดมตั้งอยู่เหนือดาดฟ้าของพระที ่นั ่งจันทรทิพโยภาสซึ่งเป็นพระที ่นั ่งสูง 2 ชั ้นลักษณะ
เช่นเดียวกับหอพระเหนือพระท่ีนั่งภานุมาศจำรูญ59 

โดยในการสร้างหอพระนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะทรงปฎิบัติตามธรรม
เนียมการสร้างหอพระในพระราชมณเฑียรแต่เดิม ความว่า 

 
56 นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ 4, พระราชปุจฉา

ในรัชกาลที่ 3 (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465). 1-3 
57 “ทำไมคนไทยสมัยก่อนไม่เอา“พระพุทธรูป”เข้าบ้าน ไม่ใส่“พระเครื่อง”ท่ีตัว ?”, เข้าถึง

เมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558, เข้าถึงได้จาก https://www.silpa-mag.com/history/article_28309 
58 แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว. พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน

พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2519). 24-25 
59 สำนักราชเลขาธิการ. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนัก, 2531), 

152. 

https://www.silpa-mag.com/history/article_28309


  

 

32 

“…ครั้งภายหลังทรงพระราชดำริห์ต่อไปว่า อย่างธรรมเนียมพระราชมณเฑียร

ของพระเจ้าแผ่นดินสยามแต่ก่อนจนกาลบัดนี้ ย่อมมีสถานเปนท่ีประดิษฐานพระ

พุทธปฎิมากร เปนที่ทรงนมัสการพระรัตนไตรยอยู่ในที่ใกล้พระที่นั ่งที ่เสด็จ

ประทับอยู่ และมีสถานเปนท่ีไว้พระบรมอัฐิพระบรมพันธุพงษ์ คือสมเด็จพระไอย

กาธิบดีพระอัยยิกา แลพระบรมชนกนารถพระบรมราชชนนี เปนทื่ทรงคำนับ

นมัสการรฤกถึงพระเดชพระคุณ แลทรงปลงธรรมสังเวชเนืองๆ เปนอันทรงเจริญ

พระอับปมาทภาวนา ฯ ก็ในหมู่พระท่ีนั่งนี้ยังหามีสถานท่ีท้ังสองอย่างนั้นอยู่ในท่ี

ใกล้ไม่ และท่ีทั้งสองอย่างนั้นควรจะต้องสร้างขึ้นไว้ในท่ีเปนนานูประจาร60 

และเปนสถานไม่ต่ำกว่าพระที่นั่งที่เสด็จประทับอยู่จึงจะควร ในพระที่นั่งหมู่นี่ 

จะหาท่ีให้ได้ลักษณะนั้นก็ยากไม่มีท่ีใหญ่ฯ จึงทรงพระราชดำริห์ให้สร้างซุ้มจตุรัส

ขึ้นบนหลังซุ้มอัฒจันท์ ทางขึ้นชั้นแจ้งเปนอากาศังคณสถาน เปนที่ทรงสำราญ

พายุสัมผัศ เบื้องบนพระที่นั่งจันทรทิพโยภาศ แลพระที่นั่งภาณุมาศจำรูญสอง

สถานเสร็จแล้ว ประดับด้วยเครื่องอลงการโดยมีสมควร เปนที่ประดิษฐานพระ

พุทธปฎิมากร แลพระบรมอัฐิไว้ใกล้เปนท่ีทรงนมัสการ...”61 

สะท้อนให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมตะวันตกในหมู ่พระอภิเนาว์นิเวศถูกนำมาใช้แต่เพียง
รูปลักษณ์ทางกายภาพ แต่ยังปรากฎธรรมเนียมที ่แสดงได้เห็นว่าหมู ่พระอภิเนาว์นิเวศยังคง
สาระสำคัญของการจัดวางพระราชมณเฑียรแบบจารีตอยู่ ซึ่งจะได้นำมาวิเคราะห์ร่วมกับหมู่พระท่ีนั่ง
จักรีมหาปราสาทในบทถัดไป 

 
60 สันนิษฐานว่าเป็นคำสมาสระหว่าง อนุ + อุปจาร (อุปจาร หมายถึง ท่ีใกล้ชิด, ระยะใกล้

เคียง, ชาน, บริเวณรอบๆ เช่น อุปจารเรือนหรืออาคารท่ีปลูกขึ้นร่วมในแค่ระยะน้ำตกท่ีชายคา ) เมื่อ
รวมกันโดยพิจารณาบริบทร่วมจึงหมายถึง การไม่ควรให้หอท้ังสองอยู่ใกล้หรือร่วมชายคารางน้ำกับ
เรือน และไม่ให้เข้าถึงง่ายโดยข้าวังท่ัวไป, สัมภาษณ์ สุรเชษฐ์ แก้วสกุล , 17 พฤศจิกายน 2562.   

61 สมมตอมรพันธุ์, กรมพระ, ประกาศการพระราชพิธี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 
137-138. 



  

 

33 

  
ภาพท่ี 3 หอพระสุราลัยพิมานในหมู่พระมหามณเฑียร 
ท่ีมา: สำนักราชเลขาธิการ. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนัก, 2531), 82. 

 
ภาพท่ี 4 หอพระธาตุมณเฑียรในหมู่พระมหามณเฑียร 
จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
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ภาพท่ี 5 หอพระในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน ์
ท่ีมา: สำนักราชเลขาธิการ. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนัก, 2531), 153. 

1.3. ความนิยมสถาปัตยกรรมตะวันตกในราชสำนักช่วงก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพื่อทำความเข้าใจต่ออิทธิพลทางวัฒนธรรมและรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เข้ามามี

บทบาทในราชสำนักสยามในสมัยรัชกาลท่ี 4-5 จำเป็นต้องทำความเข้าใจต่ออิทธิพลตะวันตกในหมู่ชน

ชั้นนำสยามมาโดยตลอด นับตั้งแต่ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ชาวยุโรปได้เข้ามามีบทบาทในเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใต้ โดยในช่วงต้นการแผ่อิทธิพลทางการค้าและศาสนาส่งผลให้มีการยึดครองเมืองท่า

ต่างๆเพื่อครอบครองจุดยุทธศาสตร์การเดินเรือสำคัญในการนำเข้าและส่งออกสินค้าในภูมิภาคเช่น 

บริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ (Dutch: Vereenigde Oostindische Compagnie, VOC) 

ท่ีเข้ามาต้ังเมืองท่าครอบคลุมต้ังแต่ศรีลังกา มะละกา และปัตตาเวีย62 ราชสำนักอยุธยาในขณะนั้นได้

ติดต่อกับชาติตะวันตกและเปิดรับต้ังแต่วิทยาการสมัยใหม่ทางการทหารและสินค้าฟุ่มเฟือยเข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงและสะสมความมั่งคั่งในราชสำนัก ความนิยมในวัฒนธรรมตะวันตก

ด้านสถาปัตยกรรมยังปรากฏให้เห็นได้ตั้งแต่ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ เช่น พระนารายณ์ราช

 
62 Ricklefs, M.C., A History of Modern Indonesia since c. 1300 (London : 

Macmillan, c1981), 29. 
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นิเวศน์ในลพบุรีและบ้านหลวงรับราชทูต ท่ีได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสและเปอร์เซีย63 รวมถึง

การนำวิศวกรชาวฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาทในการวางระบบประปาของพระราชวังและเมืองถือเป็น

อิทธิพลระลอกแรกของสถาปัตยกรรมตะวันตกในสยาม  

ต่อมาในช่วงเวลาภายหลังเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที ่ 2 และการสถาปนากรุง

รัตนโกสินทร์ ความสัมพันธ์ของสยามและประเทศตะวันตกต่างๆเริ ่มมีการฟื้นฟูกลับขึ้นมาอีกครั้ง

ต้ังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) และพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ในช่วง

เวลาดังกล่าวความนิยมต่อวัฒนธรรมตะวันตกของราชสำนักยังไม่ปรากฎชัดเมื่อเทียบกับการความ

นิยมต่อวัฒนธรรมจีนในหมู ่ชนชั ้นนำ ดังที ่จะเห็นได้จากความนิยมในสิ ่งฟุ ่มเฟ ือยและศิลป

สถาปัตยกรรมจีนได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมเป็นจำนวนมากในพระบรมมหาราชวัง หรือ

อาคารบ้านเรือนในหมู่เจ้านายขุนนางตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ทั้งนี ้เหตุผลประการหนึ่งคือ ในการรับรู ้ของชนชั้นนำสยามช่วงต้น

รัตนโกสินทร์จนถึงรัชกาลที่ 3 จีนถือเป็นอาณาจักรมหาอำนาจที่มีบทบาทและความเจริญทาง

วัฒนธรรมสูงท่ีสุดในภูมิภาค และชนช้ันสยามถือตนเองเป็นชาติท่ีมีอำนาจรองลงมา64 ผ่านการเป็นรัฐ

บรรณาการท่ีต้องแสดงการเจริญพระราชไมตรีด้วยการถวายเครื่องบรรณาการแก่จีนด้วยเหตุนี้ชนช้ัน

นำสยามจึงรับเอาวัฒนธรรมจีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของตนเอง เปรียบเสมือนการ

นำเสนอความศิวิไลซ์ที่มีจีนเป็นต้นแบบ65 ในทางกลับกันในช่วงเวลานั้นชาวตะวันตกกลับถูกมองว่า

เป็นชาติที่มีความเจริญด้อยกว่า66  จนกระทั่งการแผ่อิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตกได้แผ่ขยาย

 
63 จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, “ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมอินโด-เปอร์เซียกับรูปแบบ

สถาปัตยกรรมในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์เมืองลพบุรี” วารสารหน้า
จัว่ 8, (กันยายน 2554-สิงหาคม 2555), 18-22. 

64 Crawfurd, John, Journal of an embassy to the courts of Siam and 
Cochin China (London : Oxford University Press, c1967), 332. 

65 Barend J. Terwiel, “Mu’ang Thai and the World. Changing Perspectives 
during the Third Reign,” paper presented at the seminar on “Asia: A Sense of Place” 
(Australian National University, Canberra, 1986), 2. 

66 วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชั้นนำไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, 2545), 25-28. ; Earl, G.W., The Eastern Seas (London : Oxford University Press, 
c1971), 165. 
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เข้ามาในดินแดนเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ดังเช่น ชัยชนะ

ของอังกฤษเหนือพม่าในปี พ.ศ. 2368 และชัยชนะของอังกฤษเหนือจีนในสงครามฝ่ินในปี พ.ศ.2383 

มีผลสำคัญที่ทำให้ชนชั้นนำสยามเริ่มเปลี่ยนทัศนคติและท่าทีที่มีต่อชาติตะวันตก ตลอดจนความ

ตระหนักในศักยภาพชาติตะวันตกที่มีแสนยานุภาพทางการทหารที่เหนือกว่าจีน ปฎิกิริยาที่เห็นชัด

ประการหนึ่งคือการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ได้งดการส่งจิ้มก้อง หรือ

เครื่องบรรณาการไปยังประเทศจีนภายหลังปี พ.ศ. 2396 และการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริงในอีก 

2 ปีต่อมาคือ พ.ศ.239867 ในขณะเดียวกันช่วงเวลาดังกล่าวชนชั้นนำสยามก็ได้ตระหนักถึงความ

เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการตะวันตกผ่านมิชชันนารี และพ่อค้าท่ีนำวิชาการแพทย์ วิทยาศาสตร์ ดารา

ศาสตร์ และเครื่องจักร เครื ่องกล เทคโนโลยี เข้ามาเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดการยอมรับ

วัฒนธรรมตะวันตกในหมู่ชนชั้นนำในฐานะเครื่องแสดงสถานะความเจริญ การเปิดรับอิทธิพล และ

วัฒนธรรมตะวันตกในหมู่ชนช้ันนำท่ีค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นลำดับและได้เริ่มก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง

ในธรรมเนียมปฎิบัติในหลายประการรวมถึงงานสถาปัตยกรรมด้วย  

การสร้างสถาปัตยกรรมตะวันตกโดยราชสำนักสยามสามารถย้อนกลับไปถึงรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ท่ีพระองค์ทรงโปรดเกล้าฯให้ขยายส่วนสวน

ขวา68ทางทิศตะวันออกของหมู่พระมหามณเฑียร ในครั้งนั้นได้ปรากฏรายละเอียดว่ามีการขยายสวน

และสระพร้อมกับการสร้าง “ตึกอย่างจีนอย่างยุโรป”69 จำนวนมากกว่าร้อยหลังเพื่อประดับโดยรอบ

ตำหนักทองในสวนขวา โดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมไว้ความว่า 

“…ในรัชกาลท่ี ๒ ทำเป็นตำหนักย่อมๆมีพื้นหลายช้ัน จะเป็นแบบตึกฝรั่ง

หรือเก๋งจีนก็ไม่ตรงทีเดียว น่าเรียกว่า “ตึกอย่างเทศ” มีหลายหลัง ตึกเหล่านั้น

 
67 วิไลเลขา ถาวรธนสาร, เรื่องเดิม, 25-28. 
68 สวนขวา เป็นพระราชอุทยานข้างตะวันออกของพระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน สร้างขึ้นในรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโดยใช้เป็นท่ีทรงพระสำราญพักผ่อนพระอิริยาบถโดย
โปรดให้ขุดสระและปลูกตำหนักทองท่ีประทับกลางสระหนึ่งหลัง และโปรดฯ ให้กั้นกำแพงรอบบริเวณ
เป็นส่วนหนึ่งของพระราชฐานช้ันใน 

69 สมมตอมรพันธุ์, กรมพระ, ประกาศการพระราชพิธี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550), 
127. 
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ถึงรัชกาลที่ ๓ โปรดให้รื้อเอาไปถวายวัดหลายแห่ง ยังอยู่จนเดี๋ยวนี้หลัง ๑ ท่ี

เรียก “พระปั้นหยา” ณ วัดบวรนิเวศน์...”70 

เมื่อพิจารณาจากตึกพระปั้นหยาท่ีปรากฏ ตัวอาคารมีลักษณะเป็นอาคารโครงสร้างผนังก่อรับ

น้ำหนัก ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 3 ชั้น มีส่วนพาไลยื่นออกจากตัวตึกหลัก ผนังแต่ละชั้นมีการทำบัวเชิง

เลียนแบบคานเครื่องบนในงานตะวันตกแบบคลาสสิค (Entablature) ในส่วนผืนหลังคามุงด้วย

กระเบื้องกาบกล้วยดินเผาแบบจีนซ้อน มีปูนปั้นทับแนวรูปกลมแทนครอบกระเบื้อง หน้าบันประดับ

ปูนปั้นลวดลายเครือเถาดอกพุดตาน ล้อมรอบราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) รูปแบบ “พระปั้นหยา” นี้มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบที่ปรากฎใน

จิตรกรรมไทยในวัดท่ีแสดงภาพเมืองและอาคารตะวันตกในจินตนาการของช่างชาวสยามตัวอย่างเช่น 

จิตรกรรมฝาผนังวัดทองธรรมชาติ แม้ไม่แน่ชัดว่ารูปแบบ “ตึกอย่างเทศ” ท่ีวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 

เป็นรูปแบบเดียวกันกับ “ตึกอย่างจีนอย่างยุโรป” ก็ตามแต่จากหลักฐานที่ยกมาก็เพียงพอที่แสดงว่า

อิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกเริ่มได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการก่อสร้างของราช

สำนักไทยมาต้ังแต่สมัย รัชกาลท่ี 2 

 

ภาพท่ี 6 จิตรกรรมอาคารตะวันตกในอุโบสถวัดทองธรรมชาติ 
ท่ีมา: อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์. จิตรกรรมฝาผนังวัดทองธรรมชาติ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2557.), 

127. 

 
70 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา และดำรงราชานุภาพ, 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา. สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา , 
2505), 72. 
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ภาพท่ี 7 ผังและภาพถ่ายตึกพระปั้นหยาในวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 
ท่ีมา: พระปั้นหยา. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์, 2563, จาก ช่ือเว็บไซต์ 

http://www.watbowon.com/travel/phrapanyha.htm 

ในรัชสมัยต่อมา รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดฯ ให้รื้ออาคารตะวันตกในสวนขวาถวายตามวัดต่างๆ

และไม่มีปรากฎหลักฐานว่าได้มีการสร้างส่ิงก่อสร้างแบบตะวันตกในพระบรมมหาราชวังตลอดรัชกาล 

ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชนิยมให้ความสนใจต่อศิลปกรรมแบบ

จีนมากกว่า อย่างไรก็ตามในช่วงสมัยดังกล่าวกลุ่มขุนนางและเจ้านายบางพระองค์ได้เริ่มสร้างเรือนตึก

อย่างตะวันตกขึ้นบ้างตัวอย่างเช่น ตำหนักตึกพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระยศ 

สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในบริเวณพระราชวังเดิม71 มีลักษณะเป็นอาคารก่อ 

2 ชั้นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการวางบันไดไว้ภายนอกอาคาร และระเบียงโดยรอบ ส่วนหลังคาจั่วหน้า 

(Pediment) แบบกรีกคลาสสิค ทำลวดลายปูนปั้นประดับเป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปปั่น

เหนือพานแว่นฟ้า ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นการรับรูปแบบ  “ตึกแบบอเมริกัน” หรือเรือน

บังกะโลที่ปรากฏความนิยมในหมู่มิชชันนารีโปรแตสแตนท์ที่มาอาศัยในกรุงเทพช่วงเวลานั้น โดยใน

เวลาต่อมาภายหลังพระราชพิธีบวรราชาภิเษก ในรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ จึงย้ายไป

ประทับ ณ พระราชวังบวรสถานมงคล โดยโปรดเกล้าฯให้สร้างตึกแบบตะวันตกเป็นที่ประทับขึ้นอีก

หลังหนึ่งคือ พระท่ีนั่งอิศเรศราชานุสรณ์ เป็นอาคารก่อผังส่ีเหล่ียมผืนผ้า สองช้ัน ด้านหน้าเป็นเฉลียง

ต่อเข้าไปในตัวเรือนแบบเรือนไทย ส่วนบันไดยังคงตั้งไว้นอกเรือนอันสะท้อนให้เห็นว่าคติการสร้าง

บันไดนอกตัวเรือนยังคงดำรงอยู ่ในประเพณีการสร้างเรือนแม้ร ูปแบบจะเปลี ่ยนไปเป็นแบบ 

 
71 เรื่องเดียวกัน, 72-73. 

http://www.watbowon.com/travel/phrapanyha.htm
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“ตะวันตก” แล้วก็ตาม72 นอกจากนี้มีการใช้ผนังแบ่งพื้นท่ีในเรือนออกเป็นกิจลักษณะคือ มีห้องเสวย

อยู่ตรงกลาง ขนาบด้วยห้องรับแขกและห้องบรรทม ห้องแต่งพระองค์และทรงพระอักษรจะตั ้งอยู่

ปลายสุดของอาคาร73 ลักษณะดังกล่าวมีความแตกต่างจากเรือนพักอาศัยแบบประเพณีที่มักใช้การ

แบ่งห้องด้วยการแบ่งเป็นเรือนแยกตามการใช้สอยหรือใช้เพียงฉากกั้นในการแบ่งพื้นท่ี แสดงให้เห็นถึง

ความพยายามของเจ้านายสยามบางพระองค์ในการปรับรูปแบบวิถีชีวิตของตนเองให้มีความเป็น

ตะวันตกมากข้ึน ซึ่งในการนี้รวมไปถึงเครื่องเรือนท่ีจอห์น บาวริ่งได้ให้รายละเอียดไว้ความว่า 

“…พวกเราพบว่า ตลอดทางจากท่าน้ำถึงพระราชวังปูลาดด้วยเส่ือ ท่ีประทับของ

พระองค์ (พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ) นั้นสะดวกสะบาย ตกแต่งอย่างมี

รสนิยม เครื่องเรือนและเครื่องประดับพระราชวังต่างๆ จะทำให้คุณคิดว่าคุณ

กำลังอยู่ในบ้านของคนอังกฤษ ยกเว้นผ้าที่ห้อยแขวนลงมาเพื่อโบกลม และ

ลักษณะห้องแบบหลังคาสูง การสนทนาของพระองค์เป็นไปอย่างผู้มีการศึกษา

และน่ารับฟัง ภาษาอังกฤษของพระองค์นั ้นอยู่ในขั้นยอดเยี่ยม ห้องสมุดของ

พระองค์มีหนังสือภาษาอังกฤษท่ีเลือกเฟ้นอย่างดี ส่วนในพิพิธภัณฑ์ของพระองค์

ก็มีเครื่องกลไกต่างๆ พร้อมด้วยหุ่นจำลองในสาขาต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์ ซึ่ง

เป็นรุ ่นที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด  มีเครื ่องวัดแดและเครื่องวัดมุมชั้นเยี ่ยม 

หุ่นจำลองเรือกลไฟแบบย่อส่วน และอาวุธใหม่ๆ หลากชนิด…” 74 

จะสังเกตได้ว่าภายในท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ตามรายละเอียดในบันทึก 

พระองค์ทรงเลือกใช้ชุดเครื่องเรือน การจัดห้องต่างๆในแบบตะวันตก และการใช้ผ้าห้อยโบกลมก็เป็น

ลักษณะท่ีปรากฎได้ในสถาปัตยกรรมตะวันตกในอาณานิคมเขตร้อน  

 
72 เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์, อลังการ์สถาปัตย์ ๒๐๐ ปีก่ำฟ้าเฟือนหาว(กรงุเทพฯ : 

General Engineering Public Company, 2548), 159. 
73 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ – พ.ศ.

๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 41-42. 
74 เบาริง, จอห์น, เซอร์, ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้า

ประเทศไทย, 2550), 266. 
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ภาพท่ี 8 ผังและภาพถ่ายพระท่ีนั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ภายใน พระราชวังบวรสถานมงคล 
ท่ีมา: สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ – พ.ศ.๒๔๘๐ 
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 41. 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) สถาปัตยกรรมตะวันตกจึงเริ่ม
เป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ชนชั้นนำตั้งแต่ในราชสำนักและขุนนาง คหบดี ซึ ่งโดยมากยังคงได้รับ
อิทธิพลจากบ้านแบบบังกะโล และอีกจำนวนหนึ่งเป็นอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกใน
ประเทศอาณานิคมท่ีขุนนางสยามมีโอกาสพบเห็นในคราวไปต่างประเทศเช่น ในคราวพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าฯ โปรดฯให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และเจ้าพระยาภาณุ
วงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) ได้ไปศึกษาดูการบริหารราชการในสิงคโปร์เมื่อปี พ.ศ.2404 พร้อม
ทั้งจดจำรูปแบบอาคารตะวันตกกลับมาเผยแพร่ในสยาม75 ในช่วงเวลาดังกล่าวอาคารในสิงคโปร์ท้ัง
อาคารสาธารณะและบ้านเรือนส่วนมากนั้นสร้างโดยวิศวกรชาวอังกฤษที่เข้ามาทำงานในเมืองอาณา
นิคมและไม่ใช่สถาปนิกอาชีพโดยส่วนมาก รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกในสิงคโปร์ที ่สถาปนิก
วิศวกรอังกฤษเลือกใช้มักเป็นการทำตามตำราคู่มือที่มีรูปแบบมาตรฐาน76 เช่นรูปแบบ นีโอคลาสสิค 
(Neo Classicism) พาลาเดียนแบบอังกฤษ (English Palladianism) และจอร์เจียน (Georgian) ท่ี
เป็นท่ีนิยมในหมู่ประเทศอาณานิคมไปจนถึงสหรัฐอเมริกาในศตวรรษท่ี 18 โดยมีการดัดแปลงผังและ
รายละเอียดอาคารให้เหมาะสมกับภูมิอากาศ น่าสนใจว่าสถาปัตยกรรมตะวันตกรูปแบบดังกล่าวนี้ได้
ส่งอิทธิพลต่อการก่อสร้างสถาปัตยกรรมในราชสำนักสมัยรัชกาลที่ 4 ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างสำคัญคือ 
หมู่พระอภิเนาว์นิเวศ อันเป็นพระราชมณเฑียรซี่งสร้างเป็นอาคารเครื่องก่อในลักษณะสถาปัตยกรรม
แบบตะวันตกทั้งหลัง เนื่องจากดังที่กล่าวแล้วว่าพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์สร้างไว้เป็นสถานท่ี

 
75 ชัย เรืองศิลป,์ ยอดคน (กรุงเทพฯ : สนพ.ต้นอ้อ, 2536), 8-12. 
76 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ – พ.ศ.

๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 29. 
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รับแขกต่างประเทศและเป็นท่ีสำหรับต้ังเครื่องบรรณาการแบบตะวันตก77 ดังท่ีอ็องรี มูโอต์ ได้บันทึก
รายละเอียดการประดับตกแต่งภายในพระท่ีนั่งหลังนี้ว่า  

“...ภายในพระท่ีนั่งเหล่านี้จัดแต่งไว้ให้เป็นท่ีประทับโดยสมบูรณ์ ท้ังตกแต่งด้วย

เครื่องเรือนตามรสนิยมอย่างยุโรป เครื่องเคลือบเซรามิกจากทั้งตะวันตกและ

ตะวันออก หิ้งหนังสือ เอกสารหลากภาษา แผนที่ภูมิศาสตร์ แผนที่โลกและ

ลูกโลก เครื่องมือทางฟิสิกส์ กล้องโทรทรรศน์ ขวดโหลบรรจุชิ ้นตัวอย่างทาง

ธรรมชาติ ของที่ระลึกจากอังกฤษ เครื่องเรือนสัมฤทธิ์ และวัตถุราคาแพงๆ ช้ิน

เล็กช้ินน้อยนับพันๆช้ิน ... และส่ิงละพันอันน้อยจากกวางตุ้ง เครื่องเคลือบลงรัก

จากญี่ปุ่น ตุ๊กตาจิ๋วจากอินเดีย เครื่องแก้วบัคการาต์ หลอดแก้วทรงสูงสำหรับ

ทดลอง กล้องถ่ายภาพ เครื่องถ่ายภาพ ข้าวของที่ผสมปนเป ดูจะสะท้อนความ

นึกคิดเย่ียงสารานุกรมเดินได้แต่ค่อนข้างสับสนของพระผู้เป็นเจ้าของ...”78 

ควรกล่าวด้วยว่าการตกแต่งภายในพระท่ีนั่งแห่งนี้นั้นมีความคล้ายคลึงกับภายในพระท่ีนั่งอิศ
เรศราชานุสรณ์ท่ีกล่าวมาแล้วคือการตกแต่งด้วยเครื่องเรือนตะวันตกไปพร้อมกับการแสดงเทคโนโลยี
เครื่องยนต์กลไกจากตะวันตกที่สะท้อนถึงการเปิดรับวิทยาการตะวันตกของชนชั้นนำสยามไปพร้อม
กัน และสถาปัตยกรรมพระที่นั่งแห่งอื่น ๆ ในรัชสมัยนี้ยังประกอบไปด้วยพระราชวังในการประทับ
แปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯเช่น พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระราชวังจันทร
เกษม จังหวัดอยุธยา พระที่นั่งพิมานมงกุฎในพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี และ
พระราชวังพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ต่างสร้างโดยใช้รูปแบบพาลาเดียนและองค์ประกอบคลาสสิค 
เช่นการทำมุขหน้า จั ่วหน้า (Pediment) แบบกรีกคลาสสิค ประดับบัวด้วยคานเคร ื ่องบน 
(Entablature) การทำซุ้มโค้ง (Arch) และหัวเสาแบบตะวันตกเช่นการเลียนเสาแบบไอออนิค (Ionic) 
แต่สถาปัตยกรรมส่วนมากต่างสร้างขึ้นโดยช่างสยามและจีนที่ไม่ได้มีพื ้นฐานทางสถาปัตยกรรม
ตะวันตกมาก่อนแต่อาศัยการสร้างเลียนแบบจากภาพถ่าย สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สร้างขึ้นใน

 
77 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, ประชุมพงศาวดารภาค 25 

ตำนานวัตถุสถานต่างๆ ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, (กรุงเทพฯ: จัดพิมพ์
เป็นบรรณาการ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก (พิเศษ) ชลิต ศิริพงษ์ ท.ช., ท.ม. ณ เมรุวัด
ธาตุทอง กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ท่ี 29 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2544), 7-8. 

78 อ็องรี มูโอต์, บันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต์ (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2561), 
39-40. 
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สมัยนั้น แม้จะไม่ “ถูก” ไวยากรณ์สถาปัตยกรรมตะวันตกนัก อย่างไรก็ดีหากละไว้ซึ่งการยึดถือใน
รูปแบบและไวยากรณ์อย่างเคร่งครัด จะพบว่าสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกท่ีสร้างขึ้นในยุคดังกล่าวมี
รูปแบบท่ีมีความเฉพาะตัวในหลายประการ เช่น การผสมระหว่างหลังคาแบบจ่ัวและหลังปั้นหยาคละ
กัน ผืนหลังคามุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วยดินเผาแบบจีนซ้อน มีปูนปั้นทับแนวรูปกลมแทนครอบ
กระเบื้องในอิทธิพลแบบจีน79 สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทำขึ้นโดยกลุ่มช่างท้องถิ่นในช่วงเวลานี้จะส่งอิทธิพลต่อการสร้างสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตกของพระราชมณเฑียรในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทอันจะได้พิจารณาในบทถัดไป 

 

 

  

 
79 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, เรื่องเดิม, 55. 
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บทที่ 3 

การศึกษาพระราชมณเฑียรสถานในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 

1.ความเป็นมาของการก่อสร้างพระที่น่ังจักรีมหาปราสาท 

1.1ภูมิสถานก่อนการสร้างพระราชมณเฑียรในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 

ตำแหน่งของหมู่พระท่ีนัง่จักรีมหาปราสาท ต้ังอยู่ระหว่างพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่
พระมหามณเฑียร ช่วงเวลาก่อนการสร้างพระราชมณเฑียรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ปรากฏการใช้พื้นท่ีบริเวณนี้มาก่อนแล้ว โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  

ช่วงระยะท่ี 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2325 - 2370 

ภายหลังสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก ( รัชกาลที่ 1 ) ในปีพ.ศ. 2325 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาราชธานีแห่งใหม่
พร้อมกับสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้น ณ ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา80 โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างหมู่พระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวังขึ้นเพื่อเป็นหมู่พระท่ีนั่งท่ีประทับและออกว่าราชการ
แผ่นดิน พื้นท่ีต้ังของหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในปัจจุบัน เดิมมีการใช้งานเป็นสวนสำหรับสำราญ
พระราชอิริยาบถของพระมหากษัตริย์และเจ้านายฝ่ายใน มีช่ือเรียกว่า “สวนซ้าย” คู่กับ “สวนขวา” 
ตั้งอยู่ขนาบด้านทิศตะวันออกของพระที่นั ่งจักรพรรดิพิมานในบริเวณพระราชฐานชั้นใน ปรากฏ
รายละเอียดการจัดแต่งสวนซ้ายด้วยต้นมะม่วงและขุดสระสรงสนานสำหรับนางใน81 โดยใช้เข่ือนเพชร
ซึ่งกั้นตลอดระหว่างพระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมานถึงพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท82 เป็นตัวแบ่งพื้นท่ีระหว่าง
สนามหน้าพระราชฐานช้ันกลางและพระราชฐานช้ันใน โดยลักษณะตัวเข่ือนเพชรในหนังสือคอร์ตมีระ
บุไว้ว่าเป็นท่ีอยู่คนได้ จึงสันนิษฐานว่ามีลักษณะเป็นอาคารหลังคาคลุมยาวต่อเนื่อง และมีการต่อเติม
โรงช้างทางทิศเหนือของเขื่อนเพชรในเวลาต่อมา โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภา
คุณากร ได้ทรงอธิบายลักษณะทางกายภาพและพัฒนาการของพื้นท่ีส่วนนี้ความว่า 

 
80บุรยา ศราภัยวานิช, (2549).การศึกษาภูมิสถานของพระราชวังและวังที่สร้างขึ้นใน

รัชกาลที่ 1. ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต, คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16-20. 
81 ชำนิโวหาร, พระ, โครงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

(พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470), 25. 
82 “จดหมายเหตุเร่ืองก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท” คัดจากหนังสือค๊อด (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475), 8. 
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“ ... มีการสร้างพระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมานอยู่เบ้ืองบูรพาทิศ พระท่ีนั่งดุสิตมหา

ปราสาทอยู่เบ้ืองประจิมทิศ เป็นต้น ก็แลพระท่ีนั่งในระหว่างพระราชมณเฑียร

สถานท้ังสององค์นี้มีเข่ือนเพ็ชรกั้นตลอดถึงกัน ฝ่ายอุดรแห่งเข่ือนเพ็ชรนั้นเป็น

ข้างน่า ซึ่งภายหลังมาเป็นโรงพระยาช้างเผือก และช้างสำคัญเรียงรายไปเป็น

ลำดับ ต้ังแต่ประตูสนามราชกิจแลศาลายามค่ำจนถึงประตูพรหม ฝ่ายบูรพาท่ีต่อ

พระราชมณเฑียรนั้นมีศาลาท้าวศรีสัจจา ซึ่งตรงกับศาลายามค่ำเป็นเขตร ฝ่าย

ทักษิณแห่งเข่ือนเพ็ชรนั้น ต้ังแต่ศาลาท้าวศรีสัจจา ไปตลอดแนวถนนน่าห้อง

เครื่องโรงจบพระหัตถและพระคลังใน ฝ่ายข้างประจิมทิศจดถนนตรงประตูพรหม

ในท่ีบริเวณเท่านี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งขึ้นเป็นพระราชอุทยาน

เรียกว่า สวนซ้าย คืออยู่เบ้ืองซ้ายแห่งพระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน ...”83 84 

 

ภาพท่ี 9 กลุ่มอาคารบริเวณพระราชฐานช้ันกลางในสมัยรัชกาลท่ี 4 ถ่ายจากด้านตะวันตกของพระท่ี
นั่งอมรนิทรวินิฉัย จะสังเกตเห็นโรงช้าง 2 โรง (ขวา) ถัดมาคือศาลายามค่ำ พระท่ีนั่งสีตลาภิรมย์ 
(หลังคาเก๋งจีน) ในหมู่พระตำหนักตึกและประตูสนามราชกิจ (หลังคาจตุรมุขเครื่องลำยอง)  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 

 
83 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา เทศนาพิเศษถวายในเบญจม

รัชกาล (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2463) 37-38. 
84 สำนักราชเลขาธิการ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนัก, 2531), 96. 
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ช่วงระยะท่ี 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2370 - 2411 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)  ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระ
ตำหนักบนพื้นท่ีสวนซ้าย ในปี พ.ศ. 2370 ถวายพระบรมราชชนนีซึ่งได้ทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระศรีสุ
ลาไลย โดยเรียกตำหนักหลังนี้ว่า “พระตำหนักตึก” เนื่องจากอาคารมีลักษณะก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง 
ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร (พ.ศ. 2361 - 2439) พระราชนัดดา
ในสมเด็จพระศรีสุลาไลย ได้เสด็จเข้ามาประทับด้วย จวบจนเมื่อสมเด็จพระศรีสุลาไลยเสด็จสวรรคต
ในปี พ.ศ. 2380 พระตำหนักแห่งนี้จึงอยู่ในการดูแลของ สมเด็จฯ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร 
และประทับอยู่พร้อมกับพระญาติพระองค์อื่นเช่น พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย สืบมา
ตามลำดับ 

ลักษณะกายภาพของพระตำหนักตึก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ได้
อธิบายไว้ ความว่า 

  “...มีพระตำหนักหอหลังหนึ่ง อยู่เบ้ืองบูรพทิศศาลา ท้าวศรีสัจจาคือ ตรงพระท่ี
นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในปัจจุบันนี้ แลมีชาลาในระหว่างนั้นตอนหนึ่ง ที่ปลาย
ชาลาด้านทิศอุดรตรงเขื ่อนเพ็ชรได้ก่อขึ้นเป็นหอพระสูง ๓ ชั้น มุงกระเบื้อง
เคลือบ บานพระแกลเขียนลายรดน้ำปิดทอง เป็นที่ไว้พระพุทธรูปและพระอัฐิ 
แล้วจึงสร้างพระตำหนักตึกแฝดใหญ่สองหลังติดกัน มีพระเฉลียงทั้งสี่ด้านเต็ม
ท้องที่สวนซ้าย ซึ่งบัดนี้เป็นที่ท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท อัน
ประดิษฐานพระมหาเศวตฉัตรอยู่นี้ เป็นที่เสด็จประทับอยู่เนืองนิตย ถัดนั้นมา
เบ้ืองประจิมมีชาลาค่ันตอนหนึ่ง แล้วจึงมีตึกหลังละ ๕ ห้องเฉลียง ๓ ด้าน มีชาน
กลาง ๒ หลัง อยู่ ตรงพระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติ ณ บัดนี้ ถัดนั้นไปมีตำแหน่ง
แฝดอยู่สกัดด้านประจิมทิศ อีกหลังหนึ่ง ตรงพระที่นั ่ง ดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์
ปัจจุบัน ข้างตำหนักแฝดนั้นมีสวนน้อยติดเนื่องขอบถนนประตูพรม ตรงข้ามกับ
เรือนจันทร์อันแวดล้อมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในบริเวณนั้นมีห้องเครื่องแล
ตึกหลังเล็กน้อย รวมทั้งเข่ือนเพ็ชรเดิม ซึ่งสกัดด้วยอุดร เข้าไว้ในหมู่พระตำหนัก
ด้วยแลเพราะเหตุท่ีก่ออิฐถือปูนเช่นนี้ จึงได้มีนามปรากฏเรียกว่า พระตำหนักตึก
ตลอดมา ... ”85 

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ภายหลังสมเด็จพระนางเจ้า
โสมนัสวัฒนาวดีฯ บรมอัครราชเทวี ผู้เป็นสมเด็จพระอัครมเหสีในขณะนั้น เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.

 

 85 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร, เรื่องเดิม.  
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2395 จึงโปรดให้สถาปนาหม่อมเจ้ารำเพยเป็น พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ (ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนาให้เป็นสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี) พระ
ราชธิดาในกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ เป็นพระมเหสีพระองค์
ที่สอง และโปรดฯให้มาประทับที่พระตำหนักตึกแห่งนี้จนถึงปี พ.ศ. 2396 เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ผู้เป็น
พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ทรงเสด็จพระราชสมภพ ณ ตำหนักแฝด ในพระตำหนักตึกแห่งนี้ พร้อม
ทั้งมีการประกอบพระราชพิธีเวียนเทียนสมโภชในพระตำหนักเดียวกัน ต่อมาเมื่อเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ 
ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 พระองค์จึง
ได้เลือกสถานท่ีท่ีพระองค์เสด็จพระราชสมภพในการประดิษฐานพระมหาเศวตฉัตรภายในท้องพระโรง
ใหม่ท่ีจะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์86  

ในช่วงระยะที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2395 - 2411 กลุ่มอาคารท่ีสร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่ 3 
ประกอบด้วย หมู่พระตำหนักตึก เข่ือนเพชร และโรงช้างทางทิศเหนือ ยังคงไม่มีการเปล่ียนแปลงมาก
นัก อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระท่ีนั่งเพิ่มเติมจากหมู่
พระตำหนักเดิมเรียกว่า พระที่นั ่งสีตลาภิรมย์87 (พระที่นั่งเย็น) เป็นอาคารตึกก่ออิฐถือปูนแบบ
สถาปัตยกรรมจีนสูง 3 ช้ัน สำหรับใช้เป็นท่ีประทับบริเวณใกล้กับ พระตำหนักตึก ในเขตพระราชฐาน
ชั้นในใกล้กับประตูสนามราชกิจ นอกจากนี้ยังได้โปรดเกล้าฯ ให้ถมสระบัวหรืออ่างแก้วบริเวณทิศ
ตะวันตกของพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ และสร้างกรงนกขนาดใหญ่ขึ้นภายในก่อภูเขาและปลูกต้นไม้
สำหรับเลี้ยงนกมีชื่อเรียกว่า “สกุณวัน” และสร้างศาลาเก๋งจีนประกอบโดยรอบด้านละหลังมีเก๋ง
สำหรับทรงประทับช่ือ “พระท่ีนั่งราชานุราชอาสน์” เก๋งฝ่ายในช่ือ เก๋งวรนารีเสพย์ เก๋งไว้เทวรูปและ
ชำระความชื่อ เก๋งวรเทพยสถาน เก๋งสำหรับขุนนางชื่อ เก๋งสำราญมุขมาตยา โดยมีการเรียกรวมๆว่า 
เก๋งสกุณวัณ หรือ เก๋งกรงนก พร้อมกับต้ังเสาธง 2 เสา สำหรับชักธงตราแผ่นดินหรือธงไอยราพต เสา
ธงอีกเสาหนึ่งมีไว้สำหรับชักธงตราประจำรัชกาลก่อน88  

ต่อมาในช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อเก๋ง
สกุณวัณลงและสร้างเก๋งวรสภาภิรมย์ ขึ้นแทนที่สำหรับเป็นที่ประชุมปรึกษาราชการแผ่นดิน และ

 
86 เรื่องเดียวกัน. 
87 พงศาดิศรมหิป, พระเจ้าบรมวงศเธอ กรมหมื่น, เร่ืองตำนานสถานที่และวัตถุต่างๆ ซ่ึง

พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง นับเปนประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๕ (พระ
นคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2470), 5. 

88 เรื่องเดียวกัน, 4. 
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ต่อมาเป็นที่ประทับคอยของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ89 ก่อนจะรื้อถอนลงทั้งหมดเพื่อปรับภูมิ
ทัศน์หน้าพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในระหว่างปี พ.ศ. 2425 

 
ภาพท่ี 10 แบบสันนิษฐานผังหมู่พระตำหนักตึก  
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแบบสันนิษฐานโดย มรว. แน่งน้อย ศักดิ์ศรี จากหนังสือเทศนาพิเศษ พระวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร 

 

ประวัติการก่อสร้างหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทช่วงปี พ.ศ.2411-2418 

 ในปีพ.ศ. 2411 ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราช
สมบัติ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชมณเฑียรหมู่แรกในพระที่นั ่งจักรีมหาปราสาทขึ้นบน
ตำแหน่งเดิมของหมู่พระตำหนักตึกกินอาณาบริเวณจนถึงเขื ่อนเพชรและโรงช้าง โดยมีพระราช
ประสงค์ถึงมูลเหตุในการสร้างพระราชมณเฑียรใหม่สองประการคือ ประการหนึ่ง พระองค์ทรงไม่
ปรารถนาประทับในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์อันเป็นท่ีประทับเดิมของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยทรง
เคารพและยังมีความอาลัย90 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสวรรคต ณ พระท่ี

 
89 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2556), 187. 
90 “จดหมายเหตุเร่ืองก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท” คัดจากหนังสือค๊อด (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475), 1. 
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นั่งภานุมาศจำรูญในหมู่พระราชมณเฑียรนี้ ขณะเดียวกันถึงแม้พระองค์จะได้ทรงใช้พระท่ีนั่งจักรพรรดิ
พิมานเป็นที่ประทับในช่วงปีแรก ๆ ของรัชกาลก็ทรงเล็งเห็นว่าพระที่นั่งหลังนี้ยังไม่เหมาะในการใช้
รับแขกเมือง ดังจะเห็นว่าภายหลังการเสด็จประพาสยุโรป ทรงโปรดฯ ให้จัดแต่งห้องภายในพระท่ีนั่ง
ไพศาลทักษิณตามอย่างตะวันตกเป็นลักษณะช่ัวคราว เช่นห้องรับแขกและห้องเสวยเพื่อรองรับให้การ
เข้าเฝ้าฯ และพระราชทานเลี้ยงอย่างธรรมเนียมตะวันตกแก่ขุนนางและทูตต่างประเทศ ประการที่
สอง รัชกาลที ่ 5 ทรงมีพระราชดำริว ่าภูมิสถานที ่จะเป็นที ่ตั ้งพระราชมณเฑียรของพระองค์มี
ความสำคัญในฐานะสถานที่เสด็จพระราชสมภพของพระองค์มาแต่เดิมและเสด็จประทับสืบมาเป็น
ลำดับไม่มีผู้ใดเข้ามาเจือปน91 ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงพระราชวงศ์ท่ีประทับในพระตำหนักนี้รวมถึงพระองค์
เองล้วนสืบเช้ือสายจากสมเด็จพระศรีสุลาไลย จึงถือเป็นมงคลสถานท่ีเหมาะจะสถาปนาเป็นพระราช
มณเฑียรท่ีประทับ  

ในการสร้างพระราชมณเฑียรแห่งใหม่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรด
เกล้าฯ รื้อหมู่พระตำหนักตึกและโปรดฯ ให้เชิญสมเด็จฯ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูรซึ่งเป็นเจ้า
เสด็จย้ายไปประทับท่ีพระท่ีนั่งพิมานรัตยาแทน และรื้อพระท่ีนั่งสีตลาภิรมย์ไปปลูกถวายเป็นตำหนัก 
ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามอยู่บริเวณด้านหลังตำหนักอรุณ และรื้อโรงช้าง เขื่อนเพชรด้านทิศ
เหนือลงเพื่อทำทิมดาบของพระราชมณเฑียรใหม่ขึ้นแทนที่ ในการนี้โปรดฯ ให้เจ้าพระยาภาณุวงศ์
มหาโกษาธิบดี เป็นแม่กองพระยาสุรศักดิมนตรีจางวางมหาดเล็กเป็นกงสี พระยาเวียงในนฤบาลเป็น
นายช่างผู้ออกแบบ ประกอบด้วยอาคารหมู่ใหญ่ 4 องค์ คือ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระที่นั่ง
สมมติเทวราชอุปบัติเป็นพระท่ีนั่งประธาน พระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์และพระท่ีนั่งนิพัทธพงศ์ถาวร
วิจิตร และห้องพระ 2 หลังตั้งประกอบกันเป็นอาคารตึก 2 ชั้น ทางทิศเหนือสร้างทิมดาบพร้อมพระ
ทวารกั้นพื้นที่ระหว่างพระราชมณเฑียรกับลานบริเวณพระราชฐานชั้นกลางออกจากกัน และล้อม
เข่ือนเพชรโดยรอบ รูปแบบของพระราชมณเฑียรเป็นสถาปัตยกรรมอิทธิพลคลาสสิค เช่นเดียวกับหมู่
พระอภิเนาว์นิเวศ นับเป็นความพยายามสานต่อพระบรมราโชบายของพระราชบิดาในการสร้างความ
ศิวิไลซ์ด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตก  

ในช่วงแรกของการก่อสร้าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ยังคงประทับอยู่ในพระที่นั่ง
จักรพรรดิพิมาน จนในปี พ.ศ. 2413 ขณะท่ีพระท่ีนั่งหมู่แรกยังคงอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง พระองค์
ได้เสด็จประพาสต่างประเทศเป็นครั้งแรกคือเมืองสิงคโปร์ เมืองบะเตเวีย และเมืองสะมารังบนเกาะ
ชวา เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระองค์ได้โปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งใหม่ขึ้นอีกหลังหนึ่ง คือ 
พระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร เป็นอาคารตึกสูงสองช้ัน บริเวณหลังหมู่พระท่ีนั่งเดิมต่อเนื่องระหว่าง
พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์และพระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติไปทางทิศใต้กินอาณาบริเวณไปถึง

 
91 เรื่องเดียวกัน, 10. 
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พระราชฐานช้ันใน มีการสร้างเข่ือนเพชรและกำแพงล้อมรอบหมู่พระราชมณเฑียรช้ันในโดยรอบ โดย
ในการสร้างพระท่ีนั่งองค์ใหมน่ี้ ได้รื้ออาคารหลายกลุ่มท่ีเคยอยู่ต่อเนื่องจากพระตำหนักตึกและย้ายไป
ไว้ในส่วนอื่นของพระราชฐานชั้นใน เช่น รื้อห้องเขื่อนเพ็ชรที่เหลือในสวนขวา เปลี่ยนโรงแกงไปไว้ท่ี
ตำหนักกรมขุนกัลยาสุนทรเดิม เปล่ียนคลังไปไว้ที่เรือนเจ้าคุณแข และเปล่ียนพระตำหนักพระเจ้าน้อง
ยาเธอพระองค์เจ้ากรรณิกาแก้วไปอยู่ท่ีตำหนักกรมขุนกัลยาสุนทร คนละครึ่งกับโรงแกง92  สันนิษฐาน
ว่าการก่อสร้างในครั้งนี้ยังคงใช้กลุ่มนายช่างและแม่กองเดิมคือเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดีและ
พระยาเวียงในนฤบาล ถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบุผู ้มีส่วนรับผิดชอบในจดหมายเหตุแต่เนื ่องจาก
เนื้อความของจดหมายเหตุเขียนต่อเนื่องจากการสร้างหมู่พระที่นั ่งชุดแรก และยังคงปรากฎว่า
เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดีและพระยาเวียงในนฤบาลได้มีส่วนรับผิดชอบในเวลาต่อมาท่ีมีการ
สร้างพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 

ต่อมาในปีพ.ศ. 2416 หมู่พระที่นั่งส่วนหน้าคือ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์และพระที่นั่ง
สมมุติเทวราชอุปบัติ ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ จึงเสด็จย้ายจากพระท่ี
นั่งจักรพรรดิพิมานมาประทับ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ โดยมีพระที่นั่งสมมุตติเทวราชอุปบัติ
เป็นห้องทรงงาน และห้องรับรองสำหรับทูตและขุนนางในการเข้าเฝ้าฯในขณะนั้น  แต่ยังไม่ได้ทำการ
เฉลิมพระราชมณเฑียรเนื่องจาก พระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารยังสร้างไม่แล้วเสร็จจนกระท่ังปี พ.ศ. 
2418 จึง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร93 และใช้พระที่นั่ง
บรมราชสถิตย์มโหฬารเป็นท่ีประทับต่อมา ในช่วงเวลานั้นพระองค์ได้ใช้หมู่พระท่ีนั่งนี้รองรับกิจกรรม
ใหม่ในราชสำนักที่สะท้อนถึงพระราชนิยมในวัฒนธรรมสังสรรค์แบบตะวันตก เช่น การพระราชทาน
เลี้ยงปีใหม่ มีเชิญชวนให้พระบรมวงศานุวงศ์แต่งชุดแฟนซีหรือชุดสากล94 และการรับรองแขกด้วย
ธรรมเนียมการเข้าเฝ้าและเครื่องแต่งกายอย่างตะวันตก ยิ่งไปกว่านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกัน
พระองค์ได้เชิญ จอห์น คลูนิช(John Clunis) สถาปนิกชาวอังกฤษซึ่งเคยทำงานเป็นวิศวกรโยธาอยู่ท่ี
สิงคโปร์ เข้ามารับราชการในราชสำนักสยามในตำแหน่งอาคิเต๊กหลวง โดยมอบหมายใหอ้อกแบบพระ
ที่นั่งท้องพระโรงองค์ใหม่ด้านหน้าหมู่พระราชมณเฑียรที่สร้างมาก่อนหน้า ท้องพระโรงองค์ใหม่นี้
ตั ้งอยู่ทางทิศเหนือบนพื ้นที ่พระทวารและเขื ่อนเพ็ชรเดิม และเป็นพระที ่น ั ่งต ึกที ่มีร ูปแบบ

 
92 ”จดหมายเหตุเร่ืองก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท” คัดจากหนังสือค๊อด (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475), 11. 
93 ภาณุรังสีสว่างวงศ์,สมเด็จฯ เจ้าฟ้า และคณะ, หนังสือ Court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 

พระองศ์ช่วยกันแต่ง(เล่ม 2) (พระนคร : สำนักราชเลขาธิการ, 2539), 160. 
94 เรื่องเดียวกัน, 18. 
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สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกท้ังหมด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน95 พระองค์ทรงมีพระบรมรา
ชานุญาติให้คลูนิชเข้าเฝ้าเพื่อถวาย “แผนท่ี” และ “ตัวอย่าง” ที่ได้ออกแบบให้ทอดพระเนตรหลาย
ครั้ง ดังปรากฏในหนังสือค๊อตข่าวราชการ ความว่า 

“วันพฤหัสบดีเดือน ๓ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีกุนสัปตศก จุลศักราช ๑๒๓๗ ... เวลาบ่าย ๓ 
โมง พระศรีธรรมสาศน นำมิศเตอรคลูนิสเข้าเฝ้า ถวายแผนที่ซึ่งจะทำพระที่นั่ง
ใหม”่ 

“ณ วันอาทิตย์ เดือน ๕ แรมค่ำ ๑ ปีชวดยังเปนสัปตศก จุลศักราช ๑๒๓๗ เวลา
เช้า ... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร
มุขด้านใต้ เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี ๑ พระดิษฐการภักดี ๑ มิศเตอรคลู
นิส ๑ มิศเตอรโรซ ๓ มิศเตอรเดอซา ๑ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท นำ
ตัวอย่างพระท่ีนั่งซึ่งจะสร้างขึ้นใหม่นั้น ทูลเกล้าฯถวาย”96 

 ในช่วงเวลาดังกล่าว แบบท่ี คลูนิช ทูลเกล้าถวายตามปรากฏมีระยะห่างกันราว 2 เดือน และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้มีส่วนในการพิจารณาและเสนอพระราชวินิจฉัยของพระองค์
ด้วย ตามปรากฏในพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ (ท้วม บุนนาค) เกี่ยวเนื่องกับการลง
ตำแหน่งของออฟฟิศหลวง และบันไดทางขึ้นพระท่ีนั่งใหม่97  เมื่อแบบเสร็จสมบูรณ์จึงทรงโปรดเกล้า 
ฯ ให้จัดสร้างพระท่ีนั่งองค์ใหม่ข้ึน โดยมีเจ้าพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี เป็นแม่กอง จอห์น คลูนิช 
เป็นนายช่างหลวง (อาคิเต๊กหลวง) พระยาเวียงในนฤบาลผู้ออกแบบหมู่พระท่ีนั่งชุดแรกเป็นผู้กำกับ
การทุกอย่าง กับพระดิฐการภักดี เป็นผู้ตรวจกำกับบัญชี และ เฮนรี คลูนิช โรส (Henry Clunis 
Ross) น้องชายของคลูนิช เป็นผู้ช่วยนายช่างอีกคนหนึ่ง โดยในเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2419 ปรากฏ
ความในหนังสือค๊อตข่าวราชการ ถึงพิธีก่อพระฤกษ์พระท่ีนั่งใหม่ และวางศิลาฤกษ์ในวันรุ่งขึ้น 

พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทองค์ใหม่ ในคราวแรกมีการออกแบบด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรม 
นีโอ เรเนอซองค์ และมีหลังคาโดมฐานเหล่ียมแบบมังซาร์ด แต่มีการเปล่ียนแบบภายหลังจากสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ทูลทัดทานและเสนอ ให้ปรับเป็นทรงปราสาทแบบประเพณีตามอย่าง
โบราณราชประเพณีท่ีพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีผ่านมาจะมีการสร้างพระมหาปราสาท

 
95 ภาณุรังสีสว่างวงศ์,สมเด็จฯ เจ้าฟ้า และคณะ, หนังสือ Court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 

พระองศ์ช่วยกันแต่ง(เล่ม 1) (พระนคร : สำนักราชเลขาธิการ, 2539), 415. 
96 ภาณุรังสีสว่างวงศ์,สมเด็จฯ เจ้าฟ้า และคณะ, หนังสือ Court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 

พระองศ์ช่วยกันแต่ง(เล่ม 2) (พระนคร : สำนักราชเลขาธิการ, 2539), 54. 
97 บันไดหน้ามุขพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทและบันไดอัฒจันทร์เสือ 
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ขึ้นประจำรัชกาล จากการทูลทัดทานครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราช
กระแสรับส่ังให้พระยาราชสงครามทำหลังคายอดปราสาทขึ้นแทนท่ีหลังคาโดมในแบบเดิม พระท่ีนั่ง
จักรีมหาปราสาทสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2525 และมีการเฉลิมพระราชมณเฑียร พร้อมกับการสมโภช
พระนครครบรอบ 100 ปี หลังจากนั้น มกีารต่อเติมกลุ่มอาคารพระท่ีนั่งประกอบเพิ่มเติมด้านหลังหมู่
พระท่ีนั่งจักรีฯ บริเวณรอบพระท่ีนัง่บรมราชสถิตย์มโหฬาร ประกอบด้วย พระท่ีนั่งอมรพิมานมณี 
พระท่ีนั่งสุทธาศรีอภิรมย์ พระท่ีนัง่บรรณาคมสรนี พระท่ีนั่งราชปรีดีราชวโรทัย และ พระท่ีนั่งเทพ
ดนัยนันทยากร ถือเป็นพระท่ีนั่งในพระบรมมหาราชวังยุคแรกที่ได้รับการออกแบบโดยช่าง
ชาวตะวันตกและถูกแก้ไขรูปแบบให้เป็นไทยผสม 

2.ผู้มีบทบาทในการออกแบบและก่อสร้าง  
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) อิทธิพลสถาปัตยกรรม

ตะวันตกได้เป็นท่ีนิยมในหมู่ชนช้ันนำ ต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) 
เริ่มเปิดรับรูปแบบดังกล่าวเข้ามาใช้กับวังและพระราชมณเฑียรของพระองค์ตามท่ีต่างๆ เช่น หมู่พระ
อภิเนาว์นิเวศน์ในพระบรมมหาราชวัง หมู่พระที่นั ่งพระนครคีรี หมู่พระที่นั ่งพิมานมงกุฏในพระ
นารายณ์ราชนิเวศ ฯลฯ ความนิยมในสถาปัตยกรรมแบบใหม่เช่นนี้ ได้ทำให้ช่างไทยต้องพัฒนา 
ปรับตัวในการรับรูปแบบและวิธีการก่อสร้างแบบใหม่ที่ไม่คุ ้นเคยเข้ามาผสมกับความชำนาญช่าง
ด้ังเดิมในลักษณะของการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลายครั้งเป็นการลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นรูปแบบ
สถาปตัยกรรมลูกผสมท่ีมีความเฉพาะตัว หลายครั้งเป็นการศึกษาผ่านสถาปัตยกรรมของมิชชันนารีท่ี
เข้ามาต้ังรกรากในกรุงเทพฯ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านท่ีปรากฎสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคมจำนวน
มากท่ีเป็นแม่แบบให้ช่างไทยเช่นในสิงคโปร์ ปัตตาเวีย นับเป็นงานสถาปัตยกรรมตะวันตกของไทยยุค
แรก ๆ ที่นายช่างท้องถิ่นพยายามทำขึ้นภายใต้ความรู้ความเข้าใจและเงื่อนไขของความเป็นจริง  ณ 
ขณะนั้น  

ช่างไทยในระบบเดิมจะมีการกระจายไปสังกัดกรมกองต่างๆเช่น กรมวัง กรมช่างสิปป์หมู่ 
กรมพระตำรวจ กรมช่างทหารใน ฯลฯ และจะรับผิดชอบในการก่อสร้างอาคารราชการหรือวังเจ้านาย
ท่ีตนสังกัด ส่วนนายช่างไทยท่ีรับผิดชอบการออกแบบอาคารส่วนมากมักเป็นเจ้านายพระบรมวงศานุ
วงศ์หรือบุตรหลานขุนนางที่ได้รับการฝึกหัดตามความรู้ที่สั่งสมมาในตระกูลของตน ช่วงแรกของการ
ปรับตัวกับการสร้างอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรรมตะวันตกนายช่างส่วนมากยังคงเป็นกลุ่มช่างเดิมท่ี
เคยสร้างอาคารประเพณีมาก่อน ตัวอย่างเช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม ผู้มีส่วน
รับผิดชอบในการออกแบบก่อสร้างอาคารทั้งแบบไทยและตะวันตก ตัวอย่างอาคารตะวันตกที่สำคัญ
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ของพระองค์คือหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ใน พระท่ีนั่งพิมานมงกุฏ98 และทรงเป็นต้นราชสกุล ชุมสาย99ท่ี
มีส่วนในงานออกแบบก่อสร้างในราชสำนักเวลาต่อมา และนายช่างจากสายสกุลบุนนาค เจ้าพระยา
ภานุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) แม่กองควบคุมการก่อสร้างโครงการในรัชกาลที่ 4 เช่นหมู่
อาคารพระราชวังพระนครคีรี ในขณะท่ีแรงงานส่วนมากในการก่อสร้างในระบบเก่าเป็นวิธีเกณฑ์จาก
ไพร่ และยังคงใช้ในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ต่อเนื ่องมาจนถึงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2411 จนกระทั่งการเข้ามารับราชการของสถาปนิกจากตะวันตก 
พร้อมกับการยกเลิกระบบเกณฑ์ไพร่ เพื่อมาทำแรงงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปในภายหลังปี พ.ศ. 2420 
เป็นต้นมา ระบบการก่อสร้างในไทยจึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาสู่ระบบรับเหมาก่อสร้าง การ เกณฑ์
จ้าง100 และสถาปนิกผู้ออกแบบใช้การประมูลแข่งขันกันแทนการที่นายช่างจะขึ้นสังกัดตามกรมกอง
แต่เดิม  

การก่อสร้างหมู่พระราชมณเฑียรพระท่ีนัง่จักรีมหาปราสาท ถือเป็นกรณีศึกษาสำคัญในช่วง
ต้นรัชสมัย ท่ีปรากฏให้เห็นถึงกระบวนการเปล่ียนผ่านจากระบบช่างแบบเดิม มาสู่ระบบใหม่ท่ีมี
สถาปนิกและวิศวกรตะวันตก (จอห์น คลูนิช และ เฮนรี่ โรส) เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบก่อสร้างพระท่ี
นั่งจักรีมหาปราสาทต้ังแต่ปี พ.ศ. 2418 เป็นต้นไป เพราะแม้ว่าจะมีสถาปนิกตะวันตกท่ีเข้ามามี
บทบาทแล้วก็ตาม ก็ยังคงปรากฏว่านายช่างไทยและแม่กองจากการก่อสร้างช่วงเวลาก่อนหน้ามีส่วน
รับผิดชอบในการก่อสร้างอยู่ ผู้ท่ีมีบทบาทในการก่อสร้างท้ังหมดในการก่อสร้างหมู่พระราชมณเฑียร
พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในช่วงต้นรัชสมัย(พ.ศ. 2411 –2418) มีดังนี้ 

 

  

 
98 หนังสือถาวรวัตถุประวัติและประชุมประกาศราชนิติ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพัช

วัฒนากร, 2468), 20. 
99 ธำรงศักดิ ์อายุวัฒนะ, ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

(กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งท่ี 3, 2544), 490. 
100 ผุสดี ทิพทัส, ช่างฝร่ังในกรุงสยาม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2545.), 3. 
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

ภาพท่ี 11 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น พระราชโอรส
พระองค์ท่ี 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระองค์ท่ี 1 ในสมเด็จพระเทพศิริน
ทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู (วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 
2396)  

ในขณะทรงพระเยาว์ครั้งดำรงพระยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ ทรง
ได้รับการศึกษาท้ังจากสำนักพระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา และแอนนา ลีโอโนเวนส์ ครู
สอนหนังสือชาวอังกฤษ ทางด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี ขนบธรรมเนียม ตามอย่าง
วัฒนธรรมตะวันตก พระองค์ยังได้ศึกษาติดตามราชการพระราชบิดามาเป็นลำดับและพระราโชบาย
ด้านการรับวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัชกาลท่ี 4 รวมถึงการตามเสด็จ
ทอดพระเนตรสุริยุปราคาในปี พ.ศ. 2411 ท่ีส่งผลต่อมาคือการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จสวรรคตลงอย่างกระทันหันในปีเดียวกันนั้น พระองค์จึงได้เสด็จเสวยราชสมบัติเมื่อวันพฤหัสบดี 
เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง พ.ศ. 2411 ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง 15 พรรษา ในเบ้ืองต้นอาจ
พิจารณาได้ว่าในช่วงทรงพระเยาว์ ปัจจัยด้านการศึกษาและการดำเนินนโยบายต้ังแต่รัชกาลท่ี 4 ต่าง
ส่งอิทธิพลต่อเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ ท่ีมีต่อวัฒนธรรมตะวันตกในเวลาต่อมา 

ในช่วงต้นของรัชสมัย (พ.ศ. 2411 - 2416) งานราชการและการบริหารการปกครองการ
แผ่นดินส่วนมากจึงตกอยู่แก่ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการ
แทนพระองค์ ผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อทิศทางการบริหารประเทศในช่วงท่ีรัชกาลท่ี 5 ยังไม่ทรงบรรลุ
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นิติภาวะ101  ดังความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขา ท่ีพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิส สยามมกุฏราชกุมารถึงสภาพแวดล้อมทางการเมืองเมือ่แรก
ได้รับราชสมบัติว่า 

“..ขอรวมใจความลงแต่เพียงว่า เมื่อพ่อได้รับราชสมบัติในเวลาอายุเพียง ๑๕ ปี

เท่านั้น เหมือนตะเกียงริบหรี ่จวนจะดับ...และอาศัย ความอุตสาหะ ความ

พิจารณาเนืองนิจ จึงได้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมาจนเพียงนี้… 

…ในเวลานั้นพ่ออายุเพียง ๑๕ ปีกับ ๑๐ วัน ไม่มีมารดา มีญาติฝ่ายมารดาก็ล้วน

แต่โลเลเหลวไหล หรือไม่โลเลเหลวไหลก็มิได้ต้ังอยู่ในตำแหน่งราชการอันใด เป็น

หลักฐาน ฝ่ายญาติข้างพ่อ คือเจ้านายท้ังปวง ก็ตกอยู่ในอำนาจสมเด็จเจ้าพระยา 

และต้องรักษาชีวิตอยู่ด้วยกันท่ัวทุกองค์ ท่ีไม่เอื้อเฟื้อต่อการอันใดเสียก็มีโดยมาก 

ฝ่ายข้าราชการถึงว่ามีผู้ใดที่ได้รักใคร่สนิทสนมอยู่บ้างก็เป็นแค่ผู้น้อยโดยมาก ท่ี

เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีกำลังสามารถอุดหนุนอันใด ฝ่ายพี่น้องซึ่งร่วมบิดาหรือร่วมท้ัง

มารดา ก็เป็นเด็กมีแต่อายุต่ำกว่าพ่อลงไป ไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งสิ้น ส่วนตัว

พ่อเองยังเป็นเด็กอายุเพียงเท่านั้น…”102 

ด้วยเหตุดังนั ้นพระราชกรณียกิจในช่วงต้นรัชสมัย จึงเป็นการเตรียมความพร้อมต่อความ
เปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลมหาอำนาจตะวันตกและความพยายามในการรวมศูนย์อำนาจภายในจาก
กลุ่มขุนนาง103 ในปีแรกของการครองราชย์ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างหมู่พระราชมณเฑียรใหม่คือ พระท่ี
นั่งมูลสถานบรมอาสน์  พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์ พระที่นั่งนพิัทธ
พงศ์ถาวรวิจิตร บนพื้นท่ีพระตำหนักแฝดในหมู่ตำหนักตึกเดิม เป็นอาคารตึกแฝดสูงสองช้ันโดยยังคง
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกตามอย่างพระราชนิยมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

 
101 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, ความทรงจำ (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพ์ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2506), 164. 
102 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, “พระบรมราโชวาทพระราชทานแด่

สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ฉบับที่ 2” พระบรม
ราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ, พิมพ์คร้ังที่ 
5 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระจันทร์ , 2515), 23-24. 

103 ดวงดาว ยังสามารถ, บัลลังก์พระปิยะ : บทวิเคราะห์พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ 
(กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2537), 23-24. 
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เจ้าอยู่หัว และต่อมาในปีพ.ศ. 2413 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาส
ต่างประเทศเป็นครั้งแรกคือเมืองสิงคโปร์ เมืองบะเตเวีย และเมืองสะมารังบนเกาะชวา104 ในระหว่าง
เสด็จประพาสพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตร สถานท่ีราชการต่างๆ เช่น ท่ีทำการรัฐบาล ศาล โรงภาษี 
การทหารและโครงสร้างทางสาธารณูปโภค105 รวมถึงการเรียนรู้ขนบธรรมเนียม การปกครองต่างๆ 
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับมากรุงเทพฯ จึงทรงมีพระราชปรารภแก่เจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯที่จะปรับ
ขนบธรรมเนียมราชสำนักให้เป็นอย่างตะวันตก106 โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารและปรับภูมิทัศน์ใน
พระบรมมหาราชวังตามแบบอาคารตะวันตกตามที่พบเห็นได้ในเมืองอาณานิคมที่เพิ ่งทรงเสด็จ
ประพาสมา เช่นการสร้างหอคองคอเดียหรือสโมสรท่ีประชุมทหารมหาดเล็กในระหว่างปีพ.ศ. 2413 – 
2417 ตามอย่างหอประชุมทหารเมืองบะเตเวียในชวา107 สร้างตึกแถวทิมดาบสำหรับเป็นที่อยู่ของ
ทหารมหาดเล็ก และสร้างตึก 2 ชั้น ขึ้นอีกหนึ่งหลังที่ริมกาแพงด้านหน้าพระราชวังสำหรับเป็นที่อยู่
ของนายทหารมหาดเล็กตามอย่างตึกในเมืองสิงคโปร์ รวมถึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระท่ีนั่งใหม่ขึ้นคือ 
พระท่ีนั่งบรมราชสถิตมโหฬาร108 ต่อเติมจากหมู่พระราชมณเฑียรใหม่ท่ีอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง109 
ด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเช่นกัน นอกจากนี ้ในปี พ.ศ.2414 ยังปรากฏพระ

 
104 เมืองสะมารังต้ังอยู่ทางเหนือของเกาะชวาเป็นเมืองท่าท่ีมีความสำคัญของเนเธอร์แลนด์ใน

ยุคอาณานิคมในการควบคุมของบริษัทอินเดียตะวันออกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1678 
105 โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. (2560). การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ประสบการณ์จากสิงคโปร์ ชวา และอินเดีย พ.ศ. 2413 – 2415. เข้าถึง
เมื่อ 10 กันยายน พ.ศ2562, เข้าถึงได้จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-
ksu/article/view/88481 

106  ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, ความทรงจำ, (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2506), 164. 

107 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ – พ.ศ.
๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.), 104. 

108 “จดหมายเหตุเร่ืองก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท” คัดจากหนังสือค๊อด (กรุงเทพฯ 
: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475), 12. 

109พระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ (พ.ศ. 2411-2416) 

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88481
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88481
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ราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี ให้จัดหาผังพระราชวังของควีนวิคตอเรียแห่ง
อังกฤษ110 ต่อมากงศุลสยามในอังกฤษได้จัดหาผังพระราชวังมาถวายเป็นจำนวนสองหีบ  

ความกระตือรือร้นต่อการปรับตัวและเรียนรู้ของพระองค์ ยังปรากฏให้เห็นในธรรมเนียม และ
กิจวัตรประจำวันประจำพระองค์หลายประการท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นต้นว่า ช่วงท่ีพระองค์ยังคง
ประทับอยู่ในหมู่พระมหามณเฑียรระหว่างท่ีพระราชมณเฑียรแห่งใหม่ยังคงอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
ทรงโปรดฯ ให้กั้นฉากในพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณแบ่งเป็น 3 ห้อง ให้เป็นห้องท่ีมีการแต่งเครื่องเรือน
อย่างตะวันตก เช่นทางตะวันตกตั้งโต๊ะเก้าอี้เป็นห้องรับแขกและทางตะวันออกจัดเป็นห้องเสวย การ
เข้าเฝ้าในเวลาเช้าเมื่อเสด็จออกท้องพระโรงเจ้านายขุนนางยังคงหมอบเฝ้า แต่ในเวลากลางวัน ตอน
บ่ายหรือค่ำ ให้ผู้ท่ีเข้าเฝ้าแต่งตัวสวมถุงเท้ารองเท้า ใส่เส้ือเปิดคอแบบฝรั่ง นุ่งผ้าม่วงสีกรมท่า ยืนเฝ้า
ตามอย่าตะวันตก ท่ีห้องรับแขกในพระท่ีนั่ง และการจัดให้มีการนั่งโต๊ะเสวยเย็นร่วมกับเจ้านายและขุน
นางผู้ใหญ่ ท่ีต้องแต่งตัวใส่เส้ือแจ็คเก็ตขาวเปิดคอ111  

ภายหลังจากที่พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารและหมู่พระที่นั่งในพระราชมณเฑียรแห่งใหม่
เสร็จสมบูรณ์และมีการเฉลิมพระราชมณเฑียรในปี พ.ศ. 2418 พระองค์ได้เลือกใช้พระราชมณเฑยีร
แห่งนี้ในการเสด็จออกว่าราชการ เสด็จออกรับขุนนาง ทูต ชาวต่างชาติ และเป็นพื้นที่รองรับธรรม
เนียมใหม่ท่ีเกิดขึ้นในราชสำนักเช่นการจัดพระราชทานเล้ียงปีใหม่ในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ พระราช
ประสงค์ของพระองค์ต่อการสร้างพระราชมณเฑียรท่ีแสดงความศิวิไลซ์ในแบบตะวันตกยังคงปรากฎ
ต่อมา ในปีเดียวกันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระที่นั ่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังภายใต้รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกโดยช่าง
ตะวันตก112 และในปี พ.ศ.2425 หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทได้เสร็จสมบูรณ์และเฉลิมพระราช
มณเฑียรพร้อมคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์และราชวงศ์จักรีครบรอบ 100 ปี พร้อมกับการเปิด
อาคารศาลสถิตยุติธรรมที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นเดียวกัน 113 กลุ่มอาคารใน

 
110 พระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี ให้จัดหาผังพระราชวังของควีน

วิคตอเรียแห่งอังกฤษ. กร.5กต.(ล)/3. หอ จดหมายเหตุแหงชาติ. 
111 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, เรื่องเดิม, 165. 
112 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ – พ.ศ.

๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.), 101. 
113 พีระศรี โพวาทอง, (2554). Building Siwilai : Transformation of Architecture 

and Architectural Practice in Siam during the Reign of Rama V, 1868 – 



  

 

57 

ช่วงเวลานี้ได้ถูกอธิบายในเวลาต่อมาว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปฎิรูปโดยรัชกาลที่ 5 (Chakri 
Reformation’s) การสร้างพระราชมณเฑียรด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตกของพระองค์ยังคงปรากฎ
เป็นพระราชนิยมต่อมาเช่นการสร้างขยายต่อเติมพระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา การสร้าง
พระราชวังดุสิตในเขตดุสิตที่ทั้งคู ่สร้างขึ ้นอย่างพระราชวังอุทยานเพื่อเป็นที่ทรงพระสำราญ และ
เนื่องจากในเวลาต่อมาพระบรมมหาราชวังมีการขยายตัวของพระราชมณเฑียร หมู่พระตำหนัก เรือน 
ในเขตพระราชฐาน อย่างต่อเนื่องจนเกิดความแออัด ประกอบกับปัญหาพระพลานามัย พระองค์จึงมี
พระราชประสงค์ไปประทับท่ีพระราชวังดุสิตบ่อยขึ้นและได้กลายเป็นพระราชวังที่ประทับถาวรจน
ตลอดปลายรัชกาล114 

 

  

 

1910.(Doctoral dissertation). Retrieved from 
https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/84622,  121 

114 สุทธิอร ณ ลำพูน, (2556). การศึกษาแนวพระราชดำริสถาปัตยกรรมทรงสร้างของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 : กรณีศึกษาพระราชวังดุสิต พ.ศ. 2440-
2453. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 4-5. 

https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/84622
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เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) 

แม่กองในการก่อสร้างพระราชมณเฑียรพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท(พ.ศ.2411-2425) 

 

ภาพท่ี 12 เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)  

ท่ีมา:  ชมรมสายสกุลบุนนาค. "สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)". สืบค้นเมื่อ 20 
เมษายน 2562, จาก ช่ือเว็บไซต์: http://www.bunnag.in.th/history6-ditbunnag.html 

เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) เป็นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) และหม่อมพึ่ง ธิดาเจ้าพระยาพลเทพ (บุญนาก บ้านแม่ลา) เมื่อปีขาล พ.ศ. 
2373 (ค.ศ. 1630) โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ผู้เป็นบิดาปรากฏผลงาน
ด้านการช่างจากงานอำนวยการสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ เช่น วัดบุปผาราม (วัดดอกไม้) วัด
นวลนรดิศ วัดสร้อยทอง วัดประดู่ฉิมพลี วัดโยธานิมิตร (จังหวัดจันทบุรี) วัดสมุทนิมิตร (จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี) 115 และวัดประยุรวงศาวาส ในปี พ.ศ. 2371-2379 โดยมีข้อสังเกตว่า พระบรมธาตุมหา

เจดีย์ ภายในวัดซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ เป็นผู้ริเริ่มสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่นี้ขึ้น 116 มี
ลักษณะของการนำองค์ประกอบ สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค (Classicism) มาใช้ในส่วนฐานระเบียง
รอบเจดีย์ประธานเช่น ซุ้มโค้ง (Arch) ระเบียงประดับ (Balustrade) บัวประดับเป็นคานเครื่องบน 
(Architrave) ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นถึงการเริ่มเปิดรับสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในหมู่ชนช้ันนำ
อย่างตระกูลบุนนาคต้ังแต่ปลายรัชกาลท่ี 3 

 
115 ชมรมสายสกุลบุนนาค. "สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)". สืบค้น

เมื่อ 20 เมษายน 2562, จาก ช่ือเว็บไซต์: http://www.bunnag.in.th/history6-ditbunnag.html 
116 สมุดภาพความทรงจำ 185 ปี สถาปนาวัดประยุรวงศาวาส (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้น

ต้ิง, 2556), 18. 

http://www.bunnag.in.th/history6-ditbunnag.html
http://www.bunnag.in.th/history6-ditbunnag.html
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เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) ได้เข้ารับราชการครั้งแรกในรัชกาลที่ 4 
เป็นนายชัยขรรค์หุ้มแพรมหาดเล็ก และเลื่อนตำแหน่งในเวลาต่อมาเป็นจมื่นทิพรักษาและจมื่นราชา
มาตย์ ปลัดกรมตำรวจตามลำดับ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นจมื่นราชามาตย์ระหว่างปีพ .ศ. 2400 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี ณ ประเทศ
อังกฤษ โดยจมื่นราชามาตย์ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้กำกับเครื่องราชบรรณาการที่จะนำไปถวาย
สมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งอังกฤษในครั้งนั้นด้วย เมื่อเดินทางกลับจากประเทศอังกฤษรัชกาลท่ี 
4 โปรดเกล้าฯ เล่ือนบรรดาศักดิ์ข้ึนเป็นพระเพชรพิไสยศรีสวัสด์ิ ปลัดเมืองเพชรบุรี ใน พ.ศ. 2401 ใน
ระหว่างการรับตำแหน่งปลัดเมืองเพชรบุรี เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) ขณะมี
บรรดาศักดิ์เป็นพระเพชรพิไสยศรีสวัสด์ิ ได้มีโอกาสอำนวยการโครงการก่อสร้างหลายแห่งในเพชรบุรี
เช่นสร้างสะพานช้างข้ามแม่น้ำเพชรบุรี สะพานจอมเกล้าฯ สร้างถนนจากเขาวังไปเขาหลวง และการ
ตัดถนนถนนราชวิถี รวมไปถึงอาคารแถวหลายแห่งในเพชรบุรี แต่ผลงานท่ีสำคัญท่ีสุดแห่งหนึ่งคือการ
ทำหน้าที่เป็นนายงานอำนายการก่อสร้าง 117 พระราชวังสำหรับแปรพระราชฐานบนเขาสมนใกล้ตัว
เมืองเพชรบุรี ซึ่งพระราชทานนามต่อมาว่า “พระนครคีรี”   ในการสร้างพระราชวังพระนครคีรี กรม
ขุนราชสีหวิกรมนายช่างในขณะนั้นได้ออกแบบด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบอาคารคลาสสิค 
(Classicism) โดยการใช้มุขหน้าแบบวิหารกรีก การใช้หัวเสาทัสคัน (Tuscan) และ ไอโอนิคประดับ 
(Ionic) ท่ีสร้างด้วยความรู้ความเข้าใจของช่างในสมัยรัชกาลท่ี 4118 ตามท่ีปรากฎในสถาปัตยกรรมช่วง
รัชกาลที่ 4 การจัดวางกลุ่มอาคารกระจายตัวไปตามระนาบของพื้นที่เป็นเนินเขาสูง ในส่วนการ
ดำเนินการก่อสร้างสำหรับ โครงการพระนครคีรีถือเป็นงานท่ีสะท้อนถึงความสามารถของพระเพชรพิ
ไสยศรีสวัสด์ิ ในการจัดการการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี ดังท่ี จอห์น ทอมป์สัน (John Thompson) ช่าง
ถ่ายภาพชาวอังกฤษท่ีเข้ามาในสยามช่วงรัชกาลท่ี 4 บันทึกไว้ความว่า  

“...ผู้สร้างเมืองใหม่ (เพชรบุรี) แห่งนี้เป็นขุนนางผู้หลักแหลม ผู้เคยเยือนอังกฤษ

พร้อมกับราชทูตสยาม และเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในขณะท่ีข้าพเจ้า

ได้เดินทางไปเยือน และเขาเองยังได้ออกแบบก่อสร้างพระราชวังฤดูร้อนแห่งใหม่

ให้แก่พระเจ้าอยู่หัวตามอย่างพระราชวังวินด์เซอร์ บนยอดเขาหินอัคนีห่างจาก

ตัวเมืองไปสองไมล์ ในการสร้างพระราชวังแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการ

 
117 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, ประชุมพงศาวดาร เล่มที่ 

14. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา , 2508), 317. 
118 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ – พ.ศ.

๒๔๘๐  (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.), 55. 
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ตัดถนนขึ้นไปถึงยอดเขาและฐานรากของอาคารเอง ทั้งหมดนั้นยังต้องปรับ

ระดับบนพื้นหินภูเขาไฟที่แกร่งเทียบเท่าหินเหล็กไฟ การวางรางลำเลียงวัสดุ

ก่อสร้างอย่างหินและไม้มาตามเนินต่างระดับ และการวางระบบประปา ด้วยราง

เหล็กเพื่อลำเลียงน้ำมาจ่ายให้กับตัวพระราชวังจากแม่น้ำในบริเวณนั้นมาจนถึงท่ี

สรง ...”119 

การเปรียบเทียบลักษณะพระราชวังพระนครคีรีของทอมป์สันกับพระราชวังวินด์เซอร์ จาก
ลักษณะของพระราชวังบนเนินเขาสำหรับแปรพระราชฐานเช่นเดียวกับพระราชวังวินด์เซอร์ 120 
สะท้อนให้เห็นการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกของชนชั ้นนำในขณะนั ้นได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะพระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ (ท้วม บุนนาค) ซึ่งเคยเดินทางไปยังประเทศในทวีปยุโรป ย่อมได้
เห็นบ้านเมืองในตะวันตก และในเวลาต่อมาพระเพชรพิไสยฯ ได้มีโอกาสออกไปราชการเรื่องสายโทร
เลข ที่เมืองสิงคโปร์และเมืองภูเก็ต จึงถือได้ว่าเจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ (ท้วม บุนนาค) เป็นขุนนางที่มี
โอกาสเห็นความเจริญของบ้านเมืองตะวันตกมากท่ีสุดคนหนึ่ง  

เมื่อกลับเข้าพระนคร ในปี พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ 
ให้เป็นแม่กองการทำพลับพลาค่ายหลวงที่ว่าการแขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเสด็จประทับ
ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ถือเป็นการรับราชการงานสุดท้ายในรัชกาลที่ 4 ภายหลังการ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว และการ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีเดียวกันนั้น พระเพชรพิไสยศรีสวัสด์ิ ( ท้วม บุนนาค ) 
ได้รับหน้าที่เป็นแม่กองอำนวยการก่อสร้าง พระราชมณเฑียรหมู่แรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามท่ีระบุในหนังสือคอร์ต ข่าวราชการ คือ พระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์  พระ
ที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์ พระที่นั่งนิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตร121 หมู่พระท่ี
นั่งดังกล่าวมีรูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบอาคารคลาสสิค (Classicism)122 การทำมุขอาคารที่มี

 
119 J. Thompson , The Straits of Malacca, Indo-China, and China. (S. Low, 

Marston, Low, & Searle, 1875), 112-113. 
120 Rowse, A. L ,Windsor Castle in the History of the Nation. (London : Book 

Club Associates 1974),  207. 
121 ภาณุรังสีสว่างวงศ์,สมเด็จฯ เจ้าฟ้า และคณะ, หนังสือ Court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 

พระองศ์ช่วยกันแต่ง(เล่ม 2) (พระนคร : สำนักราชเลขาธิการ, 2539), 172. 
122 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ – พ.ศ.

๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.), 101. 
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ลักษณะสมมาตรแบบพัลลาเดียน (Palladian) และมีองค์ประกอบอาคารที่ยังใช้เทคนิคแบบช่างจีน
อยู่เช่นลักษณะการมุงกระเบ้ืองหลังคากระเบ้ืองกาบกล้วยดินเผาแบบจีนซ้อน มีปูนปั้นทับแนวรูปกลม
แทนครอบกระเบื้อง เช่นเดียวกับพระราชวังพระนครคีรีที่เคยได้อำนวยการก่อสร้างมาก่อนหน้า จึง
สังเกตได้ว่าในโครงการครั้งนี้ พระเพชรพิไสยศรีสวัสด์ิ (ท้วม บุนนาค) อาจได้ใช้ท้ังประสบการณ์จากท่ี
ได้เคยพบเห็นอาคารรูปแบบตะวันตกในการเยือนประเทศท้ังในแถบยุโรปและเมืองสิงคโปร์ และการ
รับผิดชอบในโครงการก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ในการก่อสร้างครั้งนี ้ด้วย ในปีพ.ศ. 2412 พระ
เพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ (ท้วม บุนนาค) ได้เลื ่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี ตำแหน่ง
เสนาบดีกรมพระคลัง และกรมท่า รวมถึงการว่าการต่างประเทศ ต่อมาภายหลังการเสด็จประพาส
เมืองสิงคโปร์ ชวา และอินเดียในปี พ.ศ.2413 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างที่นั่งใหม่คือพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร เชื่อมต่อกับหมู่พระที่นั่งเดิม โดยสันนิษฐานว่า
เจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ (ท้วม บุนนาค) ทำหน้าที่ในฐานะแม่กองดำเนินการก่อสร้างพระที่นั่งบรมราช
สถิตยมโหฬารเริ่มระหว่างปี พ.ศ. 2413-2418 ถึงแม้ว่าจะไม่มีการระบุผู้มีส่วนรับผิดชอบในจดหมาย
เหตุฯ แต่เนื่องจากเนื้อความของจดหมายเหตุฯ เขียนต่อเนื่องจากการสร้างหมู่พระที่นั่งชุดแรก และ
ยังคงปรากฎว่าเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดีมีส่วนรับผิดชอบในเวลาต่อมาท่ีมีการสร้างพระท่ีนั่ง
จักรีมหาปราสาท 

ปรากฎด้วยว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ (ท้วม บุนนาค) ยังได้รับผิดชอบใน
การก่อสร้างวังเจ้านาย ในพระนครอีกหลายแห่ง123 เช่นการสร้างตำหนักวังบูรพาภิรมย์ (พ.ศ. 2418 – 
2423) ท่ีมี โจอาคิม กราซี เป็นผู้ออกแบบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระท่ีนั่งสำหรับเป็นท้องพระโรงในแบบตะวันตก ต่อเนื่องจากหมู่
พระราชมณเฑียรเดิมอีกองค์หนึ่งคือ พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท โดยมี จอห์น คลูนิส อาคิเต็คหลวงท่ี
เข้ามารับราชการในราชสำนักเป็นผู้เสนอแบบ และมี เฮนรี่ คลูนิช โรส เป็นวิศวกรก่อสร้าง โครงการ
ดังกล่าวเจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ (ท้วม บุนนาค) ยังคงทำหน้าท่ีในฐานะแม่กองดำเนินการก่อสร้างอยู่และ
เป็นท่ีปรึกษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าในการกำหนดทิศทางของพระท่ีนั่งองค์ใหม่ด้วย ดัง

 
123 ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม, สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์อัครมหาเสนาบดี เล่ม 1 

ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 (กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2516), 12-60. 
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ปรากฏในพระราชหัตถเลขาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการลงตำแหน่งของอัฒจันทร์เสือและอ่างแก้วบนตำแหน่ง
มุขอาคารพระท่ีนั่งเดิมท้ังสององค์ การกำหนดพื้นท่ีออฟฟิศหลวง124 ฯลฯ  

ชีวิตราชการเวลาต่อมา เจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ (ท้วม บุนนาค) ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น
เสนาบดีคนแรกของกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2418 ภายหลังการประกาศพระราชบัญญัติ
ต้ังกระทรวงพระคลังมหาสมบัติขึ้น แยกราชการฝ่ายการคลังออกจากกระทรวงการต่างประเทศ จนใน
ปี พ.ศ. 2428 เจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ จึงกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีว่าการ
ต่างประเทศ จากปัญหาโรครุมเร้า และถึงแก่อสัญกรรม เมื่อ พ.ศ. 2456 สิริอายุ 83 ปี 

 

ภาพท่ี 13 ภายในพระท่ีนั่งอนันตสมาคมในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์พระบรมมหาราชวัง 
ท่ีมา: La ilustración artística : weekly newspaper of literature, arts and sciences: 
Volume XVI Year XVI (25October 1897), 695. 

 
124 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลศักราช 1236-1237 (พุทธศักราช 2417-2418) (กรุงเทพฯ : 
คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร, 2555), 506. 
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ภาพท่ี 14 พระราชวังพระนครคีรี (เขาวัง) จ.เพชรบุรี  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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พระยาเวียงในนฤบาล (หร่ัง เกตุทัต)   

นายช่างออกแบบพระราชมณเฑียรพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท(พ.ศ.2411-2418) 

 

ภาพท่ี 15 พระยาเวียงในนฤบาล (หรั่ง เกตุทัต)   

ท่ีมา: วัดโปรดเกศเชษฐาราม แล ทำเนียบสกุลวงศ์ เกตุทัต หงสกุล บุษปะเกศ (กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.), 6. 

พระยาเวียงในนฤบาล (เกตุ หงสกุล)  เกิดเมื่อปี พ.ศ.2370 (ค.ศ. 1827) เป็นบุตรของ
เจ้าพระยาเพชรพิไชย (หนู หงสกุล)125 สืบสาย จากเจ้าพระยาเพชรพิไชย (หง หงสกุล) ต้นสกุล เกตุทัต 
และหงสกุล ท้ังสองสกุลนี้ถือเป็นสกุลขุนนางท่ีมีบทบาทสำคัญในการรับผิดชอบโครงการก่อสร้าง
ต้ังแต่รัชกาลท่ี 2 ดังเช่น เจ้าพระยาเพชรพิไชย (เกตุ หงสกุล) ผู้เป็นปูข่องพระยาเวียงในนฤบาล ( หรั่ง 
เกตุทัต ) เป็นนายงานรับผิดชอบสร้างเมืองนครเข่ือนขันธ์ เมื่อครั้งรัชสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และเป็นนายงานสร้างวัดไพชยนต์พลเสพ จังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2365126  ประวัติและ
ผลงานของพระยาเวียงในนฤบาล( หรั่ง เกตุทัต ) ในระหว่างปี พ.ศ. 2411 – 2413 ปรากฏช่ือในฐานะ
นายช่างผู้ออกแบบพระราชมณเฑียรหมู่แรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตามท่ีระบุในหนังสือคอร์ต ข่าวราชการเล่ม 1 หน้า 172 คือ พระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์  พระท่ีนั่ง
สมมติเทวราชอุปบัติ พระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์ พระท่ีนั่งนพิัทธพงศ์ถาวรวิจิตร บนพื้นท่ีพระ
ตำหนักแฝดในหมู่ตำหนักตึกเดิม โดยสันนิษฐานว่า พระยาเวียงในนฤบาล ทำหน้าท่ีในฐานะนายช่าง
ดำเนินการก่อสร้างพระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬารเริ่มระหว่างปี พ.ศ. 2413-2418 ถึงแม้ว่าจะไม่มี
การระบุผู้มีส่วนรับผิดชอบเช่นเดียวกับเจ้าพระยาภาณุวงศ์ฯ (ท้วม บุนนาค) ท่ีไม่มีระบุในจดหมายเหตุ

 
125 นิกร ทัสสโร, “เฉลียวฉลาดรพี กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระประวัติ ผลงาน และ

เหตุการณ์ในแผ่นดิน (ตอนท่ี 4 ต่อ และตอนท่ี 5)”, ดุลพาห (กันยายน - ธันวาคม 2546): 1-2. 
126 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, หนังสือพระราชพงศาวดาร 

กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ (พระนคร : คุรุสภา, 2505) 
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ฯ แต่เนื่องจากเนื้อความของจดหมายเหตุฯ เขียนต่อเนื่องจากการสร้างหมู่พระท่ีนั่งชุดแรก และยังคง
ปรากฎว่าพระยาเวียงในนฤบาลได้มีส่วนรับผิดชอบในเวลาต่อมาท่ีมีการสร้างพระท่ีนั่งจักรีมหา
ปราสาท 

แม้ในช่วงเวลานี้จะเริ่มปรากฏสถาปนิกชาวตะวันตกเข้ามารับราชการในกรุงเทพฯมากขึ้น 
เช่น โจอาคิม กราซี (Joachim Grassi) สถาปนิกชาวอิตาลี ในระหว่างปี พ.ศ.2413 และ จอห์น คลูนิช 
(John Clunis) ในระหว่างปี พ.ศ.2416 และ สเตฟาโน คาร์ดู (Stefano Cardu)ในระหว่างปี พ.ศ.
2424127 สะท้อนเห็นถึงความนิยมในการสร้างอาคารด้วยรูปแบบตะวันตกท่ีมีมากขึ้นในหมู่ชนช้ันนำ
สยาม แต่บทบาทของพระยาเวียงในนฤบาลท่ียังคงมีอยู่ในราชสำนักก็แสดงให้เห็นว่าช่างไทยจำนวน
หนึ่งสามารถปรับตัวทำงานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 

ผลงานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกช้ินต่อมาท่ีปรากฎว่าพระยาเวียงในนฤบาล (หรั่ง เกตุทัต) 
ได้เข้าไปมีบทบาทร่วมกับสถาปนิกตะวันตกได้แกก่ารก่อสร้างวังบูรพาภิรมย์ อันเป็นท่ีประทับของ
สมเด็จเจ้าฟ้าภานุรังสีสว่างวงศ์128 ดังท่ีปรากฎในหนังสือคอร์ตข่าวราชการเล่ม 2 ตอนหนึ่งเรื่องพิธีการ
วางศิลาฤกษ์วังบูรพา ปี พ.ศ.2418 ความว่า 

“...ท่ีวังสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ “เจ้าฟ้าภานุรังสีสว่างวงศ์”  ได้ทำการก่อฤกษ์

แลฝังศิลารากตำหนัก ด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ทรง

พระราชดำริห์เห็นว่าที่วังนี้เปนวังเดิม มีเจ้าต่างกลมใหญ่ ๆ เสด็จมาอยู่แต่ก่อน

หลายพระองค์ บัดนี้วังนี้ว่างอยู่ สมควรจะพระราชทานให้ สมเด็จพระเจ้าน้องยา

เธอเจ้าฟ้าภานุรังสีสว่างวงศ์ เสด็จมาอยู่จึงมีพระบรมราชโองการ ดำรัสสั่งให้

เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี เปนผู้จัดการทำตำหนักนี้ แลเจ้าพระยาภาณุ

วงศ์มหาโกษาธิบดี รับพระบรมราชโองการ ไปคิดจ้างเหมามิศเตอรยุกิงแกรซี ฯ 

ได้คิดทำอย่างแล้ว ทำหนังสือสัญญาพร้อมตกลงกันแล้วมิศเตอรยุกิงแกรซจึีงได้

ทำการตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ พร้อมการที่จะก่อฤกษ์ฝังศิลารากที่ 1 ซึ่งจะเปน

 
127 ศรันย์ ทองปาน, “สเตฟาโน่ คาร์ดู ชีวิตการงานและสังคมของช่างฝรั่งยุคแรก”, ดำรง

วิชาการ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 5 (มกราคม - มิถุนายน 2547): 222-235. 
128 โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษของช่างไทย = Six hundred years of work 

by Thai artists & architects (กรุงเทพฯ : กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคม

สถาปนิกสยามฯ, 2520), 87. 
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ต้น แรกก่อของตึกใหญ่นี้ต่อไป...สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภานุรังสีสว่าง

วงศ์ ได้ทรงตักปูนเกลี่ยในพื้นราก ... มิศเตอรเยแกรซีได้ชักรอกเลื่อนศิลาออก

จากที่ ไปลงยังรากท่ีเกลี่ยปูนไว้นั้น ครั้นแล้วพระยาเวียงในนฤบาล แลพระยา

อัคนีสราภัย ได้ตักปูนเกล่ียบนแผ่นศิลา สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภานุรังสี

สว่างวงศ์ได้ทรงก่ออิฐทอง อิฐนาค อิฐเงิน เป็นฤกษ์แล้ว จีนก็ได้จัดทำการต่อไป 

ฝ่ายพระสงฆ์ยถาสัพพีแล้วก็กลับยังอาราม เป็นสิ้นการก่อฤกษฝังแผ่นศิลาราก

ตำหนัก... ”129 

จากเนื้อหาข้างต้นจึงเช่ือได้ว่าพระยาเวียงในนฤบาล (หรั่ง เกตุทัต)  ได้มีส่วนรับผิดชอบการ
ก่อสร้างวังบูรพาภิรมย์ แม้จะไม่สามารถระบุเป็นที่แน่ชัดได้ว่ามีบทบาทเท่าใดในโครงการนี้ ตามท่ี
ปรากฎ โจอาคิม กราซี ถือเป็นผู้รับหน้าท่ีออกแบบ “คิดทำอย่าง” สอดคล้องกับรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของวังบูรพาภิรมย์ท่ีมีลักษณะผังสมมาตรแบบพัลลาเดียน (Palladian)130 มีมุขหน้า
สำหรับจอดเทียบรถซึ่งถือเป็นพื้นท่ีการใช้สอยใหม่ท่ีเริ่มเกิดขึ้นในกลุ่มชนช้ันนำสยามท่ีมียานพาหนะ
ใช้สอย การตกแต่งด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิคอาร์คโค้งและเสาดอริคมีความ “ถูกต้อง”
ตามหลักไวยากรณ์มากกว่าท่ีออกแบบก่อสร้างโดยช่างไทย  

 

ภาพท่ี 16 ตำหนักใหญ่ วังบูรพาภิรมย์  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
129 ภาณุรังสีสว่างวงศ์,สมเด็จฯ เจ้าฟ้า และคณะ, หนังสือ Court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 

พระองศ์ช่วยกันแต่ง(เล่ม 2) (พระนคร : สำนักราชเลขาธิการ, 2539), 512-513. 
130 พิริยา พิทยาวัฒนชัย, (2554). สถาปัตยกรรมของโยอาคิม กราซีในสยาม. วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 121. 
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ในปี พ.ศ. 2418 พระยาเวียงในนฤบาล (หรั่ง เกตุทัต) ปรากฏผลงานท่ีเป็นหลักฐานช้ินสุดท้าย
คือ ได้รับผิดชอบในการก่อสร้างพระท่ีนั่งท้องพระโรง “พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท” อันเป็นหมู่พระท่ี
นั่งต่อเติมจาก หมู่พระราชมณเฑียรเดิม (พ.ศ. 2411 - 2418) ท่ีเคยได้สร้างไว้ก่อนหน้า โดยในครั้งนี้
พระยาเวียงในนฤบาลรับหน้าท่ีเป็นผู้กำกับการ131 การเปล่ียนแปลงบทบาทในการออกแบบก่อสร้าง
พระท่ีนั่งในช่วงเวลาดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะไม่ราบรื่นนักตามท่ีปรากฏในพระราชหัตถเลขาของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระยาภาณุวงศ์มหาโกษธิบดีแม่กองโครงการครั้งนี้ ในปี
พ.ศ.2418 ความว่า 

“ด้วยการท่ีจะจัดด้านทำพระท่ีนั่งใหม่นั้น ฉันได้พูดกับพระยาเวียงในแล้ว แต่เหน

ดูจะเปนวิวาทเปนแน่ เงินเดือนนั้นการพระท่ีนั่ง (พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท) ใน

นี้ก็มีน้อยแล้ว คนจะไปทำการพระที่นั ่งนอกให้เธอตัดเงินเดือนลงเสียเอาเปน

เงินเดือนการพระที่นั่งใหม่รายเดียว แต่การเบดเลดเลกน้อย132นั้นจะให้มีนาย

งานรับเงินเดือนอยู่สักคนหนึ่งสองคนก็ตาม แต่จะกะการวางคนนั้นให้เธอพูดกับ

พระยาเวียงในเองเถิด การที่จะจัดเงินเดือนนั้นให้ตั้งเสียแต่เดือน ๕ ได้ก็เหนจะ

ดี”133 

พระยาเวียงในนฤบาล (หรั่ง เกตุทัต) ได้ถึงแก่อสัญกรรมเม่ือ พ.ศ. 2434 สิริอายุ 61 ปี 

 

  

 
131 “จดหมายเหตุเร่ืองก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท” คัดจากหนังสือค๊อด (กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475), 12. 
132 ยังไม่ทราบความหมาย belate 
133 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลศักราช 1236-1237 (พุทธศักราช 2417-2418) (กรุงเทพฯ : 
คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร, 2555), 563. 
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เสวกเอก หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย 

นายช่างจิตรกร ปฎิมากร ออกแบบลวดลายและการตกแต่งภายในพระท่ีนั่งบรมราชสถิตยม
โหฬาร และพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท (พ.ศ.2418-2425) 

 

ภาพท่ี 17 เสวกเอก หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย 

ท่ีมา: นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา, ประวัติ เสวกเอก หม่อมเจ้าประวิช (พิมพ์แจก
ในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกเอก หม่อมเจ้าประวิช ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส, 2469), 1. 

หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย (ต๋ง) ประสูติเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2390 (ค.ศ. 1847) เป็นโอรส
องค์ท่ี 5 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม ต้นตระกูลชุมสาย และ หม่อม
น้อย บุตรีพระยาราชมนตรี (ภู่ ภมรมนตรี)  หม่อมเจ้าประวิชซึ่งทรงเจริญชันษาในหมู่ช่าง รวมทั้งการ
ประสูติในตระกูลช่างทำให้ทรงได้รับการศึกษาอบรมวิชาช่างจากพระบิดา134  เช่นเดียวกับพระวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ผู้เป็นพระอนุชาซึ่งถนดัด้านงานช่างเช่นเดียวกัน  

ท้ังนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม ถือเป็นผู้ท่ีทรงมี
ความสามารถการช่างอย่างรอบด้านมาต้ังแต่การรับราชการในรัชกาลท่ี 3 เช่นในการบูรณะปฎิสังขรณ์ 
วัดนางนอง135 ครั้นถึงรัชกาลท่ี 4 พระบิดาทรงกำกับกรมช่างสิบหมู่และกรมช่างศิลาต่อจากสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ  (ทัต บุนนาค) ผลงานท่ีสำคัญของพระองค์ในช่วงรัชกาลท่ี 4 คือการรับ

 
134 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา, ประวัติ เสวกเอก หม่อมเจ้าประวิช 

(พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกเอก หม่อมเจ้าประวิช ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส, 
2469), 1-2. 

135 โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษของช่างไทย = Six hundred years of work 
by Thai artists & architects (กรุงเทพฯ : กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคม
สถาปนิกสยามฯ, 2520), 42. 
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หน้าท่ีเป็นนายช่างออกแบบหมู่พระอภิเนาวนิเวศน์ในพระบรมมหาราชวัง136 พระท่ีนั่งภวูดลทัศนัย 
(หอนาฬิกา) พระราชวังนารายน์ราชนิเวศ พระนครคีรี พระบรมบรรพต พระเมรุพระบวรศพ
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ เห็นได้ว่า กรมขุนราชสีหวิกรมฯ มีผลงานท้ัง
สถาปัตยกรรมแบบประเพณี และสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ความผู้ชำนาญในการออกแบบอาคาร
ตะวันตกของกรมขุนราชสีหวิกรมฯ ได้สืบทอดต่อมายังหม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ระหว่างรับราชการใน
สำนักช่างของ กรมขุนราชสีหวิกรมฯ ในระหว่างนั้นหม่อมเจ้าประวิชได้มีโอกาสช่วยพระบิดาใน
โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ตลอดรัชสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างท้องพระโรงพระท่ี
นั่งอนนัตสมาคม ในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศ137 พระท่ีนั่งภูวดลทัศไนย และงานสถาปัตยกรรมประเพณี

เช่น พระท่ีนั่งไชยชุมพล พุทธปรางค์ปราสาทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม138 ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเสด็จสวรรคต และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ ซึ่งเป็นปีเดียวกับท่ีกรมขุนราชสีหวิกรมฯ พระบิดาส้ินพระชนม์ด้วยนัน้ หม่อมเจ้า
ประวิช ชุมสาย จึงต้องรับผิดชอบงานราชการทางการช่างต่อจากพระบิดา โดยในช่วงต้นรัชกาลท่ี 5 
หม่อมเจ้าประวิชฯ มีโอกาสเดินทางร่วมกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการประพาส
ประเทศอินเดีย และพม่าในปี พ.ศ.2413 ซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองอาณานิคมสำคัญของจักรวรรดิอังกฤษ 
การเดินทางต่างประเทศครั้งนี้เป็นโอกาสท่ีทำให้ทรงได้เห็นอาคารบ้านเมืองแบบตะวันตกด้วยสายตา
พระองค์เองเป็นครั้งแรก  

 
136  หนังสือถาวรวัตถุประวัติและประชุมประกาศราชนิติ (หอสมุดวชิรญาณจัดพิมพ์ในงาน

ฉลองพระชันษาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป, 2468), 11-16. 
137 พระท่ีนั่งอนันตสมาคมในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศ เป็นพระท่ีนัง่ท้องพระโรงสถาปัตยกรรม

ตะวันตก สร้างขึ้นในรัชกาลท่ี 4 ใช้สำหรับเสด็จว่าราชการ ต่อเนื่องจนถึงรัชกาลท่ี 5 โดยในปีพ.ศ.
2445 ในรายงานของนายคาร์โล อาเลกรี วิศวกรโยธาชาวอิตาเลียน พบว่าพระท่ีนั่งองค์นี้ชำรุด
เสียหายมาก ทำให้รัชกาลท่ี 5 มีพระราชกระแสให้รื้อท้ังหมู่พระท่ีนั่งลง ในเวลาต่อมาทรงนำนามพระ
ท่ีนั่งท่ีสำคัญในพระอภิเนาว์นิเวศน์ คือพระท่ีนั่งอนันตสมาคม ไปเป็นนามพระท่ีนั่งองค์ใหม่ใน
พระราชวังดุสิต 

138 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา, เรื่องเดิม, 1-2. 
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ด้านผลงานในฐานะนายช่างออกแบบ พระองค์ถือได้ว่าเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสำคัญในการปฎิ

รูปภาพลักษณ์ของราชสำนักเข้าสู่ความเป็นตะวันตก139 ตลอดเวลา 20 ปีของการรับราชการในช่วง

ต้นรัชกาล หม่อมเจ้าประวิช ได้สร้างผลงานท่ีสำคัญจำนวนมากถึงขนาดนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ได้ทรงปรารภว่าผลงานของพระองค์ได้แบบอย่างการช่างสมัยใหม่

ของสยาม เช่น การออกแบบตราอาร์มแผ่นดิน ลายตราประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์และพระ

บรมวงศานุวงศ์ในแบบตะวันตก งานออกแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์   (เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหา

จักรีบรมราชวงศ์ จุลจอมเกล้ามงกุฎสยาม ฯลฯ) เครื่องยศ พัดรอง (พัดรองท่ีระลึกงานบรมราชาภิเษก 

หรือ พัดเอราวัณ พัดรองที่ระลึกงานสมคาภิเษก) เหรียญเครื่องประดับ ที่ระลึกต่างๆ (เหรียญรัตนา

ภรณ์ เหรียญจักรมาลารัชดาภิเษก ทวีทาภิเศก เหรียญลงสรงโสกันต์ ฯลฯ) ไปจนถึงเครื่องแบบทหาร

มหาดเล็กรักษาพระองค์140   

 

ภาพท่ี 18 ตราประจำพระองค์เสวกเอก หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย และงานออกแบบเหรียญตราใน
คราวงานงานสมโภชพระนครครบรอบศตวรรษ100 ปี 
ท่ีมา: นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา, ประวัติ เสวกเอก หม่อมเจ้าประวิช (พิมพ์แจก

ในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกเอก หม่อมเจ้าประวิช ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส, 2469), 1-2. 

ในด้านงานออกแบบก่อสร้างอาคารช่วงท่ีหม่อมเจ้าประวิชฯ ประจำอยู่ในกรมช่างสิบหมู่ 

พระองค์ได้รับผิดชอบในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งสถาปัตยกรรมประเพณี และสถาปัตยกรรม

 
139 สุภาสินี ชมะสุนทร, (2528). แนวความคิดทางการเมืองของกลุ่มผู้นำ ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ. 2411-2436. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรม
หาบัณฑิต, คณะอักษรศาสตร์มจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 60-63. 

140 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา, เรื่องเดิม, 7-10. 
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ตะวันตกเป็นจำนวนมาก เป็นต้นว่า การปฎิสังขรณ์พระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน (พ.ศ.2412), ทำตัวอย่าง

พระที ่น ั ่งทรงผนวช (พ.ศ.2412) ในบริเวณพุทธรัตนสถาน ซึ ่งเป็นวัดอีกแห่งหนึ ่งในบร ิเวณ

พระบรมมหาราชวัง, ปฎิสังขรณ์วัดเขมาภิรตาราม (พ.ศ.2412), เขียนภาพจิตกรรมฝาผนังและทำงาน

ประดับวัดราชบพิธ สุรรณาราม วัดชุมพลนิกายาราม และวัดมหาสมณาราม, การสร้างนครวัดจำลอง 

โดยหล่อปูนตามแบบของพระยาเพชรพิไชย (หนู หงสกุล)141, และงานตกแต่งแบบอิทธิพลตะวันตก 

เช่นการออกแบบลายปูนปั้นภายในพระอุโบสถวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ (บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา), 

วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม และวัดปรมัยยิกาวาส (จังหวัดนนทบุรี) วัดทั้งสามแห่ง มีการตกแต่ง

ภายในด้วยลวดลายพรรณพฤกษาปูนปั้นลงรักปิดทองแบบนีโอคลาสสิค (Neo Classical) คล้ายคลึง

กับงานของสถาปนิกอังกฤษโรเบิร์ต อดัม (Adams Style) ในศตวรรษท่ี 18 และในส่วนการออกแบบ

เพดานอุโบสถวัดวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ และวัดราชบพิธ มีการทำเป็นเพดานสันโค้งแหลมแบบฟื้นฟู

โกธิค (Gothic Revival), วัดปรมัยยิกาวาส ทำเพดานเป็นสันโค้งแบบนีโอคลาสสิค (Neo Classical) 

โดยประยูร อุลุชาฎะได้กล่าวถึงผลงานการออกแบบศิลปกรรมตะวันตกของหม่อมเจ้าประวิชฯ ว่า

แสดงให ้ เห ็นถ ึงความเข ้าใจในไวยากรณ์สถาป ัตยกรรมภายใน การจ ัดวางองค ์ประกอบ 

(Composition) และการตกแต่งลวดลายแบบตะวันตกอย่างลึกซึ้ง142 สะท้อนถึงพัฒนาการทางการ

ช่างต่อจากกรมขุนราชสีหวิกรมฯ พระบิดา 

 

 
141 โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษของช่างไทย = Six hundred years of work 

by Thai artists & architects (กรุงเทพฯ : กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคม
สถาปนิกสยามฯ, 2520), 42. 

142 ประยูร อุลุชาฎะ, วัดปรมัยยิกาวาส (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2546), 64-65. 
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ภาพท่ี 19 ภายในอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม สมัยรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา : Maxwell Sommerville, Siam on the Meinam from the Gulf to Ayuthia : 

Together with Three Romances Illustrative of Siamese Life and Customs (J.B. 

Lippincott, 1897), 76. 

  

ภาพท่ี 20 (ซ้าย) เพดานประดับลายปูนปั้นภายในอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส ผลงานหม่อมเจ้าประวิชฯ 
ท่ีมา: จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
ภาพท่ี 21 (ขวา) เพดานประดับลายปูนปั้นภายใน Headfort House โดยโรเบิร์ต อดัม (Robert 
Adam) 
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 ท่ีมา: Spirit of England arts architecture. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์, 2563, จาก ช่ือเว็บไซต์ 
http://petersengland.blogspot.com/2011/10/spirit-of-england-arts-architecture.html 
 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและตกแต่งภายในพระราชมณเฑียรพระที่นั่งจักรีมหา

ปราสาทของหม่อมเจ้าประวิชฯ ไม่มีปรากฏกล่าวถึงในจดหมายคอร์ตเช่นเดียวกับบุคคลอื่น ๆ แต่

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงกล่าวว่า หม่อมเจ้าประวิชฯ มี

บทบาทเป็นผู้ออกแบบตราแผ่นดินและตราประจำพระองค์ที่ปั้นขึ้นประดับในพระที่นั่งบรมราชสถิต

ยมโหฬาร ความว่า 

“...ตราเริ่มตั้งแต่ตราแผ่นดินอย่างที่ใช้อยู่ก่อนตราครุฑกับทั้งตราประจำพระอง

คพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนตราประจำพระองค์พระบรมวงศ์ ๔ 

รัชกาล บรรดาที่ผูกขึ้นปั้นไว้ในพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร อันปรากฏอยู่ทุก

วันนี้ ต่อมาในชั้นหลัง ตราซึ่งรู้อยู่ทั่วกัน เช่น ตราอักษรพระนาม จ.ป.ร. อักษร

พระนาม ส.พ. ตลอดจนตราสมเด็จพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลท่ี ๕ ดังปรากฎใช้อยู่

ทุกวันนี้ก็เป็นแบบของหม่อมเจ้าประวิชทรงผูกขึ้นเหมือนกัน”143 

นอกจากนี้ในหนังสือ “ป้าป้อนหลาน ตอน วังหลวง” หม่อมเจ้าหญิงดวงจิตร จิตรพงศ์ 

(พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์) ทรงนิพนธ์ถึงตราประจำ

พระองค์ดังกล่าวว่าภายในห้องน้ำเงินในพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬารมีลวดลายเป็นตราประจำ

พระองค์เจ้านายปูนปั้นเป็นลายประดับไว้ครบทุกองค์รวมถึงของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ

วัดติวงศ์เองด้วย 

ภายหลังการสร้างพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในปี พ.ศ. 2419 ยังปรากฏว่าหม่อมเจ้าประวิชฯ 

มีส่วนรับผิดชอบในการตกแต่งภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทด้วยเช่นกัน เช่นในพระอรรถาธิบาย

ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพในเรื ่อง “ตำนานการศึกษาประวัติ

พระบรมมหาราชวัง” แก่พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร ( ก๊าด วัชโรทัย ) เกี่ยวกับการตกแต่งภายใน

ห้องมุขกระสันของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ความว่าในคราวประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์บน

ผนังภายในพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อปี พ.ศ. 2425 หม่อมเจ้าประวิช ( ต๋ง ) ชุมสาย เป็นผู้คิดแบบ 

 
143 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา, เรื่องเดิม, 7-10. 

http://petersengland.blogspot.com/2011/10/spirit-of-england-arts-architecture.html
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และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปฤษฎางค์เป็นผู้ว่าจ้างให้ช่างเขียนจากยุโรปเขียนขึ้น144  และได้ทรง

ออกแบบทำลายปูนปั้นในพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทตามคำบอกเล่าของหม่อมราชวงศ์ นารท ชุมสาย 

ผู้เป็นบุตรของหม่อมเจ้าระเบียบ ชุมสาย โอรสในกรมขุนราชสีหวิกรมฯ145 

ชีวิตส่วนพระองค์หม่อมเจ้าประวิชฯ ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงสารภี สนิทวงศ์ พระธิดา

ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านวม กรมหลวงวงศาธิราชสนิท, หม่อมจำเริญ หลานปู่พระยาราช

มนตรี (ภู่ ภมรมนตรี), หม่อมโหมด และหม่อมพวง ชุมสาย ณ อยุธยา มีบุตรธิดาทั้งสิ้น 15 คน ใน

เวลาต่อมาทรงประสบปัญหาพลานามัย จึงไม่ปรากฎผลงานออกแบบของพระองค์ในช่วงท้ายของชีวิต 

จนในปี พ.ศ. 2450 พระองค์ทรงรับหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษสอนแบบเขียนที่สามัคยาจารย์ และรับ

ราชการต่อมาในช่างเขียนหลวง และในกรมช่างสิบหมู่ กรมช่างมหาดเล็ก หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย 

ส้ินชีพิตักษัยในปี พ.ศ. 2468 จากอาการประชวรเป็นฝีในโอษฐ์ สิริชันษาได้ 78 ปี146 

จอหน์ คลูนิช (John Clunis) 

 
ภาพท่ี 22 จอห์น คลูนิช (John Clunis) 

ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
144 อภินันท์ โปษยานนท์, จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะวันตกในราชสำนัก 

(กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิง, 2537), 48. 
145 โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษของช่างไทย = Six hundred years of work 

by Thai artists & architects (กรุงเทพฯ : กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคม
สถาปนิกสยามฯ, 2520), 83 

146 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา, เรื่องเดิม, 11. 
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สถาปนิกชาวตะวันตกผู้ออกแบบพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท (พ.ศ. 2418-2425)  

จอห์น คลูนิช147 เป็นสถาปนิกและวิศวกรชาวอังกฤษเชื้อสายสก๊อต มีชีวิตอยู่ในระหว่างปี 

พ.ศ. 2374-2437 มีบทบาทในฐานะหนึ่งในช่างชาวตะวันตกท่ีเข้ามารับราชการในช่วงต้นของรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในตำแหน่ง “อาคิเต๊กหลวง” คนแรกของรัฐบาลสยามโดย

มีผลงานสำคัญคือ พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทและการต่อเติมหมู่พระราชมณเฑียรด้วยสถาปัตยกรรม

แบบตะวันตก การเข้ามาของ คลูนิช และสถาปนิกตะวันตกคนอื่นๆ ได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญได้

สร้างความเปลี่ยนแปลงสำคัญให้กับรูปแบบสถาปัตยกรรมและวิชาชีพทางการออกแบบก่อสร้างใน

สยาม 

ชีวิตและผลงานช่วงก่อนเข้ามารับราชการในประเทศไทย จอห์น คลูนิช สำเร็จการศึกษาจาก

ยอร์คเชียร์ เมื่ออายุ 19 ปี คลูนิช ได้เริ่มสร้างผลงานในแถบภูมิภาคนี้ โดยเดินทางมาเมืองสิงคโปร์ซึ่ง

เป็นอาณานิคมของอังกฤษในขณะนั ้น และรับตำแหน่ง เป็นว ิศวกรช่างเทศบาล (Municipal 

engineer) นานหลายปี ในสิงคโปร์ คลูนิช มีส่วนรับผิดชอบในงานก่อสร้างหลายโครงการทั้งด้าน

สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เช่น ธนาคาร ศาลากลางเมืองสิงคโปร์ สะพานแขวนคาเวนาห์ 

(Cavenagh Bridge)148 ซึ่งเป็นสะพานแขวนโครงสร้างเหล็กแห่งแรกของสิงคโปร์ และเป็นผู้ช่วยพัน

ตรีจอห์น แมคแนร์ในการออกแบบก่อสร้างจวนผู้สำเร็จราชการในสิงคโปร์ (Government House)149 

ซึ่งเคยใช้ต้อนรับและเป็นท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จประพาส

สิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2414 การเข้ามารับราชการในประเทศไทยของ คลูนิช ไม่ปรากฏปีท่ีแน่นอน พีรศรี 

โพวาทอง ได้ตั้งข้อสังเกตว่า คลูนิชเข้ามาทำงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2414 โดยอ้างถึงหนั งสือพิมพ์ Siam 

Repository ที่ได้รายงานว่า รัฐบาลสยามได้ว่าจ้างนายช่างชาวต่างประเทศ เข้ามาทำงานด้าน

 
147 เอกสารแต่ละท่ีมีการเรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น จอห์น คลูนิช ,จอห์น คูลนิส ,ยอน คลู

นิช  
148 “THE LATE MR CLUNIS, Snr.” The Singapore Free Press and Mercantile 

Advertiser(weekly),21 July 1894, 57. 
149 “จดหมายเหตุเร่ืองก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท” คัดจากหนังสือค๊อด (กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475), 3. 
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วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมให้กับรัฐบาล และปรากฏช่ือ คลูนิช ในฐานะสถาปนิกของรัฐบาลสยามใน

ปีต่อมา150 

ถึงแม้ว่าจะปรากฏหลักฐานการเข้ามารับราชการตั้งแต่ช่วงต้นของรัชกาล แต่ไม่ปรากฏ

หลักฐานชั้นต้นใดระบุว่า คลูนิช มีบทบาทในการออกแบบก่อสร้างพระราชมณเฑียรช่วงแรกในหมู่

พระท่ีนั่งจักรีฯ (พ.ศ. 2411-2418) ในงานศึกษาของ สมชาติ จึงสิริอารักษ์151 และ พีรศรี โพวาทอง152 
153 ได้ต้ังข้อสังเกตว่าคลูนิชอาจมีส่วนร่วมในการก่อสร้างพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร ร่วมกับช่าง

ไทยในขณะนั้น154 โดยอ้างถึง พระวินิจฉัยของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เกี่ยวกับอาคารตึก 

ความว่า  

“ ...เมื่อได้มิสเตอร์คูลนิสอังกฤษเข้ารับราชการก็ลงมือแก้พระท่ีนั่งใหม่ สร้างพระ

ท่ีนั่งจักรีฯ พระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร ... ”155 

แต่เนื่องจากข้อความดังกล่าวไม่ได้ระบุปีท่ีคลูนิชมีส่วนในการสร้างหรือแก้พระท่ีนั่ง ประกอบ

กับในสมัยต้นรัชกาลมีการเปล่ียนแปลงพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร เป็นสองระยะด้วยกัน คือการ

สร้างพระที่นั่งฯในปี พ.ศ. 2414 - 2418 และการต่อเติมหมู่พระที่นั่ง 4 องค์รอบพระที่นั่งบรมราช

สถิตมโหฬารพร้อมกับการสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทระหว่างปี พ.ศ. 2418 - 2425 ในที่นี้จึง

 
150 พีรศรี โพวาทอง, ช่างฝร่ังในกรุงสยาม : ต้นแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง ( กรุงเทพฯ : 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.), 84. 
151 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ – พ.ศ.

๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.), 92. 
152 พีระศรี โพวาทอง, (2554). Building Siwilai : Transformation of Architecture 

and Architectural Practice in Siam during the Reign of Rama V, 1868 – 
1910.(Doctoral dissertation). Retrieved from 
https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/84622, 108. 

153 พีรศรี โพวาทอง, เรื่องเดียวกัน, 86-88. 
154 พระยาเวียงในนฤบาล (หรั่ง เกตุทัต) 
155 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา และดำรงราชานุภาพ, 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา. สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา , 
2505), 74-75. 

https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/84622
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เป็นไปได้ว่า คลูนิชอาจมีบทบาทท้ังในช่วงก่อนและหลังปี พ.ศ. 2418 อย่างไรก็ตามหลักฐานใน

หนังสือพิมพ์ The Singapore Free Press ได้กล่าวถึง คลูนิชว่าเมื่อเข้ามารับราชการในประเทศไทย 

คลูนิชได้มีส่วนรับผิดชอบโครงการก่อสร้างขนาดเล็กก่อน ราชสำนักสยามมีความพอใจจึงได้รับโอกาส

ในการเสนอแบบก่อสร้างพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในปี พ.ศ.2418156 ก็มีความเป็นไปได้ว่าคลูนิชมี

ผลงานออกแบบก่อสร้างอาคารประเภทวังหรืออาคารในพระบรมมหาราชวังมาก่อนหน้า ปี พ.ศ.2418 

แต่ไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าเป็นพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารหรือไม่ 

สรุป 

ช่างไทยจำนวนหนึ่งที ่ทำงานตะวันตกตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ยังคงมีบทบาทรับผิดชอบการ

ออกแบบก่อสร้างโครงการที่สำคัญของราชสำนักมาจนถึงช่วงต้นรัชกาลที่ 5 และการเข้ามาของ

สถาปนิกตะวันตกเช่น จอห์น คลูนิช และ โจอาคิม กราซี ไม่ได้เป็นลักษณะของการเข้ามาแทนท่ีช่าง

ไทยโดยทันที แต่เป็นช่วงที่ทั้งช่างไทยและช่างตะวันตกทำงานร่วมกันและคงเกิดการปรับตัวภายใต้

ระบบการทำงานที่แตกต่างกัน ในขณะเดียวกันผลงานของหม่อมเจ้าประวิชได้แสดงให้เห ็นถึง

พัฒนาการของช่างไทยที่สามารถออกแบบงานในรูปแบบตะวันตกด้วยความเข้าใจต่อไวยากรณ์

สถาปัตยกรรมและการจัดวางองค์ประกอบได้ดียิ่งขึ้นกว่าช่างไทยที่ทำงานสถาปัตยกรรมตะวันตกใน

สมัยรัชกาลท่ี 4 

  

 
156 “THE LATE MR CLUNIS, Snr.” The Singapore Free Press and Mercantile 

Advertiser(weekly),21 July 1894, 57. 
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 ภาพท่ี 23 ตารางแสดงบทบาทช่างในแต่ละช่วงระยะของการก่อสร้างหมู่พระท่ีนัง่จักรีมหาปราสาท 
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3. การศึกษาพัฒนาการรูปแบบสถาปัตยกรรมหมู่พระที่น่ังจักรีมหาปราสาทในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในช่วงต้นรัชกาลท่ี 5 ปรากฏความเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพระราชมณเฑียรในหมู่พระ
ท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทมาโดยตลอด ในท่ีนี้สามารถแบ่งความเปล่ียนแปลงทางสถาปัตยกรรมท่ีเกิดขึ้น
เป็นสามระยะ คือ 

ช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ.2411-2416) 

ภายหลังการเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติในปีพ.ศ.2411 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์  พระที่นั่งสมมติ
เทวราชอุปบัติ พระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์ พระท่ีนั่งนิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตร  

ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ.2413-2418) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหส้ร้างพระท่ีนั่งบรม
ราชสถิตย์มโหฬารในปีพ.ศ. 2413157 ขณะท่ีการก่อสร้างพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์  พระท่ี
นั่งสมมติเทวราชอุปบัติแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2416 

ช่วงระยะที่ 3 (พ.ศ.2419-2425) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระท่ีนั่งจักรี
มหาปราสาทในปีพ.ศ.2419 และสร้างหมู่พระท่ีนั่งส่วนหลังเพิ่มในปีพ.ศ.2425 ภายหลังการ
เฉลิมพระราชมณเฑียรพระท่ีนั่งหมู่แรก 

 การศึกษานี้มุ่งศึกษาพัฒนาการของหมู่พระราชมณเฑียรระหว่างปี พ.ศ.2411 และ พ.ศ.
2418 (ช่วงระยะที่ 1 และ 2) อย่างไรก็ตามการศึกษาสองช่วงเวลาดังกล่าวมีข้อจำกัดท่ีปรากฎ
หลักฐานทางกายภาพและข้อมูลเอกสารในช่วงระยะนี้เหลืออยู่ไม่มากนัก เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
ผังของพระราชมณเฑียรตั้งแต่ช่วงระยะที่ 3 โดยมีการปรับปรุงต่อเติมเรื ่อยมาจนถึงช่วงปี พ.ศ. 
2492158 ท่ีมีการซ่อมแซมกลุ่มพระราชมณเฑียรหลังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทครั้งใหญ่ ในครั้งนั้น
ส่งผลให้กลุ่มพระท่ีนั่งมูลสถาน สมมุติเทวราชอุปบัติ และกลุ่มพระท่ีนั่งในหมู่พระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์
มโหฬาร ถูกรื้อลงและสร้างขึ้นมาใหม่ภายหลัง ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวประกอบกับเป็นเขตพระราชฐาน

 

157 พีรศรี โพวาทอง, ช่างฝร่ังในกรุงสยาม : ต้นแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง (กรุงเทพฯ : 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 84. 

158 แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว., พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน
พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2521), 107. 
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ท่ีไม่สามารถสำรวจพื้นท่ีจริงได้ การศึกษาในครั้งนี้จึงจำเป็นต้องศึกษาผ่านเอกสารการก่อสร้าง บันทึก
การบูรณะซ่อมแปลง และภาพถ่ายเก่าในช่วงภายหลังระยะท่ี 3 เป็นหลัก 
 ท้ังนี้จะเริ่มต้นศึกษาหลักฐานท่ีแสดงความเปล่ียนแปลงในช่วงระยะท่ี 3 ก่อนจากนั้นจึงค่อย
แกะรอยย้อนกลับไปศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการในระยะท่ี 1 และ 2 ตามลำดับ 

3.1 สถาปัตยกรรมในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ช่วงระยะท่ี 3 (พ.ศ.2419-2425)  

ตามปรากฏในผังพื้นพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทสมัยรัชกาลท่ี 5 หมู่พระท่ีนั่งจักรีฯในช่วงระยะ
ที่ 3 ประกอบขึ้นจากกลุ่มอาคารพระที่นั ่งจำนวน 11 องค์ จัดวางแบบสมมาตรและมีแกนแนว
ประธานเช่ือมพระท่ีนั่งท้ังหมดไว้ด้วยกัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ ส่วนหน้า ส่วนกลาง และ
ส่วนท้าย โดยทั้งหมดตั้งทอดตัวขนานกันตามทิศตะวันออกไปตะวันตก มีอาณาบริเวณครอบคลุม
ต้ังแต่ลานหน้าพระราชฐานช้ันกลางไปจนถึงส่วนพระราชฐานช้ันในดังนี้ 

 

ภาพท่ี 24 ผังหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในสมัยรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา:สำนักราชเลขาธิการ. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนัก, 2531), 98. 
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3.1.1 การศึกษาวิเคราะห์กายภาพหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 
3.1.1.1 บริเวณหมู่พระที่นั่งฯส่วนหน้า ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางระหว่างหมู่พระ

มหามณเฑียรและประตูสนามราชกิจด้านทิศตะวันออก และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและประตู
พรหมโสภาด้านทิศตะวันออก ตัวอาคารประกอบด้วยพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทเป็นพระท่ีนั่งประธาน
วางตัวทอดยาวจากทิศตะวันออก-ทิศตะวันตกกั้นแยกพระราชฐานชั้นกลางจากหมู่พระที่นั่งส่วนท่ี
เหลือซึ่งต้ังอยู่ในพระราชฐานช้ันในไปทางทิศเหนือ 

3.1.1.1.1 พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 

 
ภาพท่ี 25 ตำแหน่งพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในหมู่พระท่ีนั่งฯ 

ลักษณะผังอาคาร 
   ผังพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในช่วงระยะท่ี 3 ประกอบด้วยพระท่ีนั่ง 3 องค์

ต้ังในลักษณะผังสมมาตรแต่ละองค์มีความสูงสามช้ัน คือ 
   พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทองค์ตะวันออก ฐานเป็นผังส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด 

11.2 x 14.6 เมตร ช้ันล่างใช้เป็นท่ีทำการมหาดเล็ก คลังวรภาชน์ ช้ันสองเป็นห้องไปรเวต ช้ันสามเป็น
หอพระประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ 

    พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทองค์ตะวันตก ฐานเป็นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 
11.2 x 14.6 เมตร ชั้นล่างใช้เป็นที่ทำการหอพระสมุด ออฟฟิศหลวง159 ชั้นสองเป็นออฟฟิศหลวง
เช่นเดียวกับช้ันล่างโดยมีทางเดินเช่ือมระหว่างมุขกระสันและห้องเสวยด้านพระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญ
วงศ์ และช้ันสามเป็นท่ีประดิษฐานพระโกศทรงพระอัฐิ พระบรมวงศานุวงศ์ 

    พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทองค์กลาง ต้ังอยู่ในแนวแกนกลางระหว่างพระท่ี
นั่งทั้งสอง ฐานเป็นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 12.8 x 14.7 เมตร (ขนาดความยาวจนถึงท้องพระโรง
กลาง) ชั้นล่างใช้เป็นที่ตั้งเวรรักษาการ มุขกระสันเป็นที่ตั้งกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์160 ช้ัน

 
159 สำนักราชเลขาธิการ. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนัก, 2531), 

111-114. 
160 เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 
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สองเป็นท้องพระโรงหน้าก่อนเข้าสู่ท้องพระโรงกลางทางทิศใต้และสีหบัญชรด้านเหนือสำหรับเสด็จฯ
ออกว่าราชการ และช้ันสามเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมอัฐิ  

    พระท่ีนั่งท้ังสามเช่ือมต่อกันด้วยมุขกระสันโดยตลอดท้ังสองฝ่ังมีขนาดเสมอ
กันข้างละ 23.6 x 13 เมตร ทำให้เกิดรูปด้านรูปตัว E หรือรูปด้านแบบพระราชวัง (Palatial 
Facade)161 ช้ันสองในมุขกระสันท้ังสองฝ่ังใช้เป็นโถงรับรองแขกทูตานุทูต 

    พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทมีขนาดพื้นที่รวม 84 x 14.6 เมตร มีมุขหน้าผัง
สี่เหลี่ยมยื่นออกมาจาก พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทองค์กลาง ขนาด 14.7 x 6 เมตรประกอบด้วย
ระเบียงโค้งสำหรับเป็นพระบัญชร และบันไดทางขึ้น-ลงหลักฝ่ังพระราชฐานช้ันกลาง 

ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
   จากหลักฐานภาพถ่ายเก่า รูปแบบสถาปัตยกรรมภายนอกพระท่ีนั่งจักรีมหา

ปราสาทได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูเรอแนซ็องส์ (Neo Renaissance) เป็นอาคารตึกก่ออิฐ
ถือปูนสูงสามชั้น รูปด้านภายนอก ทำหน้าที่เปรียบเสมือนฉากหน้า (Facade) ของหมู่พระที่นั่งด้าน
ท้ายท้ังหมด รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร มีการทำผนังด้านหน้าด้วยไวยากรณ์แบบคลาสสิค ท่ีมี
การแบ่งลำดับศักดิ์ขององค์ประกอบประดับเช่น ลักษณะการประดับหัวเสา ในช้ันล่างของตัวอาคารมี
การเลือกใช้หัวเสาแบบไอออนิค (Ionic Capital) และการเซาะร่องผนังเป็นลวดลายเลียนแบบการก่อ
หินผิวขรุขระ (Vermicular Rustication) เพื่อแสดงถึงความแข็งแรงของโครงสร้างท่ีรองรับตัวอาคาร
ก่อ บริเวณเสาช้ันสองและช้ันสามประดับเสาด้วยหัวเสาแบบคอรินเธียน (Corinthian Capital) และ 
คานประดับ entablature มุขหน้าประดับซุ ้มโค้งเพื ่อรับกับ พระบัญชร คล้ายกับซุ ้มประตูชัย 
(Triumphal Arch)  ลักษณะไวยากรณ์ของฉากหน้านี้ถูกทำซ้ำต่อเนื่องไปจนจรดถึงส่วนกลางของหมู่
พระท่ีนั่ง 

   อนึ ่ง มีข้อสังเกตว่าในส่วนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที ่ปรากฏ
ภายนอกพระที ่นั ่งจักรีฯ นอกเหนือไปจากการเปลี ่ยนเครื ่องหลังคาเป็นยอดปราสาทแล้ว ใน
องค์ประกอบและไวยากรณ์คลาสสิคได้มีการดัดแปลงลวดลายด้วยสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงสถาบัน
พระมหากษัตริย์สยามในแบบจารีตและสมัยใหม่ เช่น  
  1. ส่วน หัวเสาแบบโครินเธียน ประดับด้วยตราไอราพตแทรกอยู่ในลายใบอะแคนทัส  
  2. ส่วน Architrave ประดับตราจปร. ผูกลายอยู่ระหว่างลายร้อยมาลัย 
  3. ส่วนเหนือซุ้มหน้าต่าง ช้ันสองประดับปูนปั้นเทวดาเทินตราจปร ในกรอบโล่ใต้จุลมงกุฎ 

 
161 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ – พ.ศ.

๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.), 103. 
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4. ส่วนซุ ้มโค้งเหนือมุขพระบัญชรประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ    
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำด้วยกระเบ้ืองโมเสค 
5. ส่วนหน้าบันจตุรมุขยอดปราสาทองค์กลางการประดับเป็นตราอาร์มแผ่นดิน ที่ได้รับการ
ออกแบบโดย หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย และผูกลายโดยหม่อมเจ้าจันทร ดารากร ( พ.ศ. 
2387-2454)162 

   ภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ตกแต่งด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมนิโอ
คลาสสิค (Neo Classic) ในสกุล โรเบิร์ต อดัม (Robert Adam) ช่วงศตวรรษท่ี 19 ด้วยลักษณะการ
ใช้วัสดุเช่นการปิดทองและหินมีค่าร่วมกับองค์ประกอบแบบคลาสสิค เช่นส่วนมุขกระสันประดับด้วย 
เสาหินอ่อนสีชมพู หัวเสาคอรินเธียนสีขาว (Corinthian Capital) องค์ประกอบผนังส่วนบนจนถึง
เพดานเป็นคานประดับในไวยากรณ์คลาสสิค (Entablature) ลงรักปิดทอง คล้ายคลึงกับการตกแต่ง
ภายใน คฤหาสน์ซีออน (Syon House) ทางตะวันตกของลอนดอน ประเทศอังกฤษ ท่ีออกแบบโดยโร
เบิร์ต อดัม ส่วนผนังเจาะซุ้มโค้งประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์สีน้ำมัน พื้นประดับลายหินอ่อน 
และเพดานพระท่ีนั่ง เจาะช่องกระจกสีเป็นซุ้มโค้งประดับลายปูนปั้น  
 

 
ภาพท่ี 26 พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในสมัยรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
162 โชติ กัลยาณมิตร. ผลงาน 6 ศตวรรษของช่างไทย = Six hundred years of work 

by Thai artists & architects (กรุงเทพฯ : กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคม
สถาปนิกสยามฯ, 2546), 97 
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ภาพท่ี 27 ฟาสาดหน้าพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
ภาพท่ี 28 มุขกระสันในพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทฝ่ังตะวันออก  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
ภาพท่ี 29 ท้องพระโรงหน้าในพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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ภาพท่ี 30 ออฟฟิศหลวงพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

3.1.1.2. บริเวณหมู่พระที่นั่งฯส่วนกลาง ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในระหว่างหมู่พระท่ี
นั่งฯส่วนหน้าทางทิศเหนือและพระที่นั่งส่วนท้ายทางทิศเหนือ กลุ่มอาคารประกอบด้วยพระที่นั่ง 4 
องค์และท้องพระโรงกลางวางตัวทอดยาวจากทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก  

   3.1.1.2.1. กลุ ่มพระที ่น ั ่ งฝ ั ่ งท ิศตะว ันตก ประกอบด้วยพระที ่น ั ่งสมม ุ ติ
เทวราชอุปบัติ พระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์ และอ่างแก้ว 

 
ภาพท่ี 31 ตำแหน่งกลุ่มพระท่ีนั่งฝ่ังทิศตะวันตกในหมู่พระท่ีนัง่ฯส่วนกลาง 

ลักษณะผังอาคาร 
    พระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกถัดจากท้องพระโรง
กลาง เป็นพระที่นั่งผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 2 ชั้น มีขนาดวัดภายใน 13  x 7.5 เมตร มีเฉลียงทางเดิน
โดยรอบ พระท่ีนั่งองค์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงระยะท่ี 1 เป็นที่เสด็จออกขุนนาง และประชุมร่วมกับคณะท่ี
ปรึกษาราชการแผ่นดินในช่วงแรก และต่อมาภายหลังการสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่ง
องค์นี้ได้ใช้เป็นห้องเสวยและพื้นท่ีรับแขกส่วนพระองค์163 

 
163 แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว., พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน

พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2519), 87. 
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    พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์ตั้งอยู่ถัดจากพระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ 
เป็นพระที่นั่งผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 3 ชั้น มีขนาดวัดภายใน 7 x 10 เมตร ฝั่งตะวันตกของพระที่นั่งมี
ทางเดินเชื่อมไปยังพระที่นั่งราชปรีดีราชวโรทัยในหมู่พระที่นั่งฯส่วนท้าย ระหว่างพระที่นั่งทั้งสองมี
บันไดทางขึ้น-ลง ไปชั้นล่างถึงชั้นสามของพระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์ และอาคารหอสูงผังจัตุรัสสูง
สามชั้นตั้งแยกออกมาด้านตะวันตกมีขนาด 3.65 x 3.65  เมตร พระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วง
ระยะท่ี 1 พร้อมกับพระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ164 
    กลุ่มพระที่นั่งฝั่งทิศตะวันตกมีขนาดรวมทั้งอาคาร 12 x 33 เมตร ด้านทิศ
เหนือกลุ่มพระท่ีนั่งฯเป็นท่ีต้ังของอ่างแก้ว เป็นอ่างน้ำพุ ต้ังอยู่ช้ันล่างสุดโดยมีระเบียงเดินได้โดยรอบ
ในช้ันสอง มีลักษณะผังเป็นตัวเช่ือมระหว่างพื้นท่ีหมู่พระท่ีนั่งฯส่วนหน้าและหมู่พระท่ีนั่งฯส่วนกลาง 
    เฉลียงด้านหน้าระหว่างพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์เป็นคูหาโล่งแบ่งเป็น
ช่วงเสาไม่มีลูกกรงระเบียงเช่นฝั่งตะวันตกออก วงขอบคูหาเป็นลายปูนปั้นประดับ ส่วนผนังด้านทิศ
ตะวันตกของอ่างแก้วเป็นชั้นวางแจกันแบบจีนซุ ้มโค้ง ระเบียงลูกกรงโดยรอบอ่างแก้วประดับ
ประติมากรรมตะวันตกเทินตะเกียง 

ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
    จากหลักฐานภาพถ่ายเก่า รูปแบบสถาปัตยกรรมภายนอกกลุ่มพระที่นั่ง
ด้านทิศตะวันตก ผนังอาคารตกแต่งเสาอิงผนังหัวเสาแบบโครินเธียน(Corinthian Capital) เว้นระยะ
ตามช่องหน้าต่าง เจาะเป็นซุ้มโค้ง ล้อไวยากรณ์ไปกับผนังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทส่วนหน้า ส่วน
หลังคาแบ่งเป็นสองผืนต่อเนื่องกันตามผังอาคารพระท่ีนั่ง 2 หลังคาเป็นทรงจ่ัวลาด ผืนหลังคาเป็นการ
มุงด้วยกระเบ้ืองกาบกล้วยดินเผาซ้อนครอบปูนแบบจีน   
   ภายในพระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ ตกแต่งด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมนิโอ
คลาสสิค (Neo Classic) ผนังห้องจนถึงส่วนเพดานตกแต่งด้วยผนังกรุไม้ลูกฟัก ตีคิ้วประดับปิดทอง 
(Paneling) ส่วนพื้นประดับหินอ่อน เพดานพระท่ีนั่งประดับบัวด้วยคอสองลายปูนปั้น และภายในห้อง
ตกแต่งด้วยพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
   เฉลียงด้านหน้าระหว่างพระที่น ั ่งสมมติเทวราชอุปบัติกับอ่างแก้วเป็น
โครงสร้างเสาคานโค้งต่อเนื่องผนังขอบเสาวงโค้งฉาบปูนเดินเส้นเป็นช่องส่ีเหล่ียมเลียนแบบการก่อหิน
ช้ันบนแต่ละเสามีการประดับลูกกรง (ภาพท่ี 33) 

 
164 “จดหมายเหตุเร่ืองก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท” คัดจากหนังสือค๊อด (กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475) 11. 
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ภาพท่ี 32 พระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์ 
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
ภาพท่ี 33 อ่างแก้วภายในพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 

ภาพท่ี 34 สวนฝ่ังตะวันตกพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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  3.1.1.2.2. กลุ่มพระที่นั ่งฝั่งทิศตะวันออก ประกอบด้วยพระที่นั่งมูลสถานบรม
อาสน์ และพระท่ีนั่งนิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตร และอัฒจันทร์เสือ 

 
ภาพท่ี 35 ตำแหน่งกลุ่มพระท่ีนั่งฝ่ังทิศตะวันออกในหมู่พระท่ีนั่งฯส่วนกลาง 

ลักษณะผังอาคาร 
    พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ตั ้งอยู่ทางทิศตะวันออกถัดจากท้องพระโรง
กลาง  เป็นพระที่นั่งผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 2 ชั้นมีขนาดวัดภายใน 7.5  x 16 เมตร มีเฉลียงทางเดิน
โดยรอบพระท่ีนั่งองค์นี้สร้างขึ้นต้ังแต่ช่วงระยะท่ี 1 เป็นท่ีประทับช่ัวคราวก่อนพระท่ีนั่งบรมราชสถิต
มโหฬารเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2417 และต่อมาภายหลังการสร้างพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท พระท่ีนั่ง
องค์นี้ได้ใช้เป็นห้องพระราชทานเล้ียงแก่แขก คณะทูตานุทูต165 

    พระที่นั่งนิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตรตั้งอยู่ถัดจากพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ 
เป็นพระที่นั่งผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 2 ชั้นมีขนาดวัดภายใน 8 x 10 เมตร ระหว่างพระที่นั่งทั้งสองมี
บันไดทางขึ้น-ลงไปส่วนชั้นล่าง และอาคารหอสูงผังจัตุรัสสูงสามชั้นตั้งแยกออกมาด้านตะวันตกมี
ขนาด 3.65 x 3.65  เมตร พระท่ีนั่งองค์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงระยะท่ี 1 พร้อมกับพระท่ีนั่งมูลสถานบรม
อาสน์ 
    กลุ่มพระท่ีนั่งฝ่ังทิศตะวันออกมีขนาดรวมทั้งอาคาร 12 x 37 เมตร ด้านทิศ
เหนือกลุ่มพระที่นั ่งฯเป็นที่ตั ้งของอัฒจันทร์เสือ เป็นบันไดอัฒจันทร์ขนาดความกว้าง 7.5 เมตร 
ทอดตัวไปจนถึงส่วนประตูเทียบรถฝ่ังตะวันออกจากประตูสนามราชกิจ และอ่างแก้วทางทิศตะวันตก 

ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
    จากหลักฐานภาพถ่ายเก่า รูปแบบสถาปัตยกรรมภายนอกกลุ่มพระที่นั่ง
ด้านทิศตะวันออก ผนังอาคารตกแต่งเสาอิงผนังหัวเสาแบบโครินเธียน(Corinthian Capital) เว้น
ระยะตามช่องหน้าต่าง เจาะเป็นซุ้มโค้ง ส่วนหลังคาแบ่งเป็นทรงจั่วลาดแบ่งออกเป็นหลังคาชั้นสอง
ส่วนพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ และหลังคาช้ัน 3 ฝ่ังพระท่ีนั่งนิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตร ผืนหลังคาเป็น
การมุงด้วยกระเบ้ืองกาบกล้วยดินเผาซ้อนครอบปูนแบบจีน   

 
165 แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว. เรื่องเดิม, 87. 
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    ภายในพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ ตกแต่งด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมนิโอ
คลาสสิค (Neo Classic) ผนังห้องตกแต่งด้วยแนวเสาอิงผนัง (Pilaster) มีหัวเสาแบบไอออนิค (Ionic 
Capital) ส่วนพื้นปูพรมโดยตลอด ส่วนผนังต่อเพดานพระที่นั่งทำบัวโค้งประดับลายปูนปั้นเป็นตรา
พระจุลมงกุฎประกอบลายมงคลแปด ลักษณะเอกลักษณ์ของพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ในช่วงระยะ
ที่ 3 คือการใช้สีแดงภายในห้องตั้งแต่ผนังจนถึงเพดาน ตามปรากฏรายละเอียดในบันทึกของเจ้าชาย
อุคทอมสกี้ (Prince Esper Oukhtomsky) ครั้งเสด็จประพาสสยามพร้อมกับคณะของมกุฎราชกุมาร
ซาเรวิชนิโคลาส (Nicholas Alexandrovich, Tsesarevich of Russia) ในปี พ.ศ.2434 ความตอน
หนึ่งว่า 

“…ท้องพระโรงที่ถูกจัดให้เป็นที่รับรองคณะของเราเป็นห้องจัดเลี้ยงท่ี

งดงามหรูหราที่สุดของพระที่นั่งจักรีฯ กำแพงและเพดานห้องทาสีแดงอันเปน็สี

แห่งความรุ่งเรือง”166 

   เฉลียงด้านหน้าระหว่างพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ชั้นบนเป็นระเบียงโล่ง
โครงสร้างเสาลอยตัวเรียงเป็นแถว ช้ันล่างผนังเจาะช่องหน้าต่างโครงสร้างคานโค้ง ตัวบันไดอัฒจันทร์
ปูหินอ่อนประดับประติมากรรมแบบตะวันตก 

 

ภาพท่ี 36 ห้องพระราชทานเล้ียงพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
166 ไกรฤกษ์ นานา. เบื้องหลังการเยือนกรุงสยามของมกุฎราชกุมารรัสเซีย : มิติการเมือง

ใหม่สมัยรัชกาลที่ 5 (กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.), 57. 
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ภาพท่ี 37 อัฒจันทร์เสือในหมู่พระท่ีนั่งฯส่วนกลาง  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 

3.1.1.2.3. ท้องพระโรงกลาง 

 
ภาพท่ี 38 ตำแหน่งท้องพระโรงกลางในหมู่พระท่ีนั่งฯส่วนกลาง 

ลักษณะผังอาคาร 
   ท้องพระโรงกลาง ตั้งอยู่แกนกลางระหว่าง กลุ่มพระที่นั่งฝั่งทิศตะวันออก 

และกลุ่มพระท่ีนั่งฝ่ังทิศตะวันตก และแนวแกนทิศเหนือ-ใต้เช่ือมระหว่างท้องพระโรงหน้าในหมู่พระท่ี
นั่งฯส่วนหน้า และท้องพระโรงหลังในหมู่พระที่นั่งส่วนท้าย  เป็นพระที่นั่งโถงผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 2 
ชั้นมีขนาดวัดภายใน 13 x 24.4 เมตร เป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จฯออกให้แขก 
คณะทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท167และเป็นที่จัดพระราชทานเลี้ยงเช่นเดียวกับพระที่นั่งมูล
สถานบรมอาสน์ในบางโอกาส 

ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
    จากหลักฐานภาพถ่ายเก่า ท้องพระโรงกลางเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน 
เนื่องจากตัวอาคารถูกประกบด้วยพระท่ีนั่งประกอบโดยรอบ ภายนอกของอาคารจึงปรากฏเพียงส่วน
หลังคามีลักษณะเป็นทรงจ่ัวยกคอสองเป็นช่องแสงสำหรับห้องภายใน 

 
167 แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว. เรื่องเดิม, 83. 
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   ภายใน ท้องพระโรงกลาง ปรากฏอิทธิพลสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค (Neo 
Classical) ในสกุล โรเบิร์ต อดัม (Robert Adam) เช่นเดียวกับพระที่นั่งฯส่วนหน้า ส่วนผนังประดับ
เสาลอย หัวแบบคอรินเธียน (Corinthian Capital) ลงรักปิดทอง รวมถึงองค์ประกอบผนังส่วนบน
จนถึงเพดานเป็นคานประดับในไวยากรณ์คลาสสิค (Entablature) มีการลงรักปิดทอง ในส่วนคอสอง
จนถึงเพดานของท้องพระโรงมีการเจาะช่องแสงและทำช่องกระจกสีโปร่งแสงเป็นลวดลายเรขาคณิต
เหนือเพดานเพื่อรับแสงธรรมชาติ กลางเพดานแขวนโคมระย้าขนาดใหญ่ ด้านด้านสกัดปลายห้องทิศ
ใต้เป็นที่ตั้งซุ้ม 3 ซุ้ม ซุ้มกลางประดิษฐานพระราชบัลลังก์ ประดับลายม่านปักนูนและเทวดาเทินจุล
มงกุฎ ซุ้มพระทวารทั้งสองข้างทำยอดซุ้มเป็นรูปช้างเอราวัณยืนแท่น โดยในบันทึกของเจ้าชายอุค
ทอมสกี้ยังได้ให้รายละเอียดการตกแต่งภายในท่ีสอดคล้องกับท่ีปรากฏในภาพถ่ายเก่า ช่วงท่ีพระองค์
เสด็จร่วมกับ ความว่า  

“พระที่นั่งแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมมหาราชวังซึ่งใช้ทุนในการ
ก่อสร้างจำนวนมหาศาลเป็นศิลปะแบบยุโรปผสมเอเชียทำให้ดูแปลกตา ตอน
เหนือของหน้ามุขมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ติดอยู่ บนชั้นบันไดมีกระถาง
ดอกไม้งดงามวางประดับ แลเห็นงาช้างขนาดต่างๆทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
ยืนเป็นกลุ่ม ๆ  

ด้านหลังของท้องพระโรงเป็นที่ตั้งของพระราชบัลลังก์ พื้นห้องประดับด้วยหิน
อ่อนหลากสี มีแสงรำไรสาดส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างเพดานห้องตกแต่งแบบ
ศิลปะตะวันออก ทว่าโคมไฟขนาดมหึมาให้ความรู้สึกของบรรยากาศแบบยโุรป 
มุมที่บัลลังก์ตั ้งอยู่เป็นรูปครึ่งวงกลม บันได 5 ชั้นนำขึ้นไปยังพระราชอาสน์ 
ด้านบนเป็นกลด 7 ช้ันลดหล่ัน ซ้อนกันอยู่ เหนือประตูท้ังสองข้างด้านบนเป็นรูป
ช ้างสามเศ ียร ครอบด้วยมงก ุฎสยามบนผนังต ิดภาพวาดเหต ุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับฝรั่งเศส”168 

 
168 ไกรฤกษ์ นานา. เรื่องเดิม, 49. 
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ภาพท่ี 39 ท้องพระโรงกลาง พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

สรุป  

ผังของหมู่พระท่ีนั่งฯส่วนกลางประกอบด้วยหมู่พระท่ีนั่งท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงระยะท่ี 1 (พ.ศ.
2411 - 2415) ท้ังหมดคือ พระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์  พระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติ พระท่ีนั่งดำรง
สวัสดิ์อนัญวงศ์ พระที่นั่งนิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตร โดยมีส่วนท้องพระโรงกลาง อัฒจันทร์เสือ อ่างแก้ว
เป็นส่วนต่อเติมขึ้นในช่วงระยะที่ 3 (พ.ศ.2419 - พ.ศ.2425) แต่จากรูปแบบกายภาพที่ปรากฎในตัว
พระท่ีนั่งชุดแรกนั้นแสดงให้เห็นว่ามีการต่อเติมเปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบด้ังเดิม อาทิ การรื้อมุขหน้า 
ของพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์  พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ เพื่อสร้างส่วนเปิดโล่งเชื่อมระหวา่ง
หมู่พระที่นั่งฯส่วนหน้า และหมู่พระที่นั่งฯส่วนกลาง การรื้อบันไดอัฒจันทร์หน้าลงสำหรับการสร้าง
ท้องพระโรงใหม่ นอกจากนี้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมภายในที่สอดคล้องกับหมู่พระที่นั่งฯส่วนหน้า
อันเป็นส่วนท่ีสร้างขึ้นโดย จอห์น คลูนิช ในช่วงระยะท่ี 3 แสดงให้เห็นว่ามีการปรับเปล่ียนต่างออกไป
จากท่ีสร้างขึ้นในช่วงระยะท่ี 1 
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3.1.1.3. บริเวณหมู่พระท่ีนั่งฯส่วนท้าย ต้ังอยู่บนพื้นท่ีพระราชฐานช้ันใน มีลักษณะเป็นพระ
ท่ีนั่งโถงทอดตัวยาวไปทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก กลุ่มพระท่ีนั่งนี้ประกอบด้วยพระท่ีนั่งประธาน
คือพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร และพระที่นั่งองค์รองโดยรอบพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร
จำนวน 5 องค์169 คือพระท่ีนั่งอมรพิมานมณี พระท่ีนั่งสุทธาศรีอภิรมย์ พระท่ีนั่งบรรณาคมสรณี พระ
ท่ีนั่งปรีดีราชวโรทัย และพระท่ีนั่งเทพดนัยนันทยากร 

 

ภาพท่ี 40 ภาพมุมสูงหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในปี พ.ศ. 2465  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 

  

 
169 แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว. พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน

พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2519), 92. 
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3.1.1.3.1. ท้องพระโรงหลัง 

 
ภาพท่ี 41 ตำแหน่งท้องพระโรงหลังในหมู่พระท่ีนัง่ฯส่วนท้าย 

ลักษณะผังอาคาร 
   ท้องพระโรงหลัง ต้ังอยู่แนวแกนทิศเหนือ-ใต้เช่ือมระหว่างท้องพระโรงกลาง

ในหมู่พระท่ีนั่งฯส่วนกลาง และพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารในหมู่พระท่ีนั่งส่วนท้าย เป็นพระท่ีนั่ง
โถงผังส่ีเหล่ียมผืนผ้าสูง 2 ช้ันมีขนาดวัดภายใน 14  x 14.6 เมตร ทางทิศใต้ของท้องพระโรงเป็นบันได
อัฒจันทร์เชื่อมต่อไปยังส่วนชั้นบนพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารที่เป็นอาคารยกพื้นสูงกว่าตัวท้อง
พระโรง และทางทิศเหนือมีอาคารหอสูงผังจัตุรัสสูงสามชั้นตั้งขนาบฝั่งตะวันตกและตะวันออกของ
อาคารมีขนาด 3.65 x 3.65  เมตร 

ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
    จากหลักฐานภาพถ่ายเก่า ภายนอกท้องพระโรงหลังเป็นอาคารก่ออิฐฉาบ
ปูน ผนังอาคารตกแต่งเสายกเก็จสี่เหลี่ยม (Pilaster) ตามระยะช่องหน้าต่าง ชั้นบนเป็นระเบียงเสา
ลอย เดินลูกกรงระเบียง และส่วนหลังคาเป็นทรงจ่ัวลาด ผืนหลังคาเป็นการมุงด้วยกระเบ้ืองกาบกล้วย
ดินเผาซ้อนครอบปูนแบบจีน   
    ภายในท้องพระโรงหลังตามภาพที่ปรากฏส่วนบันไดอัฒจันทร์ด้านทิศใต้ปู
ด้วยพื้นหินอ่อน ประดับราวระเบียงลูกกรงแบบตะวันตก และเสากลมลงสีเซาะร่อง (Flute) ประดับ
ด้วยหัวเสาเป็นใบอะแคนทัส 

 

ภาพท่ี 42 อัฒจันทร์ในท้องพระโรงหลังหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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 3.1.1.3.2. พระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร 

 
ภาพท่ี 43 ตำแหน่งพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารในหมู่พระท่ีนั่งฯส่วนท้าย 

ลักษณะผังอาคาร 
   พระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร ต้ังอยู่ในหมู่พระท่ีนั่งฯส่วนท้ายล้อมรอบด้วยอาคาร
พระท่ีนั่งฯจำนวน 5 องค์ สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2415 เป็นพระท่ีนั่งผังส่ีเหล่ียมผืนผ้ายาว สูง 
2 ช้ันมีขนาด 13 x 24.4 เมตร และมรีะเบียงโดยรอบกว้าง 2 เมตร ภายในแบ่งออกได้เป็นสามห้องคือ  

    หนึ่ง ห้องเหลือง ตั้งอยู่กลางอาคารพระที่นั่ง มีขนาดวัดภายใน 10 x 29 
เมตรเป็นท่ีรับรองแขกส่วนพระองค์ และใช้ประกอบงานพระราชกุศลร่วมกับฝ่ายใน  

   สอง ห้องน้ำเงิน ตั้งอยู่ด้านตะวันออก มีขนาดวัดภายใน 10 x 15.5 เมตร 
เป็นที่ประดิษฐานเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค ฯลฯ เป็นท่ีทรงพระสำราญพระราชอิริยาบถ
ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์170 และเป็นท่ีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเสด็จออกรับแขกใน
โอกาสสำคัญ171 
    สาม ห้องเขียว ต้ังอยู่ด้านตะวันตกมีขนาดวัดภายใน 10 x 15.5 เมตร เป็น
ห้องทรงพระสำราญเป็นการส่วนพระองค์ และเป็นห้องเสวย172 นอกจากนี้ตามปรากฏในภาพถ่าย
ภายในห้องดังกล่าวมีการใช้งานเป็นห้องสมุด สอดคล้องกับรายละเอียดเกี่ยวกับพระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาทในบันทึกของ คาร์ล บอก ความว่า 

“การตกแต่งภายในงดงามมาก เครื่องเรือนราคาแพงที่สุดนำเข้ามาจาก

อังกฤษ มูลค่าไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ ปอนด์ ห้องขนาดใหญ่ที่สุดในพระที่นั่งคือ

 
170 สมิธ, มัลคอล์ม, หมอฝร่ังในวังสยาม (A PHYSICIAN AT THE COURT O F SIAM) 

(กรุงเทพ : แสงดาว, 2560), 106. 
171 สำนักราชเลขาธิการ. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 

2531), 102. 
172 เรื่องเดียวกัน. 
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ห้องสมุดเก็บหนังสือจำนวนมาก เพราะพระองค์โปรดหนังสือประวัติศาสตร์

ตะวันตกและอเมริกา รวมทั้งหนังสือพิมพ์ ซึ่งส่งมาประจำ” 173 

ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
   จากหลักฐานภาพถ่ายเก่า ภายนอกพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร สร้าง

ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค (Neo Classical) เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน ระเบียงรอบนอก
ประดับเสากลมรับหลังคาพาไลและราวระเบียงลูกกรง และส่วนหลังคาเป็นหลังคายกคอสองแบ่งเป็น 
2 ส่วน ส่วนบนเป็นทรงจ่ัวลาดแบบจ่ัวกรีก ผืนหลังคาเป็นการมุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วยดินเผาซ้อน
ครอบปูนแบบจีน มีการทำช่องแสงกระจกบริเวณคอสองโดยรอบตัวอาคาร 

 
ภาพท่ี 44 ห้องน้ำเงินภายในพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 

ภาพท่ี 45 ห้องเหลืองภายในพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
173 บ็อค, คาร์ล, ท้องถ่ินสยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง (กรุงเทพฯ : ศิลปวัฒนธรรม, 2529) 
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ภาพท่ี 46 ห้องเขียวภายในพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

3.1.1.3.3. พระท่ีนั่งอมรพิมานมณี  

 
ภาพท่ี 47 ตำแหน่งพระท่ีนั่งอมรพิมานมณีในหมูพ่ระท่ีนั่งฯส่วนท้าย 

ลักษณะผังอาคาร 
    พระที่นั่งอมรพิมานมณี เป็นพระที่นั่งผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 2 ชั้นมีขนาด 
11.5 x  19.7 เมตร ห้องภายในมีขนาดวัดภายใน 11.5 x  12.7 เมตรเป็นพระวิมานที่บรรทม174 มี
เฉลียงสองข้าง ขนาดกว้างข้างละ 2.5 เมตร ต้ังอยู่ต่อเนื่องจากพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารทางทิศ
ใต้ และเฉลียงด้านทิศใต้ของพระที่นั่งเป็นระเบียงเชื่อมต่อไปยังส่วนสวนสวรรค์ในเขตพระราชฐาน
ช้ันใน  

ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
    จากหลักฐานภาพถ่ายเก่าและแบบรังวัดลายเส้นปี พ.ศ.2468 ภายนอกพระ
ที่นั ่งอมรพิมานมณี สร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูเรอแนซ็องส์ (Neo Renaissance) เป็น

 
174 แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว. พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน

พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2519), 90. 
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อาคารก่ออิฐฉาบปูน  ผนังอาคารด้านทิศใต้ชั้นล่างเป็นผนังเรียบ ประดับบัวส่วนบนเป็นคานประดับ
ในไวยากรณ์คลาสสิค (Entablature) มีหน้าต่างกรอบส่ีเหล่ียม 6 บานและประตูทางเข้าออกชั้นใต้ถุน 
ช้ันสองส่วนผนังประดับเสาอิงผนังกลม (Pilaster) หัวเสาแบบคอรินเธียน (Corinthian capital) ช่อง
เปิดด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นประตู 3 บานเชื่อมต่อไปยังระเบียงและสะพานสวนสวรรค์ โดยมีประตู
ประธานเป็นช่องซุ้มโค้ง และขนาบด้วยประตู 2 บานมีซุ้มประดับจ่ัวกรีก (Pointed Pediment) ส่วน
หลังคาพระท่ีนั่งฯ เป็นหลังคายอดตัดแบบมังซาร์ด (Mansard) โดยมีช่องหน้าต่าง (Dormer) 3 บาน
ประดับโดยรอบ (รูปท่ี 4) โดยรายละเอียดภายในพระวิมานที่บรรทมของพระที่นั ่งอมรพิมานมณี
ปรากฏในบันทึกของนายแพทย์มัลคอร์ม สมิธความว่า 

"ห้องบรรทมตกแต่งด้วยทองคำเหลืองอร่าม กลางห้องเป็นพระแท่น

บรรทมขนาดใหญ่ หรือพูดให้ชัดคือพระแท่นสามพระแท่นวางติดกัน พระแท่นท่ี

อยู่กลางสูงและโตที่สุด คนอื่นจะใช้ไม่ได้นอกจากพระเจ้าแผ่นดินกับพระมเหสี 

พระแท่นต่ำสำหรับผู้ท่ีคอยถวายการดูแลปรนนิบัติ เหนือพระแท่นกลางเป็นโครง

ไม้ซึ ่งสร้างอย่างประณีตสำหรับแขวนพระวิสูตรที่หนักเอาการ และเหนือสุด

แขวนห้อยจากเพดานโดม คือพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร สัญลักษณ์แห่งพระราช

อำนาจอันสูงสุด"175 

 

ภาพท่ี 48 ภายในพระท่ีนั่งอมรพิมานมณี  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 

 
175 สมิธ, มัลคอล์ม, เรื่องเดิม, 106-107. 
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ภาพท่ี 49 ภายนอกพระท่ีนั่งอมรพิมานมณี 
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

3.1.1.3.4. พระท่ีนั่งสุทธาศรีอภิรมย์  

 
ภาพท่ี 50 ตำแหน่งพระท่ีนั่งสุทธาศรีอภิรมย์ในหมู่พระท่ีนั่งฯส่วนท้าย 

ลักษณะผังอาคาร 
   พระที ่นั ่งสุทธาศรีอภิรมย์ ตั ้งอยู่ต่อเนื ่องจากพระที ่น ั ่งบรมราชสถิตย์

มโหฬารทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ออกแบบโดยจอห์นคลูนิช ภายหลังปีพ.ศ.2425 เป็นพระที่นั่งผัง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าสูง 2 ช้ันมีขนาด 11.5 x 15 เมตร การแบ่งห้องช้ันบนมีเฉลียงทางเดินทางทิศตะวันตก
ของพระท่ีนั่งเช่ือมกับส่วนระเบียงพระท่ีนั่งพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารและทางเดินเช่ือมต่อไปยัง
พระที่นั่งพระที่นั่งอมรพิมานมณีทางทิศตะวันตก ภายในใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินีนาถ176 

ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
    ประวัตพิระท่ีนั่งสุทธาศรีอภิรมย์ 

 
176 จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, เกิดวังปารุสก์ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์

และสมัยประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรงุเทพ, 2552.), 17.  
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   จากหลักฐานภาพถ่ายเก่า ภายนอกพระที่นั ่งสุทธาศรีอภิรมย์สร้างด้วย
รูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูเรอแนซ็องส์ (Neo Renaissance) เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน ผนังอาคาร
ชั้นล่างตกแต่งพื้นผิวด้วยงานเซาะร่องเลียนแบบการก่อหิน (Rusticate) โดยรอบประดับเสาอิง
สี่เหลี่ยม (Pilaster) เว้นตามช่วงระยะช่องเปิด ส่วนบนประดับหัวเสาด้วยคานประดับในไวยากรณ์
คลาสสิค (Entablature) ส่วนล่างประดับด้วยฐานเชิงเสา (Plinth) ช่องหน้าต่างเจาะซุ้มโค้ง ผนัง
อาคารช้ันสองเป็นผนังเรียบประดับเสายกเก็จเช่นเดียวกับช้ันล่างมีหน้าต่างกรอบส่ีเหล่ียม 4 บานส่วน
ผนังด้านยาวและ 3 บานส่วนผนังด้านกว้าง โดยซุ้มหน้าต่างประดับด้วยซุ้มเขาแกะ (Rams Head 
Pediment)  พระที่นั่งมีหลังคาทรงจั่วลาด ผืนหลังคาเป็นการมุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วยดินเผาซ้อน
ครอบปูนแบบจีน 

 

ภาพท่ี 51 ภายในพระท่ีนั่งสุทธาศรีอภิรมย์  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

3.1.1.3.5. พระท่ีนั่งบรรณาคมสรณี  

 
ภาพท่ี 52 ตำแหน่งพระท่ีนั่งบรรณาคมสรณีในหมู่พระท่ีนั่งฯส่วนท้าย 

ลักษณะผังอาคาร 
  พระท่ีนั่งบรรณาคมสรณี ต้ังอยู่ต่อเนื่องจากพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ออกแบบโดยจอห์น คลูนิช ภายหลังปีพ.ศ.2425  เป็นพระที ่น ั ่งผัง
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ส่ีเหล่ียมผืนผ้าสูง 2 ช้ันมีขนาด 11.5 x 13.5 เมตร ภายในใช้เป็นห้องทรงพระอักษร177 การแบ่งห้อง
ชั ้นบนมีห้องขนาดวัดภายใน 12.5 x 10 เมตร และเฉลียงทางเดินขนาบด้านทิศตะวันตกและ
ตะวันออกกว้างข้างละ 2 เมตร 

ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
  จากหลักฐานภาพถ่ายเก่า ภายนอกพระที่นั ่งบรรณาคมสรณี สร้างด้วย

รูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูเรอแนซ็องส์ (Neo Renaissance) เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนผสมกับอาคาร
เครื่องไม้ในส่วนเฉลียง ผนังอาคารชั้นล่างตกแต่งพื้นผิวด้วยงานเซาะร่อง เลียนแบบการก่อหิน 
(Rusticate) โดยรอบประดับเสาอิงส่ีเหล่ียม (Pilaster) เว้นตามช่วงระยะช่องเปิด ส่วนบนประดับหัว
เสาด้วยคานประดับในไวยากรณ์คลาสสิค (Entablature) ส่วนล่างประดับด้วยฐานเชิงเสา (Plinth) 
ช่องหน้าต่างเจาะซุ้มโค้งคล้ายคลึงกับพระที่นั่งสุทธาศรีอภิรมย์ ผนังอาคารชั้นสองเป็นผนังเรียบ
ประดับเสายกเก็จเซาะร่อง (Flute) หัวเสาแบบคอรินเธียน (Corinthian capital)  มีหน้าต่างกรอบ
ส่ีเหล่ียม 5 บานส่วนผนังด้านยาว โดยซุ้มหน้าต่างประดับด้วยซุ้มเขาแกะ (Rams Head Pediment)  
พระท่ีนั่งมีหลังคาทรงปั้นหยาลาด ผืนหลังคาเป็นการมุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วยดินเผาซ้อนครอบปูน
แบบจีน 

 
ภาพท่ี 53 พระท่ีนั่งบรรณาคมสรนี 
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
177 แสงสูรย์ ลดาวัลย์, เรื่องเดิม, 90. 
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3.1.1.3.6. พระท่ีนั่งปรีดีราชวโรทัย  

 

ภาพท่ี 54 ตำแหน่งพระท่ีนั่งปรีดีราชวโรทัยในหมูพ่ระท่ีนั่งฯส่วนท้าย 
ลักษณะผังอาคาร 

   พระท่ีนั่งปรีดีราชวโรทัย ต้ังอยู่ต่อเนื่องจากพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ออกแบบโดยจอห์นคลูนิช ภายหลังปีพ.ศ.2425 178  เป็นพระที่นั ่งผัง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าสูง 2 ช้ันมีขนาด 10 x 19 เมตร ภายในใช้เป็นห้องพักผ่อนพระราชอิริยาบถ179 ด้านทิศ
ตะวันตกของอาคารเป็นเฉลียงทางเดินสามารถเช่ือมต่อไปยังพระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์ในหมู่พระท่ี
นั่งฯส่วนกลาง 

ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
  จากหลักฐานภาพถ่ายเก่าและแบบรังวัดลายเส้นปี พ.ศ.2468 ภายนอกพระ

ที่นั ่งปรีดีราชวโรทัยสร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูเรอแนซ็องส์ (Neo Renaissance) เป็น
อาคารก่ออิฐฉาบปูน ผนังอาคารช้ันล่างตกแต่งโดยรอบประดับเสาอิงส่ีเหล่ียม (Pilaster) เว้นตามช่วง
ระยะช่องเปิด ส่วนบนประดับหัวเสาด้วยคานประดับในไวยากรณ์คลาสสิค (Entablature) ส่วนล่าง
ประดับด้วยฐานเชิงเสา (Plinth) ช่องหน้าต่างเจาะซุ้มโค้ง ผนังอาคารช้ันสองเป็นผนังเรียบประดับเสา
ยกเก็จหัวเสาไอออนิค (Ionic Capital) ปรากฏการทำช่องเปิดสองลักษณะคือ ด้านทิศใต้เป็นหน้าต่าง
กรอบส่ีเหล่ียม และด้านตะวันตกซึ่งเป็นส่วนเฉลียงเช่ือมกับพระท่ีนั่งพระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์ มี
การเจาะช่องเปิดเป็นซุ้มโค้งเช่นเดียวกับชั้นล่าง และส่วนหลังคาเป็นทรงปั้นหยาลาด มีการทำราว
ระเบียงลูกกรง (Balustrade) กั้นโดยรอบ 

 
178 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ – พ.ศ.

๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.), 103. 
179 แสงสูรย์ ลดาวัลย์, เรื่องเดิม, 90. 
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ภาพท่ี 55 ภายในพระท่ีนั่งปรีดีราชวโรทัย  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

3.1.1.3.7. พระท่ีนั่งเทพดนัยนันทยากร  

 
ภาพท่ี 56 ตำแหน่งพระท่ีนั่งเทพดนัยนันทยากรในหมู่พระท่ีนัง่ฯส่วนท้าย 

ลักษณะผังอาคาร 
  พระที่นั่งเทพดนัยนันทยากร ตั้งอยู่ต่อเนื่องจากพระที่นั่งบรมราชสถิตย์

มโหฬารทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ออกแบบโดยจอห์นคลูนิช ภายหลังปีพ.ศ.2425 เป็นพระท่ีนั่งผัง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าสูง 2 ช้ันมีขนาด 10 x 23.7 เมตร ภายในประกอบด้วยห้องท้ังหมดสองห้องและมีการ
ใช้ฉากกันแบ่งพื้นที่ภายใน ห้องทางทิศตะวันออกมีขนาดวัดภายใน 9.25 x 14 และห้องทางทิศ
ตะวันตกมีขนาดวัดภายใน 9.25 x 7.6 เมตร การใช้สอยภายในช้ันบนเป็นท่ีประทับ พระราชโอรสและ
พระราชธิดาขณะยังประทับอยู่ภายในเขตพระราชฐาน ส่วนชั้นล่าง เป็นห้องนอนใหญ่ สำหรับช้ัน
หม่อมเจ้า และลูกหลานข้าราชการ  

ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
  จากหลักฐานภาพถ่ายเก่า ภายนอกพระท่ีนั่งเทพดนัยนันทยากร สร้างด้วย

รูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูเรอแนซ็องส์ (Neo Renaissance) เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน ผนังอาคาร
ชั้นล่างและชั้นที่สองประดับด้วยไวยากรณ์ทางสถาปัตยกรรมคลาสสิคเช่นเดียวพระที่นั่งสุทธาศรี
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อภิรมย์ ส่วนหลังคาพระที่นั่งฯ แบ่งออกเป็น 2 ผืนวางตามแนวขวางและแนวตัด โดยทั้งสองผืนเป็น
ทรงจ่ัวลาด มุงด้วยกระเบ้ืองกาบกล้วยดินเผาซ้อนครอบปูนแบบจีน 

 

ภาพท่ี 57 พระท่ีนั่งเทพดนัยนันทยากร 
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
3.1.2. การใช้สอยพื้นที่ในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทช่วงระยะที่ 3 

พิจารณาในส่วนการใช้สอย สังเกตได้ว่า พระท่ีนั่งแต่ละองค์จะมีการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยแตกต่าง
กันตามอาคารและสามารถแบ่งได้ตามลำดับศักดิ์ของพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีมีความเป็นส่วนตัวในระดับท่ี
แตกต่างกัน  

กลุ่มอาคารในส่วนหน้าสุดของหมู่พระที่นั่งฯ ถูกจัดวางให้รองรับกิจกรรมที่สัมพันธ์กับความ
เป็นพื้นท่ีราชการ (Official space) เช่นส่วนรับรองพระราชอาคันตุกะหรือทูตท่ีมารอเข้าเฝ้าฯในส่วน
มุขกระสันด้านตะวันออกและตะวันตกยก องค์กลางเป็นท้องพระโรงหน้าในการรอเข้าเฝ้า ก่อนเข้าสู่
ท้องพระโรงกลางทางทิศใต้ กิจกรรมส่วนหน้ายังรวมถึงเป็นท่ีต้ังเวรรักษาการ มุขกระสันเป็นท่ีต้ังกอง
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เช่นเดียวกับลักษณะการทำทิมดาบก่อนเข้าสู่พระราชมณเฑียร องค์
ตะวันออกใช้เป็นที่ทำการมหาดเล็ก คลังวรภาชน์ และที่ทำการหอพระสมุด ออฟฟิศหลวง180 ในฝ่ัง

องค์ตะวันตกเป็นท่ีทำการหอพระสมุด181 
ส่วนถัดมาคือกลุ่มอาคารในส่วนกลาง เป็นท่ีต้ังของท้องพระโรงกลางสำหรับการเสด็จออกว่า

ราชการ และประกอบพระราชพิธีสำคัญ เช่นการต้อนรับราชทูตชาวต่างชาติอย่างเป็นทางการ 
กิจกรรมในส่วนนี้ยังคงมีความสัมพันธ์กับการเป็นพื้นที่ต้อนรับแขกเมืองในธรรมเนียมตะวันตก

 
180 สำนักราชเลขาธิการ. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 

2531), 102. 
181 เรื่องเดียวกัน 
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ประกอบด้วยห้องพระราชทานเลี้ยงในพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ห้องพระราชทานเลี้ยงกาแฟใน
พระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์  

และกลุ่มอาคารในส่วนท้าย จัดเป็นพื้นที่ส่วนพระองค์(Private) สำหรับประทับสำราญพระ
ราชอิริยาบถและประกอบราชกิจส่วนพระองค์ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน เช่นส่วนพระวิมานท่ี
บรรทมในพระท่ีนั่งอมรพิมานมณี ห้องพระบรรทมของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระ
ท่ีนั่งสุทธาศรีอภิรมย์ ห้องทรงพระอักษรในพระท่ีนั่งบรรณาคมสรณีย์ ฯลฯ 

พิจารณาการแบ่งลำดับศักดิ์ในระดับชั้นถือเป็นลักษณะที่ปรากฏในอาคารแบบจารีตที่มี
ฐานานุศักดิ์ของไทยโดยเฉพาะในพระราชมณเฑียร ในอดีตการแบ่งลำดับศักดิ์จะใช้ระดับการยกพื้นใน
พระที่นั่งที่แตกต่างกันเช่นในหมู่พระมหามณเฑียร ต่อมาเมื่อราชสำนักรับเอารูปแบบสถาปัตยกรรม
ตะวันตกมาปรับใช้ในพระราชฐานฐานานุศักดิ์ดังกล่าวได้มีพัฒนาการไปตามตามลักษณะตึกของ
อาคารท่ีมีความสูงสองถึงสามช้ันเช่นในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ช้ันล่างหรือ “ช้ันต่ำ”182 ของหมู่
พระท่ีนั่งฯ โดยส่วนมากจะจัดเป็นพื้นท่ีสำหรับข้าราชการท้ังฝ่ายในและฝ่ายหน้าในการสนองพระราช
กรณียกิจ ประกอบด้วยชั้นล่างของพระที่นั่งจักรีเป็นที่ตั้งของ กองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 
ข้าราชการที่ทำงานภายในออฟฟิศหลวงส่วนหน้า และส่วนท้ายเป็นส่วนของข้าราชบริพารฝ่ายใน 
รวมถึงเป็นที่ทำงานของช่างฝีมือของฝ่ายใน เช่น ช่างทอง ช่างปั้น ช่างกลึง ช่างแกะสลึก ช่างก่อเขา 
ช่างออกแบบเครื่องเพชร ภายในพระท่ีนั่งราชปรีดีวโรทัย ช้ันถัดมาในช้ันท่ีสองเป็นส่วนสำหรับแขกผู้
มาเข้าเฝ้าฯโดยทั่วไป ไปจนถึงเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์และพระมหากษัตริย์ในการทรง
งานและพักผ่อนพระราชอิริยาบถ และชั้นสามอันเป็นส่วนสูงสุดในหมู่พระที่นั่ง ใช้เป็นพื้นที่สำหรับ
ประดิษฐานปูชนียวัตถุ เช่นหอพระประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ และพระบรมอัฐิ  
3.1.3. จำแนกอาคารพระท่ีนั่งในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทช่วงระยะที่ 3 

เนื่องจากการก่อสร้างพระท่ีนั่งในระยะท่ี 3 มีท้ังส่วนท่ีรื้อถอนและขยายต่อเติมจากโครงสร้าง
เดิมโดยอ้างอิงตามหลักฐานช้ันต้นเช่นจดหมายเหตุก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีฯ ระบุถึงพัฒนาการในแต่ละ
ช่วงเวลาจนถึงช่วงระยะท่ี 3 ท่ีมีแผนการสร้างพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นเป็นพระท่ีนั่งท้องพระโรง
แห่งใหม่ตามความว่า 

“...ครั้นพระพุทธสาสนกาล ๒๔๑๘ พรรษา จุลศักราช ๑๒๓๘ จึงทรงพระกรุณา
โปรด ฯ ให้เจ้าพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี ม.ส.ม.ป.จ. เป็นแม่กอง ให้มิศเต
อรยอนคลูนิช ซึ่งเป็นนายช่างหลวงคิดอย่างทำพระพระท่ีนั่งท้องพระโรงอีกองค์
หนึ่ง และให้พระยาเวียงในนฤบาล เป็นผู้กำกับการทุกอย่าง กับพระดิฐการภักดี 
เป็นผู้ตรวจกำกับบัญชีและของทั้งปวง มิศเตอรแฮนรี คลูนิชโรส เป็นผู้ช่วยนาย

 
182 เรื่องเดียวกัน 
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ช่างอีกคนหนึ่ง จึงให้รื้อเขื่อนเพ็ชรหน้าพระที่นั่งและมุขพระที่นั่งมูลสถานบรม
อาสน์ พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ ทั้ง ๒ องค์ แล้วทำพระที่นั่งลงในที่ชลานั้น
โดยยาว ๒ เส้น ๒ วาศอก ๑ กับ ๖ นิ้ว กว้างด้านสกัด ๑๕ วา ตรงกลางเป็น
หลังคากลม พื้นชั้น ๑ สูง ๒ วา ๓ ศอก พื้นชั้น ๓ ศอก พื้นชั้น ๒ สูง ๓ วา ๒ 
ศอก   ยาว ๑๑ วาคืบ ๓ นิ้ว ผนังสูง ๖ วาศอก ปลายพระท่ีนั่งด้านตะวันออก ๓ 
ชั้น หลังคากลม พื้นชั้นหนึ่งสูง ๒ วา ๓ ศอก พื้นชั้น ๒ สูง ๓ วา ๒ ศอกพื้นช้ัน 
๓ สูง ๓ วา ยาว ๕ วา ๓ ศอก หลังคาสูง ๓ วาศอก กว้าง ๔ วา ๓ ศอก รวมผนัง
สูง ๙ วาศอก ตั้งแต่ ๓ ชั้นกลางพระที่นั่งมาข้างตะวันตก มี ๗ ห้อง และปลาย
เป็น ๓ ชั้นหลังคากลม กว้างสูงต่ำเท่ากันกับข้างตะวันออก รวมพระที่นั่งตรง
กลางผนังสูง ๑๐ วาศอก หลังคาสูง ๓ วา ๒ ศอก เป็นสูงตลอดยอด ๑๓ วา ๓ 
ศอก ยาว ๒ เส้น ๒ วาศอก ๖ นิ้วกว้าง ๑๕ วา...”183 

 

จากเนื้อความข้างต้นนำสามารถจำแนกอาคารท่ีปรากฏตามช่วงสมัยในเบ้ืองต้น 3 ระยะดังนี้ 
  อาคารจากช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ.2411-2416) ประกอบด้วยหมู่พระท่ีนั่งฯส่วนกลาง

ทั้งหมด 4 องค์คือ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ พระที่นั่งดำรงสวัสด์ิ
อนัญวงศ์ พระท่ีนั่งพิพัฒพงศถาวรวิจิตร (ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นพระท่ีนั่งนิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตร)  

  อาคารจากช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ.2413-2418) ประกอบด้วย พระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์
มโหฬาร ในส่วนท้ายของหมู่พระที่นั่งฯ และตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาคารท้องพระโรงหลังถูกสร้างขึ้นใน
ช่วงเวลาเดียวกันเพื่อทำหน้าท่ีเป็นอาคารเช่ือมกับหมู่พระท่ีนั่งในช่วงระยะท่ี 1 

  อาคารจากช่วงระยะท่ี 3 (พ.ศ.2419-2425) ประกอบด้วยหมู่พระท่ีนั่งฯส่วนหน้า
ท้ังหมดคือ พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท อัฒจันทร์เสือ และ อ่างแก้ว ซึ่งสร้างบนพื้นท่ีเข่ือนเพชรและมุข
หน้าพระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ พระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระราชมณเฑียรฯช่วงระยะท่ี 1 ท่ี
โปรดเกล้าฯให้รื้อลงในช่วงเวลาดังกล่าว และสันนิษฐานว่าหอพระในหมู่พระที่นั่งฯช่วงระยะที่ 1 มี
การรื้อลงในช่วงเวลาดังกล่าว และหมู่พระที่นั่งส่วนท้ายมีการสร้างเติมอาคารพระที่นั ่งอีก 4 องค์ 
ประกอบด้วยพระท่ีนั่งสุทธาศรีอภิรมย์ พระท่ีนั่งบรรณาคมสรนี พระท่ีนั่งราชปรีดีราชวโรทัย พระท่ีนั่ง
เทพดนัยนันทยากร และสวนสวรรค์ ซึ่งสร้างเป็นอาคารประกอบโดยรอบ พระที่นั่งบรมราชสถิตย์
มโหฬาร ตั้งแต่ปีพ.ศ.2425 (ต่อมาพระที่นั ่งส่วนท้ายทั้งหมดถูกรื้อถอนในช่วงปี พ.ศ.2501 และ
ก่อสร้างพระท่ีนั่งองค์ใหม่ข้ึนแทนบนพื้นท่ีเดิมโดยมีหม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากรเป็นผู้ออกแบบ ) 

 
183 จดหมายเหตุเร่ืองก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท คัดจากหนังสือค๊อด (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475) , 12-13. 
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สรุป  
ผังพื้นหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในช่วงระยะที่ 3 ได้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มพระที่นั่งตั้งแต่

ระยะแรกยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมเกือบครบถ้วน  ทำให้สามารถใช้ผังพระท่ีนั่งในช่วงระยะท่ี 3 ในการ
สันนิษฐานแผนผังทางในช่วงระยะที่ 2 และ 1 ได้ โดยมีข้อสังเกตทางสถาปัตยกรรมที่ควรพิจารณา
ดังนี้ ประการที่ หนึ่ง อาคารพระที่นั ่งในแต่ละองค์มีระดับความสูงที่แตกต่างกัน โดยพระที่นั่ง
ส่วนกลางซึ่งเป็นส่วนที่สันนิษฐานว่าเป็นอาคารตั้งแต่ช่วงระยะที่ 1 มีระดับของพื้นชั้นบนต่ำสุดกว่า
พระท่ีนั่งส่วนอื่น กล่าวคือท้องพระโรงกลางมีระดับพื้นเท่ากับ ~4.20 ม. ในขณะท่ีพระท่ีนั่งส่วนหน้าท่ี
สร้างในช่วงระยะที่ 3 มีความสูงอยู่ที่ ~5.50 ม. และพระที่นั่งส่วนท้ายที่สร้างขึ้นในช่วงระยะที่ 2 มี
ความสูง ~6.00 ม. หมู่พระท่ีนั่งแต่ละองค์จึงมีการเช่ือมระหว่างกันด้วยบันไดหรืออัฒจันทร์  

ประการที่ สอง รูปแบบทางสถาปัตยกรรมภายนอกพระที่นั ่งส่วนกลางและส่วนท้ายยังคง
รูปแบบหลังคาทรงจั่วลาด มุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วยดินเผาซ้อนครอบปูนแบบจีน อันเป็นลักษณะ
ช่างชาวสยาม และในบางองค์ประกอบงานประดับภายนอกและภายในที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลช่าง
ไทยและระบบสัญลักษณ์ในงานประดับท่ีสัมพันธ์กับงานช่างไทยประเพณีและช่างท้องถิ่นท่ีทำงานใน
รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกซึ่งเป็นข้อสังเกตท่ีจะนำไปสู่การวิเคราะห์ในส่วนถัดไป 
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3.2. สถาปัตยกรรมในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ.2411-2416)  

3.2.1 การศึกษาวิเคราะห์กายภาพหมู่พระราชมณเฑียร 

 หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทตามที่ปรากฏในช่วงระยะที่ 1  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าฯ ได้โปรดเกล้าฯให้รื้อพื้นท่ี โรงช้างและหมู่ตำหนักตึกระหว่างพระมหามณเฑียรและพระ
ที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงสำหรับสร้างพระราชมณเฑียรที่ประทับใหม่ขึ้นแทนที่หมู่พระอภิเนาวน์ิเวศ 
ในช่วงระยะดังกล่าวถือว่าเป็นช่วงซึ่งใช้ช่างชาวสยามรับผิดชอบทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการออกแบบ
จนถึงการก่อสร้าง มีพระยาเวียงในนฤบาล ( หรั่ง เกตุทัต ) เป็นนายช่างผู้ออกแบบ และ เจ้าพระยา
ภานุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) เป็นแม่กองจัดสร้าง 

  เนื่องจากไม่ปรากฏผังทางสถาปัตยกรรมในช่วงระยะนี้ การศึกษาจึงเป็นการอ้างอิง
จากหนังสือคอร์ตข่าวราชการ จดหมายเหตุก่อฤกษ์พระที่นั ่งจักรีมหาปราสาทซึ่งระบุถึงการมูล
เหตุการก่อสร้าง ภูมิสถานเดิมของพระราชมณเฑียร และรายละเอียดพระที่นั่งแต่ละอาคารในช่วง
ระยะที่ 1 - 3 และพิจารณาจากภาพถ่ายบริเวณสนามหญ้าของพระราชฐานชั้นกลางในช่วงก่อนปี 
2419 ในภาพได้แสดงกลุ่มอาคารท่ีสร้างขึ้นในช่วงสมัยแรกเช่น พระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์และ พระ
ที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ เขื่อนเพชร ฯลฯ หมู่พระราชมณเฑียรมีอาณาบริเวณครอบคลุมตั้งแต่ลาน
หน้าพระราชฐานช้ันกลางไปจนถึงส่วนพระราชฐานช้ันใน 

 

ภาพท่ี 60 พระราชมณเฑียรในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทก่อนปี พ.ศ. 2419  
ท่ีมา: แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว. พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน
พระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2519. 

  จากภาพถ่ายที่ 59 หมู่พระราชมณเฑียรในช่วงระยะที่ 1 ตั ้งอยู่บริเวณเดียวกับ
ตำแหน่งของหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในระยะที่ 3 เบื้องหน้าปรากฏภาพพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าขณะทรงโครเกตร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ ถัดเข้ามาในส่วนหมู่พระ
ท่ีนั่งใหม่ มีการกั้นเขตพระราชมณเฑียรในระยะท่ี 1 ด้วยทิมดาบเขื่อนเพชรใหม่ สร้างขึ้นแทนท่ีเขื่อน
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เพชรและโรงช้างเดิม ซึ่งรื้อลงในระหว่างปี พ.ศ. 2411 ขอบเขตพระราชฐานของพระราชมณเฑียรใน
ระยะดังกล่าวจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 

   หนึ่ง ส่วนพื้นที่หน้าเขื่อนเพชรพระราชฐาน เป็นพระราชฐานชั้นกลางเป็นพื้นที่ซึ่ง
ข้าราชการฝ่ายหน้าเข้าถึงได้ มีเขื่อนเพชร และประตูสนามราชกิจ ประตูพรหมโสภาทางตะวันออก
และตะวันตกของหมู่พระราชมณเฑียรเป็นตัวแบ่งกั้นพื้นท่ีพระราชฐานช้ันกลางจากพระราชฐานช้ันใน
อีกทีหนึ่ง พื้นที่ด้านหน้านี้ประกอบด้วย ลานสนามหญ้าล้อมด้วยรั้วเหล็ก โคมไฟและเก๋งวรเทพย
สถาน184 ถัดเข้ามาในส่วนหมู่พระท่ีนั่งใหม่ 

  สอง ส่วนพื้นที่ภายในพระราชฐานเป็นพื้นที่ระหว่างส่วนในถัดจากเขื่อนเพชรและ
พระทวาร  มีลักษณะเป็นอาคารที่มีมุขหน้าเป็นมุขแฝด 2 หลัง ก่ออิฐถือปูน รูปแบบผสมระหว่าง
อิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกและงานท้องถิ่น ตามพระราชนิยมตั้งแต่รัชกาลที่ 4 มีความสูงเสมอ
ความสูงของพระท่ีนั่งอมรินทร์วินิจฉัยด้านตะวันออก  

  สาม ส่วนพระราชฐานชั้นในตั้งถัดเข้าไปจากพระราชมณเฑียร ที่จะมีธรรมเนียมไม่
อนุญาตให้ข้าราชการฝ่ายหน้าเข้าไปปะปน 

  ในการศึกษาส่วนนี้จึงจะเป็นการตั้งข้อสมมุติฐานและสันนิษฐานสถาปัตยกรรมของ
หมู่พระท่ีนั่งฯในช่วงระยะท่ี 1 โดยทบทวนระหว่างข้อมูลตามปรากฏในเอกสารประกอบกับภาพถ่าย
ดังกล่าวนี้ และเปรียบเทียบกับการศึกษาผังหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในระยะท่ี 3 ท่ีผ่านมา เพื่อ
หาร่องรอยและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ผังกายภาพ ของกลุ่มอาคารด้ังเดิม  

  สิ ่งก่อสร้างในพระราชมณเฑียรช่วงระยะที ่ 1 ตามหนังสือคอร์ตข่าวราชการ 
จดหมายเหตุก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ประกอบไปด้วยอาคารและส่ิงก่อสร้างประกอบดังนี้ 

 
 

 
184 เก๋งวรเทพยสถาน เดิมเป็นท่ีต้ังของ “สกุณวัน” กรงเล้ียงนกขนาดใหญ่ภายใน

พระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 4 มีเก๋งจีน 4 หลัง ต้ังอยู่โดยรอบ ครั้งถึงรัชกาลท่ี 5 จึง
โปรดเกล้าฯให้รื้อกรงนกและเก๋งเดิมลงเพื่อสร้างเก๋งใหญ่แทนท่ี พระราชทานนามว่า เก๋งวรเทพย
สถาน เป็นท่ีประชุมว่าราชการแผ่นดินในช่วงก่อน 2417 โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในระหว่างนัน้ และภายหลังเป็นท่ีประทับคอยของกรมพระราชวังบวรวิ
ไชยชาญก่อนเข้าเฝ้าฯ โดยบริเวณหมู่อาคารเก๋งมีการตั้งเสาธงสำหรับชักธงตราแผ่นดิน( ออกแบบโดย
หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ) หน้าพระราชมณเฑียร และขนาบด้วยหอโคมไฟ ท้ังหมดรื้อถอนลงท้ังหมด
เพื่อปรับภูมิทัศน์หน้าพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในระหว่างปี พ.ศ. 2425 ประชุมพงศาวดาร เล่ม 12 
(ภาคท่ี 22-25) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2507)  246-247. 
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3.2.1.1. เขื่อนเพชร 
  เข่ือนเพชรหรือทิมดาบหน้าหมู่พระราชมณเฑียรเดิม ทำหน้าท่ีเป็นส่วนกั้นอาณาเขต

หมู่พระราชมณเฑียรจากส่วนพระราชฐานชั้นกลาง เช่นเดียวกับการสร้างเขื่อนเพชรกั้นหน้าหมู่พระ
อภิเนาว์นิเวศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นพร้อมกับหมู่
พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติและพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติระหว่างปี พ.ศ. 2411 โดยรื้อโรงชา้ง
เดิมลง185 ต่อมาในปี พ.ศ. 2418 ในการสร้างหมู่พระที่นั่งใหม่จึงมีการรื้อเขื่อนเพชรพร้อมกับชาลา
หรือมุขของพระท่ีนั่งท้ังสองลง ในปัจจุบันพื้นท่ีเข่ือนเพชรเดิมเป็นท่ีต้ังของพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 

 

ภาพท่ี 61 เข่ือนเพ็ชร ทิมดาบ ศาลาและพระทวารตามปรากฏในภาพถ่ายเก่า  
ท่ีมา: แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว. พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน
พระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2519. 

  สันนิษฐานกายภาพอาคาร 
  ลักษณะเขื่อนเพชรเดิมปรากฏหลักฐานในภาพถ่ายช่วงก่อนการก่อสร้างพระที่นั่ง

จักรีมหาปราสาทในปี พ.ศ.2418 (figure) และปรากฏข้อมูลแผนผังเดิมในหนังสือคอร์ตข่าวราชการ
เรื่องการก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทดังนี้  

“...ให้ทำเขื่อนเพชรด้านหน้าสูง ๒ วา กว้าง ๒ วา ยาว ๓๐ วา มีพระทวาร ๒ 
พระทวาร พระทวารหนึ่งกว้าง ๓ วา มีศาลาสองหลังอยู่ซ้ายขวาหลังหนึ่งขื่อ ๘ 

 
185 “จดหมายเหตุเร่ืองก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท” คัดจากหนังสือค๊อด (กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475), 11. 
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ศอก ยาว ๕ วา เฉลียงวา ๑ เด่ียวสูง ๒ วาศอก ๘ นิ้ว พื้นสูงศอก ๑ เท่ากัน ท้ัง 
๒ หลัง ”186 

  จากรายละเอียดข้างต้น เขื่อนเพชรมีลักษณะเป็นอาคารก่อรูปแบบสถาปัตยกรรม
อิทธิพลตะวันตก ช้ันเดียว แผนผังอาคารส่ีเหล่ียมผืนผ้ายาวตามขวาง มีความกว้างยาว 4 x 60 เมตร 
(กว้าง ๒ วา ยาว ๓๐ วา)  สูง 4 เมตร มีพระทวารทั้ง 2 พระทวาร มีความกว้างยาว 6 x 6 เมตร  
ขนาบด้วยศาลาทั้งสองหลังมีความกว้างยาว 2 x 10 เมตร สูง เมตรเป็นอาคารก่อตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกติดกับประตูสนามราชกิจเดิมก่อนการแปลงจากประตูหลังคาจตุรมุขเป็นประตูยอดปรางค์
ก่อในระยะที่ 3 และศาลาทิศตะวันตกติดกับประตูพรหมโสภา ต่อเนื่องด้วยเขื ่อนเพชรทางทิศ
ตะวันตกและทิศตะวันออก ซึ่งล้อมรอบมณฑลของพระราชมณเฑียรท้ังหมดไว้เป็นพื้นท่ีเปิดแยกจาก
ส่วนพระราชฐานช้ันกลางและพระราชฐานช้ันในอีกทีหนึ่ง และจากความยาวรวมของเข่ือนเพชรตามท่ี
ระบุในจดหมายเหตุก่อฤกษ์ สอดคล้องกับภาพถ่ายเก่า  

  ต่อมาเมื่อพิจารณาจากหลักฐานภาพถ่ายเก่า แนวอาคารระหว่างพระทวารมีการ
แบ่งห้องและเชื่อมด้วยประตูออกมาในด้านทิศเหนือของหมู่พระราชมณเฑียรเดิมในลักษณะของการ
ทำทิมดาบหรือที่พักของทหารรักษาการณ์ในเขตพระราชวัง โดยเป็นข้อน่าสังเกตที่แต่เดิมทิมดาบจะ
ต้ังเป็นอาคารศาลาแยกจากตัวเข่ือนเพชร หรือกำแพงล้อมรอบมณฑลพระท่ีนั่ง การรวมการใช้สอยท้ัง
สองอย่างไว้ด้วยกันจึงเป็นลักษณะอาคารที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสถาปัตยกรรมพระราชมณเฑียร
แบบจารีต แต่ปรากฏครั้งแรกในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์เป็นอาคารสูงต้ังเป็นแนวยาวและประกอบด้วย
พระทวาร 3 พระทวารกั้นพระราชฐานช้ันกลางและพระราชมณเฑียร 

 ข้อสังเกตต่อมาถึง ตำแหน่งของเขื่อนเพชรในหมู่พระราชมณเฑียร ตามที่ระบุใน
หนังสือคอร์ตข่าวราชการ เรื่องการก่อฤกษ์พระที่นั่งฯ เขื่อนเพชรจะตั้งอยู่บนบริเวณที่ปัจจุบันเป็น
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และตามปรากฏในรูปถ่ายเก่าแสดงได้เห็นว่าแนวของเขื่อนเพชรอยู่ใน
ระนาบที่ขนานกับหอพระธาตุมณเฑียรในหมู่พระมหามณเฑียรทางทิศตะวันออก (ภาพที่ 60) จาก
ข้อสังเกตนี้ทำให้สามารถเจาะจงตำแหน่งตามพื้นที่ในปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น นำมาสู่การสมมุติฐาน
ลักษณะผังและตำแหน่งท่ีต้ังดังภาพท่ี  

 
186 เรื่องเดียวกัน 
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ภาพท่ี 62 สันนิษฐานตำแหน่งเข่ือนเพ็ชรหน้าพระราชมณเฑียรในช่วงระยะท่ี 1 

 
ภาพท่ี 63 สันนิษฐานเข่ือนเพ็ชรหน้าพระราชมณเฑียร 

 
3.2.1.2. พระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์และ พระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ 

  พระที่นั ่งมูลสถานบรมอาสน์และพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ ในช่วงระยะที่ 1
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯทรงโปรดเกล้าฯให้สร้าง เป็นหมู่พระราชมณเฑียรท่ี
ประทับใหม่ภายหลังการครองราชย์ บนพื้นท่ีเดิมของพระตำหนักแฝดในหมู่ตำหนักตึกอันเป็นสถานท่ี
เสด็จพระราชสมภพ  

  การใช้สอยในช่วงระยะที่ 1 ถึงช่วงระยะที่ 2 ของทั้งสองอาคารตามปรากฏใน
หนังสือคอร์ตข่าวราชการ พระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติถูกใช้เป็น ส่วนรับรองขุนนาง ทูตต่างประเทศ 
พระบรมวงศานุวงศ์ และที่ประชุมคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินตามปรากฏในคราวพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศกระแสพระราชดำริ ในอันท่ีจะให้มีการเลิกทาส ณ พระท่ีนั่ง
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ดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 และพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ปรากฏในช่วงเวลา
ระหว่างปีพ.ศ.2415-2417 พระท่ีนั่งองค์นี้ได้ใช้เป็นท่ีประทับช่ัวคราว สอดคล้องกับพระนามพระท่ีนั่ง
ท่ีมีความหมายว่า “เป็นท่ีประทับแรกเมื่อข้ึนครองราชย์” ก่อนจะย้ายไปประทับ ณ พระท่ีนั่งบรมราช
สถิตมโหฬารในปีพ.ศ. 2417  

 
ภาพท่ี 64 พระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์และพระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติ ตามปรากฏในภาพถ่ายเก่า  
ท่ีมา: แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว. พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน
พระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2519. 

สันนิษฐานกายภาพอาคาร 
  จากการรื้อและปรับปรุงหมู่พระที่น ั ่งจักรีมหาปราสาทในปี พ.ศ. 2492 ทำให้

ลักษณะพระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติและพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ด้ังเดิม ไม่หลงเหลือร่องรอยให้
ศึกษาในปัจจุบัน หลักฐานของอาคารเดิมมีเพียงท่ีปรากฏในภาพถ่ายช่วงก่อนการก่อสร้างพระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาทในปี พ.ศ. 2418 (figure) และในหนังสือคอร์ตเรื่องการก่อฤกษ์พระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท ซึ่งทำให้เราทราบถึงลักษณะกายภายของอาคารได้ดังนี้ 

“… พระที่นั่งใหม่ ๒ องค์ โดยขื่อยาว ๕ วา เฉลียง ๑๑ ศอก รวมกว้าง ๗ วา ๓ 
ศอก ยาวในองค์ ๑๐ วา เฉลียง ๒ ด้าน ๑๑ ศอก รวมยาว ๑๒ วา ๓ ศอก สูงถึง
พื้น ๖ ศอก ๗ นิ้ว เด่ียวสูง ๓ วาศอก ๖ นิ้ว มีมุขหน้ากว้าง ๖ วา สูงพื้นเท่าหลัง
ใหญ่เดี่ยว ๑๐ ศอก องค์ข้างตะวันออกพระราชทานนามว่า พระที่นั่งมูลสถาน
บรมอาสน์ องค์ข้างตะวันตกกว้างยาวสูงเท่ากันกับองค์ตะวันออก พระราชทาน
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นามว่า พระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติ มีอัฒจันทร์ใหญ่ลงระวางกลางมุขท้ังสอง  
...”187 

  จากรายละเอียดข้างต้น พระที่นั่งทั้งสองหลังจะมีลักษณะและผังที่เหมือนกันพระท่ี
นั่งแต่ละองค์เป็นอาคารโครงสร้างก่ออิฐถือปูน สูงสองช้ัน ยื่นมุขจ่ัวหน้า แผนผังอาคารส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
กว้างยาวประมาณ 15.5 (รวมกว้าง 7 วา 3 ศอก) x 25.5 เมตร (รวมยาว 12 วา 3 ศอก)  มุขหน้า
อาคารกว้าง 12 เมตร ช้ันบนสูง 5 เมตร ภายในอาคารมีการแบ่งพื้นท่ีเป็นเฉลียงทางเดินโดยรอบกว้าง 
2.75 ม. และพื้นท่ีห้องสำหรับการใช้สอยภายในพระท่ีนั่งกว้างยาว 20 x 10 เมตร ช้ันล่างของอาคารมี
ความสูง 3.18 เมตร (พื้นสูง 6 ศอก 7 นิ้ว) และพื้นท่ีช้ันบนสูง 6.65 เมตร ( เด่ียวสูง 3 วาศอก 6นิ้ว ) 
แต่ทั้งนี้ในเอกสารไม่ได้ระบุรายละเอียดถึงความสัมพันธ์ของผังและตำแหน่งพระที่นั่งกับพระราช
มณเฑียร 

  การพิจารณาตำแหน่งของพระที่นั่งสององค์นี้ ช่วยทำให้เข้าใจถึงพัฒนาการการต่อ
เติมของพระท่ีนั่งองค์นี้ได้ดีขึ้น โดยในจดหมายเหตุก่อฤกษ์พระท่ีนั่งฯ และพระราชหัตเลขา ระบุเพียง
การรื้อมุขหน้าพระที่นั่งลงเพื่อไม่ให้มุขนั้นชนกับกลุ่มพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทที่จะสร้างขึ้นใหมบ่น
พื้นที่เขื่อนเพ็ชรเดิม188 และให้ปรับระดับพื้นระหว่างพระที่นั่งเดิมและพระที่นั่งใหม่เชื่อมแทนที่ โดย
พื้นท่ีเช่ือมต่อดังกล่าวภายหลังคือ อ่างแก้วและอัฒจันทร์เสือในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท และจาก
ความกว้างของพระที่นั่งสององค์ ในจดหมายเหตุก่อฤกษ์พระที่นั ่งฯราว 15.5 เมตร สอดคล้องกับ
ความกว้างรวมของทั้งพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติที่ปรากฏในผัง
ช่วงระยะท่ี 3 (ตามภาพ) นอกจากนี้การซ่อมแปลงในช่วงเวลาต่อมาไม่ได้ระบุถึงการรื้อถอนท้ังพระท่ี
นั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ แต่เป็นการบูรณะซ่อมแซมบางส่วน ตาม
ปรากฏว่ามีการซ่อมหลังคาที่ชำรุดเฉพาะแห่งในพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระที่นั่งสุทธาศรี
อภิรมย์ ในปี พ.ศ. 2459 และไม่มีปรากฏว่าเคยมีการซ่อมอีก จนถึงช่วงการรื้อถอนและสร้างขึ้นใหม่ปี 
พ.ศ. 2492189 เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(รัชกาลท่ี 9)  

 
187 “จดหมายเหตุเร่ืองก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท” คัดจากหนังสือค๊อด (กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475) 2. 10 
188 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลศักราช 1236-1237 (พุทธศักราช 2417-2418) (กรุงเทพฯ : 
คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร, 2555), 506. 

189 แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว. พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน
พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2519), . 
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  จากข้อมูลข้างต้นจึงสันนิษฐานได้ว่า พระที่นั ่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระที่นั่ง
สมมติเทวราชอุปบัติที่ปรากฎในระยะที่ 3 นั้นเป็นส่วนที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ระยะที่ 1 โดยกินพื้นที่ตาม
ปรากฏในผังระยะที่ 3 ตั้งแต่ส่วนระเบียงทางเซอร์วิสทางทิศใต้ส่วนโถงของพระที่นั่งและส่วนเฉลียง
หน้าอัฒจันทร์เสือและอ่างแก้ว ความกว้าง 15.5 เมตร 

 
ภาพท่ี 65 สมมุติฐานแนวตัวพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์  และพระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ(สีส้ม) 
และสมมุติฐานแนวมุข(สันลา)ของพระท่ีนั่งท้ังสององค์(สีเหลือง) 

  ต่อมา อ้างอิงตามภาพถ่ายกลุ่มอาคารพระท่ีนั่งหลังเข่ือนเพชรและพระทวาร พระท่ี
นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ และพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ จะมีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่เรียงตัวไป
ตามทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก มีมุขหน้าสององค์ สอดคล้องกับรายละเอียดที่ปรากฏในจดหมาย
เหตุก่อฤกษ์พระที่นั่งฯ โดยมีข้อสังเกตที่หลังคาพระที่นั่งตามที่ปรากฏในรูปถ่ายแบ่งออกเป็น 2 ผืน 
โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างหลังคาของพระท่ีนั่งท้ังสอง 

  จากลักษณะท่ีปรากฏ จึงนำมาสู่ข้อสมมุติฐานแรก คือพระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ 
และพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์นั้นวางตัวต้ังแยกจากกันโดยมีชาลาเป็นตัวค่ันระหว่างกลาง รวมกับ
อัฒจันทร์บันไดตั้งอยู่ระหว่างมุขทั้งสอง  คำถามคือ พื้นที่ซึ่งคั่นกลางระหว่างพระที่นั่งทั้งสองในช่วง
ระยะท่ี 1 ซึ่งในเวลาต่อมา ในระยะท่ี 3 พื้นท่ีดังกล่าวถูกใช้เป็นโถงท้องพระโรงกลาง เป็นอาคารคลุม
ตั้งแต่แรกหรือไม่ เนื่องจากในเอกสารไม่ได้มีรายละเอียดระบุถึงชาลาที่ทำหน้าที่เป็นอาคารเชื่อม
ระหว่างพระท่ีนั่งนั้นสอง แต่จากในคำอธิบายของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร ได้
ให้ข้อคิดเห็นท่ีน่าสนใจถึงความสำคัญของพื้นท่ีกายภาพพระท่ีนั่งในระยะท่ี 1 โดยเฉพาะส่วนท้องพระ
โรง ซึ่งมีความสำคัญในฐานะเป็นท่ีเสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และตำแหน่งที่ประดิษฐานของพระเศวตฉัตรเหนือพระแท่นพุดตานถมซึ่งตั้งอยู่ปลายท้องพระโรงใน
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ผังช่วงระยะท่ี 3 เป็นตำแหน่งเมื่อครั้งแรกมีพระราชสมภพและได้ออกประทับในพระอู่เพื่อเวียนเทียน
สมโภชเดือน190 ทำให้พื้นท่ีดังกล่าวถือเป็นส่วนท่ีสำคัญท่ีสุดในพระท่ีนั่งฯ 

 ประกอบกับในจดหมายเหตุราชกิจรายวัน ได้ระบุถึงการใช้พื้นท่ีพระราชมณเฑียรใน
การออกว่าราชการในปี พ.ศ.2418 ได้แสดงให้เห็นว่าผังของพระที่นั่งทั้งสององค์นี้เชื่อมต่อกัน ดัง
ความตอนหนี่งว่า 

“…ครั้นเวลาเช้า ๔ โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระท่ี

นั่งมูลสถานบรมอาสน์ มิสเตอรอาลบาศเตอ แลกัปตันลอฟตัสแลมิสเตอเดวิสซัน 

กับข้าราชการคือ พระยารามกำแหงกับหลวงสโมสรเปนต้น เข้าไปเฝ้าในพระท่ี

นั่ง เข้าทางพระทวารพระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ แล้วกลับออกมา...” 191 

  จึงเชื่อได้ว่าพื้นที่ระหว่างพระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ และพระที่นั่งมูลสถานบรม
อาสน์มีทางเชื่อมต่อถึงกัน มีความเป็นไปได้ที่พื้นที่ระหว่างพระที่นั่งทั้งสองจะมีหลังคาลดชั้นเชื่อม
ระหว่างอาคาร โดยเป็นส่วนรับทางขึ้นอัฒจันทร์ซึ่งต้ังอยู่ทางทิศเหนือเสมอระหว่างมุขพระท่ีนั่งท้ังสอง 
ทำให้ผังของพระที่นั่งทั้งสองรวมกันเป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามขวางมีมุขยื่น 2 มุข ดังภาพท่ี 
66 

  สรุป ตามข้อสันนิษฐานพระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ และพระที่นั่งมูลสถานบรม
อาสน์จะมีผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตัวตามยาวไปทาง ทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก ภายในประกอบด้วย
ทางเดิน (Corridor) กว้าง 2.75 เมตรเช่ือมระหว่างพระท่ีนั่งและล้อมโดยรอบห้องหลังของพระท่ีนั่งท้ัง
สององค์ ทางทิศเหนือมีมุขหน้า 2 มุขและอัฒจันทร์หลักตั้งอยู่ระหว่างมุขทั้งสอง และพิจารณา
กายภาพภายนอกของพระท่ีนั่งตามรายละเอียดในหลักฐานช้ันต้น มีข้อสังเกตว่าจะมีความคล้ายคลึง
กับพระที่นั่งพิมานมงกุฎภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี ที่เป็นสถาปัตยกรรมอิทธิพล
ตะวันตกท่ีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 4 ซึ่งมีมุขหน้ายื่นออกมา 2 มุขและมีอัฒจันทร์ต้ังอยู่ระหว่างกลาง
เช่นเดียวกัน 

 
190 วชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา เทศนาพิเศษถวายในเบญจม

รัชกาล (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2463) 37-38. 
191  ภาณุรังสีสว่างวงศ์,สมเด็จฯ เจ้าฟ้า และคณะ, หนังสือ Court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 

พระองศ์ช่วยกันแต่ง(เล่ม 2) (พระนคร : สำนักราชเลขาธิการ, 2539), 59. 
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ภาพท่ี 66 สันนิษฐานท่ี 1 ผังพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์  และพระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติเว้น
ระยะห่างตามภาพหลังคาท่ีปรากฏ (สีส้ม) 

 

ภาพท่ี 67 ข้อสรุปสันนิษฐานท่ี 2 ผังพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์  และพระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ 
(สีส้ม)  

3.2.1.3. พระท่ีนั่งพิพัฒพงศถาวรวิจิตร 
  พระที่นั่งพิพัฒพงศถาวรวิจิตรหรือพระที่นั่งนิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตรตามปรากฏชื่อใน

เวลาหลัง อยู่ต่อจากพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ไปทางทิศตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับพระท่ีนั่งกลุ่ม
แรกให้พระราชมณเฑียร ( พ.ศ. 2411-2416 ) และยังปรากฏในผังหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ช่วง
ระยะท่ี 3 ( พ.ศ. 2419-2425 ) การใช้สอยพื้นท่ีในช่วงระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ไม่ปรากฏรายละเอียด
จนถึงช่วงระยะท่ี 3 พระท่ีนั่งแห่งนี้ได้ใช้เป็น ห้องพระภูษา  

สันนิษฐานกายภาพอาคาร  
  ลักษณะพระที่นั่งพิพัฒพงศถาวรวิจิตรในระยะที่ 1  ปรากฏรายละเอียดในหนังสือ

คอร์ตข่าวราชการ เรื่องการก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทความว่า 
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“…อีกองค์ข้างตะวันออกพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ขื ่อกว้าง ๔ วา ยาว ๖ 
ศอกคืบ สูงแต่พื้น ๖ ศอกคืบ ๓ นิ้ว เดี่ยวสูง ๒ วา ๙ นิ้ว พระราชทานนามว่า 
พระท่ีนั่งพิพัฒพงศถาวรวิจิตร” 

  จากรายละเอียดข้างต้น พระที่นั่งมีลักษณะเป็นอาคารสูงสองชั้น แผนผังอาคาร
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้างยาวประมาณ 8 x 12.75 เมตร (ข่ือกว้าง 4 วา ยาว 6 วาศอกคืบ)  ช้ันล่างถึงพื้น
ช้ันสองสูง 3.325 เมตร (พื้นสูง 6 ศอกคืบ 3 นิ้ว) และพื้นท่ีช้ันบนจากพื้นถึงผนังระดับเพดานสูง 4.22 
เมตร ( เด่ียวสูง 2 วา 9 นิ้ว)  

  ข้อสังเกตในการศึกษาประการแรกคือ ตำแหน่งของพระที่นั่งฯ มีการระบุว่าอยู่ถัด
จากพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ทางตะวันออก สอดคล้องกับพระท่ีนั่งนิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตรท่ีปรากฏ
ในผังของหมู่พระท่ีนั่งในระยะท่ี 3 ดังนั้นปัญหาในการสันนิษฐานคือ สามารถท่ีจะอ้างอิงลักษณะผังใน
ระยะที่ 1 จากช่วงระยะที่ 3 ได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในระยะที่ 3 
นั้นมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพของอาคารบางส่วนเช่นกัน โดยเมื่อเปรียบเทียบระยะความกว้างแล้ว 
พระที่นั่งฯในระยะที่ 1 กว้างยาว 8 x 12.75 เมตร แต่ในระยะที่ 3 กว้างยาว 10 x 11.5 เมตร ( ไม่
รวมส่วนเฉลียงและหอสูงทางด้านตะวันออก ) ทำให้พระท่ีนั่งในสองช่วงระยะนี้มีขนาดท่ีไม่สัมพันธ์กัน  

  หลักฐานท่ีใช้อ้างอิงต่อมาคือ ภาพถ่ายพระราชมณเฑียรในระยะที่ 1 โดยพบว่าใน
ภาพถ่ายนั้นปรากฏอาคารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ถัดมาจากพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ มีความสูง
และตำแหน่งอาคารต้ังเสมอมุขหน้าพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ จึงนำมาสู่คำถาม ว่าอาคารท่ีปรากฎ 
น่าจะเป็น พระท่ีนั่งพิพัฒพงศถาวรวิจิตร หรือตัวหอพระ เพราะท้ังสองต้ังอยู่ระหว่างพระท่ีนั่งพิพัฒพง
ศถาวรวิจิตรและหน้าพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ซึ่งเป็นตำแหน่งท่ีปรากฎอาคารในภาพถ่าย 

  แต่เมื ่อพิจารณาจากขนาดความกว้างของอาคารเปรียบเทียบกัน หอพระซึ่งจะ
กล่าวถึงรายละเอียดในส่วนถัดไปมีความกว้างยาว 5 x 8.5 เมตร มีความกว้างท่ีเล็กกว่ามากเมื่อเทียบ
กับขนาดพระที่นั่งพิพัฒพงศถาวรวิจิตรและสอดคล้องกับกายภาพของอาคารที่ปรากฏในภาพถ่าย
ดังกล่าว ประกอบกับการใช้สอยของพื้นที่หอพระ ที่มีคติที่จำเป็นจะต้องสร้างแยกจากพื้นที่พระราช
มณเฑียรที่อาศัย192 อาคารที่ปรากฏแยกตัวออกมาจากหมู่พระที่นั่งตามภาพถ่ายจึงเช่ือได้ว่าเป็นหอ
พระ โดยมีข้อสังเกตว่าตัวหอพระซึ่งมีความสูงสองช้ันจะเช่ือมต่อกับหมู่พระท่ีนั่งหลัก การต้ังหอพระ
แยกในลักษณะแนวทิศเหนือ – ทิศใต้ ได้แสดงว่าหอพระมีการเช่ือมกับผังอาคารอีกหลังซึ่งต้ังต่อเนื่อง
จากพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ นำมาสู่ข้อสมมติฐานว่าอาคารเช่ือมในตำแหน่งดังกล่าวอาจเป็นพระ
ที่นั่งพิพัฒพงศถาวรวิจิตร ซึ่งจะสอดคล้องกับตำแหน่งของพระที่นั่งฯ ที่ปรากฏในระยะที่ 3 และเมื่อ

 
192 นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ 4, พระราชปุจฉา

ในรัชกาลท่ี 3 (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465).1-3 
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ขึ้นแบบสันนิษฐานของอาคารอ้างอิงตามขนาดท่ีระบุในหนังสือคอร์เปรียบเทียบกับภาพถ่ายพระราช
มณเฑียรช่วงก่อนปี พ.ศ.2419 พบว่าความกว้างของหมู่พระที่นั่งโดยรวมสัมพันธ์กับความกว้างของ
เข่ือนเพชรท่ีจะล้อมกั้นพื้นท่ีพระราชมณเฑียรได้พอดี 

 

 
ภาพท่ี 68 เปรียบเทียบภาพถ่ายและภาพสันนิษฐานพระราชมณเฑียรในหมู่พระท่ีนัง่จักรีมหาปราสาท 
 

   3.2.1.4. พระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์ 
  พระที่นั ่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์ อยู่ต่อจากพระที่นั ่งสมมติเทวราชอุปบัติ ทางทิศ

ตะวันตกสร้างขึ้นพร้อมกับพระท่ีนั่งกลุ่มแรกให้พระราชมณเฑียร ( พ.ศ. 2411-2416 ) และยังปรากฏ
ในผังหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ช่วงระยะท่ี 3 ( พ.ศ. 2419-2425 ) แม้ไม่แน่ชัดว่าการใช้สอยของ
พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์ในช่วงระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เป็นเช่นใด แต่มีการกล่าวถึงพระที่นั่ง
แห่งนี้สองครั้งคือครั้งหนึ่งในจดหมายเหตุก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทโดยเรียกในช่ือ พระปรัศว์
ขวา193 และกล่าวถึงอีกครั้งในตอนหนึ่งของพระราชกรณียกิจในปี พ.ศ. 2418 ความว่า 

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว เสด็จออกประทับ ณ พระที ่น ั ่งสมม ุ ติ

เทวราชอุปบัติ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แลข้าทูลละออง ธุลีพระบาทผู้ใหญ่

 
193 จดหมายเหตุเร่ืองก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท คัดจากหนังสือค๊อด (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475), 12. 
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ผู้เข้า ... ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ไปจุดเทียนท่ี

พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ที่พระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ พระสงฆ์สวดมนต์ตามธรรม

เนียมวันพระ ประทับอยู่เวลาทุ่มเศษเสด็จขึ้นประทับ ณ พระที่นั่งดำรงสวัสด์ิ

อนัญวงศ์ ครู่หนึ่งแล้วเสด็จออกประทับที่มุขพระที่นั ่งสมมุติเทวราชอุปบัติ...  

”194 

  เมื่อพิจารณาความหมายของ พระปรัศว์ มีความหมายได้ถึงเรือนหลวงซึ่งอยู่ขนาน
พระที่นั่งประธาน สอดคล้องกับการใช้สอยที่สามารถใช้เป็นที่ประทับในระหว่างพระราชพิธีจึงอาจ
สันนิษฐานได้เบ้ืองต้นว่าพระท่ีนั่งดังกล่าวอาจใช้เป็นท่ีประทับเจ้านายฝ่ายใน และช่วงระยะท่ี 3 พระท่ี
นั่งองค์นี้ได้ถูกปรับเป็น ห้องเสวยกาแฟ  

  สันนิษฐานกายภาพอาคาร  
  ในหนังสือคอร์ตข่าวราชการ เรื่องการก่อฤกษ์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทกล่าวถึง

ลักษณะพระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์ในระยะท่ี 1 ความว่า  

“...พระท่ีนั่งอีกองค์ ๑ ต่อไปข้างตะวันตกท่ีพระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติ ยาวใน
องค์ ๕ วา ๒ ศอกคืบ ๒ นิ้วเฉลียงสองด้าน ๒ วา รวม ๗ วา ๒ ศอกคืบ ๒ นิ้ว 
ขื่อยาว ๒ วาเฉลียงสองด้าน ๒ วา รวมกว้าง ๕ วา สูงถึงพื้น ๖ ศอกคืบ ๓ นิ้ว 
เดี่ยวสูง ๒ วาศอกคืบ ๒ นิ้ว พระราชทานนามว่า พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์
...” 

  จากรายละเอียดข้างต้น พระที่นั่งมีลักษณะเป็นอาคารสูงสองชั้น แผนผังอาคาร
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้างยาวประมาณ 10 x 15.30 เมตร (กว้างรวม 5 วา ยาวรวม 7 วา 2 ศอกคืบ 2 นิ้ว) 
ภายในมีเฉลียงโดยรอบกว้าง 2 เมตร (สองด้าน 2 วา) ช้ันล่างถึงพื้นช้ันสองสูง 3.325 เมตร (พื้นสูง 6 
ศอกคืบ 3 นิ้ว) และพื้นที่ชั้นบนจากพื้นถึงผนังระดับเพดานสูง 4.80 เมตร (เดี่ยวสูง 2 วาศอกคืบ 2 
นิ้ว)  

  นำมาสู่ข้อสังเกตประการแรกในการศึกษาคือ ตำแหน่งของพระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญ
วงศ์สามารถที่จะอ้างอิงลักษณะผัง ที่ในระยะที่ 1 จากที่ปรากฏช่วงระยะที่ 3 ได้มากน้อยเพียงใด
เช่นเดียวกับกรณีพระท่ีนั่งพิพัฒพงศถาวรวิจิตร เนื่องจากพระท่ีนั่งฝ่ังตะวันออกอย่าง พระท่ีนั่งสมมุติ
เทวราชอุปบัติก็มีการเปล่ียนแปลงในระยะท่ี 3 เป็นต้นมา จากข้อสังเกตเบื้องต้น ตำแหน่งของพระท่ี

 
194 ภาณุรังสีสว่างวงศ์,สมเด็จฯ เจ้าฟ้า และคณะ, หนังสือ Court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 

พระองศ์ช่วยกันแต่ง(เล่ม 2) (พระนคร : สำนักราชเลขาธิการ, 2539), 415. 
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นั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์ในระยะท่ี 1 ระบรุายละเอียดว่าอยู่ถัดจากพระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติไปทาง
ตะวันตก สอดคล้องกับพระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์ท่ีปรากฏในผังของหมู่พระท่ีนั่งในระยะท่ี 3  

  ข้อจำกัดในการพิสูจน์สมมุติฐานข้างต้น หนึ่ง คือผังภายในของอาคารพระที่นั่งฯใน
ระยะที่ 3 ฝั่งตะวันตกประกอบด้วยเฉลียงและบันไดระหว่างห้องซึ่งเคยเป็นกลุ่มพระที่นั่งเดิม ทำให้
ยากต่อการจำแนกขอบเขตของพระที่นั่งแต่ละองค์ได้ชัดเจน และถึงแม้ในหลักฐานเอกสารช่วงเวลา
ดังกล่าวจะให้ความเป็นไปได้ว่ากลุ่มพระท่ีนั่งในระยะท่ี 1 มีการเก็บโครงสร้างเดิมไว้และรื้อไปเพียงมุข
หน้าของพระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติและพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์195 แต่ก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะมี
การต่อเติมการกั้นห้องขึ้นมาใหม่ในระยะท่ี 3 

  การศึกษานี้จึงจะเป็นการเปรียบเทียบถึงความสอดคล้องระหว่างขนาดความกว้าง
รวมของผังท่ีปรากฏในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทระยะท่ี 3 และขนาดตามระบุในหนังสือคอร์ตข่าว
ราชการ โดยเมื่อรวมความยาวของพระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ และความยาวพระที่นั่งดำรงสวัสด์ิ
อนัญวงศ์ตามรายละเอียดท่ีระบุในหนังสือคอร์ตข่าวราชการ จะพบว่ามีขนาดความยาวท้ังหมด 40.8 
ซึ่งใกล้เคียงกับความยาวทั้งหมดของกลุ่มพระที่นั่งฝั่งตะวันตกในระยะที่ 3 คือ ~ 40.5 เมตร รวมถึง
ระยะของเฉลียงด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์ในระยะที่ 3 มีความกว้าง 2 เมตร
สัมพันธ์กับระยะเฉลียงโดยรอบพระท่ีนั่งฯในระยะท่ี 1 เช่นกัน  

  ข้อสังเกตประการท่ีสอง คือในระยะท่ี 1 ผังพระราชมณเฑียรมีลักษณะสมมาตร เช่น
พระทวารหน้า 2 องค์รับกับ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์และสมมุติเทวราชอุปบัติที่มีขนาดเท่ากัน 
รวมถึงหอพระท่ีมีความกว้าง ความสูงเท่ากัน และต้ังอยู่ในตำแหน่งท่ีเสมอกัน จึงนำมาสู่สมมุติฐานว่า
ตัวอาคารหรือแนวโครงสร้างเดิมพระที่นั ่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์ในระยะที่ 1 อยู่ในตำแหน่งตามท่ี
ปรากฏในระยะท่ี 3 ท่ีต้ังในลักษณะเสมอหรือสมมาตรกับพระท่ีนั่งพิพัฒพงศถาวรวิจิตรฝ่ังตะวันออก 

  และข้อสังเกตประการที่สาม เมื่อเปรียบเทียบผังของพระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์
และพระที่นั่งพิพัฒพงศถาวรวิจิตรที่ถือว่าเป็นผังที่อยู ่ในตำแหน่งที่สมมาตรกัน และมีความสูงพื้น
เท่ากันคือ 3.325 เมตร (พื้นสูง 6 ศอกคืบ 3 นิ้ว)  ผังของพระท่ีนั่งท้ังสองกลับมีรายละเอียดและขนาด
ต่างกันกล่าวคือ พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์ มีความกว้าง 10 x 15.30 เมตร และมีเฉลียงภายใน
อาคาร ในขณะที่พระที่นั ่งพิพัฒพงศถาวรวิจิตร มีความกว้าง 8 x 12.75 เมตร โดยไม่มีระบุถึง
รายละเอียดการแบ่งเฉลียงหรือห้องภายใน จึงเป็นไปได้ว่าขนาดท่ีแตกต่างกันเกิดจากการใช้สอยของ
ห้องท่ีแตกต่างกัน 

 
195 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลศักราช 1236-1237 (พุทธศักราช 2417-2418) (กรุงเทพฯ : 
คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร, 2555), 506. 
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    3.2.1.5. หอพระ 2 หอ 
  หอพระในหมู่พระราชมณเฑียรในช่วงระยะที่ 1 มีทั้งหมดสองหลังตั้งขนาบอยู่ทาง

ทิศตะวันออกและตะวันตกของหมู่พระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯทรงโปรด
เกล้าฯให้สร้างขึ้นบนพื้นท่ีพระตำหนักตึกเดิม พร้อมกับหมู่พระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติและพระท่ีนั่ง
สมมติเทวราชอุปบัติระหว่างปี พ.ศ. 2411 การตั้งหอพระทั้งสองหลัง ตามที่ปรากฏในการสร้างพระ
ราชมณเฑียรในช่วงเวลาก่อนหน้าเช่นหมู่พระมหามณเฑียร หรือพระอภิเนาว์นิเวศ การสร้างหอพระ
ทั้งสองหลังมักจะนิยมแยกส่วนของหอประดิษฐานพระบรมอัฐิ เช่น หอพระธาตุมณเฑียร จากหอ
ประดิษฐานพระพุทธรูป เช่นหอพระสุราลัยพิมาน ต่อมาในปี พ.ศ. 2418 ในการสร้างพระที่นั่งจักรี
มหาปราสาท จึงสันนิษฐานว่ามีการรื้อหอพระหลังเดิมลง และนำพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้บนช้ัน 
3 ของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทองค์ตะวันออก และนำพระบรมอัฐิไปประดิษฐานบนพระที่นั่งจักรี
มหาปราสาทองค์กลางและองค์ตะวันตก 

  สันนิษฐานกายภาพอาคาร  
  ลักษณะหอพระในระยะที่ 1 ปรากฏรายละเอียดในหนังสือคอร์ตเรื่องการก่อฤกษ์

พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทความว่า 

“…มีหอพระ ๒ หลังในระวางพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ กับพระที่นั่งพพิัฒพง
ศถาวรวิจิตรหลัง ๑ ในระวางพระท่ีนั่งสมมุติเทวราชกับพระท่ีนั่งดำรงสวัสดิอนัญ
วงศ์ต่อกันหลัง ๑ ท้ัง ๒ หลัง ขื่อกว้างหลังละ ๑๐ ศอกคืบ ๘ นิ้ว ยาว ๔ วาศอก 
๖ นิ้ว เดี่ยวสูง ๘ ศอก พื้นชั้น ๑ สูงศอกคืบ ๘ นิ้ว พื้นชั้น ๒ สูง ๖ ศอกคืบ ๒ 
นิ้ว...” 

  จากข้อมูลข้างต้นหอพระทั้งสองหลังมีลักษณะเหมือนกันคือ เป็นอาคารโครงสร้าง
ก่ออิฐถือปูน แผนผังส่ีเหล่ียมผืนผ้า ความกว้างยาวต่อหลัง 5 x 8.5 เมตร ช้ันหนึ่งยกพื้นสูง 0.95 เมตร 
ช้ันสองสูงจากพื้น 3.255 เมตร และหอพระมีความสูง 4 เมตร ด้วยความสูงดังกล่าว พื้นช้ันบนของหอ
พระจึงมีความสูงท่ีสุดในบรรดาระดับพื้นกลุ่มอาคารพระราชมณเฑียรท่ีสร้างขึ้นในเวลาเดียวกัน  

  แม้เอกสารจะระบุว่าหอพระทั้งสองนั้นตั้งอยู่ระวาง196หรือในบริเวณพระที่นั่งสอง
องค์ของทั้งซีกตะวันออกคือระหว่างพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ กับพระที่นั่งพิพัฒพงศถาวรวิจิตร 
และซีกตะวันตกระหว่างพระที่นั่งสมมุติเทวราชกับพระที่นั่งดำรงสวัสดิอนัญวงศ์ อย่างไรก็ตามเป็น

 
196 ระวาง มีความหมายถึงอยู่ในบริเวณอาคาร ,สัมภาษณ์ สมชาติ จึงสิริอารักษ์, อาจารย์

ประจำภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 มิถุนายน 
2563.   



  

 

129 

การยากท่ีจะระบุตำแหน่งของหอพระให้เป็นท่ีแน่นอนเพราะผังพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทท่ีปรากฏใน
ระยะที่ 3 ไม่ปรากฎร่องรอยอาคารที่สามารถเทียบเคียงได้ว่าเป็นหอพระเดิม อย่างไรก็ตามจาก
ภาพถ่ายเก่าในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2419 ปรากฏอาคารเครื่องก่อขนาดเล็กหลังหนึ่งทางด้านตะวันออก
ของกลุ่มพระราชมณเฑียรหลังเข่ือนเพ็ชร โดยอาคารหลังนี้มีความสูงของอาคารและการยื่นตัวอาคาร
เสมอหรือเทียบเท่ากับมุขหน้าพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ   

  เป็นไปได้ว่า อาคารขนาดเล็กที่ปรากฏในรูปถ่ายอาจเป็นอาคารใดอาคารหนึ่ง
ระหว่าง พระท่ีนั่งพิพัฒพงศถาวรวิจิตร หรือหอพระ ซึ่งเมื่อเทียบเคียงขนาดระหว่าง พระท่ีนั่งพิพัฒพง
ศถาวรวิจิตรซึ่งมีแผนผังส่ีเหล่ียมผืนผ้า ความกว้างยาวประมาณ 8 x 12.75 เมตร (ข่ือกว้าง 4 วา ยาว 
6 วาศอกคืบ) และหอพระซึ่งมีความกว้างยาว 5 x 8.5 เมตร จะสังเกตได้ว่า อาคารหอพระท่ีมีความ
กว้างน้อยกว่าสอดคล้องกับกายภาพของอาคารท่ีปรากฏในภาพถ่ายดังกล่าว นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับคติการสร้างหอพระซึ่งนิยมสร้างแยกออกมาจากส่วนเรือนท่ีพักอาศัย จึงต้ังสมมุติฐานได้ว่าอาคาร
ดังกล่าวคือหอพระทางฝั่งตะวันออก โดยเป็นไปได้ที ่หอพระทางฝั่งตะวันตกจะตั้งขนานเสมอใน
ตำแหน่งท่ีสัมพันธ์กันและมีรูปแบบเดียวกัน 

 

ภาพท่ี 69 อาคารในกลุ่มพระท่ีนั่งฯตามปรากฏในภาพถ่ายเก่าสันนิษฐานว่าเป็นหอพระ 
ท่ีมา: แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว. พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน
พระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2519. 
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3.2.2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบสถาปัตยกรรมช่วงระยะที่ 1 

  จากการศึกษาข้างต้น  ลักษณะดังเดิมของพระราชมณเฑียรในช่วงเวลานี้ พบว่ามี
ข ้อจำกัดทั ้งอาคารภายนอกและภายในที ่ม ีการปรับเปลี ่ยนทำให้ไม ่สามารถอ้างอ ิงร ูปแบบ
สถาปัตยกรรมทั้งจากภาพถ่ายที ่ปรากฏในช่วงระยะที่ 3 หรือผังที่ปรากฏได้ทั ้งหมด ดังนั้นใน
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบในครั้งนี้จึงทำได้เพียงการศึกษาเพียงภายนอกของหมู่พระที่นั่งและ
จำเป็นต้องใช้หลักฐานภาพถ่ายช่วงก่อนปี พ.ศ. 2419 เป็นสำคัญ ร่วมกับข้อสมมุติฐานและการ
สันนิษฐานการจัดวางกลุ่มพระท่ีนั่งข้างต้นประกอบ 

  โดยพิจารณาตามลำดับของสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏในภาพถ่าย ส่วนหน้าสุด มุขพระ
ทวารของเข่ือนเพ็ชร มีลักษณะเป็น ผังจัตุรมุข มีจ่ัวหน้า (Pediment) แบบกรีกคลาสสิค และรับด้วย
คานเครื่องบน (Entablature) ในแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิค หน้าบันมีการทำลวดลายปูนปั้นประดับ 
ผืนหลังคามุงด้วยกระเบ้ืองกาบกล้วยดินเผาแบบจีนซ้อน มีปูนปั้นทับแนวรูปกลมแทนครอบกระเบื้อง 
อันเป็นลักษณะงานช่างแบบจีนมากกว่าลักษณะงานช่างแบบตะวันตก197 เช่นเดียวกับทิมด้านทิศ
ตะวันออกและตะวันตกที่มีโครงสร้างหลังคาและตัวอาคารก่อในลักษณะเดียวกัน ด้านทิศเหนือของ
พระทวารประดับด้วยเสากลม หัวเสาแบบคอรินเทียน(Corinthian order) บนฐานรอง (pedestral) 
พระทวารท้ังสองพระทวาร มีการเช่ือมระหว่างบริเวณพระราชฐานช้ันกลางทางทิศเหนือของพระราช
มณเฑียรกับลานช้ันในหมู่พระราชมณเฑียร  

  ในส่วน ทิมดาบมีลักษณะเป็นอาคารก่อเป็นปีกเชื่อมมุขทวารและเชื่อมทวารกับทิม
ริมสองฝ่ัง ตัวอาคารทิมดาบด้านหน้าทางทิศเหนือหลังคาคลุมมุงด้วยสังกะสีประดับงานฉลุเป็นเฉลียง
สำหรับส่วนทิมดาบตลอดแนว สันหลังคาประดับราวระเบียงปูนลูกกรงกระเบื้องลักษณะเดียวกับท่ี
ปรากฏบนสันหลังคาหมู่พระท่ีนั่งด้านหลังหลังเข่ือนเพชร รูปแบบหลังคาดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับ
สถาปัตยกรรมอิทธิพลแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลท่ี 4 เช่น พระท่ีนั่งในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศ สำหรับ
การทำสันหลังคาลูกกรงกระเบื้องนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมตะวันตกในประเทศที่ตกเป็น
อาณานิคมท่ีปรากฏร่วมสมัยกันในสิงคโปร์ กลับไม่พบองค์ประกอบเช่นนี้ แต่กลับพบในสถาปัตยกรรม
จีนโดยเฉพาะในกลุ ่มอาคารตึกแถวตึกแถวจีนในสงขลา และกรุงเทพฯ จึงเป็นไปได้ว ่าเป็น
ลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกแบบผสมโดยกลุ่มช่างจีนในกรุงเทพฯ 

  ส่วนภายในพระราชมณเฑียรซ ึ ่งประกอบด้วยกลุ ่มอาคาร พระที ่น ั ่งสมมติ
เทวราชอุปบัติ และพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระท่ีนั่งดำรงสวัสดิอนัญวงศ์ พระท่ีนั่งพิพัฒพงศถาว

 
197 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ ๔ – พ.ศ.

๒๔๘๐ (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.),  55 
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รวิจิตรและหอพระ ตามปรากฏในภาพถ่าย จะเห็นเพียงมุขหน้าและตัวอาคารของทั้งสองพระที่นั่งฯ
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสูงสองช้ันต้ังคู่กันและอาคารยื่นเสมอมุขซึ่งได้ต้ังข้อสมมุติฐานไว้ข้างต้นว่าเป็น
หอพระของหมู่พระท่ีนั่ง 

  โดยทั้งหมดพิจารณาได้ว่ามีการใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมและเทคนิคการก่อสร้าง
เดียวกันทั้งหมด คือ ผังแบบตรีมุข มุขหน้าเป็นจั่วแบบวิหารกรีก ยื่นจากตัวอาคารหลักในแนวขวาง 
หน้าบันประดับด้วยลวดลายปูนปั้นพรรณพฤกษาปรากฏตราพระราชลัญจกรอยู่ตรงกลาง (สังเกต
มงกุฎหรือจุลมงกุฎประธานและขนาบด้วยฉัตรประกอบ) มีคานเครื่องบน (Architrave) ประดับดว้ย
เต้าปูนเล็กๆ เรียกว่า เดนทิลส์ (Dentils) ในสถาปัตยกรรมคลาสสิค198 อาคารท่ีมีความเรียบง่ายเน้น
ความสำคัญให้กับมุขหน้าอาคาร เป็นลักษณะที่พบได้ในสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูคลาสสิค หรือแบบ
พาลาเดียน(Palladian) ปรากฏเป็นที่นิยมในประเทศอาณานิคมเช่นสิงคโปร์ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 
ตัวอย่างเช่น อาคารสถาบันศึกษาราฟเฟิล (Raffle Institute) หลังเดิม199  ผืนหลังคาของกลุ่มอาคาร
พระที่นั่งเป็นการมุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วยดินเผาแบบจีนซ้อน มีปูนปั้นทับแนวรูปกลมแทนครอบ
กระเบ้ือง สันหลังคาทำเป็นราวระเบียงประดับลูกกรงกระเบ้ือง  

  รูปแบบทางสถาปัตยกรรมภายนอกของพระราชมณเฑียรแสดงให้เห็นถึงเทคนิค
ก่อสร้างตามแบบช่างท้องถิ่น ภายใต้อิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกตามพระราชนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 
4 เช่นในกรณี พระท่ีนั่งพิมานมงกุฎภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี หรือพระราชวังพระ
นครคีรี จังหวัดเพชรบุรี  

  รูปแบบชุดประตูหน้าต่างของพระที่นั่งกลุ่มนี้ ในภาพถ่ายปรากฏเพียงซุ้มปูนปั้น
เหนือบานหน้าต่างของมุขหน้าพระที ่น ั ่งทั ้งสององค์ ซึ ่งจะแตกต่างไปจากการทำเป็นจั ่วกรีก 
(Pediment) ประดับในงานสถาปัตยกรรมคลาสสิคทั่วไป แต่มีลักษณะประยุกต์คล้ายกับซุ้มประดับ
แบบซุ้มเขาแกะ (Rams Head Pediment) โดยการทำซุ้มหน้าต่างลักษณะนี้มีปรากฏใน อาคารพระ
ที่นั่งในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศและกลุ่มอาคารตึกในพระบรมมหาราชวังตามที่ปรากฏในภาพถ่ายสมัย
รัชกาลที่ 4 ในส่วนชุดบานหน้าต่าง ตามบันทึกของหม่อมเจ้าหญิง ดวงจิตร จิตรพงศ์200 ได้ให้
รายละเอียดไว้ว่ามีลักษณะเป็นบานเกล็ดทาสีเลียนเป็นลายไม้สีเหลือง ในเวลาต่อมาเมื่อมีการรื้อส่วน

 
198 Emily Cole. Architectural details : a visual guide to 5000 years of 

building styles (London : Ivy Press, 2017), 100-113 
199 สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2381 (ค.ศ. 1838)  
200 สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา , วังท่าพระ และเร่ืองพิสดารบางเร่ืองเก่ียวกับกรมขุนราชสีหวิ

กรม และหม่อมเจ้าในกรมบางพระองค์ (พระนคร : กรุงสยามการพิมพ์, 2514.), 41 
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หนึ่งของหมู่พระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติและพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ลง (สันนิษฐานว่าเป็นการ
รื้อส่วนมุขหน้าของพระที่นั่งทั้งสอง) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานหน้าต่างเดิมมาในการสร้างตำหนักที่ประทับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ภายในวังท่าพระ201 

 

ภาพท่ี 72 อาคารสถาบันศึกษาราฟเฟิล (Raffle Institute) หลังเดิม 
ท่ีมา: BRAS BASAH CAMPUS (1823-1972), เขาถึงเมื่อ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562. เข้าถึงได้จาก 

https://rafflesrampage.wordpress.com/bras-basah-campus/ 

 

ภาพท่ี 73 พระท่ีนั่งพิมานมงกุฎ (ก่อนการขยายมุขอัฒจันทร์) 
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

 
201 เรื่องเดียวกัน, 

https://rafflesrampage.wordpress.com/bras-basah-campus/
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3.3. สถาปัตยกรรมในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ช่วงระยะที่ 2 (พ.ศ.2413-2418)  

3.3.1 การศึกษาวิเคราะห์การวางผังหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 

3.3.1.1 พระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร 
  ในช่วงเวลานี้ได้จัดให้ระยะเวลาคาบเกี่ยวกับช่วงแรกเนื่องจากภายหลังจากการเสด็จ

ประพาสเมืองสิงคโปร์และเมืองชวาในปี พ.ศ. 2413 กลุ่มพระท่ีนั่งในช่วงท่ี 1 ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ 
ได้มีการต่อเติมพระท่ีนั่งใหม่คือพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร ต่อเนื่องไปทางทิศใต้ต่อจากพระท่ีนั่ง
มูลสถานบรมอาสน์และ พระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ เข้าไปในส่วนพระราชฐานช้ันใน โดยทำการรื้อ 
ห้องเข่ือนเพ็ชร โรงแกง คลัง และพระตำหนักพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้ากรรณิกาแก้วท่ีเคยอยู่ใน
ส่วนของกลุ่มตำหนักตึกไปตั้งที่อื่นแทน แสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นท่ีของพระที่นั่งใหม่ที่ค่อนข้างกิน
พื้นที่เป็นจำนวนมาก และตามปรากฏในบันทึกของวินเซนต์ แฟรงค์  (Vincent, Frank, 1848-1916) 
เมื ่อครั ้งเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระนโรดม ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2414 – 2415 มีการกล่าวถึง
พระราชวังแห่งหนึ่งท่ีกำลังสร้างขึ้นใหม่ในกรุงเทพฯความว่า 

“เมื่อข้าพเจ้าทูลว่าพระราชวังของพระองค์นั้นงดงามและมีขนาดใหญ่กว่า
พระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯ ก็ทรงดีพระทัยมาก (แต่ที ่กรุงเทพฯ กำลัง
ก่อสร้างพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนอยู่ หากเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นอาคารที่ปราณีต
งดงามท่ีสุดในเอเชีย)”202 

  ถึงแม้ว่าในบันทึกจะไม่ระบุว่าเป็นพระราชวังใด แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีเพียง
โครงการสร้างพระที่นั่งองค์นี้แห่งเดียวในกรุงเทพฯ จึงเชื่อได้ว่าเป็นการกล่าวถึงพระที่นั่งบรมราช
สถิตย์มโหฬาร ในมุมหนึ่งก็สะท้อนว่าการสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่นี้เป็นหนึ่งในโครงการใหญ่ที่เป็นท่ี
กล่าวขวัญในบรรดาหมู่ชาวต่างชาติท่ีเข้ามาในภูมิภาคแห่งนี้ 

  เนื่องจากพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารถูกรื้อถอนลงในปี พ.ศ. 2501 เพื่อสร้าง
พระที่นั ่งองค์ใหม่ ประกอบกับลายเส้นผังพื้นอาคารที่มีการบันทึกไว้ไม่ปรากฏลายเส้นที่เก่ากว่า
รูปแบบหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในช่วงปี พ.ศ. 2425 เป็นต้นมา จึงกล่าวได้ว่าหลักฐานท่ีบ่งบอก
ลักษณะรูปแบบของอาคารในช่วงก่อนการสร้างพระที่นั ่งจักรีมหาปราสาทตั้งแต่ปี 2419 มี เพียง
คำอธิบายถึงขนาดของพระที่นั่งที่ปรากฏในจดหมายเหตุก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทด้วยเหตุ
ดังนั้นการศึกษานี้จึงนำผังหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในปีพ.ศ. 2473 ภาพถ่ายเก่า และบันทึกใน

 
202 Vincent, Frank, The land of the white elephant: sights and scenes in 

south-eastern Asia : A personal narrative of travel and adventure in Farther 
India, embracing the countries of Burma, Siam, Cambodia, and Cochin-China. 
(1871-2) (London: S.Low, Marston, Low and Searle, 1873), 278 
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จดหมายเหตุราชกิจรายวันและหนังสือคอร์ต ซึ่งบรรยายถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2414-2418 มาทำการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงลักษณะทางกายภาพของพระที ่นั ่งบรมราชสถิตย์
มโหฬารในช่วงแรกสร้างดังนี้ 

   สันนิษฐานกายภาพอาคาร  
  ในจดหมายเหตุก่อฤกษ์ฯ มีการระบุขนาดของพระที่นั ่งบรมราชสถิตย์มโหฬารใน

ช่วงแรกสร้าง ดังนี้ 
“จึงได้จัดการสร้างพระท่ีนัง่ลงโดยยาวในองค์203 ๑๑ วา ๓ ศอก เฉลียง ๒ 

ด้าน ๑๑ ศอกคืบ รวมยาว ๑๔ วา ๒ ศอกคืบ ขื่อกว้าง ๕ วา ๓ ศอก เฉลียง ๒ 
ด้านกว้าง ๑๑ วาศอก รวมกว้าง ๘ วา ๒ ศอกคืบพื้นช้ัน ๒ สูง ๒ วาศอกคืบ เด่ียว
สูง ๔ ศอก ๖ นิ้ว มุขหน้าต่อกันกับพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระท่ีนั่งสมมติ
เทวราชอุปบัติ กว้าง ๗ วา ๗ นิ้ว ยาว ๗ วา ๙ นิ้ว สูงพื้นล่าง ๒ วา ๑๑ นิว้ 
เด่ียว204สูง ๓ ศอก มุขหลังกว้าง ๗ วา ๗ นิว้ ยาว ๕ วาศอก สูงพื้นล่างวา ๔ นิ้ว 
เด่ียวสูง ๓ วาศอก ๔ นิ้ว ๒ ศอก มุขเล็กด้านหน้า ๒ มุข กว้างมุขละ ๔ วา ๒ ศอก 
ยาว ๓ วา ๒ ศอก พื้นช้ันล่าง ๒ ศอกคืบ ๔ นิ้ว พื้นช้ันกลาง ๒ วาศอกคืบ เด่ียว
สูง ๑ วา ๓ ศอก ๖ นิ้ว เข่ือนเพ็ชรด้านหลัง ๒ ด้านยาว ๓๔ วา ๔ ศอก กว้าง ๖ 
ศอกคืบ ๖ นิ้ว สูง ๒ วาศอกคืบ กำแพงกั้นรอบจังหวัดพระท่ีนั่งต้ังแต่มุมพระท่ีนั่ง
พิพัฒพงศถาวรวิจิตร เล้ียวมาชนมุมเขื่อนเพ็ชรสาย ๑ ต้ังแต่มุมเขื่อนเพ็ชรตะวัน
ตกมาชนพระปรัสขวาสาย ๑ พระราชทานนามว่าพระท่ีนัง่บรมราชสถิต
มโหฬาร” 205 

   เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผังหมู่พระที่นั ่งจักรีมหาปราสาทปี พ.ศ.2468 จะพบว่า
ขนาดที่ระบุในจดหมายเหตุก่อฤกษ์พระที่นั ่งฯ มีทั้งส่วนที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกัน ดังนี้ ใน
เอกสารจดหมายเหตุก่อฤกษ์พระที่นั่ งฯ ระบุความกว้าง x ความยาวของพระที่นั ่งบรมราชสถิต
มโหฬาร รวมทั้งหมด 17 x 29.25 เมตร ขนาดวัดภายในห้อง 11.5 x 23.5 เมตร ความกว้างเฉลียง
โดยรอบ 2.75 เมตร   ในขณะท่ีผังอาคารหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทปีพ.ศ. 2468 จะพบว่าขนาดผัง

 
203 ในองค์ มีความหมายถึงขนาดความกว้างผนังภายในห้อง หรืออาคารพระท่ีนั่ง 
204 เด่ียว มีความหมายถึงความสูงระดับพื้นถึงท้องขือ่ภายในอาคาร ,สัมภาษณ์ สมชาติ จึงสิริ

อารักษ์, อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 17 มิถุนายน 2561.   

205 จดหมายเหตุเร่ืองก่อฤกษ์พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท คัดจากหนังสือค๊อด (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475), 10. 
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ของพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารมีความกว้างทั้งหมดประมาณ 17.5 x 63.45 เมตร ความกว้าง
เฉลียงโดยรอบ 2.75 เมตร (ประกอบด้วยห้องในองค์ 3 ห้อง คือห้องเหลือง 11.5 x 29.25 เมตร 
ห้องน้ำเงิน และห้องเขียว มีขนาดเท่ากัน ความกว้างห้องละ 11.5 x 15.5 เมตร) จะเห็นว่าความกว้าง
โดยรวมของอาคารพระท่ีนั่งฯ รวมถึงขนาดเฉลียงตามขวาง มีขนาดท่ีสอดคล้องกัน แต่ระยะอาคารท่ี
ปรากฎในเอกสารนั้นมีขนาดที่สั้นกว่าระยะรวมตามที่ปรากฎในผังช่วงระยะที่ 3 แต่มีความใกล้เคียง
กับขนาดความยาวของห้องเหลืองภายในพระท่ีนั่งบรมราชสถิตมโหฬาร ปัญหาของขัอมูลท่ีขัดแย้งกัน
ทำให้เกิดข้อสังเกตว่าผังที่ปรากฏในรูปถือเป็นการต่อเติมอาคารในภายหลังหรือไม่ หรือ เป็นไปได้ว่า
ความกว้างท่ีจดหมายเหตุก่อฤกษ์พระที่นั่งฯ ระบุเป็นความกว้างของห้องเหลืองห้องเดียวไม่ใช่ความ
ยาวของพระท่ีนั่งท้ังหมด 

เพื่อตอบคำถามนี้ สมควรพิจารณาบันทึกกิจกรรมในพระท่ีนั่งฯ ท่ีปรากฏในหนังสือคอร์ตและ
จดหมายเหตุราชกิจรายวันท่ีได้ระบุถึงผังของพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารที่มีจำนวนหลายห้อง 
ตัวอย่างเช่น ส่วนหนึ่งในหนังสือพิมพ์ค๊อตคราวฉลองวันปีใหม่ และ การกล่าวถึงพระที่นั่งบรมราช
สถิตย์มโหฬารในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ พระองค์เจ้ากาพย์กนกรัตน์ในปี พ.ศ.2417 ความว่า 

“…เวลาบ่ายโมงเศษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้ากาพย์กนก
รัตน์ เอดิแกมป ออกมาเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ เข้าไปเฝ้าบนพระท่ีนั่งบรมราช
สถิตยมโหฬารห้องเหลือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับตรัสกับพระบรม
วงศานุวงศ์อยู่ประมาณครู่ใหญ่ จึงเสด็จไปประทับโต๊ะเสวย...”206 

“…ครั้นเวลา ๒ ทุ่ม ๒๐ มินิต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้อง
ยาเธอ พระอง์เจ้ากาพย์กนกรัตน์ ออกมาเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งได้รับก๊าศ
เชิญมาคอยท่ีสนามหญ้าหน้าพระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติเข้าไปเฝ้าทูลละออง 
ธุลีพระบาท ณ พระท่ีนั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ครั้นพระบรมวงศานุวงศ์ เข้าไป
ยังท่ีนั้นจึงได้ถวายคำนับทุกพระองค์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งรับส่ัง
กับพระบรมวงศานุวงศ์อยู่ณท่ีนั้น ประมาณ ๑๐ มินิต จึงได้ทรงพระราชดำเนิร
ไปประทับโต๊ะในห้องช้ันท่ี ๒ ตรงห้องสีเขียวข้างบนลงไป ... ”207 

 
206  ภาณุรังสีสว่างวงศ์,สมเด็จฯ เจ้าฟ้า และคณะ, หนังสือ Court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 

พระองศ์ช่วยกันแต่ง(เล่ม 2) (พระนคร : สำนักราชเลขาธิการ, 2539), 71. 
207 เรื่องเดิม, 158. 
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 “ถึง พระองค์เจ้ากาพยกรนกรัตน ด้วยทุกวันนี้การเรื่องโตะ แลบ๋อยซึ่ง
หลวงสิทธิว่ามานั้น หลวงนายสิทธิจะไปเปนพระอินทรเทพ เดิมทีการให้พระองค์
ศุก ดูแลอยู่ พระองค์ศุกกรับการในทหารอื่นๆ มาก แล้วก็ต้องนอนประจำเวน 
ด้วย เพราะฉนั้นการเรื่องนี้จะไม่มีผู้ดูแลเปนธุระคนท่ีอยู่ในการนั้นจะทำช่ัวหนัก
ลงทุกที ถ้าจะตั้งผู้ใดมาเปนผู้ดูแลก็ทำการไปไม่ตลอด เหนว่าเธอควรจะรับการ
เรื่องนี้ให้เป็นการเรียบร้อยสมควรกับท่ี “จวกสจวด” ตลอดไปได้ให้เธอมาดูการ
เรื่องนี้ให้มีอำนาจบังคับบ๋อยได้ตลอด ถ้าเวลาจะรับการขอให้ตรวจดูเครื่องโตะซึ่ง
มีเก่าใหม่ทุกอย่างและเครื่องเงินที่มาใหม่นั้นคิดว่าจะไว้ที่ชั้นล่างพระที่นั่งบรม
ราชสถิตยมโหฬาร ท่ีห้องกลางก็ได้ ด้วยไม่เปนของใช้เสมอ  

ของที่ใช้อยู่เสมอนั้นไว้ข้างเฉลียงด้านตะวันตกที่ห้องกินข้าวก็ได้ ฉันได้สั่งให้เขา
ทำตู้ไว้บ้างแล้ว ถ้าเธอมาตรวดดูให้การเองก็จะดีทีเดียวเครื่องที่จะแต่งห้องกิน
เข้าคือตู้แลเครื่องเดอเสดเซอวิศ (Dessert service หรือ Doset service) ยังไม่
มี เธอจะได้ดูแล้วจะได้กะสั่งเสียบ้าง อนึ่งของซึ่งซื้อใช้อยู่ในการเลี้ยงโตะนั้นท้ัง
แพงทั้งไม่ดีเธอก็ทราบอยู่ แล้วให้เธอเปนธุระในการเรื่องนี้ด้วย อนึ่งคนบ๋อยนั้น
ยังสำส่อนเปนคนเวลาๆ มากควรจะต้องจัดเสียใหม่ให้เรียกบาญชีมาดูถ้าเหนอ
ย่างไรมาบอกฉันได้จัดการไป ขอให้เธอต้ังใจรับการให้เตมกำลังตามความประสง
ของ”208 

จะสังเกตได้ว่าในพระราชหัตถเลขาดังกล่าวมีการระบุถึง ห้องกลาง ห้องเหลือง ห้องเขียว 
และ เฉลียงด้านตะวันตก ซึ่งใช้เป็นห้องอาหารหรือจัดเล้ียง (ภายหลังการจัดเล้ียงถูกปรับเปล่ียนไปไว้
ในส่วนพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์แทน) และห้องบรรทมในพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร แสดงให้
เห็นว่า การแบ่งห้องท่ีปรากฎในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทช่วงระยะท่ี 3 สร้างขึ้นต้ังแต่ช่วงระยะท่ี 
2 และตัวพระท่ีนั่งประกอบด้วยห้องและเฉลียงประกอบมากกว่าท่ีระบุไว้ในจดหมายเหตุก่อฤกษ์พระ
ท่ีนั่งฯ ในการศึกษาเพื่อการสันนิษฐานนี้จึงเลือกอ้างอิงขนาดความกว้างท้ังหมดตามผังอาคารหมู่พระ
ท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทปีพ.ศ. 2468 ซึ่งยังคงรักษาลักษณะกายภาพของพระท่ีนั่งเดิมเอาไว้ 

ข้อสังเกตประการต่อมาถึงการสร้างมุขอาคารที่มีการกล่าวถึงในจดหมายเหตุก่อฤกษ์พระท่ี
นั่งฯ จำนวน 4 มุข ประกอบด้วย มุขหน้า 3 มุข คือ หนึ่ง มุขใหญ่ใช้เช่ือมต่อกับพระท่ีนั่งมูลสถานบรม

 
208 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จุลศักราช 1236-1237 (พุทธศักราช 2417-2418) (กรุงเทพฯ : 
คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย กรมศิลปากร, 2555), 68. 
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อาสน์ พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ มีขนาดความกว้าง 14.18 x 14.23 เมตร สอดคล้องกับขนาด
และตำแหน่งของส่วนท้องพระโรงหลังในผังพระที่นั ่งจักรีมหาปราสาทปี พ.ศ. 2468 นำมาสู่ข้อ
สมมุติฐานว่าเป็นส่วนของอาคารเดียวกัน และเป็นมุขเดียวของอาคารท่ียังคงปรากฏอยู่ในผังหมู่พระท่ี
นั่งฯ ระยะที่ 3 มุขเชื่อมต่อดังกล่าวยังสังเกตได้จากภาพถ่ายหน้าหมู่พระราชมณเฑียรก่อนปีพ.ศ. 
2418 (ภาพท่ี 76) โดยปรากฏอยู่หลังพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์และสมมุติเทวราชอุปบัติ ทำให้เช่ือ
ได้ว่าภาพถ่ายดังกล่าวอยู่ในช่วงระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2413-2418) 
 

 

 
ภาพท่ี 74 (บน) สมมุติฐานอ้างอิงจากระยะในจดหมายเหตุก่อฤกษ์พระท่ีนั่งฯ 
 ภาพท่ี 75 (ล่าง) สมมุติฐานอ้างอิงจากผังพื้นพระท่ีนั่งบรมราชสถิตมโหฬารท่ีปรากฎอยู่ในภายถ่ายปี 
พ.ศ.2465 
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ภาพท่ี 76 มุขใหญ่หน้าพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารเช่ือมต่อกับพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระท่ี
นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ (สังเกตปลายยอดหลังคาหลังอาคารด้านหน้า) 
ท่ีมา: แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว. พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน
พระบรมมหาราชวัง. กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2519. 

สอง การกล่าวถึงมุขเล็กอีกสองมุข ขนาดความกว้าง 9 x 7 เมตร เมื่อพิจารณาผังหมู่พระท่ี
นั่งฯ ระยะที่ 3 จะเห็นว่าไม่ปรากฏมุขดังกล่าวในผังแต่อย่างใด เนื่องจากพระที่นั่งบรมราชสถิตย์
มโหฬารมีการต่อเติมพระท่ีนั่งอีก 4 องค์ขึ้นภายหลังปี พ.ศ.2425 เมื่อพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทเสร็จ
สมบูรณ์ จึงเช่ือได้ว่ามุขเล็กท้ัง 2 มุขได้ถูกปรับเปล่ียนต่อเติมหรือรื้อถอนเป็นพระท่ีนั่งปรีดีราชวโรทัย 
และพระท่ีนั่งเทพดนัยนันทยากรในเวลาต่อมา ข้อควรสังเกตเพื่อการสันนิษฐานตำแหน่งท่ีต้ังเดิม ใน
ประเด็นดังกล่าวจึงต้องอาศัยการสันนิษฐานเปรียบเทียบขนาดของมุขตามที่ระบุในจดหมายเหตุเข้า
กับผังพื้นหลังการเปล่ียนแปลงหลังปี พ.ศ. 2425 ตามรูปจะพบว่าพระท่ีนั่งเทพดนัยนันทยากร ทางทิศ
ตะวันออกของพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร มีการแบ่งห้องห้องหนึ่งมีขนาดความกว้าง 9 x 7 เมตร
สอดคล้องกับขนาดผังพื้นมุขเล็กท่ีระบุในจดหมายเหตุฯ 

 
ภาพท่ี 77 ผังห้องขนาดความกว้าง 9 x 7 เมตรในพระท่ีนั่งเทพดนัยนันทยากร 
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ต่อมาในผังหลังคาหมู่พระที่นั ่งจักรีมหาปราสาทปี พ.ศ. 2468 ประกอบกับภาพถ่ายทาง
อากาศในปี พ.ศ. 2465 สังเกตได้ว่าห้องทางทิศตะวันตกภายในพระท่ีนั่งเทพดนัยนันทยากรมีการทำ
มุขจ่ัวเข้าชนตัวอาคารพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารแยกจากหลังคาจ่ัวส่วนท่ีเหลือของพระท่ีนั่งเทพ
ดนัยนันทยากร ซึ่งเป็นส่วนที่มีการต่อเติมขึ้นมาในภายหลังที่มีการวางในแนวขนานไปกับพระที่นั่ง
บรมราชสถิตย์มโหฬาร จะสังเกตได้ถึงความไม่สัมพันธ์กันกับหลังคามุขห้องเล็กที่สันนิษฐานว่าเป็น
ส่วนโครงสร้างเดิม ในส่วนพระที่นั่งปรีดีราชวโรทัยทางทิศตะวันตกของพระที่นั ่งบรมราชสถิตย์
มโหฬาร ถึงแม้ว่าจะไม่มีห้องที่สันนิษฐานได้ว่าเคยเป็นมุขเล็กเดิมของพระที่นั่งเช่นในพระที่นั่งเทพ
ดนัยนันทยากร แต่จะสังเกตได้ว่าผังพื้นพระที่นั ่งปรีดีราชวโรทัยมีความกว้าง และมีแนวเสารับ
โครงสร้างในระยะที่เทียบเท่าผังห้องในพระที่นั่งเทพดนัยนันทยากร  จึงสันนิษฐานว่าส่วนของพระท่ี
นั่งเทพดนัยนันทยากรและพระท่ีนั่งปรีดีราชวโรทัย เคยเป็นมุขเล็กทางทิศตะวันออกและตะวันตกของ
พระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารในช่วงปี พ.ศ. 2413 – 2418  

 
ภาพท่ี 78 ผังหลังคาหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในปี พ.ศ. 2473 
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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ภาพท่ี 79 สันนิษฐานขอบเขตอาคารพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารในช่วงระยะท่ี 2 
 

ต่อมาส่วนมุขหลังของพระท่ีนั่งฯ ท่ีระบุในจดหมายเหตุ มีความกว้าง 14.18 x 10.5  เมตร มี
ความสูงระดับพื้นชั้นล่างถึงพื้นชั้นสอง 2.10 เมตร ชั้นสองสูงถึงระดับขื่อ 6.6 เมตร มุขดังกล่าวไม่
ปรากฏชัดในผังหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทช่วงระยะท่ี 3 แต่สันนิษฐานว่าต้ังอยู่ในตำแหน่งของพระ
ที่นั่งอมรพิมานมณี อันเป็นที่บรรทมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นทางการ
ภายหลังเฉลิมพระราชมณเฑียร เมื่อนำมาเปรียบเทียบระหว่างความกว้างและความสูงในผังและตาม
ระบุในจดหมายเหตุพบว่า ขนาดไม่สอดคล้องกันรวมถึงข้อสงสัยถึงนิยามของมุขท่ีไม่ได้ระบุถึงลักษณะ
หลังคาท่ีปรากฏเป็นหลังคาแบบมังซาร์ดยอดตัด 

โดยมีข้อสังเกตว่า พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการกล่าวถึงพระที่นั่ง
อมรพิมานมณีจนกระท่ังภายหลังสร้างพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทเสร็จสมบูรณ์ แต่ได้ปรากฏว่าพระท่ี
นั่งแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่บรรทม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2418 เมื่อพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารเสร็จสมบูรณ์ 
และตามปรากฎในภาพถ่ายของ ในปี พ.ศ. 2420 อันเป็นช่วงเวลาขณะกำลังเริ่มก่อสร้างพระท่ีนั่งจักรี
มหาปราสาทได้ปรากฏภาพท้ังส่วนจ่ัวของพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารและปรากฏภาพหลังคาโดม
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ของส่วนท่ีในเวลาต่อมาเป็นพระท่ีนั่งอมรพิมานมณีจึงทำให้เช่ือได้ว่าภาพดังกล่าวเป็นส่วนของมุขหลัง
ของพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารตามระบุในจดหมายเหตุ 

 
ภาพท่ี 80 พระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารปรากฎในภาพช่วงระหว่างการก่อสร้างพระท่ีนัง่จักรีมหา
ปราสาท, เขาถึงเมื่อ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562. เข้าถึงได้จาก
https://www.gettyimages.com/collections/alinari 

สำหรับห้องเขียวหรือห้องทางทิศตะวันตก ปรากฏการใช้สอยเป็นห้องรับรองสำหรับผู้มาเข้า
เฝ้าฯ ในช่วงระยะท่ี 2 ตามความตอนหนึ่งในหนังสือค๊อตข่าวราชการระบุถึงการใช้เป็นพื้นท่ีเข้าเฝ้าฯ
ของพระบรมวงศานวุงศ ์และขา้ราชการผูใ้หญ่ ในปี พ.ศ. 2417 เนื่องในการพระราชพิธีเปล่ียนเครื่อง
ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในวันเริ่มฤดูฝน209 ก่อนท่ีในช่วงระยะท่ี 3 พื้นท่ีดังกล่าวจะถูกปรับ
เป็นห้องหนังสือสำหรับทรงพระอักษร และพื้นท่ีทรงพระสำราญเป็นการส่วนพระองค์  

3.3.2การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบสถาปัตยกรรมช่วงระยะที่ 2 

 จากสมมุติฐานข้างต้นทำให้เช่ือได้ว่า พระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารนี้ ยังคงกายภาพด้ังเดิม
ไว้หลังช่วงระยะท่ี 3 บางส่วน (พ.ศ. 2419-2425) จนถึงปี พ.ศ.2501210 จึงมีการรื้อถอนอาคารลงเพื่อ
สร้างพระท่ีนั่งใหม่บนพื้นท่ีเดิม ดังนั้นในการวิเคราะห์พระท่ีนั่งฯในช่วงเวลานี้ จึงได้เลือกหลักฐานจาก
ผังในระยะที่ 3 ประกอบกับภาพถ่ายเก่าทั้งภายในและภายนอกพระที่นั่งในช่วงรัชกาลที่ 5 - 6 เป็น
การอ้างอิง การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมนี้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสองส่วนคือกายภาพท่ีปรากฎ
ภายนอก และรูปแบบการตกแต่งภายใน 

 หนึ่ง พิจารณารูปลักษณ์ภายนอกของพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร  
 จากลักษณะผังพื้นของพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารในช่วงระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2413-2418)

ตามรายละเอียดในจดหมายเหตุก่อฤกษ์ฯ เป็นอาคารผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเฉลียงสองชั้น ประกอบดว้ย
มุข 3 มุขด้านทิศเหนือ และมุขทิศใต้ 1 มุข โครงสร้างเป็นผนังก่ออิฐหนาเพื่อรับน้ำหนัก มีความกว้าง

 
209  ภาณุรังสีสว่างวงศ์,สมเด็จฯ เจ้าฟ้า และคณะ, หนังสือ Court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 

พระองศ์ช่วยกันแต่ง(เล่ม 2) (พระนคร : สำนักราชเลขาธิการ, 2539), 497. 
210  เรื่องเดิม 111-112. 

https://www.gettyimages.com/collections/alinari
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รวม 17.5 x 63.45 เมตร อาคารยกพื้นสูง 0.775 เมตรจากระดับพื้นดิน ช้ันท่ี 1 สูงจากพื้นถึงพื้นช้ันท่ี 
2 สูง 4.75 เมตร  

 นำมาสู่ข้อสังเกตประการแรกถึงรูปแบบสถาปัตยกรรม โดยพิจารณาจากภาพถ่ายทาง
อากาศในปี พ.ศ.2465 (ภาพท่ี 40,82) ปรากฏลักษณะการทำหลังคาเป็นสองตับ หลังคาตับบนเป็น
ทรงจั่วสร้างยาวต่อเนื่องคลุมส่วนห้องทั้ง 3 ห้องในตัวพระที่นั่งฯ มีหน้าจั่ว (Pediment) แบบกรีก
คลาสสิคประดับด้วยลวดลายปูนปั้นพรรณพฤกษาปรากฏตราพระราชลัญจกรอยู่ตรงกลาง มีคาน
เครื่องบน (Architrave) ประดับด้วยเต้าปูนเล็กๆ เรียกว่า เดนทิลส์ (Dentils) ในสถาปัตยกรรม
คลาสสิค หลังคาตับล่างสร้างคลุมเฉลียงโดยรอบพระท่ีนั่งลดต่ำกว่าระดับช้ันคอสองของพระท่ีนั่งฯ  

 ผืนหลังคาเป็นโครงสร้างแปไม้ มุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วยดินเผาแบบจีนซ้อน มีปูนปั้นทับ
แนวรูปกลมแทนครอบกระเบ้ือง สันหลังคาทำเป็นราวระเบียงประดับลูกกรงกระเบื้อง ในส่วนคอสอง
มีช่องแสง โดยการมุงหลังคาในลักษณะนี้สะท้อนการใช้ช่างท้องถิ่นซึ่งส่วนมากเป็นชาวจีน ก่อสร้าง
ตามความชำนาญเครื่องหลังคาสำหรับอาคารก่อ และช่องแสงบริเวณคอสองเป็นลักษณะหนึ่งของการ
แก้ปัญหาความสว่างในอาคารท่ีเป็นอาคารก่อทึบจากโครงสร้างแบบผนังรับน้ำหนัก 

 ถัดลงมามีการเจาะช่องหน้าต่างโดยรอบของอาคารพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารซึ่งมีการ
โบกปูนปิดในภายหลัง แต่การใช้เป็นช่องแสงสำหรับห้องในอาคาร ยังคงปรากฏอยู่ในภาพถ่ายภายใน
พระที่นั่งฯในปี พ.ศ.2465 (ภาพที่ 76) จากลักษณะดังกล่าวพบว่าเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กับอาคาร
เครื่องก่อในกรุงเทพฯและนิยมใช้ในอาคารตึกช่วงรัชกาลที่ 4 ถึงช่วงต้นรัชกาลที่ 5 ดังตัวอย่างเช่น 
พระที่นั่งอนันตสมาคมเดิมในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศ  พระที่นั่งวโรภาษพิมานในพระราชวังบางปะอิน
หลังเดิม (พ.ศ.2417) ก่อนมีการรื้อถอนและสร้างใหม่  
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ภาพท่ี 81 หน้าต่างช่องลม พระท่ีนั่งวโรภาษพิมานพระราชวังบางปะอิน และอาคารเข่ือนเพชรหมู่
พระอภิเนาว์นิเวศ 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 ข้อสังเกตต่อมาคือมีการทำเฉลียงโปร่งโดยรอบพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารดังท่ีปรากฏ
ในภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2465 (ภาพที่ 82) และภาพถ่ายส่วนมุขท้องพระโรงหลังในระยะที่ 3 
ประกอบกับผังหมู่พระที่นั่งฯ แสดงให้เห็นว่ามีการตั้งเสากลมเป็นเสาศิลาประดับหัวเสา วางบน
ฐานรอง (Pedestal) โดยรอบเฉลียงชั ้นสอง (ภาพที ่ 83) และในชั ้นหนึ ่งทำเป็นช่องเปิดระบบ
โครงสร้างคานโค้งต่อเนื่อง (Arcade) (ภาพที่ 82) จุดที่ควรพิจารณาจากรูปแบบเสาดังกล่าวคือ หัว
เสาเป็นลายใบอะแคนทัส ใกล้เคียงกับหัวเสาแบบคอมโพสิท (Composite Capital) ซึ่งลักษณะหัว
เสาดังกล่าวมีความแตกต่างจากรูปแบบเสาคลาสสิคท่ีพบได้ในสถาปัตยกรรมตะวันตกท่ัวไปซึ่งจะนิยม
ทำเสาแบบโครินเธียน แต่สามารถเปรียบเทียบได้กับหัวเสาประดับท่ีหน้าพระท่ีนั่งอนันตสมาคมในหมู่
พระอภิเนาว์นิเวศ และเสาประดับภายในอุโบสถวัดแก้วพิจิตรซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2422 ท่ีมีลักษณะ
เป็นใบอะแคนทัสที่มีระเบียบ (Orders) ใกล้เคียงกัน  โดยกรณีตัวอย่างทั้งสองนี้เป็นงานประดับ
ตกแต่งแบบตะวันตกท่ีทำขึ้นโดยชาวสยาม  
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ภาพท่ี 82 ภาพถ่ายทางอากาศหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในปี พ.ศ.2465 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 จากข้อสังเกตด้วยความแตกต่างเชิงรูปแบบระหว่างเสาโดยรอบเฉลียงพระที่นั่งบรมราช
สถิตย์มโหฬารและเสาประดับในหมู่พระที่นั่งจักรีฯช่วงระยะที่ 3 ซึ่งใช้ หัวเสาประดับแบบไอโอนิค
(Ionic capital) และแบบคอรินเทียน(Corinthian capital)  ตามไวยากรณ์ที่ถูกต้อง จึงตั้งข้อสังเกต
ว่าเป็นไปได้หรือไม่ท่ีเสาประดับดังกล่าวอาจสร้างโดยช่างหรือผู้ออกแบบคนละช่วงเวลากัน 

 
ภาพท่ี 83 แนวเสาเฉลียงพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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ภาพท่ี 84 อุโบสถวัดวัดแก้วพิจิตร ปราจีนบุรี และด้านหน้าพระท่ีนัง่อนันตสมาคม(เก่า) ในหมู่พระอภิ
เนาว์นิเวศ 
ท่ีมา : มูโอต,์ อ็องรี, บันทึกการเดินทางของอ็องรี มูโอต์ ในราชอาณาจักรสยาม กัมพูชา ลาว และ
อินโดจีนตอนกลางส่วนอื่นๆ (กรงุเทพฯ : มติชน, 2558), 39. 

ควรกล่าวด้วยว่าลักษณะโดยรวมของพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร มีความคล้ายคลึงกับ
จวนผู้ว่าราชการสิงคโปร์ (Istana) โดยเฉพาะลักษณะผังรูปตัว E ผสมผังกากบาท ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนในช่วงการเสด็จประพาสสงิคโปร์ 
ชวา เป็นครั้งแรกของรัชกาลในปี พ.ศ.2413 ท่ีผ่านมานักวิชาการมักกล่าวว่าอาคารหลังนี้เป็นต้นแบบ
ที่ให้อิทธิพลกับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท211 อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ตั้งข้อสังเกตว่าอิทธิพลของ
อาคารจวนผู้ว่าสิงคโปร์นั้นปรากฎท่ีพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารในช่วงระยะท่ี 2 ด้วยเช่นกัน 

 เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบสถาปัตยกรรมของทั้งสองอาคาร อาคารจวนผู้ว่าราชการสิงคโปร์ 
เป็นอาคารก่อสองชั้น สร้างในรูปแบบ พัลลาเดียน(Neo-Palladian) หรือ นีโอคลาสสิค (Neo-
Classicism) ซึ่งนิยมในประเทศอาณานิคมอังกฤษต้ังแต่ศตวรรษท่ี 18 ถึงต้นศตวรรษท่ี 19 เพื่อเป็นท่ี
พำนักสำหรับข้าหลวงฯอังกฤษ ในปี 1867 มีจอห์น เอฟเอ. แมคแนร์ (John Frederick Adolphus 
McNair) วิศวกรประจำกองทัพอังกฤษเป็นผู้ออกแบบโดยมี จอห์น คลูนิช (John Clunis) เป็น

 
211 Somchai Seviset, Lin Jian Qun, (2555). Western Architecture in Grand 

Palace, Under Thai Social and Cultural Conditions in the Early Reign of King 
Chulalongkorn. Retrieved from https://doi.org/10.5281/zenodo.1328023 

https://doi.org/10.5281/zenodo.1328023
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ผู้ช่วย212 ลักษณะอาคารเป็นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวตามแนวหน้ากระดานด้านหน้ามี 3 มุขด้านหน้า 
และหนึ่งมุขด้านหลัง เป็นผังแบบรูปตัว E ผสมกากบาท มีมุขหน้าสามมุข โดยมีมุขประธานหนึ่งมุข 
หลังคาเป็นโครงสร้างจั่ว มีเฉลียงโดยรอบชั้นสองเป็นแบบโปร่งและตั้งเสาไอโอนิค ( Ionic Column) 
โดยรอบระเบียง ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับรูปแบบโดยรวมพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร แต่มีข้อ
แตกต่างในส่วนมุขกลางของอาคารจวนผู้ว่าฯ ทำเป็นอาคารชั้นสามต่อขึ้นไปทำเป็นหลังคาแบบยอด
ตัดหรือมังซาร์ด (Mansard) และการใช้หัวเสา ยึดตามไวยากรณ์แบบคลาสสิคประกอบด้วยระบบ
โครงสร้างคานโค้งต่อเนื่อง (Arcade) ในชั้นแรก เสาไอโอนิค(Ionic capital) โดยรอบระเบียงชั้นสอง 
และคอรินเธียน (Corinthian capital) บริเวณมุขกลางช้ันสาม 

ในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้มีการสร้างพระที่นั่ง
บรมราชสถิตย์มโหฬารภายหลังจากเสด็จประพาสสิงคโปร์ ต่อเนื่องจากพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์
และพระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติท่ียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ในปีพ.ศ.2413 พระองค์ได้โปรดเกล้าฯให้ 
จัดหาหุ่นจำลองอาคารจวนผู้ว่าสิงคโปร์ส่งมากรุงเทพฯ และโปรดเกล้าฯ ให้จัดหาแบบพระราชวังใน
อังกฤษมาจำนวน 3 หีบ213 ประกอบกับมีหลักฐานท่ีระบุว่า จอห์น คลูนิช ได้รับการว่าจ้างจากรัฐบาล
สยามเข้ามาทำงานด้านสถาปัตยกรรมท้ังจากหนังสือพิมพ์ Siam Repository214 และในสาส์นสมเด็จ
ท่ีสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ215 ด้วยความสอดคล้องของเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาใกล้เคียงกันนี้จึงมีความเป็นไปได้ว่าการสร้างพระท่ีนั่งบรมราชสถิตมโหฬารได้รับอิทธิพลจาก 
อาคารจวนผู้ว่าในสิงคโปร์ หรือมีความเป็นไปได้ว่า จอห์น คลูนิช ซึ่งเคยมีส่วนในการก่อสร้างจวนผู้ว่า
จะมีบทบาทสำคัญในการออกแบบก่อสร้างพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารระหว่างที่ พ.ศ.2414 - 
2418 

 
212 พีระศรี โพวาทอง, Westerner in Siam: The Early Reign of King 

Chulalongkorm (กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 82. 
213 พีระศรี โพวาทอง, (2554). Building Siwilai : Transformation of Architecture 

and Architectural Practice in Siam during the Reign of Rama V, 1868 – 1910 
(Doctoral dissertation). Retrieved from 
https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/84622, 86-88. 

214 เรื่องเดียวกัน 
215 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา และดำรงราชานุภาพ, 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา. สาส์นสมเด็จ เล่ม ๒๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา , 
2505), 74-75. 

https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/84622
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ภาพท่ี 85 อาคารจวนผู้ว่าราชการสิงคโปร์ เปรียบเทียบกับขอบเขตพื้นท่ีอาคารพระท่ีนั่งบรมราชสถิต
มโหฬารในช่วงระยะท่ี 2 
ท่ีมา:  Aerial View of Government House in Singapore, circa 1954. สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 
2562, จาก ช่ือเว็บไซต์: http://www.rafchangi.com/archives/si-03/si0213/ 

 สอง การตกแต่งภายในพระท่ีนั่งบรมราชสถิตมโหฬาร 
 ตามที่ปรากฏในผังช่วงระยะที่ 3 พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารประกอบด้วยห้องทั้งสาม

ห้อง ห้องเหลือง ห้องน้ำเงินและห้องเขียว เป็นห้องเดิมท่ีสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงระยะท่ี 2 และในการศึกษา
รูปแบบสถาปัตยกรรมภายใน จะสามารถอ้างอิงได้จากหลักฐานสองส่วน คือ ส่วนเอกสาร และ
ภาพถ่ายเก่า   

 สำหรับการตกแต่งภายในพระท่ีนั่งฯ ไม่มีหลักฐานท่ีบันทึกช้ีชัดว่าผู้ใดเป็นผู้ออกแบบมีเพียง
การกล่าวถึงแบบคร่าวๆจาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ท่ีต่างกล่าวว่า หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย(ต๋ง) 
เป็นช่างออกแบบปั้นปูนลวดลายภายในพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร216 และ เป็นผู้ออกแบบผูก
ตราอาร์มประจำพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์ในแบบตะวันตก ประดับเป็นลายปูนปั้นไว้ในห้องน้ำ
เงิน พระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร 

 ตามความตอนหนึ่งในลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุ
วัดติวงศ์ ทรงมีถึงหม่อมเจ้าหญิงพิลัยเลขา ดิศกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดำรงราชานุภาพ กล่าวถึงการตกแต่งภายในห้องน้ำเงินเอาไว้ ความว่า 

“...แต่อาว์ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ - 
ผู ้เขียน) จะอธิบายให้เธอ (หม่อมเจ้าหญิงพิลัยเลขา ดิศกุล - ผู ้เขียน) ทราบ 

 
216 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา, ประวัติ เสวกเอก หม่อมเจ้าประวิช 

(พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกเอก หม่อมเจ้าประวิช ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส, 
2469), 7. 

http://www.rafchangi.com/archives/si-03/si0213/
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพระราชดำริให้ทำตราอาว์ขึ้นไว้ ท่ีห้องน้ำ
เงิน ในพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร เปนรูปโล่ห์แบ่งสามห้อง ห้องเล็กสอง
ห้องเบื้องบนบรรจุมงกุฎจักรี ห้องใหญ่เบื้องล่างบรรจุรูปราชสีห์เผ่น มือขวาถือ
ดาบ มือซ้ายถือดวงใจ บนโล่ห์มีชฎาพอก ใต้โล่ห์มีผ้าแถบ สองข้างโล่ห์มีนก
การเวกข้างละตัว อาว์จะถ่ายเอาทั้งหมดนั้นมาทำตรากระดาษตราแหวนก็ไม่ได้ 
ด้วยแต่ละส่ิงมันเล็กจนแลไม่เห็น จ่ึงตัดเอาแต่ตัวราชสีห์กับผ้าแถบมาทำเปนตรา
ใช้ประจำตัว แม้เท่านั้นก็ยังยิบหยี จ่ึงตัดรูปราชสีห์เอาแต่ครึ่งตัวเพื่อให้มันเบ่งโต
ขึ้นได้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไม่ได้ตรัสอธิบาย อาว์นึกเข้าใจเอาเอง
ว่ารูปราชสีห์ทรงหมายถึงสีหนาม เพราะอาว์เกิดวันอังคาร ถือดาบหมายถึงขัต
ติยชาติคือทหาร ดวงใจหมายว่าชื่อจิตร เห็นจะไม่ผิด ต่อมาอาว์คิดเขียนตัวนอ
เทียนสินแทนเซนชื่อในแบบเรียน ซึ่งใครต่อใครวานเขียนอะไรต่ออะไร เห็นมัน
จะแจ้งดี จึ่งเปลี่ยนเอาใช้เปนตราประจำตัวเสียแทนตราราชสีห์ ตราราชสีห์จ่ึง
สาบสูญไปจนไม่มีใครรู้จัก...”217 

และในหนังสือ “ป้าป้อนหลาน ตอน วังหลวง” นิพนธ์โดยหม่อมเจ้าหญิงดวงจิตร จิตรพงศ์ 
พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ได้บันทึกถึงเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ท่ีได้ทรงอธิบาย
ถึงลายตราดังกล่าวแก่หม่อมเจ้าหญิงดวงจิตร จิตรพงศ์ อีกครั้ง ซึ่งพบว่ามีระบุถึงการรื้อลายปูนปั้น
ออกไปในช่วงการบูรณะหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในระหว่างปี พ.ศ. 2469-2479 ความว่า 

“... ด้วยเผอิญได้ทราบโดยทางอ้อม คือเสด็จปู่เคยรับสั่งกับป้า (หม่อมเจ้าหญิง
ดวงจิตร จิตรพงศ์ - ผู้เขียน) ถึงเรื่องตราประจำพระองค์ ท่านว่าตรา “น” นั้นป้า
อาจจะนำมาใช้เป็นตราส่วนตัวก็ได้ด้วยเป็นตราส่วนพระองค์ แต่ตราอาร์มท่ีมีรูป
ราชสีห์ถือดาบนั้นเป็นตราพระราชทานสำหรับพระเกียรติยศ อย่านำมาใช้เกิน
วาสนา ทั ้งนี ้เพราะลวดลายในดวงตรานั้นมีพระชฎา ซึ ่งมีพระราชกำหนด
กฎหมายบังคับไว้ห้ามมิให้ผู้ที่มิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำมาใช้ 
ป้าก็ทูลว่าตราพระราชทานเป็นอย่างไรป้ายังไม่เคยเห็นสักที เสด็จปู่ไม่เคยทรงใช้
ท้ังดวงเลย ทรงตัดมาใช้แต่เฉพาะลายราชสีห์ถือดาบ ท่านรับส่ังว่า ถ้าอยากเห็น
ก็จะดูได้ท่ีในพระท่ีนั่งจักรี มีลวดลายเป็นตราประจำพระองค์เจ้านายปูนปั้นเป็น

 
217“ตราราชสีห์ถือดาบ : ตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา

นริศรานุวัดติวงศ์ “ท่ีสาบสูญ””, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.silpa-mag.com/history/article_15529 

https://www.silpa-mag.com/history/article_15529
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ลายประดับไว้ครบทุกองค์ แต่ป้าเป็นชาวนอกวังก็หาโอกาสที่จะไปดูได้ยาก จน
เมื่อซ่อมพระท่ีนั่งจักรีไปได้มากแล้ว วันหนึ่งตามเสด็จไปทรงตรวจงาน จึงทูลถาม
เสด็จปู่ถึงตราเหล่านั้นว่าอยู่ตรงไหน ท่านรับสั่งว่า พ่อสั่งรื้อเสียแล้ว ชำรุดมาก 
จะปั้นขึ ้นใหม่ก็ไม่งามอะไร ทำให้ทราบได้ว่าลวดลายภายในพระที่นั ่งก็ซ่อม
เปล่ียนเสียใหม่บ้างแล้วในครั้งนั้น...”218 

 นอกจากนี้ในพระนิพนธ์พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าประวิชฯ สมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ยังได้กล่าวถึงการผูกลายตรารัชกาลที่ 1 -4 
ประดับไว้ในพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารแต่ไม่ได้ระบุว่าอยู่ในห้องใด มีความตอนหนึ่งว่า 

“...ตราเริ ่มตั ้งแต่ตราแผ่นดินอย่างที่ใช้อยู ่ก ่อนตราครุฑ กับทั้งตราประจำ
พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนตราประจำพระองค์พระบรม
วงศ์ ๔ รัชกาล บรรดาท่ีผูกขึ้นปั้นไว้ในพระท่ีนั่งบรมราชสถิตมโหฬาร อันปรากฏ
อยู่ทุกวันนี้ ต่อมาในชั้นหลัง ตราซึ่งรู้อยู่ท่ัวกัน เช่น ตราอักษรพระนาม จ.ป.ร. 
อักษรพระนาม ส.พ. ตลอดจนตราสมเด็จพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลท่ี ๕ ดังปรากฎ
ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแบบของหม่อมเจ้าประวิชทรงผูกขึ้นเหมือนกัน”219 

จากการพิจารณาภาพถ่ายสถาปัตยกรรมภายในของพระท่ีนัง่บรมราชสถิตย์มโหฬารในช่วง
รัชกาลท่ี 5 ในแต่ละห้องของพระท่ีนัง่บรมราชสถิตย์มโหฬาร พบว่าไวยากรณ์การตกแต่งภายในแบบ
สถาปัตยกรรมตะวันตก มีรูปแบบใกล้เคียงกัน ประกอบด้วย  

 ส่วนเพดาน มีการเดินกรอบตามแนวคาน ในแต่ละช่องมีการกรุด้วยแผ่นตะกั่ว ประดับปูน
ปั้นลงรักปิดทอง ส่วนมุมเพดานดัดเป็นผิวโค้งรับกับผนัง ถัดลงมามีการประดับส่วนคอสองด้วย คาน
เครื่องบนประดับ (Entablature) ประกอบด้วยเต้าปูนเล็กๆ เรียกว่า เดนทิลส์ (Dentils) ใน
สถาปัตยกรรมคลาสสิค ล้อกับการตกแต่งภายนอกของอาคาร  

 ส่วนคอสอง มีการทำช่องเปิดประดับช่องกระจกโค้งเล็กๆ เรียงตัวโดยรอบเพื่อให้แสง
ภายในอาคาร ส่วนซึ่งเป็นผนังทึบจะมีการใช้กระจกเงาเขียนลายเป็นช้างและตราอาร์มแผ่นดินเว้น
เป็นระยะ (ภาพท่ี 75) ภายในห้องเหลือง (ห้องกลาง) และห้องเขียว (ทิศตะวันตก) มีการตกแต่งส่วน
คอสองด้วยรูปป้ันผู้หญิงเทินคานประดับแบบกรีก (Caryatid)  ในขณะท่ีห้องน้ำเงินมีการใช้ ปูนปั้น
จำลองเสาไอออนิค (Ionic column) รับส่วนคานประดับ  

 
218 ดวงจิตร จิตรพงศ์, ม.จ., ป้าป้อนหลาน (กรุงเทพฯ : วัฒนชัย, 2531), 100-101. 
219 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา, เรื่องเดิม, 7-10. 



  

 

152 

 ส่วนผนัง ทำเป็นกรอบลูกฟัก (Paneling) ประดับลายพฤกษาปิดทอง มีพวงมาลาเป็นเฟื่อง
ประดับส่วนบนของกรอบ เว้นเป็นจังหวะตามช่วงผนัง สำหรับกำหนดพื้นท่ีแขวนภาพประดับ และราง
เข้าไม้ประกบ (Dado Panel) สำหรับเว้นช่วงผนังกับเครื่องเรือน โดยมีข้อสังเกตในห้องน้ำเงินและ
ห้องเขียวผนังฝ่ังทิศเหนือ มีการทำหัวเสาแบบคอรินเธียน (Corinthian capital) และคานประดับ
แบบคลาสสิค (Entablature) ประดับ ลายนูนต่ำเป็นลายเฝ่ืองอุบะ ซึ่งเมื่อพิจารณาตำแหน่งของซุ้ม
พบว่าสัมพันธ์กันกับตำแหน่งของมุขหน้าท้ังสองมขุของพระท่ีนั่งบรมราชย์สถิตย์มโหฬาร 

 
ภาพท่ี 86  ห้องเหลืองในพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
ภาพท่ี 87 ห้องเขียวในพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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ภาพท่ี 88 ห้องน้ำเงินในพระท่ีนัง่บรมราชสถิตย์มโหฬาร 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

จากรูปแบบข้างต้นสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการตกแต่งในอิทธิพลแบบ นีโอคลาสสิค (Neo 
Classical) เช่นเดียวกับภายนอกอาคาร สังเกตได้จากลวดลายปูนปั้นประดับปิดทองและการรื้อฟื้น
เอาองค์ประกอบประดับในงานยุคกรีกคลาสสิค (Classical antiquity) มาใช้ มีคล้ายคลึงกับงานใน
สกุล โรเบิร์ต อดัม (Robert Adam) มีความแตกต่างจากหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในช่วงระยะท่ี 
3 (ภาพท่ี 78) ซึ่งมีการใช้รูปแบบการผสมผสานกันระหว่าง สถาปัตยกรรม นีโอ-เรเนอซองค์ (Neo 
Renaissance) ฯลฯ โดย คุ้มพงษ์ หนูบรรจง ได้แสดงทัศนะต่อรูปแบบผสมผสานดังกล่าวว่า “Orgy 
of style” หรือ สถาปัตยกรรมรูปแบบคตินิยมสรรผสาน (Eclecticism) อันเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีเป็นท่ี
นิยมในยุโรปช่วงศตวรรษท่ี 19  

 
ภาพท่ี 89 โถงมุขกระสันในพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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 นอกจากรูปแบบการตกแต่งแบบตะวันตกแล้วยังปรากฎส่วนประดับที่มีลักษณะเป็นภาพ
สัญลักษณ์ และองค์ประกอบท่ีแสดงฐานานุศักดิ์แบบไทยประเพณี ภายในห้องพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์
มโหฬาร ประกอบด้วย 

 ลายตรา 4 รัชกาล ตามระบุในพระนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ เมื่อพิจารณาตามภาพถ่ายห้องเหลืองในพระท่ีนั่งบรมราชสถิตมโหฬารในช่วงรัชกาล
ที่ 5 (ภาพที่ 79) จะสังเกตได้ว่าส่วนคอสองของห้องฝั่งตะวันตก220มีการประดิษฐานตราพระราช
ลัญจกรประจำรัชกาล โดยเป็นการผูกอย่างตราอาร์มแบบตะวันตก สังเกตจากมุมซ้าย เป็นพระราช
ลัญจกรประจำรัชกาลที่ 1 (สังเกตจากตราปทุมอุณาโลม221 ภายในกรอบโล่ใต้พระมงกุฎขนาบด้วย
ทหารแต่งกายแบบโบราณและธง) และมุมขวาเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลท่ี 3 (สังเกตจากพระ
วิมาน222ประดิษฐานเหนือช้างไอยราพตขนาบด้วยคชสีห์และราชสีห์ชูฉัตรบริวาร 3 ช้ันต้ังขนาบข้างท่ี
ริมขอบท้ังสองข้าง) และจากภาพถ่ายห้องเหลืองในระหว่างปี พ.ศ. 2492 ก่อนมีการรื้อถอนพระท่ีนั่ง
ส่วนหลังลงเพื่อสร้างใหม่ ในภาพมีปรากฏพระราชลัญจกรรัชกาลที่ 4 ในลักษณะตราอาร์มเช่นกัน 
(สังเกตจากพระมหามงกุฎประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้า มีพานทองสองช้ันวางพระแว่นสุริยกานต์หรือ
เพชรข้างหนึ่ง สมุดตำราข้างหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะในพระราชลัญจกรรัชกาลที่ 4 – 5 และมีคช
สีห์ ราชสีห์ชูฉัตรบริวาร 7 ช้ัน ต้ังขนาบข้างท่ีริมขอบท้ังสองข้าง) 

โดยมีข้อสังเกตว่าตราอาร์มนี้ไม่มีปรากฏว่ามีการใช้ในงานประดับ ณ ท่ีแห่งอื่นหรือในโอกาส
อื่น แต่ปรากฏในลักษณะท่ีใกล้เคียงกันคือ ตราอาร์มพระราชลัญจกรประจำรัชกาลท่ี 1 บนพัดรองท่ี
ระลึกงานสมภาคาภิเษก223 ซึ่งออกแบบโดยหม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย กรณีท้ังสองอาจมีรายละเอียดท่ี
แตกต่างกันในส่วนการประดิษฐานตราปทุมอุณาโลม จากบนพัดรองที่ประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้า

 
220 สามารถสังเกตได้จากห้องท่ีอยู่ถัดไปในภาพถ่ายจะเป็นห้องสมุดหรือห้องเขียวด้าน

ตะวันตกของพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร 
221 รูปปทุมอุณาโลม มีอักขระ "อุ" แบบอักษรขอมอยู่กลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวอันเป็น 

พฤกษชาติท่ีเป็นสิริมงคลในพุทธศาสนา ตราอุณาโลมมีรูปร่างคล้ายสังข์ทักษิณาวรรต (สังข์เวียนขวา) 
อยู่ในกรอบลายกนก เริ่มใช้คราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ พ.ศ. 2328 

222 รูปวิมานหรือปราสาท เป็นพระราชสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า "ทับ" 
หมายความว่า ท่ีอยู่ หรือเรือน ดังนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ ให้สร้างรูปปราสาท เป็นพระราช
สัญลักษณ์ประจำพระองค์ แทนพระบรมนามาภิไธย 

223 งานสมภาคาภิเษกเป็นพระราชพิธีเนื่องในวโรกาศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ด้วยระยะเวลานานเท่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาล
ท่ี 1) คือ 27 ปีในปี พ.ศ. 2438   



  

 

155 

และช้างไอยราพตในขณะที่ตราในพระที่นั ่งฯ ประดิษฐานอยู่ในโล่ห์แบบฝรั่ง แต่ลักษณะเด่นที่มี
ร่วมกันคือการคุมการจัดวางโดยรวม และภาพทหารที่ขนาบตราปทุมอุณาโลมและธงผ้ายันต์เป็นพื้น
หลัง เป็นการจัดวางในระบบมุทราศาสตร์ (heraldry) หรือดวงตราประจำสกุล อันเป็นข้อสนับสนุนว่า
หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย มีส่วนในการรับผิดชอบงานประดับภายในพระท่ีนั่งฯ จริง 

 
ภาพท่ี 90 พระราชลัญจกรภายในห้องเหลืองในพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารประกอบด้วย รัชกาล
ท่ี 1 (ซ้าย) รัชกาลท่ี 3 (กลาง) รัชกาลท่ี 4 (ขวา) 
 

 
ภาพท่ี 91 พัดรองท่ีระลึกงานสมภาคาภิเษก 
ท่ีมา : สุรพล ชิตญาโณ, ตาลิปัตรวัดโพธิ์ (กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพล, 2558) ,50 

 ตราอาร์มพระบรมวงศานุวงศ์ ประดิษฐานในห้องน้ำเงิน ตามระบุในลายพระหัตถ์ สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดยมีรายละเอียดเฉพาะตราอาร์มของ
พระองค์เอง ว่าทำเป็นรูปราชสีห์ถือดาบและดวงใจประดิษฐานภายในโล่ห์ใต้ชฎาพอก ขนาบด้วยนก
การเวกและมีผ้าแถบที่ไว้สำหรับ ภาษิต (Motto) ตามระบบมุทราศาสตร์ ทั ้งนี ้เมื ่อพิจารณาจาก
ภาพถ่ายห้องน้ำเงินในสมัยรัชกาลท่ี 5 ต่างไม่ปรากฏตราอาร์มใดๆ โดยเฉพาะในส่วนคอสองแต่มีการ
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ประดับเป็น ตราจุลมงกุฎ เทวดา และราชรถ สลับกัน ด้วยมุมภาพที่จำกัดทำให้ไม่สามารถเห็นการ
ประดับในส่วนเพดานได้ทั้งหมด และภาพถ่ายในระหว่างปี พ.ศ. 2492 ที่มีการสำรวจเพื่อบูรณะหมู่
พระจักรีฯ ก็ไม่พบลายปูนปั้นดังกล่าวเนื่องจากมีรื้อลายปูนปั้นออกไปตั้งแต่ระหว่างปี พ.ศ. 2469-
2479 แล้ว  

 
ภาพท่ี 92 ตราราชสีห์ถือดาบ : ตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิ
รานุวัดติวงศ์ 
ท่ีมา : “ตราราชสีห์ถือดาบ : ตราประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา

นุวัดติวงศ์ “ท่ีสาบสูญ””, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558, เข้าถึงได้จาก https://www.silpa-

mag.com/history/article_15529 

ตราอาร์มแบบยุโรป ประดิษฐานในห้องเขียว ไมม่ีปรากฏในเอกสารอ้างอิงอื่นๆท่ีเกี่ยวกับ
พระท่ีนั่งฯ แต่มีข้อสังเกตท่ีน่าสนใจ ถึงลักษณะตราอาร์ม (Coat of Arms) แต่ละช้ินท่ีประดับในส่วน
คอสอง จากภาพถ่ายในปี พ.ศ. 2492 ล้วนมีองค์ประกอบแบบตะวันตกท้ังหมด เช่น มงกุฎ (Heraldic 
crown) โล่ห์ (Shield of the Arms) และสิงโตเทินแบบตะวันตก (Supporter) ต่างไปจากงาน
ออกแบบหม่อมเจ้าประวิช ซึ่งใช้องค์ประกอบในศิลปะจารีตเกือบท้ังหมด ซึ่งเมื่อทำการเปรียบเทียบ
กับตราอาร์มทางฝ่ังตะวันตกท่ีปรากฏร่วมสมัย โดยพิจารณาจากทางขวาของภาพตามลำดับ ตรา
อาร์มจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ ตราแผ่นดินฮอลันดา สเปน และอิตาลี นำมาสู่ข้อสมมุติฐานว่า ชุด
ตราอาร์มดังกล่าวเป็นกลุ่มตราอาร์มประจำราชวงศ์ต่าง ๆ ในยุโรป  

 พระราชลัญจกรประจำแผ่นดินรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานในส่วนต่าง ๆ ภายในพระท่ีนั่งบรม
ราชสถิตย์มโหฬาร จัดอยู่ในประเภทตราสมัยใหม่ที ่เร ียกกันว่าตราอาร์ม พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย เป็นผู้ออกแบบผูกตรา
ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2416 ตามอย่างธรรมเรียมประเทศในยุโรป ซึ่งใช้สำหรับประทับกำกับพระปรมาภิไธย 
หรือกำกับนามผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ฯลฯ 

https://www.silpa-mag.com/history/article_15529
https://www.silpa-mag.com/history/article_15529
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 ลักษณะของตราสะท้อนถึงรัฐสยามในช่วงเวลานั้นตั้งแต่สัญลักษณ์แสดงขอบเขตการ
ปกครองของรัฐสยาม และพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้รูปลักษณ์ของความศิวิไลซ์แบบ
ตะวันตก ตรงกลางของตราเป็นรูปโล่แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ส่วนบนแบ่งเป็น 1 ห้อง ส่วนล่างเป็น 2 
ห้อง ห้องด้านบนเป็นภาพช้างสามเศียร มีความหมายถึงช้างเอราวัณ หรือหมายถึงประเทศสยามสาม
ส่วน สยามเหนือ สยามกลาง และสยามใต้ ห้องล่างด้านขวาเป็นภาพช้างเผือก หมายถึงประเทศราช
ลาวล้านช้าง ห้องล่างด้านซ้ายเป็นภาพกริชคดและกริชตรงไขว้กัน หมายถึง หัวเมืองประเทศราช
มลายู ความหมายโดยรวมของรูปสัญลักษณ์ภายในโล่จึงหมายถึงขอบขัณฑสีมาทั้งหมดของประเทศ
สยามในช่วงเวลาดังกล่าว  

 เหนือโล่ขึ้นไปเป็นจักรและตรี เครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรี เหนือขึ้นไปเป็นรูปพระมหา
พิชัยมงกฎ ขนาบเสมอด้วยฉัตร 7 ชั้น ประคองด้วยคชสีห์และราชสีห์ ฉัตร 7 ชั้นเป็นฉัตรสำหรับใช้
ประกอบกับนพปฏลมหาเศวตฉัตร (ฉัตร 9 ชั้น) ซึ ่งเป็นเครื่องหมายแสดงพระราชอิสริยศของ
พระมหากษัตริย์ คชสีห์หมายถึงข้าราชการฝ่ายกลาโหม ซึ่งเป็นใหญ่ทางฝ่ายทหาร ส่วนราชสีห์
หมายถึง ข้าราชการฝ่ายมหาดไทย ซึ่งเป็นใหญ่ทางฝ่ายพลเรือน ทั้งสองฝ่ายนี้มีหน้าที่ป้องกันพระ
ราชอาณาจักรและค้ำจุนพระราชบัลลังก์ ไขว้ด้วยพระแสงกระบี่และพระแสงดาบอาญาสิทธิ์ ขอบโล่
ล้อมรอบด้วยพระมหาสังวาลนพรัตน์ร ัตนราชวราภรณ์ ที่พระสายสร้อยเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และมีเครื่องราชกกุธภัณฑ์อื่นประกอบกัน ส่วนล่างสุดของ
ตรา ประดับด้วยแพรแถบ จารึก คาถาภาษาบาลีเป็นอักษรไทย ในลักษณะ Motto แบบตราอาร์ม 
ความว่า "สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฒิ สาธิกา" แปลว่า "ความพร้อมเพรียงของบุคคลท้ังปวงผู้อยู่
เป็นหมวดหมู่กัน ย่อมเป็นเครื่องทำความเจริญให้สำเร็จ"224 

 พระราชลัญจกรประจำแผ่นดินท่ีมีประดับในส่วนต่างๆของพระท่ีนั่งฯ พบว่ามีการประดับอยู่
สองรูปแบบดังนี้ 

 หนึ่ง เป็นตราอาร์มแผ่นดินแบบเต็มตามรายละเอียดในคำอธิบายข้างต้น มีการประดับเป็น
ปูนปั้นลงสีปิดทองในส่วนซุ้มโค้งเหนือประตูทางทิศเหนือห้องเขียว และคอสองภายในห้องเหลือง ตาม
ภาพถ่ายในปีพ.ศ. 2492 และสังเกตได้ว่ามีการประดิษฐานตราดังกล่าวในท้องพระโรงพระท่ีนั่งฯแห่ง
อื่นในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เช่นภายในพระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน และพระที่นั่ง
อนันตสมาคม หมู่พระอภิเนาว์นิเวศ ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ซึ่งยังคงใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับรัฐพิธีในช่วง
ต้นรัชกาล 

 
224 นนทพร อยู่มั่งมี, พระประวัติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(สา 

ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มติชน, 2546) , 10. 
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ภาพท่ี 93 ตราอาร์มแผ่นดินแบบเต็มในส่วนซุ้มโค้งเหนือประตูทางทิศเหนือห้องเขียว 
ท่ีมา : สำนักราชเลขาธิการ. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนัก, 2531), 103. 

 
ภาพท่ี 94 ตราอาร์มแผ่นดินแบบเต็มเหนือพระทวารพระท่ีนั่งอนันตสมาคม(เดิม) 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 สอง เป็นตราอาร์มแผ่นดินแบบลดความซับซ้อนของรายละเอียดลง แต่ยังคงองค์ประกอบ
สำคัญของตราเอาไว้คือ โล่ห์ตราอาร์ม (Shield of the Arms) เหลือเพียงไอราพตในโล่ห์, ตัวแบก 
(Supporter) เป็นคชสีห์และราชสีห์ยืนแท่นประคองฉัตร 7 ชั้น, มงกุฎตราอาร์ม (Heraldic crown) 
เปลี่ยนจากพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นพระจุลมงกุฏหรือพระเกี้ยวยอด ประดิษฐานบนพานสองชั้น เป็น
ลักษณะการนำตราพระราชลัญจกรพระเกี้ยวยอดประจำรัชกาลท่ี 5 มาผสมกับตราอาร์มแผ่นดิน 

 ตราลักษณะนี้มีการประดิษฐานอยู่เหนือพระทวารโดยรอบพระท่ีนั่ง ระหว่างซุ้มประดับแบบ
ซุ้มเขาแกะ (Rams Head Pediment)  และสังเกตได้ว่ามีการประดิษฐานตราดังกล่าวเหนือซุ้มของ
อาคารอื่น ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เช่น ภายในอุโบสถวัดราชบพิธสถิตยมหาสีมาราม 
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ภาพท่ี 95 ตราอาร์มแผ่นดินเหนือซุ้มประตูอุโบสถวัดราชบพิธสถิตยมหาสีมาราม 
ท่ีมา : เก็บข้อมูลเมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 

สรุป  
เมื่อพิจารณาจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในของพระที่นั่งบรมราชสถิต

มโหฬาร จะพบว่ามีเทคนิคก่อสร้างตามแบบช่างชาวสยาม ผสมอิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกท่ี
เป็นพัฒนาการต่อจากสถาปัตยกรรมตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 ประกอบกับรูปแบบสถาปัตยกรรม
ของอาคารท่ีมีความคล้ายคลึงกับ จวนผู้ว่าสิงคโปร์ (Istana) และในสาส์นสมเด็จได้ให้รายละเอียดว่า 
จอห์น คลูนิช มีบทบาทในการสร้างพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารในช่วงเวลาหนึ่ง จึงมีความเป็นไป
ได้ว่าในช่วงระยะท่ี 2 จะเป็นการออกแบบก่อสร้างโดยความร่วมมือกันระหว่างชาวตะวันตกและชาว
สยาม เช่นเดียวกับในกรณีการสร้างตำหนักใหญ่วังบูรพาภิรมย์ในปี พ.ศ. 2418 ที่พระยาเวียงใน
นฤบาล (หรั่ง เกตุทัต) ผู้มีบทบาทในการสร้างพระราชมณเฑียรในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทต้ังแต่
ช่วงระยะท่ี 1-3 ได้มีส่วนในการก่อสร้างตำหนักใหญ่ร่วมกับ โจอาคิม กราซี (Joachim Grassi) แสดง
ให้เห็นว่ากลุ่มนายช่าง แม่กองคนอื่นซึ่งมีส่วนในการก่อสร้างพระราชมณเฑียรในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหา
ปราสาทตั้งแต่ระยะที่ 1 จนถึงระยะที่ 3 ต่างมีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารด้วยอิทธิพล
สถาปัตยกรรมตะวันตกและมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสถาปนิกตะวันตกมาในระยะเวลาหนึ่ง
และในกรณีการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในท่ีในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ หม่อมเจ้าหญิงดวงจิตร จิตรพงศ์ กล่าวว่าหม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย 
เป็นช่างออกแบบปั้นปูนลวดลายภายใน โดยผลงานของหม่อมเจ้าประวิชแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลงาน
ตกแต่งแบบตะวันตกโดยเฉพาะ โรเบิร์ต อดัม (Adams Style) ในศตวรรษที่ 18 ขณะเดียวกันก็
ต้องการความรู้ในลายรูปสัตว์ของศิลปกรรมไทยและสามารถผสมผสานเข้ากับงานแบบตะวันตกให้
ผลงานออกมามีความกลมกลืนของแม่ลายแบบตะวันตกและรายละเอียดแบบไทย 

 โดยสรุปพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทช่วงระยะที่ 2 จึง
เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าในช่วงต้นรัชกาลที่ 5 กลุ่มช่างชาวสยามไม่ได้ถูกแทนที่ด้วยสถาปนิก
ตะวันตกโดยทันทีที่ชาวตะวันตกเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในการออกแบบสถาปัตยกรรมให้กับราชสำนัก



  

 

160 

สยาม แต่ช่างชาวสยามยังคงมีบทบาทในการออกแบบและก่อสร้างที่เกี ่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม
ตะวันตกรวมถึงมีพัฒนาการจากการเรียนรู้การออกแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกในช่วงเวลานี้พร้อม
กับการเข้ามามีบทบาทของสถาปนิกตะวันตก  
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ภาพท่ี 99 แบบสันนิษฐานพัฒนาการหมู่พระท่ีนัง่จักรีมหาปราสาทในระยะท่ี 1 ถึงระยะท่ี 3 (พ.ศ.
2411-2425) 
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3.4.พัฒนาการแนวคิดและการออกแบบสถาปัตยกรรม หมู่พระราชมณเฑียรในพระท่ีนั่งจักรีมหา

ปราสาทช่วงระยะที่ 1-2 

พระราชมณเฑียรในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในระยะท่ี 1-2 (พ.ศ.2411-2418) ตามพระ
ราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมตะวันตกมาโดยตลอดพัฒนาการของอาคารจนถึงช่วงระยะที่ 3 เพื่อเป็นการนำเสนอ
ภาพลักษณ์ความทันสมัยหรือความศิวิไลซ์ของราชสำนักสยาม และมีการลดทอนองค์ประกอบไทย
ประเพณีอันสะท้อนฐานานุศักด์ิสูงของอาคารเช่น เครื่องลำยองประดับหลังคา เช่นเดียวกับการสร้าง
หมู่พระอภิเนาว์นิเวศในรัชกาลท่ี 4 แต่จากบริบททางสังคมท่ียังคงเป็นช่วงระยะรอยต่อระหว่างสังคม
แบบจารีตและสังคมแบบสมัยใหม่ ประกอบกับข้อทักท้วงของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยิวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) ในช่วงหลังปีพ.ศ. 2420 ท่ีนำมาสู่การสร้างหลังคายอดปราสาทเหนือพระท่ีนั่งจักรีมหา
ปราสาทในช่วงระยะที่ 3 ได้แสดงให้เห็นว่าการให้ความสำคัญต่อคติสัญลักษณ์ในทางจารีตยังคง
ปรากฏอยู่ในหมู่ชนช้ันนำจึงมีความเป็นไปได้ท่ีหมู่พระราชมณเฑียรในระยะท่ี 1-2 ยังคงรักษาคติความ
เช่ือเดิมของระเบียบสถาปัตยกรรมแบบจารีตบางประการเอาไว้  

ด้วยเหตุดังนั ้นจึงเป็นไปได้ว่าในการสร้างพระราชมณเฑียรที่มีการเปลี่ยนจากรูปแบบ
สถาปัตยกรรมประเพณีมาเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยรื้อธรรมเนียมการ
สร้างพระราชวังแบบเก่าและแทนที่ด้วยระเบียบทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกไปทั้งหมดการ
เปรียบเทียบแผนผังอาคารระหว่าง  

พระราชมณเฑียรสถานในแบบจารีตพระราชมณเฑียรสถานหลังการรับอิทธิพลตะวันตกและ
พระราชมณเฑียรในหมู่พระที่นั่งจักรีฯจะแสดงให้เห็นพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของพระราช
มณเฑียรในแต่ละสมัย  

3.4.1. พัฒนาการการวางผังหมู่พระราชมณเฑียร 

จากกรณีศึกษาท่ีผ่านมาของกลุ่มอาคารพระราชมณเฑียรในช่วงก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ หมู่พระมหามณเฑียรในรัชกาลที่ 1 และหมู่พระอภิเนาว์นิเวศใน
รัชกาลที่ 4 นำมาสู่ข้อสังเกตต่อรูปแบบผังพื้นพระราชมณเฑียรในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ใน
ระยะท่ี 1-2 (พ.ศ. 2411-2418) ได้ในสองประเด็นดังนี้ 

1. ตำแหน่งท่ีต้ัง  
จะสังเกตได้ว่าพระราชมณเฑียรฯในระยะท่ี 1-2 วางตำแหน่งอยู่ระหว่างเขตพระราชฐานช้ัน

กลางและเขตพระราชฐานช้ันใน โดยมีกำแพงและเข่ือนเพชรกั้นลักษณะเดียวกันหมู่พระมหามณเฑียร
และหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์  
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การกั้นอาณาเขตพระราชมณเฑียรในส่วนหน้าได้แก่การสร้างเขื่อนเพชรร่วมกับทิมดาบเป็น
อาคารวางตามขวางอยู่ส่วนหน้าสนามหญ้าเก๋งกรงนกเขตพระราชฐานช้ันกลางและมีพระทวารสำหรับ
ฝ่ายหน้าหรือแขกต่างประเทศในการเข้าเฝ้าภายในหมู่พระที่นั่ง ส่วนการกั้นอาณาเขตในส่วนหลัง
ได้แก่การสร้างเข่ือนเพชรล้อมพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารท้ังด้านตะวันตกและตะวันออก 2 ด้าน 
มีกำแพงกั้นรอบอาณาเขตพระที่นั่งส่วนหลังตั้งแต่มุมพระที่นั่งพิพัฒพงศถาวรวิจิตร เลี้ยวมาชนมุม
เขื่อนเพ็ชร 1 แถว และตั้งแต่มุมเขื่อนเพ็ชรตะวันตกมาชนพระปรัศว์ขวา (พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญ
วงศ์) อีก 1 แถว 

และเป็นที่สังเกตว่าลักษณะการกั้นเขตพระราชมณเฑียรตั้งแต่ช่วงระยะที่ 1 มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับการทำกำแพงกั้นเขตด้านหน้าหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ด้วยลักษณะการทำ พระทวารเป็น
อาคารเครื่องก่อผังจตุรมุขเครื่องก่อหลังคาแบบจั่วกรีก และพระทวารแต่ละองค์เชื่อมด้วยอาคารที่มี
การใช้สอยในลักษณะทิม การรวมอาคารทั้งสองประเภทเข้าด้วยกันทำให้เป็นลักษณะตึกแถวยาวกั้น
จากเขตพระราชฐานช้ันกลาง และลักษณะดังกล่าวมีความแตกต่างจากรูปแบบการทำเข่ือนเพชรหรือ
กำแพงแก้วกั้นในอาคารประเพณี ท่ีจะแยกตัวอาคารทิม ออกมาเป็นศาลาต่างหากจากตัวกำแพง  

โดยสรุปลักษณะการกั้นเขตปริมณฑลในพระราชมณเฑียรฯในช่วงระยะดังกล่าว จะสังเกตได้
ว่าเป็นพัฒนาการที่สืบเนื่องจากรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในรัชกาลที่ 4 ที่ยังคงไว้ซึ ่งแบบ
แผนการแบ่งพื้นท่ีอยู่ 

2. การจัดวางผังหมู่พระท่ีนั่ง  
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารช้ันต้น พระราชมณเฑียรฯ ประกอบด้วยอาคารพระท่ีนั่ง

หลักและอาคารประกอบจำนวนท้ังหมด 7 องค์ ประกอบด้วยพระท่ีนั่งหลักคือพระท่ีนั่งมูลสถานบรม
อาสน์ พระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติ และพระท่ีนั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร เป็นกลุ่มเดียวกันแต่สร้างไม่
พร้อมกัน ในช่วงแรกจึงดูเหมือนกิจกรรมในพระราชมณเฑียรไม่ได้แยกส่วนราชการกับส่วนพระองค์
อย่างชัดเจนเหมือนพระราชมณเฑียรแบบจารีตในอดีต 

โดยมีพื ้นที่การใช้สอยแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงระยะ คือระยะที่ 1 ผังมีการวางในลักษณะ
สมมาตร ด้วยแกนตามขวาง ประกอบด้วย พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ เป็นที่ประทับ กับพระที่นั่ง
พิพัฒพงศถาวรวิจิตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก และ พระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติเป็นส่วนเสด็จออก
ราชการ และรับทูตชาวต่างชาติ กับพระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์ เป็นเรือนหลวงสันนิษฐานว่าเป็นท่ี
ประทับเจ้านายฝ่ายใน ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตก โดยมีหอพระต้ังขนานกันระหว่างหมู่พระท่ีนั่ง ต่อมาใน
ระยะที่ 2 จึงมีการต่อเติมพระที่นั ่งบรมราชสถิตย์มโหฬารเพื่อเป็นที่ประทับแห่งใหม่ และใช้ใน
กิจกรรมอื่นเช่นเป็นสถานท่ีพระราชทานเล้ียง และสำหรับขุนนาง เจ้านายและทูตชาวต่างชาติ เข้าเฝ้า
เป็นการส่วนพระองค์ฯ  
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ข้อสังเกตเบื้องต้น พระที่นั่งในช่วงระยะที่ 1 ยังคงปรากฏพื้นที่ใช้สอยที่รองรับการปฏิบัติ
พระราชานุกิจประจำวัน225ท่ีสำคัญของพระมหากษัตริย์อยู่ คือ พื้นท่ีประทับสำราญพระราชอิริยาบถ
ส่วนพระองค์หรือที่บรรทม พื้นที่สำหรับออกราชการฝ่ายในและฝ่ายหน้า และหอพระ แต่ความ
เปล่ียนแปลงท่ีปรากฏได้ชัด คือการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยภายในพระราชมณเฑียรท่ีมีลำดับศักด์ิการเข้าถึง
เคร่งครัดน้อยกว่าแต่เดิม เช่น ในช่วงระยะที่ 1 พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ได้ใช้เป็นที่ประทับส่วน
พระองค์ สังเกตได้ว่าพระที่นั ่งมูลสถานบรมอาสน์ไม่ได้ตั ้งอยู่ในส่วนที่รโหฐานหรือเป็นการส่วน
พระองค์ท่ีสุดในหมู่พระท่ีนั่งฯ และในขณะท่ีหมู่พระท่ีนั่งในระยะท่ี 1 จะยังคงลักษณะสำคัญของการ
วางผังแบบสมมาตร พระท่ีนั่งท่ีใช้เป็นท่ีประทับนี้กลับไม่ได้ต้ังอยู่ในแนวแกนดังเช่นตำแหน่งท่ีประทับ
ภายในพระราชมณเฑียรในอดีต และพระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์ อันเป็นพระปรัศว์ฝ่ายในของหมู่
พระที่นั่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกร่วมกับพื้นที่ออกราชการฝ่ายหน้า แตกต่างจากแบบแผนพระราช
มณเฑียรแบบจารีตจะวางอยู่ในส่วนพื้นท่ีช้ันในของพระราชมณเฑียร 

 ซึ่งในข้อนี้ต้องตั้งข้อสังเกตไว้ประการหนึ่ง ว่าพระราชานุกิจในราชสำนักภายหลังการรับ
ธรรมเนียมตะวันตกมีมากข้ึนอาคารจึงวางในแนวขวาง ไม่ใช่แนวดิ่งในแบบจารีตอย่าง ในรัชกาลท่ี1-3 
แต่เหมือนพระท่ีนั่งแบบตะวันตกในรัชกาลท่ี 4 

อนึ่ง พื้นที่พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารในช่วงระยะที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ลึกเข้ามาในส่วน
พระราชฐานช้ันในนอกจากการใช้เป็นพื้นท่ีประทับ และประกอบราชกิจส่วนพระองค์ พระท่ีนั่งนี้ได้ถกู
ใช้เป็นพื้นที่สำหรับรับรองแขกต่างประเทศและขุนนาง พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าในการเข้าเฝ้า 
หรือพระราชทานเล้ียงในวโรกาสต่าง ๆ ตามปรากฏกิจกรรมผ่านหนังสือคอร์ตข่าวราชการ ซึ่งในหลาย
วโรกาสเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นใหม่ในช่วงต้นรัชสมัย การรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายหน้าและแขก
ภายนอกไว้ในอาคารซึ่งอยู่ในตำแหน่งสำหรับฝ่ายในนี้ ถือเป็นลักษณะท่ีแตกต่างจากแบบแผนการวาง
ตำแหน่งพื้นท่ีพระราชฐานแบบจารีตเป็นอย่างมากท่ีจะเคร่งครัดในการแยกพื้นท่ีท้ังสองเขตออกจาก
กัน และเป็นข้อควรสังเกตว่าในหมู ่พระอภิเนาว์นิเวศน์ในสมัยรัชกาลที ่ 4 ซึ ่งแม้จะมีกิจกรรม
พระราชทานเลี้ยงอย่างตะวันตกแล้วก็ตาม แต่การจัดวางผังยังคงแยกพื้นที่ในการพระราชฐานเลี้ยง
อย่างตะวันตกออกมาจากหมู่พระท่ีนั่งท่ีประทับหลัก  

โดยสรุปลักษณะการจัดวางผังหมู่พระท่ีนั่งในพระราชมณเฑียรในพระท่ีนั่งจักรีฯ ช่วงระยะท่ี 
1-2 ยังคงมีแบบแผนและการใช้สอยสำคัญจากแบบแผนพระราชมณเฑียรแบบจารีตบางประการอยู่ 
และการให้ความสำคัญกับพื้นท่ีรับทูตชาวต่างชาติ และพื้นท่ีกิจกรรมท่ีได้รับอิทธิพลตะวันตกจะสังเกต

 
225 “กฎมณเฑียรบาล,” ในกฎหมายตราสามดวงฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒ 

(กรุงเทพฯ  : ราชบัณฑิตยสถาน 2550), 154. 
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ได้ว่าเป็นพัฒนาการท่ีสืบเนื่องมาจากพระอภิเนาว์นิเวศ แต่ระเบียบในการแบ่งลำดับศักด์ิพื้นท่ีภายใน
พระราชมณเฑียรในช่วงระยะดังกล่าวจึงจำเป็นต้องลดความสำคัญลง 

และด้วยการก่อสร้างทำแบบแยกส่วนไม่ได้มีผังแม่บท ทำให้เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จึงมีการจัด
วางอย่างแออัดดังท่ีปรากฎในผังสมัยหลังปี พ.ศ.2425 ส่งผลต่อพระพลานามัย ในช่วงปลายรัชกาลจึง
โปรดให้สร้างพระราชวังใหม่นอกตัวเมืองคือพระราชวังดุสิต ซึ่งการวางผังได้เขียนแบบผังแม่บทก่อน
แม้ว่าสร้างอาคารไม่พร้อมกัน ก็ไม่ได้เสร็จออกมาแออัดเช่นเดิม 

3.4.2. พัฒนาการฐานานุศักด์ิทางสถาปัตยกรรมในพระราชฐานมณเฑียร 

พิจารณาการแสดงฐานานุศักดิ์ทางสถาปัตยกรรมภายในพระราชมณเฑียรหรือพระที่นั่งจะ
สามารถจำแนกตามองค์ประกอบท่ีปรากฎได้2 ประการดังนี้ 

หนึ่ง การแสดงฐานานุศักดิ์ทางสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งแบบจารีตต่างแสดงออกผ่าน
องค์ประกอบเครื่องบนหลังคาพระที่นั ่งที่มีฐานานุศักดิ์สูงสุดคือ เครื่องลำยองประกอบด้วยช่อฟ้า 
ใบระกา หางหงส์ นางสะดุ้งลงรักปิดทอง การก่อหลังคาซ้อนชั้น ไปจนถึงการใช้หลังคาประดับด้วย
กระเบื้องเคลือบสลับสี ฯลฯ ถือเป็นแบบแผนที่กำหนดและสงวนเฉพาะในพระที่นั ่งที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์ ต้ังแต่สมัยอยุธยาและปฏิบัติต่อมาจนถึงช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ตามปรากฏในหมู่พระ
มหามณเฑียร และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ฯลฯ จนกระทั่งอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกและบริบท
ทางการเมืองท่ีเริ่มเข้ามามีบทบาทในราชสำนักช่วงรัชกาลท่ี 4 รูปแบบการสร้างพระราชมณเฑียรเริ่ม
เปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมจารีตที่มีเครื่องลำยองไม้ประดับหลังคามาสู่สถาปัตยกรรมตะวันตก เช่น 
พระที่นั่งอภิเนาว์นิเวศน์ ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นอาคารตึกและเครื่องหลังคาปูนทรงจั่วกรีก (Greek 
Pediment) โดยไม่มีการประดับด้วยเครื่องลำยองหรือหน้าบันท่ีสะท้อนถึงคติสมมติเทวราชเช่น พระ
อินทร์หรือพระนารายณ์แต่ปรากฎเป็นการใช้พระราชลัญจกรประจำพระองค์คือ พระมงกุฎ แทนท่ี ซึ่ง
ได้แสดงให้เห็นว่าเครื่องแสดงฐานานุศักดิ์ที่สำคัญของอาคารพระราชมณเฑียรแบบจารีตเช่น ช่อฟ้า
ใบระกา หางหงส์ ไม่ได้เป็นส่ิงจำเป็นในการแสดงออกถึงพระท่ีนั่งท่ีประทับของพระมหากษัตริย์ดังเช่น
แต่ก่อน กล่าวอีกอย่างได้ว่าฐานานุศักดิ์แบบจารีตไม่มีความจำเป็นต่อการนำเสนอแก่ชาติตะวันตกเท่า
การนำเสนอความศิวิไลซ์ด้วยรูปแบบอาคารตะวันตก ขณะเดียวกันการนำพระราชลัญจกรมาใช้
ประดับบนสถาปัตยกรรมในช่วงรัชกาลท่ี 4 นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงจากการนำเสนอ
สถานภาพของพระมหากษัตริย์จากอุดมคติสมมติเทวราชแบบจารีตที่เป็นนามธรรมมาสู่การใช้พระ
ราชลัญจกรแบบรูปภาพเป็นอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกแบบหนึ่งและแสดงสถานภาพความเป็น
ปัจเจกบุคคลมากยิ่งขึ้น  

พัฒนาการดังกล่าวได้ส่งอิทธิพลต่อเนื่องมาจนถึง พระราชมณเฑียรในหมู่พระท่ีนั่งจักรีฯ ช่วง
ระยะท่ี 1-2 ท่ีสร้างในลักษณะอาคารตึกและมีหลังคาจ่ัวกรีก เช่นเดียวกับหมู่พระอภิเนาว์นิเวศ และ
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การประดับด้วยพระราชลัญจกร ตราอาร์มแผ่นดินต่างเป็นพัฒนาการที่สืบเนื ่องมาจากความ
เปล่ียนแปลงต้ังแต่รัชกาลท่ี 4 

สอง การแสดงฐานานุศักดิ์ทางสถาปัตยกรรมพระที่นั่งสามารถแสดงออกผ่านการวางลำดับ
ความสำคัญต่อฐานานุศักดิ์ของอาคารด้วยระดับความสูงพื้นพระที่นั ่ง226 ตามสังเกตได้ว่าการวาง
ตำแหน่งของตัวอาคารในกรณี หมู่พระมหามณเฑียร ท่ีประกอบจากกลุ่มอาคารชั้นเดียวที่เน้นการใช้
สอยในแนวราบ ใช้การยกพื้นในการแบ่งระดับความสำคัญของอาคารและการใช้สอนลดหลั่นไปตาม
ฐานานุศักดิ์ เช่น หอพระสุราลัยพิมาน หอพระธาตุมณเฑียร อันเป็นที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุสำคัญ 
จะมีการยกพื้นในระดับสูงท่ีสุด (3.00 ม.) ในหมู่อาคารพระมหามณเฑียร 

พระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมานอันเป็นส่วนพระวิมานท่ีประทับของพระมหากษัตริย์มีการยกพื้นใน
ระดับสูงรองลงมา (2.40 ม.) แต่ยังคงมีความสูงมากกว่าระดับพื้นท่ีมีการใช้งานส่วนอื่นในหมู่พระมหา
มณเฑียร คือระดับพื้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ (2.00 ม.) อันเป็นส่วนที่ประทับทรงพระสำราญ และ
พระปรัศว์ซ้ายขวาที่ประทับของเจ้านายฝ่ายใน ลดหลั่นระดับพื้นลงมา จนถึงส่วนของขุนนางหรือข้า
ราชบริพารฝ่ายใน ภายในท้องพระโรงพระท่ีนั่งอมรินทวินิจฉัย ท้องพระโรงหน้า และท้องพระโรงหลัง 
จะถูกจัดให้อยู่ในระดับพื้นต่ำท่ีสุดในหมู่อาคาร (ท้ังสามองค์ยกพื้นสูง 0.50 ม.)   

การให้ความสำคัญต่อลำดับฐานานุศักดิ์ลักษณะนี้ยังคงปรากฏในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ ท่ี
เมื่อเปรียบเทียบกับ หมู่พระมหามณเฑียร ซึ่งเป็นอาคารก่อชั้นเดียวยกพื้น หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ได้มี
พัฒนาการปรับเปลี่ยนการจัดแบ่งลำดับฐานานุศักด์ิผ่านอาคารก่อหลายชั้นตามการสร้างอาคารก่อ
อิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก คือ หอพระพุทธรูปและหอพระบรมอัฐิได้รับการประดิษฐานยกพื้น
เหนือจากระดับช้ันดาดฟ้าพระท่ีนั่งภานุมาศจำรูญ และพระท่ีนั่งจันทรทิพโยภาส ระดับถัดมาพระท่ีนั่ง
บรมพิมานอันเป็นพระวิมานท่ีบรรทม ต้ังอยู่ในช้ันท่ีสามซึ่งเป็นส่วนท่ีสูงท่ีสุดในพระราชมณเฑียรรอง
จากหอพระ และลดหลั่นลงมาตามลำดับการใช้สอยจนถึงระดับท้องพระโรงสำหรับข้าราชการฝ่าย
หน้าและฝ่ายใน เข้าเฝ้าฯ 

จากกรณีศึกษาข้างต้นเมื่อพิจารณาต่อมาถึงพระราชมณเฑียรในหมู่พระท่ีนั่งจักรีฯช่วงระยะท่ี 
1-2 ที่ มีลักษณะเป็นอาคารเครื่องก่อยกพื้นโดยกำหนดพื้นที่ใช้สอยในระดับชั้นสอง เช่นเดียวกับหมู่
พระอภิเนาว์นิเวศน์ แต่พระราชมณเฑียรฯในระยะท่ี 1-2 ปรากฏความเปล่ียนแปลงสำคัญต่อการแบ่ง
ลำดับฐานานุศักดิ์ของพื้นที่เป็นอย่างมาก กล่าวคือ หมู่พระที่นั่งในระยะที่ 1 หอพระภายทั้งสองหอ
ประจำหมู่พระที่นั่งยังคงสร้างให้ยกพื้นสูงกว่าส่วนอื่นภายในอาคาร แต่พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ 
อันเป็นที่ประทับในช่วงเวลาหนึ่งกลับมีความสูงพระที่นั่งเสมอกับพระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติด้วย

 
226 กรมศิลปากร. สำนักสถาปัตยกรรม. ฐานานุศักด์ิในงานสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : 

กรม, 2551).35 
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ความสูง 3.18 เมตร (พื้นสูง 6 ศอก 7 นิ้ว)  อันเป็นพื้นท่ีทรงงานและส่วนรับแขกท่ีมาเข้าเฝ้าฯ แสดง
ให้เห็นความเคร่งครัดท่ีลดลงเช่นเดียวกับในการจัดวางผังในข้อสังเกตประการแรก  

โดยมีข้อสังเกตว่าพระที ่น ั ่งรองคือพระที่นั ่งดำรงสวัสดิ ์อนัญวงศ์อันเป็นพระปรัศว์ซึ่ง
สันนิษฐานว่าใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์และสำหรับเจ้านายฝ่ายในมีความสูงกว่าพระที่นั่งทั้งสอง
องค์คือ 3.325 เมตร (พื้นสูง 6 ศอกคืบ 3 นิ้ว)  

จนถึงช่วงท่ีพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารในช่วงระยะท่ี 2 จะสังเกตได้ว่า พระท่ีนั่งองค์นี้จะ
มีความสูงกว่าพระที่นั่งส่วนหน้าที่สร้างขึ้นในเวลาก่อนหน้าเกือบ 2 เมตร ด้วยลักษณะการยกพื้น
ดังกล่าวทำให้สามารถพิจารณาได้สองแนวทางคือ หนึ่ง ความสูงของพระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร
เกิดขึ้นจากการออกแบบด้วยไวยากรณ์สถาปัตยกรรมคลาสสิคจึงต้องมีการปรับระดับความสูงให้
สัมพันธ์กับรูปด้านใหม่ของอาคารประกอบกับการสร้างสูงเพื่อให้ไม่บังการถ่ายเทอากาศ และ สอง คือ
ลักษณะดังกล่าวเป็นการยึดลำดับฐานานุศักด์ิของอาคารตามท่ีปรากฏว่าช้ันสองของพระท่ีนั่งองค์นี้ถูก
ใช้เป็นท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ในปี พ.ศ.2417 แต่ก็จะยังสังเกตได้ว่า พระท่ี
นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารมีการรองรับกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่ายหน้าหรือฝ่ายในท่ีมาเข้าเฝ้าฯ
ในพื้นท่ีช้ันสองเช่นเดียวกัน 

จึงสรุปได้ว่า ฐานานุศักดิ์ทางสถาปัตยกรรม ต้ังแต่พระอภิเนาว์นิเวศในรัชกาลท่ี 4 จนถึงกรณี 
พระราชมณเฑียรในหมู่พระที่นั่งจักรีฯช่วงระยะที่ 1-2 ในช่วงต้นรัชกาลที่ 5 ได้ลดความเคร่งครัดลง
อย่างต่อเนื่อง  

และข้อสังเกตในอีกกรณีศึกษาคือ พระท่ีนั่งวโรภาษพิมานระยะแรก ในพระราชวังบางปะอิน 
อันเป็นพระราชวังในการแปรพระราชฐาน ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2415-2417 อันเป็นช่วงร่วมสมัย
กับการสร้างพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร การออกแบบพื้นที่ภายในปรากฏว่ายังคงแบ่งลำดับ
ฐานานุศักดิ์ตามแบบแผนแบบจารีตอย่างชัดเจน227 ด้วยลักษณะอาคารตึกมีความสูง 2 ช้ันโดยช้ันท่ี 1 
มีการแบ่งส่วนหน้าสำหรับเสด็จออกราชการและรับทูตชาวต่างชาติ ส่วนหลังสำหรับประทับสำราญ
พระราชอิริยาบถร่วมกับเจ้านายและพระราชโอรสธิดาฝ่ายใน และชั้นที่ 2 เป็นส่วนที่ประทับสำราญ
พระราชอิริยาบถส่วนพระองค์หรือท่ีบรรทม228  

 
227 ธิดารัตน์ ติยะวงศ์มานะ, สถาปัตยกรรมพระราชวังบางปะอินสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ม
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 132. 

228 “จดหมายเหตุการณ์เฉลิมพระท่ีนั่งบางปะอิน จ.ศ.1238,” สมุดไทยดำ, อักษรไทย, เส้น
ดินสอ, รัชกาลท่ี 5, มัดท่ี 95, เลขท่ี 1, หอสมุดแห่งชาติ 
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ภาพท่ี 100 ภาพถ่ายหมู่พระท่ีนั่งอภิเนาว์นิเวศน์แสดงพระท่ีนั่งบรมพิมาน(อาคารกลาง) และหอพระ
หลังคาโดมเหนือดาดฟ้าพระท่ีนั่งภานุมาศจำรูญ 
ท่ีมา: สำนักราชเลขาธิการ. สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนัก, 2531), 153. 

3.4.3. ธรรมเนียมการสร้างหอพระในพระราชมณเฑียร 

พิจารณาธรรมเนียมในการสร้างหอพระในพระราชมณเฑียร ตามข้อสังเกตก่อนหน้าว่าพระ
ราชมณเฑียรในพระบรมมหาราชวังล้วนปรากฏการสร้างหอพระ 2 หอไว้ภายในมาโดยตลอด คือ หอ
พระพุทธรูปและหอพระบรมอัฐิ  
 

ในข้อสังเกตนี้เมื่อพิจารณาต่อมาถึงพระราชมณเฑียรในหมู่พระที่นั่งจักรีฯช่วงระยะที่ 1 ก็มี
การสร้างหอพระขึ้นทั้ง 2 หลังเช่นกัน โดยมีลักษณะท่ีสัมพันธ์กับการสร้างหอพระในพระราชมณเฑียร
สถานช่วงเวลาก่อนหน้า คือ  

1. หอพระท้ังสองหลังมีขนาดและความสูงเท่ากันคือมีการยกพื้นช้ันล่างสูง 0.95 เมตร และ
พื้นช้ันสองซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพื้นท่ีประดิษฐานปูชนียวัตถุ สูง 4.205 เมตรจากระดับพื้น 
ทำให้หอพระดังกล่าวมีความสูงกว่าระดับพื้นช้ันสองของพระท่ีนั่งองค์อื่นในช่วงระยะท่ี 1 
ที่มีความสูง 3.18 เมตร ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดแสดงให้เห็นถึงการยกฐานานุศักดิ์หอ
พระให้สูงกว่าพระท่ีนั่งองค์อื่นท่ีสร้างในเวลาเดียวกัน  

2. หอพระท้ังสองหลังมีตำแหน่งแยกออกมาจากหมู่พระท่ีนั่งในช่วงระยะท่ี 1 คือหอพระฝ่ัง
ตะวันตกตั้งอยู่ระวางพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ กับพระท่ีนั่งพิพัฒพงศถาวรวิจิตร และ
หอพระฝ่ังตะวันออกตั้งอยู่ระวางพระท่ีนั่งสมมุติเทวราชกับพระท่ีนั่งดำรงสวัสดิอนัญวงศ์ 
สอดคล้องกับธรรมเนียมการสร้างหอพระในพระราชมณเฑียรสถานท่ีจะไม่ให้พื้นท่ีปะปน
กับส่วนเรือน  

3. ภายในหนังสือคอร์ตข่าวราชการซึ่งให้รายละเอียดของส่ิงก่อสร้างในพระราชมณเฑียร ใน
ส่วนหอพระ เอกสารไม่ได้ระบุจำแนกระหว่างหอพระพุทธรูปกับหอพระบรมอัฐิ แต่จาก
ลักษณะกายภาพท่ีสัมพันธ์กับธรรมเนียมปฏิบัติ และนิยามของหอพระท่ีสามารถแปลได้
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ท้ัง หอพระเจ้าท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป หรือหอพระพระเชษฐบิดรซึ่งหมายถึงหอบรรพ
บุรุษตามระบุในกฎมณเฑียรบาล229 ทำให้สันนิษฐานได้ว่าหอพระทั้งสอง เป็นการแยก
ประเภทของปูชนียวัตถุออกจากกัน 

ท้ังนี้มีข้อสังเกตว่าการสร้างพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในช่วงระยะท่ี 3 ได้จัดให้พื้นท่ีมุขช้ัน 3 
องค์ตะวันออก องค์กลาง และองค์ตะวันตกเป็นพื้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระบรมอัฐิของ
พระมหากษัตริย์และเจ้านายช้ันสูงตามลำดับ แสดงให้เห็นว่ายังคงมีการรักษาธรรมเนียมการสร้างหอ
พระในระดับฐานานุศักดิ์สูงเอาไว้ 

จึงสรุปได้ว่า การสร้างหอพระภายในพระราชมณเฑียรในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ช่วง
ระยะท่ี 1 ถือเป็นการรักษาธรรมเนียมปฎิบัติในการสร้างหอพระต้ังแต่พระมหามณเฑียรในสมัยรัชกาล
ท่ี 1 และพระอภิเนาว์นิเวศน์ในสมัยรัชกาลท่ี 4 มาโดยต่อเนื่อง ท้ังในเชิงกายภาพและคติ 

3.4.4. ข้อสังเกตประการทีส่ี่ ธรรมเนียมการเสด็จออกท้องพระโรงในพระราชมณเฑียร 

ในข้อสังเกตนี้จะเป็นส่วนบทสรุปที่แยกออกมาจากส่วนที่เหลือ เพื่อนำเสนอความสัมพันธ์

ระหว่างพัฒนาการพระราชมณเฑียรและความเปลี่ยนแปลงสถานภาพพระมหากษัตริย์ในช่วงต้นรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมพระท่ีนั่ง

และการแสดงสถานภาพพระมหากษัตริย์ในกรณีพระราชมณเฑียรในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท

ช่วงต้นรัชกาลที่ 5 ในการศึกษานี้จำเป็นต้องพิจารณาให้เห็นถึงสถานภาพพระมหากษัตริย์ในสังคม

จารีตที่แสดงออกผ่านธรรมเนียมและคติสัญลักษณ์ในการเสด็จออกมหาสมาคม ตลอดจนถึงความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

 โดยสังเขป ท้องพระโรง มีความหมายถึงห้องโถงใหญ่ในพระราชมณเฑียรใช้เป็นที่ออกว่า

ราชการ และเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีและรัฐพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ในเชิงคติ

สัญลักษณ์การเสด็จออกมหาสมาคมทั้งต่อหน้าการประชุมขุนนางเสนาบดีฝ่ายหน้าหรือฝ่ายใน และ

การเสด็จออกรับราชทูตในท้องพระโรงพระมหาปราสาทราชมณเฑียรตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงช่วงต้น

รัตนโกสินทร์ ท้องพระโรง เปรียบเสมือนการจำลองคติจักรวาลในระบบไตรภูมิลงมาผ่านระบบ

สัญลักษณ์ต่างๆภายในมณฑลพิธีหรือภายในตัวอาคารและองค์ประกอบ เช่น ในพระที่นั่งอมรินทร์

วินิจฉัย เมื ่อพระมหากษัตริย์เสด็จออกมหาสมาคมจะทรงประทับเหนือพระที่นั่งบุษบกมาลามหา

 
229เรื่องเดียวกัน 
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จักรพรรดิพิมานซึ่งประดับด้วยบุษบกยอดปราสาทและฐานแบกโดยรอบ230 พระที่นั่งมีการรายล้อม

ด้วยเครื่องประดับเช่นดอกไม้เงินดอกไม้ทอง เปรียบเสมือนเวชยันทร์วิเชียรปราสาทของพระอินทร์

เหนือเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางจักรวาลในคติไตรภูมิ โดยมีฐานครุฑแบกเสมือน เชิงเขาพระ

สุเมรุ231 และดอกไม้เงินดอกไม้ทองเปรียบได้กับป่าหิมพานต์ท่ีรายล้อมเขาพระสุเมรุ พระมหากษัตริย์

จึงทรงแสดงตนในสถานะของสมมุติเทพอย่างพระอินทร์ ผู้เป็นประธาน และประมุขเหล่าทวยเทพ

เทวดา มีพระราชภาระในการปกครองสวรรค์และโลกมนุษย์ ในขณะที่ขุนนางข้าราชการในท้องพระ

โรงดำรงสถานะเป็นเทวดาบริวารในเทวสภา232 คติดังกล่าวนี้ยังตอกย้ำผ่านการประเพณีการส่งเครื่อง

ราชบรรณาการจากประเทศราชท่ีขึ้นกับสยาม โดยมีการถวายชุดดอกไม้เงินดอกไม้เป็นองค์ประกอบ

สำคัญ ในเชิงคติสัญลักษณ์การถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทองนี้สามารถแสดงถึงความสวามิภักดิ์ใต้พระ

บรมเดชานุภาพขององค์พระมหากษัตริย์ และเปรียบเสมือนว่าประเทศราชนั้นๆยอมรับตนเองใน

สถานะของป่าหิมพานต์ที่รายรอบอาณาจักรสยามในฐานะของเขาพระสุเมรุหรืออาจเปรียบได้ถึงเขา

ไกรลาศท่ีประทับพระอิศวรอันเป็นศูนย์กลางรัฐประเทศราชต่างๆ233    

ด้วยคติสัญลักษณ์ที่ปรากฏ ท้องพระโรง จึงเปรียบเสมือนสถานที่ในการแสดงรัฐนาฏกรรม

ของรัฐในสมัยจารีตท่ีนำเสนอทิพยภาวะของกษัตริย์ในฐานะสมมุติเทพผู้เป็นประธาน และรองรับคติท่ี

ให้สิทธิธรรมในการปกครองอาณาจักรและประเทศราชต่างๆ รวมถึงการแสดงระเบียบสังคมจารีตท่ี

บทบาทของบุคคลในพื้นท่ีท้องพระโรงย่อมถูกแบ่งระดับบุญบารมีแตกต่างกันเป็นช่วงช้ันสูงต่ำ  

 
230 จุลทัศน์ พยาฆรานนท์, หมู่พระมหามณเฑียร (กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่ สำนักพระราชวัง, 2554), 140-141. 
231 ในคัมภีร์โลกศาสตร์ของพุทธศาสนาเถรวาทอธิบายว่า ครุฑอาศัยอยู่ท่ีป่าฉิมพลีบริเวณเชิง

เขาพระสุเมรุ นอกจากนี้ช้ันยักษ์แบกและเทวดาในงานสถาปัตยกรรมท่ีมีฐานานุศักดิ์ยังแทนถึงทัพ
บริวารท่ีอารักขาเชิงเขาเช่นกัน 

232 คณะราชทูต เชอวาลิเยร์ เดอ โชมงต์ ได้รับแต่งต้ังจากพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝรั่งเศส 
พร้อมด้วยจากคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ให้มาในการเข้าเฝ้าฯถวายพระราชสาส์นต่อ
สมเด็จพระนารายณ์ท่ีพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยา ในปี พ.ศ.2228 

233 เทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร, กรมสมเด็จพระ, บันทึกเร่ืองการปกครองของ
ไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2549), 27-28. 
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พิจารณาต่อมาถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมเนียมปฏิบัตินี้ นับตั้งแต่กลุ่มชาติมหาอำนาจ

ตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลในแถบอุษาคเนย์ในช่วงศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมาได้กลายเป็นปัจจัย

ภายนอกส่งผลต่อสังคมและวัฒนธรรมจารีตของสยาม หนึ่งในภาพสะท้อนของผลกระทบท่ีปรากฏชัด

คือ การปรับเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติในการรับคณะราชทูตตะวันตก อาทิเช่น ในกรณีการเสด็จออก

รับคณะราชทูต เดอ โชมองต์ ฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์234 ณ พระท่ีนั่งสรรเพชญ์ปราสาท ท่ี

ราชสำนักต้องยอมประนีประนอมในการยกเว้นธรรมเนียมหมอบคลาน อนุญาตให้คณะทูตสวมหมวก

และรองเท้าเข้าเฝ้าได้ กรณี คณะทูต จอห์น ครอเฟิร์ต ทูตอังกฤษเข้ามาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 คณะทูตนั่งลงถวายบังคม 3 ครั้ง แต่ไม่ต้องหมอบคลาน รวมถึง

สามารถการถวายพระราชสาส์นต่อพระหัตถ์ได้ซึ่งไม่ใช่ธรรมเนียมแต่เดิม จนถึงในกรณีการเสด็จออก

รับคณะทูต เซอร์ จอห์น บาวริ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 คราว

เจรจาสนธิสัญญา ณ ท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยฯ เป็นอีกครั้งที่ราชสำนักยอมผ่อนปรน

ธรรมเนียมปฎิบัติให้กับคณะทูต อาทิ การยืนถวายบังคับ และสามารถพกกระบี่เข้าไปในท้องพระโรง

ได้ในฐานะเครื่องแบบเต็มยศ การถวายพระราชสาส์นต่อพระหัตถ์เช่นเดียวกับคณะราชทูตโชมองต์

และครอเฟิร์ต235 และมีการปรับระเบียบสำหรับข้าราชการและขุนนางให้สวมเส้ือเมื่อมีการเข้าเฝ้าใน

ท้องพระโรง  

การยอมผ่อนปรนและข้อเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนธรรมเนียมหลายประการจากคณะทูต

ชาวตะวันตก มักถูกมองว่าว่าชาติตะวันตกไม่เข้าใจหรือดูแคลนธรรมเนียมตะวันออก236 แต่ในอีกด้าน

หนึ่งความขัดแย้งดังกล่าวโดยมากเกิดขึ้นจากวิธีมองท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเป็นส่ิงท่ีชนช้ันนำในช่วงรัชกาลท่ี 

5 เข้าใจเป็นอย่างดีตัวอย่างเช่น กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายว่า  

“การรับแขกเมืองตามแบบโบราณนั้นประเทศทางอาเซียถือคติผิดกันกับประเทศ

ทางยุโรปหลายอย่าง ที ่เป็นข้อสำคัญ คือ ประเพณีทางยุโรปยืนเฝ้า ทาง

ตะวันออกยังใช้หมอบคลาน อีกประการหนึ่งทางยุโรปถือว่าตัวราชทูตเป็นผู้

 
234 Lach, Donald F., Asia in the Making of Europe, (Chicago : University of 

Chicago Press, c1965.), 253 
235 ปรามินทร์ เครือทอง, พระจอมเกล้า พระเจ้ากรุงสยาม (กรุงเทพฯ : มติชน, 2547) , 

44-46. 
236 เรื่องเดียวกัน 49 
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ต่างพระองค์พระเจ้าแผ่นดินพระราชสาส์นเป็นแต่เอกสารนำราชทูต แต่

ประเพณีทางอาเซียถือว่าพระราชสาส์นต่างพระองค์พระเจ้าแผ่นดิน ราชทูต

เป็นแต่อย่างข้าราชการตามเสด็จ (คติอันนี้ประเทศลังกา พม่า มอญ ไทย แล

เขมร ได้แบบมาจากอินเดียแต่โบราณ) เพราะเหตุนี้ตามประเพณีเดิม ซึ่งคงใช้มา

จนสมัยตอนแรกในร ัชกาลที ่  ๕ เม ื ่อพระราชสาส์นของพระเจ้าแผ่นดิน

ต่างประเทศมาถึงกรุงเทพฯ จึงจัดเรือเอกชัยลงไปรับพระราชสาส์น มีเรือกันยา

รับพวกทูตานุทูตแห่มาจากสถานกงสุลหรือเรือรบ ซึ่งเชิญพระราชสาส์นมา ครั้น

มาถึงท่าขึ้นบกก็เชิญพระราชสาส์นขึ้นยานมาศ ตัวราชทูตนั่งแคร่กั้นหัปทนหรือ

นั่งคานหาม แลพวกบริวารขี่ม้าบ้างเดินบ้างตามบรรดาศักดิ์ มีกระบวนทหาร

เกณฑ์หัดอย่างยุโรปแห่นำ ๑๐ โหล ถ้าเรือรบต่างประเทศเชิญพระราชสาส์นมา

ก็ยอมให้ทหารเรือรบขึ้นเดินแห่พระราชสาส์นต่อทหารไทยอีกกระบวนหนึ่ง แห่

พระราชสาส์นจากศาลต่างประเทศที่ท่าเตียนมายังพระบรมมหาราชวัง ถ้า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสาส์นไปยังพระเจ้าแผ่นดินต่างประเทศ ก็แห่พระ

ราชสาส์นจากพระบรมมหาราชวังโดยทำนองเดียวกันไปส่งมอบณสถานกงสุล 

หรือเรือรบซึ่งจะเชิญไป เป็นประเพณีมาดังนี้”237 

ความเปลี่ยนแปลงของธรรมเนียมการรับราชทูตให้สอดรับกับขนบธรรมเนียมของตะวันตก 

ส่งผลมาถึงการสร้างท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคมอันเป็นท้องพระโรงในรูปแบบสถาปัตยกรรม

ตะวันตก ในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ภายหลังการเสด็จออกรับคณะทูต เซอร์ จอห์น บาวริ่ง 

ได้สี่ปี และได้ใช้เป็นสถานที่หลักในการรับคณะทูตต่างประเทศแทนที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยโดย

ตลอดรัชสมัย โดยมีระบุพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ไว้ใน  “ประกาศเทวดา

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร”238 ความว่า  

 
237 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, (2493). พระราชพงศาวดาร

กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕. เขาถึงเมื่อ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562. เขาถึงไดจาก https://
vajirayana.org/พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์-รัชกาลท่ี-๕ /ตอนท่ี-๑๒#_ftnref280 

238ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ. (25 ตุลาคม 2561). พระท่ีนั่งอนันตสมาคม : หน้าตาของ
ความศิวิไลซ์ ในและนอกร้ัวกำแพงวัง. สืบค้นเมื่อ24 ตุลาคม 2562, จาก ช่ือเว็บไซต์: 
https://www.matichonweekly.com/column/article_142740. 

https://vajirayana.org/
https://vajirayana.org/
https://www.matichonweekly.com/column/article_142740
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“…อนึ ่งในแผ่นดินปัจจุบ ันน ี ้ได ้ม ีทางพระราชไมตร ีด ้วยพระมหานครใน

แผ่นดินใหญ่ๆ ในแผ่นดินยุโรปแลทวีปอเมริกา มีส่ิงของเครื่องราชบรรณาการมา

ถวายเจริญทางพระราชไมตรีล้วนๆ ดี หลายอย่างต่างๆ 

ของจำพวกนี้จะทรงพระราชศรัทธาถวายบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามหลวง

เสียก็หาควรไม่ เพราะทูตที่มาแต่เมืองเจ้าของเครื่องราชบรรณาการเหล่านั้น ก็

เข้ามาเนืองๆ แล้วถามว่าเครื่องราชบรรณาการเหล่านั้นยังคงเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ถึงทางพระราชไมตรีสืบไปฤา ครั้งเมื่อจะจัดประดับประดาในพระท่ีนั่งสร้างอย่าง

สยามตามอย่างช่างโบราณ ก็จะดูพานขัดพระเนตร เปนที่ยิ้มเย้ยของแขกเมือง

ท่ีมาแต่ประเทศยุโรปจะพึงว่าได้ ว่าของสำหรับใช้อย่างอื่น เอามาใช้อย่างอื่นไป 

เพราะฉะนั้น จึงโปรดให้ช่างสร้างพระอภิเนาว์นิเวศน์ โดยแบบอย่างท่วงทีคล้าย

กับราชนิเวศน์ ซึ่งมีในมหานครข้างโยรปิยปถพี (คือ ยุโรปปฐพี , ผู้เขียน) เพื่อ

จะต้องท่วงทีกับสิ่งเครื ่องประดับประดาที่ได้มาแต่โยรปิยมหานครต่างๆ ไว้

สำหรับรับแขกเมือง และระลึกถึงทางพระราชไมตรีด้วยพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ใน

โยรปิยปถพี เพราะทอดพระเนตรเห็นของราชบรรณาการพิเศษที่กล่าวมานี้อยู่

เนืองๆ นั้น…” 

ในด้านหนึ่งความพยายามในการสร้างท้องพระโรงแบบตะวันตกได้สะท้อนให้เห็นว่าท้องพระ

โรงตามอย่างจารีตไม่สามารถรองรับธรรมเนียมปฏิบัติอย่างตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อธรรม

เนียมในราชสำนักสยามได้อีกต่อไป ทั้งยังสร้างความขัดเขินเช่นเดียวกับการอธิบายในพระบรมราช

โองการถึงการจัดวางเครื่องราชบรรณาการอย่างตะวันตกท่ีขัดกับพระท่ีนั่งตามอย่างช่างโบราณ อีกท้ัง

คติสัญลักษณ์ท่ีปรากฏในท้องพระโรงแบบจารีตยังแสดงความเป็นจักรพรรดิราชท่ีขัดแย้งกับแนวคิดรัฐ

ชาติแบบตะวันตกที่จะถือให้ประมุขของแต่ละชาตินั ้นมีศักดิ์เสมอกัน ดังเช่นความพยายามของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการแสดงพระองค์เองในฐานะขององค์พระประมุขที่มี

สถานะทัดเทียบกับประมุขของมหาอำนาจตะวันตก ยังปรากฏให้เห็นผ่านวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใหมใ่น

ราชสำนักหลายๆด้านอาทิ การฉายพระบรมฉายาลักษณ์ในเครื่องแต่งกายอย่างตะวันตก หรือการมี

พระราชหัตถเลขา ให้แก่ประมุขหลายพระองค์ในยุโรปรวมถึงประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา239 แต่

 
239 Clare Veal, (2013) The Charismatic Index: Photographic Representations 

of Power and Status in the Thai Social Order, Global Photography, 2(3), 9. 
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ขณะเดียวกันธรรมเนียมบางอย่างเช่นการหมอบคลานยังคงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของข้าราชการและ

พระบรมวงศานุวงศ์ท่ีร่วมในการเข้าเฝ้าฯ  

 

ภาพท่ี 101 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เซอร์จอห์น เบาริ่ง อัครราชทูต
อังกฤษ เข้าเฝ้า (ภาพจิตรกรรมเทิดพระเกียรติกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ วาดโดย นคร หุรา
พันธ์ ปัจจุบันแขวนอยู่ภายในอาคารรัฐสภา) 

 

ภาพท่ี 102 ภาพเขียนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ออกรับคณะราชทูตฝรั่งเศสท่ี
พระท่ีนั่งอนันตสมาคมในหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ 

 

https://www.academia.edu/3398983/The_Charismatic_Index_Photographic_Represen
tations_of_Power_and_Status_in_the_Thai_Social_Order 

https://www.academia.edu/3398983/The_Charismatic_Index_Photographic_Representations_of_Power_and_Status_in_the_Thai_Social_Order
https://www.academia.edu/3398983/The_Charismatic_Index_Photographic_Representations_of_Power_and_Status_in_the_Thai_Social_Order
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ต่อมาในช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีแรกพระองค์ยังคงใช้

ธรรมเนียมปฏิบัติตามอย่างในรัชกาลท่ี 4 และเริ่มมีการเปล่ียนแปลงมาเป็นลำดับ โดยในช่วงเวลาก่อน

พระราชมณเฑียรในหมู่พระที่นั ่งจักรีมหาปราสาทจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2415-2418 ได้ปรากฏว่า

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ใช้ท้ังท้องพระโรงพระท่ีนั่งอมรินทร์วินิจฉัยและ

พระท่ีนั่งอนันตสมาคมเป็นสถานท่ีรับคณะราชทูต และแขกเมืองชาวต่างประเทศเข้าเฝ้า เช่น การใช้

พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเป็นท้องพระโรงในการเสด็จฯออกรับพระราชสาส์นจากประมุขประเทศ

ต่างๆในยุโรปคราวบรมราชาภิเษกครั้งที่ 1 และพระที่นั่งอนันตสมาคมในการเสด็จออกรับราชทูต

ออสเตรียในการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์240241 และในด้านธรรมเนียมภายในราชสำนักท่ีเกี่ยวข้อง

กับการเข้าเฝ้าฯในช่วงต้นรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แสดงให้เห็นถึง

ความกระตือรือร้นที่จะปรับธรรมเนียมปฏิบัติเดิมให้สอดรับกับขนบธรรมเนียมของตะวันตกในหลาย

ด้านต่อเนื่องจากรัชกาลที่ 4 เช่น การให้เจ้านายขุนนางที่เข้าเฝ้าแต่งตัวด้วยเสื้อเปิดคอแย๊กเก็ตขาว

(Jacket) และถุงเท้าอย่างฝรั่ง และความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือโปรดฯให้ยกเลิกธรรมเนียม

หมอบคลานในปี พ.ศ. 2417242243   

ภายหลังพระราชมณเฑียรในหมู่พระที่นั ่งจักรีมหาปราสาทชุดแรกเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 

2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้พระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติซึ่งสันนิษฐาน

ว่าเป็นท้องพระโรงในรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็นเสมือนท้องพระโรงควบคู่ไปกับการใช้ท้อง

พระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญ พระที่นั่งสมมุติเทวราชอปุบัติ 

ได้ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกเมือง และเป็นสถานที่เสด็จออกขุนนาง และว่าราชการร่วมกับคณะท่ี

 
240 มีข้อสังเกตว่า การถวายพระราชสาส์นทรงใช้พระท่ีนั่งอมรินทร์วนิิจฉัยเป็นสถานท่ีเสด็จ

ออก ขณะท่ีการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทรงเลือกใช้พระท่ีนั่งอนันตสมาคมแทน 
241 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, (2493). พระราชพงศาวดาร

กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๕. เขาถึงเมื่อ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562. เขาถึงไดจาก https://
vajirayana.org/พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์-รัชกาลท่ี-๕ /ตอนท่ี-๑๒#_ftnref280 

242 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชกาล
ท่ี 5 ปีมะโรง พ.ศ.2411 - ปีระกา พ.ศ.2416 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 
2516), 165. 

243 ประกาศเปล่ียนธรรมเนียมใหม่ให้ผู้น้อยเลิก หมอบคลาน กราบไหว้ ต่อเจ้านาย และผู้มี
บรรดาศักดิ์  (2416, 2 สิงหาคม). ราชกิจจานุเบกษา, เล่มท่ี 1, 54-55. 

https://vajirayana.org/
https://vajirayana.org/
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ปรึกษาราชการแผ่นดินที่พระองค์ตั้งขึ้นเช่น ในคราวท่ีทรงประกาศกระแสพระราชดำริ ให้มีการเลิก

ทาส ณ พระที่นั่งองค์นี้ ท่ามกลางที่ประชุมคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2417244 กระทั่งภายหลังพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารเสร็จสมบูรณ์ปี พ.ศ. 2418 พระที่นั่ง

องค์ใหม่นี้จึงได้ใช้เป็นท้องพระโรงหลักในการต้อนรับแขกเมืองชาวตะวันตก245 เจ้านายและขุนนาง

แทนพระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ และใช้เป็นท่ีจัดกิจกรรมต่างๆภายในราชสำนักเช่น งานเล้ียงปีใหม่

ตามอย่างตะวันตกร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ การประชุมเสวยเนื่องในวโรกาศอย่างงานโสกันต์ 246 

ฯลฯ 

โดยมีข้อควรสังเกตว่าในขณะที่ธรรมเนียมการเข้าเฝ้าฯในหมู่คณะทูตชาวตะวันตก และ

เจ้านายขุนนาง ถูกปรับให้มีความเป็นตะวันตกมากยิ่งขึ้นรวมถึงการท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงเลือกใช้พระราชมณเฑียรแห่งใหม่ในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทเพื่อรองรับความเป็น

ตะวันตกดังกล่าว แต่ในการเสด็จออกรับตัวแทนประเทศราชในการส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็น

บรรณาการ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังคงใช้พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเป็นสถานท่ี

ในการจัด อาทิ การถวายเครื่องราชบรรณาการของเมืองกลันตัน เมืองตรังกานู ฯลฯ ที่ปรากฏใน

หนังสือคอร์ตข่าวราชการ ความว่า 

“เวลาบ่าย ๕ โมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพระท่ีนั่งอมรินทวินิจ

ฉัยมไหศวริยพิมานโดยสถานอุดราภิมุข พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แลข้าทูล

ละออง ธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายทหารพลเรือนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ 

ท่ีนั่น พระนรินทรราชเสนีจึงนำหวันยาหยานาย ๑ หวันมหะหมัดนาย ๑ หวันนา

 
244 แสงสูรย์ ลดาวัลย์, ม.ร.ว., พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน

พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ : สำนักพระราชวัง, 2519), 87. 
245 ต้ังแต่ปี พ.ศ.2418 เป็นต้นมาในหนังสือคอร์ตราชกิจรายวัน ปรากฏชาวต่างชาติจำนวน

มากมาเข้าเฝ้าฯในวโรกาสต่างๆ ณ พระท่ีนั่งบรมราชสถิตมโหฬาร รวมถึง จอห์น คลูนิช ได้ถวายแบบ
ร่างพระท่ีนัง่จักรีมหาปราสาท ณ พระท่ีนั่งองค์นี้เช่นกัน 

246 ภาณุรังสีสว่างวงศ์,สมเด็จฯ เจ้าฟ้า และคณะ. หนังสือ Court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 
พระองศ์ช่วยกันแต่ง(เล่ม 1) (พระนคร : สำนักราชเลขาธิการ, 2539), 160 
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วังนาย ๑ หวันมหะหมัดนาย ๑ แขกเมืองกลันตันซึ่งคุมต้นไม้ทองเงินเครื่องราช

บรรณาการเข้ามาทูลเกล้า ฯ ถวาย...”247 

“เวลาบ่าย ๕ โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพระที่นั่งอมริน

ทวินิจ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แลข้าราชการเฝ้าโดยลำดับกัน เจ้าพนัก

การประโคมที่เป่าแตรตีมโหระทึกขึ้น ครั้นสงบเสียงประโคมแล้ว จึงมีพระบรม

ราชโองการให้เจ้าพนักงานกรมพระกลาโหมนำแขกเมืองตรังกานูเข้าเฝ้าทูล

ลอองธุลิพระบาทในท่ีนั่น ... พระนรินทรราชเสนี จึงทูลเบิกว่า ขอเดชะฝ้าละออง

ธุลีพระบาทปกเกล้าฯ ข้าพระพุทธเจ้าพระยาไชเยนทรฤทธิรงค์รายามุตาเมือง

ตรังกานู แต่งให้อุนังกายอเดรังกายอเดหวาอินดารานาย ๑ หวันหลงนาย ๑ หวัน

มุตานาย ๑ เจะมะหมัดนาย ๑ เจะมะหมัดนาย ๑ รวม ๔ นายคุมต้นไม้ทอง

ต้นไม้เงินบรรณาการเมืองตรังกานูจำนวนปีชวดอัฐศก เข้ามาทูลเกล้า ฯ ถวาย

...”248 

จะสังเกตได้ว่าธรรมเนียมปฏิบัติอย่างจารีตเช่นการประโคมแตรสังข์มโหระทึกยังคงปรากฏ

อยู่ในพิธีและการเลือกใช้พระที่น ั ่งอมรินทรวินิจฉัยในการถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นเคร ื ่อง

บรรณาการ สะท้อนให้เห็นถึงการขับเน้นคติสัญลักษณ์แบบจารีตท่ีราชสำนักสยามเปรียบเสมือนความ

เป็นศูนย์กลางจักรวาลในคติไตรภูมิโดยมีประเทศราชในฐานะป่าหิมพานต์ที่รายล้อมอยู่อย่างเป็น

รูปธรรม 

เม ื ่อพ ิจารณาในการใช้ท้องพระโรงทั ้งสองกรณีน ี ้จะสังเกตได้ว ่าในช่วงต้นร ัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้ท้องพระโรงทั้งแบบตะวันตกและแบบจารีต

นำเสนอสถานภาพพระมหากษัตริย์ท่ีแตกต่างกัน  

ในการเลือกใช้ท้องพระโรงแบบตะวันตกคือพระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติและพระที่นั่งบรม

ราชสถิตย์มโหฬาร พระองค์ได้นำเสนอความทันสมัยภายใต้วัฒนธรรมตะวันตกของราชสำนักและ

นำเสนอสถานภาพของพระมหากษัตริย์ในฐานะของประมุขของรัฐสมัยใหม่ที ่ทัดเทียบกับประมุข

มหาอำนาจตะวันตกอื่นๆให้แก่ชาวต่างชาติ รวมถึงเจ้านายและขุนนาง  

 
247 เรื่องเดิม, 111 

248 เรื่องเดิม, 128-129 
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ในการเลือกใช้ท้องพระโรงแบบจารีตคือพระที่นั ่งอมรินทรวินิจฉัย พระองค์ยังคงรักษา

สถานภาพของพระมหากษัตริย์ในฐานะสมมุติเทพในคติแบบไตรภูมิ และจักรพรรดิราชที่ทรงแผ่พระ

บรมเดชานุภาพและพระบรมโพธิสมภารปกครองรัฐน้อยใหญ่โดยรอบในเชิงสัญลักษณ์ต่อประเทศราช

ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นรัชกาลที่ 5 ที่การกำหนดขอบเขตด้วยพรหมแดนภูมิศาสตร์แบบ

รัฐสมัยใหม่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในสยามจนกระท่ังการปฏิรูปการปกครองยกเลิกหัวเมืองประเทศ

ราชมาเป็นมณฑลเทศาภิบาล ในปี พ.ศ. 2435 ธรรมเนียมการส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นบรรณาการ

จึงสิ ้นสุดลงตามไปด้วย โดยอาจอธิบายได้ว่าความจำเป็นที่ต้องตอกย้ำถึงอาณาเขตอิทธิพลของ

อาณาจักรสยามผ่านธรรมเนียมและคติความเช่ือแบบจารีตไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป 

โดยสร ุปความเปลี ่ยนแปลงของธรรมเนียมในราชสำนักและการนำเสนอสถานภาพ

พระมหากษัตริย์เมื ่ออธิบายผ่านการใช้พื ้นที ่ท้องพระโรง ช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่อาจอธิบายได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงเพื่อจะเปล่ียนไปสู่ความเป็นตะวันตก 

(Westernization) โดยสมบูรณ์ หรือเป็นเพียงการผสมระหว่างความเป็นตะวันตกกับประเพณีแบบ

จารีตที่มีอยู ่เดิม แต่เป็นในลักษณะของ “การเลือกรับ” โดยชนชั้นนำภายใต้เงื ่อนไขที ่ย ังคงร ักษา

สถานภาพสังคมแบบจารีตท่ีมีกำหนดลำดับช้ันและให้สิทธิธรรมของผู้ปกครองอยู่ตามความเหมาะสม

โดยดำรงอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ใหม่แบบวัฒนธรรมตะวันตกท่ีแสดงถึงความศิวิไลซ์  
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ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบทางสถาปัตยกรรมพระราชมณเฑียร 3 องค์ใน

พระบรมมหาราชวัง 

หมู่พระมหามณเฑียร 

ในสมัยรัชกาลท่ี 1 

หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ 

ในสมัยรัชกาลท่ี 4 

หมู ่พระราชมณเฑียรในพระที ่นั่ง

จักรีฯ ระยะท่ี 1-2 

ประวัติ 

สร้างปี พ.ศ.2325 

 

รูปแบบสถาปัตยกรรม 

- สถาปัตยกรรมไทยประเพณี 

- ผังสมมาตรตามแนวแกนด่ิง 

- ประกอบด้วยพระท่ีนั่งหลัก3

องค์ หอพระ 2 หอ 

 

 

ท่ีต้ัง 

บริเวณทิศตะวันออกระหว่าง

เขตพระราชฐานชั้นกลางและ

เขตพระราชฐานช้ันใน  

ประวัติ 

สร้างป ีพ.ศ. 2397-2402 

 

รูปแบบสถาปัตยกรรม  

- ผังสมมาตรตามแนวแกนด่ิง 

เ ล ี ย น แ บ บ  Classicism ข อ ง

สยาม พระท่ีนั่งดุสิต 

- ผังสมมาตรตามแนวแกนยาว 

- ประกอบด้วยพระที่นั่งหลัก11

องค์ หอพระ 2 หอ 

ท่ีต้ัง 

ระหว่างบริเวณหน้า “พระที่นั่ง

สุทไธสวรรย์” เขตพระราชฐาน

ชั้นกลาง และ “สวนขวา” เขต

พระราชฐานช้ันใน 

ประวัติ 

สร้างปี พ.ศ.2411-2419 

 

รูปแบบสถาปัตยกรรม 

-  ผ ั ง สมมาตรตามแนวแกนด่ิง 

เลียนแบบ Classicism ของสยาม 

พระท่ีนั่งดุสิต 

- ผังสมมาตรตามแนวแกนยาว 

- ประกอบด้วยพระที่นั่งหลัก3องค์ 

หอพระ 2 หอ 

ท่ีต้ัง 

ระหว่างพระมหามณเฑียรและพระ

ที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหน้า บริเวณ

พ ื ้ นท ี ่ เ ด ิ มของ  “โ ร งช ้ า ง”เขต

พระราชฐานชั้นกลางและพื้นที่เดิม

ของหมู่พระตำหนักตึก 



  

 

182 

ผังพื้นพระท่ีนั่ง 

 

 

 

ท่ีประทับส่วนพระองค์ 

ที ่ต ั ้ง - พระที ่น ั ่งจ ักรพรรดิ

พิมาน 

เ ป ็ น ส ถ า น ท่ี ป ร ะ ท ั บ ฝ่ั ง

ตะว ันออก  แกนกลางช ่วง

กลางค่อนไปทางท้าย 

 

ผังพื้นพระท่ีนั่ง 

(สันนิษฐาน) 

 

 

 

ท่ีประทับส่วนพระองค์ 

ท่ีต้ัง- พระท่ีนั่งบรมพิมาน  

อยู่ตรงกลางช้ันท่ี 3 ของหมู่พระ

ท่ีนั่ง 

  

 

ผังพื้นพระท่ีนั่ง  

(สันนิษฐาน) 

 

 

 

 

 

ท่ีประทับส่วนพระองค์ 

ในช่วงระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2411-2415) 

ที่ตั้ง- พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ 

ริมขวาด้านหน้า 

 

ในช่วงระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2417-2419) 

ที ่ต ั ้ง - พระที ่น ั ่งบรมราชสถ ิตย์

มโหฬาร ด้านท้ายสุดตรงกลาง 
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ท้องพระโรงฝ่ายหน้า 

ท่ีต้ัง- พระท่ีนั่งอมรินทรวนิิจ

ฉัยฯ แกนกลางหน้าสุดของหมู่

พระพระท่ีนั่ง 

เป็นสถานท่ีเสด็จออกมหา

สมาคม ฝ่ายหน้า และ

ประกอบพระราชพิธี 

 

 

ท้องพระโรงฝ่ายหน้า 

ท่ีต้ัง- พระท่ีนั่งอนันตสมาคม อยู่

ท่ีหน้าสุดตรงกลาง 

เป็นสถานท่ีเสด็จออกมหา

สมาคม ฝ่ายหน้า และประกอบ

พระราชพิธ ี

 

 

ท้องพระโรงฝ่ายหน้า 

ท่ีต้ัง- พระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ 

ตรงกลางด้านหน้า 

(สันนิษฐาน)  

เป็นสถานท่ีเสด็จออกมหาสมาคม 

ฝ่ายหน้า และประกอบพระราชพิธ ี
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ท้องพระโรงฝ่ายใน 

ที่ตั ้ง- แกนกลางท้องพระโรง

หลัง ส่วนท้ายสุดของหมู่พระ

ท่ีนั่ง 

เ ป ็ น สถ าน ท่ี อ อ ก สม าคม

ร่วมกับเจ้านายฝ่ายในเท่านั้น 

 

ท้องพระโรงฝ่ายใน 

ท่ีต้ัง- พระท่ีนั่งนงคราญสโมสร 

ส่วนท้ายสุดของหมู่พระท่ีนั่ง 

เป็นสถานท่ีออกสมาคมร่วมกับ

เจ้านายฝ่ายในเท่านั้น 

 

ท้องพระโรงฝ่ายใน 

ท่ีต้ัง- พระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์

มโหฬาร ส่วนท้ายสุดของหมู่พระท่ี

นั่ง 

เป ็นสถานท่ีออกสมาคมร่วมกับ

เจ้านายฝ่ายใน (และฝ่ายหน้า)  

 

ท้องพระโรงกลาง 

ท่ีต้ัง- ท้องพระโรงหน้า (นับ

จากพระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน)

ส่วนกลางของหมู่พระท่ีนั่ง 

เป็นสถานท่ีเสด็จออกฝ่ายหน้า 

เช่น เสด็จออกขุนนาง และ

ประกอบพระราชพิธี 

ท้องพระโรงกลาง 

ที ่ต ั ้ ง - พระที ่น ั ่ งบรมพ ิมาน

ส่วนกลางของหมู่พระท่ีนั่ง 

เป็นสถานที ่ต ้อนรับแขกบ้าน

แขกเมืองเป็นการส่วนพระองค์ 

 

ท้องพระโรงกลาง 

ท่ีต้ัง- พระท่ีนั่งสมมุติเทวราชอุปบัติ

ส่วนกลางของหมู่พระท่ีนั่ง 

เป็นสถานที ่ต้อนรับแขกบ้านแขก

เม ืองและข ุนนาง เป ็นการส ่วน

พระองค์ 

 

พระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร 
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เป็นสถานที ่ต้อนรับแขกบ้านแขก

เม ืองและข ุนนาง เป ็นการส ่วน

พระองค์ 

 

สถานท่ีจัดเล้ียงพระราชทาน 

 - 

สถานท่ีจัดเล้ียงพระราชทาน 

ท่ีต้ัง- หอโภชนลีลาศ ส่วนนอก

มุมซ้ายของหมู่พระท่ีนัง่ 

พระราชทานเล้ียงแขก

ชาวต่างชาติ 

ข้อสังเกต- ต้ังอยู่นอกหมู่พระท่ี

นั่งฯ 

 

สถานท่ีจัดเล้ียงพระราชทาน 

ท่ีต้ัง- พระท่ีนั่งบรมราชสถิต

มโหฬารห้องกลางช้ันล่าง ส่วนหลัง

ของหมู่พระท่ีนัง่ 

พระราชทานเล้ียงแขกชาวต่างชาติ 

และพระบรมวงศานุวงศ์ 

ข้อสังเกต- ต้ังอยู่ในหมู่พระท่ีนั่ง 

 

 

 

พระปรัศว์ที่ประทับฝ่ายใน พระปรัศว์ที่ประทับฝ่ายใน พระปรัศว์ที่ประทับฝ่ายใน 
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ท่ีต้ัง- พระท่ีนั่งเทพสถาน

พิลาศ ส่วนหลังริมซ้ายและ

ขวาของหมู่พระท่ีนั่ง 

พระท่ีนั่งเทพอาสน์พิไล 

 

ท่ีต้ัง- พระท่ีนั่งจันทรทิพโยภาส 

พระท่ีนั่งภานุมาศจำรูญส่วนหลัง

ริมซ้ายและขวาของหมู่พระท่ีนั่ง 

 

 

ท่ีต้ัง- พระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์

ส่วนหน้าริมขวาของหมู่พระท่ีนัง่ 

 

 

 

 

หอพระ 

ท่ีต้ัง- หอพระธาตุมณเฑียร 

และหอพระสุราลัยพิมาน 

ส่วนกลางริมซ้ายและขวาของ

หมู่พระท่ีนั่ง 

 

หอพระ 

ที่ตั้ง- หอพระ 2 หอ บนดาดฟ้า

ช้ัน 3 เหนือพระท่ีนั่งจันทรทิพโย

ภาสและพระท่ีนั่งภานุมาศจำรูญ

ส่วนกลางริมซ้ายและขวาของ

หมู่พระท่ีนั่ง 

 

หอพระ 

ท่ีต้ัง- หอพระ 2 หอ บนชั้น 2 

ระหว่างพระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญ

วงศ์และพิพัฒพงศ์ถาวรวิจิตร

ส่วนกลางริมซ้ายและขวาของหมู่

พระท่ีนั่ง 
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หอพระปริตร 

ท่ีต้ัง- หอศาสตราคม(สร้างใน

สมัยรัชกาลท่ี 4) ส่วนหน้าริม

ขวา 

ทำพิธีสวดพุทธมนต์พระปริตร

คาถาเสกน้ำพระพ ุทธมนต์

สำหรับถวายสรงและประพรม

โดยรอบพระราชมนเทียร 

หอพระปริตร 

ท่ีต้ัง- หอเสถียรธรรมปริตร 

ทำพิธีสวดพุทธมนต์พระปริตร

คาถาเสกน้ำพระพุทธมนต์

สำหรับถวายสรงและประพรม

โดยรอบพระราชมนเทียร 

หอพระปริตร 

- 

 

Table  1 ตารางเปรียบเทียบผัง หมู่พระมหามณเฑียร หมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ และพระราชมณเฑียร
ในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 

สรุป 
การจัดวางผังภายในหมู่พระราชมณเฑียรในพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทระหว่างช่วงระยะท่ี 1 

และระยะท่ี 2 เป็นพัฒนาการทางแนวคิดสืบเนื่องมาต้ังแต่หมู่พระราชมณเฑียรแบบประเพณี เรื่อยมา
จนถึงกรณี หมู่พระอภิเนาว์นิเวศซึ่งเริ่มเปลี่ยนรูปแบบสถาปัตยกรรมพระราชมณเฑียรจากแบบ
ประเพณีมาเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก ในความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ทำให้ฐานานุศักดิ ์ทาง
สถาปัตยกรรมบางประการถูกลดทอนและเลือกนำออกไปเช่นเครื่องหลังคาและงานประดับหน้าบันท่ี
สะท้อนถึงคติสมมุติเทวราชแบบพราหมณ์เช่น ลวดลายหน้าบันพระนารายณ์ทรงสุบรรณ พระอนิทร์ 
แทนที่ด้วยงานประดับที่สะท้อนถึงความศิวิไลซ์ในบรรทัดฐานของโลกตะวันตกในขณะนั้นด้วย
องค์ประกอบสถาปัตยกรรมคลาสสิคและหน้าบันที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นตราพระราชลัญจกรประจำ
พระองค์ไปจนถึงการใช้ตราอาร์มแผ่นดินในแบบตะวันตกที่สะท้อนได้ถึงแนวคิดของรัฐสมัยใหม่ แต่
แนวคิดบางประการยังคงปรากฎต่อมาจนถึงช่วงต้นรัชกาลที่ 5 อาทิ ลำดับฐานานุศักดิ์ของการวาง
ลำดับผังพื้นและตำแหน่งอาคารสำคัญอย่างหอพระ ท้องพระโรงและวิมานท่ีประทับ 
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บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาพระราชมณเฑียรสถานในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ระหว่าง พ.ศ. 2411 ถึง 
พ.ศ. 2425  มีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมพระราชมณเฑียรสมัยก่อนการสร้าง
หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และศึกษาถึงปัจจัยการเกิดขึ้นของพระราชฐานแบบตะวันตกช่วงสมัย
ในต้นรัชกาลท่ี 5 อันเป็นพัฒนาการท่ีสืบเนื่องมาจากการสร้างสถาปัตยกรรมตะวันตกในสมัยรัชกาลท่ี 
4  
 การด าเนินการศึกษานี ้ เน่ืองจากกลุ่มพระราชมณเฑียรในพระที่นั่งจกัรีมหาปราสาทมีการ
ต่อเติมและรือ้ถอนมาหลายช่วงสมัย และไม่ปรากฎไม่ปรากฏผังทางสถาปัตยกรรมในช่วงระยะนี้ 
การศึกษาจึงเป็นการอ้างอิงจากหนังสือคอร์ตข่าวราชการ จดหมายเหตุก่อฤกษ์พระที่นั ่งจักรีมหา
ปราสาทซึ่งระบุถึงการมูลเหตุการก่อสร้าง ภูมิสถานเดิมของพระราชมณเฑียร และรายละเอียดพระท่ี
นั่งแต่ละอาคารในช่วงระยะที่ 1 - 3 และอ้างอิงจากภาพถ่ายในช่วงก่อนปี 2419 เปรียบเทียบกับรูป
ถ่ายและผังกายภาพในช่วงเวลาหลัง พ.ศ.2425 เป็นต้นมาเพื่อสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมและ
ลำดับพัฒนาการนำไปสู่การวิเคราะห์ต่อมาถึง คติสัญลักษณ์ ศิลปกรรม และการใช้สอยสถาปัตยกรรม 
 

จากการศึกษาครัง้นี ้สามารถสรุปผลการศึกษาออกไดเ้ป็นสามประเด็นคือ 

หนึ่ง   ผลการศึกษาพัฒนาการรูปแบบสถาปัตยกรรมหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท แสดงให้
เห็นว่าลักษณะทางกายภาพของหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทท่ีปรากฎในปัจจุบันเกิดข้ึนจากการสร้าง
ต่อเติมต่อเนื่องมาหลายสมัยและยังปรากฎร่องรอยของสถาปัตยกรรมท่ีย้อนไปได้ถึงช่วงสมัยแรก 

การสร้างพระราชมณเฑียรในช่วงระยะแรก (พ.ศ. 2411-2416) ภูมิสถานของพระราช
มณเฑียรถูกเลือกให้มีตำแหน่งสัมพันธ์กับพระตำหนักแฝดอันเป็นที ่เสด็จพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ โดยพระราชฐานของพระราชมณเฑียรในระยะดังกล่าว จัดวางตาม
แบบแผนของพระราชมณเฑียรจารีตคือตั้งอยู่ระหว่างพระราชฐานชั้นกลางและพระราชฐานชั้นใน
สำหรับการประกอบพระราชานุกิจร่วมกับฝ่ายหน้าและฝ่ายในโดยมีการใช้เขื ่อนเพชรแบ่งพื้นท่ี
พระราชฐานทั้งสองจากกัน โดยพระราชมณเฑียรในช่วงระยะนี้เป็นอาคารก่อสูงสองชั้น ผังแบบ
สมมาตร มีมุขประธาน 2 มุขระหว่างอัฒจันทร์ทางขึ้นพระท่ีนั่ง รูปแบบสถาปัตยกรรมของพระราช
มณเฑียรเป็นแบบคลาสสิคผสมรูปแบบท้องถิ่นอันเป็นลักษณะท่ีปรากฎสืบเนื่องมาต้ังแต่รัชกาล
ท่ี 4 ภายใต้การรับผิดชอบของกลุ่มช่างไทยอาทิ พระยาเวียงในนฤบาล (หรั่ง เกตุทัต) นายช่าง 
และเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) ผังของอาคารยังคงมีการแบ่งเป็นกลุ่มอาคาร
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พระท่ีนั่งท่ีมีการใช้สอยแตกต่างกันไป ประกอบด้วยพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์สำหรับเป็นท่ีประทับ 
พระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติสำหรับออกราชการ พระท่ีนั่งดำรงสวัสด์ิอนัญวงศ์สำหรับเป็นพระปรัศว์
หรือเรือนหลวงที่ประทับของฝ่ายใน และหอพระ ลักษณะผังและการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเช่นนี้แสดงให้
เห็นว่าพระราชมณเฑียรในช่วงระยะแรกยังมีความคล้ายคลึงกับพระราชมณเฑียรแบบจารีตเป็นอย่าง
มาก  

ในเวลาต่อมาพระราชมณเฑียรในระยะที่ 1 คือพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระที่นั่ง
สมมติเทวราชอุปบัติ ได้มีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพครั้งใหญ่สองครั้งคือ หนึ่ง เมื่อครั้งสร้างพระท่ี
นั่งจักรีมหาปราสาทในปี พ.ศ.2419 ส่วนมุขหน้าและอัฒจันทร์ทางขึ้นของพระที่นั่งมูลสถานบรม
อาสน์ และพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติได้ถูกรื้อถอนลงและแทนที่ด้วยพื้นที่กันชน  (Buffer space) 
คือ อัฒจันทร์เสือ ท้องพระโรงกลาง และโถงอ่างแก้วสำหรับเช่ือมพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทท่ีสร้างขึ้น
ใหม่เข้ากับหมู่พระท่ีนั่งเดิม และสอง การปฎิสังขรณ์หมู่พระท่ีนั่งจักรีในปี พ.ศ.2498 พระท่ีนั่งพระท่ี
นั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติได้ถูกรื้อถอนลงท้ังหมดและสร้างขึ้นใหม่ แต่
ร่องรอยของพระที่นั ่งในช่วงระยะแรกยังคงปรากฎผ่านตำแหน่งและขนาดผังพื้นในหมู่พระที่นั่ง
ปัจจุบัน 

พระราชมณเฑียรในช่วงระยะต่อมาในระยะท่ี 2 (พ.ศ.2413-2418) เป็นการต่อเติมพระท่ีนั่ง
องค์ใหญ่ขึ้นมาหลังหนึ่งต่อเนื่องจากพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติไป
ทางทิศใต้คือ พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร โดยเป็นอาคารก่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผังรูปตัว E ผสม
กากบาทกล่าวคือมีมุขหน้า 3 มุข มุขกลางอันเป็นมุขใหญ่เช่ือมต่อกับหมู่พระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์
และพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ ภายในประกอบด้วยห้องสามห้องมีระเบียงทางเดินโดยรอบ โดย
พระท่ีนั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอิทธิพล พัลลาเดียน (Palladian) ในแบบ
ฉบับของสยามจากลักษณะผังแบบสมมาตรมีการมุข 3 มุข และอิทธิพลงานประดับแบบนีโอคลาสสิค 
(Neo-Classicism) อาทิจั่วหน้า (Pediment) แบบกรีกคลาสสิค มีคานเครื่องบน (Architrave) ใน
สถาปัตยกรรมคลาสสิค ผืนหลังคาของพระท่ีนั่งเป็นโครงสร้างแปไม้ มุงด้วยกระเบ้ืองกาบกล้วยดินเผา
แบบจีนซ้อน มีปูนปั้นทับแนวรูปกลมแทนครอบกระเบ้ือง สันหลังคาทำเป็นราวระเบียงประดับลูกกรง
กระเบื้องในลักษณะงานช่างท้องถิ่น และเมื่อพิจารณาสถาปัตยกรรมภายในของพระที่นั่งบรมราช
สถิตย์มโหฬารจากหลักฐานภาพถ่าย ในแต่ละห้องของพระท่ีนั่งประดับด้วยอิทธิพลแบบ นีโอคลาสสิค 
(Neo Classical) เช่นเดียวกับภายนอกอาคาร จากลวดลายปูนปั้นประดับปิดทองและการรื้อฟื้นเอา
องค์ประกอบประดับในงานยุคกรีกคลาสสิค (Classical antiquity) มาใช้ในการตกแต่งฝ้าเพดานของ
ห้องโถงโดยเฉพาะลายพรรณพฤกษาขดร้อยเรียงกัน คล้ายคลึงกับงานในสกุล โรเบิร์ต อดัม (Robert 
Adam) และมีส่วนประดับที่มีลักษณะเป็นภาพสัญลักษณ์ และองค์ประกอบที่แสดงฐานานุศักดิ์แบบ
ไทยประเพณี อาทิลวดลายรูปสัตว์แบบไทย ลายกนกหรือลายเปลว ภายในห้องพระที่นั่งบรมราช
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สถิตย์มโหฬาร อาทิ การประดิษฐานตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ตราอาร์มแผ่นดิน ไอราพต 
ฯลฯ โดยทั้งหมดนี้เป็นงานออกแบบของหม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย นายช่างที่มีบทบาทในช่วงต้น
รัชกาลท่ี 5  

พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร ได้ถูกใช้เป็นสถานที่รองรับธรรมเนียมและกิจกรรมแบบ
ตะวันตกหลายประการ อาทิการเสด็จออกว่าราชการ เสด็จออกรับขุนนาง ทูต ชาวต่างชาติในแบบ
ตะวันตก และใช้ในการจัดพระราชทานเลี้ยงให้วโรกาสต่างๆเช่นงานพระราชทานเลี้ยงปีใหม่แก่หมู่
พระบรมวงศานุวงศ์  

พระที่นั ่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร ยังคงกายภาพดั้งเดิมไว้หลังช่วงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2419-
2425) จนถึงปี พ.ศ.2501 จึงมีการรื้อถอนอาคารลงเพื่อสร้างพระท่ีนั่งใหม่บนพื้นท่ีเดิม  

สอง กลุ่มช่างไทยท่ีท างานสถาปัตยกรรมตะวันตกในราชสำนักตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นต้น
มายังคงมีบทบาทต่อมาจนถึงช่วงต้นรัชกาลที่ 5 และมีพัฒนาการในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ตะวันตกให้มีความใกล้เคียงกับสถาปัตยกรรมตะวันตกโดยช่างชาวต่างชาติผ่านประสบการณ์ในการ
ก่อสร้างอาคารแบบดังกล่าวในสมัยรัชกาลที่ 4 เช่นหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ พระนครคีรี พระที่นั่ง
พิมานมงกุฎ เป็นต้น และมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสถาปนิกตะวันตกมาในระยะเวลาหนึ่ง  

ดังจะสังเกตได้จากความเปลี่ยนแปลงของงานออกแบบตั้งแต่ หมู่พระราชมณเฑียรในพระท่ี
นั่งจักรีมหาปราสาทช่วงระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2411-2416) คือพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระท่ีนั่ง
สมมติเทวราชอุปบัติ ท่ียังปรากฎอิทธิพลงานสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมงานท้องถิ่นจากสมัยรัชกาลท่ี 
4 มาจนถึงการสร้างพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทช่วงระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2413-2418) ที่รูปแบบสถาปัตยกรรมสร้างได้ใกล้เคียงกับอาคารที่ปรากฎในสิงคโปร์ และการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในภายใต้การรับผิดชอบของหม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ผู ้ที ่ม ีส่วน
รับผิดชอบในอาคารหลายแห่งช่วงต้นรัชกาลที่ 5 ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลงานสาย โรเบิร์ต อดัม 
(Adams Style) ในศตวรรษที่ 18 และการผูกตราอาร์มที่มีความกลมกลืนระหว่างศิลปะไทยและ
ศิลปะตะวันตกแสดงถึงความเข้าใจในแบบแผนงานศิลปะและไวยากรณ์ทางสถาปัตยกรรมตะวันตก
เป็นอย่างมาก เป็นกรณีตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นพัฒนาการของช่างไทยที่มีการพัฒนางานออกแบบ
สถาปัตยกรรมในช่วงเวลาไม่นาน และในกรณีพระยาเวียงในนฤบาล (หรั่ง เกตุทัต) ผู้มีบทบาทในการ
สร้างพระราชมณเฑียรในหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทต้ังแต่ช่วงระยะท่ี 1-3 ได้มีส่วนในการก่อสร้าง
ตำหนักใหญ่วังบูรพาภิรมย์ร่วมกับ โจอาคิม กราซี (Joachim Grassi) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มนายช่าง แม่
กองคนอื่นซึ่งมีส่วนในการก่อสร้างพระราชมณเฑียรในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทตั้งแต่ระยะที่ 1 
จนถึงระยะที่ 3 ต่างมีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารด้วยอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตกและมี
ประสบการณ์การทำงานร่วมกับสถาปนิกตะวันตกมาในระยะเวลาหนึ่ง  
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สาม พัฒนาการรูปแบบพระราชมณเฑียรในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสัมพันธ์กับบริบท
สังคมของชนช้ันนำต่อการรับวัฒนธรรมตะวันตกต้ังแต่การสร้างหมู่พระอภิเนาว์นิเวศน์ในรัชกาลท่ี 4 
ถึงการสร้างหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในรัชกาลท่ี 5 ปรากฎการเลือกรักษาแบบแผนการสร้างพระ
ราชมณเฑียรในแบบจารีตที่ถูกกำหนดด้วยฐานานุศักดิ์ที่เคร่งครัดและคติสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับคติ
สมมติเทวราชบางประการไว้ อาทิ การแบ่งพื้นที่ใช้สอยด้วยระดับพื้นที่สูงต่ำต่างกัน และระดับการ
เข้าถึงของกลุ่มคนแต่ละประเภทเช่นเดียวกับหมู่พระมหามณเฑียร และการเลือกรับวัฒนธรรม
ตะวันตกผ่านรูปแบบสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและพื้นที่ใช้สอยอาคาร ที่เป็นถูกใช้ในฐานะเครื่องมือ
แสดงความศิวิไลซ์ เช่นกรณี การใช้พระราชมณเฑียรในพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทต้ังแต่ช่วงระยะท่ี 1 
คือพระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติ ถึงช่วงระยะท่ี 2 คือพระท่ีนั่งบรม
ราชสถิตย์มโหฬาร ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ควบคู่ไปกับหมู่พระมหามณเฑียรที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมประเพณีในพระราชานุกิจที่ต่างกัน ในด้านหนึ่งพระราชมณเฑียรในพระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาทถูกใช้ในฐานะสถานที่ออกว่าราชการและเป็นสถานที่ให้แขกบ้านแขกเมืองชาวต่างประเทศ
เข้าเฝ้าด้วยธรรมเนียมอย่างตะวันตกเพื่อนำเสนอพระมหากษัตริย์และราชสำนักในบทบาทของชนช้ัน
นำที่มีความศิวิไลซ์ทัดเทียมกับประมุขของรัฐเช่นเดียวกับประเทศตะวันตก ไปพร้อมกับการใช้ท้อง
พระโรงในพระท่ีนั่งอมรินทร์วินิจฉัยต่อตัวแทนประเทศราช อันเป็นการรักษาบทบาทพระมหากษัตริย์
ในฐานะจักรพรรดิราชที่มีพระราชอำนาจเหนือประเทศราชเหล่านั้น ในช่วงที่ระบบการรวมศูนย์
อำนาจในลักษณะรัฐสมัยใหม่ยังไม่ชัดเจน จนกระทั่งการปฎิรูปที่ยกเลิกธรรมเนียมการจัดเมืองเป็น
เมืองชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี และประเทศราช มาเป็นการปกครองแบบ “เทศาภิบาล” ที่รวมหัวเมือง
หลายเมืองเข้าด้วยกันเป็น “มณฑล” โดยมีข้าราชการท่ีรัฐบาลกลาง (กรุงเทพฯ) และเป็นช่วงก่อนการ
กำหนดเส้นเขตแดนที่ชัดเจนทางภูมิศาสตร์ของประเทศสยามในช่วงเวลานั้น ด้วยลักษณะที่สามารถ
อธิบายได้ว่าหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นตัวแทนความพยายามปรับตัวของชนชั้นนำในการ
รักษาคติท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสถานภาพบางประการของชนช้ันนำในสังคมจารีต
ให้ดำรงอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ใหม่แบบวัฒนธรรมตะวันตกท่ีแสดงถึงความศิวิไลซ์ และควรพิจารณาด้วยว่า

การเลือกรับวัฒนธรรมจากต่างชาติที่ถือว่ามีความเจริญกว่าในทัศนะของชนชั้นนำเอง ไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้น
เฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 4-5 แต่เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดต้ังแต่สมัยอยุธยา อาทิ การรับธรรมเนียม 

ศิลปกรรมของอาณาจักรเขมรในสมัยพระเจ้าปราสาททอง249 การรับวิทยาการ และศิลปกรรมราชสำนักซา

ฟาวิดของเปอเซียในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มาจนถึงพระราชนิยมต่อศิลปกรรมจีนที่แพร่หลายในราชสำนัก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในด้านหนึ่งปรากฎการณ์น้ีสะท้อนความเปิดกว้างต่อความ
หลากหลายของชนชั้นนำในรับงานนอกขนบจารีตเข้ามาผสมกับศิลปกรรมราชสำนักที่มีอยู่เดิม แต่ในอีกด้าน

 
249 พิชญา สุ่มจินดา, สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง รัฐประหาร ความชอบธรรม พิธีกรรม 

ศิลปะ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์, 2563): 5-11. 
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หนึ่งก็แสดงให้เห็นว่า แบบแผนงานศิลปกรรมที่ถือว่ามีฐานานุศักดิ์ที ่เคร่งครัดกลับมีความยืดหยุ่นในการ
ผสมผสานเข้ากับแบบแผนที่แตกต่างตามการเลือกรับของชนชั้นนำตามที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นไปภายใต้เง่ือนไข
ที่การรับน้ันไม่กระทบสถานภาพทางสังคมและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อชนชั้นนำสยาม การเกิดขึ้นของ
สถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีรูปแบบผสมกับธรรมเนียมจารีตเช่นในกรณีพระราชมณเฑียรในหมู่พระที่น่ังจักรีมหา
ปราสาท จึงเป็นภาพสะท้อนถึงวิธีการจัดการเลือกรับและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงของชนชั้นนำสยามที่เกิด
ขึ้นมาโดยตลอด และสะท้อนถึงการจัดการวิธีการนำเสนอสถานภาพของประมุขรัฐแบบจารีตควบคู่ไปกับประมุข
ของรัฐในโลกสมัยใหม่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงต้นรัชกาลเช่นกัน 
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