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 This study is intent to search sources of forms, identities, conceptual design 
and development of design  of Thai concrete architecture. The study focuses on Thai 
concrete architecture which were designed by Phra Phrombhichitr during the 20th 
century. His design concept , architectural forms, as well as socio – cultural contexts 
which influenced his architectural design show  development of Thai architecture in 
particular during the period of General P. Phibolsongkram from1938 to1944 and from 
1947 to1957. It was an important period of Thai architecture which numerous value 
architecture were designed by Phra Phrombhichitr.    
 Although from the study, most of design concept and architectural form 
designed by Phra Phrombhichitr were influenced by those of his teacher, Prince 
Natisaranuwattiwong. They were not manipulated but the architecture of his teacher 
rather provided inspiration to the design of Phra Phrombhichitr. Architectural forms of 
Phra Phrombhichitr therefore responded to the contexts during the 20th century & 
provided continued part of the development of Thai architecture. 
 This thesis found that new type style architecture designed by Phra 
Phrombhichitr were emerged from four important causes, namely 
 1. movement of spirituality during the 20thcentury 
 2. deep understanding on Thai architecture 
 3. continuous development of design concept 
 4. quality of concrete which effected to the design of Thai architectural 
forms. 
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บทที่ 1 
บทนํา  

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Significance and statement of the research) 
 
 ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทรนั้น    สมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสรุป รวบรัดไวเปนอยางดีวา   ความคิดที่ทําบานเรือนตึกรามใน
กรุงเทพฯ  ตางกันเปน   3 ยุค1 
 ยุคที่ 1 ทําตามเดิม  แบบไทยประเพณีในสมัยรัชกาลที่ 1-2   
 ยุคที่ 2 อยางผสม   เร่ิมมีแบบจีน  แบบฝร่ัง  ในสมัยรัชกาลที่ 3-4  
 ยุคที่ 3 เปล่ียนเปนอยางใหม  ทําเปนตึกฝร่ัง  เริ่มต้ังแตรัชกาลที่ 5  
 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดสงชางไปศึกษาโดยตรงที่ยุโรป  นักศึกษาประเทศไทยเรียน
ไดผลดีมาก มีความรูความสามารถอยางคนยุโรปทุกประการ2  และในรัชกาลนี้เองก็เกิดมิติใหม
ทางดานการเมืองคือ  พระองคทรงเปนผูริเร่ิมปลูกฝงลัทธิชาตินิยมขึ้นมา3  ซึ่งตรงนี้เองงาน
สถาปตยกรรมก็ถูกหยิบยกขึ้นมารับใชการเมือง อยางไรก็ตาม บทบาทหนาที่ของชางหลวงก็เร่ิมมี
การเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับการกลับเขามาของสถาปนิกที่สําเร็จจากตางประเทศ4 
 ในสมัยรัชกาลที่ 7 เกิดเหตุการณทางการเมืองการปกครองครั้งยิ่งใหญข้ึนกับ
เมืองไทยก็คือ  เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  กลาวคือเปลี่ยนจากระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชมาสูระบอบประชาธิปไตย5 
 
หลังจากเหตุการณการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้เองก็สงผลตองานสถาปตยกรรมไทย 
 

  ประการหนึ่ง  การกลับเขามาทํางานในกรม กองตางๆ  ของสถาปนิกไทยที่สําเร็จ
การศึกษาจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรมโยธาเทศบาล  และกรมศิลปากร ซึ่งมี
บทบาทสําคัญในการสรางสถาปตยกรรมไทยในเวลาตอมา6 
 อีกประการที่หนึ่ง   อาจถือไดวาเปนการสิ้นสุดการสรางงานของชางหลวง อัน
เนื่องมาจากสมเด็จเจาฟาฯกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ7 ทรงยุติบทบาทการทํางานทางดาน
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สถาปตยกรรมนี้ไป แตอยางไรก็ตามก็ยังคงมีศิษยเอกของพระองคทานคือ พระพรหมพิจิตร ยังคง
ทํางานทางดานนี้ตอมา พระพรหมพิจิตร ทานเปนศิษยที่ดําเนินรอยตาม สมเด็จฯ เจาฟากรมพระ 
ยานริศรานุวัดติวงศ8 ซึ่งอยางไรก็ตามงานของทานก็ยังมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางไปจากครู
ของทาน ตรงที่ทานไดนําเอาวัสดุสมัยใหมในยุคนั้น มาใชในการออกแบบ วัสดุนั้นคือ คอนกรีต 
เสริมเหล็ก พระพรหมพิจิตรนํามาใชในงานสถาปตยกรรมไทยอยางเขาใจในคุณสมบัติเหลานี้ โดย
สะทอนออกมาใหเห็นในลักษณะอาคารที่หนักแนน จากความเขาใจในคุณสมบัติของคอนกรีตนี้
เองทําใหพระพรหมพิจิตรสรางสรรคผลงานชิ้นเอกออกมาหลายชิ้นและงานเหลานี้ซึ่งตอมา
กลายเปนแมแบบของงานสถาปตยกรรมไทยแนวใหมข้ึนมา9 
 อยางไรก็ตามการกลับเขามาเปนนายกรัฐมนตรีของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในชวง
หลัง (พ.ศ.2491-2500) ซึ่งมาพรอมกับการปฏิวัติวัฒนธรรมและนโยบายการสรางชาติ10 ซึ่งจาก
นโยบายดังกลาวนั้น มีอิทธิพลตอแนวคิดของสถาปนิกรวมสมัยในเวลานั้น ทําใหมีผลตอการสราง
งานสถาปตยกรรมในระยะเวลาตอมา11 
 
กรอบสมมุติฐานของการวิจัย 
 
 สถาปตยกรรมไทยประยุกต : รอยตอที่สําคัญทางดานประวัติศาสตร เปนที่
เขาใจอยูแลววา สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทานเปนผูหนึ่งที่สรางจุดเปลี่ยนที่
สําคัญใหกับวงการสถาปตยกรรมไทย ผลงานแตละชิ้นของทาน มีรูปแบบที่งดงามและเอกลักษณ
เฉพาะตัวไมวาจะเปน พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย, พระอุโบสถวัดราชาธิวาส, พระปฐมบรมราชา
นุสรณ สะพานพุทธ โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ ซึ่งถือวาเปนมิติใหม
ทางดานสถาปตยกรรมไทยอยางแทจริง12 ซึ่งมีการผสมผสานแนวคิดในการวางผังและการใชวัสดุ 
 ซึ่งตอมาบรรดานักคิด นักเขียน นักวิชาการสวนใหญมักจะใชอางอิงและเชื่อมโยงมิติ
ทางดานความสัมพันธของงานสถาปตยกรรมไทยอยูเสมอซึ่งทําใหนักวิชาการบางกลุมบางสํานัก13 
หลงลืมหรือมองขามบุคคลหนึ่งซึ่งมีสวนสําคัญในการเชื่อมโยงรอยตอที่สืบสานและสราง
พัฒนาการใหกับงานสถาปตยกรรมไทยไป บุคคลนั้นก็คือ พระพรหมพิจิตร 
 งานของพระพรหมพิจิตร ที่มีลักษณะเดนชัดในเรื่องของการออกแบบก็คือ งาน
สถาปตยกรรมที่สรางดวยคอนกรีต14 ดังนั้นในการศึกษาจึงตั้งประเด็นคําถามที่วา พระพรหมพิจิตร
มีกรอบแนวคิดทางดานขบวนการออกแบบอยางไร มีปจจัยใดบางที่มีผลตอการสรางรูปแบบ
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ทางดานสถาปตยกรรม และตัวสถาปตยกรรมใหคําตอบอะไรบางกับบริบททางสังคมและ
วัฒนธรรม 
 
ประเด็นการวิจัย  (Point) 
 

 ประเด็นที่1  พระพรหมพิจิตร  ทานเปนทั้งสถาปนิกและชางหลวง  ดังนั้นจะเห็นวา
ทานมีพื้นฐานการเขียนแบบ แบบตะวันตกและมีความรูความสามารถอยางลึกซึ้ง15 ในเร่ืองของ
งานประณีตศิลปกรรมและสถาปตยกรรมไทย มีสาเหตุอะไรบางที่ทําใหทานมีแนวคิดและระบวน
การสรางงานที่แตกตางไปจากสถาปนิกรวมสมัยทานอื่น 

 ประเด็นที่2  พระพรหมพิจิตร  ทานมีความเชี่ยวชาญทั้งทางดานงานสถาปตยกรรม
ไทยและงานประณีตศิลปกรรม แตงานที่สรางชื่อใหกับทานและเปนจุดเชื่อมโยงที่สําคัญของงาน
สถาปตยกรรมไทย  คืองานสถาปตยกรรมโครงสรางคอนกรีต และแตละผลงานนั้น ถึงแมวาจะมี
อิทธิพลของงานสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ อยูก็ตาม  แตก็ถือไดวาเปนงานที่
คลี่คลายจนกลายมาเปนรูปแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวของทานและเอกลักษณเฉพาะตัวที่วานี้
คืออะไรที่สะทอนออกถึงพัฒนาการของสถาปตยกรรมไทย 

 ประเด็นที่3  จากเนื้อหาบางสวนในบทความและในตําราพุทธศิลป สถาปตยกรรม
ภาคตน และภาพจากแบบพิมพเขียวบางภาพ ทําใหพบรองรอยของกระบวนการออกแบบและสูตร
ในการกะสวนของอาคาร เพื่อกําหนดความสัมพันธของสัดสวนและองคประกอบตางๆ  เขาดวยกัน 

 จึงตั้งขอสังเกตวา งานของทานมีสัดสวนที่ลงตัวและงดงาม  ตามวัสดุที่ทานใชนั้น 
ทานมีหลักการอยางไรในการออกแบบ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  (Goal) 
 

1. ศึกษาถึงสภาพเงื่อนไขตางๆ ของสังคม  ที่ผลักดันใหประกอบเปนงาน 
สถาปตยกรรมโครงสรางคอนกรีตของพระพรหมพิจิตร 

2. ศึกษาถึงพัฒนาการของงานสถาปตยกรรมไทยที่เกี่ยวของสูสถาปตยกรรม 
โครงสรางคอนกรีตของพระพรหมพิจิตร 

3. ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบและรูปแบบสถาปตยกรรมโครงสรางคอนกรีต 
ของพระพรหมพิจิตร 
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4. รวบรวมผลงานทั้งหมดของพระพรหมพิจิตร  เทาที่สืบคนได 
 

ขอบเขตของการวิจัย (Scope or delimitation of the study) 
 

- ศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  ตลอดจนงาน 
สถาปตยกรรมที่ปรากฏในชวงปลายรัชกาลที่ 5-พ.ศ.2500  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะห
ขอมูล  

- ศึกษางานสถาปตยกรรมไทยโครงสรางคอนกรีตของพระพรหมพิจิตร 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Objective) 
 

1. ทําใหทราบถึงปจจัย ที่เปนตัวกอใหเกิดขบวนการสรางงานสถาปตยกรรมไทย 
โครงสรางคอนกรีต 

2. ทําใหเขาใจถึงขบวนการออกแบบและแนวคิดในการออกแบบงานสถาปตยกรรม 
โครงสรางคอนกรีต 

3. ทําใหรูถึงมูลเหตุแหงการเปลี่ยนแปลง  และพัฒนาการของงานสถาปตยกรรม
ไทยวาควรจะดําเนินตอไปอยางไรในอนาคต 
 
วิธีดําเนินการวิจัย (Process of the study) 
 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยเก็บรวบรวมขอมูล 2 ประเภท คือ 
1.1 การศึกษาทางเอกสาร – ทําการศึกษาขอมูลทางเอกสารเบื้องตนที่

เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อใชเปนพื้นฐานในการศึกษา ทั้งขอมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตรทั้งจาก
หนังสือที่ผูเคยทําวิจัยไวแลว บทความตางๆ และแบบทางสถาปตยกรรม (พิมพเขียวและแบบราง) 
ทั้งจากกรมศิลปากรและหอสมุดแหงชาติ 

1.2 การศึกษาภาคสนาม - ทําการสํารวจงานสถาปตยกรรมปจจุบันที่ปรากฏ
อยู และสัมภาษณจากผูรูและสถาปนิกผูเกี่ยวของ 

2. การจัดระเบียบและประเมินขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาทําการ
รวบรวมขอมูลและประเมินเนื้อหาที่นาเชื่อถือ 
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3. การวิเคราะหและประมวลผล นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาทั้งหมดนํามา
วิเคราะหและประมวลผลที่ได 

4. สรุปผล นําผลการศึกษาทั้งหมดมาประมวลและสรุปผล รวมทั้งอธิบายผลที่ได 
 

ขอมูลที่ใชในการวิจัย (Source of Data) 
 
 สําหรับแหลงที่มาของขอมูลและหลักฐานที่ใชศึกษามีดังนี้ 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ หมายถึง   ขอมูลจากเอกสารชั้นตนที่ยังไมไดตีพิมพเผยแพร
ไดแก เอกสารตางๆของราชการ  เอกสารสวนบุคคล  และภาพจดหมายเหตุที่กองจดหมายเหตุ
แหงชาติกรมศิลปากรไดเก็บรวบรวมไว    
 2. ขอมูลทุติยภูมิ  ไดแก  ขอมูลจากหนังสือ  เอกสาร  วิทยานิพนธ  วารสาร  
หนังสือพิมพที่ไดมีผูศึกษาวิจัย  หรือบันทึกไวโดยการตีพิมพเผยแพรทั่วไป 
 3. การสัมภาษณ  เพื่อใหทราบถึงเกร็ดเรื่องราวตางๆในสมัยนั้น 
 
อุปกรณที่ใชในการวิจัย 
 

1. ภาคเอกสาร  ไดแกเคร่ืองมือในสํานักงานทั่วไป  เครื่องคอมพิวเตอร  จัดเก็บ
ขอมูลเครื่องพิมพ  เครื่องถายเอกสาร 

2. ภาคสนาม  เปนเครื่องมือในการสํารวจรังวัด  บันทึกงานสถาปตยกรรม เพื่อใหได 
แผนผังและรูปแบบ 

3. แบบสถาปตยกรรม  ใชเครื่องมือในการรางแบบ เขียนแบบโดยเปนลายเสน 
นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 สถาปตยกรรมไทยวัฒนธรรม : เดิมทีคํานี้ในแวดวงวิชาการจะใชคําวา 
สถาปตยกรรมไทยประเพณี อันหมายถึง รูปแบบสถาปตยกรรม ที่ยังคงรักษาระเบียบ แบบแผน 
ของการออกแบบและกอสราง ตั้งแตการวางผัง ไปจนถึงองคประกอบที่ใชประดับประดาอาคาร
และยังคงไวซึ่งฉันทลักษณ ของงานสถาปตยกรรมไทยในอดีตไว แลวสืบทอดตอๆกันมา แต อ.ดร.
ประเวศ ลิมปรังษี ไดใหทัศนะไววาไมควรใชคําวา สถาปตยกรรมประเพณี เพราะคําวาประเพณี
ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง “ ส่ิงที่นิยมถือปฏิบัติสืบตอกัน
มา จนเปนแบบแผนขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี “ เนื่องจากสถาปตยกรรมไทย แมจะมีสวน
คลายกับในอดีต แตรูปแบบที่ปรากฏแตละยุคสมัยนั้น จะพบวา ไมเหมือนกับในอดีตไปทุกสวน แต
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จะมีการพัฒนา ดัดแปลงแกไข จนกลายเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับยุคสมัยอยูตลอดมา แมวา
ภาพรวมสวนใหญของงานสถาปตยกรรมจะสอดคลองกับอดีตก็ตามดังนั้น อ.ดร.ประเวศ ลิมปรังษี 
จึงมีความเห็นวา ควรเปลี่ยนจาก สถาปตยกรรมประเพณี มาเปน สถาปตยกรรมไทยวัฒนธรรม 
เนื่องจากวัฒนธรรม มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานวา” ลักษณะที่แสดงถึง
ความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอยความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ” จาก
ความหมายของวัฒนธรรมดังกลาว อ.ดร.ประเวศ ลิมปรังษี จึงใหความเห็นวา สถาปตยกรรมไทย
ไมเคยถอยหลัง  มีแตเจริญงอกงาม ดังนั้นเพื่อใหเกิดความถูกตองและเหมาะสมกับงาน
สถาปตยกรรมไทย ที่มีการพัฒนาการสืบทอดมาจากอดีต ในวิทยานิพนธเลมนี้ จึงขอใชคําวา 
สถาปตยกรรมไทยวัฒนธรรม แทนการใชคําวา สถาปตยกรรมประเพณี ที่เคยใชกันมา 
 คอนกรีต เปนวัสดุกอสราง ที่ไดมาจากการผสมซีเมนตซึ่งเปนตัวประสานกับทราย 
หิน หรือ กรวดซึ่งเปนวัสดุผสมกับน้ํา และเปนตัวทําปฏิกิริยากับซีเมนต ทําใหซีเมนตมีคุณสมบัติ
เปนตัวประสาน แทรกตามเม็ดทรายและหิน รวมกันเปนกอนคอนกรีตในแบบหลอ และจะแข็งตัว
เมื่ออายุประมาณ 24 ชม.ทนแรงอัดไดดีข้ึนเรื่อยๆตามอายุและจะสามารถรับน้ําหนักไดดีเมื่อมีอายุ
ครบ 28 วัน 
 ลายตีซีเมนต ถอดพิมพ แบบ 3 มิติ เปนลายที่เกิดจากการออกแบบเพื่อใชในการ
ตกแตงประดับประดาอาคารและเปนลายที่เกิดจากขบวนการทางชาง ที่ใชคอนกรีตมาเปนวัสดุ
หลักในการทํางาน โดยจะตองทําแบบหลอข้ึนมากอน แลวจึงเทคอนกรีตใหไดรูปทรงตามตองการ 
โดยคอนกรีตจะตองมีสวนผสมของซีเมนตในอัตราที่มากกวาปกติ(มากกวาการเทคอนกรีตในงาน
โครงสราง) และเมื่อเทคอนกรีตลงในแบบแลว จะตองทําการตีใหขนเพื่อใหคอนกรีตเหนียวแนนอุด
ชองวางอากาศ ไมใหเกิดเปนฟองน้ํา และเมื่อคอนกรีตเซ็ตตัว จึงทําการถอดแบบไดหรือที่เรียกวา
ถอดพิมพหลังจากนั้นจึงนําไปติดตั้งกับตัวอาคาร โดยรูปแบบงานลักษณะนี้จะมีลวดลายและ
องคประกอบทางสถาปตยกรรมที่มีสัดสวนสั้นลง การสะบัดของตัวลายจะนอยลง ปลายของลาย
ไมเรียวเล็กแบบที่ทําดวยวัสดุไม และมีมิติ ตื้น ลึก หนา บาง เปนแบบ3 มิติ คลายงานไทย
วัฒนธรรม  
 ลายปูนเฉาะ ถอดพิมพ แบบ 2 มิติ มีลักษณะและขบวนการทํางานเหมือนกันกับ
ลายตีซีเมนต ถอดพิมพ แบบ 3 มิติ แตแตกตางกันตรงรูปแบบของลวดลาย ดังกลาวจะมีการ
ลดทอนรายละเอียดของลวดลายและองคประกอบทางสถาปตยกรรมใหนอยลงเหลือเพียงเสน
กรอบนอกทางเรขาคณิต ลักษณะของตัวลายจะเปนเพียงเสนที่กดรองลึกลงไปในผิวคอนกรีต
เล็กนอย แตยังคงอางอิงถึงทรวดทรงและรูปแบบของงานสถาปตยกรรมไทยวัฒนธรรมไว  
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บทที่ 2 
ปจจัยแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ, สังคม, การเมือง, การปกครองและวัฒนธรรม  ในชวง

ระบอบสมบรูณาญาสิทธริาชจนถึงยุคเริ่มตนประชาธิปไตย 
 

1. สภาพเงื่อนไขตาง ๆ ทางสังคม :  ประวัติศาสตรกอนประชารัฐภายใต 
     ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 
 

 การปฏิรูประบบการปกครองและสังคมไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวนั้น พระองคทานไดขอมูลและแบบอยางสวนใหญมาจากการบริหารอาณานิคมของ
มหาอํานาจตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งการปกครองของอังกฤษในอินเดีย พมา และมลายู1 

ในชวงระยะที่มีผูสําเร็จราชการอยูนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ไดเสด็จประพาสอาณา
นิคมตะวันตกหลายประเทศในระหวางพ.ศ. ๒๔๑๔-๒๔๑๕ ไดแก อินเดีย พมา สิงคโปร และชวา 
โดยมีจุดประสงคที่จะดูงานการปกครองและเลือกสวนที่เหมาะสมมาใชเปนแบบอยางในประเทศ
ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเปลี่ยนแปลงสถาบันตาง ๆ ของไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ยังคงยึดมั่นในหลักการ

เพื่อประโยชนในทางปฏิบัติ โดยการเลือกรับวัฒนธรรมตะวันตกอยางเลือกสรร และนํามา
ผสมผสานกับสถาบันดั้งเดิมของไทย เหตุนี้ เองการรับวัฒนธรรมตะวันตกในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงสถาบันหลักจึงยังมีทั้งแบบการรับนวัตกรรมทันสมัยมาใชและแบบปรับปรุงจารีตเชน

ภาพที่ 1  ภาพถายคราวรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสสิงคโปร 
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
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 ในอดีต ขอที่แตกตางจากในสมัยรัชกาลกอน ๆ ก็คือ เนื้อหาของวัฒนธรรมไทยจะถูก
นําไปใสไวในโครงสรางการปกครองแบบตะวันตก แทนการที่เนื้อหาตะวันตกถูกนํามาแทรกไวใน
โครงสรางของวัฒนธรรมไทยดังแตกอน2 และเนื่องจากตองมีการเปลี่ยนแปลงสถาบันหลักคร้ังใหญ 
ไดมีการนําเอาวัฒนธรรมตะวันตกสวนที่ไมเคยมีการใชมากอนในวัฒนธรรมเดิมของไทย ดังเชน 
ระบบการบริหาร การศึกษา และกฎหมายแผนใหมเขามาใช  ซึ่งจัดวาเปนการรับวัฒนธรรม
ตะวันตกแบบพัฒนาใหเปนแบบตะวันตก3 สําหรับวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยในสวนที่จะไมมี
ผลกระทบกระเทือนตอเอกราชจะยังไมถูกแตะตอง เพื่อปองกันมิใหสังคมไทยเกิดความตึงเครียด
และมีความขัดแยงภายในมากจนเกินไป 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯทรงตระหนักไดถึงความสําคัญของสถาบันกษัตริย
ในการเปลี่ยนแปลงประเทศใหทันสมัย การที่จะทําหนาที่เปนผูนําในการพัฒนาไดนั้นสถาบัน
กษัตริยจะตองมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับภาระหนาที่และสภาพแวดลอมเสียกอน  

 การเปลี่ยนแปลงบทบาทของสถาบันกษัตริยนี้ มีผลตอสถาบันกษัตริยในลักษณะที่
ขัดแยงกันอยูในตัว กลาวคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ทรงทําใหสถาบันกษัตริยมีอํานาจ
ควบคุมคณะขาราชการไดเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรไทย นับเปนครั้งแรกที่ระบบราชการทํางาน
เพื่อตอบสนองนโยบายของพระมหากษัตริยอยางแทจริง4 การลงมาทํางานอยางแทจริงของ
พระมหากษัตริย แมจะทําใหขบวนการพัฒนาประเทศใหทันสมัยถูกผลักดันใหเคลื่อนไปสู
เปาหมาย แตก็ทําใหพระองคตองตกเปนเปาของการวิพากษวิจารณอยางไมเคยมีมากอน5 และที่
สําคัญระบบราชการที่ผานการปฏิรูปโดยพระมหากษัตริยแลว กลับมีสวนที่ทําใหพระราชอํานาจ
ของกษัตริยในฐานะเปนอํานาจสูงสุดในฐานะเปนอํานาจสูงสดในระบบบริหารตองเสื่อมไปในที่สุด
6แมวาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯจะทรงมีคุณสมบัติดีเดน 2 ประการ รวมอยูในพระองค 
คือ ทรงเปนตัวอยางที่ดีที่สุดของสมบูรณาญาสิทธิราชยและทรงเปนรัฐบุรุษผูฉลาดเฉลียว ทําให
ทรงเปนพระมหากษัตริยที่มีผูเคารพนับถืออยางมากมาย แตในปลายรัชกาลก็ยังมีคนหนุมคณะ
หนึ่งเริ่มวิพากษวิจารณพระองคหลายเรื่องดวยกัน แมยังไมไดกระทําโดยเปดเผยนัก การที่คณะ
เสนาบดีของพระองคประกอบดวยเจานายในราชวงศเปนจํานวนมากก็ยิ่งทําใหสถาบัน
พระมหากษัตริยและราชวงศถูกดึงลงมาสูการวิพากษวิจารณไดมากขึ้น7  
    การปฎิรูปครั้งใหญเพื่อการพัฒนาประเทศใหทันสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา ฯ ทําใหเกิดความตึงเครียดในความรูสึกของชนชั้นนํา ความตึงเครียดนี้มีสาเหตุมา
จากความขัดแยงของแนวความคิดแบบเกาและแบบใหม ซึ่งเกิดขึ้นระหวางผูนําไทยที่มีความ
คิดเห็นแบบใหมและตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศ กับฝายที่ยังมีความคิดแบบเกาที่
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ตองการรักษาสถานะเดิมไวตอไป8 ความขัดแยงนี้ยังเกิดขึ้นไดในตัวบุคคลเดียวกัน ที่ความคิดเห็น
แบบเก าบางประการที่ ยั งตกคางอยูตอ สู ขัดแย งกับความคิดแบบใหมของบุคคลนั้น 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ และผูนําไทยรุนใหม อันประกอบดวยพระอนุชาและขุนนางรุน
หนุมที่ถูกเรียกรวม กันวา กลุมสยามหนุม เปนกลุมที่มีความกระตือรือรนที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ
9 สยามหนุม จะถูกโจมตีและตอตานจากฝายขุนนางและเจานายรุนผูใหญที่เปนฝายอนุรักษนิยม 
ฝายอนุรักษนิยมมีความเห็นวา การเปลี่ยนแปลงที่ฝายสยามหนุมตองการนั้นมารวดเร็วเกินไป
กลุมสยามหนุมนับเปนคนไทยรุนที่ 2  ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันตกคนไทยรุนนี้เติบโตมา
ในยุคที่การปรากฏตัวของมหาอํานาจตะวันตก ดังเชนการเขามาของเรือสินคา คณะทูตานุทูต การ
จัดงานเฉลิมฉลองของนานาชาติ และการออกหนังสือพิมพของฝรั่งเปนเรื่องธรรมดา พวกนี้จะเปน
หนุมฉกรรจ ในยุคที่การคุกคามทางการเมืองของมหาอํานาจตะวันตกพุงขึ้นถึงขีดสูงสุด พวกสยาม
หนุมจึงตองการปฎิรูปอยางรวดเร็วเพื่อตองการรักษาเอกราชของประเทศเอาไว สําหรับฝาย
อนุรักษนิยมมีสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุญนาค) ซึ่งเคยเปนผูนิยมวิชาการ
ตะวันตกและเปนฝายหัวกาวหนามากอน ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เปนผูนํา กลุมนี้เห็นวาการปฎิรูปจะ
ทําใหขุนนางในระบบเดิมสูญเสียอํานาจ จึงยงัคงเห็นชอบอยูกับแนวทางการปกครองแบบเดิมของ
ไทย ซึ่งทําใหฝายอนุรักษนิยมมีอิทธิพลสูง การใชเทคโนโลยีตะวันตกสําหรับขุนนางกลุมนี้จึงถูก
กําหนดขอบเขตใหอยูในกรอบของวิธีการที่จะนํามาซึ่งผลประโยชนกลุมอนุรักษนิยมจึงยังยึดมั่น
อยูในอํานาจ ความมั่งคั่ง และความสูงศักดิ์ของกลุมคนยิ่งกวาผลประโยชนของประชาชนและ
ประเทศชาต1ิ0 

 ความตึงเครียดของผูนําในยุคของการปฏิรูป ยังเกิดขึ้นจากความกังวลและสับสนวา 
วัฒนธรรมตะวันตกจะทําลายความเปนไทยเสีย ในขณะเดียวกับที่ตระหนักวา คนไทยจําเปนตอง
รับวัฒนธรรมตะวันตกเขามาพัฒนาประเทศเพื่อรักษาเอกราชขณะที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาฯ ก็ทรงหวั่นไหวตอความลาหลังทางเทคโนโลยีของไทย และตองการตามวิทยาการ
ตะวันตกใหทันนั้น ผูนําไทยก็ยังวิตกกังวลวาการกระทําเชนนั้นจะมีผลการทําลายวัฒนธรรมของ
ไทยใหสูญสลายไปดวย 

 แนวทางแกปญหาความขัดแยงในการรับวัฒนธรรมตะวันตกและการรักษาความเปน
ไทยไว ที่เร่ิมเปนรูปเปนรางในสมัยรัชกาลที่5ไดถูกเสริมสรางใหเปนรูปแบบที่ชัดเจนในสมัย
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกลาฯ ส่ิงที่พระองคเสนอใหแกชาวไทยคือ ลัทธิชาตินิยม11 ซึ่งจะให
แนวทางในการรักษาวัฒนธรรมของชาติไวไดในยามที่ตองพัฒนาประเทศดวยเทคโนโลยีตะวันตก 
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2. แนวคิดชาตินิยม 
 
 2.1  ชาตินิยม : ฉบับสมบูรณาญาสทิธิราชภายใตกรอบราชาชาตินิยม จากการ
ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ ไดรับการศึกษาในอังกฤษอยางเปนระบบถึง 9 ป ทําใหพระองค
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนกวาสมยัของพระอัยกาและพระราชบิดา ถึงอนัตรายที่จะเกิดขึ้นตอ
วัฒนธรรมไทยจากการพฒันาประเทศดวยวัฒนธรรมตะวันตก ความจรงิแลวความคิดชาตนิยิม
ของพระองคกเ็ปนผลพวงโดยตรงมาจากวฒันธรรมตะวนัตกที่ไดรับมาจากการศึกษาในอังกฤษ
นั่นเอง12 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ ทรงเปนผูนิยมวัฒนธรรมอังกฤษยิ่งไปกวาพระอัยกา
และพระราชบดิา ดวยเหตทุี่ไดทรงใชชวีติอยูในประเทศอังกฤษในชวงปลายสมัยวกิตอเรีย ซึ่งคน
อังกฤษเองกถ็อืวาเปนดินแดนและเวลาที่ดทีี่สุดของมนษุย2 

 ชาตินิยมในความหมายอยางเปนทางการนั้น จะเกิดขึ้นไมไดถาไมมีรัฐประชาชาติ
เกิดขึ้นเสียกอน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ทรงเปนผูสรางรัฐประชาชาติไวแลว แตรัฐ
ประชาชาตินี้ยังไมมีชีวิตจิตใจโดยสมบูรณ เพราะประชาชนสวนใหญยังไมสํานึกถึงความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในชาติเทานั้นที่จะ
ทําใหชาติมีชีวิตขึ้นมาได พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ ทรงเปนผูริเร่ิมใหชีวิตนี้แกชาติไทยดวย
การเผยแพรลัทธิชาตินิยม13      

 ลัทธิชาตินิยม จะใหความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแกคนไทย ลัทธิชาตินิยมสมัยใหมมี
องคประกอบที่สําคัญ ๒ สวน สวนหนึ่งคือ ลักษณะที่เปนสากล และอีกสวนหนึ่งก็คือ สวนที่เปน
ลักษณะเฉพาะของแตละชนชาติ สวนที่เปนสากลคือลักษณะตาง ๆ ที่แสดงถึงความเจริญของชาติ
อันเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป สวนนี้จะแสดงถึงความเปนชาติที่ทันสมัย มาตรฐานที่จะบงถึงความ
ทันสมัยนี้ ถูกกําหนดโดยประเทศทางตะวันตกที่มีอํานาจและความเจริญขึ้นมาภายหลังการปฏิวัต
อุตสาหกรรม14 มาตรฐานเหลานี้ไดแก ความเปนเยี่ยมในทางเทคโนโลยี ดังเชน เครื่องจักรกลตาง 
ๆ เครื่องมือไฟฟา การพัฒนาในดานการคมนาคม และการผลติอาวุธทันสมัย ซึ่งเปนสิ่งที่แสดงถึง
อํานาจและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สวนที่ เปนลักษณะเฉพาะนั้น จะสืบคนเอาไดจาก
ประวัติศาสตรของแตละชาติซึ่งพัฒนาการมาไมเหมือนกัน ทําใหแตละชาติมีลักษณะที่แตกตางกัน
ไป การกระตุนใหมีความภาคภูมิใจและมีความมุมานะรวมกันตอสูเพื่อใหชาติตนมีคุณภาพ ทั้งใน
ดานที่เปนสากลและในดานเฉพาะจะชวยสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวใหเกิดขึ้นได  
 ความจําเปนที่ประเทศไทยตองมีการพัฒนาเพื่อใหมีความเจริญกาวหนาในดานที่
เปนลักษณะสากล  จะใหความชอบธรรมแกการที่จะตองยอมรับเทคโนโลยีตะวันตก 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ ทรงมีนโยบายในการปรับปรุงดานการศึกษา กฎหมาย และการ
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คมนาคม ดังเชน การสรางทางรถไฟ ถนน สะพาน การปรับปรุงทาเรือ การกอต้ังกองอากาศยาน
ทั้งของทหารและพลเรือน การติดตั้งโทรเลข กิจการตาง ๆ เหลานี้ทรงมีจุดมุงหมายในการพัฒนา
ประเทศสรางความประทับใจใหแกชาวตะวันตก15 ทรงหวังเปนอยางยิ่งที่จะใหตะวันตกยอมรับวา
ไทยเปนชาติที่เทาเทียมกับนานาประเทศ ความหวังอันนี้เองที่ทําใหดําเนินนโยบายหลายประการ  
ดังเชน นําประเทศไทยเขารวมรบในสงครามโลกครั้งที่ ๑ การใหความสําคัญแกสตรีและวาง
กฎเกณฑเกี่ยวกับความงามของผูหญิงไทยเสียใหมใหเปนไปตามมาตรฐานของทางตะวันตก ทรง
แสดงพระประสงคที่จะมีมเหสีแตเพียงพระองคเดียว ทรงสงเสริมใหสตรีออกมาสมาคมอยางเสมอ
ภาคกับบุรุษ ทรงริเร่ิมใหผูหญิงไทยไวผมยาวแทนทรงดอกกระทุม และใหเลิกความนิยมฟนดํา16 
ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ ทรงใชเทคโนโลยีและวิชาการดานตาง ๆ ของทาง
ตะวันตกเพื่อสรางความเจริญใหแกประเทศ ก็ทรงเตือนใหคนไทยระวังตัวที่จะไมเลียนแบบ
ตะวันตกไปทุกอยาง ทรงตอตานการเลียนแบบตะวันตกที่ไมกอผลดีใหแกความเจริญของประเทศ 
ดังเชนการหมกมุนในเครื่องปลุกกิเลสตะวันตก เชน การดื่มวิสกี้โซดา การชอบยิงนกตกปลาที่
นักเรียนนอกชอบทํา เครื่องปลุกกิเลสเหลานี้รวมถึงการสนทนา “ อันชาญฉลาด “ ที่มีเนื้อหา
วิพากษวิจารณรัฐบาลอีกดวย ตอตานลัทธิประชาธิปไตยและสังคมนิยมวาไมเหมาะแกสังคมไทย
เปนอยางมาก องคประกอบของชาตินิยมในสวนที่จะชวยรักษาความเปนไทยไวไดอยางดีก็คือใน
ดานลักษณะเฉพาะ ทรงมีพระราชดําริวา แมคนไทยจะตองสรางความเจริญแบบตะวันตกก็จริง 
แตส่ิงเหลานี้ขอใหเปนเครื่องหอหุมภายนอก เนื้อในของคนไทยยังตองเปนไทยอยู พระองคเองก็
เชนกัน แมจะทรงนิยมวัฒนธรรมตะวันตกหลายประการ แตเนื้อในแลวก็ยังทรงผูกพันอยูกับความ
เปนไทย17 เปนความจําเปนอยางยิ่งที่คนไทยจะตองรักษาเนื้อหาความเปนไทยนี้ไวเพราะประเทศ
ไทยไมใชประเทศตะวันตก การละทิ้งวัฒนธรรมไทยเทากับนําประเทศกลับไปสูสมัยบานปาเมือง
ดอย คนไทยจะกลายเปนคนปาที่ไมมีประวัติศาสตร ไดทรงชี้ใหเห็นวามีองคประกอบหลาย
ประการที่สรางความเปนไทยขึ้นมา องคประกอบเหลานี้ไดแก ประวัติศาสตร ศิลปะ ภาษา 
วรรณคดี และเหนือส่ิงอื่นใดคือ สถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย18 

 การใชประวัติศาสตรสรางความนาภาคภูมิใจใหแกคนไทยอีกวิธีหนึ่งก็คือ การฟนฟู
พระราชพิธีและประเพณีตางๆ ในอดีต เชน การฟนฟูประเพณีแรกนาขวัญและลอยกระทง รวมทั้ง
การใชพระราชพิธีและประเพณี เหลานี้ ใหมีความหมายสําหรับประชาชนดวย  ดังเชน 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ ทรงจัดพระราชพิธีราชาภิเษกอยางมโหฬาร มีการอัญเชิญราช
อาคันตุกะตางประเทศเขามารวมพระราชพิธี และทรงจัดใหประชาชนไดมีสวนรวมในพระราชพิธี
ซึ่งแตกอนเปนเรื่องของพระมหากษัตริยและชาราชสํานัก ประขาชนไดเขาชมขบวนสวนสนาม ได
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ฟงพระราชดํารัสและมีสวนในการตบแตงบานเรือนและไดเที่ยวรื่นเริงในงานฉลอง ลักษณะเชนนี้
ทําใหประชาชนมีความภาคภูมิใจในสถาบันกษัตริยและประวัติศาสตรความเปนมาของชาวไทย
มากขึ้น19 

 นอกจากการสงเสริมประวัติศาสตรของชาติแลว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ ได
ทรงพยายามฟนฟู ศิลปะ ภาษา วรรณคดีไทย ศิลปกรรมไทยดั้งเดิม ไดรับความสนใจนอยลงตั้งแต
สมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อไดรับความสนใจนอยลงทําใหทรุดโทรมลงไป พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ที่มุงพัฒนาประเทศใหทันสมัย
ตามแบบตะวันตก รวมไปถึงการที่ทรงนิยมศิลปกรรมของตะวันตกเพื่อสรางความประทับใจใหแก
ชาวตะวันตกนั้น ทําใหศิลปกรรมไทยถูกละเลยไปบาง จุดนี้เองเปนสวนที่พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาฯ ทรงตระหนักไดชัดเจนมากกวาพระอัยกาและพระราชบิดา ซึ่งทรงอยูในชวงเวลาของ
การปฏิรูปคร้ังใหญ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ ทรงกระตุนใหคนไทยหันมาชื่นชมศิลปกรรม
ไทยกันใหม เพราะศิลปะนั้นเปนสิ่งที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของชนชาตินั้นๆ หนวยงานที่มี
หนาที่สงเสริมศิลปกรรมไทยในดานตางๆ ถูกจัดขึ้นมา ดังเชน กรมศิลปากร กรมมโหรสพ โรงเรียน
ชางศิลป และวรรณคดีสโมสร20 เปนตน ทรงสนับสนุนการเลนโขนของไทยอยางเต็มที่และสงเสริม
ใหมีการจัดพิมพวรรณคดีเกาๆ  ของไทยขึ้นมาใหม นอกจากนี้ยังทรงจัดใหมีงานแสดงศิลปกรรม
ไทยและสงศิลปกรรมไทยไปรวมแสดงในงานแสดงสินคาในตางประเทศ การกอสรางในสมัยของ
พระองคมีลักษณะเปนไทยมากขึ้นกวาในสมัยของพระราชบิดา  

 สถาบันที่ทรงเห็นวามีความสําคัญอยางยิ่งในฐานะองคประกอบของความเปนไทยก็
คือ สถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย ทรงพยายามเผยแพรแนวความคิดวา ความ
จงรักภักดีตอสถาบันทั้ง 3 คือคุณลักษณะของคนที่เปนไทยอยางแทจริง21 ถาจงรักภักดีตอสถาบัน
ใดก็เทากับแสดงความภักดีตอสถาบันอื่นดวย เพราะสถาบันทั้ง 3 มีความสัมพันธกันอยางแนบ
แนนและมีสวนสําคัญในการดํารงความเปนชาติไทยมาโดยตลอดนับแตอดีต  
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ ทรงเชื่อมั่นวาลัทธิชาตินิยมจะชวยสรางความสมดลุ
ระหวางวัฒนธรรมใหมและวัฒนธรรมเกา ทรงพยายามเผยแพรลัทธิชาตินิยมดวยวิธีการตางๆ 
ดังเชน การเขียนบทความบทละคร การมีพระราชดํารัสปลุกใจ การจัดการซอมรบ ตลอดจนงาน
ศิลปะและงานสถาปตยกรรม การที่จะประเมินผลวาทรงประสบความสําเร็จ ในการเผยแพรลัทธิ
ชาตินิยมเพียงใดนั้นเปนเรื่องยาก สวนใหญแลวผูไดรับอิทธิพลของแนวความคิดนี้ ไดแก ผูมี
การศึกษาดีในเมืองหลวง และอาจไดรับมาจากแหลงอื่น ดังเชน จากการศึกษาในตางประเทศ 
ไมใชจากการเผยแพรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ เทานั้นก็ได นอกจากนี่ผูมีอุดมการณ
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ชาตินิยมในหระเทศไทย อาจมีแนวความคิดแตกตางไปจากพระองค ดังเชนคณะกบฏ ร.ศ.130 ซึ่ง
มีความเห็นวา พระมหากษัตริยมีอุปสรรคขัดขวางการขยายความเจริญไปยังประชาชนอยาง 
ทั่วถึง22  

2.2 ชาตินิยม : ฉบับผูนําทหาร ในชวงวิกฤติการณซึ่งเปนตอนสุดทายกอนที่ 
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยจะปดฉากลงนั้นมีหลักฐานบงชี้วาชนชั้นสูงของไทยมีความขัดแยง
กันอยูในระหวางสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวซึ่งทรงแลเห็นความจําเปนวาจําตองสรางกลไกทาง
การเมืองแบบใหมอันไดแกรัฐธรรมนูญ23 สภาและนายกรัฐมนตรีข้ึนมา เพื่อประคับประคองฐานะ
ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยใหคงอยูตอไปตามกระแสเรียกรองของกลุมขาราชการ
ระดับกลางและคนชั้นกลางในเขตเมืองหลวง กับกลุมราชวงศและขาราชการชั้นผูใหญอีกกลุมหนึ่ง
ซึ่งมีความเห็นคัดคาน เหตุเพราะไมมีความเชื่อมั่นวากลไกทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้นจะ
เปนสิ่งเหมาะสมกับคนทั่วโลก อีกทั้งแลเห็นวาเงื่อนไขทางเวลาไมมีความเหมาะสม โดยอางวาคน
มีเสียงเรียกรองตางๆ นั้นเปนคนกลุมนอย ถูกบีบคั้นโดยสภาพเศรษฐกิจตกต่ํา ในขณะที่คนสวน
ใหญยังไมมีการศึกษาและไมมีความรูทางการเมืองใดๆในสถานการณเชนนี้การเปลี่ยนแปลงแบบ
คอยเปนคอยไปไดมาถึงทางตีบตันโดย เฉพาะอยางยิ่งในกลุมเจานายเอง เร่ือยมาจนถึงกลุม
ขาราชการทหารและชนชั้นกลางในเขตเมืองหลวง ทั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงที่แตละกลุมแลเห็นและ
ตองการนั้น ก็ยอมมีความตางกันไปอยูบางตามแตสถานะทางอุดมการณ ประสบการณ และวิธีคิด
ของแตละคนแตละกลุม  ผลักดันการเปลี่ยนแปลงในชวงกอน พ.ศ.2475 คือ การเผชิญหนากบัการ
ครองความเปนใหญของอุดมการณชาติกําเนิดและความจงรักภักดี นี่เปนสภาพความเปนจริงทาง
สังคมของชวงเวลานั้น 
 แนวคิดเรื่องชาติและชาตินิยมนั้น เปนพลังผลักดันในอีกทางหนึ่ง ใหกลุมทหารของ
คณะราษฎรสวนใหญมีความกลาหาญ คิดกบฏตอระบอบกษัตริยได24 
 กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงซึ่งคนชั้นสูงของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยได
ประคับประคองทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไป ไดประสบปญหาเผชิญหนากับ
การเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่เรงรัดมากขึ้น นับต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 6 เปนตนมา แต
สวนใหญของขอเรียกรองเหลานั้นเปนการเรียกรองภายในกรอบกติกาของชนชั้นสูง กลาวคือ 
เรียกรองใหพระมหากษัตริยพระราชทานรัฐธรรมนูญ แตงตั้งนายกรัฐมนตรี และปรับปรุงระบบ
กลไกสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน เปนอาทิ ซึ่งแมวาจะเปนปญหาในแงของการสรางวิกฤติการณ
ความชอบธรรมใหเกิดแกระบอบการปกครอง อันเปนการซ้ําเติมวิกฤติการณของการบริหารใหมี
ประสิทธิภาพซึ่งสะสมมาเปนลําดับ 
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 การเปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2475 เกิดขึ้นไดเพราะวาในแงของกําลังนั้นมี
การจัดตั้งของกลุมคนที่มีอาวุธ มีการตระเตรียมแผนการกันเปนอยางดี ในขณะที่ฝายเจานายและ
ขาราชการชั้นสูงของระบอบเกานั่นเองก็มีความขัดแยงกันและมีกําลังถดถอยกันลงไปตามลําดับ 
หมอมเจาวรรณไวทยากรวรวรรณ ทรงกลาวไวในเดือนกันยายน พ.ศ.2475 เปนขอสังเกตวา 
“เจานายใหญโตนั้นวอดวายไปแลว อันที่จริงวอดวายอยูกอนแลว (คณะราษฎร) เปนแตเซ็นมรณ
บัตรถวายเทานั้นเอง25” ซึ่งเขาใจวา คํากลาวนี้เปนการประเมินสถานการณไดใกลเคียงกับความ
เปนจริงอยูมากทีเดียวโดยเฉพาะอยางยิ่งจากมุมมองของชนชั้นสูงในระบอบเกาซึ่งแลเห็นความ
ขัดแยงและความเสื่อมคลายในหมูแวดวงศของตนไดอยางใกลชิด 
 ภายในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2475นั้น กลาวไดวา 
การเผชิญหนากันระหวางคณะราษฎรซึ่งมีองคประกอบเปนขาราชการและทหารระดับกลาง กับ
ฝายกลุมราชวงศ ผลที่ตามมาเห็นไดชัดวา กลุมราชวงศไดลดบทบาทและฐานะลงไปอยางมาก ซึ่ง
ในเวลาตอมาเปนการเผชิญหนากันระหวางคณะราษฎรนําโดยกลุมคนรุนหนุมกับกลุมขาราชการ
และทหารรุนอาวุโสอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งกลุมหลังเปนผูสืบทอดอุดมการณวาดวยชาติกําเนิดและความ
จงรักภักดีตอกษัตริยอยางคอนขางเหนียวแนน ความขัดแยงแสดงออกอยางชัดเจนในเหตุการณ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2476 ผลที่ตามมาคือ กลุมขาราชการและทหารอาวุโสจํานวนมากถูกขจัด
ออกไปใหอยูนอกวงการเมืองและการบริหาร26 จากเหตุการณดังกลาวสงผลให จอมพล ป.พิบูล
สงคราม ข้ึนมามีอํานาจบริหารประเทศอยางเบ็ดเสร็จในชวงเวลาตอมา27 
      จอมพล ป.พิบูล สงคราม เปนนายกรัฐมนตรีที่อยูในตําแหนงยาวนานที่สุดใน
ประวัติศาสตรการเมืองสมัยใหมของไทย โดยไดดํารงตําแหนง 2 ชวง คือในชวงแรก ตั้งแต พ.ศ.
2481-2487 และในชวงหลังตั้งแต พ.ศ.2491 – 2500 รวมแลวเปนเวลา 15 ปดวยกัน ดวย
ระยะเวลาอันยาวนานนั้นผลของการดําเนินนโยบายในดานตางๆ ไมวาจะเศรษฐกิจการเมือง 
สังคม และวัฒนธรรมของรัฐบาล จอมพล ป.พิบูล สงครามกระทบและการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศไทยอยางมากมายมหาศาล28 

 ในขณะที่ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ข้ึนมามีอํานาจนั้นคณะราษฎรกําลังมีความ
ขัดแยงและแตกแยกออกเปนฝายๆ การเชิดชูแนวคิดเรื่องชาติเพื่อสรางความสามัคคีในกลุมชาติ
ใหมเองก็เปนความจําเปนที่สอดคลองกับสภาพทางการเมืองและนาจะเปนผลดีกับรัฐบาลของ
จอมพล ป.พิบูล สงคราม  

 ดังนั้น จอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงตองผลักดันแนวคิดชาตินิยมผานนโยบาย
วัฒนธรรมโดยมีเหตุปจจัยดังนี้คือ ไดเห็นแบบอยางการควบคุมปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศที่
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ใชลัทธิชาตินิยม รณรงคในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะประเทศตุรกี29 จึงเปนไปไดที่จะเล็งผล
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและนิสัยใจคอของประชาชนผานการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเหตุผล
อีก อีกประการหนึ่งคือ การไดมีโอกาสใกลชิดวัฒนธรรมตะวันตก ในขณะไปศึกษาตอยังประเทศ
ฝร่ังเศสไดกอใหเกิดทั้งความชื่นชมและขมขื่น จนกระทั่งมุงมั่นที่จะพัฒนาประเทศใหมีวัฒนธรรม
ทัดเทียมตะวันตก จากความเชื่อที่วาประเทศตะวันตกเปนประเทศมหาอํานาจได ก็เพราะ
วัฒนธรรม30 จึงอยากใหชาติไทยเจริญอยางฝร่ัง ดวยการใหความสําคัญในการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นโยบายวัฒนธรรมของจอมพล ป.พิบูล สงครามมีลักษณะเดนที่พอสรุปไดวา ตาน

ราชสํานักเพื่อชูอํานาจรัฐใหม ตามแบบอยางวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อพัฒนาประเทศใหเปนชาติ
อารยะ แสวงหาความเปนไทยดวยการตานจีนและสุดทายคือ การเนนลักษณะทองถิ่นนิยม31 

 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดรณรงคนโยบายวัฒนธรรมอยางเขมแข็งเฉียบขาดในยุค
แรกที่ข้ึนมามีอํานาจ (พ.ศ.2481 – 2487) โดยเฉพาะในชวงที่ญี่ปุนขอเดินทัพผานประเทศไทย จน
ส้ินสุดสงครามมหาเอเชียบูรพา 

ภาพที่ 2  โปสเตอรการรณรงคทางวัฒนธรรมสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
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3. การปฏิรูปวัฒนธรรมของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม : ขบวนการปลูกฝงและเผยแพร  
     นโยบายวัฒนธรรม 
 

3.1  แนวคิดชวงแรกของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481  - 2487) : การ  
สรางชาติอารยะ ใหทัดเทียมตะวันตก ลักษณะนโยบายวัฒนธรรม ของ จอมพล ป. พิบูล
สงครามไดสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม การเมือง ของยุคสมัย และเปาหมายทางการเมือง รวมถึง 
ชีวทัศน เกี่ยวกับชาติไทย ของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม  
 ในขณะที่คณะราษฎรไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการเมืองเมื่อป พ.ศ.
2547 เพื่อยายศูนยกลางอํานาจการปกครอง  แตก็ไมไดใหความสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงระบบ
วัฒนธรรมของคนไทย รัฐบาลของคณะราษฎรในชวงแรก จึงไมสามารถครอบงําอุดมการณทาง
วัฒนธรรมของประชาชนไวได ผลก็คือคนไทยสวนใหญยังดําเนินชีวิตตามครรลองคลองธรรมใน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย และยังยอมรับแนวคิดประเพณีนิยมที่ใหความสําคัญตอหลักชาติ
กําเนิด อันเปนอุปสรรคตอการปกครองของ “ผูนําสามัญชน” และสั่นคลอนเสถียรภาพของอํานาจ
รัฐใหมซึ่งอาจสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงเพียงอํานาจทางการเมืองไมสามารถใหหลักประกัน 
ความมั่นคงแกอํานาจรัฐใหมได32  
 จอมพล ป. พิบูลสงครามเปนผูตระหนักถึงภัยนี้ และพยายามสรางเงื่อนไขทาง
วัฒนธรรมแบบใหม เพื่อใหคนยอมรับอํานาจทางการเมืองของรัฐในระบอบใหม  มีการรณรงคเร่ือง
การสรางชาติ แลวเอาความเจริญของชาติผูกพันวัฒนธรรม จอมพล ป. พิบูลสงครามไดประกาศ
นโยบายวัฒนธรรมแหงชาติ โดยมุงที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและชีวิตความเปนอยูของคนไทยให
สอดคลองกับการสรางชาติในความหมายใหม ที่มีลักษณะเปน “อารยะ” มีการออกกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับใหคนไทยปฏิบัติตามวัฒนธรรมแหงชาติ ส่ือตาง ๆ รวมทั้งศิลปะถูกนํามาใช
เผยแพรนโยบายวัฒนธรรมใหเปนที่ยอมรับ และ นิยมในหมูประชาชน แนวคิดเรื่องชาตินิยม ถูก
นํามาใชเปนเหตุผลเรียกรองใหประชาชนใหความรวมมือแกรัฐ โดยกระตุนใหรูสึกวาเปนหนาที่ที่
จะตองสรางความเจริญของชาติดวยการปฏิบัติตามนโยบายวัฒนธรรม33  
 จอมพล ป. พิบูลสงครามจะตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองสรางสภาวะการ
ครอบครองอํานาจ ดังนั้นจึงไดเผยแพรอุดมการณทางการเมือง และวัฒนธรรมแบบใหม เพี่อหวัง
ผลประโยชนทั้งอํานาจทางการเมืองที่มั่นคง และพลเมืองของ “ชาติใหม” ที่มีวัฒนธรรมเฉกเชน
ประชาชาติอารยะอื่น  ๆ  จอมพล  ป .  พิบูลสงคราม  มีความมุงมั่นที่จะสรางชาติไทยให
เจริญกาวหนาและมีวัฒนธรรม แตก็ตระหนักดีวาเปนเรื่องยาก เพราะตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
คนไทยในเกือบทุกสิ่งทุกอยางถึงขั้นที่เรียกวา ตอง “ปฏิวัติ” กันใหมหมดทีเดียว34 แตก็ยืนยันวาจะ
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ทําทุกอยางเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงคนไทยใหมีวัฒนธรรมทัดเทียมประชาชนในประเทศที่เจริญแลว 
ไมวาจะเปนการขอรอง แนะนํา ชักชวน และออกกฎหมายบังคับ 
 มาตรการของรัฐบาลเริ่มดวยการออกรัฐนิยม ตามแบบอยางพระราชนิยมที่ราชสํานัก
เคยปฏิบัติ เปนการขอความรวมมือใหประชาชนปฏิบัติตามดวยความยินยอมพรอมใจโดยไมมีการ
บังคับ แตใชลัทธิชาตินิยมเปนแรงจูงใจรัฐนิยมทั้ง  12 ฉบับที่รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ประกาศระหวางเดือน มิถุนายน 2482 ถึง เดือนมกราคม 2485 ไดแสดง ใหเห็นอยางชัดเจนวา 
จอมพล ป. พิบูลสงครามไดดําเนินการอยางรัดกุมใน การผนวกวัฒนธรรมเขากับการเมือง โดยใช
ลัทธิชาตินิยมเปนปจจัยแสวงหาความชอบธรรม และการสนับสนุนจากประชาชน รัฐนิยมฉบับแรก 
ๆ สะทอนใหเปนถึงเจตนารมณของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่จะเนนเรื่องชาติ เผาพันธุ และ
หนาที่ของคนไทยตอชาติ ส่ิงแรกคือการสรางความตระหนักในหมู ประชาชนถึงความเปน “ชาติ
ใหม” โดยการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” มาเปน “ไทย” และใหเรียกชื่อสัญชาติ และ
ประชาชนที่อาศัยอยูในประเทศไทยวา คนไทย รัฐนิยมฉบับนี้จงใจย้ําความเปนรัฐใหม35 ดวยการ
ประกาศใหใชในวันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งเปนวันเดียวกันกับวันที่ คณะราษฎรทําการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อ 7 ป กอนหนานี้  
 การสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันผานชื่อประเทศนี้ นอกจากจะเปนการให
ความสําคัญตอเชื้อชาติแลว ยังเปนการสรางหนาที่ และความชอบธรรมใหกับสายเลือดไทย ในอัน
ที่จะปกปองรักษาชาติไทยเอาไวดวยชีวิตแมวาในความเปนจริงจะมีคนหลายเชื้อชาติ หลาย
เผาพันธุอาศัยอยูบนผืนแผนดินนี้ แตถือวาถาคนเหลานั้นมีจิตใจเปนไทยก็ยอมมีภาระของ
สายเลือดไทยดวยเชนกัน เพราะฉะนั้น  จอมพล ป. พิบูลสงครามจึงใหมีการแบงแยกคนไทย
ออกเปนกลุมเปนเหลาวา ไทยเหนือ ไทยใต ไทยอีสาน หรือไทยมุสลิม36 
 จอมพล ป. พิบูลสงครามยังเรียกรองใหคนไทยแสดงความเคารพสัญลักษณที่แสดง
ความเปนชาติ อันไดแก ธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี รวมไปถึงธงชัยเฉลิมพล
และธงประจําเหลาทัพตาง ๆ นอกจากนี้คนไทยตองมีลักษณะชาตินิยมในดานการเกษตร การคา 
และอุตสาหกรรม ดวยการชวยกันใชของไทย คนไทยไดรับการชักชวนใหรวมใจกันสรางชาติดวย
การประกอบสัมมาอาชีพ แตเมื่อ “ชาติ” ในเจตนาของ จอมพล ป. พิบุลสงความ คือรัฐชาติใน
ระบอบใหมที่มีศูนยกลางอํานาจอยูที่รัฐบาลสามัญชน ไมใชราชสํานัก จึงเปลี่ยนวันชาติไทยเสีย
ใหม จากวันที่ 6 เมษายน ซึ่งเปนวันสถาปนาราชวงศจักรี มาเปนวันที่ 24 มิถุนายน ซึ่งเปนวันที
คณะราษฎรทําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง37 โดยใหเหตุผลวาเปนวันที่ชาติไทยเขาสูระบอบการ
ปกครองใหมที่เปนประชาธิปไตย และมีรัฐธรรมนูญ เปนหลักประกันสิทธิ และเสรีภาพของ
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ประชาชน สวนวันขึ้นปใหมก็เปล่ียนจากวันที่ 1 เมษายน เปน 1 มกราคมใหสอดคลองกันนานา
อารยประเทศ  
 รัฐนิยมในชวงแรกเปนเรื่องการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติ และไม
เกี่ยวของกับวัฒนธรรมความเปนอยู และชีวิตประจําวันของคนไทยโดยตรงจนกระทั่งรัฐบาลได
ออกประกาศชักวนใหคนไทยชวยกันฟนฟูวัฒนธรรมของชาติใหเหตุผลวา วัฒนธรรมที่เคยมีมาใน
อดีต ทรุดโทรมลงเนื่องจากละเลยกันมานาน รัฐบาลขอใหคนไทยสนใจในการรักษาจรรยา
มารยาท ตลอดจน ศีลธรรมตาง ๆ เพื่อความเจริญของชาติ และวัฒนธรรมของประเทศไทย 
 จอมพล ป. พิบูลสงครามไดออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมออกมาอีกหลาย
ฉบับ และในที่สุดไดกําหนดใหตั้งสภาวัฒนธรรมแหงชาติข้ึนมาดูแลชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชน โดยมีหนาที่ คนควา ดัดแปลง รักษา และสงเสริมวัฒนธรรมแหงชาติที่มีอยู38 กําหนด
วัฒนธรรมที่ควรจะรับไว หรือปรับปรุงตอไป เผยแพรวัฒนธรรมแหงชาติใหเหมาะสมกับกาลสมัย 
ควบคุมและหาวิธีปลูกฝงวัฒนธรรมแหงชาติในจิตใจของประชาชนจนเปนนิสัย ใหความเห็น รับ
ปรึกษาและปฏิบัติการตามความมุงหมายของรัฐบาลในกิจการอันเกี่ยวกับวัฒนธรรมแหงชาติ 
 จอมพล ป. พิบูลสงครามยังสนับสนุนศิลปะรวมสมัยตามแบบตะวันตกเพื่อใหชาติ
ไทยมีศิลปะที่มีลักษณะทันสมัย สภาวัฒนธรรมแหงชาติใหการสนับสนุนนิทรรศการศิลปะ และ
กรรมการก็ใชหลักเกณฑตะวันตกในการตัดสินผลงาน อนุสาวรียสไตล Neo-Facist ถูกสรางขึ้น
เพื่อยกยองเชิดชูความรูสึกชาตินิยม ตลอดจนสถาปตยกรรม ซึ่งก็สะทอนมาออกซึ่งแนวคิด
ดังกลาว39  
 ในสวนของงานสถาปตยกรรมในยุคนี้มักจุมีรูปแบบที่เรียบเกลี้ยไรลวดลาย ประดับ
ตกแตงใด ๆ เฉกเชนเดียวกันกับการยกเลิกการแบงแยกชนชั้น ในทางภาษา, บรรดาศักดิ์, ราชา
ศัพท,  พระราชประเพณีนั่นก็เปนการแสดงถึง ความเสมอภาคในทางชนชั้นนั่นเอง40 
 การสรางสถาปตยกรรมอีกนัยยะหนึ่งก็คือ การสรางรูปแบบสถาปตยกรรมตาม
อารยะประเทศที่เจริญแลวที่เขาปฏิบัติกัน รูปแบบสากลเชนนี้ มิไดหมายความวา เปนการ
ลอกเลียนแบบตะวันตก แตรูปแบบดังกลาว กับมีความหมายที่แสดงถึงความเปนไทย ตามการรบัรู
ของชนชั้นนําไทยในสมัยนั้น คือเปนรูปแบบสากล ถูกตองตามกาลสมัย และถือเปนสวนหนึ่งของ
การสรางชาติไทยใหเจริญเปนอารยะ41 

3.2  แนวคิดชวงหลังของจอมพล ป. พิบูลสงคราม : การยอนกลับมาหา
รากเหงาของวัฒนธรรมไทย  เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม กลับมาเปนนายกรัฐมนตรีในชวง
หลัง (พ.ศ. 2491 – 2500) และอยูในตําแหนงเกือบ 10 ป นโยบายทางวัฒนธรรมในชวงหลังนี้มี
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ความแตกตางจากชวงแรกนั่นอาจมีสาเหตุมาจาก จอมพล ป.พิบูลสงคราม หาไดมีอํานาจเดด็ขาด
และมีเอกภาพมากกวาในยุคแรก เพราะในชวง 4 ปแรกของการบริหารประเทศ ไดเกิด กบฏขึ้น
หลายครั้ง จากกลุมนายทหารดวยกันเอง เชนเหตุการณ กบฏ เสนาธิการ (พ.ศ. 2591) กบฏวัง
หลวง (พ.ศ. 2492) กบฏแมนฮัตตัน (พ.ศ. 2494) เปนตน42  
 ขณะเดียวกัน ก็เกิดกลุมถวงดุลอํานาจขึ้นมาอีกกลุมหนึ่ง คือ กลุมผูนํารัฐประหาร 
2490 ซึ่งนําโดยจอมพล ผัน ชุณหะวัณ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัตน และพลตํารวจเอก เผา ศรียานนท 
เปนตน โดยกลุมนี้เปนกลุมนายทหารที่มีแนวคิดเชิงอนุรักษนิยมและมิไดมีทัศนะที่จะตอตาน
พระมหากษัตริย เหมือนกลุมคณะราษฎร43 
 นโยบายของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในยุคหลังจึงดําเนินนโยบายแบบประณี
ประนอมกับกลุมแนวคิดอื่น ๆ เชน ขนวนการสังคมนิยม ขบวนการนักศึกษา นักหนังสือพิมพ 
แมกระทั่งกลุมทหารดวยกันเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับฝายอนุรักษนิยม ซึ่งในยุคหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2 นั้น เกิดการแผขยายของระบบลัทธิคอมมิวนิสตไปทั่วโลก44 โดยโลกถูกแบงออกเปน 2 ข้ัว 
คือ โลกเสรีนิยม หรือทุนนิยม กับโลกของระบบสัทธิคอมมิวนิสต ประเทศไทยภายใตการครอบงํา
ของอเมริกา ซึ่งเปนตนแบบของลัทธิทุนนิยม ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น จึงเปนการสรางระบบและรูปแบบที่
ตอตานลัทธิคอมมิวนิสตทุกวิถีทาง  
 บริบททางสังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลกระทบตอการดําเนินนโยบาย 
ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งมีความแตกตางจากยุคแรก  ดังนี้ 
 ประการที่ 1 เนนการเปนชาติที่ทันสมัย (Modernization) หมายถึงการสรางไทยใหม
แทนสยาม โดยเนนการเปนไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งตางจากยุคแรกที่เดินตามแนวทางของตะวันตก45 
 ประการที่ 2 ในเรื่องของการใชสัญลักษณเพื่อผลทางการเมือง ถูกปรับเปลี่ยนไปจาก
ยุคแรกที่มีนัยยะที่ส่ือถึงการตอตานอํานาจเกา มาในยุคหลังการใชสัญลักษณนั้นเปนไปเพื่อผล
ทางดานการปลูกจิตวิญญาณ มวลชน เพื่อตอตานการแผขยายของลัทธิคอมมิวนิสต โดยการเนน
สถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย และสถาบันที่เปนจุดศูนยรวมของอํานาจรัฐ46 
 ประการที่ 3 ไดมีการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นในป พ.ศ. 2495 ทั้งนี้ก็เพื่อ
ทําการศึกษารักษา ธํารงวัฒนธรรมไทย47 
 การดําเนิน นโยบายทางวัฒนธรรมชาติในชวงนี้ มีการเนนเอกลักษณหรือรูปแบบ
เฉพาะที่แตกตางทางวัฒนธรรมของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งมักจะเปนการหวนยอนกลับไปหยิบ
ยกเอาลักษณะรูปแบบจารีตประเพณีในดานตาง ๆ ของอดีตขึ้นมาเชิดชู และใชเปนเครื่องมือใน
การแสดงออกซึ่ง ตัวตน ทางสังคมของตนเองหรือเพื่อใชเปนสัญลักษณในการเสนอภาพความเปน
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ไทยดังเดิม แกสายตาชาวโลก ทดแทน ภาพความเปนไทยแบบสากล โดยการหันกลับมาเนน 
สงเสริมเอกลักษณตามแนวทางแบบ ทองถิ่นนิยมแทน ไมวาจะเปนการหันกลับมายกยองเชิดชู
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีในอดีต รวมไปถึงศิลปะ และสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณีมาก
ข้ึน ทางดานรูปแบบสถาปตยกรรม ถูกกําหนดใหสรางโดยมีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบลักษณะ
ไทย48 ที่เต็มไปดวยรายละเอียด และลวดลายที่ซับซอน และยอนยุคสมัย โดยเฉพะอยางยิ่งอาคาร
ที่เกี่ยวของทางศาสนา และพระมหากษัตริยนั้นมีแนวโนมอยางเดนชัดที่จะหวนกลับไปใช รูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบดั้งเดิมอยางชัดเจน49 แมวาความกาวหนาทางเทคโนโลยี วิธีการกอสราง และ
วัสดุจะกาวไปไกลมากเพียงใด แตรูปแบบสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นก็มักที่สรางอยางตั้งใจที่จะ
เลียนแบบรูปทรง สัดสวน องคประกอบ และลดลายของงานสถาปตยกรรมในอดีต 
 อยางไรก็ตามรูปแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกตในสมัยนี้ กลายเปนกระแสของ
รูปแบบ สถาปตยกรรมที่สําคัญที่สุดในสังคมไทยในยุคดังกลาว และยุคตอมาหลายสิบป  
 การสรางสุนทรียทัศนแบบไทยในอาคารราชการและอาคารสาธารณะ  ถือเปน
จุดเริ่มตนของสถาปตยกรรมไทยเชิงประยุกต และยังอาจกลาวไดวา จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ประสพความสําเร็จ ในการสรางมาตรฐานของวัฒนธรรมแหงชาติ ไมเพียงแตกําหนดภาพลักษณ
ใหมใหกับพลเมืองไทยเทานั้น แตยังกําหนดทัศนะใหมใหกับประชาชนไทยดวย 
 ผูที่มีบทบาทสําคัญในการสรางชาติ และตอบสนองนโยบาย ของ จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ใหเปนรูปธรรมและแผขยายออกไปวงกวาง ทานผูนั้นก็คือ หลวง วิจิตรวาทการ (ผูเปน
อธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร) บุคคลผูเปนมันสมองอันสําคัญยิ่งในการเผยแพร แนวคิดชาตินยิม  

3.3 หลวงวิจิตรวาทการ : กับบทบาทการสรางชาติดวยลัทธิชาตินิยม  หลวง
วิจิตรวาทการเปนผูทรงคุณวุฒิสูงและนับวาเปนนักปราชญสามารถคนหนึ่งของประเทศไทยเพราะ
เปนผูมีความรอบรูและเชี่ยวชาญในศิลปะและวิทยาการเกือบทุกดานทุกสาขาวิชา เชน การพูด 
การเมืองและการปกครอง การศึกษา ปรัชญา จิตวิทยา ประวัติศาสตร โบราณคดี เศรษฐศาสตร 
สังคมศาสตรตลอดจนศิลปะ ดนตรี วรรณคดีและการละคร50 
 หลวงวิจิตรวาทการไดเสนออุดมการณชาตินิยม มาตั้งแตทศวรรษ  2470 แต
จนกระทั่งถึงทศวรรษ 2480 หลวงวิจิตรวาทการจึงสรางความหมายของ “ชาติไทย” อยางจริงจัง 
ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลภายใตการนําของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม อยางไรก็ตาม
มีขอมูลบงชี้อยางชัดเจนวาจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยอมรับแนวความคิดของหลวงวิจิตรวาทการ
เปนสวนใหญ จะเห็นไดจากการที่ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดแตงตั้งใหหลวงวิจิตรวาทการดํารง
ตําแหนงสําคัญๆหลายตําแหนง เชน อธิบดีกรมศิลปากร ประธานคณะกรรมการรัฐนิยม รัฐมนตรี
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ส่ังราชการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ฯลฯ ซึ่งตําแหนงเหลานี้
ลวนเกี่ยวของกับการสรางและปลูกฝงความหมายของ “ชาติไทย” แกคนทุกกลุมในประเทศ และ
เปนผูทําหนาที่โดยตรงในการกําหนดสถานภาพของ “ชาติไทย” ในความสัมพันธระหวางประเทศ ุ51 
 ในการสราง  “ความเปนไทย” หลวงวิจิตรวาทการพยายามสรางและนิยาม
ความหมาย “ความเปนไทย” เพื่อตอบสนองปญหาของชาติตามที่ทานมองเห็นและเพื่อบรรลุอุดม
คติของชาติไทยตามที่ทานใฝฝน ในชวงเวลาที่ทานสรางและนิยามความหมาย “ความเปนไทย” 
บริบททางสังคม-การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยูมาก ซึ่งทําใหปญหาที่ทานมองเห็นและอุดมคติ
ของชาติตามทัศนะของทานเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การสรางและนิยาม “ความเปนไทย” จึงมีความ
เปลี่ยนแปลงไมนอย แมวาจะมีความตอเนื่องอยูดวยก็ตาม นอกจากนี้การสรางความเปนไทยยัง
ข้ึนอยูกับพื้นฐานความคิดของหลวงวิจิตรวาทการดวย   
 ความพยายามสราง “ความเปนไทย”ของหลวงวิจิตรวาทการดานหนึ่งเกิดจากการที่
ทานคิดวาชาตินิยมเปนสัญชาตญาณของมนุษยนั้นไมเพียงพอตอการที่จะทําใหชาติไทยบรรลุ
จุดมุงหมายอันพึงปรารถนา ทานจึงยกยองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเปนอยางมาก
ที่ไดทรง “ส่ังสอนอบรม เผยแพรลัทธินิยมอยางมีวิธีการและเปนการปลุกใหชาวไทยตื่นตัวในเรื่อง
ชาติใหแลเห็นความสําคัญของชาติ และคุณคาแหงความเสียสละเพื่อชาติ”52การสราง “ความเปน
ไทย” เปนสวนหนึ่งของการเผยแพรชาตินิยมอยางมีวิธีการและปลุกใหชาวไทยแลเห็นความสําคัญ
ของชาติไทย และสามารถเสียสละเพื่อชาติไทย เพราะความเปนไทยทําใหชาติไทยมี “มี
ลักษณะเฉพาะ” อันนาภาคภูมิใจ และเปนแหลงอางอิงสําหรับความประพฤติและการปฏิบัติการ
ตางๆ รวมทั้งเปนอุดมคติ และเปนแหลงอางอิงสําหรับปฏิบัติทางสังคมดวย   

 ในทศวรรษ 2470 การสราง “ความเปนไทย” ของหลวงวิจติรวาทการเปนไปในรูปของ
การคนหาและจรรโลง “ความเปนไทย” อันดีงามที่เคยมีมาในอดีต  
 หลวงวิจิตรวาทการยังหวังดวยวา ความเจริญทางศิลปะของไทย จะทําใหประเทศ
สยามกลายเปนหัวใจแหงสุวรรณภูมิ ซึ่งสะทอนใหเห็นความปรารถนาที่จะทําใหประเทศสยาม
กลายเปนประเทศที่รุงเรืองที่สุดในแหลมทอง ุ53 
 ระหวาง พ.ศ. 2477-2478 หลวงวิจิตรวาทการมีโอกาสรักษา “ความเปนไทย” ทาง
วัฒนธรรมอยางเต็มที่ เพราะดํารงตําแหนงอธิบดีกรมศิลปากร  และเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 
อยางไรก็ตาม ทานประสบปญหาและอุปสรรคอยูไมนอย ดังปรากฏในจดหมายทูลพระองคเจาจุล
จักรพงษ ใน พ.ศ. 2477 มีความตอนหนึ่งวา”งานศิลปากรเปนงานที่ยากในเมืองเรา เพราะอยาวา
แตคนทั่วไปเลย แมแตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของเราก็มองไมเห็นวาศิลปะมีคุณคาอยางไร...
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การรักษาของไทยใหดํารงอยูเปนไทยนั้น เปนความยากอยางสาหัส โดยเฉพาะอยางยิ่งคือเร่ือง
ละครไทย...นักละครที่พยายามจะทําเมืองไทยใหเปนเมืองฝร่ังโดยวิธีการเอาการเตนรําของฝรั่ง
อยางเลวๆ เขามา เตน หรือเอาทํานองภาพยนตรฝร่ังมารองเพลงไทยซึ่งฟงไมเขาใจจนคําเดียว 
พวกนี้พยายามทําลายของไทย และทําลายกิจการที่ทําเพื่อบํารุงของไทยไว” 54  
 กลาวไดวาในทศวรรษ 2470 ซึ่งหลวงวิจิตรวาทการเริ่มเผยแพร “ลัทธิชูชาติ” ทาน
เนนการรักษาของดีแตโบราณของไทยเอาไวแมมีบางอยางใน “ความเปนไทย” ที่ลาสมัยไปแลวก็
ไมควรทิ้งของเกาอยางสิ้นเชิง ทานเห็นวา “คนที่มีปญญาในทางสราง เขายอมจะสรางหรือ
ดัดแปลงจากของเกาที่มีอยูแลวใหโตใหญไพศาล โดยไมตองร้ือของเกาทิ้ง” และ “ชาติตางๆ ที่
เจริญแลว เขาพยายามรักษาจารีตประเพณีของเขา ถาเห็นเปนของเกาเกินสมัยจริงๆ เขาก็เอามา
ดัดแปลงใหเหมาะกับการเปนสมัยใหม ใหนาดูสําหรับสมัยใหม แตเขาไมยกทิ้งเสียที่เดียว...” 55 
 ในทศวรรษ 2480 หลวงวิจิตรวาทการสราง “ความเปนไทย” อยางเขมขนจริงจัง และ 
“ความเปนไทย” ที่ทานสรางขึ้นในชวงนี้ไดรับการเผยแพรอยางกวางขวางโดยใชส่ือของรัฐ
เนื่องจาก หลวงวิจิตรวาทการดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการรัฐนิยม   และรัฐมนตรีส่ัง
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ุ56 
 วิธีการสราง “ความเปนไทย” ในทศวรรษ 2480 หลวงวิจิตรวาทการตองใชหลายวิธี
ประกอบกัน สาเหตุสําคัญก็เนื่องจากมีความจําเปนตองรับวัฒนธรรมตางชาติเขามา และตอง
สรางวัฒนธรรมใหมๆ ข้ึนดวย เพื่อสรางความเจริญแกชาติไทย แตจําเปนตองหาทางทําให
วัฒนธรรมตางชาติและวัฒนธรรมใหมๆ เหลานั้นกลายเปนวัฒนธรรมไทยแท เนื่องจากกระแส
ชาตินิยมทําใหมีความหวั่นเกรงวาความเปนไทยจะเสื่อมสลายไปหรือถูกวัฒนธรรมตางชาติกลืน 
และในฐานะที่ไทยเปนมหาประเทศหรือเปนชาติอิสระ ก็จําเปนที่จะตองมีวัฒนธรรมอันนาภูมิใจ
เปนของตนเอง ในขณะที่ “ความหลงนิยมวัฒนธรรมของตางดาวดีกวาของไทยทําใหเราเสื่อมถอย
ลง” 57 ในการสราง “ความเปนไทย” ของอัตลักษณไทย มีการลดทอนรายละเอียดที่สลับซับซอนลง
ไป ใหเหลือเพียงลักษณะกวางๆ ที่มีความชัดเจน เขาใจงาย และมีชีวิตชีวา  
 ในปาฐกถาเรื่อง “วัฒนธรรมสุโขทัย”หลวงวิจิตรวาทการไดใส “ความเปนไทย” 
ทั้งหลายที่ทานตองการใหมีข้ึนในยุคของทานเขาไปในบริบทสมัยสุโขทัย ไดแก “นิสัยกอสราง...
นิสัยรักความประณีต...นิสัยงอกงาม...นิสัยตอสู” พรอมกับใหความหมายไวอยางชัดเจน เชน นิสัย
งอกงามซึ่งแสดงออกในการสรางพระพุทธรูป การสรางลายสือไทย และการคา58    
 ดวยวิธีการในการสราง “ความเปนไทย” ตามแนวทางของทานที่ไดรับการเผยแพรให
คนรับรูและยึดมั่นสืบตอกันมาจึงมิใช “ความเปนไทย” ทั้งหมดที่ตกทอดมาจากอดีต หากแตผลมา
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จากกระบวนการ  “คนควา” ดัดแปลงรักสา สงเสริม วัธนธัมแหงชาติที่มีอยู”59  และกระบวนการ 
“คนควา"”ดัดแปลง และกําหนดวัธนธัมที่ควรรับไวหรือปรับปรุงตอไป” ซึ่งหมายถึงกระบวนการ
เลือกรับวัฒนธรรมตางชาติมาปรับใช ตลอดจนกระบวนการ “คิดแบบอะไรขึ้นใหมใหเปนลักษณะ
ของไทย” ดวย      

  “ความเปนไทย” หรือวัฒนธรรมแหงชาติที่ไดรับกันมากขึ้นในทศวรรษ 2480 และ
ไดรับการสรางประวัติศาสตรโดยหลวงวิจิตรวาทการใหกลายเปน “ไทยแท” นี้ ไดรับการเผยแพร
ปลูกฝงอยางจริงจัง เพื่อจะ “ควบคุมและหาวิธีปลูกฝงวัธนธัมแหงชาติ ในจิตใจของประชาชนจน
เปนนิสัย”  

 ตอมาในชวงทศวรรษ 2490 และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมาซ่ึงประเทศผูนํา
ของลัทธิชาตินิยมทั้งหลายไมวาจะเปน เยอรมนี อิตาลี และญ่ีปุน เปนฝายแพสงคราม คนพากัน
โจมตีชาตินิยมและหันมาชื่นชมแนวความคิดในเรื่อง “พลโลก” หรือ “สหประชาชาติ”60  
 หลวงวิจิตรวาทการจึงเปลี่ยนแปลงแนวคิดชาตินิยมของทาน คือไมเนนการเปน
มหาอํานาจหรือมหาประเทศอีกตอไป  และนอกจากนั้น “ชาติไทย ก็กลายมาเปน “ชาติเล็ก” มิใช
มหาอํานาจแหลมทองตามความใฝฝนของจอมพล ป. พิบูลสงคราม และหลวงวิจิตรวาทการแลว 
ชาติไทยยังเผชิญปญหาการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสตรุนแรงขึ้น แตพยายามชี้ใหเห็นวาลัทธิ
ชาตินิยมเปนลัทธิที่จะเปนผลดีแกชาติเล็ก 
 การสราง “ความเปนไทย”  ใหเหมาะแก “ชาติไทย” ซึ่งเปนชาติเล็กโดยมีจุดเนนอยูที่
การตอตานลัทธิคอมมิวนิสต ทําใหหลวงวิจิตรวาทการหันมาใชวิธี “สรางลัทธิถือชาติใหฝงเขาใน
จิตใจของตน...ใหคนถือเหมือนศาสนา” ดังนั้นในทศวรรษ 2490 และ 2500 หลวงวิจิตรวาทการจึง
มุงสรางความศรัทธาในใจคนไทยตอสถาบันของชาติ61      
 ดังนั้น ตั้งแตทศวรรษ 2490 เปนตน จึงเกิดสถาบันและองคกร “แหงชาติ” ข้ึน
มากมาย แตสถาบันที่ไดรับการเนนใหเปนสถาบันหลัก หรือสถาบันสูงสุดแหงชาติมีเพียงสอง
สถาบัน คือ สถาบันพระมหากษัตริยและสถาบันพุทธศาสนา โดยใหเห็นวา การทาํใหคนไทยยดึมัน่
ในสถาบันทั้งสองนี้จะทําใหคนไทยตอตานคอมมิวนิสตอยางเขมแข็งที่สุด เนื่องจากสถาบันทั้งสอง
ลวนเปนสถาบันที่พวกคอมมิวนิสตมุงทําลายลง    

 ดังนั้น นับแตทศวรรษ 2490 เปนตนมา “ความเปนไทย” จึงมีองคประกอบสําคัญเชน 
ที่เคยไดรับการเนนมาแลวในสมัยรัชการที่ 6 คือ พระมหากษัตริยและพระพุทธศาสนา  โดยมี
ปญญาชนอนุรักษนิยมอีกหลายทานที่เขามามีบทบาทในการเนน “ความเปนไทย” นี้สืบตอมา62

 นโยบายการสรางความเปนสมัยใหม หรือนโยบายการสรางชาติไทยโดยวัฒนธรรม
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นั้น คือความหมายของรัฐบาลในระบอบใหม ที่ตองการวางรากฐาน ใหระบอบการปกครองใหม
นั่นเอง โดยมุงหวังใหประชาชน ละทิ้งความคิด และคติความเชื่อที่เกี่ยวของกับระบอบเดิม และหัน
ความสนใจมายังสิ่งใหม  ๆ ที่รัฐบาลสรางขึ้น เพื่อเปนสัญลักษณในการสื่อความหมายของระบอบ
ใหมแทน อันแสดงใหเห็นถึงการปูพื้นฐานทางวัฒนธรรมเพื่อสราง “ลัทธิเชื่อผูนํา”  อันเปน
ขบวนการที่นําไปสูการสรางชาติ ดวยระบอบใหมนั่นเอง 
 และเหตุการณดังกลาวนี้เอง ก็ถือเปนจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตรคร้ังใหญที่สุดของ
ประเทศไทย สงผลอยางมากมายตอคติความเชื่อ คานิยม อุดมการณ การดํารงชีวิต ตลอดจนการ
สรางงานสถาปตยกรรม 
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บทที่ 3 
พัฒนาการรปูแบบสถาปตยกรรมทีเ่กีย่วเนื่อง จากระบอบสมบรูณาญาสิทธริาช 

จนถึงยุคจอมพล ป.พิบลูสงคราม 
 

1. บทบาทหนาที่ของชางหลวง : ผลกระทบจากการเรียนการสอนและการสอน 
สถาปตยกรรมไทย 
 
 “ชาง” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหคําอธิบายไววา ชาง ก. ชํานาญในการ
ฝมือ หรือศิลปะ ศาสตราจารยศิลป พีระศรีใหคําอธิบายไววา “ชางฝมือ (Artisan) หมายถึงผูผลิต 
ศิลปกรรมที่งามนาดู นาใชสอย เปนอลังการเครื่องประดับชีวิตของคนเราใหกินดีอยูดี ผลิตกรรม
หรือส่ิงที่ทําเปนอาชีพของขางฝมือนี้เรียกวา ศิลปะอันเปนผลเกิดจากฝมือ ความสามารถ และ
ความรูคาของชางฝมือ ผูปนเฉพาะตัวเปนคน ๆ ไปกลาวอีกนัยหนึ่ง ผลิตกรรมหรือส่ิงที่ทําขึ้นนั้นไม
เปนของที่ทําดวยเครื่องจักร1 
 ชางหลวงคือชางที่สังกัดอยูตามกรม กอง ตางๆ ซึ่งอาจจะขึ้นอยูกับกระทรวงวัง 
กระทรวง กลาโหม หรือกระทรวงอื่น ๆ ที่มีความจําเปนตองอาศัยฝมือชางทํางานในกรมกองนั้น ๆ 
การทํางานของชางหลวงถือเปนการทําราชการตามหนาที่ ชางเองก็เห็นวาตนเปนขาราชการ
ประเภทหนึ่ง เมื่อมีโอกาสหรือไดรับคําสั่งใหทํางานสิ่งใดก็พยายามทําใหดีจนสุดความสามารถ ชาง
หลวงที่รับราชการอยูในร้ัวในวังก็จะทําหนาที่ของตนเกี่ยวกับการซอม สรางและทําสิ่งตาง ๆ ตาม
พระราชประสงค หรือคําสั่งของหนวยราชการที่ตนสังกัดอยู 
 ชางหลวงของไทยในอดีตนับวาเปนชางที่มีบทบาทสําคัญในการสรางศิลปกรรมในพระ
นคร โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปกรรมล้ําคาทั้งหลายที่ปรากฏอยูในกรุงรัตนโกสินทรทุกวันนี้ สวนใหญ
เปนฝมือของชางหลวงแทบทั้งสิ้น2 

 กรุงรัตนโกสินทรที่ยืนยงมาจนทุกวันนี้ ส่ิงตางๆ ที่ปรากฏเปนมรดกอันทรงคุณคา
ทั้งหลาย ไดแสดงใหเห็นความสามารถและความศรัทธาของชางในอดีตที่ฝากไวในผลงานเหลานั้น 
ชางจึงเปรียบเสมือนเบาหลอหลอมสภาพความเปนอยูของผูคนขนบประเพณีของยุคสมัยให
สะทอนออกมาในผลงานของคน ดังนั้นผลงานศิลปกรรม ศิลปวัตถุและสถาปตยกรรมอันเปนฝมือ
ของชางในอดีตจึงเปนเครื่องหมายของความเจริญและความเสื่อมของยุคสมัย3สวนหนึ่ง 
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บทบาทของชางในกรุงรัตนโกสินทรเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
ทรงรับวิทยาการตาง ๆ จากชาวตางประเทศเขามามีบทบาทในการ สรางศิลปกรรม และศิลปวัตถุ
และงานสถาปตยกรรมตาง ๆ มากขึ้นและแมแตผลงานของชางไทยเอง ก็ ไดรับอิทธิพลของวิชาชาง
ตางชาติเขามาผสมผสานอยูมาก เชน ผลงานของขรัวอินโขง ซึ่งเปนชางเขียนคนสําคัญในสมัยนั้น 
ก็เร่ิมนําเทคนิค และการเขียนภาพแบบ 3 มิติ4 (perspective) ตามแบบตะวันตกเขามาใชอันทําให
เกิดการผสมผสานกันระหวางศิลปะไทยและศิลปะตะวันตกขึ้น ดังปรากฏในผลงานจิตรกรรมฝา
ผนังของขรัวอินโขงหลายแหง เชน จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศนวิหาร กรุงเทพฯ ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม เขาวัง จังหวัดเพชรบุรี ภาพพระราชวังพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร ในหอราชพงศานุสรณในพระบรมมหาราชวัง เปนตน ในดานอื่น ๆ เชน ดาน
ส่ิงกอสรางทางสถาปตยกรรมก็ไดเปล่ียนแปลงไปมีอิทธิพลของศิลปะตะวันตก เขามาผสมผสานอยู
มาก เชน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท การตกแตงภายในพระวิหารวัดราชบพิธ เปนตน 
 ชางหลวงที่มีชื่อเสียงโดดเดน ในสมัยรัชกาลที่ 4 นี้คือ พระยาสามภพฝาย (หนู หง
สกุล)  เปนผูออกแบบสรางพระอุโบสถและพระเจดีย วัดราชาธิวาส สมัยแรก  และเปนผู
ออกแบบสรางอาคารในบริเวณพุทธาวาสที่วัดสระปทุม นอกจากนั้นทานผูนี้ยังไดจําลอง แบบ
ประสาทนครวัดไวในบริเวณวัด พระศรีรัตนศาสดารามอีกดวย5  

ภาพที่ 3  เกาะรัตนโกสินทร  
ที่มา : คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป, สมุดภาพสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร  
   (กรุงเทพฯ : ศิริมิตรการพิมพ, 2533). 
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 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีการเปลี่ยนแปลงการบริหาร
เกี่ยวกับชางหลวงที่สําคัญ คือ ได ทรงโปรดฯใหรวบรวมชางที่กระจัดกระจายอยูในที่ตาง ๆ มา
รวมกันขึ้นในกรมชางสิบหมู6 ดังที่สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศไดทรงนิพนธถึงเรื่อง
ชางสิบหมูไวดังนี้ “ ตามปกติการปกครองบานเมืองสมัยโบราณยอมจัดเปนจตุสดมภ  คือกระทรวง
นั้นเพื่อใช จึงไดมีกรมชางมากมายกระจัดกระจายอยูในที่ตาง ๆ หลายกระทรวงดวยกัน จึงรวบรวม
ชางตาง ๆ มาเปนมหาดเล็กเอาไวในกรมมหาดเล็กมากเขาก็ตั้งเปนกรมขึ้น ชางสิบหมูเปนแตชื่อ
กรมที่รวบรวมชางไวมีสิบหมูดวยกัน ไมใชชางในบานเมืองมีแตสิบอยางเทานั้น7 
 
 

 
 
 

  
 
 
ภาพที่ 6 สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
ที่มา:โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษของชางไทย (พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เอ็นเอสพี พริ้นติ้ง กรุป 
 ,2546). 
 
 

ภาพที่ 4  เจดียวัดราชาธิวาส 
ที่มา:สมคิด จิระทัศนกุล, คติ       
        สัญลักษณ และความหมาย  
        ของ”ซุมประตู-หนาตาง”ไทย   
  (กรุงเทพฯ : คณะ
 สถาปตยกรรมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร,2546). 

ภาพที่ 5  ปราสาทหินนครวัดจําลอง 
ที่มา : โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษของชางไทย (พิมพครั้งที่ 2. 
   กรุงเทพฯ : เอ็นเอสพี พริ้นติ้ง กรุป,2546). 
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 ในสมัยนี้กรมชางสิบหมูยังอยูในกระทรวงวัง มีหนาที่ทํางานชางตาง ๆ ตามพระราช
ประสงคของพระมหากษัตริยและตามความตองการของกระทรวงวังหรือหนวยงานอื่นๆ ตามแต
ความ สามารถของชางในกรมชางสิบหมูที่ทําได ซึ่งสวนใหญจะเปนงานที่เกี่ยวกับหัตถกรรม ในรัช
สมัยนี้รูปแบบของศิลปวัฒนธรรมของไทยมีสองรูปแบบคือทั้งอยางเทศและอยางไทย ดวยเหตุนี้
ชางในสมัยนั้นจึงมีผูที่มีความถนัดในแตละรูปแบบดวยกัน ชางหลวงที่มีความสามารถเปนเยี่ยม
ในทางศิลปวัฒนธรรมแบบตะวันตกก็คือ หมอมเจา ประวิช ชุมสาย ที่จริงแลวทานผูนี้เปนผูที่มี
ความสามารถรอบดาน คือ เปนไดทั้งสถาปนิก จิตรกร และปฏิมากร8 ทั้งเปนผูที่มีความสามารถ
เปนเยี่ยมทั้งแบบตะวันตกและแบบไทย ทานเปนผูที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่อาจกลาวถึงไดอยาง
มากมาย ในสวนที่เปนศิลปวัฒนธรรมแบบตะวันตกนั้น ไดแกการตกแตงรูปแบบศิลปะโกธิคภายใน
พระอุโบสถวัดราชบพิธ ภายในพระอุโบสถวัดนิเวศนธรรมประวัติที่ตําบลบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ออกแบบอนุสาวรียสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตนที่พระราชวังบางปะอิน 
และที่พระราชวังสราญรมย นอกจากนี้หมอมเจาประวิช ชุมสาย ยังเปนผูออกแบบเครื่องแบบใช
ราชการในสมัยนี้ไวมากแบบดวยกัน ทรงเปนผูออกแบบตราแผนดินตราหัวจดหมายสําหรับเจานาย
หลายพระองค ตราราชวัลลภ กระถางตราแผนดิน และตรา จปร. ที่หนาพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  มจ.ประวิช ชุมสาย สถาปนิก ,จิตรกร และปฏิมากร 
ที่มา:โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษของชางไทย (พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เอ็นเอสพี พริ้นติ้ง กรุป,2546). 
 

 ภาพที่ 8 (ซาย)ภาพภายในพระอุโบสถวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตกแตงแบบศิลปะ
 ตะวันตก,(ขวา)จิตรกรรมฝาผนังวัดปรมัยยิกาวาส 
ที่มา : วิบูลย ล้ีสุวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย จากศิลปะโบราณสยาม ถึง ศิลปะสมัยใหม (กรุงเทพฯ :    
          ศูนยหนังสือลาดพราว, 2548).  
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 ในรัชกาลนี้ยังมีชางหลวงคนสําคัญอีกหลายทาน เชน กรมหมื่นทิวากรวงศประวัติ 
(พระองคเจาเกษมศรี ศุภโยค) ,พระองคเจาประดิษฐวรการ, กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 
(พระองคเจายอดยิ่งยศฯ) , โดยเฉพาะอยางยิ่ง สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ นาย
ชางพระองคนี้ ทรงเปนผูทีศึกษางานศิลปวัฒนธรรมไทยหลายสาขา นอกจากความเปนเอกในงาน
ศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรมแลว สมเด็จฯเจาฟากรมพรยานริศรานุวัตติวงศ 
ก็ยังทรงโปรดทรงงานประณีตศิลปในลักษณะตาง ๆ อีกดวย ดังตัวอยางที่ควรกลาวถึงงาน
ออกแบบตราตาง ๆ  ในราชการ งานออกแบบพัดรองหรือตาลปตร เขียนลายบรรจุในภาชนะ9 
 ชางหลวงในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวอีกทานหนึ่ง คือ 
พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) ทานมีความสามารถทั้งในดานเทคโนโลยีแบบตะวันตกและใน
แบบไทยทานผูนี้เปนที่สืบทอดการชางแบบสถาปตยกรรมไทยไวไดอยางครบถวน10  

 
 
 

ภาพที่ 9 พระอุโบสถวัดนิเวศนธรรมประวัติ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ศิลปะตะวันตกแบบกอทิก   
 และภายในพระอุโบสถวัดนิเวศนธรรมประวัติ ตกแตงแบบศิลปะตะวันตก 
ที่มา : วิบูลย ล้ีสุวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย จากศิลปะโบราณสยาม ถึง ศิลปะสมัยใหม (กรุงเทพฯ : ศูนย    
          หนังสือลาดพราว, 2548).  

ภาพที่ 10  พระองคเจาประดิษฐวรการ ปฏิมากรสมัยรัชกาลที่ 5,สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ
 ,พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) สถาปนิก สมัยรัชกาลที่ 5 
ที่มา:โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษของชางไทย (พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เอ็นเอสพี พริ้นติ้ง กรุป 
 ,2546). 
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 เมื่อกรุงรัตนโกสินทรไดยางเขาสูสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
รัชพระองคทรงเปนศิลปนยิ่งกวาพระมหากษัตริยองคใด ๆ ในพระราชวงศจักรี ทรงมีความ
เชี่ยวชาญในดานอักษรศาสตรดังที่ได ทรงมีพระราชนิพนธบทละครและวรรณคดีหลายเรื่อง 
สําหรับในดานศิลปกรรมนั้นก็ไดทรงแสดงใหเห็นเจตนาที่ จะทรงประยุกตศิลปะและสถาปตยกรรม
ไทยใหใชประโยชนในวงกวาง11 ชางหลวงที่มีบทบาทสําคัญในรัชกาล นี้คือ  พระยาจินดารังสรรค 
(พลับ) ผูออกแบบหอประชุมโรงเรียนวชิราวุธ ศาลาการเปรียญวัดราชาธิวาส พระเมรุมาศถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ฯลฯ งานของนายชางผูเอกผูนี้
นับวาไดพัฒนาจากรูปแบบสถาปตยกรรมไทยเดิมใหมีลักษณะเขากับความตองการใชสอยที่
เปนไปตามรูปธรรมเนียมแบบตะวันตกไดเปนอยางด1ี2 

 พระเทวาภินิมิต (ฉาย เทียมศิลปไชย) เปนจิตรกรเอกอีทานหนึ่งในสมัยรัชกาลนี ้ทานผู
นี้เคยมีผลงานในการเขียนภาพพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาแลว  นอกจากนี้ทานยัง
เปนผูเขียนตําราลายไทยอันเปนที่นิยมแพรหลายกันมาจนถึงสมัยปจจุบัน13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชางหลวงคนตอมาก็คือ หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปทมจินดา) เปนผูที่มีความถนัดในเชิง
ศิลปะรอบดาน คือมีความถนัดทั้งดานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปตยกรรม ทางดาน
สถาปตยกรรมทานไดพัฒนารูปแบบสถาปตยกรรมไทยโดยออกแบบกอสรางวัดไตรมิตร (วัดสาม
จีน) จนประสบผลสําเร็จเกิดเปนแบบที่มีลักษณะแปลกออกไปจากเดิมที่เคยทํากัน14 
 
 

ภาพที่ 11  พระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ที่มา:โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษของชางไทย (พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เอ็นเอสพี พริ้นติ้ง กรุป,2546). 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  36   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เปนชวงเวลาที่ชางเอกที่ปรากฏนาม
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวยังคงมีความสามารถปฏิบัติงานไดตอมา
ดังเชน สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ พระเทวาภินิมิต หลวงวิศาลศิลปกรรม ฯลฯ แต
ในรัชกาลนี้ก็มีชางบางทานปรากฏชื่อเปนชางเอก เชน พระพรหมพิจิตร (อู ลาภานนท)  ทานผูนี้
เปนชางในบังคับบัญชาของสมเด็จเจาฟากรม พระยานริศรานุวัตติวงศมาแตเดิม ฉะนั้น จึงเปนผู
หนึ่งที่ไดถายทอดลักษณะงานของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยาพระองคนั้นไวเปนอยางมาก งานของ
ทานผูนี้ มักดําเนินไปตามแนวทางของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศซึ่งมีผลงานตาม 
ทางถนัดคืองานจิตรกรรม สถาปตยกรรม และประณีตศิลป อยางไรก็ตาม พระพรหมพิจิตรก็ได
แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการพัฒนาสถาปตยกรรมไทยใหเขากับวัสดุกอสรางที่เกิดขึ้นใหม
ดวย ดังเชนการพัฒนาแบบทรงคอนกรีตในงานสถาปตยกรรมไทย อันเปนเอกลักษณที่ชัดเจนของ
ตัวทานเอง15 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12  พระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปะไชย) จิตรกรสมัยรัชกาลที่ 6-8 และหลวงวิศาลศิลปกรรม 
ที่มา:โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษของชางไทย (พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เอ็นเอสพี พริ้นติ้ง กรุป 
 ,2546). 

ภาพที่ 13  พระพรหมพิจิตร (อู ลาภานนท) สถาปนิกสมัยรัชกาลที่ 8, หมอมเจาสมัยเฉลิม กฤษฎากร    
                 สถาปนิกสมัยรัชกาลที่ 9 
ที่มา : โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษของชางไทย (พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เอ็นเอสพี พริ้นติ้ง กรุป 
    ,2546). 
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 ตอมาสมัยรัชกาลที่ 8 มีสถาปนิกที่ทํางานในเชิงขางหลวง คือ หมอมเจาสมัยเฉลิม 
กฤดากร ผูไดรับการศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะชั้นสูง Beaux-Arts จากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
ทานเปนผูออกแบบตอเติมพระที่นั่งบรมพิมาน ซอมดัดแปลงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ออกแบบ
พระราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ออกแบบ ศาลาไทยในงาน
แสดงสินคาที่นครรัสเซลประเทศเบลเยี่ยม16 และในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ก็ไดออกแบบศาลาวาการเทศบาลนครกรุงเทพฯ (ซึ่งสรางไมเต็มรูป
แบบเดิม) โรงละครแหงชาติ  (ไมไดสรางตามแบบ) ตอมางานที่ สําคัญในระยะหลังก็คือ
ออกแบบสรางพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ที่ ดอยบวกหา จังหวัดเชียงใหม กับออกแบบอาคารใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 ชางหลวง แมจะมีบทบาทซึ่งเทียบเคียงไดกับสถาปนิกก็ตาม แตชางหลวงนั้นมิได
หมายถึงเฉพาะชางที่ทํางานดานการกอสรางอาคารเทานั้น หากหมายถึงชางในแงที่เปนศิลปน
โดยรวม ๆ ทั้งนี้ เพราะความเปนชางนั้นไมมีตําราหรือหลักสูตรตายตัวที่เขียนขึ้นหรือตราไวใหเปน
ระบบแบบอยางที่ไดมาตรฐานใกลเคียงกันเชนปจจุบัน  ชางหลวงซึ่งมีความชํานาญในงาน
ออกแบบกอสราง มักจะมีความสามารถทางชางดานอื่น ประกอบกันดวยเสมอ อาจเปนงานโยธา 
งานเรืองานจิตรกรรม ประติมากรรม หรือทางประณีตศิลป แขนงใดแขนงหนึ่ง หรือหลายแขนงก็ได 
 ในอดีตบรรดาชางฝมือตาง ๆ จะถูกรวบรวมเอาไวในกรมชางสิบหมู ซึ่งกรมชางสิบหมู
นี้เอง ตอมาภายหลังไดยายเขามาอยูในกรมศิลปากร ซึ่งตอมาชางสิบหมูก็เปนเพียงแผนกหนึ่งใน
กองหัตถศิลป กรมศิลปากรหนาที่เดิมของกรมชางสิบหมูเดิมที่เปนชางหลวงในสังกัดของกระทรวง
วังก็เปลี่ยนไป แมจะมีแผนกชางสิบหมูอยูในกองหัตถศิลป17 กรมศิลปากรปจจุบันก็ตาม แต
ภาระหนาที่ และบทบาทของชางตาง ๆ ที่มีมาแตเดิมเปล่ียนไป ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศ 
 อยางไรก็ตามบทบาทของชางหลวงในกรุงรัตนโกสินทรแสดงใหเห็นวากรงุรัตนโกสนิทร
ที่เจริญยั่งยืนตลอดมานั้น เปนมรดกทางวัตถุที่เปนศิลปกรรม อันเปนมรดกทางวัตถุที่เปนผลงาน
สรางสรรค ของชางไทยในอดีต  
 หลังจากเกิดเหตุการณเปลี่ยนแปลงการปกครอง สถาปนิกชาวตางชาติ ลดนอยลง
จนกระทั่งหมดไปจากหนวยงานของรัฐบาล เหลือเพียงเทาที่จําเปนที่ยังมีหนาที่ รับผิดชอบ
ตอเนื่องกันอยูเทานั้น18 กรปรกับบทบาทของชางหลวงตามประเพณีเดิมไดคอย ๆ เปลี่ยนไป
หลังจากที่บรมวงศานุวงศซึ่งสําเร็จ การศึกษาดานสถาปตยกรรมจากยุโรปไดเร่ิมเขารับราชการ
แทนชางหลวงรุนเกาและนักเรียนไทยที่ออกไปศึกษาวิชาสถาปตยกรรม ณ ประเทศอังกฤษ และ
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ฝร่ังเศส ไดกับเขามารับราชการในหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออกแบบ แทนที่สถาปนิกตาง
ตางชาต1ิ9 
 ตอจากนั้นก็ไดมีการกอตั้งสถาบันการศึกษาสถาปตยกรรมขึ้นในประเทศไทย 
การศึกษาวิชาสถาปตยกรรมสมัยใหมในระยะแรกนั้น เร่ิมมีข้ึนที่โรงเรียนเพาะชาง20 เมื่ออาจารยนา
รถ โพธิประสาท ซึ่งไดรับทุนการศึกษาของรัฐบาลไทย ไปศึกษาวิชาสถาปตยกรรม ณ มหาวิทยาลิ
เวอรพูล ประเทศอังกฤษ สําเร็จการศึกษากลับมาเปนอาจารยโรงเรียนเพาะชาง ใน พ.ศ. 2473 
ในขณะนั้นโรงเรียนเพาะชางสอนแตวิชาชางทั่วไปที่ปฏิบัติกันอยูในประเทศยังไมมีหลักสูตรวิชา
สถาปตยกรรมโดยตรง เพราะเปนวิชาชีพชั้นสูง ผูเรียนจะตองมีพื้นฐานวิชาสามัญระดับมัธยม
บริบูรณมากอน อาจารยนารถ โพธิประสาท จึงวางหลักสูตรสอนวิชาสถาปตยกรรมขั้นทดลอง  โดย
รับนักเรียนที่เรียนวิชาวาดเขียนตามหลักสูตรของโรงเรียนเพาะชางมาทําการศึกษา21  
 การทดลองสอนของอาจารยนารถ โพธิประสาท ปรากฎผลเปนที่นาพอใจ จึงไดเปด
สอนวิชาสถาปตยกรรมระดับมหาวิทยาลัย ข้ันอนุปริญญาหลักสูตร 3 ป  กระทรวงธรรมการจึงให
โอนแผนกสถาปตยกรรมโรงเรียนเพราะชางไปสมทบขึ้นอยูกับจุฬาลงกรณวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 26 
มกราคม 247522 เพราะเห็นวาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนแผนกที่สอนวิชาขั้นอุดมศึกษา และ
ไดรับยกฐานะเปนกรมหนึ่งในกระทรวงธรรมการ ใน พ.ศ. 2476 โดยมีแผนกสถาปตยกรรมเปนหนึ่ง
ในสองแผนกของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 ใน พ.ศ. 2482 ไดเร่ิมตนมีการสอนสถาปตยกรรมในระดับปริญญาบัญฑิต หลักสูตร 5 
ปโดยมีอาจารย ลูเซียง คอปเป (Lucien Coppe) ชาวเบลเยี่ยม เปนผุรับผิดชอบในการสอนในชั้นป
ที่ 4-5 ซึ่งเปนชั้นปที่ตอจากระดับอนุปริญญา รวมกับอาจารยไทยอีก 7 ทาน ไดแก อาจารยนารถ 
โพธิประสาท หมอมเจาโวฒยากร วรวรรณ และอาจารยศิววงศ กุญชร ณ อยุธยาที่เปนอาจารย
รับผิดชอบในการสอบระดับชั้นปที่ 1-3 ในระดับอนุปริญญา และมีอาจารยพระพรหมพิจิตรสอน
วิชาลายไทย  หลวงปริญญาโยควิบูลย สอนวิชา แมคคานิคส ขุนจงนิมิตร สอนวิชารังวัด 
(measured work) และอาจารยบุญชวย อุจรัตน สอนวิชาพื้นฐานซึ่งจะเห็นวาในองคประกอบของ
คณาจารยผูสอนนั้น มีสัดสวนของผูที่มีพื้นฐานความรูและมีประสบการณทางดานศิลปะและการ
ออกแบบเทา ๆ กับทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี23 
 ตอมาดวยความดําริของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ใครจะดํารง
วัฒนธรรม และศิลปกรรมของชาติ จึงไดตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้น24 
 มหาวิทยาลัยศิลปากรเดิมคือโรงเรียนประณีตศิลปกรรมในสังกัดกรมศิลปากรเมื่อคร้ัง
พลตรีหลวงวิจิตรวาทการเปนอธิบดีเมื่อปพุทธศักราช 2477 ซึ่งไดเปดฝกอบรมวิชาจิตรกรรม และ
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ประติมากรรมใหแกขาราชการ และนักเรียนในสมัยนั้นโดยไมเก็บคาเลาเรียนในปพุทธศักราช 
248625 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะสถาปตยกรรมไทย ไดรับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 
2498 ที่บริเวณวังตะวันออกของเจาฟามหามาลากรมพระยาบําราบปรปกษ และ พลเรือโทพระว
รวงศเธอ พระองคเจาขจรจรัสวงศกรมหมื่นปราบปรปกษ เจากรมชางสิบหมู โดยมีพระพรหมพิจิตร 
ดํารงตําแหนงคณบดีคนแรกและอาจารยพินิจ สุวรรณะบุณย เปนผูชวยทําหนาที่คลายเลขานุการ
คณะ อาคารเรียนหลังแรกเปนอาคารไมชั้นเดียวหลังคามุงสังกะสีชื่อ “โรงเขียว” ในระยะแรกเริ่ม
ของการกอตั้งนั้นไดเปดสอนในระดับอนุปริญญา 3 ปการศึกษา ตอมาในสมัยศาสตราจารยอัน 
นิมมานเหมินท ดํารงตําแหนงคณบดี (2501-2507) ก็ไดขยายหลักสูตรการศึกษาตอไปจนถึงระดับ
ปริญญาตรีในหลักสูตร “ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย” ใชระยะเวลาศึกษาตลอด
หลักสูตรทั้งสิ้น 5 ป ตามระบบสากลนิยม26 

 
 

ภาพที่ 14   ศาสตราจารย ศิลป พีระศรี ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือแรกกอตั้ง   
 อยูบริเวณเดียวกับกรมศิลปากร ถนนหนาพระลาน กรุงเทพมหนคร 
ที่มา : วิบูลย ล้ีสุวรรณ,ศิลปะในประเทศไทย จากศิลปะโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม,(กรุงเทพ : ศูนยหนังสือ
 ลาดพราว,2548), 

ภาพที่ 15  ภาพถายหมู อาจารยที่สอนชั้นปที่ 2 โรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2497 (แผนกชาง
 สิบหมู) แถวหนา; จากซายมาขวา อาจารยสนิท ดิษฐพันธุ,อาจารยพระพรหมพิจิตร,อาจารยพินิตร 
 สุวรรณบุณยแถวหลัง; อาจารยชมอย อุดมศิลป,อาจารยสมควร จิรวัฒน 
ที่มา: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ,ประวัติและผลงานของพระพรหมพิจิตร (กรุงเทพฯ :   
         คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร,2533. เนื่องในวาระครบรอบ 100 ป อาจารยพระพรหมพิจิตร) 
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 จากเหตุการณดังกลาวขางตน ทําใหการเรียนรูสถาปตยกรรมไทยในสายสกุลชาง
หลวงที่มีการสอนโดยผานประสบการณจากครูชาง  ถายทอดฝานความชํานาญ และการจดจําสู
สานุศิษย เร่ิมหยุดชงักลง บรรดาชางฝมือในราชสํานักเริ่มลมหายตายจาก ไมวาจะเปนสายสกุล 
ชางหลวงอยาง พระยาวิศุกรรมประสิทธิ์ (นอย ศิลป) พระยาจินดารังสรรค (พลับ)27 เปนตน ที่ยัง
เหลืออยูก็คือสายสกุลชาง ของสมเด็จเจาฟากรมพรยานริศรานุวัดติวงศ แตพระองคทรงยุติการ
ทํางานดานสถาปตยกรรมไป หลังเกิดเหตุการณ เปลี่ยนแปลงการปกครองนี้เองและดวยทรงพระ
ชราภาพมากแลว28 แตอยางไรก็ตาม ยังมีศิษยเอกของทานคือ พระพรหมพิจิตร ยังคงสืบทอดแนว 
ทางรักษาสายสกุลชาง นี้อยู และยังคงเปนจุดเชื่อมโยง มิติทางดานสถาปตยกรรมในชวงเวลา
ตอมาอันสําคัญยิ่ง 
 ลักษณะการเรียนรูสถาปตยกรรมไทยแบบสายสกุลชางหลวงในอดีตก็เร่ิมหมดบทบาท
ลงไป โดยไดเปลี่ยนมาเปนการเรียนการสอนแบบระบบหลักสูตรที่มีระยะเวลาเปนตัวกําหนด นั่นก็
หมายความวาการสอนจะมีลักษณะการสอนแบบสหวิทยาการ กลาวคือ ใชผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
ถนัด เชี่ยวชาญ ในแตละสาขาวิชาเขามาทําการสอน ปรากฏการณดังกลาวปรากฏเดนชัดหลังจาก
เปลี่ยนจากคณะสถาปตยกรรมไทยมาเปนคณะสถาปตยกรรมศาสตร ในป พ.ศ.250529 นี้เอง ซึ่ง
จากจุดนี้เองก็สงผลกระทบตอการสรางงาน สถาปตยกรรมไทยในชวงเวลาตอมาจนถึงปจจุบัน 
สถาปตยกรรมไทยก็กลายเปนเพียงสวนหนึ่งของการเรียนสถาปตยกรรม 
 
2. การรับรูปแบบและอิทธิพลสถาปตยกรรมตะวันตก : เทคนิควิทยา วิธีกากอสรางและ
วัสดุ  
 
  ในชวงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเปนชวงทีมีการตื่นตัวตอการ
รับอารยธรรมตะวันตกเขามาปรับปรุงประเทศรวมทั้งการรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมตะวันตก 
พระองคทรงเห็นความสําคัญของการติดตอและการรับสืบทอดความรูทางวิทยาการแขนงตาง ๆ 
จากชาวตะวันตก  ในรัชกาลนี้จึงมีนายชางชาวยุโรปเขามาทํางานออกแบบกอสรางอาคารแบบ
ตะวันตกบางแตยังไมแพรหลายนัก30 นอกจากนั้น ชาวตางประเทศที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ เชน ชาว
โปรตุเกส และมิชชันนารี หรือหมอสอนศาสนาชาวตะวันตก ก็มีบทบาทในงานสถาปตยกรรมดวย 
คือ เปนทั้งผูออกแบบอาคารและผูใหคําแนะนําในการวางผัง และวิธีการกอสรางเริ่มมีการนํา
ความรูและเทคนิคการกอสรางมารวมผสมผสานกับลักษณะพื้นเมืองของทางตะวันออก และสภาพ
ติดฟาอากาศของไทย  นับเปนการประกอบงานสถาปตยกรรมโดยอาศัยความเขาใจในสภาพความ
เปนอยู รวมกับประสบการณของผูออกแบบกอสราง ซึ่งมิไดเปนชางโดยตรง นอกจากนั้น ในสมัย
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นั้นมีเจานาย และขุนนางชั้นผูใหญบางคนเดินทางไปดูงานกอสรางในตางประเทศเพื่อนบาน
ใกลเคียง เชน สิงคโปร มะละกา และ ปนังเมื่อกลับมาก็ไดนําแบบอยางการกอสรางที่เมืองสิงคโปร
มาใชแพรหลายในกรุงเทพฯ31 เชน อาคารประเภทตึกแถว และบานพักอาศัย เปนตน ลักษณะของ
การสรางสรรคงานสถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลตะวันตกในชวงนี้จึงเริ่มการนําแบบอยางจาก
ประเทศอื่น ๆ มาปรับปรุงหรือลอกเลียนเปนรูปแบบใหมที่แตกตางจากรูปแบบดั้งเดิมของไทยเรา
เอง  เริ่มมีการแบงแยกหนาที่ระหวางผูออกแบบ และผูกอสราง หรือผูรับจางเหมากอสราง แมจะยัง
ไมชัดเจนนักก็ตาม    
                นายชางที่เชียวชาญ ในการสรางงานสถาปตยกรรมแบบตะวันตก ในสมัยนี้ก็คือ กรม
ขุนราชสีหวิกรม เปนนายชางผูออกแบบ สรางหมูพระอภิเนาวนิเวศน กับไดทรงเปนผูออกแบบ 
สรางอาคาร อ่ืน ๆ อีกมากมาย เชน พระที่นั่งภูวดลทัศนัย หรือหอดูดาวในพระราชวังจันทรเกษมที่
อยุธยา พระที่นั่งไชยชุมพลที่ริมกําแพงพระบรมมหาราชวัง หรือการทีทรงสามารถสรางสิ่งใหญโต
มโหฬาร เชน พระปฐมเจดีย ยอมบงชี้ถึง ความรูในวิชาการกอสรางที่ทรงมีอยูไดเปนอยางดี จาก
ภาพที่พระองคทรงฉายพระรูปประทับยื่นขางโตะทรงอักษร ในลักษณะนายชางสถาปนิกและใน
พระหัตถ ทรงถือวงเวียน และตรงวงเวียนนี้เอง ยอมแสดงใหรูวาทรงรูจักใชเครื่องมือเขียนแบบ 
แบบตะวันตก ที่นายชางไทยไมเคยมีใชมากอน32  
 วัสดุกอสรางที่ปรากฏในรัชกาลนี้ สวนใหญยังคงใชของภายในประเทศ แตยังมีของที่
ส่ังจากตางประเทศ จากเมืองจีน และจากประเทศตะวันตกอีกจํานวนหนึ่ง วัสดุกอสรางจากเมือง
จีนไดแก กระเบื้องมุงหลังคา ทําดวยดินเผาไมเคลือบสี ลักษณะเปนกระเบื้องที่ใชกันมากใน
ประเทศจีนตอนใต นอกจากนั้นยังมีพวกเครื่องกระเบื้องเคลือบลายดอกไมที่ส่ังทําพิเศษ เพื่อมา
ประดับตามวัดวาอารามตาง ๆ แบบเดียวกับ ที่เคยสั่งมาแลวในสมัยรัชกาลที่ 3 สวนวัสดุกอสราง
จากประเทศตะวันตก ไดแก ลูกกรง แผนหินออน แผนกระจกใส แผนกระจกสี เครื่องโลหะประกอบ
ประตูหนาตาง โคมไฟ ราวมาน โดยเฉพาะเหล็กหลอไดเขามามีบทบาทในการประดับประดา
อาคารเปนครั้งแรกดังจะเห็นไดจากการใชเหล็กหลอประดับชองประตูหนาตาง ร้ัว ทั้งในราชสํานัก 
และในอาคารราชการทั่วไป ตัวอยางการใชเหล็กหลอในสมัยนี้อาจยกตัวอยางไดเชนรั้ววัดประยูร
วงศาวาส ร้ัวและประตูวังสราญรมย ลูกกรงประดับพระที่นั่งอนันตสมาคมในหมูพระอภเินาวนเิวศน 
และร้ัวสะพานขนาดเล็กทั่วไป33  

 สําหรับการใชเหล็กในการเสริมกําลังโครงสรางงานสถาปตยกรรมมีตัวอยางการใชโซ
เหล็กรัดรอบปากระฆังองคพระปฐมเจดียเปนครั้งแรก  
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 สวนวิธีการกอสรางโดยใชโครงไมเปนแกนในและกออิฐถือปูนหุมโดยรอบยังคงใช

สืบเนื่องตอมาจากสมัยรัชกาลที่ 3 จะเห็นไดวาการกออิฐถือปูนของงานสถาปตยกรรมในรัชกาลนี้
ไมคอยจะมีอายุคงทน เพราะการกออิฐถือปูนรอบเสาไมนั้นมีความหนาไมเพียงพอ เมื่อระยะเวลา
ผานไป เนื้ออิฐ และปูนกอก็คอย ๆ เสื่อมสภาพ อาคารหลายหลังที่สรางในรัชกาลนี้จึงตองรื้อลง
วิธีการเรียงอิฐใหเปนระเบียบแบบแผนแบบยุโรปยังไมปรากฏในรัชกาลนี้ การทําโครงสรางหลังคา 
ชวงกวางยังคงใชโครงไมรูป สามเหลี่ยม มีดั้งกลาง 1 ตน แบบหลังคาวัดไทยโครงสรางแบบโครงถกั 
มีค้ํายันทะแยงพบที่พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน ในพระนครคีรี34ชางกอสราง ประกอบดวยชาวไทย
และจีน ซึ่งอพยพเขามาสยามมากมายตั้งแตรัชกาลกอน ชาวไทยสวนใหญเปนชางไม สวนชางจีน 
เปนทั้งชางไม และชางปูนกอสราง สวนชางกอสรางฝรั่งยังไมมีหลักฐานปรากฏ35 
ตัวอยางสถาปตยกรรม แบบตะวันตกที่สําคัญในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดแก 
 พระอภิเนาวนิเวศน สรางเมื่อปพ.ศ. 2395 – 2400 ประกอบดวยพระที่นั่ง 12 หลัง เพื่อ
เปนพระราชมณเทียรที่ประทับประจํารัชกาลของรัชกาลที่ 4 มีพระที่นั่งอนันตสมาคมเปนพระที่นั่ง
ใหญ การตกแตง หองพระโรงใชเสากลม ดูเหมือนกับเสา Corinthian มีชองเปดที่หลังพระราชบัล
ลังค เปน Pointed Arch 3ชอง ประดับโคมระยาแกวเจียรนัยของยุโรป หลังคาพระที่นั่งนงคราญ 
เปนชนิดหลังคาแบน ซึ่งไมเคยเห็นมากอนในงานสถาปตยกรรมไทย  นาเสียดายวา พระที่นั่งกลุมนี้ 
ถูกร้ือลงในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจากสรางมาเพียง 30 ป 
 

ภาพที่ 16   โซรัดรอบองคพระปฐมเจดียในปพ.ศ.2512 วิศวกรพบลูกโซขนาดใหญ รัดองคพระปฐมเจดียไวเปนชั้นๆ 
 ในระดับที่ตรงกันกับแรงดันออกสูงสุด 
ที่มา : สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, น้ํา บอเกิดแหงวัฒนธรรมไทย,พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยามใน
 พระบรมราชูปถัมภ,2539) 
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 ตั้งอยูภายในบริเวณ พระบรมราชวัง(วังหนา)เปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปน
เกลาฯ ลักษณะอาคาร เปนอาคาร 2 ชั้น กออิฐ ถือปูน หลังคาจั่ว ลาดชันนอยกวาเรือนไทยเดิมไมมี
ชายคารอบอาคาร 
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  โปรดใหปฏิสังขรณข้ึนใหมบนฐานเดิม เปนที่
ประทับสําหรับตอนเสด็จประพาสพระนครศรีอยุธยาอาคารแบบตะวันตกที่สําคัญของพระราชวัง
แหงนี้ ไดแก หมูพระที่นั่งพิมานรัตยา และหอพิศัยศัลยลักษณ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17  พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ และพระราชวังจันทรเกษม 
ที่มา : กิตติ วัฒนะมหาตม, วังเจา วังเดิม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสาร,2537). 
 

ภาพที่ 18   หอพิศัยศัลยลักษณ  เปนหอคอยสูงสําหรับดูดาว และสังเกตการณ ลักษณะอาคาร
 โครงสรางกออิฐฉาบปูน พื้นทุกชั้นเปนไม และพระที่นั่งพิมานรัตยา สรางเพื่อเปนที่ประทับ
 ของฝายใน เปนอาคารกออิฐ ถือปูน สูง 2 ชั้น 
ที่มา : กิตติ วัฒนะมหาตม, วังเจา วังเดิม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสาร,2537). 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  44   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19  พระนครคีรีสรางเมื่อ พ.ศ. 2401 เพื่อประทับพักผอนยามประพาสเมืองเพชรบุรี เปนพระราชวังที่มี
 อาณาบริเวณกวางขวางสรางอยูบนเขา 3 ลูก ประกอบดวยอาคารตาง ๆ ถึง 50 หลัง แบงเปนสวน
 ที่ประทับของเจานาย ปูชนียสถานทางศาสนา และที่พักทหาร   
ที่มา :  หมอมราชวงศหญิงแนงนอย ศักดิ์ศรี,มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทรฯ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
 กรุงเทพ). 

ภาพที่ 20   พระนารายณราชนิเวศน เดิมเปนพระราชวังสมัยพระนารายณที่จังหวัด ลพบุรี รัชกาลที่ 4 ทรง   
 ปฏิสังขรณ ขึ้นมาใหมหมด ประกอบดวย พระที่นั่ง และตึกบริวารนอยใหญ หลายหลัง มีกําแพงสูง
 ใหญลอม 4 ดาน   
ที่มา :  หมอมราชวงศหญิงแนงนอย ศักดิ์ศรี,มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทรฯ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
 กรุงเทพ). 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  45   

 

 ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในรัชกาลนี้เปนชวงที่มีการ
พัฒนาประเทศเปนอยางมากในระยะเวลาอันยาวนานถึง 42 ปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกลา
เจาอยูหัวทรงครองราชยเร่ิมตนจากการดําเนิน นโยบายการพัฒนาประเทศตามแนวพระราช ดําริที่
รัชกาลที่ 4 ไดทรงวางรากฐานไวและปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหเขากับยุคสมัย เพือ่ใหทดัเทยีมกบั
ประเทศอื่นๆ จึงเกิดการปฏิรูปการการปกครองแผนดิน และการปฏิรูประบบสาธารณูปโภคของไทย 
ใหกาวหนาแบบตะวันตก36 ทําใหคานิยมและวัฒนธรรมแบบตะวันตกไหลบาเขามายังประเทศไทย 
อยางรวดเร็วและมากมายโดยเฉพาะในหมูชนชั้นสูง มีการเปลี่ยนแปลงคานิยมพื้นฐานมากมาย
หลายอยาง จากแบบไทยเดิมไปนิยมแบบตะวันตก เชน การใสเครื่องแตงกายแบบฝรั่ง ความนิยม
ในการศึกษา และการพูดแบบตะวันตก ความนิยมในการอยูอาศัยและลักษณะบานเรือนแบบ
ตะวันตก เชน การนั่งโตะกินขาวดวยชอนสอม การขับรถยนต และการสงบุตรหลานไปเรียน 
ในยุโรป37 
 ตอมาพระองคยังไดสงเจานาย และขาราชการออกไปศึกษาและดูงานในประเทศฝาย
ตะวัน ตกมากขึ้นเพื่อใหทานเหลานั้นไดนําวิชาความรู และความเจริญแบบตะวันตกเขามาพัฒนา
ชาติบานเมือง  พรอมกันนั้นก็ยังเสด็จประพาสมะลายู สิงคโปร ชวา ลังกา อินเดีย และเสด็จ
ประพาสยุโรปถึง 2 ครั้ง เพื่อจะไดทอดพระเนตรเห็นความเจริญอยางแบบตะวันตก ดวยพระองค
เอง38ในรัชกาลนี้ไดทรงวาจางชาวตะวันตกที่มีความรูความสามารถในดานตางๆ เขามารับราชการ
เปนเหตุใหประเทศไทยมีการพัฒนาในดานการบริหาร และบริการทางสาธารณูปโภคอยางรุดหนา  
 ในบรรดาชาวตะวันตกที่เขามารับราชการในประเทศไทยนั้น มีนายชางสถาปนิก และ
วิศวกรรมอยูดวยหลายทานเทาที่ปรากฏหลักฐานมีดังนี้ 39 
ชางสถาปนิกกรมโยธาธิการ  

- นายยอรน คลูนิช ชาวอังกฤษ เดิมเปนชางสํารวจตอมายายเขากรมโยธาธิการ 
- นายยี กราซี (ซินญอ คริสซี) ชาวอิตาเลี่ยน ชางออกแบบ เขียนกะงบประมาณและ
 คุมงานกอสราง 
- นายซันเดรสกี หัวหนานายชางออกแบบ 
- นายตามาโย นายชางออกแบบ 
- นายโมเรสกี นายชางออกแบบและชางเขียน 
- นายเอ ริกอตตี นายชางออกแบบ 
- นายคาล ดือหริง ชางเยอรมัน ตอมายายมากระทรวงมหาดไทย 
- นายโอ ตาเวลา ชาวอิตาเลียน ชางแบบสถาปตยกรรม 
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- นายฮาเล ชางตกแตงภายใน 
- นายแฟรโรร ชางเขียนภาพปูนเปยก 

ชางวิศวกรกรมโยธาธิการ 
- นายโรเบิตตี นายชางชาวอิตาเลี่ยน 
- นายยี คันโนวา ชาวอิตาเลี่ยน ยายมาจากกรมรถไฟ 
- นายซีก็อด ชาวอิตาเลี่ยน ชางกอสราง 
- นายซี อาลเลกรี นายชางใหญ 
- นายอี ยี กอลโล นายชางวิศวกร กองกอสราง 
- นายปาสมอว 
- นายชอว วิศวกรไฟฟา 
- นายวิลเลียม แบนคลี หรือ แบลลี่ วิศวกรไฟฟา 
- นายมาโยลา ชาวอิตาเลี่ยน รับราชการกรมทหารมาและถูกสงไปซื้อเครื่องไฟฟา
 และเรียนวิชานี้มาดวย 

 อิทธิพลของสถาปตยกรรมตะวันตก ที่มีผลตอแบบอยางสถาปตยกรรมไทยในชวงสมัย
รัชกาลที่ 5 คือในชวงเวลาระหวาง พ.ศ.2411-2453 ซึ่งตรงกับ ค.ศ.1868-1910 นั้นเปนชวงระหวาง
กลางศตวรรษที่ 19 และตนศตวรรษที่ 20 ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเปนสมัยที่ตรงกับยุคที่นิยม
สถาปตยกรรมแบบคลาสสิคกันขึ้นใหมอีก หรือเปนยุคฟนฟูศิลปะและสถาปตยกรรมแบบกรีกและ
โรมันซึ่งถือเปนตนแบบดั้งเดิมของสถาปตยกรรมตะวันตก และนํารูปแบบและองคประกอบของ
แบบอยางดั้งเดิมนี้มาปรับปรุงใหม ชางชาวตะวันตกซึ่งสวนมาก เปนชาวอิตาเลียน ชาวอังกฤษ 
และเยอรมัน คงนําแบบอยางที่ตนคุนเคยเขามาเปนแนวทางในการออกแบบอาคารสถานที่ราชการ 
วังเจานาย และบานสําคัญๆ ทั่วไปเปนแบบที่ไดรับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมแบบเรอเนซองสของ
อิตาลี (Italian Renaissance) ซึ่งเปนแบบอยางในสมัย ศตวรรษที่ 15-16 ในยุโรปและอาจมี
อิทธิพลจากสถาปตยกรรมแบบโกธิค (Gothic) สําหรับอาคารพักอาศัยปะปนบาง เชน การใชโคง
ปลายแหลม การมีหอคอยที่มีหลังคาคลุม และการมีหองรูปหลายเหลี่ยมประกอบกับตัวอาคาร 
สวนอิทธิพลเรอเนซองสนั้น เปนรูปแบบที่มีแนวทางของ Andrea Palladio และ Vignola สถาปนิก
ที่มีชื่อเสียงของอิตาลี ในชวงครึ่งหลังของคริสตวรรษที่ 16 ซึ่งมีอิทธิพลตอสถาปตยกรรมในประเทศ
อ่ืนๆ ในศตวรรษตอๆ มา  เชน ในอังกฤษ ที่เรียกวา Palladian Style ในสมัยศตวรรษที่ 18 ใน
เยอรมัน สหรัฐอเมริกา และรัสเซียเปนตน ลักษณะสําคัญ คือ การใชชองโคงครึ่งวงกลม  ( Arch, 
Semi Circular Arch ) ที่ผนังภายนกมีระเบียงหรือทางเดินที่มีเสาเรียงเปนแถว (Colonade) 
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ระหวางชองโคงมีหลังคาคลุมมีลูกกรงระเบียงโปรงๆ เปนลูกมะหวดปูนปน อาจมีมุขเปนจั่วรูป
สามเหลี่ยม (Pediment) ทางดานหนาอาคารมีการใชเสาที่มีหัวเสาแบบกรีกและโรมัน เหนือ
หนาตางมีจั่วสามเหลี่ยม หรือรูปโคงประกอบ มีบัวปูนปนรอบขอบหนาตางประตู ตลอดจนมีเสาอิง 
(Pilaster) บนผนังสลับชองหนาตาง เปนตน40 
 นายชางเหลานี้มีหนาที่ออกแบบสถานที่ ราชการ พระราชวัง วังพระบรมวงศานุวงศ 
และบานเรือนขาราชการที่มีตําแหนงสูงเปนอันมาก นายชางเหลานี้ตางก็ไดนําเทคโนโลยีที่อยูใน
มาตรฐานสูงของโลกตะวันตกเขามาสูประเทศไทย ทําใหรูปลักษณะอาคาร และถนนหนทาง ฯลฯ 
ของกรุงรัตนโกสินทรในสมัยนี้ เปนบานเมืองแบบตะวันตก เพิ่มรายละเอียดของสถาปตยกรรมรวม
สมัยของยุโรปที่มากับสมัย ร.5 โดยสถาปนิกฝร่ังที่ทํางานในไทยนําเขามา41  
 วัสดุ และวิธีการกอสรางอาคารในสมัยนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาคารแบบตะวันตกมัก
สรางดวยวิธีกออิฐฉาบปูน โครงสรางระบบกําแพงรับน้ําหนัก พื้นไม และโครงสรางหลังคาไม ฐาน
ราก กอเปนแนวกําแพงอิฐ ในยุคแรกนิยมวางพื้นติดกัน ตอมาจึงเจาะชองระบายอากาศที่เชิงผนัง 
กําแพงกออิฐ11โดยมากไมมีระเบียบ มีการใชโครงสราง ARCH บาง โครงสรางเสา – คานขาง ใน
อาคารสําคัญเทานั้น จึงพบการกอแบบ English Bond หรือ Flemish Bond เชน พระที่นั่งอนันต
สมาคม วังบานปน42 เปนตน ในชวงหลังของรัชกาลเริ่มมีวัสดุ และวิธีการกอสรางแบบใหม ๆ แพร
เขามา โดยเฉพาะการกอสรางอาคารขนาดใหญมาก เชน การกอสรางดวยโครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพราะมีการนําเขาปูนซีเมนต และเหล็กโครงสรางเขามา หลังคาใชโครงสรางเหล็กหลอ
คอนกรีตวางบนเข็ม ฐานรากขนาดใหญหลอคอนกรีต การที่นายชางชาวตะวันตกเขามาออกแบบ 
และควบคุมการปลูกสรางอาคารขึ้นในระยะแรกนั้น นายชางฝายไทยก็ไดเขารวมเปนผูชวยกํากับ
งาน และเปนนายงานพรอมกันไปดวย วิธีการกอสรางใหมที่นายชางไทยไดเห็น เหลานี้ไดชวยฝก
ชางไทยใหสามารถทําการกอสรางตามระบบตะวันตกไดในเวลาตอมา จนปรากฏวาไดมีนายชาง
ไทยหลายทานที่สามารถคิดแบบกอสรางอาคารตามแบบตะวันตกไดอยางชํานิชํานาญ 
 ตัวอยางสถาปตยกรรมแบบตะวันตกที่สําคัญในสมัยรัชกาลที่ 544 
 
 
 
 
   
 ภาพที่ 21   วังบูรพาภิรมย สรางเมื่อป พ.ศ. 2418 โดยสถาปนิกอิตาเลียน Joachim Grassi เพื่อเปนวังของ
 สมเด็จเจาฟาภานุรังสีสวางวงศ พระราชอนุชารัชกาลที่ 5 
ที่มา:ผุศดี  ทิพทัส,ชางฝรั่งในกรุงสยาม,( กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541). 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  48   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สราง ป พ.ศ. 2427 ใชชื่อวากรมยุทธนาธิการ เปนศูนยบัญชาการของทหารประจํา
รักษาพระนคร ออกแบบโดยสถาปนิกอิตาเลียน Joachim Grasi  
 - กระทรวงมหาดไทย สรางป พ.ศ. 2439 เรียกกระทรวงนครบาล 
 - อาคารกองบัญชาการ และอาคารสวนการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาฯ  
 
 

ภาพที่  22   พระราชวังสราญรมยแรกสรางสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2409 เพื่อเปนที่ประทับของกรมขุนพินิตประชานา
 รถ (ร.5) ตอมาสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2427 บูรณะใหมทั้งหมดเปนที่พักแขกเมือง และพระราชทานให
 เปนที่ทําการกระทรวงการตางประเทศ พ.ศ. 2428 - พ.ศ. 2445 เปนที่ประทับสยามมกุฎราชกุมาร (ร.6) 
 พ.ศ. 2469 เปนทีวาการกระทรวงดังเดิม  
ที่มา :  หมอมราชวงศหญิงแนงนอย ศักดิ์ศรี,มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทรฯ 2 (กรุงเทพฯ : โรง พิมพ
 กรงเทพ). 

ภาพที่ 23  กระทรวงกลาโหม 
ที่มา : ผุศดี  ทิพทัส,ชางฝรั่งในกรุงสยาม,( กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541). 
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ภาพที่ 24   กรมแผนที่ทหาร เดิม คือโรงเรียนทหารสราญรมย สรางขึ้นป พ.ศ. 2435 เพื่อใชเปนโรงเรียน
 สอนนายทหารบก 
ที่มา : ผุศดี  ทิพทัส,ชางฝรั่งในกรุงสยาม,( กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541). 
 

ภาพที่ 25  กระทรวงยุติธรรม (ร้ือแลว) สรางปพ.ศ. 2435 เพื่อเปนศาลสถิตยุติธรรม  
ที่มา : วิมลสิทธิ์  หรยางกูร, และคนอื่น ๆ, พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปตยกรรม   
           อดีต ปจจุบันและอนาคต( กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ, 2536). 
 

ภาพที่ 26   พระที่นั่งวโรภาษพิมาน (องคปจจุบันสราง พ.ศ. 2430) สรางขึ้นปพ.ศ. 2415 ในพระราชวังบาง
 ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนทองพระโรงสําหรับเสด็จออกวาราชการ 
ที่มา :  หมอมราชวงศหญิงแนงนอย ศักดิ์ศรี,มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทรฯ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
 กรุงเทพ). 
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  ออกแบบโดยสถาปนิกอังกฤษ นายจอหน คลูนิช เมื่อป พ.ศ. 2418 เอกลักษณของ
พระที่นั่งจักรี คือหลังคาทรงไทยยอดประสาท 3 ยอด คลุมมุขทั้ง 3 ของตึกหนา ซึ่งทําใหรูปแบบ
อาคารทั้งหมดกลายเปนแบบไทยผสม Classicism โดยเดิมมีพระราชประสงคที่จะใหสรางเปนแบบ
ตะวันตกแท ๆ แตสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ทวงวาพระมหากษัตริยทุกองคลวนสราง
ประสาทในพระบรมมหาราชวัง แตรัชกาลที่ 5 ยังมิไดสราง จึงโปรดใหใส ประสาทเปนหลังคา พระ
ที่นั่งองคนี้เปนตัวอยางสถาปตยกรรมแบบตะวันตก แบบหรูหรารุนแรกของไทย ซึ่งในขณะเดียวกัน
ก็มีลักษณะสถาปตยกรรมไทยเดิมผสมอยูดวย นับเปนสถาปตยกรรมไทยผสมตะวันตกหลังแรก14 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 

ภาพที่ 27  พระที่นั่งจักรีมหาประสาท 
ที่มา :  หมอมราชวงศหญิงแนงนอย ศักดิ์ศรี,มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทรฯ 2 (กรุงเทพฯ : โรง
 พิมพกรุงเทพ). 

ภาพที่ 28   พระที่นั่งอนันตสมาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหสรางทองพระโรงของ
 พระราชวังดุสิต ขึ้นเมื่อป พ.ศ.2453 ออกแบบโดยสถาปนิกอิตาเลียน  M. Tamagno เปนพระที่ นั่ ง
 ขนาดใหญที่สุด แหงหนึ่งที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 5  
ที่มา : กิตติ วัฒนะมหาตม, วังเจา วังเดิม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสาร,2537). 
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ภาพที่ 29   พระที่นั่งบรมพิมานเปนพระที่นั่งองคใหม ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ โปรดใหสราง
 ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2440 
ที่มา :  หมอมราชวงศหญิงแนงนอย ศักดิ์ศรี,มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทรฯ 2 (กรุงเทพฯ : โรง
 พิมพกรุงเทพ). 

ภาพที่ 30   พระที่นั่งราชฤทธิ์รุงโรจน สรางเปนที่ประทับของพระองคเจาอุรุพงษสมโภช พระโอรสในรัชกาลที่ 
 5 ราวป พ.ศ. 2450 ในบริเวณพระราชวังดุสิต ใกลพระที่นั่งอัมพรสถาน 
ที่มา : กิตติ วัฒนะมหาตม, วังเจา วังเดิม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสาร,2537). 

ภาพที่ 31   วังบางขุนพรหม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหสรางประทานแกพระ
 ราชโอรส สมเด็จเจาฟากรมขุนนครสวรรควรพินิต เม่ือปพ.ศ. 2444-2449  
ที่มา : ผุศดี  ทิพทัส,ชางฝรั่งในกรุงสยาม,( กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541). 
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ภาพที่ 32  พระอุโบสถวัดนิเวศนธรรมประวัติ สรางเมื่อปพ.ศ. 2421 เปนวัดคูกับพระราชวังบางปะอิน 
ที่มา : กิตติ วัฒนะมหาตม, วังเจา วังเดิม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสาร,2537). 

ภาพที่ 33   พระที่นั่งอัมพรสถาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหสรางเปนที่ประทับ
 ของฝายใน ของพระราชวังดุสิต เม่ือปพ.ศ. 2449 
ที่มา : กิตติ วัฒนะมหาตม, วังเจา วังเดิม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสาร,2537). 
 

ภาพที่ 34   พระที่นั่งวิมานเมฆเปนอาคารไมสักลวน พระที่นั่งวิมานเมฆถือเปนงานชิ้นเอกทั้งเรื่องขนาด และ
 คุณภาพ และพระบรมราชนิเวศน (วังบานปน) เริ่มสรางป พ.ศ. 2453 เพื่อเปนพระราชวังหัว
 เมือง สําหรับประทับพักผอน เวลาเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรี 
ที่มา :  หมอมราชวงศหญิงแนงนอย ศักดิ์ศรี,มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทรฯ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
 กรุงเทพ). 
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  ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ในรัชกาลนี้ไดเร่ิมการศึกษาภาค
บังคับข้ึนครั้งแรก โดยการประกาศ ใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 บังคับใหเด็กอายุ 
7-14 ป ตองเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา มีการสงเสริมการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อใหนักเรียนได
เรียนรูวิชาชีพที่จะประกอบอาชีพอิสระได หลังจากสําเร็จการศึกษา มีการตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษา 
เชน โรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรม โรงเรียนเพาะชาง และโรงเรียนพาณิชยการ ฯลฯ  และใน
ระดับอุดมศึกษามีการตั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้นเปนครั้งแรก โดยยกระดับจากโรงเรียน
ขาราชการพลเรือน ในป พ.ศ. 2459 เพื่อใหการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง 
 ในรัชกาลนี้ไมโปรดใหสรางวัดแตโปรดใหสรางโรงเรียนแทน โดยจัดตั้งโรงเรียนทีใ่หการ
ศึก ษาทั้งดานวิชาการ ควบคูไปกับจริยธรรมและพลศึกษาเชนโรงเรียนวชิราวุธฯ และโรงเรียนราช
วิทยาลัย45 ตอมาไดตั้งสถาบันวิชาชีพสถาปตยกรรมแบบสากลในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีข้ึนใน
ประเทศไทยเปนครั้งแรก และนับวาเปนการเริ่มตนของพัฒนาการทางสถาปตยกรรมในประเทศไทย
ที่จะมีตอไปในอนาคต46 
 สถาปตยกรรมที่สําคัญทั้งทางพระมหากษัตริยและทางราชการ ยังเปนงานออกแบบ
ของสถาปนิกชาวตะวันตกเปนสวนใหญ คนเหลานี้ประจําในกรมกองที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการ
กอสรางสืบเนื่องมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 กระทรวงที่มีสถาปนิกชาวตะวันตกอยูไดแก กระทรวง
โยธาธิการ กรมรถไฟ กระทรวงธรรมการ กระทรวงมหาดไทย กรมศิลปากร และกรมสุขาภิบาลเปน
ตน 47รูปแบบสถาปตยกรรมที่สถาปนิกตะวันตกนํามาใชในสมัยนี้เปนรูปแบบที่มีความหลากหลาย
มากขึ้นกวารัชกาลกอน 
ตัวอยางงานสถาปตยกรรมแบบตะวันตกที่สําคัญของรัชกาลนี้ ไดแก48 
 - บานนรสิงห (ทําเนียบรัฐบาล) , บานบรรทมสินธุ (บานพิษณุโลก) , พระที่นั่งนง
คราญสโมสร สวนสุนันทา  

 
 
 

ภาพที่ 35  บานนรสิงห 
ที่มา:กิตติ วัฒนะมหาตม, วังเจา วังเดิม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสาร,2537). 
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                เมื่อเร่ิมสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวนั้น เปนสมัยที่สงครามโลกครั้ง
ที่ 1 เพิ่งจะยุติลงประเทศทั่วไปแมจะมิไดเปนประเทศที่เขารวมรบในสงครามโดยตรงตางก็ไดรับผล
ทางเศรษฐกิจตกตํ่า นอกจากนั้นเมื่อเลิกสงครามจํานวนคนวางงานจึงมีอยูทั่วโลก ความตองการ   

ภาพที่ 36 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรมการรักษาดินแดง , สถานเสาวภาและสถานีรถไฟกรุงเทพฯ หัวลําโพง 
ที่มา : หมอมราชวงศหญิงแนงนอย ศักดิ์ศรี,มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทรฯ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 
          กรุงเทพ). 

ภาพที่ 37  พระราชนิเวศนมฤคทายวัน เรือนขาราชบริพารในพระราชวังสนามจันทร ที่ปรับรูปแบบให 
                   สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ของประเทศรอนชื้น 
ที่มา : กิตติ วัฒนะมหาตม, วังเจา วังเดิม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสาร,2537). 

ภาพที่ 38  บานมนังคศิลา และพระที่นั่งมารีราชรัตตบัลลังค  และตําหนักสมเด็จฯ และวังวรดิศ เปนงานแบบ  
                  Modern Style ไมเลียนแบบสถาปตยกรรมโบราณ แตเนนธรรมชาติ  
ที่มา : หมอมราชวงศหญิงแนงนอย ศักดิ์ศรี,มรดกสถาปตยกรรมกรุงรัตนโกสินทรฯ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ  
          กรุงเทพ). 
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เครื่องอุปโภคบริโภคมีเกินกวากําลังผลิตและเกินกําลังซื้อ ทําใหโลกเกิดสภาวะเงินเฟอ ประเทศ
ไทยก็พลอยไดรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจดวยอยางมากเชนกัน รายจาย ของทางราชการ
จําเปนตองถูกตัดทอน ตําแหนงราชการที่ไมมีความจําเปนตองถูกยุบ ขาราชการตองถกูพจิารณาให
ออกจากงานเพื่อดุลยภาพทางดานเศรษฐกิจ  ความเจริญของประเทศในดานวัตถุประตอง
หยุดชะงักลงโดยกะทันหันดวยความจําเปนที่จะตองรักษาสถานการณเงินของประเทศใหคงมี
เสถียรภาพและนี่เองที่นาจะเปนเหตุหนึ่งที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ใน
เวลาตอมา49 
 ทางดานสถาปตยกรรม บทบาทของสถาปนิกตางประเทศในกรมกองตางๆเริ่มนอยลงอัน
เนื่องมาจากการลดการจางลงประการหนึ่ง ผลจากเศรษฐกิจตกทั่วโลกประการหนึ่งอีกประการหนึ่ง
คือการเขามีบทบาทของสถาปนิกชาวไทย พึ่งสําเร็จการศึกษาจากยุโรปตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๖ เปน
ตนมา50  
 ตัวอยางสถาปตยกรรมแบบตะวันตกที่สําคัญในรัชกาลนี้ไดแก โรงภาพยนตรเฉลิมกรุง 
โรงแรมรถไฟหัวหิน วังไกลกังวล วังเจาฟากรมหลวงสงขลา ฯ วังสระปทุม สะพานพระราม 6 
สะพานพุทธ เปนตน51 

 
 

 
 

ภาพที่ 39   พระตําหนักเปยมสุขพระราชวังไกลกังวล และวังสระปทุม 
ที่มา:กิตติ วัฒนะมหาตม, วังเจา วังเดิม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพธรรมสาร,2537). 
 

ภาพที่ 40   สะพานพระราม 6 และสะพานพุทธฯ 
ที่มา : วิมลสิทธิ์  หรยางกูร, และคนอื่น ๆ, พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปตยกรรม 
           อดีต ปจจุบันและอนาคต( กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ, 2536). 
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 คุณคาสําคัญของสถาปตยกรรมแบบตะวันตก  ในรัชกาลนี้คือการใชวัสดุและ
เทคโนโลยีใหม เชน คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก และกระจก เปนตน ทําใหอาคารมีชวงเสากวางขึ้น
มาก แสงสวางและการถายเทอากาศดีข้ึนมีการยื่นชายคาอาคารใหยาวขึ้นเพื่อกันแดดกันฝนเปน
การออกแบบอาคารใหสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้น  

 หลังยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองรูปแบบของสถาปตยกรรมสวนใหญไดรับอิทธิพลของ
สถาปตยกรรมตะวันตกที่เรียกขานในนาม สถาปตยกรรมสมัยใหม (Modern Architecture)52 
 สถาปตยกรรมของทางราชการสวนใหญที่สรางขึ้นในระยะนี้ ตัวอาคารเกือบทั้งหมด
แมจะมีการมุงหลังคากระเบื้องเพื่อกันฝน แตก็ถูกปดบังจากภายนอกดวยวิธียกขอบ (PARAPET) 
ใหดูเหมือนเปนอาคารหลังคาชนิดมีพื้นดาดฟา คงมีเฉพาะกลุมอาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และการเมืองเทานั้น ที่มีออกแบบใหเหมาะกับสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศ นั่นคือการแสดง
สวนของหลังคาอยางเปดเผย และมีประโยชนตอการใชบังแดดและบังฝน53 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 การกอสรางโดยทั่วไปมีความกาวหนาและขยายตัวออกไปมากขึ้น ดังเห็นไดจาก
กําเนิดพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคารเปนครั้งแรก ในปพุทธศักราช 2479 การทํา
เหมืองแรเหล็กและการถลุงเหล็ก ดวยเตาถลุงทดลองขนาดเล็กเปนครั้งแรกในปพุทธศักราช 2485 
การเกิดโรงปูน และโรงงานผลิตวัสดุกอสรางอื่นอีกจํานวนมาก ในชวงนี้วัสดุกอสรางนับเปนแรง
กระตุนสําคัญ และมีอิทธิพลตอพัฒนาการกอสราง54 เชน การใชคอนกรีต เหล็ก และการกอสราง
แบบคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตนี่เองที่เปนวัสดุที่สําคัญในการสรางงานสถาปตยกรรมภายใน 
ประเทศ ในชวงเวลาตอมา 

ภาพที่ 41 : หอประชุมใหญ และตึกโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ที่มา:วิมลสิทธิ์  หรยางกูร, และคนอื่น ๆ, พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปตยกรรมอดีต  
          ปจจุบันและอนาคต ( กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ, 2536). 
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3.  สถาปตยกรรมสมัยใหมและนโยบายเชิงวัฒนธรรม : รูปแบบและอิทธิพลตอสถาปนิก
ยุคชาตินิยม 
 
 ในชวงยุคสมัยของรัชกาลที่ 6 เกิดการเคลื่อนไหวในทวีปยุโรปและอเมริกา เกี่ยวกับ
แนวคิดการออกแบบสถาปตยกรรมและถือเปนจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญ นั่นคือการเกิดสถาปตยกรรม
แบบใหมที่เรียกวา MODERN ARCHITECTURE ซึ่งไดแพรหลายและไดรับความนิยมไปทั่วโลก สง
อิทธิพลตอรูปแบบสถาปตยกรรมในประเทศไทยในเวลาตอมา 
           จุดเริ่มตนของสถาปตยกรรมสมัยใหม (Modern Arcitecture) มีเหตุปจจัยการปฏิวัติที่
สําคัญคือ  การปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มปรากฏเปนครั้งแรกในอังกฤษ ประมาณป ค.ศ. 1720 
หมายถึง วิวัฒนาการทางดานเทคนิคที่ทําใหการผลิตสิ่งตาง ๆ จากมือมาเปนอุตสาหกรรมที่ละ
จํานวนมาก ๆ เพื่อสนองความตองการของประชากรที่ทวีจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว การนี้ทําใหมนุษย
สามารถเพิ่มพูนอัตราการผลิตมากขึ้นอีกหลายเทาตัว การปฏิวัติอุตสาหกรรมมีผลกระทบตอสังคม 
การดําเนินชีวิต ส่ิงแวดลอม และจิตใจมนุษยอยางลึกล้ํา รวมทั้งสามารถเปลี่ยนโฉมหนาทวีปยุโรป
จาก ระบบศักดินาและเกษตรกรรม คือและเกษตรกรรม คือ ยุโรปในชวงที่เจานาย และ ขุนนางมี
ที่ดินมากมายในการเกษตรมาเปนทวีปยุโรปในระบบทุนนิคม (Capitalism) การปฏิวัติอุตสาหกรรม
นี้ไมไดเกิดขึ้นทันทีทันใด แตเปนวิวัฒนาการเกิดขึ้นในอังกฤษกอนประเทศอื่น ๆ ในยุโรป ในกาลาง
ศตวรรษที่ 18 และเริ่มตนชา ๆ ในระยะแรก ๆ จนคนแทบจะไมรูสึกถึงความเปลี่ยนแปลงตาง จน
เร่ิมตน ศษตวรรษที่ 19 จึงปรากฏชัดเจนฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมอาจกลาวไดวา เปนวัฒนา
การ ไมใชการเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดแบบการปฏิวัติทางการเมือง 55 
 นีโอคลาสสิคซิสม (Neoclassicism) หมายถึงการฟนฟู (Revival) คลาสสิคโบราณ คือ 
กรีก และโรมันขึ้นมาใหม แตโรแมนติคซิสมไมไดหมายถึงการฟนฟูรูปแบบใดโดยเฉพาะ แต
หมายถึง เจตคติของจิตใจ (Attitude of Mind) ที่อาจแสดงออกไดหลายวิธีการ56 
 การฟนฟูรูปแบบตาง ๆ ของโรแมนติคซิสมนี้โดยแทจริงแลวเกิดขึ้นในอังกฤษกอน จะ
กลาววาอังกฤษเปนแหลงกําเนิดของโรแมนติคซิสมก็คงได สัญญาณของการฟนฟูเกิดขึ้นประมาณ
ป ค.ศ. 1720 กวา ๆ โดยเริ่มตนดวยการฟนฟูปลาลาดิโอ (Palladian Revival) โดยมีลอรด เบอรลิง
ตัน (Lord Burlington) ผูมั่งคั่งเปนผูอุปถัมภ รายการ เชน คฤหาสนชิสวิค (Chiswick House) ใน
รูปแบบโดยตรงมาจากคฤหาสนโรโตนดา (Villa Rotonda, 1567-70) ของปาลลาดิโอ 57 
 ตอมาเกิดรูปแบบศิลปะ และสถาปตยกรรม แนว ยึดเหตุยึดผลเปนหลัก (Rationalists) 
ผลที่ออกมานั่นก็คือการปฏิวัติงานอันทรงประสิทธิภาพของมัน Rationalism เกี่ยวพันกับ นีโอคลาส
สิคซิสม กลาวคือ พวก Rationalists หันไปหารูปแบบคลาสสิค เพราะเขาเห็นวาเปนรูปแบบที่มีเหตุ
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มีผล แลวนํามันกลับมาใชใหมจนเกิดเปน นีโอคลาสสิคซิสม ในครึ่งหลังของ ศตรวรรษที่ 18 และ 
ศตวรรษที่ 19 ตัวอยางแรกก็ไดแก คฤหาสนชิสวิค หลักการหรืออุดมการณของ Rationalism นั้นคือ 
ประการแรก การออกแบบสถาปตยกรรมจะตองมีความสัมพันธสอดคลองกับหลักการทางดาน
วิทยาศาสตร วิศวกรรมและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ตลอดจนสอดคลองกับหนาที่ใชสอยของสิ่งนั้น ๆ พวก
นี้จึงบูชาเครื่องจักรกล และสิ่งประดิษฐ คิดคนใหม ๆ ทางวิทยาศาสตรอยางยิ่ง ประการตอไปก็คือ 
เสนสาย (Line) และสัดสวน (Proportion) จะตองมีความสัมพันธกันอยางแนนแฟน และมีเหตุมีผล 
ไมใชเกิดขึ้นเพื่อสนองอารมณอันเปนเรื่องของโรแมนติคซิสม อีกประการหนึ่ง การนําเอาวัสดุใหม ๆ 
มาใชนั้นตองนํามาใชอยางฉลาด และเหมาะสม โดยดัดแปลงสัดสวนของคลาสสิคใหเขากับวัสดุ
ใหม ๆ ที่นํามาใช โดยเฉพาะเปนโครงสราง ประการตอไปก็คือคลาสสิคซิสม แบบใหมนี้เนน
ทางดาน “Structural Simplicity” คือ ความงามอันเรียบงายอันเกิดจากโครงสรางถาจะมีการ
ตกแตงก็ตอเมื่อจําเปนจริง ๆ เทานั้น ในดานเสนสาย (Line) และที่วาง (Space) นั้น จะตองมีระบบ
คณิตศาสตร เชน เรขาคณิต เปนรากฐาน กลาวคือ จะตองมีเหตุมีผลและพิสูจนได อีกประการหนึ่ง
ก็คือ แนวความคิดอยางมีเหตุมีผลของความตองการระบบที่อยูอาศัยที่สนองความตองการของ
มวลชน (Mass-Housing) โดยคํานึงถึงปญหาในดานการเงิน การสุขาภิบาล การสาธารณูปโภค 
ฯลฯ และประการสุดทายก็คือรูปทรงและเสนสายที่เกิดจากหนาที่ใชสอยเพื่อสนองเหตุผลทาง
กายภาพเทานั้น แตจะตองตระหนักถึงการที่จะสนองเหตุผลทางจิตภาพดวย นั่นคือ สนองความ
ตองการทางใจของมนุษยที่ตองการความสงบ58 
 ในคริสตศตวรรษที่ 19 เปนศตวรรษที่นาสนใจที่สุดศตวรรษหนึ่งในประวัติศาสตร
สถาปตยกรรมเพราะในทางกลางความสับสนอลหมานของกานนําเอารูปแบบเกา ๆ ในอดีตมาใช
อยางไมมีการยับยั้งชั่งใจที่เรียกวา “Eclecticism” โดยสถาปนิกสวนใหญของสมัยนั้นแลว ในดาน
วิศวกรรมก็เกิดผลงานของวิศวกรรมก็เกิดผลงานของวิศวกรผูยิ่งใหญทั้งหลายอันนําความกาวหนา
อยางยิ่งมาสูเทคนิควิทยาการกอสราง และนําวัสดุใหม ๆ มาใชในขณะเดียวกันนั้นก็เกิดทฤษฏี
สถาปตยกรรมใหม ๆ โดยนักทฤษฏี นักวิจารณ และสถาปนิกหัวกาวหนากลุมนอยที่ทําการรณรงค
ตอสูสถาปนิกสวนใหญ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจริง ๆ และพรอม ๆ กันตลอดศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะ
หลักการหรือทฤษฏีสถาปตยกรรมที่เรียกวา “ Functionalism” เปนรากฐานสําคัญของ
สถาปตยกรรมสมัยใหม59  
 “Functionalism” เปนทัศนคติหรือหลักการที่เกี่ยวกับสถาปตยกรรมประการหนึ่ง ซึ่ง
หมายความวา การออกแบบสถาปตยกรรมตองยึดถือหนาที่ใชสอยของอาคารเปนหลัก โดยที่ 
“รูปทรง”(Form)ภายนอกตองสะทอนถึงหนาที่ใชสอยภายในและองคประกอบสถาปตยกรรมตาง ๆ 
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ควรแสดงใหเห็นถึงหนาที่ของมันอยางชัดเจน ทั้งนี้รวมทั้งองคประกอบทางดานโครงสรางและวัสดุ
ดวย สถาปนิกที่มีคตินิยมในรูปแบบ Functionalism จะเปนกลุมที่นิยมชมชอบรูปทรงเรขาคณิตอัน
กอกําเนิดจากหนาที่ใชสอย และเปนรูปทรงที่เรียบงายตรงไปตรงมา เชน ทรงกลม ทรงกระบอก 
และทรงลูกบาศก เปนตน โดยปราศจากเครื่องตกแตงประดับประดาสถาปตยกรรมหรือถามีก็
เฉพาะที่จําเปนจริง ๆ ในศตวรรษที่ 19 ที่ผานมานั้น ไดมีสถาปนิกที่หัวกาวหนา นักทฤษฏี นัก
วิจารณ นักประวัติศาสตร ทัศนศิลปน หรือแมกระทั่งนักเขียน นักประพันธ และนักหนังสือพิมพ ได
รวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Functionalism ไวมากเปนตนวา  
 ทฤษฏีฟงชันนัลลิสต ของกรีนโนหที่เขาเสนอมาในกลางศตวรรษที่ 19 นั้น คือสถาปนิก
ผูที่เรารูจักชื่อเสียงเปนอยางดีคือ หลุยส เฮนรี ซัลลิแวน (Louis Henry Sullivan, 1856-1924) ซึ่ง
เปนชาวอเมริกันเชนเดียวกัน ฟงชันนัลลิสมของซัลลิแวนเริ่มกอตัวเปนรูปเปนรางทั้งในทางทฤษฏี
และปฏิบัติตั้งแตเร่ิมตนอาชีพสถาปนิกใหม ๆ ในทางทฤษฏี เราจะศึกษาคนควาไดจากบันทึก
ปาฐกถาเกี่ยวกับสถาปตยกรรมของเขา และจากหนังสือเลมสําคัญ และชื่อเสียงเปนที่รูจักกันดีที่
เขานิพนธข้ึน 2 เลม คือ The Kindergarton Chats ซึ่งเดิมเปนบทความที่เขียนลงตอเนื่องกันใน
วารสารสถาปตยกรรมสมัยหนึ่งงในระหวางป ค.ศ. 1901-1902 ตอมาไดรับการตีพิมพรวมเปนเลม
อีกหลายครั้ง อีกเลมหนึ่งคือ The Autobiography of an Idea (1924) ซึ่งเปนชีวประวัติของตัวซัลลิ
แวนเอง ที่เขาเขียนจนวาระสุดทายของชีวิต และไดรับการตีพิมพ คร้ังแรกในปนั้น ในเลมหลังนี้ ซัล
ลิแวนไดขยายทฤษฏีฟงชันนัลลิสมของเขาใหชัดเจนยิ่งขั้น และบรรจุมันลงในวลี ที่คนหูเราทุกคน
คือ “From follows function” ในวลีดังกลาวมีความหมายเกี่ยวของสัมพันธกันหลายประการคือ 
“From” อาจ “follows function” ในแงหนาที่ใชสอยของอาคาร คือ จะโดยตรงหรือโดยออมก็ตาม
รูปทรง (Form) ของอาคารจะตองสะทอนใหเห็นถึงกิจกรรมภายในที่อาคารนั้นหุมอยู นี่เปน
ความหมายแรกความหมายตอไปคือ “Form” อาจ “follows function” ในแงของโครงสราง และ
วัสดุที่ใชในการกอสราง กลาวคือ รูปทรงภายนอกของอาคารจะตองสะทอนถึงโครงสรางที่แทจริง 
ตลอดจนแสดงสัจจะของวัสดุที่ใชกอสราง โดยไมปดบังซอนเรน หรือบิดเบือน และในที่สุด 
ความหมายสุดทาย “Form” อาจ “follows function” ในแงของสุนทรียภาพของอาคารโดยสะทอน
ใหเปนถึงคุณคาบางประการที่เกี่ยวโยงถึงลักษณะเฉพาะของอาคารนั้น ๆ เชน โบสถยอมมี
สุนทรียภาพที่แตกตางจากโรงเรียนหรือโรงงาน 
 มโนทัศนของฟงชันนัลลิสม มีอิทธิพลอยางยิ่งในแนวความคิดของสถาปตยกรรม
สมัยใหมของศตวรรษที่ 20 และเปนหลักสําคัญของสถาปตยกรรมที่ เราเรียกวา “Modern 
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Architecture” นอกจากนี้มันเปนบันทัดฐานที่ทําใหสถาปตยกรรมสมัยใหมตางกับสถาปตยกรรม
ในยุคอื่น ๆ  
 สถาปตยกรรมสมัยใหม ควรจะสะทอนถึงและเปนสวนเสริมสรางคตินิยมทางดาน
ศีลธรรม และจรรยาบรรณของมนุษย หรืออาคารควรมีสัจจะและไมเสแสรางบิดเบือน เชนรูปทรง
ของอาคารควรจะเปนรูปทรงที่มันควรจะเปน ไมใชดูเผิน ๆ อยางหนึ่ง แตเมื่อพินิจพิจารณาแลว
กลายเปนอีกอยางหนึ่ง และอาคารควรจะแสดงออกอยางมีสัจจะถึงหนาที่ใชสอยภายในของมัน 
และของยุคสมัยที่มันถูกสรางขึ้นมาตลอดจนแสดงออกถึงระบบโครงสรางอยางตรงไปตรงมา โดย
ไมควรแสดงออกใหเปนเปนโครงสรางอีกระบบหนึ่ง ทั้งนี้หมายรวมถึง 
สัจจะในการใชวัสดุกอสรางดวย 
 การดั้นดนคนหาสถาปตยกรรมในรูปแบบสมัยใหมอยางจริงจังไมไดเ ร่ิมข้ึนจน
ประมาณ ค.ศ. 1880 แมวาตลอดครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 นั้น จะมีผูพยายามคิดหาแนวทางการ
ออกแบบสถาปตยกรรมแบบใหมใหเหมาะสมกับยุคสมัยมากมายก็ตามทั้งนี้เพราะวา การนี้ไมได
เพียงแตตองเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑสถาปตยกรรมเทานั้น หรือไมไดเพียงยอมรับเอาความกาวหนา
ทางเทคนิควิทยาการกอสราง ตลอดจนโครงสราง และวัสดุกอสรางใหม ๆ ที่วิศวกรไดคนควาไว
และพรอมที่จะใหสถาปนิกหยิบฉวยมาใชเทานั้น ส่ิงสําคัญที่สุดคือ สถาปนิกทั้งหาย “Need” 
ปรัชญาใหมทางสถาปตยกรรมสิ่งหนึ่งที่เห็นไดชัดในบรรดาสถาปนิกเหลานี้ที่จัดไดวาเปนผูนําหรือ
ผูบุกเบิกสถาปตยกรรมสมัยใหม ก็คือ ลักษณะเฉพาะตัวของเขาประการหนึ่งคือ ความเปนนักคิดที่
รอบคอบ และกลาแสดงออกอยางยิ่ง ในจิตใจและสมองของคนพวกนี้ก็คือ ทฤษฏีสถาปตยกรรม
ทั้งหลายของสถาปตยกรรมใหมจะตองสัมพันธกับการปฏิรูปสังคม  
 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 กลุมเดอสติจล นี้เปนกลุมที่กาวหนาที่สุดในสถาปตยกรรม
ของยุโรป งานออกแบบที่เปนรูปทรงเรขาคณิตที่ดูกราวและที่ยึดถือหลักการใหความสมดุลในการ
จัดองคประกอบของจิตรกรมอนเดรียนที่ความสมดุลนั้น ทําใหสัมฤทธิผลไดดวยการจัดสวนตรง
ขามที่ไมเทากัน (ในแงมุมหนึ่งเชน ขนาด) แตทัดเทียมกัน (เชนในแงของน้ําหนักที่เกิดจากสี และ 
Texture) นั้น มีอิทธิพลอยางยิ่งแกสถาปนิกในประเทศตาง ๆ จนในที่สุดกระบวนการ เดอสติจลนี้ 
กลายเปนกระบวนการระดับนานาชาติหรือกระบวนการสากล (International Movement) ตัวอยาง
ผลงานสถาปตยกรรม ของ “รูปแบบสากล” ของป ค.ศ. 1920 กวา ๆ หรือ “International Style” นี้ที่
มีขนาดใหญที่สุด และมีชื่อเสียงที่สุดไดแก กลุมอาคารที่วอลเตอรโกรเปยส (Walter Gropius, 
1883 – 1969) เปนผูออกแบบสําหรับสถาบันศิลปะที่เรียกวา “บาวเฮาส” โกรเปยส (Bauhaus) ใน
เมืองเดสเซา (Dessau) ประเทศเยอรมัน ในป ค.ศ. 1925 – 1926 สถาบันนี้ในขณะนั้นมีโกรเปยส
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เปนผูอํานวยการ “บาวเฮาส” เปนสถาบันศิลปะหรือสถาบันการออกแบบที่มีชื่อเสียงโดงดังที่สุด 
และหัวกาวหนาที่สุดในระยะเวลาประมาณป ค.ศ. 1920 กวา ๆ หลักสูตรมีการสอนทัศนศิลปทุก
สาขา เปาหมายของสถาบันศิลปะแหงนี้ก็คือ รวบรวมหลักการศิลปะทั้งหลายแลวประสมประสาน
มันกับเทคนิควิทยาการกอสรางสมัยใหม ทัศนศิลปสาขาตาง ๆ (จิตรกรรม ประติมากรรม และการ
พิมพ๗ และสถาปตยกรรม จะตองศึกษา และประยุกตรวมกันในแนวทางของสหศึกษา รวมทั้งมี
กิจกรรมสถาปตยกรรมมัณฑนศิลป (Decorative Art) ออกจากกันอยางเด็ดขาด และสถาบันแหงนี้
มีคําขวัญที่นาสนใจมากวา “ศิลปะ และเทคโนโลยีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันรูปแบบใหม  

 ปรัชญาและลักษณะเดนของสถาปตยกรรมสมัยใหม60 
1. รูปทรงเรขาคณิตที่เกลี้ยง ไมมีการประดับประดาตกแตงลวดลาย 
2. ความงดงามของอาคารเนนที่การจัดจังหวะของ MASS และ VOLUME  
3. การวางผังโดยยึดประโยชนใชสอยมากกวาลักษณะการวางผังแบบสมมาตร 
4. แสดงสัจจะของวัสดุโครงสรางอยางไมปดบัง 

 ในชวงปลายศตวรรษที่ 19 เปนชวงที่สถาปนิกไทยรุนบุกเบิกกําลังศึกษาอยู ดังนั้น  
สถาปนิกไทยรุนนี้ จึงยอมไดรับอิทธิพลของรูปแบบสถาปตยกรรมดังกลาวขางตน มาใชในการสราง
งานในเวลาตอมา 
 รูปแบบสถาปตยกรรมสมัยใหมของศาลาเฉลิมกรุง ที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 7 นั้นแสดง
ใหเห็นถึงวา มีอิทธิผลของสถาปตยกรรมสมัยใหมแฝงอยูอยางชัดเจน แมวาจะมีองคประกอบ
บางอยางภายในอาคารที่สันนิษฐานไดวาจะสรางอยูบนกรอบของความคิดเกาก็ตาม อาคารหลังนี้
ออกแบบโดย มจ.สมัยเฉลิม กฤดากร และคํานวณโครงสรางโดย อาจารยนารถ โพธิประสาท61  
 

 
 
ภาพที่ 42 ศาลาเฉลิมกรุง สถาปตยกรรมรูปแบบอิทธิพลสถาปตยกรรมสมัยใหม 
ที่มา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
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 การเกิดรูปแบบสถาปตยกรรมใดๆ ก็ตามนั้นคงไมไดเกิดขึ้นเพียงการหยิบยืมรูปแบบ
เทานั้น แตยังคงมีปจจัยอื่นๆที่มีสวนผลักดันและกําหนดแนวคิดสถาปนิกดวยเชนกันเพราะเมื่อ
พิจารณาบริบทโดยรวมในสมัยรัชกาลที่ 7 ก็จะพบวา ปญหาที่สําคัญมากในสมัยนี้ก็คือ ปญหา
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา กอปรกับฐานะการทรุดโทรมของพระคลัง ตรงนี้อาจจะเปนเหตุผลหนึ่ง ที่ทํา
ใหเกิดรูปแบบสถาปตยกรรมแบบประหยัด ลดทอนรายละเอียดของอาคารออกไปเพื่อใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจ ดังกลาวขึ้น62 
 แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาทางดานแนวคิดของสถาปนิกผูออกแบบ แลวจะพบวา   
มจ.สมัยเฉลิม กฤดากร ทานมีพื้นฐานการออกแบบแนวคลาสสิค ดังนั้นคงปฏิเสธไมไดวา อิทธิพล
ของสถาปตยกรรมสมัยใหม เขามามีอิทธิพลอยางสูงในการออกแบบอาคารหลังนี้ 
 สืบเนื่องมาถึงสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม สมัยที่ทานเปนผูนําประเทศในชวงแรก 
(พ.ศ.2481-2487) แนวคิดชาตินิยมโดยใชนโยบายวัฒนธรรมเปนตัวนําโดยเนนความเปนอารยะ
เทาเทียมตะวันตก63 ทิศทางการออกแบบของสถาปนิกที่ไดรับนโยบายจาก พณฯทาน ผนวกกับ
อิทธิพลของสถาปตยกรรมสมัยใหมก็เร่ิมมีอิทธิพลสูงขึ้นตอแนวคิดของสถาปนิกทั่วไป รูปแบบ
สถาปตยกรรมในยุคนี้เมื่อมองโดยภาพรวมจะพบวามีรูปแบบภายนอกที่เรียบเกลี้ยง เปนเสน
ตรงไปตรงมาแบบกลองสี่เหลี่ยม ไมนิยมประดับตกแตงดวยลวดลายใดๆ หลังคาจะเปนทรงตัด
หรือไมก็จะเปนกอแผงคอนกรีตขึ้นไปบังสวนหลังคา (Parapet) ในกรณีที่ไมไดทําหลังคาทรงตัด 
เพื่อหลอกสายตาใหดูเปนหลังคาทรงตัด ในลักษณะแบบเดียวกับศาลาเฉลิมกรุง เปนแตเพียงวาใน
สมัยนี้รายละเอียดลวดลาย องคประกอบเล็กๆ นอยๆ ทางสถาปตยกรรมถูกตัดทิ้งออกอยางสิ้นเชิง
เรียบงายจน สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงเรียกวาอาคารทรง หีบขนมปง แตชน
ชั้นนําในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามนั้นกลับเรียกรูปแบบเหลานั้นวาสถาปตยกรรมแบบทันสมัย64

จะเห็นไดวาสถาปนิกกลุมบุกเบิก เขามามีบทบาทสําคัญในการสรางงานในแนวนี้ สถาปนิกเหลานี้
ไดรับการศึกษาสถาปตยกรรมทั้งแบบเกาและแบบใหมที่เนนการออกแบบที่ใชเหตุผลและประโยชน
ใชสอยเปนหลักสําคัญ รวมทั้งการใชวัสดุและโครงสรางแบบใหมตามหลักการทางวิศวกรรมไมคอย
ยึดติดกับรูปแบบของอาคารโบราณ ดังนั้นในรัชกาลนี้เราจึงเริ่มเห็นสถาปตยกรรมแบบที่เรียกวา
สถาปตยกรรมโมเดิรนขึ้น ตัวอยางเชน อาคารที่ทําการกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.2484) ตึกแถวริม
ถนนราชดําเนินกลาง 10 หลัง (พ.ศ.2484) ที่ทําการกรมไปรษณียโทรเลข บางรัก (พ.ศ.2483) ที่วา
การอําเภอบางเขน(พ.ศ.2484) สนามกีฬาแหงชาติศุภชลาศัย (พ.ศ.2481) โรงแรมรัตนโกสินทร 
(พ.ศ.2486) เปนตน ซึ่งรูปแบบดังกลาวที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นไดรับอิทธิพลทางแนวความคิดมา
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จากงานสถาปตยกรรมสมัยใหม (MODERN ARCHITECTURE) ที่สืบตอมาจากปลายสมัยรัชกาล
ที่ 765 
 ยังมีปจจัยอื่นนอกเหนือจากอิทธิพลของสถาปตยกรรมโมเดิรนที่เปนตัวกําหนดรูปแบบ
สถาปตยกรรมในยุคนี้ก็นาจะเปนเหตุผลทางดานการเมือง และการที่สถาปนิกตองการสื่อความคิด
และสะทอนนัยยะของความเสมอภาคและใหสอดคลองเพื่อตอบสนองนโยบายเชิงวัฒนธรรม เชน 
การยกเลิกการแบงแยกชนชั้นทางภาษา การยกเลิกบรรดาศักดิ์ การยกเลิกราชาศัพท และพระราช
ประเพณีตางๆ จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ใหรูปแบบในยุคนี้มีลักษณะรูปแบบสถาปตยกรรมที่เรียบเกลี้ยง
ไรลวดลายประดับตกแตงใดๆ จึงเปนการสะทอนลักษณะตอตานการแบงชนชั้นทางสังคมอยูในที 
โดยสื่อผานการยกเลิกระบบฐานานุศักดิ์ในงานสถาปตยกรรม งานสถาปตยกรรมในยุคนี้ไมมีการ
แบงแยกรูปแบบอาคารระหวางเจา ไพร ผูใหญ ผูนอย สามัญชน ชนชั้นปกครองแตอยางใด อาคาร
ทุกหลังที่ถูกสรางขึ้นแกบุคคลฐานะตางๆ กันลวนมีรูปแบบที่เหมือนกันคือ เรียบงายเปนแบบหีบ
ขนมปง ไมมีลวดลายประดับประดาใดๆ ทั้งสิ้น ถึงแมวาจะมีลวดลาย ก็จะเปนการปนที่แสดง
ลักษณะเรียบงายขึ้น ลดทอนรายละเอียด และที่สําคัญลวดลายที่ประดับเขามาก็มิไดมุงเนนในเรือ่ง
ฐานานุศักดิ์แตอยางใด เปนแตเพียงการประดับเพื่อความสวยงามเทานั้น66 
 การสรางชาติในสมัยนี้เปนไปอยางกวางขวางในทุกดานของสังคม คนไทยในสมัย 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดรับการกระตุนเตือนอยูตลอดเวลาวาตนอยูในประเทศซึ่งกําลังพัฒนา
ไปสูความเปนอารายะ โดยวางเปาหมายใหประเทศไทยใหมนั้นมีความยิ่งใหญและใหประชาชน
ชาวไทยเปนผูเจริญมีวัฒนธรรม นโยบายตางๆ จะมีการนําเสนอออกมาเปนระยะอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดผลทางจิตวิทยาแกประชาชนทั้งหลายวา ประเทศชาติกําลังกาวยางเขาสูยุคสมัยใหม
จริงๆ รัฐบาลไดออกกฎเกณฑตางๆ แนะนําประชาชนถึงวิธีการประพฤติปฏิบัติตนในสังคมรูปแบบ
ใหมโดยผานมาในรูปของ รัฐนิยม ซึ่งมีออกมาทั้งสิ้น 12 ฉบับ ในชวงระหวางป พ.ศ.2482 ถึงป 
พ.ศ.2485 ความรูสึกในการกาวเขาสูยุคใหมของสังคมไทยไดเร่ิมต้ังแตการเปลี่ยนแปลงชื่อประเทศ
จาก สยาม มาเปนประเทศไทย การแตงเพลงชาติข้ึนมาใหม ออกระเบียบการเคารพธงชาติทุกเชา
เย็น ปรับปรุงตัวอักษรไทยใหเรียบงายทันสมัยตามความคิดของรัฐบาลเปลี่ยนวันขึ้นปใหมจากวันที่ 
1 เมษายน มาเปนวันที่ 1 มกราคมของทุกปแทน เปนตน67 
 นโยบายทางวัฒนธรรม นั้นไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของ ตั้งแต พฤติกรรมและความเปนอยู
ของประชาชนจนถึงภาพลักษณของเมือง เชน การสรางอนุเสาวรีย โดยการกําหนดใหปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมตางๆ เชน วัฒนธรรมทางจิตใจ,ระเบียบประเพณี,วรรณกรรม ฝายหญิงและศิลปกรรม 
อันรวมไปถึงงานสถาปตยกรรมดวยถือวาเปนสวนหนึ่งของเครื่องมือในการสรางชาติ68 
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 อยางไรก็ตาม ทามกลางกระแสนิยม สถาปตยกรรมแบบสมัยใหม ที่แพรหลายอยางยิง่
ในยุคนั้น ก็มิไดหมายความวารูปแบบสถาปตยกรรมแบบลักษณะไทยจะสูญหายไปจนหมดสิ้น แต
ภายใตกระแสนิยมที่โนมเอียงไปสูรูปแบบสากลดังกลาว รูปแบบงานสถาปตยกรรมไทยประเพณีก็
ไดมีการพัฒนาไปในทิศทางที่พยายามจะประสานเขากับแนวความคิดที่ตองการสะทอน
ภาพลักษณแหงระบอบประชาธิปไตย และความเจริญมีอารยะในยุคชาตินิยมนี้ดวยเชนเดียวกันซึ่ง
อาจกลาวไดวา รูปแบบสถาปตยกรรมแบบลักษณะไทยในยุคนี้มีลักษณะเฉพาะที่นาสนใจเปน
อยางยิ่งและมีลักษณะบางอยางที่ถูกพัฒนาขึ้นในยุคนี้แลวถายทอดตอมาใหแกการสรางสรรคงาน
สถาปตยกรรมแบบไทยประยุกตในชวงเวลาตอมา69 
 
4.  รูปแบบสถาปตยกรรมลกัษณะไทยในเชิงประยุกต :  บทบาทบนพื้นที่ใหมในงาน
สถาปตยกรรมไทย  
 
 แตเดิมนั้นสถาปตยกรรมไทย จะปรากฏรูปลักษณ อยูในเฉพาะวัง วัด และอาคารที่
เกี่ยวของกับศาสนสถานและพิธีกรรมของพระมหากษัตริยและบานพักอาศัยเทานั้น ซึ่งมีพื้นที่ใช
สอยที่แนนอนตายตัวเปนกิจกรรมที่สืบทอดและผูกพัน กันมาตั้งแตอดีตกาล70 ปรากฏการณใหมที่
เกิดขึ้นกับงานสถาปตยกรรมไทย ในดานพื้นที่การใชงานปรากฏขึ้นเมื่อ รัชกาลที่ 4 ทรงสั่งใหสราง
โรงกษาปณสิทธิการขึ้น ซึ่งโรงกษาปณดังกลาวนี้ ซึ่งมีพื้นที่ใชสอย ที่ไมเคยมีมากอนในอดีต จึงเปน
พื้นที่ใชสอยที่ปรากฏกายในภาพลักษณใหม บนบริบทเดิมของงานสถาปตยกรรมไทย  
 ลักษณะสถาปตยกรรมไทยที่มีลักษณะพิเศษ หรือแตกตางไปจากเดิม อีกแหงหนึ่งก็คือ 
ปรางคแดง พระนครคีรี สรางในสมัยรัชกาลที่ 4 เชนกัน  สถาปตยกรรมดังกลาวเปนสถาปตยกรรม 
แบบเปด แทนที่จะเปนสถาปตยกรรมแบบปดในแบบโบราณ 
               ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีความพยายามที่จะสรางสถาปตยกรรมไทยแบบสมัยใหมข้ึน เชน
พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร ตึกถาวรวัตถุวัดมหาธาตุ (หอสมุดวชิรญาณ) และพระอุโบสถวัด
ราชาธิวาสี เห็นไดชัดวาเปนอาคารที่มีความงามอันโดดเดนและมีพัฒนาการทางดานการออกแบบ
ที่แตกตางไปจากเดิมที่มีมา และอีกแหงหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษในการใชพื้นที่ในงานสถาปตยกรรม
ไทย คือเจดียกลม ของวัดอัศฎางคนิมิตร เกาะศรีชัง มีการออกแบบรวมประโยชนใชสอย และเจดีย
เขาดวยกัน 71 
                  ทามกลางกระแสอิทธิพลตะวันตกที่หลั่งไหลเขาสู วัฒนธรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 
อยางไมขาดสาย และยังคงความตอเนื่องมาจนถึงรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 แตส่ิงที่สําคัญที่เกิดขึ้นใน 
รัชกาลนี้ก็คือ การเชื่อมโยงมิติทางดานสถาปตยกรรมลักษณะไทย ใหสะทอนออกมาซึ่ง ลักษณะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  65   

 

แนวคิด ทางดานชาตินิยม ที่เร่ิมเขามามีบทบาทสําคัญทางดานการเมือง และการปกครอง ใน
ขณะเดียวกันงานทางดานสถาปตยกรรมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง พื้นที่ใชสอยภายในวัดเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคมใหม คือมิไดเปนสถานที่ทางธรรมอยางเดียว แตยังใชเปน โรงเรียน
สําหรับสอนหนังสืออีกดวย สถาปตยกรรมที่สะทอนแนวคิดชาตินิยมของรัชกาลที่ 6 ที่เห็นไดชัด 
คือโรงเรียนมหาเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย) ตึกบัญชาการของโรงเรียนขาราชการพลเรือน 
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)เปนตน อาจกลาวไดวามีการนํารูปแบบสถาปตยกรรมไทยประเพณี ไป
สวมทับลงบนตึกอาคารที่มีการใชสอยสมัยใหมแบบตะวันตกอยางจงใจ72 

  โดยตอมารูปแบบสถาปตยกรรมไทยประเพณีจะถูกนํามาประยุกตใชเปนที่นิยมมาก
ข้ึนอันเปนกระแสเดียวกับความนิยมในงานฝมือเชิงชาง และงานหัตถกรรมแบบประเพณี 
 อาคารตึกบัญชาการ ของโรงเรียนขาราชการพลเรือน ซึ่งออกแบบโดย นายเอ็ดเวิรด ฮี
ลี (Edward healey) และอนุสาวรียทหารอาสา หนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ออกแบบโดยมจ.
ประวิช ชุมสาย เห็นไดวา อาคารทั้งหลังนั้น ไดรับ อิทธิพล ของสถาปตยกรรม สุโขทัย อยางชัดเจน
ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก ความสนพระทัยของรัชกาลที่ 6 ที่มีตอประวัติศาสตร และเรื่องราวทาง
โบราณคดี โดยสะทอนออกมาในงานพระราชนิพนธ หนังสือช่ือ “เที่ยวเมืองพระรวง” 73 
 การพื้นฟูรูปแบบงานไทยประเพณีมาใชในงานสถาปตยกรรมของพระองคมิใชเปนการ
หวนยอนกลับไปสรางในรูปแบบและการใชงานแบบเดิม แตทรงมีพระราชประสงคที่จะใหมีการ
ประยุกตรูปแบบไทยประเพณี ใหสามารถอยูรวมกับพื้นที่ใชสอยของอาคารสมัยใหมแบบตะวันตก
ไดทั้งนี้ก็เพื่อใหทันกับความตองการของสังคมสมัยใหม เพื่อเปนการยืนยันใหเห็นวารูปแบบ
สถาปตยกรรมไทยประยุกตแสดงออกถึงความศิวิไลซ ทัดเทียมกับรูปแบบตะวันตก  งาน
สถาปตยกรรมไทยประยุกตอีกหลังที่มีความสวยงามและสะทอนลักษณะในสมัยรัชกาลที่ 6 ได
ชัดเจน คือตึกนภานภดล ออกแบบโดยหลวงวิศาลศิลปกรรม ซึ่งออกแบบเปนอาคาร 2 ชั้น โดยใช
รูปทรงหลังคาและองคประกอบทางสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณีเปนสวนประกอบสําคัญ  
 การเกิดขึ้นของรูปแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกตนี้เปนลักษณะที่เห็นไดชัดของยุค
สมัย ของพระองค ซึ่งหลังจากสมเด็จพระปกเกลาฯ ทรงข้ึนครองราชยแลวรูปแบบสถาปตยกรรม
ไทยประยุกตก็มิไดรับความนิยมเหมือนดังรัชกาลกอน74 
 รูปแบบสถาปตยกรรมไทยเชิงประยุกต ในสมัยรัชกาลที่ 7 เร่ิมเปลี่ยนรูปและคลี่คลาย 
แตกตางไปจากรัชกาลกอน เนื่องจากบริบททางสังคม การเมืองและสภาพทางเศรษฐกิจ อยูใน
ภาวะตกต่ํา 
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 ดังนั้นรูปสถาปตยกรรมไทยเชิงประยุกต ในรัชกาลนี้ จึงไมนิยมที่จะตกแตงประดับ
ประดา ใหฟุมเฟอย แตจะเนนความเรียบงาย ดังปรากฏในงานตึกเรียนคณะวิทยาศาสตร (ตึกขาว) 
และตึกจักรพงษ ภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งออกแบบโดย หลวงวิศาล ศิลปกรรมทั้ง 2 
หลัง 75 
 ในชวงปลายรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 งานสถาปตยกรรมลักษณะไทย เร่ิมพัฒนาตัวเอง
ใหสอดคลองกับวัสดุที่ใช และเริ่มคํานึงถึงคุณลักษณะของวัสดุ สถาปตยกรรมที่มีลักษณะดังกลาว
นี้คือ พระปฐมบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เปนงานสถาปตยกรรม
ไทยในเชิงประยุกตโดยมีอิทธิพลของงานสถาปตยกรรมสมัยใหมที่ปรากฎอยูบนตัวงานอยางเห็นได
ชัด ไมวาจะเปนรูปทรงที่เรียบงาย และลวดลายที่ถูกตัดทอนรายละเอียด ที่รกรุงรังทิ้งไป เหลือเพียง
บางสวนที่ใหคงฉันทลักษณทางงานไทยไวเทานั้นเอง76 อีกหลังหนึ่งก็คือ พระอุโบสถพระปฐมเจดีย 
ที่มีการออกแบบใหมีความสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจในยุคสมัยนั้น คือ ตองการประหยัด 
และ เรียบงาย ส่ิงพิเศษที่ปรากฎในงานสถาปตยกรรมลักษณะไทยหลังนี้ ก็คือ มีลักษณะโครงสราง
ที่ไมเคยปรากฏในงานสถาปตยกรรมไทยที่อ่ืนมากอน กลาวคือมีการใชโครงสรางหลังคาแบบ
ตะวันตก กับรูปทรงของงานไทย   
 การเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตย จวบจนถึงยุคสมัยของ จอม
พล ป. พิบูลสงคราม ในชวงแรก (พ.ศ. 25481 – 2487) นโยบายทางการเมือง จะมีความแตกตาง
จากชวงหลังที่ทานขึ้นมาเปนผูนําประเทศอีกครั้ง ดังรายละเอียดที่ไดกลาวมาแลว ซึ่งในชวงหลังนี้
เอง บริบททางการเมืองโลกและภายในประเทศไดเปลี่ยนแปลงไป โดยในชวงแรกนั้นสถาปตยกรรม 
ถูกสรางขึ้นตามแนวทางของ อิทธิพลตะวันตกในกรอบของสถาปตยกรรมสมัยใหม โดยมีนโยบาย
วัฒนธรรมและปรัชญาทางการเมือง เปนปจจัยตัวแปรที่สําคัญ 
 สถาปตยกรรมไทยเชิงประยุกต ที่ถูกหลงลืมไปในชวงแรกของการเปนผูนําประเทศของ
ทาน พอมาในชวงหลังนี้สถาปตยกรรมไทยประยุกต ถูกนํามาใชบนพื้นที่ใชสอยใหม ๆ ที่เกิดขึ้น
มากมาย  ภายใตนโยบายทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากการเมืองและอํานาจบารมีของ
ทานที่ไมไดทรงอิทธิพล เหมือนในอดีต เพราะมีกลุมอิทธิพลทางการเมือง อ่ืน ๆ ข้ึนมาถวงดุล
อํานาจโดยเฉพาะกลุมอนุรักษนิยม ดังนั้นนโยบายวัฒนธรรมจึงหันกลับมาเนนสงเสริม เอกลักษณ
ไทย โดยไดยกยองเชิดชู ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีต เพื่อเปนการสรางชาติตามแนวทางใหม 
นั้นก็คือเนนความเปนทองถิ่นนิยม แสดงอัตลักษณของตัวตนออกมาอยางชัดเจนและเพื่อใชเปน
เครื่องมือในการตอตานลัทธิคอมมิวนิสตที่กําลังแผขยายอยูในภูมิภาคนี้77 
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 จากนโยบายดังกลาว ก็ไดแบง สถาปนิกออกเปน 2 กลุมโดยสถาปนิกทั้ง 2 กลุมนั้น 
ไดรับนโยบายจาก จอมพล ป. พิบุลสงครามใหออกแบบงานสถาปตยกรรม ที่สะทอนออกมาซึ่ง
ความเปนไทย โดยสถาปตยกรรมไทยในยุคนี้ จะตองสวมลงบนพื้นที่ใหมๆที่เกิดขึ้น  
 สถาปนิกกลุมแรกเปนสถาปนิกสายที่มีการศึกษาจากตางประเทศ โดยมีพื้นฐานจาก
ตะวันตก มีบทบาทอยางมากในกรมโยธาธิการ78และกรมศิลปากร โดยรูปแบบสถาปตยกรรม 
ในชวงนี้ มีลักษณะเปนรูปแบบสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณี ที่เต็มไปดวยรายละเอียด และ
ลวดลายที่ซับซอน และยอนยุคสมัย โดยเฉพาะอยางยิ่งอาคารที่เกี่ยวของทางศาสนา และ
พระมหากษัตริยนั้นมีแนวโนมอยางเดนชัดที่จะหวนกลับไปใช รูปแบบสถาปตยกรรมแบบไทย
ประเพณีดั้งเดิมอยางชัดเจน แมวาความกาวหนาทางเทคโนโลยี วิธีการกอสราง และวัสดุจะกาวไป
ไกลมากเพียงใด แตรูปแบบสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นก็มักที่จะสรางอยางตั้งใจที่จะเลียนแบบรูปทรง 
สัดสวน องคประกอบ และลวดลายของงานสถาปตยกรรมในอดีต79 
 รูปแบบสถาปตยกรรมไทยประยุกตหลังป 2490 โดยทั่วไปมักจะมีรูปแบบที่คลายคลึง
กันทั้งหมด กลาวโดยหลักคือนิยมออกแบบเปนฝงสี่เหลี่ยมผืนผาแนวยาวขนานกับถนน โดยมักจะ
มีมุขอาคารยื่นออกมาตรงกลางของผังอาคาร 1 มุขเปนทางเขาหลักของตัวอาคารหรือไมก็ยื่น
ออกมาเปน 3 มุข (ตรงกลางและปลายสองขางของรูปผนัง)ในสวนองคประกอบอื่นก็จะนิยมนํา
องคประกอบสถาปตยกรรมแบบจารีตมาประยุกตใช เชน การใชเสาอิงประดับผนังอาคาร การใชค้าํ
ยันรับชายคา การใชปนลมคอนกรีตประดิษฐลายประกอบจั่วที่ประยุกตมาจากรวยระกาหรือเครื่อง
ลํายองของโบสถวิหาร การประยุกตซุมหนาตางแบบไทยใหเหลือเพียงซุมสามเหลี่ยมเรียบ ๆ เปน
ตน ที่สําคัญที่สุดคือเทคนิคของสถาปนิกในการออกแบบผสมผสานระหวางองคประกอบทาง
สถาปตยกรรมไทยกับผังการใชงานสมัยใหมในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 80 
 ตัวอยางอาคารสถาปตยกรรมไทยประยุกต ที่สําคัญในชวงทศวรรษที่ 2490 ไดแก 
ศาลาสันติธรรม (พ.ศ.2496) อาคารที่ทําการกระทรวงวัฒนธรรม (เดิม) บริเวณสนามเสือปา (พ.ศ. 
2497) กลุมอาคารราชการตาง ๆ ที่เรียงรายอยูริมถนน ราชดําเนินนอก อาทิ อาคารกระทรวงกระ
เกษตร และสหกรณ (พ.ศ. 2499) กระทรวงคมนาคม ตึกองคกรอุตสาหกรรมปาไมอาคาร
อํานวยการโรงงานยาสูบ (พ.ศ. 2500) เปนตน 
 อยางไรก็ตาม ยังมีสถาปนิกอีกทานหนึ่งที่มีความโดดเดนทางดานการออกแบบ 
สถาปตยกรรมไทยประยุกต ที่อยูในกลุมนี้ก็คือ มจ.สมัยเฉลิม กฤษดากร ผลงานที่ทานออกแบบไว
ในยุคสมัยไทยประยุกต เชน ศาลาวาการกรุงเทพฯ หอสมุดกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เปนตน81 
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ซึ่งเปนอาคารไทยที่สรางลงบนพื้นที่การใชงานที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้รายละเอียดทางดาน
แนวคิดและผลงานของทานจะกลาวถึงในชวงตอไป 
สถาปนิกกลุมที่ 2  เปนสถาปนิกที่มีพื้นฐานทางดานงานไทยประเพณีมากอน และอาจกลาวไดวา
เปนงานที่ไดรับสืบทอด มาจากสายสกุลชางหลวง คือ หลวงวิศาลศิลปกรรม และพระพรหมพิจิตร  
ซึ่งพระพรหมพิจิตร นั้นถือวาเปนผูสืบทอดลายสกุลชางของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานรศิรานวุดัติ
วงศ อยางแทจริงรายละเอียดทางดานรูปแบบสถาปตยกรรมและแนวคิดของสมเด็จฯ เจาฟากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ และหลวงวิศาลศิลปกรรมจะกลาวในบทตอไป 
 กรมศิลปกรเปนหนวยงานหนึ่ง ที่มีบทบาทอยางมากในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ในชวงหลังและสถาปนิกที่มีบทบาทในการสรางงานไทยประยุกตในกรมนี้ก็คือ พระพรหมพิจิตร 
ตําแหนงสูงสุดทางราชาการของทานก็คือ หัวหนากองหัตถศิลป กรมศิลปากร82 
 ดังนั้นการสรางงานสถาปตยกรรม ของสถาปนิกทั้ง 2 กลุม นั้น จะเห็นวา มีความ
แตกตางกันอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งงานของพระพรหมวิจิตร ที่นําคอนกรีตมาใชในการ
ออกแบบสถาปตยกรรม  จนเกิดเปนรูปแบบเฉพาะตัวของงานที่ เ รียกขานกันในนามของ 
สถาปตยกรรมโครงสรางคอนกรีต ซึ่งถือเปนพัฒนาการและรอยตอที่ สําคัญยิ่งในแวดวง
สถาปตยกรรมไทย 
 
5.  ตนทางแหงสถาปตยกรรมเชิงสมยัใหม : รูปแบบและแนวคิดของสถาปตยกรรม
ลักษณะไทยที่มีอิทธิพลและรวมสมยักบัพระพรหมพิจิตร 
 
  5.1 สถาปตยกรรมฝพระหตัถสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานรศิรานวุัดติวงศ : มติิ
ใหมทางสถาปตยกรรมไทย พระองคเปนสถาปนกิทีท่รงออกแบบงานสถาปตยกรรมไมไดยึดติด
อยูกับกรอบของจารีตประเพณีมากนกัแตจะคํานงึถงึแนวคิดและการสรางสรรคในการออกแบบ
มากกวาและพระองคยงัทรงนาํระบบพกิดัมาใชในการออกแบบพระองคแรกอีกดวย ตรงนี้
แสดงออกถึงแนวคิดสมัยใหมอยางชัดเจน83 
             สมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ ทรงเปนผูทีศึกษางานศิลปวัฒนธรรมไทย
หลายสาขา  งานที่ทรงมีความเชี่ยวชาญเปนพิ เศษและนําชื่อเสียงมาสูพระองคคืองาน
สถาปตยกรรมซึ่งมีผลงานปรากฏอยูมากมาย โดยเฉพาะงานที่มีชื่อเสียงก็คือพระอุโบสถวัดเบญจม
บพิตร พระอุโบสถ (ดานตะวันออก) วัดราชาธิวาส ศาลาทรงธรรม ในงานพระเมรุพระศพเจาฟา
มหาวชิรุณทิศยามมกุฎราชกุมาร (ราชบัณฑิตยสถานในปจจุบัน) วิหารพระรวงโรจนฤทธิที่องคพระ
ปฐมเจดียและพระอุโบสถและสะพานหนาองคพระปฐมเจดียที่จังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะทรงเปน
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ผูมีความสามารถเปนยอดในการออกแบบเมรุถวายเพลิงพระศพเจานายชั้นสูงหลายพระองค และ
ที่สําคัญที่สุดก็คือพระเมรุมาศถวาย พระเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั งาน  
ที่ทรงแสดงพระปรีชาสามารถในดานสถาปตยกรรมเปนงานสุดทายคืองานออกแบบพระบรมรา
ชานุสาวรีย รัชกาลที่ 1 ที่สะพานพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก84  

 ผลงานทางดานสถาปตยกรรมของพระองคทาน ถือวามิติใหมทางดานสถาปตยกรรม
ไทย มีดังนี้ 

1. พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ  พ.ศ.2442 (รัชกาลที่ 5) 
2. พระอุโบสถวัดราชาธิวาส  พ.ศ.2452 (รัชกาลที่ 6) 
3. อนุสรณสถาน พระปฐมบรมราชานุสรณ  พ.ศ.2472 (รัชกาลที่ 7) 
4. พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย  พ.ศ.2475 (รัชกาลที่ 7) 

  
1. พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ ถือวา เปนสญัญาณของความเปนสมยัใหม ของ 

 
 
 

ภาพที่ 43  พระอุโบสถวัด เบญจมบพิตรฯ  
ที่มา : จากการสํารวจของผูศึกษา 
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 สถาปตยกรรมไทย แมวาองคประกอบตางๆ ในทางสถาปตยกรรม จะยังคงเปนแบบ
ไทยประเพณี แตส่ิงที่แตกออกไป คือ การวางผังที่เปนกากบาท หรือ จตุรมุข ซึ่งโดยประเพณีแลว
อาคารจตุรมุขจะใชสําหรับพระที่นั่ง และ ปราสาทเทานั้น ทําใหคิดไปไดวาพระองคทานมิไดถือคติ 
แตยึดหลักในการออกแบบมากกวา ลักษณะเฉพาะของอุโบสถหลังนี้ ที่สําคัญอีกประการกค็อืการบุ
ผนังดวยแผนหินออนสีขาวทั้งหลัง และการใชชองแสงกรุดวยแผนกระจกหลากสีเปนลวดลาย 
รูปภาพตางๆ แบบตะวันตก เรียกวา Stained  glass85 

2. พระอุโบสถวัดราชาธวิาส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะอุโบสถทีท่รงออกแบบมีความแปลกใหมอยางนอย 2 ประการ  

 ประการแรก  ทรงเปลี่ยนแนวคิดเดิมในการออกแบบหนาบันโบสถแบบ 2 มิติ มาเปน
แบบ 3 มิติหนาบันโบสถแหงนี้ จึงเปนการเรียงลดหลั่นของซุมคูหาแบบเขมร 3 ซุม โดยมีซุมตรง
กลางเปนประธานขนาบขางดวยซุมเล็กขางละซุม ซุมเล็กถูกจัดวางเปนฉากหลังและคอยๆ เคลื่อน
ตัวออกมา โดยที่บางสวนของซุมยังถูกซุมประธานบังไวดูฉงนฉงายและแปลกตาอยางยิ่ง 

ภาพที่ 44  พระอุโบสถวัดราชาธิวาส  
ที่มา : จากการสํารวจของผูศึกษา 
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 ประการที่สอง แนวเสาระเบียงออกแบบชิดกับผนังโบสถจนไมมีทางเดนิ เปนความจง
ใจที่เลนมิติความตื้นลึกของระนาบผนัง โดยใชความขัดแยงระหวางผนังเรียบกับเสานูน วิธีการ
ออกแบบรูปลักษณะภายนอกของอุโบสถวัดราชาธิวาสจึงเขาไดดีกับการตกแตงภายในโบสถที่เปน
ศิลปแบบบารอด (Baroque) เปนอยางยิ่ง86 

3. อนุสรณสถาน พระปฐมบรมราชานุสรณ  สะพานพุทธฯ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สะพานพุทธ เปนการออกแบบที่รวมสมัยกับแนวคิดของสถาปตยกรรมสมัยใหม 
(Modren Architecture) โดยการออกแบบไดเนนถึงสัจจะของวัสดุ และการตัดทอนรายละเอียด
ขององคประกอบงานไทย เปนความเรียบงาย8 

4. พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย เปนพระอุโบสถ หลังเล็กๆ สัดสวนและรูปทรงงดงาม 
เปนสถาปตยกรรมที่ทําดวยคอนกรีต มีความเรียบงาย และเนนองคประกอบแตสวนที่จําเปนเทานั้น  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 45 พระปฐมบรมราชานุสรณ  สะพานพุทธฯ 
ที่มา : จากการสํารวจของผูศึกษา 

ภาพที่ 46  พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย จ.นครปฐม  
ที่มา : จากการสํารวจของผูศึกษา 
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5.2  หลวงวิศาลศิลปกรรม : สถาปตยกรรมไทยเชิงชางหลวง  หลวงวิศาล
ศิลปกรรม (เชื้อ ปทมจินดา) สถาปนิก-ชางหลวง ผูมีชีวิตอยูถึง 5 แผนดิน (ตั้งแตรัชกาลที่ 5 – 
รัชกาลที่ 9) ทานทํางานทั้งงานประณีตศิลปและงานสถาปตยกรรมที่ทานออกแบบไวมากมาย 
ลักษณะงานสถาปตยกรรมที่ทานออกแบบมีรูปแบบหลายหลากคือมีทั้งแบบตะวันตก แบบที่
ผสมผสานระหวางตะวันตกกับไทย แบบไทยประยุกตและแบบไทยประเพณี 
 เนื่องจากหลวงวิศาลศิลปกรรมเปนสถาปนิกที่อยูรวมสมัยกับพระพรหมพิจิตรใน
การศึกษาคร้ังนี้จึงไดนํางานที่มี รูปแบบเฉพาะที่เปนสถาปตยกรรมไทยประยุกตเทานั้นมา
ทําการศึกษา เพื่อจะไดชี้ใหเห็นความแตกตางทั้งทางดานรูปแบบและแนวคิด 

 ผลงานสถาปตยกรรมไทยประยุกตบางสวน ของหลวงวิศาลศิลปกรรมมีดังนี้  
 งานที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 6 ไดแกโรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือวชิราวุธวิทยาลัย

รวมทั้งกลุมหอพัก หอระฆัง ตึกนิภานพดลวัดเทพศิรินทรธาวาส 
 งานที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 7 ไดแกตึกเรียนคณะวิทยาศาสตร (ตึกขาว) และตึกจักร

พงษภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พระอุโบสถนครปฐม (แบบที่ไมไดสราง) 
 งานที่สรางสมัย จอมพล ป.พิพูลสงคราม ไดแก พระอุโบสถวัดไตรมิตร88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ภาพที่ 48  ตึกจักรพงษภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พระอุโบสถวัดไตรมิตร 

ที่มา:วิมลสิทธิ์  หรยางกูร, และคนอื่น ๆ, พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปตยกรรม 
         อดีต ปจจุบันและอนาคต( กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ,2536). 
 

ภาพที่ 47 โรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือวชิราวุธวิทยาลัย,ตึกเรียนคณะวิทยาศาสตร (ตึกขาว) 
ที่มา:วิมลสิทธิ์  หรยางกูร, และคนอื่น ๆ, พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบของงานสถาปตยกรรม 
         อดีต ปจจุบันและอนาคต( กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ, 2536). 
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5.3  มจ.สมัยเฉลิม กฤดากร : สถาปนิกพื้นฐานตะวันตกกับการสรางงาน
สถาปตยกรรมไทยประยุกต ในชวงพ.ศ.2490 เปนชวงเวลาที่สถาปตยกรรมไทยประยุกตได
กําเนิดขึ้น ภายใตแนวคิดนโยบายของ จอมพล ป.พิพูลสงคราม สถาปนิกที่มีบทบาทโดดเดน ทาน
หนึ่งในยุคนี้ก็คือ มจ.สมัยเฉลิม กฤดากร โดยทานไดดํารงตําแหนงหัวหนากองสถาปตยกรรม กรม
ศิลปากรตั้งแต พ.ศ.2484 ถึง 2493 และดํารงตําแหนงเปนสถาปนิกชั้นพิเศษของกรมศิลปากรมา
โดยตลอด 
 ทานเปนสถาปนิกที่มีพื้นฐานทางการศึกษาจากสถาบัน Ecole des Beaux-art ปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส ทานเปนสถาปนิกที่บุกเบิกแนวทางของสถาปตยกรรมมาโดยตลอดตั้งแตงาน
ออกแบบสถาปตยกรรมในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยใหม เชน โรงภาพยนตรเฉลิมกรุงและจาก
แบบที่เก็บไวในหอสมุดแหงชาติ เปนแบบโรงพยาบาลที่ทานไดออกแบบไว เปนผลงานสวนหนึ่งใน
การเรียนของทานที่ประเทศฝรั่งเศส รูปแบบและองคประกอบตางๆ ในแบบเปนงานสถาปตยกรรม
ไทยประยุกตอยางชัดเจนจึงยืนยันไดวาทานเปนสถาปนิกยุคแรกๆ ที่ริเร่ิมแนวทางสถาปตยกรรม
ไทยประยุกต  
 ในการศึกษาผลงานของทานในครั้งนี้ก็เพื่อเปนภาพสะทอนใหเห็นถึงความแตกตาง
ระหวางงานสถาปนิกที่มีพื้นฐานจากตางประเทศกับสถาปนิกชางหลวง อยางพระพรหมพิจิตรวามี
ความแตกตางกันอยางไรเพื่อจะไดรูถึงคุณลักษณะที่พิเศษของงานนั้นๆ วามีพัฒนาการ และ
แนวคิดอยางไรในการออกแบบ 
 ผลงานทางดานสถาปตยกรรมไทยประยุกต ของ มจ.สมัยเฉลิม กฤดากร มีดังนี้ 

1. อาคารโรงพยาบาล ที่ออกแบบไวตอนศึกษาอยูที่ประเทศฝรั่งเศส 
2. หอสมุดดํารงราชานุภาพ (พ.ศ.2490)  
3. ตึกสหธนาคาร กรุงเทพ (พ.ศ.2492)  
4. ศาลาวาการเทศบาลนครกรุงเทพ (พ.ศ.2498) 
5. พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน (พ.ศ.2505)89 

 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 49  หอสมุดดํารงราชานุภาพ, ตึกสหธนาคาร กรุงเทพ 
ที่มา:ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปสถาปตยกรรม  สยามสมัย ไทยประยุกต  ชาตินิยม  
         (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2547). 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  74   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 50  ศาลาวาการนครกรุงเทพฯ  
ที่มา : ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปะ 
          สถาปตยกรรม  สยามสมัย ไทยประยุกต ชาตินิยม  
         (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2547). 
 

ภาพที่ 51  พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 
ที่มา:ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปสถาปตยกรรม  สยามสมัย ไทยประยุกต  
         ชาตินิยม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2547). 
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 80ชาตรี ประกตินนทการ,การเมืองและสังคมในศิลปะสถาปตยกรรม สยามสมยั ไทย
ประยุกต ชาตินิยม, 427 

 81เร่ืองเดียวกนั,435 
 82มจ.สมัยเฉลมิ กฤษดากร, งานสถาปตยกรรมของ มจ.สมัยเฉลิม กฤษดากร ที่
เกี่ยวกับการกอสรางตอเติมและบูรณพระราชมณเฑยีรสถาน ,(พระนคร : โรงพิมพพระอินทร
,2510), 22. 
 83ประวัติและผลงานของพระพรหมพิจิตร (กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร,2533. เนื่องในวาระครบรอบ 100 ป อาจารยพระพรหมพิจิตร), 3. 
 84โชติ กัลปยานมิตร,นายชางเอกในรอบ 200 ปแหงกรงุรัตนโกสนิทร,วารสาร
มหาวิทยาลยัศิลปากร ฉบับพิเศษ 4 – 5 (ธันวาคม 2523 – ธันวาคม 2525), 46. 
 85หลวงวิศาลศิลปกรรม,2525,(ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงวิศาล 
ศิลปกรรม ณ.เมรุวัดตรีทศเทพ, กรุงเทพ วันที่ 24 มีนาคม 2525),16. 
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 86หมอมเจาสมัยเฉลิม กฤษดากร, งานสถาปตยกรรมของ มจ.สมัยเฉลมิ กฤษดากร ที่
เกี่ยวกับการกอสรางตอเติมและบูรณพระราชมณเฑยีรสถาน , 64 
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