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      วิทยานิพนธชิ้นนี้ศึกษาการเกิดข้ึนของอาคารสูงท่ีสรางข้ึนในรูปแบบของสถาปตยกรรม
ตะวันตกในสยามระหวาง ทศวรรษ 2390 ถึง 2470  ซ่ึงนับเปนชวงเวลาแหงการแสวงหาความ 
“ศิวิไลซ” ท่ีชนชั้นนําสยามเริ่มเปดรับกิจกรรมของชาวตะวันตกมาปรับใชในราชสํานักสยาม โดยถือ
เปนสวนหนึ่งในการสรางอัตลักษณใหมของพวกเขา เชน การนับเวลาแบบตะวันตก กิจกรรมทางดารา
ศาสตร และการแสวงหาความบันเทิงยามวาง  
      วิทยานิพนธประกอบดวย 3 บทหลักท่ีมุงศึกษาอาคารสูงประเภท หอนาฬิกา หอดูดาว 
และอาคารพาณิชยกรรม ท่ีสรางข้ึนเพ่ือรองรับกิจกรรมแบบตะวันตกดังกลาว วัตถุประสงคของ
การศึกษานี้คือการแสดงใหเห็นวาอาคารประเภทใหมๆ ดังกลาวนี้ไดสรางอัตลักษณใหมใหแกชนชั้น
นําสยามอยางไร ตลอดจนแสดงใหเห็นวาอาคารท่ีดูเปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตกเหลานี้ไดสราง
ความหมายแบบ “ทองถ่ิน” ข้ึนมาอยางไร การศึกษาใชหลักฐานจากหอจดหมายเหตุ เชน เอกสาร
ราชการ บันทึกเหตุการณ และหนังสือพิมพ ตลอดจนการสํารวจอาคารเหลานั้นดวยตนเอง ผลจาก
การศึกษานี้จะชวยสรางความเขาใจเก่ียวกับสถาปตยกรรมแบบตะวันตกในประเทศไทยใหดีข้ึน 
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         The thesis is a study of early tall buildings in Siam, examining an 
emergence of tall, western-style buildings in Siam between 1840s and 1920s, when 
Siamese ruling class and aristocratic seek for “Civilization”, by adopting western 
activities related to Time, astronomy and leisure.   
         Dealing with each of these particular subjects, the three main chapters are 
of Clock, Astronomical and Commercial Towers built during this period. The aim is to 
show how Siamese leaders used these new types of building to establish their new 
identity, as well as the ways in which such seemingly western-style buildings were 
given “local” meaning.  The research draws upon archival sources such as 
documentary evidence from governmental papers, anecdotes, newspaper, and upon 
first-hand analysis of the buildings. The finding will contribute to a better 
understanding about western-style architecture in Siam. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้เปนหัวขอท่ีไดทําการตอยอดและแตกประเด็นมาจากการศึกษาวิชาใน
หองเรียนเม่ือป พ.ศ.2554 และวิทยานิพนธฉบับนี้จะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีหากปราศจาก
บุคคลดังตอไปนี้     

ขอบพระคุณครอบครัวสําหรับการสนับสนุนและทุนสําหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท 
และขอบคุณกําลังใจในยามท่ีเหน็ดเหนื่อยกับวิทยานิพนธจากแมวเหมียวท้ัง 2 ตัวท่ีบาน 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยอนุวิทย เจริญศุภกุล สําหรับโอกาสท่ีมอบใหในการทํา
วิทยานิพนธ ขอบพระคุณรองศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ สําหรับคําชี้แนะแนวทางท่ีดีและการ
อุปการะแบบรังวัดอาคารให ขอบพระคุณรองศาสตราจารยชาตรี ประกิตนนทการ หัวหนาภาควิชา 
สําหรับความชวยเหลือในการเดินเรื่องทําหัวขอวิทยานิพนธ และขอบพระคุณอาจารยภาควิชาศิลป
สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีใหความรูตลอดระยะเวลา 5 ป 
และรวมเปนคณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธท้ัง 2 ครั้ง ใหผานไปไดดวยดี   

ขอบพระคุณ อาจารย ดร.พินัย สิริเกียรติกุล อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีสรางวินัย 
ผลักดัน และมีสวนชวยเหลือในทุกๆดานสําหรับการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ อาจารยทําใหผูแตงไดเปด
โลกทัศนและมีความคิดริเริ่มใหมๆ ท้ังในดานการคิดและการเขียนสําหรับการศึกษาตอไปในดานนี้
เปนอยางมาก 

ขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.คุมพงศ หนูบรรจง สําหรับการใหคําแนะนําท่ีดีในการ
สอบวิทยานิพนธ     

ขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัยสําหรับการมอบทุนทําวิทยานิพนธ  และการตรวจ
วิทยานิพนธเพ่ือใหมีความสมบูรณและถูกตอง 

ขอบคุณแกงนินสําหรับมิตรภาพท่ีรวมผจญภัยท้ังในการเรียนและการเดินทางนอก
หองเรียนมาเปนระยะเวลา 5 ป แมจะมีบางคนท่ีหายไประหวางทาง แตเชื่อวามิตรภาพในการเรียน
ปริญญาโทจะยังคงอยูแบบแนนๆเชนนี้ตอไป รวมท้ังเพ่ือน พ่ี นองในภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม
สําหรับการถามไถและหวงใยในระหวางการทําวิทยานิพนธ 

ขอบคุณเพ่ือนๆ ชาวไหปลารา แกงคานนางฟา เพ่ือนในมหาวิทยาลัย และคนท่ีไดพบเจอ
ระหวางทางสําหรับกําลังใจใหฮึดสูกับวิทยานิพนธ 

ขอบคุณธิดารัตน ติยะวงศมานะ สําหรับการอยูขางๆกัน  
ทายสุดขอบคุณความเขมแข็ง ความตั้งใจ และความอดทนของตัวเอง ท่ีเชื่อเสมอมาวา

ความเหน็ดเหนื่อยและอุปสรรคท่ีไดเจอมามันจะหายไปเม่ือเราทําสําเร็จและกลายเปนความภูมิใจใน
ท่ีสุด  
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