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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and significance of the 
problems) 

หากจะกลาวถึงคําวา “อาคารสูง” ยอมเปนสิ่งท่ีคนในยุคปจจุบันยอมเห็นจนเปนภาพชิน
ตา แตหากศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวาชาวสยามในอดีตสามารถสรางสิ่งกอสรางท่ีมี
ความสูงมากๆ มาแลว โดยมีระบบการกอสรางตามภูมิปญญาหรือความรูแบบจารีตของสยาม เชน 
เจดีย ปรางค พระเมรุ และหอบอกเวลา (หอกลอง, หอระฆัง) เปนตน ซ่ึงสิ่งกอสรางเหลานี้มักเปนงาน
ประเภทศาสนสถาน หรือเปนสิ่งกอสรางชั่วคราว รวมท้ังเปนอาคารท่ีสรางข้ึนเพ่ือการใชงานตาม
ความรูแบบจารีตของสยาม และมักพบคําเปรียบเปรยใชสื่อถึงความสูงในระดับมากๆ เชน สูงเสียดฟา 
หรือสูงชะลูด เปนตน ในเวลาตอมายังพบการกอสรางอาคารสูงในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีลักษณะคลาย
รูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตก จึงทําใหเกิดขอสงสัยวาเพราะเหตุใดจึงปรากฏอาคารสูงลักษณะ
ดังกลาว และปจจัยท่ีทําใหเกิด “อาคารสูงรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกในสยาม” ตั้งแตรัชกาลท่ี 4 
เปนตนมา ดังนั้นการท่ีจะหาคําตอบใหกับขอสงสัยขางตน ในข้ันแรกผูวิจัยจึงจําเปนตองทําความ
เขาใจกับการรับอิทธิพลและวัฒนธรรมตะวันตกอยางพอสังเขปเสียกอน เพ่ือทราบถึงแนวคิดในการรับ
วัฒนธรรมตะวันตกของชนชั้นนําสยาม  

เดิมการรับรูของชนชั้นนําสยามมีความม่ันใจอยางสูงในระดับความเจริญทางวัฒนธรรม
ของตน และถือวาวัฒนธรรมสยามเปนวัฒนธรรมท่ีสูงสงท่ีสุดชาติหนึ่งในโลก โดยจัดใหตนอยูลําดับ
เดียวกับพมาและเวียดนาม รองมาจากจีนท่ีชนชั้นนําสยามยอมรับวามีวัฒนธรรมสูงสงกวา จึงเปน
สาเหตุท่ีทําใหชนชั้นนําสยามมองวาชาวตะวันตกต่ําตอยกวา และไมมีความจําเปนท่ีจะตองคาขายกับ
ชาวตะวันตก 0

1 แตภายหลังเม่ือชาวตะวันตกท่ีเขามาในสมัยรัชกาลท่ี 3 คือพอคาและมิชชันนารี 
โดยเฉพาะคณะมิชชันนารีโปรเตสแตนทชาวอเมริกันท่ีตองการเขามาเผยแพรศาสนาคริสตใหชาว
สยามนับถือและเขารีตแลว ในอีกทางหนึ่งมิชชันนารีเหลานี้ยังเปนผูนําความรูและวิทยาการท่ีเปน
ประโยชนและทันสมัยมาสาธิตและทดลองเพ่ือใหชาวสยามไดรับรูอีกดวย เชน การทดลองทาง
วิทยาศาสตร การบรรยายวิชาดาราศาสตรและภูมิศาสตร การพิมพหนังสือ เปนตน 1

2 
ดังนั้นความรูและวิทยาการสมัยใหมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาเหลานี้ จึงมีผลกระตุนให

ชนชั้นนําสยามหลายคนเริ่มสนใจและกระตือรือรนในการพยายามเรียนรูกระบวนการใหมๆจาก
ตะวันตก ดังมีผูใหความเห็นเก่ียวกับการรับเทคโนโลยีของตะวันตกเขามาใชในสมัยรัชกาลท่ี 3 ของ 

1 วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนช้ันนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2545), 23 - 24. 

2 อานเพ่ิมเติมใน เรื่องเดียวกัน, 27 - 30. 
1 
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ชนชั้นนําสยาม อาจเปนผลมาจากโอกาสในการศึกษาท่ีดี เนื่องจากเกิดในสังคมชั้นสูง การศึกษาจึงมี
สวนสําคัญกับตําแหนงและหนาท่ีๆตองปฏิบัติ แตอยางไรก็ตาม พ้ืนฐานทางการศึกษาท่ีดีเพียงอยาง
เดียว ไมอาจสามารถสนับสนุนใหชนชั้นนําสยามปรับเปลี่ยนสังคมสยามไปสูความทันสมัยได หากขาด
ความสนใจหรือตองการเขาใจในความรูแบบใหมจากตะวันตกอยางลึกซ้ึง 0

3 แตในขณะเดียวกันความรู
และวิทยาการเหลานี้ตองไมมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสรางของสังคมไทยดวยเชนกัน 
เชน การยอมรับความรูและวิทยาการจากตะวันตกมาใชเพราะตระหนักวาวิทยาการของสยามลาหลัง 
จึงควรเรงปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพใหเปนสากล แตในดานศาสนากลับเลือกการปฏิรูปพุทธศาสนา
แทนการยอมรับความเชื่อแบบคริสตศาสนาของชาวตะวันตก เพราะชนชั้นนําสยามตองการใหพุทธ
ศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสยามเพ่ือรักษาระบบการปกครองแบบดั้งเดิมของสยามไว 
ซ่ึงการกระทําเชนนี้ของชนชั้นนําสยามแสดงใหเห็นถึงแนวคิดการเลือกรับวัฒนธรรมตะวันตกแบบ
เลือกรับ (selective) หรือรับอยางสงวนทีทา (reserved) นั่นเอง1

4 
 ตอมาในสมัยตนพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ภายหลังการทํา

สัญญาสนธิเบาริงทําใหสยามตองเปดประเทศเพ่ือรับอิทธิพลจากตะวันตกอยางหลีกเลี่ยงไมไดนั้น ชน
ชั้นนําสยามเลือกรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในลักษณะคอยเปนคอยไป โดยยอมเปลี่ยนแปลง
เทาท่ีจําเปนและไมมีผลกระทบตอระบบการปกครองและโครงสรางสังคมสยาม เชน การปรับปรุงดาน
คมนาคม (สรางถนน ใชเรือกลไฟ) การปรับปรุงระบบเงินตรา (ผลิตเหรียญกษาปณ) เปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของพระมหากษัตริยท่ีมีตอประชาชน (ใหความสําคัญแกประชาชนมากข้ึน) ปรับปรุงดาน
การศึกษา (วาจางครูมิชชันนารีใหมาสอนบรรดาพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองคภายใน
พระบรมมหาราชวัง) เปนตน 2

5 รวมท้ังการสรางงานสถาปตยกรรมในรัชกาลนี้ท่ีพระองคทรงมี
พระราชดําริตองการสรางงานสถาปตยกรรมรูปแบบตะวันตกข้ึนเปนครั้งแรกในสยาม กลาวคือทรงมี
พระราชดําริสรางหมูอาคารพระอภิเนาวนิเวศนข้ึนภายในพระบรมมหาราชวังใหเปนอาคารแบบ
ตะวันตกท่ีมีลักษณะคลายกับพระราชวังในทวีปยุโรป โดยมีหอนาฬิกาพระท่ีนั่งภูวดลทัศไนย สูง 5 
ชั้น3

6 เปนสัญลักษณใหมแหงการเปลี่ยนโฉมหนาของการบอกเวลาในสยาม 
เพราะเหตุใดจะตองมีการสรางหอสูงเปนหนึ่งในอาคารรูปแบบตะวันตกแหงแรกเกิดข้ึน

ในสยาม และเพราะเหตุใดตองเปลี่ยนรูปแบบจากการใชหอกลองมาเปนหอสูงท่ีใชนาฬิกาเปนเครื่อง
บอกเวลาแทน   

3 อานเพ่ิมเติมใน มนชนก สงวนชาติ, “การปรับตัวเขาสูความเปนสมัยใหมของชนชั้นนํา
ไทยหัวกาวหนาในสมัยรัชกาลท่ี 3 ถึงรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ.2367 - 2411)” (วิทยานิพนธปริญญา 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา คณะอักษรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2551), 45 - 49. 

4 อานเพ่ิมเติมใน วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนช้ันนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก, 
41 - 64. 

5 อานเพ่ิมเติมใน เรื่องเดียวกัน, 70 - 84. 
6 หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี, พระอภิเนาวนิเวศน พระราชนิเวศนใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, 2549), 102 และ 108. 
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โดยหอสูงท่ีปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ไดแก 
หอนาฬิกา (หอนาฬิกาภูวดลทัศไนย และหอนาฬิกาทิมดาบ) หอดูดาว (หอดูดาวชัชวาลเวียงชัย พระ
นคร คีรี  จั งหวัด เพชรบุ รี  และหอดูดาว พิสั ย ศัลลักษณ  พระราชวั งจันทร เกษม จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา) ซ่ึงอาคารท้ังหมดนี้เปนผลงานการออกแบบและเปนแมกองควบคุมการกอสราง
ของชางชนชั้นนําสยามผูมีชื่อเสียง คือ พระเจาบรมวงศเธอ กรมขุนราชสีหวิกรม4

7  
ตอมาเม่ือพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดทรงเสด็จข้ึน

ครองราชย ซ่ึงเปนเวลาท่ีสยามตองเผชิญกับภาวะการหลั่งไหลเขามาของอิทธิพลตะวันตก จึงเปนผล
กระตุนใหรัชกาลท่ี 5 จําเปนตองรีบเรงการปฏิรูประบบราชการแผนดินใหมีความเจริญทัดเทียมชาติ
ตะวันตก เพ่ือรักษาอธิปไตยของสยามไมใหตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตก เชน ยกเลิกระบบไพร
และทาส ปฏิรูประบบการคลัง ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ปฏิรูประบบสาธารณูปโภค เปนตน ซ่ึงการ
ปฏิรูปเชนนี้เองนําไปสูการสรางอาคารสถาปตยกรรมรูปแบบตะวันตกท่ีสัมพันธไปกับประโยชนใชสอย
แบบใหมภายในอาคาร 5

8 จึงจําเปนท่ีจะตองวาจางชางฝรั่งใหเขามาทํางานในสยาม 6

9 ซ่ึงชางฝรั่งมัก
ไดรับหนาท่ีใหเปนผูออกแบบและรับเหมากอสราง แตยังคงทํางานรวมกับชางสยามเหมือนท่ีผานมา 
โดยผลงานตางๆ ท่ีปรากฏในยุคนี้ เชน พระราชวังและวังตางๆ, อาคารสถานท่ีราชการ อาคารพาณิช
ยกรรม รวมถึงการสราง “อาคารท่ีมีหอสูงเปนองคประกอบ”  เชน การสรางหอนาฬิกาติดตั้งไว
ดานหนาอาคารราชการอยางศาลสถิตยุติธรรมและไปรษณียาคาร เปนตน นอกจากนั้นแลวในสมัย
รัชกาลท่ี 5 ยังไดพัฒนาและขยายเมืองท้ังการปรับปรุงคลองและถนนท่ีมีอยูเดิม และขุดคลองพรอม
กับตัดถนนข้ึนใหมอีกหลายสาย ความเจริญจึงไดแพรกระจายออกไปจนทําใหเกิดชุมชนการคาท่ีจะ
กลายเปนศูนยกลางแหงใหมท่ีอยูนอกเขตกําแพงพระนคร ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงการเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจท่ีทําใหเกิดกลุมชนชั้นใหมข้ึนในสังคมสยาม 

เม่ือสภาพสังคมเมืองของสยามไดกาวเขาสูระบบทุนนิยม พรอมกับการรับอิทธิพลและ
วัฒนธรรมรูปแบบใหมๆจากตะวันตกเขามา ทําใหวิถีชีวิตของชาวสยามตองปรับตัวเขากับพ้ืนท่ีท่ี
รองรับกิจกรรมแบบตะวันตกท่ีนําไปสูการสรางงานสถาปตยกรรมรูปแบบตะวันตก อยางอาคาร
พาณิชยกรรมท่ีมีความสูงมากกวา 3 ชั้นข้ึนไปบนถนนเสนเศรษฐกิจ เชน ถนนเยาวราช เปนตน 

ดังนั้นภายใตความคิดดังกลาว จึงเปนท่ีมาทําใหผูวิจัยตองการศึกษาประเด็น “ตะวันตก”  
สู “ทองถ่ิน” ท่ีมีความเปนตนแบบ (Original) ในตัวเอง สําหรับวิทยานิพนธชิ้นนี้ ซ่ึงจากการคนควา
และวิจัยในการศึกษา “อาคารสูงยุคแรกในสยาม” อยางเปนระบบ ทําใหทราบวาโดยท่ัวไปอาคารสูง
จะถูกจัดใหอยูในหมวดหมูอาคาร “แบบตะวันตก” ซ่ึงยังไมมีนักวิชาการหรือปรากฏงานศึกษาใดท่ี
มุงเนนอธิบายและศึกษาอยางจริงจังในประเด็นนี้ โดยผูวิจัยเนนศึกษาอาคารสูงในมิติทางวัฒนธรรม 

7 พัสวีสิริ เปรมกุลนันท, พระเจาบรมวงศเธอ กรมขุนราชสีหวิกรม กับงานชางหลวง
ในสมัยรัชกาลท่ี 4 (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 9 - 21. 

8 อานเพ่ิมเติมใน เรื่องเดียวกัน, 61 - 75. 
9 ภายหลังเกิดการกอตั้งเปนกรมโยธาธิการ ในป พ.ศ. 2432 และเปนกระทรวงโยธา 

ธิการในป พ.ศ.2435 
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ซ่ึงเปนกระบวนการการศึกษาอาคารสูงในอีกแงมุมหนึ่งท่ีจะสะทอนใหเห็นมุมมองการศึกษาในดาน
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม  
 
2.ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and objective) 

 2.1 ศึกษาถึงปจจัยการเกิดข้ึนของอาคารสูงท่ีสรางข้ึนเพ่ือรองรับหนาท่ีและกิจกรรมแบบ 
ใหม อันสัมพันธไปกับบริบทดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมตลอดจนคานิยมของสังคมสยามใน
ทศวรรษ 2390 - 2470 

2.2 ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของการสรางอาคารสูงในแตละยุค 
2.3 ศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมอาคารสูงยุคแรกท่ีเกิดข้ึนในสยามท่ีแสดงใหเห็นมุง 

เหตุปจจัยและแนวคิด รวมท้ังความเชื่อท่ีมีผลตอกระบวนการสรางอาคารสูง 
 
3.ขอบเขตของการศึกษา (Scope of the study)  

มุงเนนศึกษาประเด็นเรื่อง “อาคารสูงยุคแรกในสยาม ทศวรรษ 2390 - 2470 (Early 
Tall Buildings in Siam 1840s - 1920s)” โดยมีขอบเขตการศึกษาในชวงเวลาท่ีมีการสรางอาคาร
สูงรูปแบบใหมระหวางทศวรรษ 2390 ถึง 2470 อันเปนชวงเวลาท่ีครอบคลุมการศึกษาอาคาร
ประเภทหอนาฬิกา หอดูดาว และอาคารพาณิชยกรรมยุคแรกของสยาม ซ่ึงอาคารสูงเหลานี้แสดงให
เห็นถึงมูลเหตุของการสรางอาคารสูงในเชิงมิติวัฒนธรรมไดอยางชัดเจน 
 
4.วิธีการศึกษาและแหลงขอมูล 

วิธีการศึกษาขอมูลแบงไดเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
4.1 การเก็บและรวบรวมขอมูล สามารถแบงไดเปน 2 สวน ไดแก ขอมูลดานเอกสาร 

และขอมูลดานภาคสนาม 
4.1.1 ขอมูลดานเอกสาร 
รวบรวมขอมูลดานเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในดานประวัติศาสตร, สถาปตยกรรม 

, สังคม, วัฒนธรรม ฯลฯ 
4.1.2 เก็บขอมูลภาคสนาม 
การศึกษาในครั้งนี้จะแบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 สวน ไดแก อาคารท่ีปรากฏอยู  

จะทําการเก็บขอมูลอาคารโดยวิธีการบันทึกภาพ และอาคารท่ีถูกรื้อถอนจะเก็บขอมูลอาคารโดย
ศึกษาจากภาพถายเกา หรือแบบทางสถาปตยกรรมเกาท่ีไดท้ังจากการคนควาและการไดรับความ
อนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญ 

4.2 จัดหมวดหมูขอมูลในการศึกษา 
แบงประเภทขอมูลใหเปนหมวดหมู เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหและตีความตอไป 

4.3 การวิเคราะหและตีความขอมูล 
นําขอมูลท่ีแบงตามประเภทมาตีความเพ่ือหาประเด็นสําคัญในการศึกษา 

4.4 การสังเคราะหขอมูล 
นําผลการวิเคราะหมาประมวลผลหาบทสรุปในการศึกษาตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
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4.5 สรุปผลและนําเสนอผลงาน 
นําผลท่ีไดจากการสังเคราะหมาเรียบเรียงเปนวิจัยเพ่ือนําเสนอ 

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
ขอมูลดานเอกสาร เชน เอกสารจดหมายเหตุ, พระราชหัตถเลขา, ประชุมพงศาวดาร,  

เอกสารอักษรโบราณ, เอกสารหนังสือหายาก, ราชกิจจานุเบกษา, วชิรญาณวิเศษ, บันทึกหรือเอกสาร
รวมสมัยของชาวตางประเทศและบุคคลท่ีเก่ียวของ, ภาพถายเกา, แปลน หรือแผนท่ีเกา, หนังสือ, 
บทความ เปนตน โดยสามารถคนควาจากสถานท่ีตางๆ ดังนี้ 

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
หองวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หอสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หอสมุดคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
หอสมุดแหงชาติ 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตตางๆ 

 
ขอมูลภาคสนาม คือ ขอมูลท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ีจริง เพ่ือทําการสํารวจตามข้ันตอนท่ี 

กลาวในขางตน 
ขอมูลจากการสัมภาษณ คือ การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพ่ือทราบถึงขอคิดเห็นท่ีเปน 

ประโยชนตอการนํามาประกอบการทําวิทยานิพนธ 
 
5.คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา (Definition) 

หอสูง หมายถึง อาคารท่ีมีจํานวนความสูงเทียบไดกับอาคาร 2 - 3 ชั้น ดวยลักษณะของ
อาคารท่ีมีทรงสูงชะลูด หรือทรงสูงแบบคอยๆ สอบข้ึนไปจนถึงยอดบนสุดของอาคาร จึงเรียกวา 
“หอ” ซ่ึงสงผลตอพ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีสามารถจุคนเขาไปไดครั้งละ 1 - 3 คน และภายในอาคารมัก
พบบันไดเวียน หรือบันไดสําหรับเดินข้ึนไปยังดานบน  วัตถุประสงคของการสรางหอสูง สามารถ
แบงกลุมตามลักษณะของการใชงานอาคาร โดยสรางข้ึนเพ่ือตอบสนองการใชงานในรูปแบบเฉพาะ
ของอาคารแตละประเภท  
 อาคารสูง หมายถึง อาคารตึกแถวท่ีมีการก้ันแบงหอง มักมีขนาดความสูงตั้งแต 3 ชั้นข้ึน
ไป สรางข้ึนเพ่ือตอบสนองการใชงานทางดานพาณิชยกรรมเปนหลัก ซ่ึงลักษณะการแบงหองนั้น 
สะทอนใหเห็นถึงการรองรับกิจกรรมและวิถีชีวิตแบบใหมท่ีกําลังเกิดข้ึนในสังคมสยาม 
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บทท่ี 2 
หอสูงกับการบอกเวลา 

 
การจะทําความเขาใจเก่ียวกับงานสถาปตยกรรม ยอมตองศึกษางานประวัติศาสตรให

ถองแทเสียกอน เพราะงานสถาปตยกรรมท่ีสรางข้ึนในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เปนผลมาจากความ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคม เศรษฐกิจ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ตลอดจนคานิยมท่ีเกิดข้ึน
ภายในสังคมนั้นๆ จึงจําเปนท่ีจะตองทําความเขาใจ เพ่ือทราบถึงมูลเหตุการสรางงานสถาปตยกรรมท่ี
สะทอนวิถีชีวิตของผูคนในสังคมยุคนั้น 

 
1. โลกทัศนของชาวสยามกับความคิดทางเวลา 

กอนจะกลาวถึงความคิดทางเวลาของชาวสยาม ควรทราบถึงการใหความสําคัญกับเวลา
ของมนุษยในสมัยโบราณเสียกอน โดยเริ่มตั้งแตสมัยโบราณ มนุษยรูจักกําหนดเวลาโดยสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงปรากฎการณทางธรรมชาติการกําหนดเวลาเปนไปอยางคราวๆไมเท่ียงตรงมากนัก เชน 
แบงชวงเวลาออกเปนกลางวัน กลางคืน ฤดูรอน ฤดูหนาว เปนตน ตอมาเม่ือมนุษยเกิดความตองการ
ท่ีจะกําหนดเวลาใหชัดเจนและแมนยํามากยิ่งข้ึน จึงเริ่มมีการสมมติชั่วโมง และแบงวันหนึ่งเปน 24 
ชั่วโมง และแบงเปนกลางวันมี 12 ชั่วโมง กลางคืนมี 12 ชั่วโมง โดยใหนับเวลาจากการข้ึนและตกของ
พระอาทิตย แตอยางไรก็ตาม การแบงเวลาในลักษณะเชนนี้ในฤดูรอน จะทําใหกลางวันมีเวลานาน
กวา เพราะพระอาทิตยข้ึนเร็วและตกชา0

1  
ในเวลาตอมา มีนักปราชญคิดประดิษฐนาฬิกาท่ีวัดดวยเงา วัดชั้นฉาย นาฬิกาแดด 

นาฬิกาทราย เพ่ือเปนเครื่องกําหนดวันและคืน 1

2 แตก็ยังพบขอจํากัดของเครื่องบอกเวลาเหลานี้ ท่ีไม
สามารถกําหนดเวลาในแตละวันใหตรงกันได เชน นาฬิกาแดดท่ีตองใชดวงอาทิตยเปนตัวกําหนดหลัก
ในการบอกเวลา โดยถือวาดวงอาทิตยอยูตําแหนงตรงกลางขอบฟา และแบงใหเกิดทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตก จากนั้นจึงกําหนดเวลาในแตละทองท่ี โดยสังเกตจากเงาของดวงอาทิตยแลวกะประมาณ
วาเปนเวลาเชา สาย เท่ียง บาย เย็น2

3 จนกระท่ังนักดาราศาสตรชาวบาบิโลเนียไดกําหนดให 1 ชั่วโมง
ยาวเทากันหมดในหนึ่งวันและตลอดป อีกท้ังยังไดแบง 1 ชั่วโมง ออกเปน 60 นาทีดวย3

4  
 

1 เอนก นาวิกมูล, เครื่องกลไกคลาสสิค (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2552), 108. 
2 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 4 แผนท่ี 2 (วัน 7 

เดือน 11 แรม 14 คํ่า ปชวด สัมฤทธิศก 1250), 14. 
3 “พระราชกฤษฎีกาใหใชเวลาอัตรา,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 36, (21 มีนาคม 2462): 

273. 
4 เอนก นาวิกมูล, เครื่องกลไกคลาสสิค, 108. 

6 
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จนในท่ีสุดมนุษยสามารถประดิษฐคิดคนเครื่องมือท่ีจะนํามาใชบอกเวลา โดยไมตองอิง
กับเวลาในธรรมชาติอีกตอไปนั่นคือ “นาฬิกากล” ซ่ึงในภายหลังไดมีการพัฒนาและปรับปรุงท้ังขนาด 
น้ําหนัก และอุปกรณของนาฬิกากลใหดียิ่งข้ึนเรื่อยๆ จากแตเดิมนาฬิกากลจะใชกันในโบสถ เพ่ือ 
ประกอบพิธีกรรมทางคริสตศาสนาและใชบอกเวลาสําหรับสาธารณชนนั้น นักประดิษฐก็ไดลดขนาด
เหลือเปน “นาฬิกาพก” ท่ีสามารถพกติดตัวไปไดในทุกท่ี และตอมาไดกลายเปนเครื่องเลนราคาแพง
สําหรับชนชั้นสูงในยุโรป โดยเปลี่ยนการออกแบบจากการใชลูกตุมถวงแกวงไปมาเปนระบบไขลานท่ี
ใชขดลวดสปริงแทน จนพัฒนาไปสูการออกแบบและผลิตนาฬิการูปแบบอ่ืนๆ อีกมาก ดังเห็นไดใน
ปจจุบัน เชน นาฬิกาไฟฟา นาฬิกาควอทซ นาฬิกาขอมือ นาฬิกาดิจิตอล ฯลฯ0

5 
วาดวยความคิดเรื่องเวลาของชาวสยามในสังคมแบบจารีตท่ีมีความผูกพันกับความเชื่อ

เรื่องจักรวาลวิทยา (แบบพุทธศาสนา) ท่ีมีความเชื่อวามนุษยเวียนวายตายเกิดในภพภูมิตางๆ นับชาติ
ไมถวนจนกวาจะบรรลุนิพพาน ซ่ึงความหมายของ “เวลา” เชนนี้ อาจแบงไดเปน 2 ระดับ กลาวคือ 
เวลาของมนุษย กับเวลาของสังคม โดยเวลาของมนุษยสวนใหญมีอายุขัยไมเกิน 100 ป ในทางพุทธ
ศาสนา ชาวสยามเชื่อวา ทุกสิ่งทุกอยางในโลกลวนแตเปนสิ่งไมแนนอน ไมจีรังยั่งยืน หรือแมแตตัว
มนุษยเอง ก็เปนสิ่งไมมีตัวตน ทุกอยางยอมเกิดข้ึน ตั้งอยู และดับไป ดังนั้นมนุษยจึงควรใชเวลาของ
ตนไปกับการปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ือบรรลุนิพพาน สวนเวลาของสังคมแมจะมีระยะเวลายาวนาน
กวา แตก็เชื่อวามีลักษณะเปนอนิจจังเชนกัน เพราะทายท่ีสุดแลว เวลาของสังคมจะคอยๆ 
เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมลงจนถึงกลียุคท่ีมนุษยตองลมตายลง1

6 
ความคิดเก่ียวกับเวลาในขางตน แสดงใหเห็นถึงการยึดหลักความเชื่อในพุทธศาสนา ซ่ึง

จะสอดคลองไปกับความเชื่อเรื่อง “กรรม” ท่ีหมายถึง ผลจากการกระทําของมนุษยในชาติท่ีแลว โดย
ชาวสยามจะถูกปลูกฝงใหยอมรับชะตากรรมและวิถีชีวิตท่ีดําเนินในปจจุบันวาเปนผลมาจากการ
กระทําของตนเองในอดีตชาติท่ีผานมา ตามหลักพุทธศาสนาเรื่องกฎแหงกรรม “ทําดีไดดี ทําชั่วได
ชั่ว” โดยมีจุดมุงหมายสูงสุดของมนุษยคือ การบรรลุนิพพานแลวจึงเวียนวายตายเกิดไปเกิดใหมตาม
บุญท่ีไดสั่งสมไวในแตละชาติเชนนี้เปนวัฏจักร แมจะไมสามารถรับรูไดเลยวา ในอดีตท่ีผานมาไดกอ
กรรมทําเข็ญหรือไมอยางไร แตความเชื่อเชนนี้ สงผลใหผูคนเรงประกอบคุณงามความดี ดวยหวังวา
จะหนุนนําใหตนเองไดมีชีวิตใหมท่ีดีกวา หรือดียิ่งข้ึนไปในชาติหนา  

ความคิดเรื่องเวลาท่ีผูกติดกับความเชื่อเรื่องบุญกรรมเชนนี้ ตางไปจากความคิดเก่ียวกับ
เวลาแบบตะวันตก ท่ีใหความสําคัญกับเวลาใน 1 วันของมนุษย สะทอนใหเห็นถึงการใหคุณคากับวัน
ใหม และการใหคุณคากับตนเอง หรือการมีชีวิตอยูมากกวาแตการคิดถึงในโลกหนา ความคิดเชนนี้
กระตุนใหผูคนคิดไปในทางท่ีกาวหนา เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพตลอดเวลา 

ในเวลาตอมา ชาวสยามไดเริ่มเรียนรูวิธีการนับเวลาตามความเขาใจของตนเอง เชน การ
นับเวลาจากปรากฏการณธรรมชาติ การนําวัสดุอยาง กะลา มาใชในการจับเวลา หรือการตั้งชื่อหนวย
นับเวลาตามเสียงของอุปกรณท่ีใชบอกเวลา เปนตน ซ่ึงความรูแบบจารีตเชนนี้ถูกถายทอดและปฏิบัติ

5 เอนก นาวิกมูล, เครื่องกลไกคลาสสิค, 108. 
6 อรรถจักร สัตยานุรักษ, การเปล่ียนแปลงโลกทัศนของชนช้ันผูนําไทย ตั้งแตรัชกาลท่ี 

4 - พ.ศ.2475 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), 10. 
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ตามกันในสังคมสยาม จนกระท่ังการนําเขามาของนาฬิกากล ท่ีนับไดวา เปนท้ังประดิษฐกรรมใหม
และความรูชุดใหมท่ีคอยๆเปลี่ยนแปลงโลกทัศนแบบจารีตของชาวสยาม เวลาท่ีแมวาจะไมไดเปลี่ยน
ความคิดของสยามในทันที แตก็คอยๆกาวเขามาแทนท่ีในท่ีสุด  

ดังนั้น กอนท่ีเราจะพิจารณากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเก่ียวกับเวลาของชาว 
สยามจากแบบดั้งเดิมไปสูแบบสากล เราจึงควรทําความเขาใจการกําหนดเวลาแบบจารีตโดยละเอียด
เสียกอน  

1.1 การกําหนดเวลาแบบจารีต 
การกําหนดเวลาแบบจารีตของชาวสยามในอดีตมีอยูหลายวิธี แบบท่ี 1 เปนการนับเวลา 

ตามคติไตรภูมิ กลาวคือในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ชาวสยามนับตั้งแตพระมหากษัตริยจนถึง
ประชาชน ตางก็ใหความสําคัญและความเชื่อถือทางไสยศาสตรและโหราศาสตรควบคูไปกับความเชื่อ
ในทางพุทธศาสนา ซ่ึงความเชื่อในทางไสยศาสตรและโหราศาสตรไดมีคําทํานายเก่ียวกับพุทธศาสนา
ไววา จะมีอายุเพียง 5,000 ป หรือเรียกวา ความเชื่อในอันตรธาน 5 ประการ (ปญจอันตรธาน) 
พระพุทธเจาทรงตรัสไววา ทุกสิ่งทุกอยางเม่ือเกิดแลวตองเสื่อมสลายและแตกดับในท่ีสุด อันตรธานก็
เชนเดียวกัน โดยเริ่มจากการเสื่อมสูญแหงพระปริยัติธรรม อันตรธานแหงการปฎิบัติ อันตรธานแหง
การตรัสรูมรรคและผล อันตรธานการเสื่อมจากสมณเพศ และอันตรธานแหงธาตุ ซ่ึงเม่ืออันตรธานท้ัง 
5 นี้ดับลง เม่ือครบ 5,000 ป จะไมมีพุทธศาสนาอีก ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทุกคนจําเปนจะตองบํารุง
พุทธศาสนาใหเจริญอยางสูงสุด2

7 
อรรถจักร สัตยานุรักษ ไดใหความเห็นเรื่องนี้ไววา ภายใตกรอบความคิดทางเวลาแบบ

ไตรภูมิ มนุษยไมสามารถประมาณระยะเวลาไดวาเม่ือใดพระพุทธศาสนาถึงจะสิ้นกัลป แลวไมสามารถ
ทราบไดวาหากสิ้นกัลป เวลาจะดําเนินตอไปอีกหรือไม หากเทียบเวลาท่ีมนุษยกําหนดข้ึนใหตรงกันกับ
เวลาเวียนวายตายเกิดในไตรภูมิ จะพบวาเวลาตามคตินั้นเปนเพียงเวลาสมมติข้ึนมา ตางจากเวลาใน 
1 วัน ท่ีมนุษยสามารถรับรูเวลาท่ีเกิดข้ึนไดจากการหมุนครบ 1 รอบของเข็มนาฬิกา3

8  
 การนับเวลาแบบจารีตของสยามแบบท่ี 2 เปนการนับเวลาตามจันทรคติ คือ การนับ
เวลาจากการโคจรของระบบสุริยจักรวาล ไดแก การนับเวลาจากดาวฤกษ ซ่ึงเปนวิธีท่ีสยามไดรับการ
เผยแพรมาจากอินเดียและลังกา โดยกําหนดวา หากวันท่ีดวงจันทรเต็มดวงท่ีตําแหนงดาวฤกษดวงใด 
ใหถือเปนวันสิ้นสุดของเดือนตามชื่อดาวฤกษนั้น และใหนับวันรุงข้ึนเปนตนเดือนถัดไป ซ่ึงการนับ
เชนนี้ทําใหมีความสัมพันธกับฤดูกาล กลาวคือ กําหนดใหวันแรม 1 คํ่า เดือน 4 ถึงวันเพ็ญเดือน 8 
เปนฤดูรอน วันแรม 1 คํ่า เดือน 8 ถึงวันเพ็ญเดือน 12 เปนฤดูฝน และวันแรม 1 คํ่า เดือน 12 ถึงวัน
เพ็ญเดือน 4 เปนฤดูหนาว4

9 

7 เสาวภา ไพทยวัฒน, “โลกทัศนของคนไทยสมัยตนรัตนโกสินทร พ.ศ.2325 - 2416,” 
วารสารประวัติศาสตร 7, 1 (มกราคม - เมษายน 2525): 20. 

8 อรรถจักร สัตยานุรักษ, การเปล่ียนแปลงโลกทัศนของชนช้ันผูนําไทยตั้งแตรัชกาลท่ี 
4 - พ.ศ.2475, 16. 

9 อารี สวัสดี และวรพล ไมสน, ดาราศาสตรราชสํานัก, หนังสือชุดอารยธรรมดารา
ศาสตรไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน), 2556), 100. 

                                                           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 
 

 โดยในรอบ 1 เดือนของปฏิทินจันทรคติ จะกําหนดตามระยะเวลาการโคจรของดวง
จันทรสัมพันธกับดวงอาทิตย หมายถึงการเห็นปรากฎการณดวงจันทรเต็มดวง (จันทรเพ็ญ) หรือมอง
ไมเห็นดวงจันทร (จันทรดับ) เปนเวลา 29 วัน 6 ชั่วโมง มีเศษนาทีเล็กนอย ดังนั้นถากําหนดให 1 
เดือน มีเพียง 29 วัน เวลาจะหายไป 12 ชั่วโมง แตถากําหนดให 1 เดือน มี 30 วัน เวลาจะเกินไป 12 
ชั่วโมง จึงตองกําหนดให 59 วัน เปนเวลา 2 เดือน โดยใหนับเดือนค่ีเปนเดือนขาด ไดแก เดือน 1 3 5 
7 9 และ 11 มี 29 วัน สวนเดือนคูใหนับเปนเดือนเต็ม ไดแก เดือน 2 4 6 8 10 และ 12 มี 30 วัน
สลับกัน5

10  
การนับเวลาแบบท่ี 3 เปนวิธีการนับเวลาแบบสุริยคติ ซ่ึงเปนระบบการนับเวลาท่ีใชใน 

สยามปจจุบัน ระบบนี้เริ่มใชข้ึนเม่ือสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 
ภายหลังจากกรมพระยาเทวะวงศวโรปการไดนําปฏิทินสุริยคติข้ึนทูลเกลาฯ ถวายแดพระองค จึงทรง
โปรดเกลาฯใหใชเปนปฏิทินราชการนับตั้งแตป พ.ศ.2432 เปนตนมาโดยนับเดือนเมษายนเปนตนป 
ซ่ึงในปนั้น วันข้ึน 1 คํ่า เดือน 5 เปนวันตรุษไทยหรือวันข้ึนปใหมตามปฏิทินจันทรคติตรงกับวันท่ี 1 
เมษายน จึงเหมาะสมแกการเปลี่ยนแปลงจากปฏิทินจันทรคติมาเปนระบบปฏิทินสุริยคติ 611  
 การนับเวลาแบบสุริยคตินี้ รัชกาลท่ี 5 ทรงเลาวา พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงริเริ่มการนับเวลาแบบสุริยคติอยางเงียบๆ เพราะถือเปนความรูแบบใหมอยางฝรั่ง ท่ีอาจ
มีผลตอโลกทัศนของชนชั้นผูนําสยามสวนหนึ่งท่ียังไมอาจพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงของอิทธิพล
ตะวันตกท่ีกําลังเจริญข้ึนในบานเมืองสยาม ดังความวา “จึงไดโปรดใหยกการฉลองพระชนมพรรษาในวัน
พระชนมายุบรรจบรอบตามจนัทรคติ เปนการออกนอกหนาออกตา การเฉลิมพระชนมพรรษาตามสุริยคติไว

ทําเปนการลับๆซอนๆ ไมตองบอกเลาใหผูใดรู”
12

 

 นอกจากนั้นแลว ยังมีการดูเวลาจากดาว โดยใหสังเกตดาวฤกษในคืนหนึ่งวาอยูตรง
ตําแหนงใด พอคืนถัดมาใหสังเกตวาอยูในตําแหนงเดิมหรือไม ซ่ึงตําแหนงของดาวจะเหมือนกันทุกวัน 
เปนเวลานาฬิกามัธยมกาล 23 ชั่วโมง 56 นาทีกับ 4 วินาที เพราะเปนเวลาของโลกหมุนครบ 1 รอบ
ในแตละวัน จึงไมมีชาหรือเร็วไปกวากัน แตการนับเวลาเชนนี้ จะใชกันเฉพาะแตในการเดินเรือและ
โหราศาสตรเทานั้น8

13 

10 อารี สวัสดี และวรพล ไมสน, ดาราศาสตรราชสํานัก, 100 - 101. 
11 สมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศวโรปการ ยังทรงเปนผูตั้งชื่อเดือนสุริยคติจากระบบ 

จักรราศี โดยนําคํา 2 คํามาสมาสกัน ใหคําแรกเปนชื่อราศี และคําหลังเปนคําวา อาคม สําหรับเดือน
ท่ีมี 31 วัน และ อายน สําหรับเดือนท่ีมี 30 วัน หมายถึง การมาถึง สวนเดือนกุมภาพันธมี 28 วันในป
ปกติ และ 29 วันในปอธิกสุรทิน หมายถึง เก่ียวเนื่อง ใน เรื่องเดียวกัน, 112. 

12 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, ประเพณีทําบุญวันเกิด  (พระนคร: โรง
พิมพสามมิตร, 2514. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพรอยตํารวจเอกถนอม รักเสนาะ ณ เมรุวัดใหม
อภัยยาราม จังหวัดพิษณุโลก 14 พฤศจิกายน 2514), 12. 

13 “พระราชกฤษฎีกาใหใชเวลาอัตรา,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 36, (21 มีนาคม 
2462): 273 - 276. 
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และยังพบการนับเวลาจากการสังเกตปรากฎการณทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน 
เชน “บายควาย” หรือ “ควายเขาคอก” หมายถึงการสังเกตดวงอาทิตยเพ่ือดูเวลาอยางหยาบ “ชั้น
ฉาย” เปนการนั่งสังเกตเงา สําหรับใชในงานบวชนาค ซ่ึงเปนวิธีการท่ีละเอียดข้ึน เปนตน 9

14 
ในสมัยรัชกาลท่ี 4 มีการกําหนดวิธีเรียกเวลาแบบจารีตเพ่ือความเขาใจตรงกัน คือ การ

เรียกแบบ “โมง” และ “ทุม” ซ่ึงถือเปนคําสําคัญท่ีใชแบงภาคกลางวันและกลางคืนเพ่ือใหเรียก
แยกกันอยางชัดเจน โดยคําวา “โมง” นั้น สันนิษฐานวาเรียกตามเสียง “ฆอง” อุปกรณท่ีใชตีเปน
สัญญาณบอกเวลาตอนกลางวัน สวนคําวา “ทุม” เรียกตามเสียง “กลอง” อุปกรณท่ีใชตีเปนสัญญาณ
บอกเวลาตอนกลางคืน 10

15  
การใชคําวา “โมง” นั้น เปนคําเรียกเวลาเดิม พบวาใชกันมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาแลว  

ดังในกาพยหอโคลง นิราศธารโศก บทประพันธของเจาฟาธรรมาธิเบศร หรือเจาฟากุง ดังนี้ 
 

สองโมงเชาห่ึงห่ึง   พี่ตลึงกอดเขาเหงา 
              เวลามาทนัเรา   พี่กับเจาไมเห็นเลยฯ 
                 สองโมงหุยหุยเชา                  เรียมคนึง 
               พี่กอดเขาเหงาตลึง         โศกเศรา 
               เวลาเทาทนัถึง                   จําพราก 
               กรรมพี่กับกรรมเจา        หากใหเห็นกันฯ11

16 
 

การเรียกเวลาแบบ “โมง” และ “ทุม” นี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 4 ไดใหความสําคัญมาก จนถึงกับทรงออกประกาศเตือนสติเรื่องวาดวยทุมโมง และออก
ประกาศลงราชกิจจาเบกษาเรื่องทุมยาม เพ่ือใหประชาชนเขาใจและเรียกเวลาในแตละชวงใหถูกตอง 
ดังความวา 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 หมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล, บันทึกรับส่ังสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ประทาน ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล (กรุงเทพฯ: บํารุงบัณฑิต, 2530), 55. 

15 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, สาสนสมเด็จ เลม 20 (กรุงเทพฯ: 
องคการคาของคุรุสภา, 2505), 4 - 5. 

16 เจาฟาธธรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ, กาพยหอโคลง : นิราศเจาฟาธรรมธิเบศร 
(พระนคร: กรมศิลปากร, 2497), 57.  
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วาดวยทุมโมงกลางวันเรียกวาโมง กลางคืนเรียกวาทุม แตเขานับโมง 1 2 โมง ไปจน  
       5 โมง เรียกวาโมง 1 เชา 2 โมงเชา 3 4 5 โมงเชา 6 โมงไมมี มีแตย่ําเที่ยง ใครอยาเรียก 6 โมง 
       เชาเลยเปนอันขาด ตั้งแตเที่ยงแลวนับ 1 ไปใหมจน 5 ใหเรียกวาบาย 1 2 3 4 5 โมง เรียกวา 
       บายโมง 1 ฤาบาย 2 3 4 5 โมงบาย 6 โมงไมมี มีแตย่ําคํ่า คํ่าแลวนับเปนลําดับไปวาทุม 1 2 ทุม  
       ยาม 1 แล 4 5 ทุม 2 ยามแล 7 8 ทุม 3 ยาม 10 11 ทุม ฤาตี 11 แลวก็ย่ํารุง จงแนใจวาใน 
       กลางคืนตามธรรมเนียมไทย 3 6 ทุม 9 12 ทุม ไมมีเลย ใครอยาเรียกใครอยาเขียนเปนอันขาด12

17  
       (ภาคผนวก) 

 
และ  

 
 มีพระบรมราชโองการให- ประกาศแกขาราชการผูใหญผูนอยทุกตําแหนง แลราษฎร ให 
       ทราบทั่วกันวา ในพระบรมมหาราชวังนี้ กลางคืนตีทุมหนึ่ง 2 ทุม ยาม 1 4 ทุม 5 ทุม 2 ยาม 
       7 ทุม 8 ทุม 3 ยาม 10 ทุม 11 ทุม ย่ํารุงก็ในทุมที่ 3 ย่ํายาม 1 ในทุมที่ 6 ย่ํา 2 ยาม ในทุมที่ 9 
       ย่ํา 3 ยาม ในทุมที่ 12 ย่ํารุงนั้น เพื่อจะใหทหารแลคนนอนประจําซองผลัดเปลี่ยนกัน แตจะ 
       กราบทูลพระกรุณาแล... หมายพูดจากันวา ทุม 1 2 ทุม 4 ทุม 5 ทุม 7 ทุม 8 ทุม 10 ทุม 11 ทุม 
       นั้นวาไดแต 3 ทุม 6 ทุม 9 ทุม 12 ทุมนั้นไมมี แตนี้สืบไปเมื่อนา หามอยาใหกราบทูล...หมายใช 
       พูดจากันเลย เปนอันขาดทีเดียว13

18 
 

วิธีการนับเวลาแบบจารีตของสังคมสยามท่ีพบหลักฐานกลาวถึงมากท่ีสุด เห็นจะเปนการ
ใช “กะลา” จับเวลา ซ่ึงคําวา “กะลา” นี้ พบหลักฐานวามีความหมายเดียวกันกับ “นาฬิกา”19 ดัง
ปรากฎจากกรมหม่ืนประจักษศิลปาคมทรงเรียบเรียงเรื่อง “นาฬิกา” ไวในเอกสารวชิรญาณวิเศษ 
อธิบายวา “นาฬิกา” เปนภาษามคธ หมายถึงหมากพราว15

20 เชนเดียวกับในบทความเรื่อง “หอกลอง” 
ไดอธิบายวา เม่ือจะใชกะลาจับเวลานั้น ตองนํากะลาไปเจาะรูเสียกอน แลวนําไปวางลงในอางน้ํา 

17 “เตือนสติวาดวยทุมโมง,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอ, รัชกาลท่ี 
4, จ.ศ.1219 - 1230, เลขท่ี 191, หอสมุดแหงชาติ. 

18 “ทุมยาม และเรื่องคืบ ฟุต ฟต,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอ, 
รัชกาลท่ี 4, จ.ศ.1219 - 1220, เลขท่ี 127, หอสมุดแหงชาติ. 

19 คําวา “นาฬี” เปนคําสมาส และ “นาฬิ” เปนคําในภาษาสันสกฤต หมายถึงลําตน (ท่ี
กลวง), หลอด, ทอ ; มาตรวัดความจุ (ทะนาน) สวน “นาฬิกา” และ “นาลิกา” เปนภาษาสันสกฤต มี
ความหมายเดียวกัน หมายถึง ลําตน, กาน (หลอด, ปลอง, กระบอกท่ีมีมาตรวัดความจุไมมาก เชน 
ทะนาน) ใน พจนานุกรมบาลี - ไทย - อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภิกขุ เลม 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มูลนิธิพโลภิกขุ, 2531. แพทยหญิงอรวรรณ คุณวิศาล พิมพถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530), 1837. 

20 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 4 แผนท่ี 1 (วัน 2 
เดือน 11 แรม 8 คํ่า ปชวด สัมฤทธิศก 1250), 7. 
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เพ่ือใหน้ําไหลเขาไปจนเต็ม จากนั้นกะลาจะจมลง จึงเรียกวา นาฬิกา 1 6

21 ซ่ึงเปนศัพทท่ีเรียกเพ้ียนมา
จาก “นาฬิเก”22 อีกทีหนึ่ง 

หรือจากในหนังสือ สาสนสมเด็จ เลม 20 โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ทรงลายพระหัตถวาใชกะลามะพราวในการนับเวลาเชนกัน ใจความวา 
 

คําวา “นาฬิกา” ที่ดอกเตอรแลงกาตพบใชในกฎหมายเกาวา “กะลาลอย” นั้นดีหนัก 
        หนา ดวยไดความชัดวาเคร่ืองกําหนดเวลาของไทยเดิมเรียกเปนภาษาไทยตามวัตถุที่ใชวา  
       “กะลาลอย” มาเปลี่ยนใชเปนคําภาษาสันสกฤตวา “นาฬิกา” ตอมาภายหลัง แตก็หมายความวา 
        กะลาเหมือนกัน คร้ันวาไดเคร่ืองกลอยางฝร่ังสําหรับกําหนดเวลาเขามาก็เอาชื่อเคร่ืองใชที่อยูกอน 
        มาเรียก “นาฬิกา” ยังคิดเห็นตอไปวาคําชั่วโมงเดิมเห็นจะเรียกวา “ลม” หรือ “กะลาลน” แลวจึง   
        เปลี่ยนไปเรียกวา นาฬิกา18

23 
 

ดังตัวอยางกลอนในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณ ีตอนอภิเษกสินสมุทร ก็ไดกลาวถึงโหร
ในราชสํานักสยาม ผูทําหนาท่ีคํานวณเวลาแบบจันทรคติ ตลอดจนปรากฎการณท่ีเก่ียวเนื่องดวยดาว 
ท้ังดาวฤกษและดาวเคราะหตางๆ ในชวงเวลาท่ีกําหนด เพ่ือทําเปนปฏิทินโหรใชในการกําหนดปฏิทิน
จันทรคติ ซ่ึงพบการใชคําวา “นาฬิกา” อยูดวย ความวา 
 
     ฝายโหรนั่งตัง้นาฬิกากํากับ  กําหนดนับนาทีสุริยฉาน 
 พอฤกษดีตีฆองกองกังวาน   พนักงานสังขแตรข้ึนแซซอง 
 พวกเตนรําทําขวัญสําคัญฤกษ  เสียงเอิกเกริกรําเตนเลนฉลอง 
 พระอภัยใครคิดผิดทํานอง   จะขัดของขางในวังจึงดังนี1้924 
 
 
 

21 ภาษิต จิตรภาษา, “หอกลอง,” ศิลปวัฒนธรรม 18, 1 (พฤศจิกายน 2539): 69. 
22 พบศัพทคํานี้ในบทเพลงกลอมเด็กท่ีมีเนื้อเพลงวา “โอละเห (เอย) นาฬิเกตนดก ปลูก

เอาไวแถมพกหนุมนอยจะมีเมีย แคนใจไอกะรอก มากัดดอกมะพราวเสีย อกใจใหละเหี่ยนับวันจะโรย
รา” แสดงใหเห็นวา นาฬิกาคือมะพราว และแตเดิมเรียกวา นาฬิเก  นอกจากนั้นแลวยังพบคําอ่ืนๆท่ี
มีความหมายใกลเคียงกับนาฬิกาอีก ไดแก “นาฬิเกร” “นาริเกร” “นาริเกล” “นลิเกร” “นาลิเกล” 
เปนภาษาสันสกฤต หมายถึงตนมะพราว และ “นาฬิเกริก” เปนคําวิเศษณ หมายถึงเปนของตน
มะพราว แตไมสามารถระบุไดวาศัพทคําไหนสะกดไดถูกตอง เพราะเปนศัพททองถ่ินท่ีไมปรากฏราก
ศัพทท่ีแนนอน ใน พจนานุกรมบาลี - ไทย - อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภิกขุ เลม 4, 1836. 

23 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, สาสนสมเด็จ เลม 20, 4. 
24 สุนทรภู, พระอภัยมณี เลม 2 ตอนท่ี 47 อภิเษกสินสมุทร (กรุงเทพฯ: ศิลปบรรณา

คาร, 2544), 225.  
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 วิธีการนับเวลาจากกะลา ในข้ันแรกตองเริ่มจากการแบงกะลาออกเปนซีกหนึ่งกอน โดย
กะลาซีกหนึ่งจะแบงเปน 10 สวน จากนั้นจึงบากรอยลงไปในกะลา 9 เสน เรียกวา บาด (1 เสน มีคา
เทากับ 1 บาด) เม่ือกะลาจมลงไปถึงเสนไหน ก็เปนเศษของนาฬิกาเทานั้น เชน เม่ือจมลงไป 2 เสนก็
เปนเศษ 2 บาด 3 เสนก็เปนเศษ 3 บาด 9 เสนก็เปนเศษ 9 บาด20

25เปนตน (ภาพท่ี 1) (ภาคผนวก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กะลาแบบขันทองเหลือง 
ท่ีมา : ภาพไดรับความอนุเคราะหจากรองศาสตราจารย เสนอ นิลเดช 
 

ในเอกสารวชิรญาณวิเศษยังไดกลาวถึงข้ันตอนในการนับเวลาจากกะลาอยางละเอียด
ดวยเชนกัน ดังความวา “นาฬิกาที่ใชดวยขันฤาทนาน ฤากะลาลอยน้ําแลวจมลงนับวาเปนโมงแลเปนวนันัน้
อยางหนึ่ง นาฬิกาที่ใชดวยน้ําใหหยดลงทีละหยด แลวมีภาชนที่รองรับน้ํานั้น แบงเปนสวนน้ําทวมข้ึนมาถึง
เพียงนั้นก็นับวาเปนนาทีเปนบาทเปนโมงอยางหนึ่ง”26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 ภาษิต จิตรภาษา, “หอกลอง,” ศิลปวัฒนธรรม 18, 1 (พฤศจิกายน, 2539): 69. 
26 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 4 แผนท่ี 2 (วัน 7 

เดือน 11 แรม 14 คํ่า ปชวด สัมฤทธิศก 1250), 14.  
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เหนวาแตกอนนั้นคงจะเอามะพราวทําเปนทนาน แลวเจาะรูเล็กๆลอยลงในน้ํา เมื่อ 
       น้ําเขาไปในชองทนานที่เจาะไว เต็มทนานเมื่อใดทนานจมลงนับเปนชั่วโมงหนึ่ง วิธีที่จะใหทนาน 
       จมลงไดกับขนาดโมงนั้น ผูที่ทําตองฟนชุดๆหนึ่งยาวพอที่จะจุดได 12 13 ชั่วโมง แลววัดชุดไว 
       ยาวเทาใดเปนแนนอน คร้ันเวลาเชาพอเหนลายมือชัด ก็จุดชุดไปจนตลอดเวลาดวงอาทิตยตก 
       ดินชุดเปลืองเขาไปเทาไร เอาชุดนั้นมาแบงออกเปน 13 สวน แลวทําชุดใหมอีกชุดหนึ่ง แลวเอา 
       ทนานลงลอย22

27เมื่อเวลาลอยก็จุดชุดพรอมกัน พอชุดหมดสวนหนึ่งของสิบสองทนานที่ลอยนั้น  
       จมน้ําลงไปเพียงไรก็ตัดเพียงนั้นแลวเอาทนานลูกนั้น ลงลอยสอบกับชุดอีกไปจนไดเที่ยง ถาจม 
       ชาก็ถวงใหจมพอไดกับชุดแตทนานที่ทําใชนาฬิกาตีโมงนี้2328 
 

ตัวอยางของการนํากะลา หรือนาฬิกามาใชจับเวลา  พบในเหตุการณตัดสินโทษในสมัย 
พระบาทสมเด็จฯ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ท่ีใหคนดําน้ําพิสูจนความบริสุทธิ์โดย
ใช “นาระกา” เปนเครื่องจับเวลา แตพระองคทรงมีขอกังขาวา ถาหากนาระกาลม แลวท้ังโจทกและ
จําเลยยังไมผุดข้ึนจากน้ํา หรือหากนาระกายังไมลม แตท้ังโจทกและจําเลยผุดข้ึนจากน้ําเสียกอน จะ
ตัดสินคดีเชนไร พระมหาราชครูมหิธรจึงกราบบังคมทูลวา “ดําน้ําตั้งนาระกามิไดพบบทพระอายการ พบ

แตวาดําน้ํากันใหกรมยุกระบัดกลั้นใจสามกลั้น ถาผุดข้ึนพรอมกันใหเอาพิไนหลวงทั้งสองขาง”
29  

จากคํากราบบังคมทูลดังกลาวนั้น ทําใหพระองคมีพระราชประสงคใหเปลี่ยนแปลง
วิธีการตัดสินคดีเสียใหม เนื่องจากเปนการฉอโกงราษฎร โดยมีพระราชกําหนดวา หากฝายโจทกและ
จําเลยเปนชายและหญิง จะใหลุยเพลิงกัน เพ่ือใหไมมีฝายใดเสียเปรียบ แตถาเปนชายหรือหญิง
ดวยกันท้ังคู จะใหดําน้ําและตีฆองเปนสัญญาณแทนการตั้งนาระกา25

30 
 นอกจากนั้นแลว ยังพบหลักฐานวานํากะลา หรือนาฬิกาไปใชจับเวลาเม่ือเลนพนันสัตว
ตางๆอีกดวย เชน  ท่ีโรงนาฬิกาหลวงเกา ใชกะลาจับเวลาสําหรับชนไก ชนนก และชนปลา 2 6

31หรือการ
ตีไกท่ีใชจอกเจาะกนลอยในขัน เม่ือจอกจมลง จะเรียกวา “อันจม” ก็จับไกแยกออก และนําไปใหน้ํา
27

32 

27 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 4 แผนท่ี 4 (วัน 1 
เดือน 12 ข้ึน 15 คํ่า ปชวด สัมฤทธิศก 1250), 33. 

28 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 4 แผนท่ี 5 (วัน 2 
เดือน 12 แรม 8 คํ่า ปชวด สัมฤทธิศก 1250), 48.  

29 กฎหมายตราสามดวง เลม 5 พระราชกําหนดใหม 29 (กรุงเทพฯ: องคการคาของ 
คุรุสภา, 2506), 300 - 301. 

30 เรื่องเดียวกัน, 301 - 302. 
31 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 4 แผนท่ี 5 (วัน 2 

เดือน 12 แรม 8 คํ่า ปชวด สัมฤทธิศก 1250),  48.  
32 หมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล, บันทึกรับส่ังสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ

ภาพ ประทาน ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล, 55. 
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สวนวิธีนับเวลาแบบอ่ืนๆ ยังพบการจุดธูปเปนเครื่องวัดเวลาสอบไลหนังสือพระ ถาหาก
ธูปหมดดอกแลว ยังแปลไมสําเร็จ แสดงวาสอบไมผาน 2 8

33 การใชเข็มทิศ และการนับเวลาของชาวปา
แถบเมืองเหนือ “จะยกมือเหยียดแขนตรงออกไปดานหนาตามทิศเวลาเชาและบาย แลวกางนิ้วมือเปนคืบ 
จากนั้นจึงไลดูตั้งแตหัวแมมือของตนเองไปจับขอบฟา แลววัดคะเนคืบข้ึนไปจนถึงดวงอาทิตย ถาดวงอาทิตย
สูงคืบหนึ่ง ก็กําหนดวาโมงหนึ่ง และนับไปจนถึง 6 คืบเทากับเวลาเที่ยง”

34 เปนตน 
 หรือตัวอยางของนาฬิกาแดดท่ีปรากฎหลักฐานในเอกสารวชิรญาณวิเศษ อาทิเชน 
นาฬิกาแดดของจีน ตลับทําจากไม มีเข็มแมเหล็กอยูตรงกลาง เข็มดานหนึ่งเปนเหล็ก อีกดานทาสีแดง 
มีลักษณะการใชงานคลายเข็มทิศ แตในพ้ืนตลับไมมีบอกเปนองศา นาที หรือวินาที มีเพียงเสนขีด
สําหรับใชบอกโมง เม่ือตองการใชงานใหเอาไปตั้งกลางแดด แลวคอยดูวาเงาตกสวนใดก็เทานั้นโมง30

35  
ในบริเวณสนามหญาดานหนาหอสมุดพระวชิรญาณ มีแผนศิลาทองเหลี่ยมสลักโมงขาง

ละ 5 สวน ตั้งอยูบนแทน 8 เหลี่ยม กอปูน ตรงกลางแผนเปนรูปคลายฉากหูชางตั้ง ทําดวยทองเหลือง 
และท่ีแทนมีเครื่องรองน้ําฝนอยู3136 สันนิษฐานวาอาจเปนนาฬิกาท่ีใชสําหรับจับเวลาเม่ือฝนตกลงมาใน
เขตพระบรมมหาราชวัง เพ่ือตรวจสอบวาในแตละวันมีน้ําฝนปริมาณเทาใด ดังหลักฐานท่ีพบใน
เอกสารจารึกโบราณวา “วัน 112 7 คํ่าฝนตกแตเพลา ย่ําเที่ยงแลว 5 บาทขาดเมดบาย 2 โมงไดน้ํา 12 
นิ้ว…ทุมหนึ่ง 7 บาทขาดเมด 7 ทุม 5 บาทไดน้ําทสาง 1วัน 3 6 8 คํ่าฝนตกเพลาบาย 5 โมง 8 บาทขาดเมด
ย่ําคํ่า 6 บาท ไดน้ํา 4 นิ้ว”37  

รวมท้ังพบปนทองเหลืองบรรจุดินดําและดินฉนวนติดกับรางตั้งอยูบนแผนศิลา ทายราง
ปนมีเสาทองเหลือง 2 เสา โดยบนปลายเสาจะมีแวนสองไฟอยูดานบน ซ่ึงตั้งมุมองศาอยางพอดีเม่ือ
แสงสองลงมาถึงกระบอกปน ตรงมุมเสาท่ีติดกับรางปนนั้นสลักรูปลูกศรทองเหลืองติดอยูกลางเสา 
และไดสลักวงกลมแบงเปนซีกๆ เพ่ือแบงองศาและนาทีใหเอนแวนรับแสงอาทิตยไดงาย ดังนั้น เม่ือ
พระอาทิตยเคลื่อนมาอยูตรงหัวและสองแสงลงในแวนนั้น แวนก็จะสองสะทอนไปถูกปน ทําใหปนลั่น
บอกเวลาเท่ียงได นอกจากนั้นแลว ยังพบนาฬิกาแดดท่ีพระนิเทศชลธีไดประดิษฐตั้งไวตามสถานท่ี 

 
 

33 หมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล, บันทึกรับส่ังสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ประทาน ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล, 55. 

34 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 4 แผนท่ี 4 (วัน 1 
เดือน 12 ข้ึน 15 คํ่า ปชวด สัมฤทธิศก 1250), 33. 

35 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคมเชื่อวา นาฬิกาแดดแบบนี้นาจะเขามาในสมัย
พระบาทสมเด็จฯ พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 เพราะในภายหลังไดเห็นนาฬิกาแดดแบบนี้
แลว หรือใหไปชมไดท่ีหอสัลลักษณสถาน (หอพิสัยศัลลักษณสถานในปจจุบัน - ผูเขียน) ใน กรมหม่ืน
ประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 4 แผนท่ี 7 (วัน 3 เดือน 1 ข้ึน 8 คํ่า ปชวด 
สัมฤทธิศก 1250), 70. 

36 เรื่องเดียวกัน. 
37 “รายวันวันน้ําฝนท่ีโรงนาฬิกา,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอ, 

รัชกาลท่ี 4, จ.ศ.1213 - 1219, ลําดับท่ี 219, หอสมุดแหงชาติ. 
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ตางๆไดแก พระราชวังอุทยานสราญรมย พระนคร, หอมิวเซียม และวัดนิเวศธรรมประวัติ  
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี 2)38 เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 นาฬิกาแดด วัดนิเวศนธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือ 29 พฤษภาคม 2557 
 

อีกท้ังยังมีการนับเวลาตามจารีตอีกรูปแบบหนึ่งของสังคมสยาม คือ การยิงปน บริเวณ
ปอมมุมพระราชวัง เดิมทีจะมีปนใหญประจุอยู 4 ปอมๆ ละกระบอก ปนใหญจะถูกยิงพรอมกันทุก
ปอมเม่ือพระอาทิตยข้ึน ซ่ึงการยิงเชนนี้ อาจเปนสัญญาณได 2 นัย นัยหนึ่งเปนการเปลี่ยนดินปน หรือ
เปนสัญญาณเปดประตูวัง อีกนัยหนึ่ง เปนสัญญาณแจงเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ซ่ึงถาไฟไหมนอกพระ
นคร จะยิงปนนัดเดียว หรือหากไฟไหมในพระนครจะยิงถึง 3 นัด แตถาไหมภายในพระราชวังจะยิง
ตอไปหลายๆ นัดจนกวาไฟจะดับ34

39 
และยังมีสัญญาณการยิงปนอีกแบบหนึ่ง เรียกวา “ยิงปนเท่ียง” สันนิษฐานวาไดยินชาว

อังกฤษยิงสัญญาณท่ีสิงคโปรสําหรับใหคนตั้งนาฬิกา สยามจึงเริ่มใหทหารเรือยิงข้ึนท่ีตําหนักแพกอน 
ครั้นกรมหลวงประจักษศิลปาคม จัดใหมีทหารปนใหญข้ึนในกรมทหารลอมวัง จึงขอหนาท่ียิงปนเท่ียง
มาใหทหารปนใหญลอมวังยิงท่ีปอมทัศนากรอยูระยะหนึ่ง แลวจึงกลับไปเปนหนาท่ีของทหารเรืออีก 

38 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 4 แผนท่ี 7 (วัน 3 
เดือน 1 ข้ึน 8 คํ่า ปชวด สัมฤทธิศก 1250), 70 - 71. 

39 หมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล, บันทึกรับส่ังสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ประทาน ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล, 48. 
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ประเพณีการยิงปนเท่ียงดําเนินเรื่อยมาจนมีไฟฟา ภายหลังโรงไฟฟาจึง “รับขยิบตา”40เวลาสองทุม
เปนสัญญาณตั้งนาฬิกาแทน36

41 
 หอกลอง การนับเวลาแบบจารีต ไดกอใหเกิดการสรางงานสถาปตยกรรมประเภท
หอกลองข้ึน เพ่ือใชเปนท่ีตีบอกเวลาและสัญญาณตางๆ ตามแบบจารีต เปนงานสถาปตยกรรมท่ีรับใช
การนับเวลาในแบบเดิมของสังคมสยาม หลักฐานเก่ียวกับหอกลองท่ีเกาท่ีสุดยอนไปถึงสมัยกรุงศรี
อยุธยา (แมวาจะไมใชหอสูงท่ีถูกสรางข้ึนเปนแหงแรกในสยามก็ตาม) ดังหลักฐานใน ภูมิสถานกรุงศรี
อยุธยา กลาวลงรายละเอียดท่ีนาสนใจวา 
 
 อนึ่งที่ตะแลงแกงนั้น มีหอกลองมีซุมยอดทาแดง หอกลองนั้นสามชั้น สูงเสนสิบวา  
        แลชั้นยอดนั้นคอยดูขาศึกศรัตรูชื่อมหาฤกษ ชั้นกลางคอยเพลิงจะไหม ชื่อพระมหาระงับดับ 
        เพลิง ถาเพลิงไหมฟากแมน้ํานอกกรุงฯ คาดกลองสามที ถาเพลิงไหมเชิงกําแพงแลในกําแพง 
        กรุงฯ คาดกลองกวาเพลิงจะดับ ชั้นตนใสกลองใหญสําหรับตีย่ําเที่ยงย่ําสันณิบาตรเพลาตะวัน 
        ยอแสง พลบคํ่าตามประเวณีกรุงแตกอนมาชื่อพระทิวาราตรีแลกรมพระนครบาลไดรักษา ผู 
        รักษานั้นเลี้ยงวิลากันมิใหมุสิกะกัดกลอง คร้ันเวลาเชาเยนเกบเบี้ยรานตลาดหนาคุก แตในจํา 
        หลอจนหอกลองเขาไปรานละหาเบี้ยสําหรับซื้อปลายางใหแมวกิน37

42 
 

ธรรมเนียมการตีกลองใหสัญญาณ เดิมมีหอกลองสูง 4 ชั้น อยูท่ีหนาวัดพระเชตุพนฯ 
แขวนกลอง 3 ใบ และมีขนาดแตกตางกันตามลําดับ โดยกลองใบใหญอยูชั้นลาง ชื่อ “ย่ําพระสุรศรี” 
สําหรับตีเวลาพระอาทิตยตก เพ่ือเปนสัญญาณใหปดประตูพระนคร กลองใบชั้นกลางชื่อ“อัคคีพินาศ” 
ใชสําหรับตีเม่ือเกิดเพลิงไหม เพ่ือเปนสัญญาณเรียกราษฎรใหมาชวยดับไฟ ซ่ึงมีกําหนดวาถาไฟไหม
นอกพระนครจะตี 3 ครั้ง แตถาไหมในพระนครจะตีมากกวานั้น และกลองใบยอดสุดชื่อ “พิฆาต
ไพรินทร” ตีเม่ือมีขาศึกมาประชิดพระนคร เพ่ือใหทุกคนมาประจําตามหนาท่ีของตน 38

43 (ภาพท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 

40 ผูเขียนเขาใจวาหมายถึง การใหสัญญาณเพ่ือตั้งนาฬิกา 
41 หมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล, บันทึกรับส่ังสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ

ภาพ ประทาน ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล, 49. 
42 คณะกรรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อธิบายแผนท่ีพระนครศรีอยุธยากับคํา

วินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทรและภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา ใน ภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา ฉบับ
ตอจากท่ีเคยพิมพแลว (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพระจันทร, 2482), 133 - 134. 

43 หมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล, บันทึกรับส่ังสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ประทาน ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล, 48. 
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ภาพท่ี 3 ภาพถายเกาหอกลอง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ท่ีมา : ชวนพิศ ทองแคลว, บรรณาธิการ, ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, 2548.  
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพิมพใน
โอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ 200 ป 18 ตุลาคม 2547), 255. 
 

จะเห็นไดวา ชาวสยามใช “กลอง” ตีเพ่ือเปนสัญญาณบอกหรือแจงขาวใหผูคนในเมือง
ไดรับรู ไดแก บอกเรื่องขาศึก แจงเหตุเพลิงไหม และตีบอกเวลา โดยกลองในแตละชั้นจะมีเสียงท่ี
แตกตางกันไปตามลักษณะของกลอง นอกจากนี้แลว ยังพบวามีการนํากลอง หรืออุปกรณอ่ืนๆท่ีทําให
เกิดเสียงดังมาใชเพ่ือปดเปาเคราะหรายตามความเชื่อไสยศาสตรและโหราศาสตรอีกดวย 39

44  

44 เชน ความเชื่อเรื่องคนตายวาวิญญาณจะวนเวียนอยูในโลกมนุษย เม่ือถึงวันสงกรานต 
จึงจะมีการยิงปนตลอดท้ังคืน เพ่ือขับไลผีออกไปหลังสวดพระปริตรบทภาณยักษซ่ึงจะเอยชื่อยักษตาม
วัดตางๆท่ัวเมือง จากนั้นชาวบานจะนํากระทงขม้ินและปูนไปวางสําหรับเซนผีบรรพบุรุษ เพราะเชื่อ
วาผีจะตกใจเสียงปนจนสะดุดลมลงไดรับบาดเจ็บ ผีจะไดนําขม้ินกับปูนไปทาบาดแผล ใน เสาวภา 
ไพทยวัฒน, “โลกทัศนของคนไทยสมัยตนรัตนโกสินทร พ.ศ.2325 - 2416,” วารสารประวัติศาสตร 
7, 1 (มกราคม - เมษายน 2525): 28 - 29. 

หรือเม่ือเกิดเหตุการณสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา เม่ือพระอาทิตยหรือพระจันทรมืด
หมดท้ังดวง จะมีการตีเกราะเคาะไมเพ่ือขับไลความชั่วรายหรือสิ่งไมดีออกไป ท้ังนี้เกิดมาจากความ
กลัววาจะเกิดอาเพศ หรือเปนลางรายบอกเหตุไมดี ใน เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี (ขํา 
บุนนาค), หนังสือแสดงกิจจานุกิจ (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2514), 78. 
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จากท่ีกลาวมาในขางตนเก่ียวกับการนับเวลาแบบจารีต แสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาทองถ่ิน
ของชาวสยามท่ีเลือกนําวัสดุใกลตัวอยาง “กะลา” มาใชนับเวลา และใชการตีกลองและฆองเพ่ือบอก
เวลากลางวันและกลางคืน ซ่ึงเปนวิธีการท่ีเขาใจไดงาย เปนการใหสัญญาณบอกความหมายท่ีรับรูกัน
ผานระบบโสตประสาทของมนุษย  
 นาฬิกาพก นาฬิกากลเขามาในสยามครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 
นาฬิกาพกมีลักษณะเปนนาฬิกาตลับเล็กๆ ถือเปนของสําคัญและมีราคาแสนยิ่งยวดสําหรับชนชั้นสูง
ในขณะนั้น เพราะมักถูกมอบเปนเครื่องบรรณาการถวายแดกษัตริย อาทิ เครื่องนาฬิกาตีชั่วทุมชั่วโมง
จนถึงตี 12 บรรจุอยูภายในลูกโลกกลม 1 ซ่ึงสลักรูปพระอาทิตย พระจันทร ตรงตามลองติจูดแลติจูด 
นาฬิกา 1 เรือน ทําดวยทองคําลงยาหลายสี ตีระฆังตีชั่วทุมชั่วโมงและครึ่งชั่วทุมชั่วโมง มีเข็มบอกวัน
บอกเดือนตามลัทธิของไทย นาฬิกาพกตลับทองคํา 1 เรือน มีกระจก 2 หนา และมีรูปพระอาทิตยข้ึน
และพระอาทิตยตก กับพระจันทรขางข้ึนขางแรมตามวิธีคํานวณของไทย ฯลฯ40

45  
 ในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 ปรากฏหลักฐานวา ทรง
ไดรับเครื่องราชบรรณาการจากประเทศโปรตุเกส เปนนาฬิกาเล็กๆจํานวนหลายตลับ โดยชาว
โปรตุเกสจะนิยมนํานาฬิกาเล็กๆ นี้ใสไวในกระเปาเสื้อดานหนาสําหรับใชดูเวลา แตชาวสยามในสมัย
นั้นยังไมไดสวมเสื้อ จึงนํานาฬิกานั้นหอไวในผานุง จึงเปนท่ีมาของคําวา “นาฬิกาพก” สวนลวมหมาก
ก็พกไวในผานุงเชนเดียวกัน จึงเรียกวา “ลวมพกหมาก” นั่นเอง41

46 
 นอกจากเปนเครื่องบรรณาการแลว นาฬิกาพกยังไดรับความนิยมในหมูบรรดาชนชั้นนํา
สยามในขณะนั้น ยกตัวอยางเชน กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ผูทรงริเริ่มเอานาฬิกาพกใสลงในกระเปา
เสื้อกอนผูใดในสยาม แลวจึงเอาสายสรอยแขวนติดกับดอกไมชอทองบริเวณพระอุระตรงฉลอง
พระองค4247การทําเชนนี้จึงกลายเปนท่ีนิยมตอมาในท่ีสุด (ภาพท่ี 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 43 เรื่องจดหมายเหตุของคณะพอคาฝรั่งเศส ซ่ึงเขามา
ตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ภาคท่ี 4 (พระนคร: โรงพิมพอักษร
นิติ, 2470. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพันเอก พระยาวิชิตสรสาตร (อํานวย อมาตยกุล) 
เม่ือปเถาะ 2470), 12 - 29. 

46 ก.ศ.ร.กุหลาบ, สยามประเภท เลม 1 (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 162 - 166. 
47 เรื่องเดียวกัน. 
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ภาพท่ี 4 กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ทรงพกนาฬิกาพกไวภายในกระเปาเสื้อ 
ท่ีมา: ปรามินทร เครือทอง, พระจอมเกลา พระเจากรุงสยาม : เปดกรุภาพเกากรุงสยาม 
สมัยรัชกาลท่ี 4 เบ้ืองหลังประวัติศาสตรในหนังทวิภพ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2547), 143. 
 

ชนชั้นนําสยามทานหนึ่งท่ีใหความสนใจกับนาฬิกาเปนอยางยิ่ง คือ เจาฟาจุฑามณี43

48 (ซ่ึง
ในภายหลังจะไดเลื่อนพระราชอิสริยยศเปนพระบาทสมเด็จฯ พระปนเกลาเจาอยูหัว) พระองคเปนผูมี
ความสามารถประดิษฐและซอมนาฬิกาเองได โดยทรงสามารถซอมนาฬิกาพกจํานวน 2 เรือน ของเจา
ฟากรมขุนอิศรานุรักษ4449 และกลาวกันวา ในวังของพระองคมีเรือนหลังเล็ก ท่ีหนาเรือนมีปายตัวอักษร
สีทองกํากับวา “ท่ีนี่ทําแลแกนาฬิกาพกนาฬิกาซุม” อีกท้ังภายในหองนั้นมีเครื่องนาฬิกา อาทิ ตัวจักร 

48 ผูมีความสามารถโดดเดนในเรื่องวิทยาการสมัยใหมแบบตะวันตก เชน การสรางปน
ใหญ การตอเรือรบ ตอเรือกลไฟ การฝกทหารแบบยุโรป รวมไปถึงทรงเริ่มตนศึกษาภาษาอังกฤษเปน
ลําดับแรกกับบรรดามิชชันนารีท้ังหลายท่ีเดินทางเขามาเผยแพรคริสตศาสนา จนกระท่ังสามารถเขียน
จดหมายโตตอบเปนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี รวมท้ังยังทรงสนพระทัยในดานกลไกตางๆ อาทิ 
พระองคทรงปรารถนาจะตอเรือกลไฟเอง โดยมีนายแซนเดลอรเปนผูชวย สรางโรงชางกลอยาง
ทันสมัยตามแบบตะวันตก ผลิตลอรถขาง ฯลฯ อานเพ่ิมเติมใน วิลเลี่ยม แอล แบรดเลย, สยามสาม
สมัย จากสายตาหมอบรัดเล, แปลโดย ธัญญา ผลอนันต และเกงกาจ งามขจรวิวัฒน (กรุงเทพฯ: 
เพ่ือนชีวิต, 2527), 124 - 127. 

49 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 4 แผนท่ี 11 (วัน 4 
เดือน 2 ข้ึน 8 คํ่า ปชวด สัมฤทธิศก 1250), 120. 
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ลานใย ฯลฯ ซ่ึงในแตละวัน พระองคจะทรงแวนขยายชนิดติดตาประทับอยูกับโตะทํางาน อันเปน
บุคลิกท่ีดูแปลกในสมัยนั้น45

50 
นอกจากนาฬิกาพกแลว ยังพบ “นาฬิกากล”แบบอ่ืนๆ ดวย เชน ในสมัยพระบาทสมเด็จ

ฯ พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 ทรงโปรดเกลาฯใหจีนหองเสง นายสําเภาหลวง เดินทางไป
คาขายในประเทศจีน และไดพบ “นาฬิกาซุม” จึงชอบใจตองการนํามาถวายแดพระองค โดยยอม
แลกกับเรือสําเภาหลวงลําหนึ่งเปนการตอบแทน โดยเม่ือถึงเวลานาฬิกาตี จะมีแกวเปนเกลียวบิดหมุน
คลายน้ํากําลังไหล เรียกชื่อวา นาฬิกาหองเสง46

51  
 หรือนาฬิกานกรอง ในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ซ่ึงกรม
หม่ืนประจักษศิลปาคมกลาววานาจะเปนนาฬิกาลําดับท่ี 4 ท่ีเขามาในสยาม เปนฝมือชางชาวจีน 
นาฬิกามีลักษณะเปนลูกตุมแกวงไปมาคลายผลน้ําเตา เม่ือเวลานาฬิกาตีครบรอบ จะมีนกโผลออกมา
จากซุมรองกุกๆ อีกท้ังยังกลาววา นาฬิกานกรองนี้ไดถูกนําไปตกแตงหลังตูลายรดน้ําพ้ืนแดง ติดกับ
เสาท่ีมุขเหนือภายในพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท จนภายหลังพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 4 ไดทรงเรียกนาฬิกาเรือนนี้วา “ฝรั่งยิงนก” แทน47

52 
 และในรัชกาลเดียวกัน ยังพบนาฬิกาท่ีมีผูสันนิษฐานวา นาจะเปนเครื่องบรรณาการท่ี
คณะทูตเฮนรี เบอรนี (Henry Burney) ประเทศอังกฤษ ไดนํามาถวายแดพระองค หรือจะเปน
นาฬิกาท่ีเขามาเม่ือครั้งรัชกาลท่ี 4 เสด็จข้ึนครองราชย โดยนาฬิกาเรือนนี้ดานบนทําเปนซุม สวน
ดานลางทําเปนหีบเพลง กอนจะเดินครบโมง จะมีเครื่องจักรชักใหหีบเพลงเดิน เม่ือหีบเพลงเดินจบ 
ระฆังเถาจะตี 4 ครั้งแลวคอยตีโมง หรืออธิบายใหเขาใจอยางงายๆวา เม่ือเข็มสั้นเดินไปครบ 15 นาที 
ระฆังเถาจะตี 1 ที ถาเดินไปครบ 30 นาที ระฆังเถาจะตี 2 ที ถาเดินครบ 45 นาที ระฆังเถาจะตี 3 ที 
นาฬิกาเรือนนี้มีอยู 2 เรือน คือ ตั้งอยูภายในหนาพระท่ีนั่งบุษบกมาลา และในพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย48

53 
 แมจะปรากฏวามีการเขามาของ “นาฬิกากล” ในสยามมาตั้งแตสมัยพระนารายณ
มหาราช (สมัยกรุงศรีอยุธยา) เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน แตไมไดทําใหการนับเวลาแบบ
จารีตหมดความหมายลงแตอยางใด เพราะ “นาฬิกากล” ไมไดถูกนํามาใชงานจริง แตกลับมีไวเพ่ือ
เปนสิ่งแสดงสถานะ เพราะถือเปนของสําคัญและมีราคาสูงท่ีสามารถแสดงสถานะของผูครอบครองได
เปนอยางดี 
  
 

50 โสมทัต เทเวศร, เจาฟาจุฑามณี (พระนคร: แพรพิทยา, 2513), 249 - 250. 
51 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 4 แผนท่ี 9 (วัน 4 

เดือน 1 แรม 8 คํ่า ปชวด สัมฤทธิศก 1250),  98. 
52 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 4 แผนท่ี 13 (วัน 5 

เดือน 2 แรม 8 คํ่า ปชวด สัมฤทธิศก 1250), 143 - 144. 
53 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 4 แผนท่ี 15 (วัน 6 

เดือน 3 ข้ึน 8 คํ่า ปชวด สัมฤทธิศก 1250), 165. 
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การนับเวลาแบบจารีตของสยามดําเนินไปอยางเปนปกติ อยางไรก็ตามปรากฏหลักฐาน
วาการนับเวลาแบบเดิมของสยาม เริ่มไมเปนท่ียอมรับของชาวตะวันตกในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระ
จอมเกลาเจาอยูหัว โดยเห็นวาเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีลาหลัง ไมทันสมัย ไมละเอียดและเท่ียงตรงมาก
พอ ดังปรากฏหลักฐานท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงกลาวถึงความไมเท่ียงของการนับเวลาแบบเดิม จนเปนเหตุ
ใหอับอายขายหนาชาวตางชาติ ดังความวา 
 

ฝายพนักงานเมื่อจะบอกบาทนาฬิกาตามฤกษยามที่โหรใหในกาลใดๆเมื่อฤดูตองหนุน 
       ตองลมก็คะเนบอกบาทขาดๆเกินๆผิดๆ ไปคงใหไดวาความแตวาโมงละ 10 บาทอยูนั้นเอง  
       ดูการฟนเฟอนเลื่อนเปอนเลอะเทอะนักนาเปนที่อัปยศอดสูแกแขกเมืองคนนอกประเทศที่เขาใช 
       นาฬิกากล ใสพกติดตัวเที่ยวมาเที่ยวไป เขาจะไดยินทุมโมงที่ตีสั้นๆยาวๆ ผิดไปกวาทุมโมงที่จริง 
       นั้นจะเปนเหตุใหเขาหัวเราะเยาะเยยได วาเมืองเราใชเคร่ืองมือนับทุมโมงเวลาหยาบคายนักไมสม 
       ควรเลย49

54 

 
ความขางตนเปนหลักฐานสําคัญวา รัชกาลท่ี 4 ไดทรงตระหนักแลววา การนับเวลาแบบ

จารีตไมสามารถตอบสนองความตองการยอมรับจากชาติตะวันตกของชนชั้นนําสยามไดอีกตอไป 
แมวากอนหนานี้ พระองคทรงเคยกลาวยกยองภูมิปญญาของคนโบราณเก่ียวกับการนับกําหนดเวลาก็
ตาม50

55  
และคําวิจารณจากชาวตะวันตกนี้เอง ท่ีทําใหชนชั้นนําสยามเริ่มตระหนักและเห็นความ

จําเปนวาตองปรับระบบการนับเวลาใหเปนแบบสากล เพ่ือการยอมรับจากชาติตะวันตก ดังตัวอยาง
จากหนังสือ แสดงกิจจานุกิจ ของเจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี หรือขํา บุนนาค ซ่ึงมี
สาระสําคัญกลาวถึงการถายทอดความรูแบบใหมท่ีปฏิเสธความเชื่อแบบจารีตของสยาม เชน 
กระบวนการเกิดฝน การเกิดปรากฎการณสุริยุปราคา - จันทรุปราคา การเกิดแผนดินไหว ระบบนับ
เวลาแบบสากล อธิบายเรื่องสวรรค - นรก เปนตน โดยหวังวาจะชวยสรางเสริมสติปญญาใหเกิดกับ
เด็กในสังคมสยามขณะนั้น มากไปกวาหนังสือแนวประโลมโลก หรือเพลงคําสอนแบบจารีตเดิมท่ีชน
ชั้นนําสยามเริ่มเห็นวาไมกอใหเกิดประโยชนแกชีวิตแตอยางใด  

 
 
 
 
 

54 “นาฬิกา,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอ, รัชกาลท่ี 4, จ.ศ.1219 - 
1230, เลขท่ี 188, หอสมุดแหงชาติ. 

55 “พนักงานนาฬิกา,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอ, รัชกาลท่ี 4, จ.ศ.
1219 - 1230, เลขท่ี 186, หอสมุดแหงชาติ. 
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ตัวอยางการอธิบายระบบการนับเวลาแบบสากลแทนแบบจารีตอยางท่ีเคยเรียกกันมา 
ความวา  
 

ถาเขาถามวา วันมีก่ีวัน แกวามีเจ็ดวัน วันหนึ่งก่ีโมง แกวากลางวัน 12 โมง กลางคืนนับ 
       12 ทุม โมงหนึ่ง 10 บาด วาอีกอยางหนึ่ง วันกับคืนหนึ่งเปน 60 นาที นาทีหนึ่งเปน 4 บาดหนึ่ง 
       15 เพ็ชนาที เพ็ชนาทีหนึ่ง 6 ปราณ ปราณหนึ่ง 10 อักษร อยางนี้มาตราไทยถาจะวาตามพวกที ่ 
       เขาใชนาฬิกาพก เขาคิดเอาเทพจรผูชาย ที่อายุตั้งอยูในมัชฌิมไวย เทพจรนั้นเดินเสมอทีหนึ่งหนึ่ง 
       เขาเอามาตั้งเรียกวาสกัน 60 สกันเปนมินิตย 60 มินิตยเปนโมงหนึ่ง เขาคิดตั้งแตลวงเที่ยงคืน 
       ไปจนเปนวันนาจนถึงเที่ยงวัน เรียกวาเวลาเชา บายโมงหนึ่งไปจนสองยามเรียกวาเวลาคํ่า ก็เปน 
       24 โมงเหมือนกัน ถาจะเรียกตามไทย สกันหนึ่งก็เรียกวาวินาที 60 วินาที เปนมหานาที 60  
       มหานาทีเปนโมงหนึ่ง ถามวา เขาแบงยามกันกลางวันแปดยาม กลางคืนแปดยาม คือ สุรยะ 
       สุกระ พุฒะ จันเกา เสารี ครู ภุมมะ สุริยะ ยามกลางคืน คือ รวิ ชีโว สะสิ สุกโกร ภุมโม เสาโร 
       พุโฒ รวี นั้นเปนอยางไรเลา แกวาเขาแบงกลางคืนแปดยาม กลางวันแปดยามนั้น เขาแบงสวน 
       ละโมงคร่ึงเปนยาม หมอดูไมไดนับเขาในพวกยามนาฬิกา ยามนาฬิกานั้น เขาแบงทีละ 3 ทุม สี่ 
       ยามสวาง51

56  
 

การท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงใหความสําคัญกับการบอกเวลาดวย “นาฬิกากล” ไดนําไปสูการ
สรางงานสถาปตยกรรม“หอนาฬิกา” ข้ึนเปนครั้งแรกในสยาม โดยมีลักษณะเปนหอสูงท่ีมีรูปแบบ
คลายคลึงกับสถาปตยกรรมประเภทหอกลอง  
 งานสถาปตยกรรมประเภทหอนาฬิกาในยุคแรกนี้ เปนหลักฐานอีกประเภทหนึ่งท่ี
ชี้ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโลกทัศนของชนชั้นนําสยามเก่ียวกับเรื่องเวลา และสะทอนใหเห็นถึงการ
ปะทะกันระหวางความคิดเรื่องเวลาแบบจารีต และความคิดเรื่องเวลาเม่ือไดรับอิทธิพลตะวันตก 

1.2 การนับเวลาแบบใหมเม่ือไดรับอิทธิพลตะวันตก 
ดังไดกลาวในขางตน ถึงความสําคัญของการนับเวลาแบบสากล อันเปนระบบการนับ

เวลาแบบใหมท่ีเริ่มปฏิบัติใชกันในสมัยรัชกาลท่ี 4 ดังมีการออกประกาศเตือนสติเรื่องวาดวยทุมโมง 
และออกประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเรื่องทุมยาม 5 2

57 จัดตั้งกรมนาฬิกา สงชาง 5 3

58ไปเรียนซอมนาฬิกา

56 เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), หนังสือแสดงกิจจานุกิจ,  2 - 3. 
57 “เตือนสติวาดวยทุมโมง,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอ, รัชกาลท่ี 

4, จ.ศ.1219 - 1230, เลขท่ี 191, หอสมุดแหงชาติ. และ “ทุมยาม และเรื่องคืบ ฟุต ฟต,” สมุดไทย
ดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอ, รัชกาลท่ี 4, จ.ศ.1219 - 1220, เลขท่ี 127, หอสมุดแหงชาติ. 

58 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 8 แผนท่ี 42 (วันพฤ
หัศบดีท่ี 27 เดือนกรกฎาคม รัตนโกสินทรศก 112), 496. 
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ท่ีตางประเทศ5 4

59 สั่งซ้ือนาฬิกาจากตางประเทศ และมีการสรางงานสถาปตยกรรมประเภทหอนาฬิกา
ข้ึนเปนครั้งแรกในสยาม เพ่ือรองรับการใชงานตามระบบการนับเวลาแบบใหม 
 กลาวถึงการจัดตั้งกรมนาฬิกา หรือกรมแสงคุมนาฬิกาในพระบรมมหาราชวัง นับวาเปน
ครั้งแรกของสยามท่ีมีการจัดตั้งกรมนี้ข้ึน โดยมีผูบังคับบัญชาคือ พระเจาบรมวงษเธอ กรมหม่ืนอลง
กฎกิจปรีชา55

60 และผูทําหนาท่ีในกรมนาฬิกาจะมีชื่อตําแหนงวา “พันทิวาทิตย และพันพินิตจันทรา”61 
หรือเรียกวา “ชาวพนักงานรักษานาฬิกา”62  

ใน บันทึกรับส่ังของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ประทาน ม.ร.ว.สุมนชาติ 
สวัสดิกุล ไดอธิบายถึงท่ีมาและหนาท่ีของกรมนาฬิกาไววา  
 

 

59 รัชกาลท่ี 4 ทรงมีพระราชประสงคสงชางไปร่ําเรียนการซอมแซมนาฬิกาโดยเฉพาะ  
เนื่องจากนาฬิกาท่ีทรงสั่งเขามาตองซอมแซมอยูเนืองๆ ซ่ึงในครั้งแรกนั้นไดสงขุนทิพมงคลไปเรียน
ซอมนาฬิกาท่ีสิงคโปร แตคาเรียนแพงมาก จึงไมไดเรียน ครั้งตอมาจึงไดสงไปเรียนอีกครั้งท่ีอังกฤษ 
พรอมกับลามไทย แตถาหากเปนไปได ขอใหขุนทิพมงคลไปขอรองขุนนางอังกฤษชวยสอนวิชาให 
เพราะขุนทิพมงคลพอเขาใจพ้ืนฐานการซอมนาฬิกาอยูแลวบาง รวมท้ังยังไดใหเงินสําหรับหาซ้ือ
เครื่องมือและเครื่องอะไหลมาใหครบ เพ่ือตองใชซอมนาฬิกาท่ีมักเสียอยูเปนนิจ ใน พระบาทสมเด็จฯ 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เลม 2 
(กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2506), 211. 

ในเวลาตอมา รัชกาลท่ี 4 ไดทรงลายพระหัตถถึงหม่ืนจักรวิจิตร เพราะมีพระราช
ประสงคใหไปเรียนซอมนาฬิกาเชนเดียวกับขุนทิพมงคล เนื่องจากขุนทิพมงคลมีนิสัยเกียจคราน และ
ฝมือการซอมนาฬิกานั้นยังไมดีเทาท่ีควร แมจะหาซ้ือเครื่องมือและอะไหลสําหรับใชซอมแซมนาฬิกา
เขามามากแลวก็ตาม แตพอซอมนาฬิกาไปไดไมทันไร นาฬิกาก็เดินๆหยุดๆ ไปเสียทุกที ดังนั้นจึง
ขอใหตั้งใจเรียน และหาซ้ือนาฬิกาแดดอยางใหมๆ ท่ีเชื่อถือไดและใชงานไดกลับมาดวย ใน 
เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
เลม 3 (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2506), 164. 

60 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 4 แผนท่ี 23 (วัน
อาทิตยท่ี 8 เดือนเมษายน รัตนโกสินทรศก 108), 266. 

61 พนักงานนาฬิกาหลวงนั้น เขาชื่อพันทิวาทิตย พันพินิตจันทรา เขาดูเวลาพระอาทิตย
พระจันทรท้ังกลางวันกลางคืน เขาผลัดกันตื่นอยูไมหลับ นับเม็ดในขันนาฬิกาวาก่ีบาทตอก่ีบาทไม
คลาดเลย ใครจะสูเขาได นาฬิกาในพระราชวังแนกวาท่ีไหนๆหมด” ใน “กระแสรับสั่งรัชกาลท่ี 4 
เรื่องสุริยุปราคา เม่ือปมะโรง พ.ศ.2411 ตนฉบับของกรมขุนวรจักรธรานุภาพ ใน ประชุมพงศาวดาร
ภาค 19 จดหมายเหตุหอสาสตราคม กับจดหมายเหตุเรื่องสุริยอุปราคา ปมะโรง พ.ศ.2411, พิมพ
ครั้งท่ี 2 (พระนคร: โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ, 2463), 54 - 55. 

62 “นาฬิกา,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอ, รัชกาลท่ี 4, จ.ศ.1219 - 
1230, เลขท่ี 188, หอสมุดแหงชาติ. 
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 กรมนาฬิกาจะทําหนาที่เฝาและคอยตั้งเวลาอยูภายในหอนาฬิกา ตามธรรมเนียม 
        เดิม การสรางหอนาฬิกา อาจไดแบบแผนมาจากอินเดีย จะมีลักษณะเปนหอสูง โดยชั้นยอด 
        ของหอจะแขวนฆอง 1 ใบ และกลอง 1 ใบ ในหองชั้นถัดลงมา เปนที่ตั้งสําหรับอางน้ําไวใช 
        ลอยกะลา เมื่อถึงเวลาพระอาทิตยข้ึน พนักงานนาฬิกาก็จะลอยกะลา เมื่อกะลาจม จึงไปตีฆอง 
        1 คร้ัง ทําเชนนี้ไปเร่ือยตามลําดับ ภายในหองนั้นมีราวสําหรับปกไมติ้ว ตีฆองไปก่ีทีก็ใหปกไม 
        ติ้วตามจํานวนจนครบ 12 อัน  ถาตีโมงหรือทุม ใหตีเพียงอัตราโมงและทุม แตถาหากตีตอน 6  
        หรือ 12 นาฬิกา ใหตีย่ําฆองกอนแลวจึงตีบอกอัตรานาฬิกา สวนกลางคืนตั้งแตเวลา 18 นาฬิกา  
        ตองตีย่ํา58

63กลองกอน  เรียกวาย่ําคํ่า 21 นาฬิกา ย่ําลาหนึ่งเรียกวา ยามหนึ่ง เที่ยงคืนเรียกสอง 
        ยาม ย่ําสามลาเรียกสามยาม แลวตีอัตราตอ ตอนรุงก็ย่ํารุง ตอนเที่ยงก็ย่ําเที่ยง  กลางวันก็ย่ํา 
        ฆอง กลางคืนย่ํากลอง59

64 
 

ซ่ึงนอกจากจะมีพนักงานนาฬิกาคอยรักษาเวลาใหเท่ียงตรงและแมนยําอยูเสมอแลว ยัง
มีพระโหราจารยคอยกํากับอยูอีกดวย 6 0

65 อีกท้ังไดพบหลักฐานลายพระหัตถของสมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ไดกลาวถึงการนํานาฬิกากลมาใชจับเวลากะลาลอยวา  
 

เมื่อหมอมฉันยังเปนเด็กเคยเขาไปดูในโรงนาฬิกา ยังจําไดเปนเคาวาอางน้ําสําหรับ 
        ลอยกะลายังอยู แตใชนาฬิกากลอยางฝร่ังดูเวลา ถึงกระนั้นยังมีไมคะแนนทําดวยไมไผเหลา 
        ขนาดไมตีกลองของเจกผูกเชือกลามติดกันดูเหมือน 12 อัน ถึงเวลาชั่วโมง 1 ก็เอาไมคะแนน 
        ข้ึนปกราวไวเปนสําคัญอัน 1 เรียงกันไป คงถอนออกเมื่อย่ํารุงคร้ัง 1 ย่ําคํ่าคร้ัง 1 หมอมฉัน 
        นึกวาที่โรงนาฬิกาหลวงเห็นจะใชกะลาลอยมาจนตลอดรัชกาลที่ 3 เพิ่งเอานาฬิกาฝร่ังไปตั้ง 
        ตอเมื่อรัชกาลที่ 4 ทูลกระหมอมไดทรงประดิษฐเคร่ืองหมายเวลาข้ึนอยาง 1 เปนแผนกระดาน 
        ขนาดสักเทากระดานเคร่ืองเลนน้ําเตากุงปูปลา เขียนหนานาฬิกาติดทั้งเข็มยาวและเข็มสั้นเรียง 
        ไวเปน 2 แถว หลายๆวัน เห็นเอาไปถวายทรงตั้งเข็มหนานาฬิกาในแผนกระดานนั้นคร้ัง 1 ดู 
        เหมือนมีพระราชประสงคจะใหตีระฆังตรงกับเวลาโคจรพระอาทิตย แตยังเด็กนักไมเขาใจไดแน6166 
 

หลักฐานนี้แสดงใหเห็นวา มีการใชระบบนับเวลาท้ังแบบสากล คือนาฬิกากลและระบบ
การนับเวลาของสยามแบบจารีตรวมปนอยูดวยกัน ซ่ึงทําใหเกิดคําถามวา หากมีการใชนาฬิกากลเปน
ระบบนับเวลาแลว เหตุใดจึงตองมีการใชระบบการนับเวลาแบบเดิมรวมอยูดวย  

63 การตีย่ํานั้นเปนสัญญาณบอกใหเปลี่ยนคนรักษายาม คือประเพณีการรักษายาม 
กลางวัน 6 ชั่วโมง เปลี่ยนครั้งหนึ่ง กลางคืน 3 ชั่วโมง เปลี่ยนครั้งหนึ่ง เราจึงเอาหนาท่ีบอกสัญญาณ
การเปลี่ยนยามมาเปนพนักงานของโรงนาฬิกาจึงตีย่ํา ใน หมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล, บันทึก
รับส่ังสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ประทาน ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล, 53 - 54. 

64 เรื่องเดียวกัน. 
65 “นาฬิกา,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอ, รัชกาลท่ี 4, จ.ศ.1219 - 

1230, เลขท่ี 188, หอสมุดแหงชาติ. 
66 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, สาสนสมเด็จ เลม 20, 4 - 5. 
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 การใชระบบท้ังสองปนกันเชนนี้ จริงๆแลว ขัดแยงกับเนื้อหาใน บันทึกรับสั่งสมเด็จฯ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ประทาน ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล ท่ีไดทรงบันทึกไววา “แตเมื่อเกิด

นาฬิกากลอยางฝร่ัง จึงเลิกลอยกะลา และใชนาฬิกากลอยางฝร่ังแทน รวมทั้งเลิกตีกลองในเวลากลางคืน”
67 

ท้ังนี้เพราะ ยังคงมีการนําวิธีการนับเวลาแบบจารีตมาใชนับเวลาอยู แมวาจะเริ่มใชระบบการนับเวลา
แบบสากลแลวก็ตาม 

การเขามาของนาฬิกากลจึงไมไดแทนท่ีระบบการจับเวลาแบบเดิมของสยาม แมจะมีการ
ใชนาฬิกากลแลว การลอยกะลาก็ยังดํารงอยู จึงเปนท่ีมาของคําถามวา เพราะเหตุใดจึงยังใชวิธีลอย
กะลาอยู การจะเขาใจการดํารงอยูของวิธีนับเวลาแบบเดิม จําเปนตองพิจารณาหลักฐานเพ่ิมเติม 

ปรากฏหลักฐานท่ีกลาวถึง “การคํานวณนาฬิกากลเทียบกับการนับเวลาแบบจารีต”68, 
“หากเทียบเวลาแลวไมเทากัน ก็จงอยาตําหนิวานาฬิกากลนั้นไมเที่ยงตรงเทาการนับเวลาแบบเดิม และอยา
ไกวหรือหยุดลูกตุมเพื่อใหเวลาตรงกัน แตถานาฬิกาแดดถึงเที่ยงวันแลว แตนาฬิกากลเดินชากวา ใหผอนผัน

ไกวลูกตุมใหเทากัน แลวเทียบเวลากันไปทุกวัน”
69 

 รวมถึงหลักฐานในสมัยรัชกาลท่ี 4 แสดง “การเทียบเวลาระบบแบบจันทรคติและแบบ
สากล โดยทรงมีพระราชหัตถเลขาใหชาวนาฬิกาและแสงหอกดาบตรวจตั้งโมงใหถูกเวลาตีไปจนกวาจะถึงสิ้น
เดือนนี้”70 และการทํานายเหตุการณสุริยุปราคา ซ่ึงทรงทํานายท้ังในรูปแบบการนับเวลาแบบจารีต 
และยึดตามเวลานาฬิกากลของชาวนาฬิกา66

71  
 จากหลักฐานเหลานี้แสดงใหเห็นวา พระองคยังไมอาจทรงละท้ิงวิธีการนับเวลาแบบ
จารีตไปได ยังคงใชรูปแบบการนับเวลาท้ังแบบจารีตและแบบสากลผสมปนเปกันอยูในชวงแรก กอน
จะเลิกวิธีนับแบบจารีตโดยใชกะลาไป หรืออาจตีความไดในอีกมุมหนึ่งวา พระองคอาจทรงตองการ
พิสูจนวา นาฬิกากลมีความเท่ียงตรงจริง สามารถเชื่อถือได จึงตองนํานาฬิกากลมาสอบเทียบกับการ
นับเวลาระบบจารีต เพ่ือใหชาวสยามยอมรับการนับเวลาดวยระบบสากล 
 เชนเดียวกับลายพระหัตถเรื่อง นาฬิกา ของสมเด็จเจาฟา กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
กับพระวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยลาภพฤฒิยากร (พระองคเจาธานีนิวัต) ไดกลาวถึงกลอนใน มูลบท
บรรพกิจ วา “แบงเวลาไมตรงกันกับนาฬิกากล แตพระองคก็ทรงเชื่อวา ไมวาเคร่ืองวัดอะไรก็ตาม ยอมไมมี

67 หมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล, บันทึกรับส่ังสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ประทาน ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล, 54. 

68 “นาฬิกา,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอ, รัชกาลท่ี 4, จ.ศ.1219 -  
1230, เลขท่ี 188, หอสมุดแหงชาติ. 

69 “นาฬิกา,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอ, รัชกาลท่ี 4, จ.ศ.1219 -  
1230, เลขท่ี 187, หอสมุดแหงชาติ. 

70 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว เลม 2, 170 - 171.  

71 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 เลม 1, พิมพ
ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2528), 209 - 210. 
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เที่ยงตรงทั้งนั้น แมกระทั่งนาฬิกากลเองก็ตาม ไมเที่ยงตรงเชนกัน แตก็ดีกวาวัดเวลาดวยวิธีอ่ืน เราจึงตอง
ใช”

72 
 จึงแสดงใหเห็นวา แมจะมีความจําเปนตองใชระบบเวลาแบบสากล แตชนชั้นนําสยาม
เอง ก็ไมไดเชื่อถือและยอมรับในความแมนยําของนาฬิกากลไปเสียทีเดียว  
 การดํารงอยูของความคิดท้ังระบบ “ใหม” และระบบ “เกา” เชนนี้ จะยิ่งปรากฏชัดข้ึน 
เม่ือเราพิจารณาสถาปตยกรรม “บอกเวลา” ยุคแรกของสยาม ดังกรณีศึกษาตอไปนี้ 
 2. งานสถาปตยกรรมหอนาฬิกา 

2.1 หอนาฬิกาพระท่ีนั่งภูวดลทัศไนย 
พระท่ีนั่งภูวดลทัศไนย 6 8

73 (ภาพท่ี 5) เปนหนึ่งในพระท่ีนั่งของหมูพระอภิเนาวนิเวศน 
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง ประกอบไปดวยอาคารจํานวน 11 หลัง แบงเปนพระ
ท่ีนั่ง 8 องค และหอตางๆ 3 หอ ซ่ึงอาคารสวนใหญเปนรูปแบบงานสถาปตยกรรมตะวันตก แตมีสวน
ตกแตงบางประการเปนแบบไทยและจีน69

74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 ภาพถายเกาแสดงหอนาฬิกาพระท่ีนั่งภูวดลทัศไนยท่ีมีรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตก ตั้งใน      
           พระบรมมหาราชวัง 
ท่ีมา: เทพชู ทับทอง, กรุงเทพฯในอดีต (กรุงเทพฯ: อักษรบัณฑิต, 2518), 17. 

72 หมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล, บันทึกรับส่ังสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ประทาน ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล, 54 - 56. 

73 นามขนานตอสัมผัสขางหนาพระท่ีนั่งสุทไธสวรรย อนันตสมาคม ใน ประชุม
พงศาวดาร ภาคท่ี 25 ฉบับหอสมุดแหงชาติ เลม 6 (ภาคท่ี 21 - 26) เรื่องสถานท่ีตางๆท่ีรัชกาลท่ี 4 
ทรงสราง (พระนคร: สํานักพิมพกาวหนา, 2506), 394. 

74 พัสวีสิริ เปรมกุลนันท, พระเจาบรมวงศเธอ กรมขุนราชสีหวิกรม กับงานชางหลวง
ในสมัยรัชกาลท่ี 4 (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.), 9. 

 

หอนาฬิกาพระที่นั่งภูวดลทัศไนย 
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หมูพระอภิเนาวนิเวศน มีผูรับผิดชอบในการกอสราง คือ มีสมเด็จเจาพระยาบรมมหา
พิชัยญาติ  เปนแมกอง สวนพระยาเพชรพิไชยและพระยาสามภพพาย เปนนายงาน แตตอมาสมเด็จ
เจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติถึงแกพิราลัย รัชกาลท่ี 4 จึงทรงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาศรีสุริยวงศ
เปนแมกองแทน70

75 โดยมีกรมขุนราชสีหวิกรม ผูเปนเจากรมชางสิบหมู เปนท้ังผูออกแบบและนายชาง
71

76 หลักฐานระบุวา กอสรางเม่ือปขาล พ.ศ.2395 สรางอยู 5 ป ไดเสด็จเฉลิมพระราชมณเฑียร เม่ือป
มะแม พ.ศ.240077 

ใน ประกาศการพระราชพิธี เลม 2 ไดกลาวถึงประวัติการสรางหมูพระอภิเนาวนิเวศน
ข้ึนภายหลังจากพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ไดทรงปฏิสังขรณพระพุทธมหา
มณเฑียร และสถาปนาการสรางพระพุทธรัตนสถานและพระพุทธนิเวศนในบริเวณสวนขวาเปนท่ี
เรียบรอยแลว โดยกลาวถึงหอนาฬิกาหลังแรกของสยาม ดังความวา 
 

สวนที่เหลืออยูในพระราชอุทยานยังวางอยูมากจึงทรงพระราชดําริห ใหสฐาปนา 
       พระที่นั่งราชมหามณเฑียรสถานใหมข้ึนอิกหมูหนึ่ง มีพระที่นั่งหลายองคเนื่องกัน คือพระที่น่ัง 
       ภูวดลทัศไนยใหเปนคูกับพระที่นั่งสุทไธสวริย ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ซึ่ง 
       อยูบนกําแพงพระราชวังขางทิศตะวันออกนั้น แลพระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งบรมพิมาน  
       พระที่นั่งนงคราญสโมสร พระที่นั่งจันทรทิพโอภาศ พระที่นั่งภาณุมาศจํารูญ พระที่นั่งมูลมณ 
       เฑียร มีหอเสถียรธรรมปริตร หอราชฤทธิ์รุงโรจน หอโภชนลิลาศ แลพระที่นั่งประพาศ 
       พิพิธภัณฑ7378 
 

สําหรับมูลเหตุท่ีพระองคทรงสรางหมูพระอภิเนาวนิเวศน ท่ีรวมถึงพระท่ีนั่งภูวดลทัศไนย
ข้ึนนั้น เพ่ือเปนพระเกียรติยศแกแผนดินสยาม และเพ่ือตองการใหมีการสรางอาคารรูปแบบตะวันตก 
สําหรับเก็บเครื่องราชบรรณาการตางๆ ท้ังนี้ เพ่ือไมใหเปนท่ีอับอายแกชาติตะวันตก ดังความวา 
 
 
 
 

75 หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี, พระอภิเนาวนิเวศน พระราชนิเวศนใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 95. 

76 หนังสือถาวรวัตถุประวัติและประชุมประกาศราชนิติ (พระนคร: โรงพิมพโสภณพิ
พัธวัฒนากร, 2468), 20. อางถึงใน โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษของชางไทย,พิมพครั้งท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: กรรมาธิการอนุรักษศิลปสถาปตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 
2546), 42. 

77 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 25 ฉบับหอสมุดแหงชาติ เลม 6 (ภาคท่ี 21 - 26) เรื่อง
สถานท่ีตางๆท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงสราง, 395. 

78 อานเพ่ิมเติมใน กรมพระสมมตอมรพันธุ, ประกาศการพระราชพิธีเลม 2 (กรุงเทพฯ: 
องคการคาของคุรุสภา, 2509. ในงานพระศพกรมพระสมมติ ปมะโรงอัฏฐศก 2459), 130 - 131. 
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ซึ่งทรงสรางข้ึนทั้งนี้ หวังพระราชหฤทัยจะใหเปนพระเกียรติยศแดพระบารมี  
         แผนดินประจุบันนี้สืบไปภายนา...ในแผนดินยุโรป แลทวีปอเมริกา ลวนบันดาซึ่งเปนประเทศ 
         ไมตองข้ึนแดเมืองอ่ืนเมืองใดหลายพระนคร มีสิ่งของเคร่ืองมงคลราชบรรณาการมาถวาย  
         เจริญทางพระราชไมตรีลวนดีๆ หลายอยางตางๆ...คร้ันเมื่อจะจัดประดับประดาในพระที่นั่ง 
         สรางอยางสยามตามอยางชางโบราณ ก็ดูพานจะขัดพระเนตรเปนที่ยิ้มเยยของแขกเมืองที่ 
         มาแตประเทศยุโรปจะพึงวาได วาของสําหรับใชอยางอ่ืน เอามาใชอยางอ่ืนไป เพราะฉะนั้น 
         จึงโปรดใหชางสรางพระอภิเนาวนิเวศนนี้ โดยแบบอยางทวงทีลมายคลายกับราชนิเวศน ซึ่งมี 
         ในมหานครขางโยรปยปถพี เพื่อจะตองทวงทีกับสิ่งเคร่ืองประดับประดา ที่ไดมาแตโยรปย 
         มหานครตางๆ ไวสําหรับรับแขกเมือง แลรฤกถึงทางพระราชไมตรีดวยพระเจาแผนดินใหญ 
         ในโยรปยปถพี7479 
 

รูปแบบทางสถาปตยกรรมของหอนาฬิกาพระท่ีนั่งภูวดลทัศไนยแหงนี้ เปนหอสูง 5 ชั้น 
ในรูปผังสี่เหลี่ยมซอนลดหลั่นกันข้ึนไปคลายหอกลอง ยอดบนสุดของหอติดตั้งนาฬิกาท้ัง 4 ดาน เปน
งานกออิฐถือปูน สามารถเดินเขาไปภายในของหอได การกอสรางมีลักษณะคลายกับการสราง
หอกลองในอดีต ตางกันเพียงแคอุปกรณท่ีใชบอกเวลาเทานั้น 

วาดวยความสูงของหอนาฬิกาแหงนี้ นับวาเปนอาคารสูงท่ีโดดเดนมากในระดับเดียวกัน
กับศาสนสถานท่ีมีขนาดสูงๆ หลายแหงในประเทศ และการท่ีตั้งอยูในเขตพระบรมมหาราชวัง จึงเรียก
ไดวาเปนจุดหมายตา (Landmark) ท่ีสําคัญแหงหนึ่งในสมัยนั้น เชนเดียวกันกับเม่ือแรกสรางหอกลอง 
เนื่องดวยเมืองยังไมขยายตัวมากนัก การสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางท่ีสําคัญ มักสรางข้ึนใกลกับ
พระบรมมหาราชวัง ซ่ึงเปรียบเสมือนใจกลางพระนคร เม่ือมีการแจงขาวหรือบอกเวลา ก็จะทําให
ราษฎรสามารถรับรูไดโดยท่ัวถึงกัน (ภาพท่ี 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6 ภาพถายเกาแสดงตําแหนงท่ีตั้งหอนาฬิกาภูวดลทัศไนย ใจกลางพระนคร 
ท่ีมา: ปรามินทร เครือทอง, พระจอมเกลา พระเจากรุงสยาม : เปดกรุภาพเกากรุงสยามสมัย 
รัชกาลท่ี 4 เบ้ืองหลังประวัติศาสตรในหนังทวิภพ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2547), 84. 

79 กรมพระสมมตอมรพันธุ, ประกาศการพระราชพิธีเลม 2, 131 - 132. 

หอนาฬิกาพระที่นั่งภูวดลทัศไนย 
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ดังมูลเหตุในการสรางขางตน จึงแสดงใหเห็นวาพระองคทรงตองการรักษาภาพพจนของ
กษัตริยผูศิวิไลซ7580 จึงตองทรงเรงสรางใหมีอาคารรูปแบบตะวันตกเกิดข้ึนในสยาม หอนาฬิกาพระท่ีนั่ง
ภูวดลทัศไนย จึงเปรียบเสมือนหนึ่งในตัวแทนแหง “ความทันสมัย” และ “เปนหนาเปนตา” ใหแกท้ัง
สังคมสยาม และตัวพระองคเอง ท้ังนี้เพราะพระองคไมทรงตองการเปนตัวตลกท่ีนาขบขัน หรือเปนท่ี
ดูถูกใหขายหนาแกชาติตะวันตก จึงเปนแรงผลักดันใหพระองคทรงสรางอาคารรูปแบบตะวันตกข้ึนให
สําเร็จ 

ในแงนี้ “หอนาฬิกา” อยางพระท่ีนั่งภูวดลทัศไนย จึงเปรียบเหมือนสัญลักษณแทน 
“ความศิวิไลซ หรือความทันสมัย” ในแบบสยาม ในรูปแบบของหอสูงบอกเวลา แมวาลักษณะทาง
สถาปตยกรรมของหอนาฬิกาแหงนี้ อาจไมไดมีสวนถูกตองทุกประการเหมือนกับหอสูงรูปแบบศิลปะ
ตะวันตกอยางแทจริง แตเปนเพียงการสรางข้ึน หรือลอกเลียนแบบเพียงแคเปลือกนอกของหอสูง
รูปแบบตะวันตก โดยชางอาจจินตนาการจากรูปถายท่ีเห็น แตวิธีการกอสรางนั้นยังคงเปนรูปแบบ
ทองถ่ินของสยามเอง  

สมชาติ จึงสิริอารักษ กลาววา โดยสวนมากแลว งานสถาปตยกรรมท่ีสรางข้ึนในสมัย
รัชกาลท่ี 4 มักใชวัสดุกอสรางท่ีผลิตข้ึนเองในทองถ่ินตางๆ เชน ไม อิฐ ปูน และกระเบื้อง แมจะมีการ
สั่งวัสดุกอสรางจากตางประเทศ เชน สั่งกระเบื้องเคลือบตางๆ ท่ีใชมุงหลังคาหรือลูกกรงประดับ
อาคารจากจีน หรือสั่งเครื่องประดับตกแตง เชน เหล็กหลอสําหรับกรุชองระเบียง หินออน กระจก 
หรือโคมไฟมาจากยุโรป เปนตน แตในสวนการกอสรางนั้น ยังคงใชวิธีการแบบทองถ่ิน  
อาคารท่ีเปนตึกยุคแรกของสยาม มักสรางโครงสรางไมข้ึนกอน จากนั้นจึงกอลอมดวยอิฐใหเปนเสา
หรือกําแพง แลวจึงมีการฉาบปูนทับอีกชั้นหนึ่ง76

81 
ซ่ึงการกอสรางในลักษณะเชนนี้ แสดงใหเห็นถึงความปรารถนาในรูปลักษณภายนอกของ

อาคารรูปแบบตะวันตกแตเพียงอยางเดียว สวนภายในหรือการกอสรางยังคงเปนแบบจารีตท่ีประดับ
ท่ีหอนาฬิกาอยู เชนเดียวกับ “นาฬิกากล” ท่ีไมสามารถหมุนไดตามระบบกลไก อีกท้ัง มักเดินผิดไป
อยูเสมอ จึงเปนเหตุใหตองมีพนักงานกรมแสงนาฬิกา เพ่ือคอยตั้งเข็มใหเท่ียงตรงอยูเปนนิจ  
ดังปรากฏหลักฐานกลาวถึงนาฬิกาท่ีนํามาติดตั้งบนหอแหงนี้ ซ่ึงมีลักษณะคลายกับนาฬิกาท่ีโรง
นาฬิกาเกา ความวา 
 
 
 

80 ธงชัย วินิจจะกูล, ภาวะอยางไรหนอท่ีเรียกวาศิวิไลซ เม่ือชนชั้นนําสยามสมัยรัชกาลท่ี 
5 แสวงหาสถานะของตนเองผานการเดินทางและพิพิธภัณฑท้ังในและนอกประเทศ, ใน เอกสาร
โครงการวิจัย “ยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว : โอกาส ความขัดแยง
และการเปล่ียนแปลง” เลม 2 ยุโรป : การเปล่ียนแปลงทางโครงสราง (กรุงเทพฯ: สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, มปป), 10 - 13. 

81 สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ.2480 
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 33. 
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นาฬิกาใหญ ซึ่งตั้งอยูที่พระที่นั่งภูวดลทัศไนยเดี๋ยวนี้ นาฬิกานี้โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จ 
        เจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงษสั่งเขามาจากยุโรป เคร่ืองนาฬิกานั้นเหมือนกับเคร่ืองที่โรงนาฬิกา 
        เกา...แตนาถมปดนั้นเปนโครงเหล็ก คร้ันเขามาถึงกรุงเทพฯ จึ่งโปรดเกลาฯใหชางตัดกระจกแลว 
        ใหปดผาขาวขางหลัง แลดูขางนอกเหมือนแผนกระเบื้องถวยขาว แลวโปรดเกลาฯใหพระเจาราช 
        วรวงษเธอกรมขุนราชสีหวิกรม ทรงทําพระที่นั่งภูวดลทัศไนยแกไขเพิ่มเติมข้ึน ใหตั้งนาฬิกาได 
        นาฬิกาเรือนนี้ผิดกับนาฬิกาเกาที่ตีได ตัวระฆังกับคอนไมไดตั้งอยูกับเคร่ืองจักร เหมือนกับนาฬิกา    
        ธรรมดา มาอยูขางใตหางกับเคร่ืองจักรอีกชั้นหนึ่ง มีลวดมาลามกับดามคอนข้ึนไปติดกับกงฉาก  
        เมื่อเวลาจะตีมีจักรมาปดกงฉาก นาฬิกานี้ตีแตเวลาตรงโมงไมไดตีคร่ึง ตุมที่ไกวนั้นเปนตุมแบน 
        เหมือนตุมนาฬิกาธรรมดา เปนเหลกยาวลงมาแลวมีตุมกลมเหมือนกระสุนปนใหญรอยไวกับปลาย       
        เหล็ก ที่ขางตนเหล็กแขวนกับเชือก พานกับจักรกวานสําหรับผอนใหสูงใหต่ําได นาฬิกานี้เจ็ดวัน 
        จึ่งไขคร้ังหนึ่งเดินไมสูจะเที่ยงนักในรยะเจ็ดวันก็ผิดไปหลายๆนาที เจาพนักงานกรมแสงตองคอย 
        ระวังตั้งใหเที่ยงอยูเสมอ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงสังเกตนาฬิกานี้อยูบอยๆ  
        เจาพนักงานจึงไมอาจที่จะละวางใหผิดมากไดแลในเมื่อเวลามีเหตุการณมีเพลิงไหมเปนตน ก็เสด็จ 
        พระราชดําเนินข้ึนไปทอดพระเนตรบนนั้นบาง นาฬิกานั้นยังไมเสียหายเดินอยูจนทุกวันนี้ เปนประ    
        โยชนแกผูที่เดินตามถนน จะไดเหนนาฬิกานั้นโดยมาก77

82 (ภาพที่ 7) 

  
จะเห็นไดวา การท่ีตองมีพนักงานนาฬิกาอยูท่ีหอนาฬิกากลแหงนี้ ก็เพ่ือคอยแกไขความ

ผิดพลาดของนาฬิกากลนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 4 แผนท่ี 30 (วัน
อาทิตยท่ี 26 เดือนพฤษภาคม รัตนโกสินทรศก 108), 349. 
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ภาพท่ี 7 แบบสันนิษฐานจากภาพถายเกาพระท่ีนั่งภูวดลทัศไนยในพระบรมมหาราชวัง  
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 2.2 หอนาฬิกาท่ีทิมดาบ78

83 
หอมีขนาดสูง 10 วา มีนาฬิกาท้ัง 4 ดาน 7 9

84 ตัวเรือนนาฬิกาทําเปนซุมคลายกับพระท่ีนั่ง
ภูวดลทัศไนย มีชาน มีลูกกรงไมทาสีดํา หลังคาเปนหลังคาตัดมีเพ็จ มีลูกกรงบนหลังคาอีกชั้นหนึ่ง ท่ี
พ้ืนชานและหลังคาปูแผนตะก่ัว มีบันไดข้ึน เม่ือเกิดเพลิงไหมตํารวจจะข้ึนไปดูเพลิงบนนั้น80

85  
(ภาพท่ี 8) 

จากหนังสือเรื่องรูปเกาเมืองไทยในเมืองฝรั่ง ไดกลาวถึงหอนาฬิกาท่ีทิมดาบไววา “เปน
หอนาฬิกาที่บางกอก Clock Tower at Bangkok  Drawn by M. Gatenacci, from a Sketch by M. 
Mouhout เมอสิเออร กาตองนักซิ วาดจากภาพสเกทช ฝมือเมอรสิเออร มู8186 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 พบหลักฐานการสันนิษฐานถึงตําแหนงท่ีตั้งของทิมดาบวาเปนฝายรักษาความ
ปลอดภัยของพระราชวัง ใน พระยาตรัง, “โคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย” ใน ชุมนุมพระนิพนธและบทประพันธ (พระนคร: โรงพิมพป.พิศนาค, 2507), 285. 

84 หอตั้งอยูท่ีทิมดาบโรงนาฬิกาเดิม เขาใจวาอยูตรงมุขเด็จพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ใน 
ประชุมพงศาวดาร เลม 14 (ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 22 - 25) (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 
2507), 267 

85 ชวนพิศ ทองแคลว, บรรณาธิการ, ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดิน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, 
2548. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พิมพ
ในโอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ 200 ป 18 ตุลาคม 2547), 248. 

86 เอนก นาวิกมูล, รูปเกาเมืองไทยในเมืองฝรั่ง (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2527), 48 - 
49. 
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ภาพท่ี 8  ภาพสเก็ตซหอนาฬิกาท่ีทิมดาบ วาดโดย M.Catcnacci จากภาพสเก็ตซของ 
            M.Mouhout 
ท่ีมา: เอนก นาวิกมูล, รูปเกาเมืองไทยในเมืองฝรั่ง (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2527), 104. 
 

และจากเอกสาร วชิรญาณวิเศษ ไดบรรยายลักษณะของหอนาฬิกาแหงนี้วา นับเปน
นาฬิกาลําดับท่ี 9 ท่ีพบในสยาม แตไมปรากฎชื่อรานท่ีประดิษฐนาฬิกาเรือนนี้ข้ึน ทราบแตเพียงวา
นาฬิกาเรือนนี้ถูกสั่งเขามา 2 เรือน โดยพระบาทสมเด็จฯ พระปนเกลาเจาอยูหัว เปนผูสั่งเขามา 1 
เรือน แตทายท่ีสุด นาฬิกาเรือนนี้กลับใชการไมได เพราะเจาพนักงานทําท่ีตีจักรหาย หอนาฬิกาแหงนี้
จึงไมไดใชงาน จนกระท่ังเวลาท่ีรื้อหอนาฬิกาแหงนี้ลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 
 

นาฬิกาที่โรงใหญซึ่งตั้งอยูที่หอพระสมุดวชิรญาณ เมื่อยังไมไดทําหอ นาฬิกานี้ใคร 
       จะสั่งเขามาถวายฤาจะมาดวยหยางไรสืบไมไดความ นาฬิกานั้นชื่อรานที่ทําก็ไมมี นาฬิกานี้เขา 
       มา 2 เรือน คือพระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ สั่งเขามาเรือนหนึ่ง คร้ันเมื่อนาฬิกาเขามาถึงกรุง 
       เทพฯ โปรดเกลาฯใหพระเจาราชวรวงษเธอ กรมขุนราชสีหวิกรม กอหอนาฬิกาข้ึนที่ระหวาง 
       ทิมดาบตํารวจกับโรงทองตอกัน ตัวเรือนนาฬิกาทําเปนซุมคลายๆพระที่นั่งภูวดลทัศไนย แลมี 
       ชานมีลูกกรงไมทาดํา หลังคาเปนหลังคาตัดมีเพ็ดมีลูกกรงบนหลังคาอีก ที่พื้นชานแลหลังคา 
       ดาดแผนตะก่ัวมีบันไดข้ึน เมื่อเวลาเกิดเพลิงไหมตํารวจวังข้ึนไปดูเพลิงบนนั้น นาฬิกานั้นเปน 
       นาฬิกา 4 นา หันไปทางทิศเหนือทิศใต แลทิศตะวันตกตะวันออก แตโครงถมปดนานั้นไมได 
       สั่งมา เพราะกลัวจะแตกฤาอยางไรหาทราบไมใชเอาเหล็กพดทําโครง แลวเอากระจกขาวชอง 
       เพลิงกรุ แลวเอาผาขาวปดขางใน แลตูขางนอกคลายกับโปะโคมลาน ตัวเลขโรมันที่สําหรับ 
       บอกโมงนั้นทําดวยไมสักปดทองคําเปลว คร้ันเมื่อหอทําเสร็จแลวโปรดเกลาฯ ใหพระเจาบรม 
       วงษเธอ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา เมื่อยังดํารงพระยศเปนพระเจานองยาเธออยู ซึ่งไดทรง 
       บังคับบัญชาการในกรมแสงคุมนาฬิกา เมื่อเวลาเปดหีบเจาพนักงานทําจักรบายศรีจักร 1 จักร 
       สําหรับกําหนดใหตีจักรหนึ่งหาย นาฬิกานั้นจึ่งตีไมไดมาจนตลอดเวลาที่ร้ือหอ นาฬิกานั้นเปน 
       นาฬิกาตุมไกว ใชเงินดวยอํานาจตุมถวงเคร่ืองคลายๆ นาฬิกากลอกธรรมดา แตแกนที่สําหรับ 
       ใหเข็มหมุนนั้น ที่ลางเรือนนาฬิกามีจักรรม 2 ตัว ตัวหนึ่งติดกับแกนที่ตั้งตรงข้ึนไปแลวมีแกน 
       ขวางมาจากถมปดทั้ง 4 ทิศ แลมีจักรรมอยูขางตนทั้ง 4 แกน กินกับจักรรมที่ข้ึนจากเคร่ืองจักร 
       ที่ปลายแกนทั้ง 4 มีเข็มนาทีติดอยูขางนาถมปดที่ในถมปดมีจักรเฟองกินกับจักรเล็ก สําหรับให 
       เข็มโมงเดินทั้ง 4 ทิศ ที่ใตหอมีระฆังใหญมีเจาพนักงานสําหรับรักษาประจําตีทุมยามอยู แต 
       นาฬิกาเรือนทีน่านั้นเปนแตสั่งมาเก็บไว หาไดตั้งไม8287 
 

ปรากฏหลักฐานชั้นตนอีกฉบับหนึ่ง แสดงถึงความเสียใจท่ีไมสามารถติดตั้งนาฬิกา
หนาปดของหอนาฬิกาได จึงตองการใหรื้อหอนาฬิกาแหงนี้ลง เนื่องจากไมสามารถนํามาใชประโยชน
ตามความตั้งใจ หรือแมแตจะใชประดับตกแตงพระบรมมหาราชวังได แตท้ังนี้ ไมพบหลักฐานวาหอ
นาฬิกาแหงนี้ไดสรางหรือถูกรื้อลงเม่ือปใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 กรมหม่ืนประจักษศิลปาคม, “เรื่องนาฬิกา” ใน วชิรญาณวิเศษ 4 แผนท่ี 23 (วัน
อาทิตยท่ี 7 เดือนเมษายน รัตนโกสินทรศก 108), 266. 
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ดวยถาขาพเจาแลดูการทุกๆวันที่ทํากันในหอนาฬิกาขางทิมแถว นาพระที่นั่งใหม 
       นั้น ขาพเจามีความตรอมใจอยากจะใหการแลวเสร็จโดยดี อยาใหเปนที่นินทาติเตียนเจาของผู 
       คิดแผนที่ ซึ่งทําการตามที่เปนไปนั้น ขาพเจามีความเสียใจเปนอันมาก ถาทานจะโปรดชวย 
       อยางหนึ่งอยางใดตามกําลังของทาน อยาใหทําอันเปนที่กีดตาของคนทั้งหลายทั้งปวง แทนสิ่ง 
       ที่ไดประสงคจะใหเปนของประดับพระบรมมหาราชวังน้ัน ขาพเจาจะมีความดวยพระเดชพระ 
       คุณเปนอันมาก แตความเสียใจของขาพเจายังทวีมากข้ึน เพราะเคร่ืองเหล็กและสิ่งของที่ยังได 
       การไชเพื่อจะทําหอนาฬิกาเสร็จนั้น ซึ่งไดจัตหาและไดทําไดลงทุนเปนอันมาก จะตองทิ้งเสีย 
       เปลาๆ ดวยกับจดหมายนี้ ขาพเจาผนึกแผนที่อยางยอดหอนาฬิกาใหเห็นเคร่ืองเหล็กและเคร่ือง 
       แตงยอดที่ไดทําดวยทองเหลืองที่ไดคิดไวจะประดับดวยศรีและบิ์กทองตามสมควรแกการชาง83

88 
 

กลาวไดวาแมหอนาฬิกาแหงนี้จะมีลักษณะคลายคลึงกับหอนาฬิกาพระท่ีนั่งภูวดล
ทัศไนย โดยเฉพาะตัวซุมเรือนนาฬิกา ตางเพียงแคตัวอาคารของหอนาฬิกานี้ท่ีเปนอาคารทึบ มีเพียง
ชองแสงขนาดเล็กท่ีเจาะรูสําหรับระบายอากาศและใหแสงเขามาถายเทยังภายในอาคารได รวมท้ังมี
ชางหลวงไทยอยาง กรมขุนราชสีหวิกรม ทรงเปนผูออกแบบเหมือนกัน แตไดปรากฏความผิดพลาดใน
ประการเดียวกันท่ีนาฬิกากลไมสามารถใชงานไดจริง อยางไรก็ตามหอนาฬิกาท่ีทิมดาบแหงนี้กลับถูก
ใชงานตามประโยชนหรือหนาท่ีแบบเดิมของหอในการใชสําหรับเปนหอสังเกตการณเพ่ือเฝาระวัง
ความเรียบรอยภายในพระนครไดดีกวา เชน เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม เจาหนาท่ีบานเมืองสามารถข้ึนมา
บนหอนาฬิกาแหงนี้ได ตางไปจากหอนาฬิกาพระท่ีนั่งภูวดลทัศไนยท่ีนาจะคัดและจํากัดผูท่ีสามารถ
ข้ึนไปหอนาฬิกา (ภาพท่ี 9 และภาพท่ี 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 “แจงความมายังเจาหม่ืนไวยวรนารถ เรื่อง ปญหาในการทําหอนาฬิกาขางทิมแถวนา
พระท่ีนั่งใหม,” เอกสารเย็บเลม กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดหนังสือกราบบังคมทูล, ม ร.5 
นก.21/5, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
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ภาพท่ี 9 ภาพถายเกาหอนาฬิกาท่ีทิมดาบ 
ท่ีมา: ชวนพิศ ทองแคลว, บรรณาธิการ, ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: สาํนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร, 2548. คณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พิมพในโอกาสท่ีวันพระ
บรมราชสมภพครบ 200 ป 18 ตุลาคม 2547), 248. 
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ภาพท่ี 10 แบบสันนิษฐานจากภาพถายเกาหอนาฬิกาท่ีทิมดาบ 
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 2.3 หอนาฬิกาศาลสถิตยุติธรรม 
ในสมัยรัชกาลท่ี 4 ทรงตองเผชิญกับภัยคุกคามจากชาติตะวันตก และทรงไดรับ

ผลกระทบจากการคุกคามครั้งนี้จนนําไปสูการทําลงนามสนธิสัญญาเบาริง ซ่ึงสนธิสัญญาฉบับนี้ ทําให
สยามตองเสียอธิปไตยทางศาล 8 4

89 เนื่องมาจากอังกฤษอางถึงความลาหลังของกระบวนการยุติธรรม
สยาม โดยการฟองรองคดีความในศาลของสยามตองฟองผานศาลถึง 5 ศาล และศาลยังกระจายไป
ตามกรมตางๆ ของตัวเอง อีกท้ังศาลยังสามารถสันนิษฐานกอนไดวาจําเลยคือผูกระทําผิด และ
สามารถนําตัวนักโทษมาลงโทษเพ่ือใหสารภาพได 8 5

90 รวมท้ังทุกศาลยังลงโทษตามวิธีจารีตนครบาล 
เชน การโบยตี การทรมานจําเลยดวยการตัดมือตัดเทา ยางไฟท้ังเปน เปนตน86

91   
นอกจากนี้แลวสยามยังตองเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต หมายถึงสิทธิตั้งศาลกงสุลใน 

สยาม มีอํานาจไตสวนพิจารณาตัดสินคดีท่ีคนในบังคับอังกฤษในสยามเปนคูความ หรืออีกนัยหนึ่ง 
ศาลไทยไมมีอํานาจพิจารณา87

92  
วาดวยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม รัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดเกลาฯใหสรางศาลสถิต

ยุติธรรม เพราะมีพระราชประสงคฉลองพระนครท่ีครบรอบรอยป และตองการรวบรวมศาลตางๆใน
พระนคร และเก็บรวบรวมพระราชกําหนด กฎหมายไวท่ีเดียวกัน เพ่ือมิใหตางชาติมาอางผลประโยชน
ในขอนี้ได รวมท้ังเพ่ือใหงายตอการสอบสวนของศาลเองอีกดวย ดังใจความวา 
 

พระบาทสมเดจพระบรมไปยกาธิราช…ไดทรงรวบรวมแลเรียบเรียงทั้งพระราช 
       กําหนดกฎหมาย แลมีศาลหลวงสําหรับระงับทุกขของทวยราษฎรทั่วทั้งแผนดิน โดยความ 
       ยุติธรรมอันเปนยอดยิ่งสิ่งสําคัญ ใหบังเกิดความศุกขความเจริญแกประชุมชนทั้งหลาย เปนตน 
       เหตุแหงการสงบเรียบรอยแลเจริญประโยชนการคาขายแลการทํามาหากินทุกประการ88

93 
 
 และคําจารึกในหิรัญบัตร ซ่ึงขุดพบท่ีอาคารศาลแพงเดิม ตําบลพระมหาราชวัง อําเภอ
พระนคร จังหวัดพระนคร เม่ือวันท่ี 23 ม.ค. 2503  
  
 
 

89 นันทนา กปลกาญจน, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2547), 57 - 58. 

90 สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ.
2480, 66. 

91 ดนัย ไชยโยธา, ประวัติศาสตรไทย : ยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2546), 157. 

92 นันทนา กปลกาญจน, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, 57 - 58. 
93 “เจาพระยาสุรวงษไวยวัฒนสปชท่ีกอฤกษศาลสถิตยุติธรรมท่ีทองสนามหลวง,” 

เอกสารเย็บเลม กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดหนังสือกราบบังคมทูล, ร.5 นก.17/88, หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ. 
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 การยุติธรรมอันเดียวเปนการที่สําคัญยิ่งใหญ เปนหลักเปนประธานการชําระตัดสิน 
       ความทุกโรงศาล เปนเคร่ืองประกอบรักษาใหความยุติธรรมเปนไป ถาจัดไดดีข้ึน ประโยชนความ 
       ศุขของราษฎรก็จะเจริญยิ่งข้ึนเทานั้น เพราะฉะนั้นจึ่งไดทรงพระอุสาหไตสวนในพระราชกําหนด        
       กฎหมายเกาใหม แลการที่ลูกขุนตระลาการไดกระทําแตกอนๆ...การอยางธรรมเนียมพิจารณาตัด 
       สินความมากมายหลายศาลหลายกระทรวง พนักงานสับสนปะปนกันกับราชการอ่ืนๆนั้น เปน 
       เคร่ืองกีดกันใหการยุติธรรมเกิดยาก จําเปนจะตองจัดรวมเขาใหเปนแหงเดียวกัน89

94 
 

ในการกอสรางศาลสถิตยุติธรรม รัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาสุรวงษ
ไวยวัฒน (วร บุนนาค) สมุหพระกลาโหม เปนแมกอง โจอาคิม แกรซี (Joachim Grassi) เปน
ผูออกแบบและกอสราง90

95และมีพระยานรรัตนราชมานิต (โต นิตยกุล) เปนกงส9ี1

96 โดยมีบันทึกกลาวถึง
ขนาดของศาลสถิตยุติธรรม ดังนี้ 
 
                 มีแผนที่กวางยาวสูงต่ําดังนี้ ตึกหลังใหญพื้นสองชั้น โดยสูงตั้งแตดินข้ึนไปหกวาคืบ  
        ตั้งแตถานหอนาฬิกาสูงพนจากตึกหลังใหญข้ึนไปถึงยอดซุมนาฬิกาสิบเจ็ดวาสามศอกคืบ ตึก 
        หลังใหญยาวสามสิบหาวาสามศอกคืบ กวางในที่กลางขาดหลังผนังสิบสองวาศอก ตึกแถวซาย 
        สูงสามวา ขวาสูงสามวา ยาวดานละเจ็ดวาสองศอกคืบ กวางหาวาสองศอก รวมเปนเขตรศาล 
        โดยยาวหาสิบหกวา โดยกวางสิบสองวา92

97 (ภาพท่ี 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 ภาพถายเกาศาลสถิตยุติธรรมท่ีมีหอนาฬิกาตั้งอยูบนอาคาร 
ท่ีมา: สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ.2480 
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 186. 

94 พระราชหัตถเลขาทรงส่ังราชการในรัชกาลท่ี 5 และ 6 กับเรื่องประกอบ  (พระ
นคร: โรงพิมพพระจันทร, 2507), 38 - 40. 

95 เรื่องเดียวกัน, 39. 
96 “เจาพระยาสุรวงษไวยวัฒนสปชท่ีกอฤกษศาลสถิตยุติธรรมท่ีทองสนามหลวง,” 

เอกสารเย็บเลม ชุดหนังสือกราบบังคมทูล กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5, ร.5 นก.17/88, หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ. 

97 พระราชหัตถเลขาทรงส่ังราชการในรัชกาลท่ี 5 และ 6 กับเรื่องประกอบ, 39 - 40. 
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 สมชาติ จึงสิริอารักษ กลาววาศาลสถิตยุติธรรมมีลักษณะเปนอาคารกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น 
ผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เนนมุขกลางท่ีมีหลังคาจั่วแบบวิหารกรีก รองรับดวยเสาลอยตัวแบบคอริน
เธียน 6 ตน ซ่ึงเปนเครื่องหมายแสดงความบริสุทธิ์ยุติธรรม ปลายตึกท้ัง 2 ขาง มีระเบียงสั้นๆ ตอ
ออกไปจรดอาคารเล็กๆ ทรงลูกบาศกคลายปอม โครงสรางอาคารเปนแบบกําแพงรับน้ําหนัก ผนังชั้น
บนเปนชองเปดแบบโครงสรางคานโคงตอเนื่อง ชั้นลางเปนชองสี่เหลี่ยมธรรมดา ยกเวนมุขหนาเปน
โครงสรางคานโคงท้ัง 2 ชั้น เดิมหลังคาเปนหลังคาแบน ขอบหลังคาเปนพนักโปรง ประดับลูกกรง
แบบสถาปตยกรรมคลาสสิค ตรงกลางอาคารสรางหอนาฬิกาสูง ซ่ึงนับวาเปนจุดท่ีสูงท่ีสุดในกรุงเทพฯ 
แหงหนึ่งในยุคนั้น แตในป พ.ศ. 2435 หอนาฬิกาท่ีศาลสถิตยุติธรรมเกิดแตกราว ทําใหอาคารสวนอ่ืน 
ๆ ทรุดไปดวย รวมท้ังหลังคาแบนก็ไดรับความเสียหาย ทําใหตองเปลี่ยนเปนหลังคาปนหยามุง
กระเบื้องแทน93

98 
หลักฐานสําคัญเก่ียวกับการทรุดของหอนาฬิกาท่ีศาลสถิตยุติธรรม ปรากฏใน ประชุม

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กลาววา“หอนาฬิกาที่ศาลสถิตย
ยุติธรรมทรุด พาศาลสถิตยยุติธรรมทรุดลงดวย จะตองร้ือหอนาฬิกานั้นลงเสีย ฉันไดอนุญาตไปแลว แต
กลองซึ่งอยูบนหอนาฬิกานั้นใหยายไปพักที่หอนาฬิกาศาลายุทธนาธิการจนกวาจะไดสรางหอกลองใหมข้ึน” 
94

99(ภาพท่ี 12) 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
ภาพท่ี 12 ภาพถายเกาศาลสถิตยุติธรรมท่ีไดทําการรื้อหอนาฬิกาลง และเปลี่ยนหลังคาใหม 
ท่ีมา: หอจดหมายเหตุแหงชาติ ภ.WH.2/30 กลอง 1 ศาลสนามสถิตยุติธรรม 

98 สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ.
2480, 185. 

99 ประชุมพระราชหัตถเลขา ภาค 3 ตอน 2 ระหวาง พ.ศ.2434 ถึง พ.ศ.2453, พระ
ราชหัตถเลขาลงวันท่ี 1 เมษายน ร.ศ. 111 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกฯ, 2513), 325. 
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นอกจากนี้ยังปรากฏหนังสือเจาพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี (ทวม บุนนาค) ซ่ึงปรากฏ
ลายพระหัตถสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพกลาวเก่ียวกับหอนาฬิกาท่ีศาลสถิตยุติธรรมวา  
  
 หอสูงติดนาฬิกา 4 ดาน และมีบุษบกทองสัมฤทธิ์ กับฉัตรทองสัมฤทธิ์ 4 คีน ตั้งบน 
        ยอดหอสูงนั้น แตเมื่อลวงมาหลายป หอสูงนั้นทรุด อินยิเนียตรวจเห็นวาถาทิ้งไวจะพัง จึงโปรด 
        ใหร้ือหอสูงเสีย บุษบกทองสัมฤทธิ์ที่เคยตั้งบนยอดหอสูงเอาไปไวที่ไหนฉันจําไมได ไปพบเมื่อ 
        เร่ิมจัดพิพิธภัณฑสถานในรัชกาลที่ 7 จึงเอามารักษาไวในพิพิธภัณฑสถาน 
 
 อาคารแหงนี้เปนอาคารหลังแรกท่ีมีการสรางหอสูงไวดานบนของอาคาร สันนิษฐานไดวา
อาจเพราะเปนอาคารราชการท่ีสําคัญ เนื่องจากศาลเปนสถานท่ีวาความ ซ่ึงจะมีท้ังชาวสยามและ
ชาวตางชาติเดินทางมายังสถานท่ีแหงนี้เพ่ือติดตอราชการ จึงจําเปนตองมี “นาฬิกา” มาติดตั้งไวบน
สวนดานหนาของอาคาร เพ่ือบอก “เวลา” ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนในการติดตอราชการ (ภาพท่ี 
13) 
 แมจะมีนาฬิกาเรือนใหญติดตั้งอยูดานหนาอาคารแลวก็ตาม แตดานบนสุดของหอ
นาฬิกาแหงนี้ ไดปรากฏ “กลอง” มาติดตั้งไวดวย ซ่ึงแสดงใหเห็นวาชนชั้นนําสยามยังคงใชระบบการ
นับเวลาแบบจารีตผสมไปกับระบบการนับเวลาแบบสากลเชนเดียวกับในสมัยท่ีผานมา 
 อาคารหลังนี้ถูกออกแบบโดยชางฝรั่งท่ีมารับราชการในสยาม แมการสรางหอสูงจะไมใช
เรื่องใหมสําหรับการออกแบบของชางฝรั่งก็ตาม แตการสรางหอสูงบนอาคารรูปแบบสถาปตยกรรม
ตะวันตกนาจะเปนงานท่ีทาทายและใหมสําหรับชางฝรั่ง ผูวิจัยสันนิษฐานวาการออกแบบและสราง
ศาลสถิตยุติธรรมเปนเสมือนการทดลองสราง พยายามนําหรือประยุกตสถาปตยกรรมรูปแบบ
ตะวันตกมาผลิตใหเปนอาคารท่ีมีหนาตารูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกแบบสยาม แตอยางไรก็ตาม
งานสถาปตยกรรมประเภทหอนาฬิกาแหงนี้ ยังไมแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางการกอสรางท่ีตางไป
จากหอนาฬิกาหลังกอนหนาเสียเทาไหร กลับเปนการชี้ย้ําใหเห็นถึงความพยายามในการสรางงาน
สถาปตยกรรมรูปแบบตะวันตก ดวยวิธีการกอสรางแบบทองถ่ิน ท่ีสุดทายแลวกลับประสบความ
ลมเหลว จนตองรื้อถอนออกไปในท่ีสุด 
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2.4 หอนาฬิกาไปรษณยีาคาร 
 ไปรษณียาคาร (ภาพท่ี 14) ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา ปากคลองโองอาง หนาวัดราช
บูรณะ เดิมเปนบานของพระปรีชากลการ (สําอาง อมาตยกุล) 9 5

100 แตในป พ.ศ. 2421 ถูกริบเขาหลวง
เนื่องจากพระปรีชากลการกอคดีฉอราษฎรบังหลวงระหวางท่ีรับตําแหนงเจาเมืองปราจีนบุรี และทํา
บอทองท่ีกบินทรบุรี ซ่ึงเปนขอหากบฏในสมัยนั้น บุคคลผูนี้เปนบุตรเขยของมิสเตอรโทมัส ยอรจ 
น็อกซ กงสุลอังกฤษประจําประเทศไทย โดยสมรสกับธิดาของทานชื่อวา แฟนนี่ น็อกซ ท่ีเกิดกับ
ภรรยาชาวไทยชื่อวา ปราง เม่ือพระปรีชากลการถูกลงโทษ มิสเตอรน็อกซจึงหาเรื่องเพ่ือจะชวยพระ
ปรีชากลการ แตในท่ีสุดไมสามารถชวยเหลือได พระปรีชากลการจึงถูกประหารชีวิต สวนมิสเตอร
น็อกซ และแฟนนี่ น็อกซตองยายกลับไปอยูประเทศอังกฤษ96

101  
        ในป พ.ศ.2423 เม่ือความนิยมและความตองการติดตอสงขาวสารถึงกันท้ังในหมู
เจานายและประชาชนมีมากข้ึน เจาหม่ืนเสมอใจราช หัวหม่ืนมหาดเล็กเวรสิทธิ จึงไดทําหนังสือกราบ
บังคมทูลรัชกาลท่ี 5 ขอใหทรงจัดตั้งการไปรษณียข้ึนในสยาม รัชกาลท่ี 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ ใหสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังสีสวางวงษ กรมหม่ืนภาณุพันธุวงศวรเดช ทรง
เตรียมการจัดตั้งการไปรษณียข้ึนตามแบบอยางสากล โดยมีนายเฮนรี อาลาบาสเตอร ชาวอังกฤษ ท่ี
เขามารับราชการในสยามเปนผูคอยชวยเหลือ97

102 
 จากนั้นในป พ.ศ. 2426 รัชกาลท่ี 5 โปรดเกลาฯ ใหใชบานของพระยาปรีชากลการเปน
ท่ีทําการกรมไปรษณีย หลังจากจัดต้ังกิจการไปรษณียมาตั้งแตป พ.ศ. 2424 โดยปรับปรุงอาคารใหมี
ความเหมาะสมสําหรับเปนท่ีทําการไปรษณีย มีสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังสีสวางวงษ  
เปนผูกํากับดูแล และไดฤกษเปดทําการเม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2426 ตอมาในป พ.ศ.2525 อาคาร
หลังนี้ถูกรื้อออกไปเพ่ือกอสรางสะพานพระปกเกลา และไดถูกสรางเลียนแบบอาคารหลังเดิมข้ึนใหม
อีกครั้ง ณ บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (ภาพท่ี 15) 
 
 
 
 
 
 

100 เปนบุตรของพระยากสาปนากิจโกศล (โหมด อมาตยกุล) เสนาบดีคนสําคัญในสมัย
รัชกาลท่ี 4 และ 5 จบการศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตรจากสกอตแลนด  

101 อานรายละเอียดเพ่ิมเติมใน เทพชู ทับทอง, “ตัดหัวพระปรีชากลการ ฐานยักยอก
ทองท่ีกบินทรบุรี,” ศิลปวัฒนธรรม 2, 9 (กรกฎาคม 2524): 27 - 32. และ ไกรฤกษ นานา, “ฟนคดี
ปริศนาประวัติศาสตร “นางแฟนนี่ น็อกซ” แกตางความผิดใหพระปรีชากลการ,”ศิลปวัฒนธรรม 29, 
7 (พฤษภาคม 2551): 106  - 121. 

102 กรมไปรษณีย, ไปรษณียาคาร  สืบศักดิ์ศรีการไปรษณียโทรคมนาคมไทย หนังสือท่ี
ระลึก 120 ป กรมไปรษณียโทรเลข (กรุงเทพฯ: ดาวฤกษ คอมมูนิเคชั่น จํากัด, 2547), 18 - 19. 
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ภาพท่ี 14 ภาพถายเกาไปรษณียาคาร บริเวณปากคลองโองอาง ริมแมน้ําเจาพระยา 
ท่ีมา : Arnold Wright and Oliver T.Breakspear, Twentieth century Impressions of 
Siam : its History, People, Commerce, Industries, and Resources (Bangkok: White 
Lotus, 1994), 206. 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
       
ภาพท่ี 15 ไปรษณียาคารในปจจุบัน ตั้งอยูบริเวณสะพานพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 
ท่ีมา: จากการสํารวจภาคสนามเม่ือ 7 มีนาคม 2558) 
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 ในป พ.ศ.2427 สมเด็จฯ เจาฟาภาณุรังสีสวางวงษ โปรดใหนายสเตฟาโน คารดู 
(Stefano Cardu) ชางฝรั่งชาวอิตาเลียน เปนผูออกแบบและรับเหมาปรับปรุงอาคาร รวมถึงการ 
กอสรางชั้น 3103 และหอนาฬิกาดานหนาอาคารเพ่ิมเติม ดังหลักฐานใบแนบราคาคากอสราง 
 
 สําหรับการที่จะกอสราง หอนาฬิกาสี่เหลี่ยมที่ขางนาออฟฟศไปรสนียแลออฟฟศ 
       โทรเลข สูงตั้งแตพื้นแผนดินถึงกลางตัวนาฬิกา 36 ฟต 4 นิ้ว สูงตั้งแตตัวนาฬิกาถึงที่สุดฝาผนัง  
       11 ฟต 2 นิ้ว รวมสูง 47 ฟต 6 นิ้ว พื้นลางกวาง 9 ฟต พื้นเพดาลขางบนกวาง 8 ฟต...แอส คาโด     
       คอมปนี99104 

 
ในสวนของการกอสรางอาคารกลับพบวา แมภายนอกของอาคารจะเปน “ฝรั่ง” แตจาก

หลักฐานชั้นตนแสดงใหเห็นถึงระบบการกอสรางแบบโบราณของชางสยามท่ียังเปน “งานกออิฐถือปูน 
ทําฐานรากดวยการถมอิฐ, ไมวัวและไมสะพาน รวมถึงมีสวนผสมในการกอสราง อยางอิฐ, ปูนหอย, ทราย, 
ปูนหิน และน้ําออย”

105 
สําหรับนาฬิกาท่ีจะนํามาติดตั้งนั้น สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังสีสวางวงษ 

ทรงเปนผูรับผิดชอบในเรื่องนี้ ดังความวา 
 
 ดวยแตเดิมเมื่อหลวงรัตนานุกิจ เขามาในกรุงเทพฯ ขาพระพุทธเจาไดสั่งนาฬิกา 
       อยางใหญ สําหรับดูไกลตีดังหนึ่งเรือนเปนราคาแปดสิบปอนด บัดนี้นาฬิกานั้นเขามาถึงแลว   
       ขาพระพุทธเจาเหนดวยเกลาฯวาในกรมไปรสนียแลโทรเลขยังไมมีนาฬิกาที่เปนสําคัญสําหรับ 
       กรมคือที่ไดแลเหนดูไดทั่วกันไปมากๆ แลที่มีเสียงดังแลเวลาเที่ยงมากแน เพราะเปนกรมที่จะ 
       ตองอาไศรยนาฬิกาความแนนอนเปนหลักถานดังนั้นแลวขาพระพุทธเจาขอรับพระราชทาน 
       จัดซื้อนาฬิกาเรือนนี้ติดตั้งไวที่ตึกกรมไปรสนียแลโทรเลขเปนของหลวง101

106  
 
 
 

103 “สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษี กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เรื่องการตอชางเพ่ิมเติมออฟฟศชั้นบน,” เอกสารเย็บเลม กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 
ชุดหนังสือกราบบังคมทูล, ม ร.5 นก 39/266, หอจดหมายเหตุแหงชาติ 

104 “กอสรางหอนาฬิกาหนาออฟฟซไปรษณีย - โทรเลข,” เอกสารเย็บเลม กรมราช 
เลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดสมุดพิเศษ, ม ร.5 รล - พศ/29, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

105 เรื่องเดียวกัน. 
106 “สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษีกราบบังคมทูลขอพระราชทานซ้ือนาฬิกา

อยางใหญจากอังกฤษเพ่ือใชในราชการกรมไปรสนียแลโทรเลข,” เอกสารเย็บเลม กรมราชเลขาธิการ 
รัชกาลท่ี 5 ชุดหนังสือกราบบังคมทูล, มร.5 นก.28/36, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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หรือ “เร่ืองนาฬิกาใหญนั้น แลใหชาวสําเพงไดประโยชนเวลาตีทุมโมงนั้นดวยแตเวลานี้เปน
เวลากระสับกระสาย จึงอยากจะขายนาฬิกาแดกรมไปรสนียแลโทรเลข แลเหนวาเปนการจําเปนที่กรมนี้
จะตองใชอยูแลว”107 

 
 อยางไรก็ตามปรากฏวาพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงให
งดการติดตั้งนาฬิกาเอาไวกอนดวยสาเหตุท่ีไมแนชัดนัก “เร่ืองนาฬิกานั้นกระแสพระราชดําริหวา การที่
จะทําโรงนาฬิกานั้นไมเปนการอันจําเปนที่จะตองทําโดยเรว ของดรอไวทีหนึ่งกอน การเร่ืองนี้ก็เปนอันจําเป
นตองงดรอ”108 แตในภายหลังจึงไดปรากฏการติดตั้งนาฬิกาสําหรับไปรษณียาคารข้ึน แมจะไมปรากฏ
หลักฐานวาไปรษณียาคารยังใชระบบการนับเวลาแบบจารีตผสมกับระบบแบบสากลหรือไมก็ตาม 
 จากหลักฐานชั้นตนท่ีกลาวมาแสดงใหเห็นวาการกอสรางไปรษณียาคารยังคงมีระบบการ
กอสรางแบบโบราณของชางสยาม แมจะมีชางฝรั่งเปนผูออกแบบ จึงเปนไปไดวาสาเหตุท่ีชนชั้นนํา
สยามเลือกชางฝรั่งมาออกแบบนาจะเปนเพียงความตองการรูปแบบสถาปตยกรรมแบบตะวันตก หรือ
หนาตาอาคารแบบตะวันตกมากกวา  
 จากการศึกษาและวิเคราะหผานหลักฐานท่ีปรากฏจากกรณีศึกษา “หอนาฬิกา” ท้ัง 4 
แหง แมจะยังไมอาจสรุปเปนท่ีแนนอนไดวา เพราะเหตุใดจึงตองใชการนับเวลาท้ังระบบจารีตและ
ระบบสากลควบคูกันไปในชวงแรก แตไดกอใหเกิดการสรางงานสถาปตยกรรม “หอนาฬิกา” แบบ
ตะวันตก หรือทําใหเกิดการยอมรับจากชาวตะวันตก และเพ่ือสรางภาพลักษณแบบทันสมัยข้ึน
ครอบครองเองของบรรดาชนชั้นนําสยาม ซ่ึง “หอนาฬิกา” มีหนาท่ีแสดงออกถึงความศิวิไลซพอๆ กับ
การทําหนาท่ีบอกเวลา และกระบวนการสรางภาพลักษณดังกลาว กระทําดวยกระบวนการชางแบบ
สยามจารีต  การสรางหอนาฬิกาตามความเขาใจของชางสยาม จึงเปน “ตะวันตก” เพียงรูปแบบ
ภายนอกเทานั้น แตในการกอสรางยังคงใชระบบโครงสรางแบบเดิม ลักษณะเฉพาะของหอนาฬิกายุค
แรกของสยามดังท่ีปรากฏนี้ คือความคลุมเครือ ท่ีภายนอกดูเปน “ฝรั่ง” แตเนื้อหายังเปนไปในแบบ ”
ทองถ่ิน” ไมวาจะพิจารณาในระบบการนับเวลา หรืองานกอสรางก็ตาม 
 
  

107 “สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษีทูลมายังพระองคเจาสวัสดิประวัติ ชี้แจง
เรื่องตั๋วเงินในราชการกรมไปรสนียโทรเลข กับเรื่องนาฬิกาใหญสําหรับกรมไปรสนียโทรเลข,” เอกสาร
เย็บเลม กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดหนังสือกราบบังคมทูล, ม ร.5 นก 28/49, หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ.  

108 “สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษีทูลมายังพระองคเจาสวัสดิประวัติ เรื่อง
ขอเบิกเงินใชในราชการกรมไปสนียโทรเลขกับเรื่อง ของดการทําโรงนาฬิกา,” เอกสารเย็บเลม กรม
ราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดหนังสือกราบบังคมทูล, มร.5 นก.28/130, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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บทท่ี 3 
หอสูงกับดาราศาสตร 

 
1. ดาราศาสตรในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา 
 ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชมีการสรางหอสูง หรือเรียกวา “หอดูดาว” โดยมี
ท่ีมาจากสมเด็จพระเจาหลุยสท่ี 14 แหงฝรั่งเศส ทรงแตงตั้งใหเชอวาลิเอร เดอ โชมองต (Chevalier 
de Chaumont) พรอมดวยบาทหลวงคณะเยซูอิต ในฐานะนักคณิตศาสตร จํานวน 6 คน เดินทางไป
ยังประเทศจีน โดยแวะท่ีสยามเม่ือ พ.ศ.22281 เม่ือบาทหลวงคณะเยซูอิตเดินทางมาถึงสยาม และได
เขาเฝาสมเด็จพระนารายณมหาราชท่ีเมืองลพบุรี  พระองคทรงตรัสวา อีก 3 อาทิตยจะเกิดเหตุการณ
จันทรุปราคา จึงทรงมีพระราชประสงคใหมีการสังเกตจันทรุปราคาข้ึน 1

2  จากนั้นก็องสตังซแต็ง ฟอล
คอน (Constantin Phaulkon) ไดกราบทูลพระองคเรื่องการทูลขอบาทหลวงคณะเยซูอิตนัก
คณิตศาสตรจํานวน 12 คน จากสมเด็จพระเจาหลุยสท่ี 14 แหงฝรั่งเศส เพ่ือใหมาสรางหอดูดาวท่ี
เมืองลพบุรีตามแบบหอดูดาวเมืองปารีสและหอดูดาวเมืองปกก่ิง ซ่ึงพระองคทรงมีความเห็นชอบและ
ทรงมีพระราชดํารัสใหสรางหอดูดาวข้ึนในเมืองลพบุรี พรอมท้ังพระราชทานพระราชานุเคราะหแก
บาทหลวงคณะเยซูอิตทุกประการ2

3 
เม่ือถึงวันเกิดเหตุการณจันทรุปราคา บาทหลวงคณะเยซูอิตไดเตรียมอุปกรณดูดาวและ

ไดมอบแผนอุปราคาใหก็องสตังซแต็ง ฟอลคอน เพ่ีอนําถวายใหสมเด็จพระนารายณมหาราชทรง
ทอดพระเนตร ณ พระตําหนักทะเลชุบศร ซ่ึงเปนภาพดวงจันทรท่ีคอยๆโคจรหายเขาไปในกรวยเงา
มืดและเงามัวทีละนอย3

4 (ภาพท่ี 16) 
 ภายหลังจากนั้นบาทหลวงตาชารดไดเดินทางกลับฝรั่งเศส พรอมดวยพระยาโกษา (ปาน) 
คณะราชทูตสยาม เพ่ือกราบทูลขอบาทหลวงคณะเยซูอิตนักคณิตศาสตรจํานวน 12 คน ตอพระเจา
หลุยสท่ี 14 แหงฝรั่งเศส4

5 และไดนําแผนท่ีดวงดาวมาถวายแดสมเด็จพระนารายณมหาราชเชนกัน 5

6 

1 ตาชารด กวีย บาทหลวง, จดหมายเหตุการณเดินทางสูประเทศสยามของบาทหลวง
ตาชารด, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517), 37 และ 82. 

2 เรื่องเดียวกัน, 71 - 75. 
3 เรื่องเดียวกัน, 83 - 84. 
4 เรื่องเดียวกัน, 120 - 122. 
5 ตาชารด กวีย บาทหลวง, จดหมายเหตุการณเดินทางครั้งท่ี 2 ของบาทหลวงตา

ชารด ค.ศ.1687 - 1688, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2519), 1 - 4 และ 
147. 

6 อุดม ประมวลวิทย, ในราชสํานักพระนารายณ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2505), 338 
- 340. 
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 เม่ือบาทหลวงตาชารด และคณะบาทหลวงเยซูอิตจํานวน 12 คน ไดเดินทางกลับมา 
สยาม พวกเขาไดพบงานสถาปตยกรรมหอดูดาวท่ีอยูในระหวางการกอสราง ไดแก การสรางหอดูดาว
ขนาดยอมท่ีหมูบานโปรตุเกส กรุงศรีอยุธยา0

7หอดูดาว และวิทยาลัยเมืองลพบุรี ดังความวา “ยังมิไดลง
มือสรางวิทยาลัยข้ึนที่กรุงศรีอยุธยา แตวิทยาลัยที่เมืองละโวก็กาวหนาไปมากแลว ในบางคร้ังพระราชาธิบดี
ยังทรงพระกรุณาเสด็จไปเรงงานดวยพระองคเองเสียดวยซ้ํา อนึ่งอาคารหลังนั้นมีความงดงามมากทางดาน
สถาปตยกรรม สูงจากพื้นดินถึง 8 ฟุต และชั้นบนของหอดูดาวนั้นก็สรางเสร็จแลว”8  

หอดูดาว วัดสันเปาโล (ภาพท่ี 17) สันนิษฐานวาเริ่มสรางตั้งแตป พ.ศ.2228 หรือ
หลังจากนั้นไมนาน ตามท่ีสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงตรัสวาจะสรางโบสถ หอดูดาว และ
วิทยาลัยใหแกบาทหลวงคณะเยซูอิต และนาจะแลวเสร็จในป พ.ศ.2231 เม่ือบาทหลวงคณะเยซูอิตได
เดินทางมาถึงสยามอีกครั้งหนึ่ง รวมท้ังคณะบาทหลวงเยซูอิตยังไดใชบานพักเปนท่ีสําหรับดูดาวดวย 
ดังความวา “ใหนําพระบาทหลวงของเราเขาพํานักในบานของพวกทูตที่เมืองละโว ซึ่งเรือนหลังนี้มีหอนั่งอัน
งดงาม ชั้นบนมีหอง 4 หอง ตรงหนาหอนั่งนั้นมีอุทยาน และดานหนึ่งของอุทยานเปนอาคารสําหรับประกอบ
อาหาร อีกดานหนึ่งเปนอาคารที่อาจแบงออกเปนหลายหอง หองหนึ่งใชทําเปนโรงสวด อีกหองหนึ่งเปนหอดู
ดาว”9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
ภาพท่ี 16 สมเด็จพระนารายณมหาราชทอดพระเนตรสุริยุปราคารวมกับบาทหลวงเยซูอิตและเหลา   
             ขุนนางสยามในป พ.ศ.2228 
ท่ีมา : ภูธร ภูมะธน, สมเด็จพระนารายณมหาราช : พระมหากษัตริยผูสนพระทัยและองคอุปถัมภ
การศึกษาดาราศาสตรตะวันตกในสยามพระองคแรก, หนังสือชุดพระมหากษัตริยกับดาราศาสตร
ไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน), 2555), 66. 

7 ตาชารด กวีย บาทหลวง, จดหมายเหตุการณเดินทางครั้งท่ี 2 ของบาทหลวงตา
ชารด ค.ศ.1687 - 1688, 162. 

8 เรื่องเดียวกัน, 186 - 187. 
9 เรื่องเดียวกัน, 163 - 164. 
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ภาพท่ี 17 ภาพถายเกาหอดูดาวท่ีวัดสันเปาโล จังหวัดลพบุรี 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ 100 M 00043 
 

จากบันทึกเหตุการณดาราศาสตรสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช จะเห็นไดวาสิ่งเราท่ี
ชวยกระตุนใหกอเกิดงานสถาปตยกรรมดานดาราศาสตรข้ึนในสยาม นอกจากความสนพระทัยสวน
พระองคแลว บาทหลวงคณะเยซูอิตซ่ึงเปนนักคณิตศาสตร ยังเปนผูจุดประกายใหตระหนักวา หาก
ไดรับการศึกษาและคําแนะนําสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญในดานดาราศาสตรอยางถองแท จะทําให
สามารถพัฒนาความรูในดานนี้ไดอยางถูกตอง 

หลังจากสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชไมปรากฏหลักฐานอีกเลยวา ไดมีการสรางหอ
ดูดาวข้ึนอีกจนกระท่ังสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

เม่ือถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว แหงกรุงรัตนโกสินทร ท่ีปรากฏไป
ในทํานองเดียวกันวา พระองคทรงมีพระราชนิยมและมีอุปกรณตางๆท่ีเก่ียวของในทางดาราศาสตร  
รวมถึงทรงมีพระปรีชาสามารถในการคํานวณเหตุการณทางดาราศาสตรไดดวยพระองคเอง และมี
พระราชประสงคใหสรางหอสูงประเภท “หอดูดาว” ข้ึน 2 แหง  

บทนี้จึงตองการศึกษามูลเหตุการเกิดข้ึนของอาคารหอดูดาวในสมัยรัชกาลท่ี 4 แต 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากหลักฐานชั้นตนเก่ียวกับอาคารหอดูดาวในสมัยรัชกาลท่ี 4 มีคอนขางจํากัด 
การศึกษานี้จึงจะเริ่มตนโดยพิจารณาจากความสนพระทัยของพระองคในความรูดานดาราศาสตรท้ัง
แบบตะวันตก และแบบจารีตโบราณของสยาม หรือโหราศาสตร  
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2. ดาราศาสตรในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 
ชนชั้นนําสยามผูใหความสนใจในความรูวิทยาการจากตะวันตก และเปนผูท่ีมีบทบาทสูง

ตอการสรางสถาปตยกรรมหอดูดาวข้ึนในสยาม คือ เจาฟามงกุฎ (พระยศในรัชกาลท่ี 4 กอนเสด็จข้ึน
ครองราชย) ฉะนั้นกอนพิจารณาถึงสถาปตยกรรมหอดูดาวท่ีสรางข้ึนในสมัยนี้ ควรกลาวถึงความสน
พระทัยในการศึกษาความรูแบบใหมและเรียนรูวิทยาการจากตะวันตกท้ังดวยพระองคเองและจาก
ความชวยเหลือของผูอ่ืนพอสังเขป  

จากประวัติของพระองคขณะทรงผนวช ณ วัดสมอราย 3

10 พระองคไดทรงรูจักกับสังฆราช
ปลเลอกัวซ (Bishop Pallegoix) ชาวฝรั่งเศส ท่ีตั้งสํานักอยูใกลกัน ทานท้ังสองไดกลายเปนมิตรสหาย
แลกเปลี่ยนความเห็น และมอบความรูแกกัน อาทิ เจาฟามงกุฎไดทรงสอนภาษาบาลี และทรงชวยทํา
พจนานุกรมภาษาไทยฉบับหนึ่ง สังฆราชปลเลอกัวซถวายการสอนภาษาละตินแดพระองค เปนตน 4

11 
ในเวลาเดียวกันนี้ พระองคยังไดทรงรูจักกับชาวตะวันตกอีกทานหนึ่ง คือ ศาสตราจารยเจสซี 
แคสเวลส โดยพระองคทรงเชิญศาสตราจารยแคสเวลสมาเปนครูสอนภาษาอังกฤษแกพระองค โดยมี
ขอแลกเปลี่ยนระหวางกันคือ พระองคทรงมีพระบรมราชานุญาติใหศาสตราจารยแคสเวลสใชหองใน
วัดสําหรับเปนท่ีแจกใบปลิวและประกาศศาสนาคริสเตียน รวมท้ังใหพระสงฆในวัดมาฟงประกาศได 
และจากการไดรูจักกับศาสตราจารยแคสเวลสนี้เอง ทําใหพระองคทรงสนใจวิทยาการตะวันตก 
โดยเฉพาะวิทยาศาสตรแขนงตางๆ เปนอยางมาก5

12 
เม่ือป พ.ศ.2386 เจาฟามงกุฎและเจาฟาจุฑามณี (พระยศกอนข้ึนดํารงตําแหนงของ

พระบาทสมเด็จ พระปนเกลาเจาอยูหัว) พรอมกับพระสหาย ไดทรงทราบวามีชางเครื่องผูชํานาญชื่อ
วา แซนเลอร เขามาอยูในคณะแบบติสต จึงโปรดฯใหเขาชวยเหลือและใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ เชน 
เจาฟามงกุฎไดสงตัวแทนไปท่ีโรงพิมพคณะแบบติสต เพ่ือซ้ือตัวพิมพภาษามอญและสยาม และนํามา
พิมพประวัติศาสตรมอญและงานชิ้นอ่ืนๆ เจาฟาจุฑามณีเสด็จเยี่ยมแซนเลอร ณ โรงเครื่องกลอเมริกัน 
เพ่ือดูวิธีการทํางาน เปนตน และตั้งแตนั้นมา แซนเลอรก็ไดรับเชิญใหไปดูโรงพิมพของเจาฟามงกุฎท่ี
ทรงสรางข้ึนแทบเหมือนกันทุกประการกับโรงพิมพของแซนเลอร 613 
 ชาวตะวันตกผูท่ีเจาฟามงกุฎทรงคุนเคยและมีความสัมพันธแนนแฟนอีกทานหนึ่ง ไดแก 
ดร.เรโนลด เฮาส หรือหมอเฮาส ผูถายทอดความรูวิทยาการตะวันตก ท้ังในแงดาราศาสตร ภูมิศาสตร 
และคณิตศาสตรใหแกพระองค และได กลาวถึงพระองคไววา เจาฟามงกุฎไมทรงเลื่อมใสในศาสนา 

10 วัดราชาธิวาส ในปจจุบัน - ผูเขียน 
11 มอฟแฟท แอ็บบอต โลว, แผนดินพระจอมเกลา, แปลโดย นิจ ทองโสภิต (กรุงเทพฯ: 

สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2520), 19. 
12 George Haws Feltus, หมอเฮาสในรัชกาลท่ี 4 แปลและเรียบเรียงจาก Samuel 

Reynolds House of Siam (พระนคร: กองคริสเตียนศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 1961), 
21. 

13 วิลเลียม แอล แบรดเลย, สยามสามสมัย จากสายตาหมอบรัดเล, แปลโดย ธัญญา 
ผลอนันต และเกงกาจ งามขจรวิวัฒน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเพ่ือนชีวิต, 2527), 124 - 127. 
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คริสเตียน แตกลับสนใจในวิทยาการตะวันตกอยางลึกซ้ึง จนสามารถนํามาปฏิบัติได ยกตัวอยางเชน 
ทรงศึกษาวิชาการเดินเรือ การคํานวณเวลา คํานวณจันทรุปราคา ฯลฯ และพระองคทรงศึกษา
ภาษาตางประเทศหลายภาษา ไดแก สิงหล มอญ สันสกฤต ละติน และบาลี เปนตน 7

14 อีกท้ังหมอ
เฮาสยังไดมีโอกาสไปถวายความเคารพพระองค ณ ท่ีประทับ เขาไดบรรยายถึงสิ่งตางๆ ท่ีพบเห็น
ภายในหองวา 
 
 ขาพเจาไดมองไปรอบหอง เห็นพระคัมภีรไบเบิลจากอเมริกัน ไบเบิลสมาคมและม ี
       ปทานุกรมเว็บสะเตอรอยูใกลเคียงกันวางอยูบนชัน้ที่โตะของเลขานุการ มีสมุดหนังสือเก่ียวกับ 
       อุทกศาสตรและการเดินเรือ บนโตะมีแผนผงัเก่ียวกับสุริยคลาสที่กําลังจะมีข้ึนในอนาคตคํานวณ 
       ไวดวยตัวดนิสอ และมสีําเนาของแผนที่พิมพของ มร.แซนเลอร8 15 
 

ในเวลาตอมาเจาฟามงกุฎไดเสด็จไปทอดพระเนตรการทดลองทางวิทยาศาสตรของหมอ
เฮาส ซ่ึงภายในท่ีจัดแสดงยังเต็มไปดวยเจานายและขุนนางชั้นสูงท่ีมารอชมอยางคับค่ัง โดยการ
ทดลองในครั้งนี้ หมอเฮาสไดแสดงการจุดออกซิเจน โดยนําเหล็กเผาในออกซิเจน  จากนั้นจึงทํา
ไฮโดรเจนจากน้ํา แลวนําไปผสมกับออกซิเจนจนระเบิด ซ่ึงการแสดงในครั้งนี้ ทําใหชนชั้นนําสยามหัว
กาวหนาสนใจกันเปนอยางมาก และหมอเฮาสไดกลาวถึงการแสดงในครั้งนี้วา “พวกที่มาชมการแสดง
ทดลองในคํ่าวันนั้น เกือบทั้งหมดเปนนักวิทยาศาสตรสมัครเลน เขามีเคร่ืองสูบลม, เคร่ืองจักรไฟฟา และ
เคร่ืองมือทางฟสิกสอ่ืนๆ แตเขาไมมีความรูทางเคมีเลย”16 ซ่ึงสาเหตุท่ีทําใหการจัดงานในครั้งนี้ประสบ
ผลสําเร็จ เนื่องมาจากบรรดาเจานายและขุนนางชั้นสูงไดมีโอกาสรับชมการแสดงปาฐกถาท่ีจัดแสดง
ข้ึนกอนหนานี้ของหมอเฮาสและศาสตราจารยแคสเวลล เพ่ือเปนประโยชนแกคนใชและคนงานใน
บริเวณท่ีทําการมิชชั่น โดยหมอเฮาสจะเปนผูเขียนหัวขออยางสังเขปและแสดงการทดลองใหชม สวน
ศาสตราจารยแคสเวลสจะเปนผูแสดงปาฐกถา หัวขอท่ีนําเสนอ เชน เรื่องการยอยอาหารและผลราย
ของแอลกฮอลลท่ีมีตอกระเพาะอาหาร เรื่องสรีระวิทยา ปญหาดาราศาสตร อาทิ จันทรุปราคา 
ลักษณะของดวงจันทร ความสัมพันธเก่ียวกับน้ําข้ึนน้ําลง และอากาศธาตุ เปนตน10

17 
จนกระท่ังพระองคไดเสด็จข้ึนครองราชยดํารงตําแหนงพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 พระองคก็ยังทรงโปรดปรานเครื่องไมเครื่องมือและวิทยาการตางๆจากตะวันตก
อยูเสมอ ดังคํากลาวของ มัลคอลม สมิธ หมอฝรั่งท่ีเขามาทํางานในสยามชวงนี้วา 

 
พระองคทรงมีความอยากรูอยากเห็นและสนพระทัยในอุปกรณเคร่ืองจักรกลและ 

       เคร่ืองมือวิทยาศาสตร ไมมีอะไรจะเปนที่โปรดยิ่งไปกวาการไดเปนเจาของและทรงใชสอยสิ่ง 
       ดังกลาว เอกอัครราชทูตสยามประจําประเทศอังกฤษ ระหวางป 2400 - 2401 ไดรับพระบรม 
       ราชโองการใหจัดซื้อเคร่ืองมือดูดาวและตําราดาราศาสตร เคร่ืองมือดังกลาวไดรับการนํามาใช  

14 George Haws Feltus, หมอเฮาสในรัชกาลท่ี 4, 22 - 23. 
15 เรื่องเดียวกัน, 24.  
16 เรื่องเดียวกัน, 29. 
17 เรื่องเดียวกัน, 28. 
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       10 ป ใหหลังเมื่อเกิดสุริยุปราคา แตเห็นไดชัดวา เอกอัครราชทูตไมสามารถหาซื้อกลองโทร 
       ทรรศนชนิดดีที่สุดที่ผลิตข้ึนในสมัยนั้น เมื่อเทียบกับนักดาราศาสตรชาวฝร่ังเศสที่ทํางานดานนี้  
       เคร่ืองมือของทั้งพระองคและอัครมหาเสนาบดีมีคุณภาพดอยกวา11

18 

 
นอกจากนี้เทาเซนด แฮรีส ทูตจากประเทศอเมริกา ยังไดกลาวถึงพระองคและบรรยาย

บรรดาสิ่งของ เครื่องมือท่ีอยูภายในหองของพระองควา  
 

พระองคตรัสภาษาไดวิเศษจริงๆ ทรงใหขาพเจาดูหนังสือจํานวนมาก สิ่งพิมพ อาวุธ  
       เคร่ืองเคมี ฯลฯ ทั้งหมดนี้ลวนเปนของแทของยุโรปหรืออเมริกา นาฬิกาแบบแปลก บอกชั่วโมง 
       ของวัน บอกวันของสัปดาห วันของเดือน และเดือนของป ในที่สุดก็บอกจนถึงอายุของพระจันทร  
       ชั่วโมงของวันถูกทําเคร่ืองหมายไวบนลูกโลกสีฟาสด ตั้งอยูเหนือนาฬิกาและหมุนไปบนเดือย  
       ขณะเดียวกันลิ้นสีแดงของงูสีเขียวและงูสีทอง ก็หมายบอกชั่วโมง ซึ่งเปนอยูในขณะนั้น สิ่งของที่มี 
       กลไกซับซอนนี้ พระเจาแผนดินทรงดูแลรักษาใหเปนระเบียบและสะอาดสอานดวยพระองคเอง12

19 
 

อีกท้ังยังไดพบหลักฐานท่ีพระองคทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงนาย ว.อาดัมสัน ผูจัดการ
บริษัท บอรเนียว จํากัด วา พระองครูสึกพอใจท่ีเขาสามารถจัดหาหนังสือลัทธิโมฮัมหมัด บทแปล
คัมภีรอัลกุรอาน และพจนานุกรมลาติน - อังกฤษ ผานมาทางเอเยนตของพระองคท่ีลอนดอนได 
ดังนั้นพระองคจึงทรงมีพระราชประสงคสั่งซ้ือหนังสือประเภทการคํานวณท่ีมีประโยชนและจําเปน
สําหรับประเทศมาอานอีก ไดแก หนังสือแอลยิบราเบื้องตนอยางงายๆ (การคํานวณพรอมดวย
เครื่องหมายตางๆ) กับคําอธิบายตัวอยางของเครื่องหมายและตัวอักษรกรีก ฯลฯ, วิธีคํานวณอยาง
งายๆ และใหม เก่ียวกับสุริยุปราคาและจันทรุปราคาสําหรับตําบลทุกแหงในโลก และตารางดารา
ศาสตรสําหรับใชในการคํานวณ (อุปราคา) โดยไมมีปฏิทินเดินเรือ และสําหรับการคํานวณหาตัว 
ประกอบของคราสท่ีมีอยูในปฏิทินเดินเรือของทุกๆป ซ่ึงสุริยุปราคาท่ีเกิดในท่ีๆหางจากยุโรป ยากท่ีจะ 
พยากรณใหถูกตองได และใหเขาสั่งเอเยนตของพระองคในประเทศอังกฤษ ติดตอกับเจาหนาท่ีของ 
หอหลวงตรวจดาว ณ เมืองกรีนิชเสียกอน แลวจึงซ้ือหนังสือตามคําแนะนําของเขา 13

20 
 

18 มัลคอลม, สมิธ, หมอฝรั่งในวังสยาม, แปลโดย พิมาน แจมจรัส (กรุงเทพฯ: 
รวมทรรศน, 2542), 85.  

19 เทาเซนด แฮรีส, บันทึกรายวันของเทาเซนด แฮรีส, แปลโดย นันทา วรเนติวงศ 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2515), 109  - 110. 

20 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, สําเนาและคําแปลพระราชหัตถเลขา
ภาษาอังกฤษ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, แปลโดย ลินจง เผาวิบูล (กรุงเทพฯ : 
บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 2514. ฉบับท่ีมูลนิธิจุลจักรพงษบุญนิธิมอบใหเปนสมบัติของ
หอสมุดแหงชาติ พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงประกอบนิติสาร (ประกอบ บุณยัษฐิติ) 
ป.ช.ท.จ. ณ เมรุหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส 4 กุมภาพันธ 2514), 24 - 25.  
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จากหลักฐานขางตนแสดงใหเห็นวารัชกาลท่ี 4 ทรงมีความตื่นตัวในการพรอมรับสิ่งใหมๆ 
และทรงตระหนักถึงความสําคัญในการเรียนรูความรูแบบใหมและวิทยาการจากตะวันตก เพราะเชื่อ
วาเปนสิ่งท่ีมีประโยชนสําหรับบานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานดาราศาสตร ท่ีพระองคทรงมีตํารา
และอุปกรณดาราศาสตรอยูจํานวนหนึ่งสําหรับศึกษาดวยพระองคเองผานองคความรูแบบตะวันตก 
เพ่ือการคํานวณเหตุการณตางๆทางดาราศาสตรท่ีจะเกิดข้ึน 

อุปกรณทางดาราศาสตร ท่ีสันนิษฐานวานาจะเปนของพระองค อาทิเชน กลอง
โทรทรรศนท่ีตั้งอยูท่ีพระท่ีนั่งวิมานเมฆ 1 4

21แผนท่ีดาว 1 5

22เซกสแทนต  โตะทรงคํานวณ หนังสือดารา
ศาสตร ลูกโลกภูมิศาสตร และลูกโลกดาว 16

23เปนตน (ภาพท่ี 18 - ภาพท่ี 21) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 18 กลองโทรทรรศน ณ พระท่ีนั่งวิมานเมฆ 
ท่ีมา : สาลิน วิรบุตร, บรรณาธิการ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบิดาแหง
วิทยาศาสตรไทย (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2534), ไมปรากฏเลขหนา. 

21 สันนิษฐานวาเปนกลองโทรทรรศนในพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว และ
อาจมีเพียงกลองใดกลองหนึ่งท่ีเปนเครื่องราชบรรณาการจากสมเด็จพระนางวิคตอเรียแหงอังกฤษ 
เพราะมีระบุวากลองดูดาวท่ีนํามาถวายนั้นมีคุณภาพต่ํากวากลองโทรทรรศน ซ่ึงพระองคทรงมีอยูแลว 
ใน สาลิน วิรบุตร, บรรณาธิการ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบิดาแหง
วิทยาศาสตรไทย (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2534), 23.  

22 มีลักษณะเปนแผนท่ีดาวบอกตําแหนงดาว มีอายุมากกวา 100 ป มีจํานวน 2 แผน 
ลักษณะเหมือนกัน ดานหลังของท้ัง 2 แผน เปนคําอธิบายวิธีใชแผนท่ีดาว หนาปกของแผนท่ีดาวแผน
หนึ่งหลุดหายไป สวนอีกแผนหนึ่งปรากฏขอความท่ีหนาปกวา “Philips Planisphere showing the 
principal stars, visible for every hour in the year. From Lat. 35 South” ใน สาลิน วิรบุตร, 
บรรณาธิการ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย, 23. อางจาก 
พระมหานายก วัดบวรนิเวศวิหาร 

23 อานเพ่ิมเติมใน เรื่องเดียวกัน, 24 -25 และ 30.  
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ภาพท่ี 19 แผนท่ีดาวในรัชกาลท่ี 4 
ท่ีมา: สาลิน วิรบุตร, บรรณาธิการ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบิดาแหง
วิทยาศาสตรไทย (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2534), ไมปรากฏเลขหนา. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 20 โตะท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงคํานวณดาราศาสตร 
ท่ีมา: สาลิน วิรบุตร, บรรณาธิการ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบิดาแหง
วิทยาศาสตรไทย (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2534), ไมปรากฏเลขหนา. 
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ภาพท่ี 21 หนังสือดาราศาสตรในรัชกาลท่ี 4 
ท่ีมา: สาลิน วิรบุตร, บรรณาธิการ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบิดาแหง
วิทยาศาสตรไทย (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2534), ไมปรากฏเลขหนา. 
 

นอกจากนั้นแลว พระองคยังทรงมีพระราชประสงคจัดหาอุปกรณทางวิทยาศาสตรอีก
เปนจํานวนมาก เชนเครื่องมือดาราศาสตรและการเลนแรแปรธาตุรูปจําลองของเครื่องจักร กลองสอง
ทางไกล รูปจําลองของจักรวาล รูปจําลองของเรือกลไฟ ประมวลการสงสัญญาณตางๆ เครื่องวัด
น้ําหนักพิกัดของของเหลว เครื่องวัดความเร็วของลม และตัวอยางอาวุธสงคราม เปนตน17

24 
กลาวไดวาการศึกษาท้ังจากตําราและอุปกรณดาราศาสตรท่ีทรงสั่งซ้ือจากตางประเทศได

สั่งสมใหพระองคทรงมีความรูทางดาราศาสตรในชวงแรกเริ่มจนมีการสอบถามถึงการคนพบดาว
เนปจูนกับเซอร จอหน เบาริ่ง 1 8

25 และทรงสามารถคํานวณอุปราคาท่ีจะเกิดข้ึนในป พ.ศ.2393 ได ดัง
คํากลาวของเซอร จอหน เบาริ่ง วา “พระองคทรงสามารถคํานวณสุริยุปราคาและจันทรุปราคา การโคจร
บังกันของดาวนพเคราะห และดาวบางดวงที่ไมเคลื่อนที่ วามีแสงแรงกลาและจางแตกตางกันเพียงใด จะ
สามารถแลเห็นไดดวยตาเปลาหรือไมเมื่อโคจรเขาหาหรือโผลออกจากดวงจันทรที่กําลังสองแสง ณ สถานที่
ทุกหนทุกแหง จะเปนเสนรุงเสนแวงที่เทาไร พระองคทรงทราบไดหมด”26 

หรือหลังจากท่ีชนชั้นนําสยามไดกลาวแกพระองควา พวกเขายอมรับแนวคิดเรื่องโลก 
กลมภายหลังจากอานหนังสือ “Almanac and Astronomy” ของศาสตราจารยเจสซี แคสเวลล แต
พระองคไดทรงอางวา พระองคทรงเชื่อแนวคิดเรื่องโลกกลมมานานกวา 15 ป กอนท่ีคณะมิชชันนารี

24 เซอร จอหน เบาริง, ชาญวิทย เกษตรศิริ และกัณฐิกา ศรีอุดม, บรรณาธิการ, 
ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม เลม 2 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยตาแหงประเทศไทย, 2547), 265. 

25 เรื่องเดียวกัน, 237. 
26 มอฟแฟท แอ็บบอต โลว, แผนดินพระจอมเกลา, 219. 
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อเมริกันจะเขามาในสยามเสียอีก ในขณะท่ีชนชั้นนําสยามทานหนึ่งกลับปฏิเสธและไมเชื่อถือแนวคิดนี้
20

27 
ยิ่งไปกวานั้น ในความคิดของพระองคยังทรงเชื่อวาโลกเปนเพียงดาวเคราะหดวงหนึ่ง

เชนเดียวกับดวงดาวตางๆ และพ้ืนผิวของโลกก็ประกอบไปดวยประเทศตางๆ ซ่ึงสยามเองก็เปนหนึ่ง
ในนั้น 2 1

28และทรงสามารถตั้งคําถามแกมิชชันนารีวาระยะเวลาท่ีแตกตางกันของกลางวันและกลางคืน 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากระยะท่ีโลกอยูใกลดวงอาทิตยท่ีสุดในชวงวันท่ี 3 - 4 มกราคม และระยะท่ีอยูหาง
จากดวงอาทิตยมากท่ีสุดในชวง 3 - 4 กรกฎาคม และจากการท่ีแกนโลกไมไดตั้งตรง พระองคจึงทรง
ตองการทราบวาสวนไหนเปนของใหมของชาวตะวันตก22

29   
อยางไรก็ตาม แมจะปรากฏหลักฐานท้ังตําราและอุปกรณท่ีเก่ียวของในทางดาราศาสตร

ตามแบบวิทยาการตะวันตก แตในขณะเดียวกันไดปรากฏหลักฐานวาพระองคคํานวณดาราศาสตรโดย
ใชวิธีแบบโหราศาสตรดวยเชนกัน  

ดังประวัติการศึกษาของพระองคตั้งแตสมัยดํารงตําแหนงเปนเจาฟามงกุฎในขณะนั้น
พบวา พระองคทรงไดรับการศึกษาในแตละวิชาจากสํานักตางๆ ตามหลักการศึกษาของพระราชโอรส
และพระราชธิดาแหงกรุงรัตนโกสินทร 2 3

30 อาทิเชน ทรงไดรับการศึกษาอักขรวิธีจากสํานักพระพุทธ
โฆษาจารย (บุน) วัดโมฬีโลก, ทรงศึกษาพระพุทธวจนะและคดีโลกคดีธรรมในสํานักกรมพระปรมา 
นุชิตชิโนรส 2 4

31 ทรงศึกษาวิชาเฉพาะสําหรับพระราชกุมาร เชน วิชาคชกรรมศาสตร อัศวศาสตร และ
ยุทธพิชัยสงครามจากสํานักเจาพระยาศรีธรรมาธิราช (บุญรอด)32 ทรงไดรับการศึกษาวิชาคณนาวิธี 
วิชาโหราศาสตร ประวัติศาสตร และการเมือง เปนตน26

33 
และการศึกษาวิชาสยามโบราณเหลานี้เอง ทําใหเจาฟามงกุฎสามารถนําความรูเหลานี้มา

ใชในการทรงพระคํานวณเหตุการณตางๆ อาทิ การคํานวณฤกษโกนจุก “อนึ่งการโกนจุกนั้น กําหนดไว
วาวัน 3 10ฯ 2 คํ่า แลวัน 4 11ฯ 2 คํ่า จะทําการมงคลตั้งนามใหสุพรรณบัตรกอนคร้ังหนึ่ง ตอแรม 8 คํ่า 9 

27 Thongchai Winichakul, Siam Mapped A History of the Geo - Body of a 
Nation (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994), 38. 

28 Ibid., 44. 
29 วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนช้ันนําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, 2545), 32. 
30 ประชุมพระนิพนธเบ็ดเตล็ด (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2504), 117 - 118. 
31 ประชุมพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 4 ภาคปกิณกะภาค 1 (พระนคร: โรงพิมพ

พระจันทร, 2500), 15. 
32 กรมพระนราธิปประพันธพงศ, “ประดิษฐานพระสงฆคณะธรรมยุตินิกาย,”  ใน วชิร

ญาณวงศ 2507 (พระนคร: ไชยวัฒน, 2507), 94. 
33 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา (พระนคร: หอสมุดกลาง 09, 

2513), 99. 

                                                           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 
 

คํ่า 10 คํ่า 11 คํ่า 4 วัน จึงจะมีการโกนจุก เพราะฤกษในวันเนื่องกัน 6 วันหาไมได...ถาไมมีเหตุที่จําใจ
จะตองงดก็จะทําเปนแน ถามีเหตุจะตองงดก็จะตองเลื่อนไปตอเดือน 4”34 

การคํานวณป “ปซึ่งจะใชในการกําหนดหนุนทุมโมงใหแนนี้ ตองใชปที่ชื่อวา IเสมาI คือเทากัน
ทุกป คิดปละ 365 วัน…ในคํานี้พวกโหรที่รูวาสารัมแลสุริยยาตรา…แลซึ่งคํานวณดังนั้นก็ชอบอยูในที่จะวา
พระอาทิตยดําเนินถึงดาวฤกษประจบรอบที่ เกาตามโหรในสยามประเทศไทย 2 8

35 หรือการคํานวณ
ปรากฏการณทางธรรมชาติ “รัชกาลที่ 4 ทรงคํานวณไววา ในปมะโรงสัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 จะมี
สุริยุปราคาจับหมดดวง…ซึ่งยากนักที่จะไดเห็นในพระราชอาณาจักรดวยวิธีโหราศาสตรไดทรงสะสมมานาน
ตามสารัมภไทย สารัมภมอญ แตตําราอเมริกันฉบับเกา และตําราอังกฤษเปนหลายฉบับไดทรงคํานวณ
สอบสวนตองกัน”36 

จากหลักฐานขางตนระบุใหเห็นถึงชื่อตําราโหราศาสตรโบราณท่ีพระองคทรงใชในการ
คํานวณ ไดแก ตําราสารัมภไทย ตําราสารัมภมอญ และตําราสุริยยาตรา บาทหลวงปาลเลอกัวซได
กลาวถึงโหร ใน เลาเรื่องกรุงสยาม ไววา ชาวสยามมีหนังสือหลายเลมท่ีแปลจากภาษาบาลีเรื่องการ
โคจรของดวงอาทิตยและดวงจันทรดวงดาวในจักรราศี ดาวพระเคราะห และนิมิตตางๆ ท่ีจะพยากรณ
จากการโคจรของดวงดาวเหลานั้น แตวิทยาการประเภทนี้เรียนรูกันเฉพาะในหมูพราหมณ  ซ่ึงเปน
โหรหลวง และมีจํานวนเพียงไมก่ีคน และมักจะพยากรณใหประชาชนเชื่อถืออยางงมงาย หรือเพ่ือ
สรางชื่อเสียงของตนในฐานะเปนนักปราชญ อีกท้ังโหรเหลานี้ไมไดใชเครื่องมือทางดาราศาสตร การ
คํานวณจึงเปนไปอยางประหลาดๆ30

37 
ดังหลักฐานท่ีเมอรซิเออร เดอ ลาลูแบร ราชทูตแหงฝรั่งเศส กลาวถึง “คัมภีรสุริยยาตร” 

ตําราดาราศาสตรของสยามวา “วิธีการอันนี้นับวาแปลกอยูมาก ไมมีการวางตารางสูตรแตประการใด มีแต
การบวก ลบ คูณและหารดวยเลขลางจํานวน ซึ่งในเบื้องแรก เราก็มองไมเห็นพื้นฐานหลักเกณฑเลยวา 
จํานวนเลขเหลานี้เขามามีบทบาทเก่ียวของดวยสถานไร”38 
 หรือขอสงสัยท่ีคณะเยซูอิต นักคณิตศาสตรท่ีเดินทางมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช เม่ือป พ.ศ.2228 ไดสนทนากับโหรพราหมณผูหนึ่งในราชสํานักละโว ถึงความสามารถในการ
คํานวณอุปราคาดวยวิธีโหราศาสตรท่ีเขาพยากรณผิดไปเพียงเสี้ยวเวลา แตคํานวณเวลาท่ีจับคราสผิด

34 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว เลม 1 (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2506), 43. 

35 “พระราชบัญญัติเรื่องนาฬิกาทุมโมง”, สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอ
, รัชกาลท่ี 4 จ.ศ.1219 - 1230, เลขท่ี 190, หอสมุดแหงชาติ.  

36 “จดหมายเหตุเสด็จหวากอ ปมะโรง พ.ศ.2411,” ใน ประชุมจดหมายเหตุเรื่อง
สุริยุปราคาในรัชกาลท่ี 4 และเรื่องรัชกาลท่ี 4 ทรงพระประชวรและสวรรคต, พิมพครั้งท่ี 3 (พระ
นคร: กรมศิลปากร, 2514. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพนาวาตรี หลวงจําเดิมเผด็จศึก ณ สุสาน
หลวง วัดเทพศิรินทราวาส 1 พฤศจิกายน 2514), 1.  

37 ฌัง - บัปติสต ปาลเลกัวซ, เลาเรื่องกรุงสยาม, พิมพครั้งท่ี 2, แปลโดย สันต ท. โกมล
บุตร (กรุงเทพฯ: กาวหนา, 2520), 319. 

38 ซีมอง เดอ ลา ลูแบร, ราชอาณาจักรสยาม เลม 2, แปลโดย สันต ท.โกมลบุตร (พระ
นคร: กาวหนา, 2510), 158 - 160. 
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ไปมาก อยางไรก็ตาม คณะเยซูอิตฟงภาษาสยามไมออก จึงไมอาจทราบไดวาโหรใชวิธีใดในการ
คํานวณอุปราคา อีกท้ังโหรยังไดตั้งคําถามเก่ียวกับดวงอาทิตยและดวงดาวตางๆ เชน ดวงอาทิตยอยู
ในราศีใด มีดาวฤกษอยูเปนจํานวนเทาใด เปนตน32

39 
นอกจากนี้ชนชั้นนําสยามเอง อยางกรมพระยาวชิรญาณวโรรสไดกลาวถึงโหราศาสตรใน

สยามทํานองวา มีเนื้อหาท่ีเขาใจยาก และมีวิธีการสอนท่ีบกพรอง เนื่องจากไมอธิบายใหผูเรียนเขาใจ
ในรายละเอียดตางๆของโหราศาสตรอยางถองแท และการสอนก็มุงเนนแตใหสามารถนําไปทํานาย
เหตุการณตางๆเสียมากกวา33

40  
 

สอดคลองไปกับขอสังเกตของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ ดังท่ีทรงกลาววา  
 

ดาราศาสตรคํานี้รูสึกวาเพิ่งไดยินเมื่อเร็วๆนี้เอง ฉันเห็นวาคํา โหราศาสตร และ 
        คํา ดาราศาสตร เปนอันเดียวกัน เพราะโหรเขาก็ถือดวงดาวนั่นเอง ถาหากวา ดาราศาสตร  
        เปนศัพทผูกข้ึนใหมก็คงเปนดวยเห็นโหรหนักไปในทางหมอดู จึงเห็นวาเปนตางวิชากัน ที่จริง 
        ก็ควรแลว เพราะโหรเราหลับตา หาไดดูดวงดาวไม ลางคนจะไมรูจักดวงดาวเสียดวยซ้ํา ทํา 
        อะไรก็ทําไปตามตําราที่ตนมีอยูเทานั้น34

41 
 

สรุปไดวาสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศนั้นทรงมองถึงความหมายของศัพทท้ัง
โหราศาสตรและดาราศาสตรใน 2 ความหมาย โดยความหมายแรกทรงมองวาศัพท 2 คํานี้มีการ
คํานวณท่ีเก่ียวกับระบบดวงดาวในทองฟาเหมือนกัน แตการศึกษาแบบโหราศาสตรเปนเพียงเรื่องท่ี
โหรทําตามตอๆ กันมาจากในตําราเทานั้น โดยโหรอาจไมไดรูจักหรือเขาใจระบบดวงดาวอยางแทจริง 
จึงทําใหโหรทํานายในลักษณะการคาดเดาไปตางๆ นานาเสียมากกวา 

39 ตาชารด กวีย บาทหลวง, จดหมายเหตุการณเดินทางสูประเทศสยามของบาทหลวง
ตาชารด, 126 - 127. 

40 เราเริ่มเรียนโหราศาสตรกับขุนเทพยากรณ (ทัด) ตั้งตนหัดทําปฏิทินกอน เขาใจยาก 
จริงๆ เพราะเราเอาโหราศาสตรกับพยากรณศาสตรรวมเขาเปนศาสตรอันเดียวกัน นําใหเขาใจวาเรียน
โหราศาสตร ก็เพ่ือมีวิชารูจักทํานายเหตุการณตางๆ จึงมุงไปเสียในทางนั้น และเพราะวิธีสอนบกพรอง
ดวย…ท่ีไมไดเก่ียวกับโหราศาสตรเลย แตเก่ียวกับพยากรณศาสตร กวาจะคลําเขาใจไดแตละอยางชาง
ยากเสียจริงๆ ขาพเจาไมแนใจวาโหรจะอธิบายไดทุกคน โหรไมรูจักดาวฤกษหรือแมดาวพระเคราะห
ดวย ใน สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พระประวัติตรัสเลา (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพบํารุงนุกูลกิจ, 2467. พิมพในงานฉลองโรงเรียนมนุษยนาควิทยาทาน เดือนสิงหาคม 2467), 34 
- 35. 

41 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศทรงบันทึกเรื่องความรูตางๆประทานพระยาอนุมานราชธน เลม 4 (พระนคร: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2506), 117.  
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สวนความหมายท่ีสองทรงมองวา “ดาราศาสตร” เปนศัพทใหมท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชแยก
ความหมายออกจาก “โหราศาสตร” เพราะดาราศาสตรคือการคํานวณเหตุการณเทหวัตถุบนทองฟา
ตามหลักวิทยาศาสตรแบบตะวันตก โดยใชเครื่องมือดาราศาสตรแบบตะวันตกในการคํานวณ 
ดวยเหตุนี้การคํานวณดาราศาสตรดวยวิธีแบบโหราศาสตร จึงไมเปนท่ียอมรับของชาวตะวันตก 
เพราะทําใหเกิดขอกังขาวาการคํานวณดาราศาสตรดวยวิธีโหราศาสตรนั้น มีหลักในการคํานวณเชนไร 
และจะเปนการคํานวณท่ีถูกตองและแมนยําหรือไม หากปราศจากเครื่องมือดาราศาสตรแบบตะวันตก  

ใน Siam Mapped A History of the Geo - Body of a Nation ธงชัย วินิจจะกูล 
ไดตั้งขอสังเกตไววา รัชกาลท่ี 4 ทรงโปรดการคํานวณระบบดาวเคราะห และไดพัฒนาการคํานวณ
ดาราศาสตรข้ันตนจากโหราศาสตรแบบโบราณของสยามท่ีพระองคทรงศึกษาเม่ือครั้งยังทรงผนวชจน
มีความเชี่ยวชาญ 3 5

42 และการฝกฝนโหราศาสตรของรัชกาลท่ี 4  ไมใชเพ่ือการทํานายโชคชะตาตาม
ความเชื่อ แตเพ่ือเปนฐานความรูในการเขาถึงดาราศาสตร พระองคทรงโปรดการสังเกตปรากฎการณ
บนทองฟาตางๆ เชน ดาวหาง จุดท่ีปรากฎในดวงอาทิตย การโคจรของดาวเคราะหตางๆ เปนตน แต
อยางไรก็ตาม พระองคก็ไมเคยทรงติเตียนการทํานายโชคชะตา เพราะพระองคทรงแยกการทํานาย
โชคชะตาออกจากการคํานวณปรากฎการณบนทองฟาตามหลักทางวิทยาศาสตร อีกท้ังพระองคทรง
เชื่อวาปรากฎการณบนทองฟาไมมีผลกระทบท่ีสงผลตอกิจกรรมของมนุษยเลย ซ่ึงนับวาเปนแนวคิดท่ี
แตกตางไปจากนักโหราศาสตรในสมัยของพระองคท่ีมักจะทํานายถึงโชคชะตาอนาคตจากการสังเกต
ดวงดาวบนทองฟาและปรากฎการณทางธรรมชาติ 
 แมวารัชกาลท่ี 4 จะทรงศึกษาดาราศาสตรท้ังจากตําราโหราศาสตรของสยาม หรือ
หนังสือดาราศาสตรแบบตะวันตก หรือทรงใชอุปกรณทางดาราศาสตรแบบตะวันตก แตใน
ขณะเดียวกัน พระองคก็ทรงใชอุปกรณในการคํานวณดาราศาสตรแบบโหราศาสตรควบคูกันไปดวย 
ไดแก กระดานปกขคณนา มีลักษณะเปนกระดานไมรูปสี่เหลี่ยมผืนผา โดยพระองคทรงคิดคนข้ึนแทน
ปฏิทินจันทรคติแบบเดิมท่ีมีความคลาดเคลื่อนไปมากจากปรากฎการณบนทองฟาท่ีเกิดข้ึนจริง ดวย
การคิดวิธีคํานวณวันข้ึน - วันแรมในแตละปกษใหใกลเคียงกับปรากฎการณของพระจันทรมากท่ีสุด
ตามหลักเกณฑการคํานวณสุริยุปราคาและจันทรุปราคาของคัมภีรสารัมภ จนเกิดเปน “ปฏิทินปกข
คณนา” ข้ึน36

43 (ภาพท่ี 22) 
 
 
 
 
 

42 Thongchai  Winichakul, Siam Mapped A History of the Geo - Body of 
a Nation, 42 - 43.  

43 พิพัฒน สุขทิศ, “ขยายความพระบรมราชาธิบาย” ใน พระบรมราชาธิบาย อธิกมาส 
อธิกวาร และปกขคณนาวิธี, (พระนคร: มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2511. พิมพในงาน
พระราชทานเพลิงศพพระยาบริรักษเวชชการ (บริรักษ ติตติรานนท), 2511), 71 - 73. 
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ภาพท่ี 22 กระดานปกขคณนา อุปกรณท่ีใชในการคํานวณแบบจารีต  
ท่ีมา: สาลิน วิรบุตร, บรรณาธิการ, พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบิดาแหง
วิทยาศาสตรไทย (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2534), ไมปรากฏเลขหนา. 
 

ใน คราสและควินิน บทวิจารณ ‘ปากไกและใบเรือ’ ของ นิธิ เอียวศรีวงศ พิพัฒน พสุ
ธารชาติ ไดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการศึกษาโหราศาสตรและดาราศาสตรของรัชกาลท่ี 4 วา 
หากศึกษาพระราชประวัติของรัชกาลท่ี 4 โดยไมพยายามปฏิเสธตอการกระทําท่ีมีลักษณะไมเปน
วิทยาศาสตร ก็จะพบวาโลกทัศนของพระองคไมไดมีความเปนเหตุเปนผลแบบตะวันตก หรือเปน 
วิทยาศาสตรอยางชัดเจนตามคําอธิบายของนักประวัติศาสตรสวนใหญ 3744 และไดมีขอโตแยงแนวคิด
ของธงชัย วินิจจะกูล ในประเด็นขางตนวา ไมเห็นดวยกับการตีความของธงชัย วินิจจะกูล เพราะใน
ประกาศการทํานายปรากฎการณทางธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึนของรัชกาลท่ี 4 แมวาพระองคจะทรง
อธิบายถึงการเคลื่อนท่ีของดาวหางวาเปนเรื่องของธรรมชาติ แตพระองคก็ยังคงใหความสนใจตอการ
ทํานายทายทักอันเปนคุณลักษณะของวิชาโหราศาสตรไทย38

45  
 
 

44 พิพัฒน พสุธารชาติ, “ความเปนเหตุเปนผลของพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลา 
เจาอยูหัว” ใน คราสและควินิน บทวิจารณ ‘ปากไกและใบเรือ’ ของ นิธิ เอียวศรีวงศ, เขาถึงเม่ือ 
11 สิงหาคม พ.ศ.2558, เข้าถึงได้จาก http://www.academia.edu/5153629/หนังสือ_วิจารณ_

ปากไก_และใบเรือ_ของ_นิธิ_เอียวศรีวงศ_, 182. 
45 เรื่องเดียวกัน, 189. 
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 ดังคําทํานายประกาศดาวหางประกาตรีศกในป พ.ศ.2404  
 

ในประกาตรีศกนี้จะมีดาวหางมาคลายกันกับปมะเมียสัมฤทธิ...เพราะฉะนั้นถาใคร 
        เห็นอยาไดตกใจวากระไรวุนวายไป วิสัยของประหลาดในอากาศมีมาถาจะโทษก็เคยเห็นใหเกิด 
        เหตุสองอยาง ใหฝนแลงในฤดูฝนหรือจะใหฝนตกมากเกินปกติไปอยางหนึ่ง จะใหเกิดความไข 
        ตางๆ แกคนหรือชางมาโคกระบืออยางหนึ่ง เหมือนเชนดาวหางซึ่งมีมาเมื่อปลายปมะเมียสัม 
        ฤทธิศกนั้น ก็เกิดเหตุกระบือตายมากอยางหนึ่งแลว ในฤดูฝนปมะแมฝนก็แลง คร้ันปลายป 
        มะแม แลตนปวอกก็มีความไขลง ก็ถากลัวเหตุอยางนี้ ก็ใหเตรียมตัวตอสูเหตุอยางนี้คือวากลัว 
        ฝนแลง เมื่อฝนยังมีอยูก็ใหรีบทํานาเสีย…ถากลัวความไขวาเกลือกฝดาษจะชุม ตวัใครและบุตร 
        หลานใครยังไมไดออกฝดาษก็ใหรีบพามาปลูกฝดาษที่โรงทานนอกก็ด3ี9

46 
 

และอีกหนึ่งแนวคิดของพิพัฒน พสุธารชาติ วา “ในมุมมองของวิชาโหราศาสตร การที่
รัชกาลที่ 4 ทรงอธิบายถึงความผิดพลาดหรือความไมรูของบรรดาโหรในสมัยนั้น ก็ไมไดหมายความวา
พระองคจะไมเชื่อถือในเร่ืองการพยากรณของวิชาโหราศาสตร”47 

จากความขางตนผูวิจัยอาจอนุมานไดวาการท่ีรัชกาลท่ี 4 ไมทรงปฏิเสธความรูแบบจารีต 
เพราะองคทรง “เลือกใช”ความรูดาราศาสตรแบบจารีตเฉพาะท่ีพระองคสามารถพิสูจนไดวาเปนชุด
ขอมูลท่ีถูกตองและแมนยํา และหากเปนไปในกรณีนี้ก็จะไมอาจติเตียนพระองคไดวา ถาพระองคทรง
ยอมรับความรูแบบจารีตชุดหนึ่งแลว แตไมไดหมายความวาพระองคจะทรงยอมรับความรู 
ดาราศาสตรแบบจารีตท้ังหมด หากเปนเชนนั้นจึงอาจกลาวไดวารัชกาลท่ี 4 ทรงเลือกรับความรูดารา
ศาสตรแบบตะวันตกเชนเดียวกันกับวิธีการเลือกรับความรูดาราศาสตรแบบจารีตขางตนเชนกัน 

จากการศึกษาดาราศาสตรของพระองค นํามาสูพระปรีชาสามารถในการทรงคํานวณ
เหตุการณทางดาราศาสตรลวงหนาท่ีจะเกิดข้ึนได อาทิ การคํานวณสุริยุปราคาในป พ.ศ.240048,  

 
 

46 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 เลม 2, พิมพ
ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2528), 205 - 208. อานเพ่ิมเติมใน พิพัฒน พสุธารชาติ, 
“ความเปนเหตุเปนผลของพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว” ใน คราสและควินิน บท
วิจารณ ‘ปากไกและใบเรือ’ ของ นิธ ิเอียวศรีวงศ, 190. 

47 พิพัฒน พสุธารชาติ, “ความเปนเหตุเปนผลของพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลา 
เจาอยูหัว” ใน คราสและควินิน บทวิจารณ ‘ปากไกและใบเรือ’ ของ นิธิ เอียวศรีวงศ, 192. 
48 วัน 6 ฯ15 10 คํ่า ปมะเส็งนพศก มีสุริยุปราคาเห็นท่ีกรุงเทพฯ นี้ จับทิศพายัพเวลาเชา 4 โมง 6 
บาท คือ 10 นาฬิกา กับ 38 นาทีแตเท่ียงคืน จับมากกวาท่ีเคยเห็นมาแตกอนทุกครั้ง แสงแดงเม่ือ
กลางคราสนั้นออน เย็นไมรอนเลยเหมือนแดดเวลาบายเย็นทีเดียว ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เลม 2 (กรุงเทพฯ: องคการคา
ของคุรุสภา, 2506), 244 - 245. 
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ประกาศสุริยุปราคาฝายเหนือ ณ วัน 1 1ฯ 2 คํ่า 4 2

49 ประกาศจันทรอุปราคา 4 3

50 และการ
คํานวณกําหนดวันจันทรุปราคา44

51 โดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุการณท่ีสรางชื่อเสียงใหแกพระองคเปนอยาง
มากในทางดาราศาสตร คือ ทรงทํานายเหตุการณสุริยุปราคาวาจะมีข้ึนเม่ือปมะโรง พ.ศ.2411 ท่ี
ตําบลหัววาน อําเภอหวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ภาพท่ี 23) ดังความวา“รัชกาลที่ 4 ทรงคํานวณ
ไวแตเมื่อปขาลอัฐศกวา ในปมะโรงสัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 จะมีสุริยุปราคาจับหมดดวงเมื่อเดือน 10 ข้ึน 
คํ่า 1...ที่ตําบลหวากอแขวงเมืองประจวบคีรีขันธ ตรงเกาะจานเขาไปเปนทามกลางที่มืดหมดดวง”52 

เม่ือเกิดปรากฎการณสุริยุปราคานั้น ไดมีหลักฐานเอกสารบันทึกใน ประชุมพงศาวดาร
ภาค 19 จดหมายเหตุหอสาสตราคม กับจดหมายเหตุเรื่องสุริยอุปราคา ปมะโรง พ.ศ.2411 ความวา 
ในขณะท่ีพระจันทรกําลังเคลื่อนบังดวงอาทิตยเกือบหมดท้ังดวง หากมองดวงอาทิตยดวยกลอง
โทรทรรศน จะเห็นเพียงขอบของดวงอาทิตยท่ีถูกดวงจันทรบดบังจนกลายเปนเงามืด แตถามองดวย
ตาเปลา จะเห็นดวงจันทรกําลังโอบรัดดวงอาทิตยจนมีลักษณะคลายดวงดาวและหายไป เหลือเพียงสี
ขาวสลัวคลายเมฆขาวลอมรอบวงดํา จนกระท่ังดวงจันทรบดบังดวงอาทิตยเต็มดวง ทําใหสถานการณ
ตอนนั้นมืดเหมือนเวลากลางคืน จนมองไมเห็นอะไร แตในท่ีสุดเม่ือเวลา 11 นาฬิกา กับ 43 นาที 7 
วินาที ดวงอาทิตยก็ไดโผลพนออกมา ซ่ึงเปนเวลาท่ีตรงกับการคํานวณปรากฎการณสุริยุปราคาในครั้ง
นี้อยางแมนยํา46

53  
 

49 “เรื่องสุริยุปราคาฝายเหนือ ณวัน 1 1ฯ 2 คํ่า”, สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, 
เสนดินสอ, รัชกาลท่ี 4, จ.ศ.1225, เลขท่ี 121, หอสมุดแหงชาติ. 

50 วันพฤหัส เดือนสาม ข้ึนสิบหาคํ่า ปมะเมียสัมฤทธิศก จะมีจันทรอุปราคา เปนสรรพ
คราธจับสิ้นดวง แตเวลาจับแลเวลาสิ้นดวงนั้น ในกรุงเทพฯนี้ จะไมเห็นไดเพราะพระจันทรยังไมข้ึน 
จับมาแตเวลาบาย 3 โมง 4 บาท ตอเวลาบาย 5 โมงกับ 8 บาทพระจันทรจะข้ึน ถึงข้ึนก็จะอยูในเงา
มืด เปนแตเงาดวงแดงอยูไมเห็นดวงชัด คนดูตองปนข้ึนท่ีสูงทีเดียวจึงจะเห็นได ใน ราชกิจจา
นุเบกษาในรัชกาลท่ี 4 (กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ, 2537), 174. 

51 “วาดวยการคํานวณกําหนดวันจันทรุปราคา”, สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, 
เสนดินสอ, รัชกาลท่ี 4, ไมปรากฏ จ.ศ., เลขท่ี 181 ม.17, หอสมุดแหงชาติ. 

52 “จดหมายเหตุเสด็จหวากอ ปมะโรง พ.ศ.2411,” ใน ประชุมจดหมายเหตุเรื่อง
สุริยุปราคาในรัชกาลท่ี 4 และเรื่องรัชกาลท่ี 4 ทรงพระประชวรและสวรรคต, 1. 

53 ครั้นดวงพระอาทิตยลับหายไป นาฬิกาคนถือดูก็ไมเห็น มืดเหมือนกลางคืน ครั้นไป
ประมาณนาที 1 ฤายังไรไมแน...ครั้นลวงมาสัก 5 นาทีเศษ เห็นเปนฟนเลื่อยท่ีวงดํานอยๆ ขางทิศ
ประจิมคอนหรดีในดวงดํานั้น ครั้นแลวพระอาทิตยผุดออกมา มีรัศมีเปนแสงสวางเห็นนาฬิกาได 
ขณะนั้นนาฬิกาได 11 นาฬิกา กับ 43 นาที 7 วินาที ถูกตองกับท่ีทรงพยากรณไวไมคลาดเลย ใน 
“กระแสรับสั่งรัชกาลท่ี 4 เรื่องสุริยุปราคา เม่ือปมะโรง พ.ศ.2411 ตนฉบับของกรมขุนวรจักรธรานุ
ภาพ” ใน ประชุมพงศาวดารภาค 19 จดหมายเหตุหอสาสตราคมกับจดหมายเหตุเรื่องสุริยอุป
ราคา ปมะโรง พ.ศ.2411, พิมพครั้งท่ี 2 (พระนคร : โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ, 2463), 52 - 53. 
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อีกท้ังพระองคยังไดทรงคํานวณการชมสุริยุปราคาครั้งนี้ในกรุงเทพฯ ไวดวยวา จะเห็น
คราสเม่ือเวลา 10 นาฬิกา 7 นาที แตถาพนักงานนาฬิกาไมใสใจตอการทําหนาท่ีกรมนาฬิกาใน
พระบรมมหาราชวัง เพ่ือคอยนับเวลาแจงแกประชาชน ประชาชนก็จะไมไดรับชมเหตุการณดังกลาวนี้
47

54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
ภาพท่ี 23 รัชกาลท่ี 4 เสด็จทอดพระเนตรเหตุการณสุริยุปราคาท่ี อ.หวากอ จ.ประจวบคีรีขันธ 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ NAT - P000001.jpg 
 

เหตุการณสุริยุปราคาในครั้งนี้นาจะมีสวนเปลี่ยนแปลงความเชื่อของชนชั้นสูงบาง
พระองค รวมถึงบรรดาโหรในพระราชสํานักท่ีไมเชื่อถือในการทํานายครั้งนี้4855 

54 ท่ีกรุงเทพฯทรงคํานวณกะการแลวเปนแน วาเห็นจะจับทิศพายัพ เวลา 10 นาฬิกา 
กับ 7 นาทีเศษ แลวคราสจะคอยเรไปทิศประจิม ทิศหรดีจนทิศทักษิณ จะจับมากท่ีสุด...การนี้เปนแต
การทรงคํานวณไมไดเห็น แตท่ีจะเปนก็คงจะไมคลาดกําหนดนี้นัก แตผูอยูรักษาพระนครรักษา
พระราชวัง ใจสกปรกเหมนเหมนักไมละการใจไพร...ไมเอาใจใสพอใจพูดถึงแตเวลาจับ วาจับโมงนั้น
บาทนี้...ก็พูดโงๆเซอะๆดวยเหตุสองประการ ใน “เรื่องสุริยุปราคาและรายพระนามกับนามขุนนาง”, 
สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอ, รัชกาลท่ี 4, จ.ศ.1229, เลขท่ี 84, หอสมุดแหงชาติ. 
และแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของหอนาฬิกาอีกอยางหนึ่งคือ สามารถแจงเวลาการชมปรากฎการณ
ทางดาราศาสตรไดอยางเท่ียงตรง 

55 มีพระราชดํารัสแถลงแกพวกโหรไทยในสมัยนั้น ก็มิใครมีใครเห็นพองดวย เพราะผิด
กับท่ีกลาวไวในตําราครั้งนั้นวา ไมเคยเห็นสุริยุปปราคาเต็มคราสในประเทศสยาม…สมเด็จเจาฟาฯ 
กรมพระยาบําราบปรปกษ ไดตรัสเลาเม่ือภายหลังวา แมพระองคทานเองก็ไมทรงเชื่อพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว…หากเกรงพระราชอัธยาศัย ก็รับตามเสด็จไปดูดวย ใน สุริยุปราคา 
พ.ศ.2411, 2418, 2472 (พระนคร: โรงพิมพไทยเขษม, 2477. พิมพข้ึนในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระนครอภิบาล (พัน รักตประจิต), 2477), 1. 
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แตเม่ือรัชกาลท่ี 4 ไดเสด็จกลับยังพระนคร ไดมีพระบรมราชโองการรับสั่งแกบรรดาโหร
ในพระราชวังถึงเหตุการณสุริยุปราคาท่ีตําบลหวากอ แตกลับไมมีโหรคนใดตอบคําถามของพระองค 
ไดอยางถูกตอง เปนเหตุใหพระองคทรงกริ้วและมีพระราชดํารัสใหลงโทษเหลาโหร โดยการใหไปขัด
ศิลาท่ีวังสราญรมยอยู 1 วัน แลวใหทําทัณฆกรรมดวยการนําลูกประคําหอยโขงมาสวมคอ และใหกิน
ขาวน้ําดวยกะลากาบหมากเปนภาชนะใสกับขาวอยู 8 วัน ภายใตหองอาลักษณจึงพนโทษ49

56 
เหตุการณนี้สะทอนใหเห็นวา รัชกาลท่ี 4 ทรงคาดหวังวาบรรดาโหรหลวงจะสนใจสังเกต

ปรากฎการณสุริยุปราคาครั้งนี้ แมวาการคํานวณของพระองคจะมีวิธีการท่ีแตกตางไปจากวิธีการท่ี
เหลาโหรหลวงใชก็ตาม แตอยางไรก็ตาม นับวาการคํานวณเหตุการณในครั้งนี้ ยังคงเปนสวนหนึ่งของ
วิชาโหราศาสตร5057 

ซ่ึง พิพัฒน พสุธารชาติ อางถึงการใหความสําเร็จในการทํานายเหตุการณสุริยุปราคาท่ี
หวากอของรัชกาลท่ี 4 วามีสวนมาจากการศึกษาดวยพระองคเองตามตําราโหราศาสตรดังท่ีกลาวใน
ขางตน สอดคลองไปกับความเห็นของเจาพระยาทิพากรวงศท่ีใหความสําคัญกับตําราทางโหราศาสตร
ท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงใชในการคํานวณเหตุการณและยังไดกลาวถึงเนื้อหาในตําราดาราศาสตรแบบ
ตะวันตกวา แมวาจะมีเนื้อหาท่ีตรงกันกับตําราโหราศาสตร แตตําราดาราศาสตรแบบตะวันตกไมไดมี
ความถูกตองเหนือไปกวาตําราโหราศาสตรแตอยางใด51

58 ซ่ึงแยงกับความเห็นของ 
ธงชัย วินิจจะกูล ท่ีเชื่อวาความสําเร็จของเหตุการณสุริยุปราคาท่ีหวากอเกิดมาจากความรูทางดารา
ศาสตรตะวันตกของรัชกาลท่ี 459 

อีกประเด็นของการเกิดสุริยุปราคาท่ีหวากอ รัชกาลท่ี 4 ไดทรงเสด็จสรงมูรธาภิเษก 5 3

60
 ดัง

ความ “เวลาเชา 4 โมง 3 นาที เสด็จออกทรงกลอง แตทองฟาเปนเมฆฝนคลุมไปในดานตะวันออกไมเห็น
อะไรเลย ตอเวลา 4 โมง 16 นาที เมฆจึงจางสวางออกไปเห็นดวงพระอาทิตยไรๆ แลดูพอรูวาจับแลว จึง

56 พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว เลม 2, 250. 

57 พิพัฒน พสุธารชาติ, “ความเปนเหตุเปนผลของพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลา 
เจาอยูหัว” ใน คราสและควินิน บทวิจารณ ‘ปากไกและใบเรือ’ ของ นิธิ เอียวศรีวงศ,  
208 - 209. 

58 เรื่องเดียวกัน, 205 - 206. 
59 เรื่องเดียวกัน, 205. 
60 ตามธรรมเนียมการสรงมูรธาภิเษกและแจกเงินขณะเกิดอุปราคา เปนธรรมเนียมไดรับ

อิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ - ฮินดู การกระทําเชนนี้เพ่ือชําระลางความมัวหมอง เพราะพระ
อาทิตยและพระจันทรมีสถานะเปรียบเหมือนกษัตริย เม่ือเกิดความมัวหมองจึงตองชําระลางพระองค 
เพ่ือความเปนสวัสดิมงคล และอีกความเชื่อหนึ่งเชื่อวา ในชวงเวลาเกิดอุปราคา จะมีท้ังพระอาทิตย 
พระจันทร และราหูมาชุมนุมกัน จึงตองมีการรดน้ํามนตเพ่ือความเปนสวัสดิมงคลแกกษัตริยและ
อาณาจักร และมีการแจกทานเพ่ือสงเสริมพระบารมีของกษัตริย อานเพ่ิมเติมใน อารี สวัสดี และ 
วรพล ไมสน, ดาราศาสตรราชสํานัก, หนังสือชุดอารยธรรมดาราศาสตรไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
ดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน), 2556), 141 - 142.  
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ประโคม เสด็จสรงมุรธาภิเษก...พระราชทานเงินแจกพระราชวงศานุวงศ และขาราชการผูใหญผูนอย”61 ซ่ึง
เปนการสะทอนใหเห็นวา รัชกาลท่ี 4 ยังทรงใหความสําคัญกับความเชื่อแบบจารีตอยู  

พิพัฒน พสุธารชาติ ไดแสดงความเห็นเก่ียวกับเรื่องนี้ และเปนประเด็นท่ีโตแยงความเห็น
ของธงชัย วินิจจะกูลวา เขาไมสามารถตอบคําถามขอนี้ไดตามมุมมองแบบวิทยาศาสตรท่ีถือวาการเกิด
สุริยุปราคาเปนเพียงปรากฎการณทางธรรมชาติ (ตามความเห็นของธงชัย วินิจจะกูล) เนื่องจากการ
ทําพิธีสรงมูรธาภิเษกของรัชกาลท่ี 4 มีความเก่ียวของกับความเชื่อทางศาสนาแบบพราหมณ จึงอาจ
ตีความไดวารัชกาลท่ี 4 ไมไดทรงมองเหตุการณสุริยุปราคาครั้งนี้วาเปนเพียงปรากฎการณทาง
ธรรมชาติ แตพระองคจะตองทรงมองเห็นความหมายบางอยางของเหตุการณผานมุมมองทางศาสนา
พราหมณ อันมีความเก่ียวของกับสถานะความเปนพระมหากษัตริยของพระองค5562 

ดังนั้นจากแนวคิดของพิพัฒน พสุธารชาติ จึงสามารถสรุปไดวา โลกทัศนของรัชกาลท่ี 4
ไมไดมีความเปนเหตุเปนผลตามแบบวิทยาศาสตรท่ีชัดเจน เพราะพระองคยังทรงมีความเชื่อในไสย
ศาสตรอยู จึงมองวาไมใชเรื่องแปลกอะไร ในเม่ือความรูทางวิทยาศาสตรไมสามารถตัดขาดจากความ
เชื่อทางไสยศาสตรไดอยางสมบูรณ5663 

จากเหตุการณสุริยุปราคาในครั้งนี้ จึงสามารถวิเคราะหไดวา รัชกาลท่ี 4 ทรงใชความรู
จากท้ัง “โหราศาสตร” และ “ดาราศาสตร” ในการคํานวณครั้งนี้ โดยความรูทางโหราศาสตรนั้น เปน
การศึกษาโดยใชตําราคนละประเภทกับตําราจารีตโบราณท่ีเหลาโหราจารยในราชสํานักใชกัน 
เหตุการณสุริยุปราคาในครั้งนี้ จึงถือเปนเครื่องพิสูจนพระปรีชาสามารถของพระองคใหปรากฏตอ
บรรดาโหราจารยในราชสํานักท่ีพระองคทรงดูถูกวามีความรูหยอนยานกวาพระองคไดเปนอยางดี 
 การใชความรูจากท้ัง 2 ศาสตรนี้ในการคํานวณ ยังแสดงใหเห็นวารัชกาลท่ี 4 ไมไดทรง
ใหความสําคัญกับความรูดาราศาสตรแบบตะวันตกมากไปกวาความรูทางโหราศาสตร แตพระองค
กลับทรงใชความรูท้ัง 2 ศาสตรนี้เปนเครื่องมือในการสํารวจเทหวัตถุบนฟากฟา เพ่ือการเขาถึงความ
จริงทางดาราศาสตร โดยไมไดทรงมองวาตําราประเภทใดดีกวากัน ตําราท่ีพระองคทรงใชจึงมีความ
หลากหลาย อาทิเชน ตําราโหราศาสตรโบราณ ตําราดาราศาสตรแบบตะวันตก ตําราสารัมภของมอญ 
เปนตน ข้ึนอยูกับวาตําราใดจะใชไดผลมากกวากันในสถานการณหนึ่งๆ 

ซ่ึงการกระทําตางๆของพระองคในดานดาราศาสตร ไมวาจะเปนการศึกษาจากตํารา
ดาราศาสตรแบบตะวันตก การคํานวณเหตุการณดาราศาสตรแบบตะวันตก หรือการสรางหอดูดาว
เพ่ือใชเปนท่ีสังเกตปรากฏการณทางธรรมชาติ ลวนแลวแตไมใชกิจกรรมท่ีเหลาโหราจารยในราช
สํานักพึงกระทํากัน จึงแสดงใหเห็นวาการเขาถึงดาราศาสตรในวิธีการของพระองคเปนสิ่งท่ีดีกวา
วิธีการแบบเดิม 

61 “จดหมายเหตุเสด็จหวากอ ปมะโรง พ.ศ.2411,” ใน ประชุมจดหมายเหตุเรื่อง
สุริยุปราคาในรัชกาลท่ี 4 และเรื่องรัชกาลท่ี 4 ทรงพระประชวรและสวรรคต, 4 - 5. 

62 พิพัฒน พสุธารชาติ, “ความเปนเหตุเปนผลของพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลา
เจาอยูหัว” ใน คราสและควินิน บทวิจารณ ‘ปากไกและใบเรือ’ ของ นิธิ เอียวศรีวงศ, 204. 

63 เรื่องเดียวกัน, 209. 
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จากท่ีกลาวมาทําใหสามารถนําไปสูเหตุผลของการสรางงานสถาปตยกรรมรูปแบบใหม
อยาง “หอดูดาว” ท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือรองรับกิจกรรมรูปแบบใหมของชนชั้นนําสยาม เนื่องจากไมมี
ความจําเปนในการสรางงานสถาปตยกรรมข้ึนเพ่ือรองรับกิจกรรมดานโหราศาสตรแตอยางใด “หอดู
ดาว” จึงสรางข้ึนเพ่ือรองรับกิจกรรมการสังเกตปรากฎการณบนทองฟา ซ่ึงเปนกิจกรรมโปรดของ
รัชกาลท่ี 4 การสราง “หอดูดาว” ยังแสดงใหเห็นวาการเลือกรับวิทยาการจากตะวันตกไมไดทําให
สยามสูญเสียความรู หรือความเชื่อในแบบจารีตไป เพราะชนชั้นนําสยามสามารถนําความรูแบบใหม
และวิทยาการจากตะวันตกมากลืนเขากับองคความรูของสยาม ซ่ึงไมไดเขามาแทนท่ีหรือเปลี่ยน
กระบวนความคิดแบบจารีตของสยามใหกลายเปนตะวันตกไปท้ังหมดแตประการใด 

กระบวนการการเลือกรับความรูจากภายนอกของชนชั้นนําสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 จึง
สอดคลองกับขอสรุปท่ีโสรัจจ หงสลดารมภ ไดกลาวไววา ชนชั้นนําสยามรูจักท่ีจะเลือกรับสิ่งท่ีเปน
ประโยชนจากตะวันตก และตองเปนสิ่งท่ีไมคุกคามตอเอกลักษณของวัฒนธรรมสยาม โดยเฉพาะพุทธ
ศาสนา และตองไมมีการตอสูทางความคิดและอุดมการณระหวางความรูแบบเดิมและความรูแบบใหม
เกิดข้ึน57

64 
หากพิจารณาในแงนี้  หอดูดาวจึงมีความหมายในฐานะเปนเครื่องมือชนิดหนึ่ ง

เชนเดียวกับอุปกรณสมัยใหมทางดาราศาสตรของตะวันตกท้ังหลายท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงมีไวครอบครอง 
เพ่ือการสังเกตปรากฎการณบนทองฟาไดอยางละเอียดและแมนยําข้ึน แตในขณะเดียวกันหอดูดาวก็
เปนงานสถาปตยกรรมท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปนเครื่องพิสูจน “ความสมัยใหม” ในรูปแบบของพระองค 

เนื่องจากปรากฏหลักฐานชั้นตนท่ีเก่ียวของกับอาคารหอดูดาวไมมากนัก ตอไปนี้จึงจะ
เปนการพิจารณาหลักฐานท่ีหลงเหลืออยูพอใหศึกษาไดนั่นคือ หลักฐานของสถาปตยกรรมหอดูดาวท่ี
เหลืออยู โดยมุงศึกษาประวัติความเปนมาและรูปแบบทางสถาปตยกรรมกอน จากนั้นจึงจะพยายาม
วิเคราะหบทบาทงานสถาปตยกรรมหอดูดาวใหสัมพันธไปกับความรูโหราศาสตรและดาราศาสตรใน
สมัยรัชกาลท่ี 4 ดังกรณีศึกษาตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 โสรัจจ หงสลดารมภ, วิทยาศาสตรในสังคมและวัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชา
ปรัชญา คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), 161. 
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3. งานสถาปตยกรรมดาราศาสตรในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 
 3.1 งานสถาปตยกรรมหอดูดาว 

     3.1.1. พระท่ีนั่งพิสัยศัลลักษณ พระราชวังจันทรเกษม 
ประวัติความเปนมา 

จาก ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 13 กลาวถึงประวัติของพระราชวังจันทรเกษมวา เดิมเปน
วังหนาสมัยกรุงศรีอยุธยาท่ีสรางข้ึนครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา 5 8

65 เม่ือราวปวอก 
พ.ศ.2115 โดยมีสมเด็จพระนเรศวรเม่ือครั้งเปนพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก เสด็จลงมาเฝา
พระราชบิดายังกรุงศรีอยุธยา จึงลงมาประทับท่ีวังใหม5966 

จนกระท่ังในปวอก พ.ศ.2127 สมเด็จพระนเรศวรไดประกาศอิสรภาพไมข้ึนแกหงสาวดี
อีกตอไป และไดกวาดตอนผูคนมายังกรุงศรีอยุธยา พระองคจึงเสด็จลงมาประทับ ณ วังจันทรเกษม
เปนตนมา60

67 
ครั้นพระมหาธรรมราชาเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงไดเสด็จข้ึน

ครองราชยแทน และไดเสด็จไปประทับท่ีพระราชวังหลวง สวน “วังหนา” หรือ “วังใหม” นั้น ได
ปรากฏชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “วังจันทรเกษม”68และเรียกวา “กรมพระราชวังบวรสถานมงคล”69 ใน
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 

วังหนา หรือวังจันทรเกษมแหงนี้ ไดเปนท่ีประทับของท้ังพระมหากษัตริยและพระมหา
อุปราชหลายพระองค ไดแก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ เจาฟาสุทัศน สมเด็จ
พระนารายณมหาราช พระเจาเสือ พระเจาทายสระ และพระเจาบรมโกษฐ ซ่ึงในรัชกาลสุดทายนี้เอง 

65 พระราชวังในกรุงศรีอยุธยามีจํานวน 3 แหง ไดแก พระราชวังหลวง วังหนา (วังจันทร
เกษม) และวังหลัง (วังสวนหลวง) ใน สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เท่ียวตามทางรถไฟ 
(กรุงเทพฯ: สุทธิสารการพิมพ, 2509. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอํามาตยโทขุนสมาน
มธุรพจน (อัมพันธ สมานมธุรพจน) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 19 กุมภาพันธ 2509), 12. 

66 พระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) สันนิษฐานวา วังจันทรเกษม มีอีกชื่อ
เรียกหนึ่งวา วังใหม เนื่องจากเปนวังท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงสรางข้ึนเพ่ือเปนท่ีประทับในกรุงศรี
อยุธยา ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 13 (พระนคร: โรงพิมพตีรณสาร, 2509. พิมพในงาน
พระราชทานเพลิงศพ พลโทพระยาศรีสรรารชภักดี ป.ช.,ป.ม.,ท.จ.ว. ณ เมรุหนาพลับพลาวัดเทพศิริ
นทราวาส 17 มีนาคม 2509), 2 - 3. 

67 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพสันนิษฐานวา ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร นาจะเกิด
การเรียกชื่อ “วังฝายหนา” หรือ “วังหนา” เกิดข้ึน โดยทรงมีเหตุผล 2 ประการคือ พระเกียรติยศ
ของสมเด็จพระนเรศวร และท่ีตั้งของวังหนาท่ีตั้งอยูทางดานหนาของพระราชวังหลวง ใน เรื่อง
เดียวกัน, 3. 

68 ซ่ึงสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพกลาววา นาจะเรียกตามชื่อพระราชวังจันทรท่ี 
เมืองพิษณุโลก ท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงเคยประทับเม่ือครั้งดํารงตําแหนงพระมหาอุปราช ครองเมือง
พิษณุโลก ใน เรื่องเดียวกัน, 4. 

69 เรื่องเดียวกัน, 5 - 6. 
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ไดเกิดเพลิงไหมพระราชวังจนอาคารตางๆไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก จนกระท่ังในสมัยกรม
พระราชวังบวรมหาเสนาพิทักษจึงไดสรางพระราชวังแหงนี้ข้ึนใหมอยางท่ีพอจะประทับไดเทานั้น เม่ือ
สิ้นรัชกาลนี้ วังจันทรเกษมจึงไดถูกปลอยใหเปนท่ีท้ิงรางทรุดโทรมเรื่อยมา จนถูกรื้อเอาอิฐมาสราง
กําแพงพระนครในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 และรื้อเอามา
สรางวัดในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 370 

ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 พระองคทรงโปรดฯ 
ใหสรางพระราชวังจันทรเกษมข้ึนใหม เพ่ือใชสําหรับเปนท่ีประทับเวลาเสด็จประพาสอยุธยา โดย
โปรดฯใหกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเปนแมกอง 6 4

71 และกรมขุนราชสีหวิกรมเปนนายชาง 6 5

72 พระองค
ทรงมีพระราชดําริใหสรางพระท่ีนั่งพิมานรัตยา และพระท่ีนั่งพิสัยศัลลักษณ (หอสูง) ตามแนวรากฐาน
ของเดิม66

73 และวังหนาหลังเดิมนั้น มีขนาดกวางกวาแนวกําแพงวังท่ีกอข้ึนใหมมาก67

74 

70 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 13 (พระนคร: โรงพิมพตีรณสาร, 2509. พิมพในงาน
พระราชทานเพลิงศพ พลโทพระยาศรีสรรารชภักดี ป.ช.,ป.ม.,ท.จ.ว. ณ เมรุหนาพลับพลาวัดเทพศิริ
นทราวาส 17 มีนาคม 2509), 2 - 11. 

71 ท่ีวังจันทรเกษมนั้นโปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหพระเจานองยาเธอ กรมหลวงวงศาธิ
ราชสนิท เปนแมกอง ข้ึนไปทําวังข้ึนใหม กอกําแพงทําท่ีประทับข้ึนไว ใน เจาพระยาทิพากรวงศ, พระ
ราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 4 เลม 2 (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2504), 234. 

72 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 25 ฉบับหอสมุดแหงชาติ เลม 6 (ภาคท่ี 21 - 26) เรื่อง
สถานท่ีตางๆท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงสราง, 557.  

73 ยังเหลือแตแนวผนัง รัชกาลท่ี 4 โปรดฯใหกอเสริมผนังข้ึนไปตามแผนผังของเดิมจนถึง
ชั้นยอด แลวพระราชทานนามวา พระท่ีนั่งพิสัยศัลลักษณ ใน เรื่องเดียวกัน, 428. และ กรมขุนราชสี
หวิกรมทรงเปนผูกอสรางพระราชวังจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก วางแผนผังการ
กอสราง, พระท่ีนั่งพิมานรัตยา (ตามท่ีตั้งเดิม), วางแนวเขตกําแพงวังใหม, พลับพลาท่ีประทับมีฐาน
ไพที และพระท่ีนั่งพิสัยศัลลักษณ (ตามหอสูงท่ีสรางไวเดิมในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช) ใน 
หนังสือถาวรวัตถุประวัติและประชุมประกาศราชนิติ, 45. อางจาก โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน 6 
ศตวรรษของชางไทย, 42. 

74 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 13, 12. และ กําแพงวังเดิมเขาใจวาคงกวางกวาท่ีสรางใน
สมัยรัชกาลท่ี 4 เพราะเคยพบรากพระท่ีนั่งยังมีโคนเสา และบัวปลายเสาหักจมอยูในท่ีๆเปนโรงเรียน
มณฑ…กับมีรากอิฐอยูในบริเวณกําแพงเรือนจําก็หลายแหง ใน อธิบายแผนท่ีพระนครศรีอยุธยา กับ
คําวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร ฉบับชําระครั้งท่ี 2 (พระนคร: โรงพิมพขาวพาณิชย, 
2496. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพพระยานลราชสุวัจน (ทองดี นลราชสุวัจน) ณ เมรุวัดมกุฎ
กษัตริยาราม 23 พฤษภาคม 2492), 47 - 48. 
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โดยแนวกําแพงท่ีกอข้ึนใหม 6 875 มีลักษณะเปนใบเสมาลอมรอบพระราชวังท้ัง 4 ดานๆ หนึ่งยาว 4 เสน 
มีประตูซุม 4 ประตู และโปรดใหสรางพระท่ีนั่ง, พลับพลา, ตําหนัก ตลอดจนโรงเรือนสําหรับเจา
พนักงานใหครบ69

76 
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดทรงสราง

พระราชวังบางปะอินข้ึนเปนท่ีประทับเวลาเสด็จแปรพระราชฐาน จึงไมไดใชงานวังจันทรเกษมแหงนี้
อีก เม่ือไดจัดการรวมหัวเมืองข้ึนเปนมณฑลอยุธยาแลว พระองคจึงโปรดเกลาฯ พระราชทานวังจันทร
เกษมใหเปนท่ีทําการของเทศาภิบาลอยุธยา70

77 
รูปแบบทางสถาปตยกรรมหอพิสัยศัลลักษณ พระราชวังจันทรเกษม กรุงศรีอยุธยา 
คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับ 

หลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ไดบรรยายถึงท่ีตั้งของบรรดาอาคารตางๆภายในพระราชวังจันทรเกษมแต
เดิมวา  
 

มีกําแพง 2 ชั้นเหมือนวังหลวง กําแพงชั้นนอกสูง 7 ศอก มีชานสําหรับพลทหาร 
      ประจําหนาที่หนา 2 ศอก วัดแนวกําแพงโดยรอบได 24 เสน มีประตูใหญขนาดกวาง 4 ศอก  
      6 ประตู ประตูนอย 2 ประตู รวม 8 ประตู สวนพระราชมณเฑียรของพระมหาอุปราช ขางหนา 
      มีทองพระโรงสําหรับเปนที่เฝาหลัง 6 (ตอทองพระโรงเขาไป) มีพระวิมาน 3 หลัง อยูทางทิศ 
      เหนือหลัง 1 ทิศใตหลัง 1 ทิศตะวันออกหลัง 1 หลังตะวันออกตะวันตกยาวตามเหนือไปใต อีก 
      หลัง 1 นั้น ยาวตะวันออกไปตะวันตก หลังตะวันออกตะวันตก 2 หลัง หลังคาทําเปน 2 ชั้น แต 
      หลังใตนั้น หลังคาทําเปน 3 ชั้น ที่ประทับพระมหาอุปราชทุกหลังนี้สลักปดทอง แตภายในทา 
      แดง ตําหนักหลังใต เรียกวาพระที่นั่งพิมานรัถยา หลังตะวันตกตะวันออก เรียกพระปรัศว ตั้ง 
      ราชบัลลังกที่พระที่นั่งพิมานรัถยา ที่ชลาขางหนามีทิมพัก 2 หลัง มีคลังหลัง 1 โรงชาง 2 หลัง  
      โรงมา 2 หลัง สระน้ําสระ 1

78 (ภาพท่ี 24) 
 
 
 
 

75 “ถึงผูสําเร็จราชการกรุงเกา ใหเจาพนักงานจายน้ําออย น้ํามันยาง มอบใหหลวงพรหม
คุมข้ึนมา ใหเจาเมืองกรุงเกากอกําแพงวังจันทรเกษม มาณวัน 5 13ฯ 4 คํ่า ปมะเส็งนพศก”, สมุด
ไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนดินสอ, รัชกาลท่ี 4, จ.ศ.1219, เลขท่ี 68, หอสมุดแหงชาติ. 

76 อธิบายแผนท่ีพระนครศรีอยุธยา กับคําวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร 
ฉบับชําระครั้งท่ี 2, 45. 

77 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 25 ฉบับหอสมุดแหงชาติ เลม 6 (ภาคท่ี 21 - 26) เรื่อง
สถานท่ีตางๆท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงสราง, 557. 

78 หลวงประเสริฐอักษรนิติ์, คําใหการชาวกรุงเกา ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการ
ขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเกา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร: กรม
ศิลปากรมอบใหสํานักพิมพคลังวิทยาพิมพจําหนาย, 2507), 221. 
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ภาพท่ี 24 ผังบริเวณพระราชวังจันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา 
ท่ีมา : สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ.2480 
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 43. 
 

กลาวถึงหอพิสัยศัลลักษณ หรือ “หอสูง” ถูกสรางข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีเปนหอดูดาว โดย
อาคารตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของพระราชวังจันทรเกษม มีลักษณะเปนอาคารหอคอย (Tower) 
สูง 4 ชั้น มีหลังคาดานบน เปนอาคารกออิฐถือปูนในผังสี่เหลี่ยมผืนผา ผนังอาคารเรียบเกลี้ยง ไมมี
การประดับตกแตงใดๆ 

อาคารแบงเปน 3 สวน สวนแรกไดแก มุขยื่นออกมาดานหนาอาคารทางทิศตะวันออก มี
ระเบียงลอมอาคาร 3 ดาน ราวระเบียงกรุดวยชองสี่เหลี่ยมผืนผาประดับลาย ขนาบดวยบันไดทางข้ึน
ขนาดเล็ก 2 ขาง ดานขางของอาคารทางทิศใต มีบันไดทางข้ึนสําหรับเขาไปภายในอาคาร สวนท่ีสอง
เปนตัวอาคาร ไดแก ชั้น 1, 2 และ 3 ผนังอาคารสอบเขา โดยบริเวณชั้น 1 ทางดานทิศใตของอาคาร
เจาะชองประตูทางเขาแบบคานโคง (Arch) เหนือชองประตูทําชองแสงแบบคานโคง พอใหแสงลอด
เขาได และสวนท่ีสาม คือ ชั้น 4 เปนผนังอาคารสอบเขา มี cornice ก้ันระหวางชั้น 3 และชั้น 4 ดาน
บนสุดเปนหลังคาแบน  (ภาพท่ี 25 และภาพท่ี 26) 

 
 
 

หอพิสัยศัลลักษณ 
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ซ่ึงสมชาติ จึงสิริอารักษ กลาวเปรียบเทียบลักษณะหลังคาแบบนี้กับหลังคาของ
สถาปตยกรรมคลาสสิคไววา “หลังคาแบนลอมดวยพนักขอบหลังคาเจาะเปนชองๆ กรุดวยกระเบื้องปรุดิน
เผาเคลือบแบบจนี มีจั่วหนา (Pediment) แบบวิหารกรีกและมคีานเคร่ืองบน (Architrave) ประดับดวยเตา
ปูนเล็กๆ เรียกวา เดนทิลส (Dentils) ในสถาปตยกรรมคลาสสคิ”79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 25 หอพิสัยศัลลักษณ พระราชวังจันทรเกษม 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 - 
พ.ศ.2480 (กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 45. 

                                                           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
ภาพท่ี 26 ภาพดานขางของหอพิสัยศัลลักษณ พระราชวังจันทรเกษม 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
 

จากหลักฐานทางสถาปตยกรรมท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน ผูวิจัยไมพบหลักฐานการใชสอย
ภายในอาคาร และไมทราบไดอยางแนชัดวาอาคารไดรับการบูรณะซอมแซมหรือตอเติมข้ึนอีกหรือไม 
ดังนั้นผูวิจัยจะพิจารณาจากผังพ้ืนของอาคารท่ี รศ.สมชาติ จึงสิริอารักษไดเขาไปทําการรังวัดเขียน
แบบระหวางป พ.ศ.2533 - 2534 ดังนี้ 

ผังพ้ืนชั้นท่ี 1: ทางเขาหลักตั้งอยูดานขางอาคาร ภายนอกอาคารทางดานทิศเหนือไดทํา
ชองหลอกเปนชองหนาตางและชองแสง ดานทิศตะวันตกมีชองแสงรูปวงโคง 3 ชอง สวนภายใน
อาคารเปนพ้ืนปูน มีหองขนาดเล็ก (ไมสามารถเขาไปภายในหองได) โดยผนังทางดานทิศเหนือไดทํา
ชองหลอกเปนชองสี่เหลี่ยมผืนผาปลายแหลม 2 ชอง และดานลางเจาะชองแบบคานโคง 2 ชอง และ
มีบันไดยาวฉาบปูนสําหรับข้ึนไปชั้น 2 (ภาพท่ี 27 - ภาพท่ี 29) 

เม่ือเขามาภายในอาคาร สันนิษฐานวาบริเวณนี้นาจะเปนท่ีอยูของเหลาราชองครักษท่ีมี
หนาท่ีตรวจตราความเรียบรอย และเฝาระวังความปลอดภัยใหแกพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 อยางไรก็ตาม ไมปรากฏหลักฐานใดๆ ยืนยันสมมติฐานนี้ จึงอาจเปนหอง
สําหรับกิจกรรมอยางอ่ืนก็เปนได 
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ภาพท่ี 27 ผังพ้ืนชั้นลาง หอพิสัยศัลลักษณ พระราชวังจันทรเกษม 
ท่ีมา : สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ.2480 
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
                                 
ภาพท่ี 28 ประตูทางเขาอยูดานขางของอาคาร 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
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ภาพท่ี 29 ดานหลังของหอพิสัยศัลลักษณ ท่ีมีการใชวงโคงครึ่งวงกลมในการประดับอาคาร 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
 

ผังพ้ืนชั้นท่ี 2: มีลักษณะเปนหองในผังสี่เหลี่ยมผืนผา ท่ีมีการก้ันเปนหองยอยๆดวยผนัง
เบาทึบทาสี ทําชองประตูเปนซุมคูหา73

80ทําเปนพนักกันตก พ้ืนไม เจาะชองหนาตางแบบคานโคงขนาด
ใหญจํานวน 5 ชอง เจาะชองประตูแบบคานโคงขนาดเล็กจํานวน 2 ชอง ชองประตูสี่เหลี่ยมผืนผา
ขนาดใหญเชื่อมเปนชองเปดไปยังหองขนาดเล็กดานหนาทางทิศตะวันออกของอาคาร เจาะชอง
หนาตางแบบคานโคงขนาดเล็กจํานวน 2 ชอง มีชองประตูสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญเชื่อมไปสูระเบียง
ดานนอก และมีบันไดฉาบปูนจํานวน 3 ข้ัน และบันไดไมนําข้ึนไปสูชั้น 3 (ภาพท่ี 30 - ภาพท่ี 33) 

ผังของชั้นนี้สันนิษฐานวาเปนหองทรงพระสําราญของรัชกาลท่ี 4 เนื่องจากหองมีการ
ถายเทอากาศและแสงท่ีเพียงพอ และการตกแตงภายในหองนาจะมีการประดับตกแตงดวยผามาน 
รวมท้ังมีระเบียงขนาดใหญท่ีสามารถออกไปชมบริเวณโดยรอบของพระราชวังได สอดคลองไปกับพระ

80 ไมปรากฏในอาคารหลังอ่ืนท่ีสรางข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 4 สัมภาษณ รองศาสตราจารย สมชาติ จึงสิริอารักษ, อาจารยประจําภาควิชาศิลป
สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 17 ตุลาคม พ.ศ.2557. 
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ราชนิยมแบบใหมของพระองคท่ีทรงเสด็จประทับแรมเปนการสวนพระองคยังพระราชวังตางๆนอก
เขตพระนคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
ภาพท่ี 30 ผังพ้ืนชั้น 2 หอพิสัยศัลลักษณ พระราชวังจันทรเกษม 
ท่ีมา : สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ.2480 
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 31 ผังพ้ืนชั้นท่ี 2 การก้ันหองดวยผนังเบาทึบ ทําเปนชองซุมคูหา 
 ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
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ภาพท่ี 32 ชองประตูสี่เหลี่ยมผืนผาท่ีเชื่อมไปสูระเบียงดานนอกอาคาร 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
ภาพท่ี 33 ชองหนาตางแบบคานโคงขนาดเล็ก และบันไดทางข้ึนสูชั้น 3  
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
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 ผังพ้ืนชั้นท่ี 3: มีลักษณะคลายกับผังพ้ืนชั้นท่ี 2 ตางกันเพียงมีชองหนาตางแบบคานโคง
ขนาดใหญจํานวน 6 ชอง และชองหนาตางคานโคงขนาดเล็กจํานวน 4 ชอง โดยมีชองประตู
สี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญจํานวน 1 ชอง และมีบันไดไมพาดบนพนักกันตกข้ึนไปสูชั้น 4 (ภาพท่ี  34 
และภาพท่ี 35) 

ลักษณะของผังชั้นนี้ สันนิษฐานไดวาเปนหองทรงพระอักษรของรัชกาลท่ี 4 เนื่องจากหอ
นี้มีจุดประสงคสรางข้ึนมาเพ่ือดูดาว จึงจําเปนท่ีจะตองมีสถานท่ีท่ีเหมาะสําหรับใหพระองคทรงพระ
คํานวณเหตุการณทางดาราศาสตร รวมท้ังยังเปนท่ีเก็บอุปกรณเครื่องมือดาราศาสตรของพระองคเพ่ือ
สําหรับนํามาใชเม่ือเกิดปรากฎการณทางดาราศาสตรไดดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 34 ผังพ้ืนชั้น 3 หอพิสัยศัลลักษณ พระราชวังจันทรเกษม 
ท่ีมา : สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ.2480 
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 35 บันไดทางข้ึนสูชั้น 4 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
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ผังพ้ืนชั้นท่ี 4: มีลักษณะคลายกันกับผังพ้ืนชั้นท่ี 2 และผังพ้ืนชั้นท่ี 3 ตางกันเพียงมีชอง 
หนาตางจํานวน 6 ชอง และชองหนาตางสี่เหลี่ยมขนาดเล็กจํานวน 4 ชอง โดยมีประตูสี่เหลี่ยมผืนผา
ขนาดใหญจํานวน 1 ชอง และมีบันไดไมยาวขนาดเล็กจํานวน 2 ชวง พาดสําหรับข้ึนไปลานดาดฟาชั้น
บน (ภาพท่ี 36 และภาพท่ี 37) 

สันนิษฐานวาเปนหองพระบรรทม เม่ือรัชกาลท่ี 4 เสด็จมาประทับชั่วคราวเพ่ือเตรียม
ทอดพระเนตรเหตุการณทางดาราศาสตรท่ีจะมีข้ึน และตามหลักของการวางตําแหนงหองพระบรรทม
แลว อาคารท่ีอยูในแนวแกนราบ มักจะวางตําแหนงใหหองพระบรรทมอยูดานในสุด เพ่ือความเปน
สวนพระองค (Private) แตในกรณีนี้ อาคารตั้งอยูในแนวแกนดิ่ง หองพระบรรทมจึงจําเปนท่ีจะตอง
อยูลําดับบนสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 36 ผังพ้ืนชั้น 4 หอพิสัยศัลลักษณ พระราชวังจันทรเกษม 
ท่ีมา : สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ.2480 
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
ภาพท่ี 37 บันไดไมท่ีใชข้ึนไปสูชั้นดาดฟา 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
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ผังพ้ืนชั้นดาดฟา : มีลักษณะเปนหลังคาตัด พ้ืนคอนกรีตปูกระเบื้อง โดยมีราวระเบียงกัน
ตกลอมท่ีราวระเบียงกรุลาย ซ่ึงเหมาะแกการประกอบกิจกรรมอันเปนความรูแบบใหมอยาง “การดู
ดาว” ท่ีเกิดข้ึนในหมูชนชั้นนําสยามหัวสมัยใหม (ภาพท่ี 38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 38 ชั้นดาดฟาของอาคารท่ีเปนหลังคาตัด  
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
 

จากหลักฐานภาพเกาปรากฏใหเห็นหลังคาท่ีสรางคลุมดาดฟานี้ ซ่ึงสาเหตุการสราง
หลังคานี้ อาจเปนไปไดวาสรางข้ึนเพ่ือกันฝนรั่วไหลลงอาคาร แตอยางไรก็ตาม หากมีหลังคานี้อยูบน
ดาดฟาอาคารแบบถาวร จะไมสามารถประกอบกิจกรรมดูดาวได เนื่องจากหลังคาจะบดบังทองฟา 
ดังนั้นหลังคานี้จึงนาจะเปนเพียงการสรางข้ึนในครั้งหลังเพ่ือกันฝนก็เปนได (ภาพท่ี 39) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 39 ภาพถายเกาแสดงใหเห็นถึงการสรางหลังคาตั้งอยูบนชั้นดาดฟาของหอพิสัยศัลลักษณ  
             ไมระบุปพ.ศ. 
ท่ีมา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 และตัวอยางการสังเกตุปรากฎการณทางธรรมชาติของรัชกาลท่ี 4 อยาง “การดูดาว” ท่ี
หอดูดาวแหงนี้ ดังหลักฐานความวา 
 

กรุงเกาฝนตกสามคร้ัง...วัน 4 ฯ12 5 คํ่า เวลาย่ําคํ่ามีผีพุงใตใหญโตสีสวางเหมือน 
       ดอกไมเทียน พุงฉูดมาแตทิศพายัพแลนไปทิศอาคเนย มีหางยาวไมมีประกาย ดวงผีพุงใตนั้น 
       ไปทิศอาคเนยก็แตกกระจายเปนสองดวงสามดวงเลือนหายไปบนฟา แตทางหางนั้นจับเมฆเรือง 
       เห็นอยูในตําบลหนึ่ง ยาวสัก 30 องศา พูดดวยเร่ืองฟาตองนับดวยองศา คือตั้งแตเห็นสุดฟาขาง         
       ตะวันตกกับตะวันออกหรือทิศอ่ืนๆ ที่ตรงกัน แบงออก 180 สวน สวนเหลานี้เรียกวาองศา หาง 
       เปนทางเรืองอยูนั้นเห็นอยูบนฟาประมาณ 6 - 7 นาทีหรือประมาณยาตรานาฬิกาหนึ่งเศษ จึง     
       อันตรธานหายไป คนเปนอันมากไดดูไดเห็นพรอมกัน74
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 แสดงใหเห็นถึงการรับรูประสบการณแบบใหมท่ีนาตื่นเตนเม่ือไดเห็นปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ อันเปนกิจกรรมแบบใหมของชนชั้นนําสยาม มากไปกวาการรับรูถึงความเชื่อเก่ียวกับ
ปรากฎการณธรรมชาติในทางท่ีสงผลเสียแกมนุษย 

สมชาติ จึงสิริอารักษ ซ่ึงเปนผูลงมือทําการรังวัดแบบบูรณะอาคารหลังนี้ระหวางปลายป 
พ.ศ.2533 ถึงตนป พ.ศ.2534 ไดใหความเห็นเก่ียวกับหอพิสัยศัลลักษณวา ชั้นดาดฟาของอาคารมี
ลักษณะหลังคาตัดพ้ืนคอนกรีตมาตั้งแตแรก จึงเชื่อวาเปนอาคารหลังคาตัดหลังแรกท่ีปรากฏหลักฐาน
ในสมัยรัชกาลท่ี 4 และสันนิษฐานวาในบริเวณชั้น 1 ของอาคาร และเตาปูนท่ีประดับคานเครื่องบน
นั้น นาจะเปนไวยากรณท่ีมีมาตั้งแตในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เพราะลักษณะของไวยากรณ
เชนนี้ไมเคยปรากฏในสมัยรัชกาลท่ี 4 โดยเฉพาะในบริเวณชั้น 1 นาจะเปนการสรางข้ึนบนฐานราก
เดิมของอาคารตามหลักฐานชั้นตนท่ีกลาวในขางตน อีกท้ังลักษณะการใชหองในแตละชั้นได
สันนิษฐานวา นาจะมีเพียงชั้น 4 เทานั้นท่ีใชเปนหองพระบรรทม และหองสวดมนตของรัชกาลท่ี 4 
สวนหองในชั้นอ่ืนๆ ไมสามารถสันนิษฐานได เนื่องจากไมปรากฏหลักฐาน75

82 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตรสถาปตยกรรมของอาคารหลังนี้แสดงใหเห็นถึงลักษณะ

ท่ีตั้งทางกายภาพของอาคารวาสรางข้ึนภายในพระราชวังสําหรับเสด็จแปรพระราชฐานนอกหัวเมือง
ของรัชกาลท่ี 4 โดยหอพิสัยศัลลักษณเปนอาคารท่ีถูกสรางข้ึนบนฐานรากอาคารเดิมบนพ้ืนท่ีราบ หอ
มีความสูง 4 ชั้น โดยดานบนสุดของหอ เปนลานดาดฟาเปดโลง สามารถมองเห็นไดรอบทิศ ทําเลท่ีตั้ง
ของพระราชวังจันทรเกษมตั้งอยูใกลริมแมน้ําเจาพระยา ติดกับตลาดหัวรอ ซ่ึงอาจสัมพันธกับการ
เลือกท่ีตั้งของพระราชวังแหงพระมหาอุปราชท่ีตองเลือกอยูใกลแมน้ํา เพ่ือคอยเฝาระวังขาศึกโจมตี 
และสะดวกในเรื่องการสัญจรทางน้ําเปนหลักในขณะนั้น ซ่ึงทัศนวิสัยของการมองเห็นจากชั้นดาดฟา
ของหอพิสัยศัลลักษณ อาจมองไดเพียงในระยะมุมกวางท่ีจํากัดตามแนวระนาบของท่ีตั้ง (ภาพท่ี 40 
และภาพท่ี 41) 

81 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว เลม 2, 141 - 142.  

82 สัมภาษณ รองศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ, อาจารยประจําภาควิชาศิลป
สถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 17 ตุลาคม 2557. 
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ภาพท่ี 40 ภาพถายมุมสูงท่ีถายจากหอพิสัยศัลลักษณ 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
 
 

                           
ภาพท่ี 41 ภาพถายพาโนรามาท่ีถายจากหอพิสัยศัลลักษณ 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
 

หอพิสัยศัลลักษณเปนโครงสรางกออิฐถือปูน ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ดวยลักษณะของผัง
สี่เหลี่ยมผืนผาจึงทําใหชางสยามนาจะมีความคุนชินกับการออกแบบและกอสราง และคํานึงถึง
ประโยชนใชสอยท่ีนอกเหนือจากการดูดาว ดังเห็นไดจากภายในของหอพิสัยศัลลักษณท่ีปรากฏฉาก
ก้ันหอง ชองเปดจํานวนมาก และระเบียงขนาดใหญ และสันนิษฐานผังแตละชั้นในขางตนวาสามารถ
ใชประกอบกิจกรรมใดไดบาง โดยแตละกิจกรรมนั้นเปนกิจกรรมท่ีกระทําไดเพียงคนเดียว ในท่ีนี้
หมายถึงกิจกรรมสวนพระองคของรัชกาลท่ี 4 (Private) เชน ชั้น 3 เปนหองทรงพระอักษรท่ีมีไว
สําหรับใหรัชกาลท่ี 4 ทรงใชคํานวณเหตุการณทางดาราศาสตร เปนตน 

นอกจากนั้นแลว วิธีการกอสรางหอแหงนี้ยังมีรูปแบบเดียวกันกับการวิเคราะหในเรื่องหอ
สูงประเภท “หอนาฬิกา” คือ รูปแบบอาคารภายนอกสรางเลียนแบบงานสถาปตยกรรมตะวันตก แต
กรรมวิธีการกอสรางยังคงใชวิธีการกอสรางแบบสยามโบราณ 
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ซ่ึงวิธีการกอสรางดังกลาวนาสังเกตดวยวาชางผูออกแบบเปนบุคคลคนเดียวกันกับ
ผูออกแบบหอนาฬิกาพระท่ีนั่งภูวดลทัศไนย ในพระบรมมหาราชวัง และหอนาฬิกาท่ีทิมดาบ คือ พระ
เจาบรมวงศเธอ กรมขุนราชสีหวิกรม 7 6

83 ผูสันทัดในการชางมาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 3 จนกระท่ังไดทรง
รับตําแหนงเปนอธิบดีกรมชางสิบหมูและชางศิลาในรัชกาลท่ี 4 ตอจากสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัย
ญาติ โดยงานสถาปตยกรรมสําคัญท่ีทรงสราง เชน พระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง พระพุทธปรางค
ปราสาทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม77

84 จึงเปนประโยชนท่ีจะกลาวถึงบทบาทของกรมขุนราชสีหวิกรม
ท่ีมีตอการออกแบบหอดูดาวไว ณ ท่ีนี้ดวย 
 พัสวีสิริ เปรมกุลนันท ใหความเห็นเก่ียวกับกรมขุนราชสีหวิกรมวา ความสําเร็จจากการ
ออกแบบหอนาฬิกาพระท่ีนั่งภูวดลทัศไนยในพระบรมมหาราชวัง สงผลใหกรมขุนราชสีหวิกรม
สามารถพัฒนาการออกแบบหอสูงสําหรับดูดาวในเขตพระราชฐานท่ีประทับอ่ืนอีก78

85  
 จากหลักฐานเอกสารท่ีมีคอนขางจํากัด จึงทําใหมีขอสันนิษฐานถึงแนวคิดและวิธีการ
กอสรางหอสูงของกรมขุนราชสีหวิกรมหลายประการ เชน โชติ กัลยาณมิตร (2523 - 2525) กลาวไว
วา กรมขุนราชสีหวิกรมอาจไดรับการศึกษาจากสถาปนิกชาวตะวันตกท่ีเขามากอสรางอาคารแบบ
ตะวันตกในสยามขณะนั้น 7 9

86 แตอยางไรก็ตามยังไมปรากฏหลักฐานโดยตรงวา กรมขุนราชสีหวิกรม
ทรงเคยพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณความรูทางการชางกับชางหรือสถาปนิกชาวตะวันตกแตอยาง
ใด80

87  
โชติ กัลยาณมิตร (2525) ยังใหความเห็นตอไปอีกวา หากมีชางชาวตะวันตกเขามา

ประกอบอาชีพจริง แตอาจไมไดมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน หรือในอีกทางหนึ่ง การท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรง

83 ตามพระราชประวัตินั้น ทรงเปนพระราชโอรสองคท่ี 21 ในพระบาทสมเด็จฯ พระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว กับเจาจอมมารดาเอมใหญ ธิดาพระยาพจนาพิมล (ทองอยู) หรือพระวันรัต ประสูติใน
รัชกาลท่ี 2 เม่ือวันพุธ เดือน 4 แรม 10 คํ่า ปชวด พ.ศ.2359 กอนพระราชบิดาจะเสด็จข้ึนเถลิงราช
สมบัติ แลวทรงดํารงฐานันดรศักดิ์ตามประพระราชประเพณี เปนพระเจาลูกยาเธอพระองคเจาชุมสาย 
ในรัชกาลท่ี 3 ตอมาในรัชกาลท่ี 4 ทรงสถาปนาเปนกรมขุนราชสีหวิกรม เม่ือปเถาะ พ.ศ.2410 โปรด
ใหกํากับกรมชางศิลาและกรมชางสิบหมู และสิ้นพระชนมในรัชกาลท่ี 4 เม่ือวันศุกร เดือน 11 ข้ึน 9 
คํ่า ปมะโรง พ.ศ.2411 ใน สุเมธ และ เมทิง ชุมสาย ณ อยุธยา, วังทาพระ และเรื่องพิศดารบางเรื่อง
เกี่ยวกับกรมขุนราชสีหวิกรม และหมอมเจาในกรมบางองค (พระนคร: กรุงสยามการพิมพ, 2514. 
จัดทําข้ึนเพ่ือแจกญาติมิตรและผูท่ีรักเคารพ), 15. 

84 เรื่องเดียวกัน, 16. 
85 อานเพ่ิมเติมเก่ียวกับชีวประวัติและผลงานของพระเจาบรมวงศเธอ กรมขุนราชสีหวิ

กรมได ใน พัสวีสิริ เปรมกุลนันท, พระเจาบรมวงศเธอ กรมขุนราชสีหวิกรม กับงานชางหลวงใน
สมัยรัชกาลท่ี 4 (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555),19. 

86 โชติ กัลยาณมิตร, “นายชางเอกในรอบ 200 ปแหงกรุงรัตนโกสินทร,” วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 - 5, ฉบับพิเศษ (ธันวาคม 2523 - ธันวาคม 2525): 50. 

87 โชติ กัลยาณมิตร, “อิทธิพลสถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร,” 
หนาจั่ว, ฉบับพิเศษ (2525): 59. 
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สงชางสยามไปดูแบบการกอสรางอาคารรูปแบบตะวันตกในประเทศอาณานิคมของตะวันตก เชน 
สิงคโปร นาจะเปนผลทําใหชางชาวสยามไดเห็นสถานท่ีจริง และดูแบบอยางเพ่ือนํามาสรางในสยามก็
เปนได (แตอยางไรก็ตาม ยังคงใหน้ําหนักกับการศึกษาจากชางชาวตะวันตก เพราะเชื่อวาหากกรมขุน
ราชสีหวิกรมไดรับการฝกฝนมาจากชางชาวตะวันตก พระองคก็จะทรงพระปรีชาสามารถในการสราง
หอสูงไดหลายชั้น)88 สวน สมชาติ จึงสิริอารักษ (2553) กลาววา ในสมัยรัชกาลท่ี 4 ยังไมมีการเรียน
วิชาการกอสรางหรือการออกแบบ ดังนั้นความรูในการออกแบบและการกอสรางยอมตองมาจากการ
ฝกปฏิบัติจริง ซ่ึงผูมีความรูความสามารถในดานการชางสมัยนั้น คือ พระ เจานาย และขุนนางในกรม
ตางๆ ท่ีมีหนาท่ีหลักในการซอมสรางอาคาร อีกท้ังไมปรากฏบันทึกวาชางสยามไปเรียนรูลักษณะ
รูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกมาจากท่ีใด มีเพียงการสันนิษฐานวานาจะเปนการเรียนรูดวยตนเอง
จากการดูรูปภาพ หรือฟงจากคําบอกเลาของผูท่ีเคยเดินทางไปตางประเทศมา82

89 
และจากหลักฐานภาพถายเกาท่ีกรมขุนราชสีหวิกรมทรงประทับยืนถือวงเวียนไวในมือ 

(ภาพท่ี 42) แสดงใหเห็นวาทรงรูจักวิธีการใชอุปกรณแบบตะวันตกอยางท่ีไมเคยปรากฏในสยามมา
กอน 8 3

90 และแสดงใหเห็นวาตนมีบทบาทและหนาท่ีเปน “ผูออกแบบ” ตามธรรมเนียมตะวันตก และ
การใชอุปกรณอยางวงเวียน นาจะชวยในเรื่องการเขียนแบบใหดีมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
ภาพท่ี 42 พระรูปกรมขุนราชสีหวิกรม 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ ภ.001 หวญ.4-1  
                       

88 โชติ กัลยาณมิตร, “อิทธิพลสถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร,” 
หนาจั่ว, ฉบับพิเศษ (2525): 59. 

89 สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลท่ี 4 - 
พ.ศ.2480, 31. 

90 โชติ กัลยาณมิตร, “อิทธิพลสถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร,” 
หนาจั่ว, ฉบับพิเศษ (2525): 60. 
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จึงอาจกลาวไดวา การสรางหอพิสัยศัลลักษณทับบนฐานอาคารเดิมเปนผลมาจาก
ความสามารถของชางท่ีมีความคุนเคยกับการสรางอาคารผังสี่เหลี่ยมไดสูงมากกวา 2 ชั้นข้ึนไป แตเม่ือ
สรางผังกลมกลับมีขีดจํากัดและเทคนิคในการกอสรางอาคาร เนื่องจากไมมีองคความรูทาง
สถาปตยกรรมรูปแบบตะวันตกท่ีถูกตอง จึงไมสามารถสรางอาคารในรูปแบบผังกลมไดสูงมาก
เทียบเทากับอาคารในรูปแบบผังสี่เหลี่ยม84

91  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 43 รูปดานหอพิสัยศัลลักษณ พระราชวังจันทรเกษม 
ท่ีมา : ไดรับความอนุเคราะหจากรองศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ อาจารยประจําภาควิชา 
ศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 

91 ผูวิจัยมีขอสังเกตวาแมจะปรากฏการสรางงานสถาปตยกรรมประเภทศาสนสถานมาตั้งแต
ในอดีตแลวก็ตาม แตดวยเทคนิคการกอสรางและองคความรูในเชิงชางเปนคนละประเภทกับการ
กอสรางหอสูงในรูปผังกลม เนื่องจากงานสถาปตยกรรมประเภทศาสนสถาน เชน เจดียกลม จะมีฐาน
รากรูปกากบาทเปนแกนอาคารและกอทึบตันท้ังองค ทําใหไมสามารถเขาไปใชพ้ืนท่ีภายในได  
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3.1.2 หอชัชวาลเวียงชัย พระนครคีรี (ภาพท่ี 44 และภาพท่ี 45) 
ประวัติความเปนมา 

 จากการเสด็จประพาสเพชรบุรีครั้งแรกในป พ.ศ.2401 ของพระบาทสมเด็จฯ พระจอม
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ทรงเสด็จประพาสเขามหาสมณเปนท่ีแรก และทรงโปรดท่ีแหงนี้ จึงเปน
เหตุใหทรงมีพระราชดําริสรางพระราชวังบนเขามหาสมณนี้ เพ่ือเปนท่ีประทับสําหรับเสด็จประพาส
นอกเมือง85

92 
หลักฐาน พระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 4 ของเจาพระยาทิพากรวงศ ไดบันทึกการ

พระราชทานชื่อพระราชวังท่ีเมืองเพชรบุรี พระราชทานนามวา “พระนครคีรี” และรายชื่อของผูมี
สวนรวมในการกอสรางพระนครคีรี เมืองเพชรบุรีไวดังนี้ 
 

เมื่อปมะแม เอกศก ที่เมืองเพชรบุรีนั้น โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเจาพระยา 
        ศรีสุริยวงศที่สมุหพระกลาโหม พระเพ็ชรพิไสยศรีสวัสดิ8์693ปลัดเปนนายงาน ทําวังข้ึนที่เขา 
        มหาสมณะแหง 1 เขามหาสมณะนั้นเปลี่ยนชื่อวาเขามหาสวรรค ที่เขามหาสวรรคนั้นมี 3  
        ยอด87

94 ใหชื่อวาพระนครคีรียอด 1 มีพระที่นั่ง ที่ประทับและตึกประเทียบปอมศาลามีประตู 
        กําแพงวัง ใหชื่อประตูนารีประเวศ 1 ชื่อประตูวิเศษราชกิจ 1 ชื่อประตูราชฤทธิแรงปราบ 1  
        ชื่อประตูอานุภาพเจริญ 1 ชื่อประตูดําเนินทางสวรรค 1 ชื่อประตูจันทรแจมจํารูญ 1 ชื่อ 
        ประตูสูรยแจมจํารัส 1 พระที่นั่งเพ็ชรภูมิไพโรจน 1 พระที่นั่งปราโมทยมไหศวรรย 1 พระที่ 
        นั่งเวชยันตวิเชียรปราสาท 1 พระที่นั่งราชธรรมสภา 1 ตําหนักสัณฐาคารสถาน 1 หอพิมาน 
        เพ็ชรมเหศวร 1 หอพระจตุเวทประดิษฐพจน 1 ซุมตะเกียงชื่อหอชัชวาลเวียงไชย 1 แลวให 
        สรางปอมข้ึน 5 ปอม88

95 
 
 อีกท้ังภายนอกพระราชวังมีปอมตั้งตามไหลเขา 5 ปอม ไดแก ปอมธตรฐปองปก ปอม
วิรุฬหกบริรักษ ปอมวิรูปกษปองกัน ปอมเวสสวรรณรักษา และปอมวัชรินทราภิบาล 89

96 

92 อานเพ่ิมเติมใน  เบญจวรรณ ทัศนลีลพร, “การออกแบบพระนครคีรี จังหวัด
เพชรบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 175 - 176. 

93 เดิมเปนจม่ืนราชามาตย (ทวม) ซ่ึงเคยไปประเทศยุโรปกับราชทูตท่ีไปเมืองอังกฤษ 
เลื่อนเปนพระเพ็ชรพิไสยศรีสวัสดิ์ ตําแหนงปลัดเมืองเพชรบุรี เปนนายงานกอสรางพระนครคีรี ใน 
ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 25 ฉบับหอสมุดแหงชาติ เลม 6 (ภาคท่ี 21 - 26) เรื่องสถานท่ีตางๆท่ี
รัชกาลท่ี 4 ทรงสราง, 440. 

94 ยอดเหนือโปรดใหสรางพระเจดียวิหาร ยอดกลางมีพระเจดียอยูแตเดิม โปรดให
บูรณปฏิสังขรณ ยอดขางใตนั้นโปรดใหสรางพระราชวัง ใน เรื่องเดียวกัน, 440 - 442. 

95 เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 4 เลม 2, 
208 - 209.  

96 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 25 ฉบับหอสมุดแหงชาติ เลม 6 (ภาคท่ี 21 - 26) เรื่อง
สถานท่ีตางๆท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงสราง, 440 - 442. 
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ภาพท่ี 44 ตําแหนงท่ีตั้งของหอชัชวาลเวียงชัย ในพระนครคีรี (เขาวัง) จ.เพชรบุรี 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ ผ.กสก.1.22/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
ภาพท่ี 45 ภาพถายเกาพระนครคีรี แสดงใหเห็นถึงตําแหนงท่ีตั้งของหอชัชวาลเวียงชัย 
             ท่ีอยูบนยอดเขา 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ NAT - P005160.jpg 

 

หอชัชวาลเวียงชัย 
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 รูปแบบทางสถาปตยกรรมหอชัชวาลเวียงชัย พระนครคีรี เมืองเพชรบุรี 
กลาวถึงซุมตะเกียงชื่อหอชัชวาลเวียงชัย สรางข้ึนเพ่ือเปนหอดูดาวและประภาคาร เปน

อาคารท่ีสรางเลียนแบบอาคารแบบคลาสสิคแบบผังกลม สมชาติ จึงสิริอารักษ กลาววามีลักษณะ
คลายโบสถเทมปเอ็ดโต (Tempieto) ของสถาปนิกบรามานเต (Bramante) ในสมัยศตวรรษท่ี 1697 
อาคารตั้งอยูดานหนาทางทิศตะวันออกของพระท่ีนั่งราชธรรมสภาในแนวแกนเดียวกัน และทาง
ดานหนาของอาคาร ยังมีเสาธงสูงไวสําหรับชักธงมหาราช อันเปนธงประจําพระองคท่ีจะชักข้ึนเม่ือ
เสด็จมาประทับท่ีพระนครคีรี9198 

หอชัชวาลเวียงชัย (ภาพท่ี 46 - ภาพท่ี 54) มีลักษณะอาคารเปนหอในผังกลม สูง 2 ชั้น  
ชั้นท่ี 1 : เปนอาคารในผังกลม 2 วงซอนกัน วงนอกเปนระเบียงกลมลอมรอบอาคาร 

โดยระเบียงท่ีลอมสรางเปนวงโคงครึ่งวงกลม 8 วงท่ีมีผนังรองรับพ้ืนระเบียงของชั้นท่ี 2 สวนวงในเปน
หองกลม ดานในกอกําแพงสรางเปนบันไดเวียนสําหรับข้ึน-ลงอาคาร ราวจับบันไดทําดวยเหล็กเสน
กลม  

ชั้นท่ี 2 : เปนอาคารในผังกลม วงในกําแพงเจาะชองเปดเปนวงโคง 4 วง เปดออกไป
ภายนอกท่ีเปนระเบียงทางเดินกลมลอมรอบ มีพนักระเบียงกันตกอยูรอบนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 - 
พ.ศ.2480, 53 - 55. 

98 ในสมัยรัชกาลท่ี 4 ทรงมีพระราชดํารัสใหทําเสาธงข้ึนท้ังในวังหลวงและวังหนา โดย
เสาธงวังหลวงใหชักธงตราพระมหามงกุฎ และเสาธงวังหนาใหชักธงจุฑามณี คนท้ังหลายก็เขาใจกันวา 
เสาชักธงนั้นเปนเครื่องหมายพระเกียรติยศของพระเจาแผนดิน เม่ือทําหนังสือสัญญาทางพระราช
ไมตรีกับรัฐบาลตางประเทศ มีกงสุลนานาประเทศเขามาอยูในกรุงเทพฯ และไดตั้งเสาชักธงชาติของ
ตนข้ึนตามสถานกงสุล คนท้ังหลายท่ีไมรูประเพณีฝรั่งก็พากันตกใจโจษกันวาพวกกงสุลจะเขามาตั้ง
แขงพระราชานุภาพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระราชดําริใหเจานายตาง 
กรมและขุนนางผูใหญทําเสาธงชางข้ึนตามวังและท่ีบาน เพ่ือใหคนท้ังหลายหายตกใจ ใน สมเด็จฯ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา (พระนคร: หอสมุดกลาง 09, 2513), 307 - 308. 
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ภาพท่ี 46 หอชัชวาลเวียงชัย พระนครคีรี ท่ีมีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบตะวันตก 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
ภาพท่ี 47 ผังพ้ืนชั้นท่ี 1 หอชัชวาลเวียงชัย พระนครคีรี  
ท่ีมา : สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ.2480 
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 54. 
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ภาพท่ี 48 ผังพ้ืนชั้นท่ี 2 หอชัชวาลเวียงชัย พระนครคีรี  
ท่ีมา : สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ.2480 
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 49 รูปดานหนาหอชัชวาลเวียงชัย พระนครคีรี  
ท่ีมา : สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ.2480 
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 54. 
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ภาพท่ี 50 รูปตัดขวางหอชัชวาลเวียงชัย พระนครคีรี  
ท่ีมา : สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ.2480 
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 51 ทางข้ึน - ลงหอชัชวาลเวียงชัย 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2557 
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ภาพท่ี 52 บันไดเวียนและผนังกันตกของหอชัชวาลเวียงชัย 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 53 โครงสรางไมรับพ้ืนบริเวณชั้น 2 ของอาคาร 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2557 
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ภาพท่ี 54 ระเบียงและพนักระเบียงกันตกของหอชัชวาลเวยีงชัย 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2557 
 

เบญจวรรณ ทัศนลีลพร กลาวถึงในสวนของหลังคาอาคารวา มีลักษณะเปนรูปโดมมุงดวย
กระจกแผนเล็กๆ เรียงซอนกันในกรอบเหล็กเสนแบน เหนือยอดโดมทําซุมขนาดเล็กกออิฐฉาบปูนวาง
บนคานรูปวงแหวน  และมีการคํ้ายันยึดกับขอบผนังหองกลมดวยเหล็กเสนแบนในแนวทแยง 4 ทิศ 
ตัวซุมเล็กนี้เจาะชองเปดขนาดเล็ก ลักษณะโดยรวมของยอดโดมคลายกับซุมตะเกียงท่ีใชจุดประทีป
ตามทางเดิน ตางกันตรงท่ีมีการทําเสากลมคลายเสาหานขนาดเล็กโดยรอบเพ่ิมข้ึน92

99 (ภาพท่ี 55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 เบญจวรรณ ทัศนลีลพร, “การออกแบบพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี”, 328 - 329. 
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ภาพท่ี 55 หลังคาโดมมุงกระจกหอชัชวาลเวียงชัย 
ท่ีมา: จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2557 
 

ตัวอยางการประสบการณการดูดาวของรัชกาลท่ี 4 ณ หอดูดาวแหงนี้ ปรากฏใน
หลักฐานจดหมายเหตุหมอบรัดเลความวา “12 พฤศจิกายน พ.ศ.2404 ประกา จ.ศ.1223 ดาวพระพุธเขา
ดวงพระอาทิตย93100 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทอดพระเนตรที่เขาวังเมืองเพชรบุรี”101 

หอชัชวาลเวียงชัย แมจะเปนหอท่ีมีความสูงเพียงแค 2 ชั้น แตระดับการมองไปดานหนา 
กลับสามารถมองเห็นไดรอบทิศในมุมระยะท่ีกวางและไกล หรืออาจกลาวไดวา “มองไดไกลสุดลูกลูก
ตา” และยังสามารถทอดสายตาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งไดเปนอยางดี แตในขณะเดียวกัน หาก
มองในมุมเงยจากระดับพ้ืนดินไปยังหอชัชวาลเวียงชัย จะไมรูสึกวาอาคารมีความสูงมากไปกวาอาคาร
หลังอ่ืนๆ ท่ีตั้งอยูใกลเคียงกัน ทําใหสามารถมองเห็นไดจากมุมสูง (bird eye’s view) ไลลงตามระดับ
ลาดชันของภูเขา แสดงใหเห็นวา การเลือกพ้ืนท่ีตั้งของอาคารยอมมีความสัมพันธไปกับการสราง
อาคารข้ึนตามประโยชนใชสอยท่ีเหมาะสม ซ่ึงการเลือกตําแหนงท่ีตั้งท่ีดีท่ีสุดเพ่ือสรางหอชัชวาลเวียง
ชัย อาจกลาวไดวาเปนอาคารท่ีมีความสําคัญแกพระนครคีรีเปนอยางมาก เพราะพระราชวังพระนคร
คีรีเปรียบเสมือนตัวแทนในความพยายามสรางพระราชวังตากอากาศนอกเมืองพระนครตามรูปแบบ

100 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว, ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 เลม 2,  214 - 
215. 

101 ประชุมพงษาวดาร ภาคท่ี 12 เรื่องจดหมายเหตุของราชทูตฝรั่งเศสเขามาใน
แผนดินสมเด็จพระนารายณ และจดหมายเหตุของหมอบรัดเล ในรัชกาลท่ี 4 ท่ี 5, พิมพครั้งท่ี 2 
(พระนคร: โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2462. พิมพในงานศพ แจงแขวิรัชเวชกิจ ปมะแม 2462), 
50. 
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สถาปตยกรรมตะวันตกเปนแหงแรกในสยาม หอชัชวาลเวียงชัยนอกจากจะมีรูปแบบสถาปตยกรรม
ตะวันตกแลวนั้น การใชสอยภายในอาคารยังเปนการสรางข้ึนเพ่ือตอบสนองกิจกรรมรูปแบบใหมท่ีจะ
สงผลใหเกิดความรูแบบใหมๆ ข้ึนในหมูชนชั้นนําสยามอีกดวย  

ดังท่ีกลาวในขางตนเก่ียวกับขีดความสามารถในการสรางหอสูงรูปแบบผังกลมของชาง
สยามนั้น หอดูดาวชัชวาลเวียงชัยถือเปนรูปแบบหอดูดาวอีกประเภทหนึ่งท่ีนาจะมีความคลายคลึงกัน
กับหอดูดาวในรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกมากกวาหอดูดาวพิสัยศัลลักษณ แตดวยขีดจํากัดทาง
เทคโนโลยีและความเขาใจของชางสยามในการออกแบบ ทําใหไมสามารถสรางหอสูงในรูปแบบผัง
กลมไดมากเกินไปกวา 2 ชั้น การเลือกทําเลท่ีตั้งทางกายภาพบนภูเขาจึงนาจะเปนตัวตอบคําถามการ
สรางหอดูดาวแหงนี้ไดดี เพราะการสรางบนภูเขาไมจําเปนตองคํานึงถึงการสรางอาคารท่ีสูงมาก 
เนื่องจากมีการเลือกทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมสําหรับอาคารหลังนี้แลว 

จากกรณีศึกษาหอดูดาวท้ัง 2 แหง แสดงใหเห็นถึงมูลเหตุการเกิดข้ึนของหอดูดาวในสมัย
รัชกาลท่ี 4 ไดวา การสรางงานสถาปตยกรรม “หอดูดาว” เปนหนึ่งในกระบวนการเลือกรับอิทธิพล
จากตะวันตกโดยทําใหเขากับระบบความเชื่อและความคิดของสังคมสยาม เพราะความเชื่อในระบบ
แบบจารีตสมัยรัชกาลท่ี 4 ยังคงปรากฏเปนพ้ืนฐานทางความคิด งานสถาปตยกรรมหอดูดาวจึง
เปรียบเสมือนเครื่องมือหรือสถานท่ีท่ีพิสูจนพระปรีชาสามารถของรัชกาลท่ี 4 ในการเลือกใชชุด
ความรูทางดาราศาสตรแบบตะวันตกมาผสมกับชุดความรูทางโหราศาสตรของสยาม หากมองวางาน
สถาปตยกรรมหอดูดาวเปรียบเหมือน “สิ่งทันสมัย” เชนเดียวกับอุปกรณทางดาราศาสตรท่ีพระองค
ทรงครอบครองแลว การสรางหอดูดาวท้ัง 2 กรณีนี้ จึงเปน “ความทันสมัย” ในแบบเฉพาะของสยาม
ท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงมีพระราชดําริใหสรางข้ึนเชนกัน 
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บทท่ี 4 
อาคารสูงกับการพาณิชยกรรม 

 
 จากบทท่ีผานมาเก่ียวกับหอนาฬิกาและหอดูดาว ไดเห็นแลววาสถาปตยกรรมสมัยใหม
ท้ัง 2 ประเภท ไดกลายเปนเครื่องมือในการสรางภาพลักษณและแสดงออกถึงความศิวิไลซของชนชั้น
นําสยาม ในบทนี้จะไดศึกษาตอไปอีกวา นัยความหมายเชนนี้เกิดข้ึนกับอาคารสูงยุคแรกดวยหรือไม 
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีผลตอการสรางงานสถาปตยกรรมอยาง 
“อาคารสูง” สมควรกลาวถึงกระบวนการ “ตัดถนน” เสียกอน เนื่องจากเปนสาธารณูปการสําคัญท่ี
นําไปสูการสรางตึกแถวริมถนนในยานการคาของกรุงเทพฯ ซ่ึงวิวัฒนาการของการกอสรางตึกแถว จะ
เริ่มจากการสรางตึกแถวอาคารชั้นเดียว จนพัฒนาไปสูการสรางอาคารสูง 7 - 9 ชั้น ดังท่ีจะไดแสดง
ใหเห็นตอไปนี้  
 
1. การตัดถนนแรกเริ่มในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 - รัชกาลท่ี 5 
 พีรศรี โพวาทอง ไดกลาวในบทความ “ถนนราชดําเนิน : ประวัติการกอสราง” ไววา เม่ือ
สยามกําลังกาวเขาสูยุคสมัยใหมท่ีมีความศิวิไลซตามมาตรฐานตะวันตกเปนเกณฑชี้วัดแหงความเจริญ 
ถนนก็ยอมเปนองคประกอบสําคัญองคประกอบหนึ่งในการสรางเสริมภาพลักษณแหงความศิวิไลซ 
อยางไรก็ตาม ถนนยังเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชนชั้นนําสยามใชกระตุนระบบเศรษฐกิจเมืองให
เจริญเติบโต พรอมๆกับการเสริมสรางฐานะทางเศรษฐกิจของตน ดวยการลงทุนทางอสังหาริมทรัพย
อยางเปนระบบ คูขนานไปกับการตัดถนนตางๆ ในพระนคร0

1 
 ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย แสดงขอคิดเห็นในบทความ “การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจของชนชั้นนําสยาม” วา ถนนมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความเปนชุมชนเมือง เพราะ
ถนนไมเพียงแตเปนเสนทางสัญจร แตยังเปนพ้ืนท่ีประกอบกิจกรรมทางสังคม ไมวาจะเปนการคาขาย 
การพบปะ การสันทนาการ หรือการเคลื่อนไหวทางการเมือง เปนทางเชื่อมโยงสถานท่ีตางๆภายใน
เมือง ทําหนาท่ีเปนสื่อในการเคลื่อนยายถายเทผูคน และทรัพยากรจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เปน
ตัวนําในการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ียังไมไดใชประโยชนแบบเมืองและขยายเขตเนื้อเมืองออกไป และท่ีสําคัญ
ถนนยังเปนโครงสรางทางกายภาพท่ีจําเปนอยางยิ่งยวดตอการดํารงอยูของเมืองอีกดวย 1

2  
 

 1 พีรศรี โพวาทอง, “ถนนราชดําเนิน : ประวัติการกอสราง,” เมืองโบราณ 33, 4  
(ตุลาคม - ธันวาคม 2550): 33. 

 2 ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย, “การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชนชั้น 
นําสยาม” ใน วารสารหนาจั่ว : วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และส่ิงแวดลอม 28(กันยายน 
2556 - สิงหาคม 2557), 347. 
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หรือขอคิดเห็นของ วีระยุทธ ปสาลี ใน กรุงเทพฯยามราตรี วา ถนนไดรับการใหคุณคา
และความหมายแตกตางกันไปตามสํานึกของแตละชนชั้น ซ่ึงนําไปสูวิธีการใชถนนท่ีตางกัน โดยใน
สํานึกของคนชั้นสูง ขางถนนเปนพ้ืนท่ีของคนชั้นต่ําท่ีไมควรเขาไปเกลือกกลั้ว อะไรก็ตามท่ีอยูขางถนน
ถือเปนสิ่งนารังเกียจ แตในขณะเดียวกัน ถนนก็เปนพ้ืนท่ีๆคนชั้นสูงสามารถใชเพ่ือแสดงความ
เหนือกวา ไมวาจะเปนอํานาจ สถานะ และความม่ังค่ังใหคนระดับต่ํากวาไดเห็น เชน การขับรถกินลม
เลนยานราชวงศของกลุมคนชั้นสูงและคนชั้นกลางท้ังผูดีเกาและผูดีใหม ภายหลังจากชมภาพยนตรจบ 
และจะไปรับประทานอาหารหรือไอศกรีมตอ เปนตน 0

3 สวนสํานึกของคนชั้นกลาง ถนนมีหนาท่ีเปน
ทางสัญจรไปกลับระหวางบาน ท่ีทํางาน และสถานท่ีพักผอนหยอนใจของเมือง แตหากเปนคนชั้น
กลางระดับสูงท่ีร่ํารวย ก็มักเลียนแบบวิถีชีวิตของคนชั้นสูง และสําหรับคนชั้นลาง ถนนกลายเปนสิ่งท่ี
สําคัญมาก เพราะเปนท้ังเสนทางสัญจร พ้ืนท่ีทํามาหากิน ตลอดจนท่ีพักอาศัยสําหรับคนไรบาน ดังนั้น
ถนนจึงเปนพ้ืนท่ีท่ีเกิดการปะทะกันระหวางวัฒนธรรมตางชนชั้น1

4 
 นอกจากนี้การตัดถนนยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผูคนในสังคม อันมีผล
ตอวิถีชีวิตของชาวสยามในพระนคร เนื่องจากการตองยายถ่ินฐานจากเรือนแพบนน้ํามาสูการสรางท่ี
อยูอาศัยบนบก เปนข้ันตอนหนึ่งของการเปลี่ยนโฉมหนาจากสังคมเดิมมาสูสังคมแบบ “ศิวิไลซ” ซ่ึงมิ
เพียงสรางผลกระทบตอวิถีชีวิต หากยังสงผลกระทบตอมโนทัศนของชาวสยามในพระนครอยางลึกซ้ึง
อีกดวย 
 การตัดถนนในกรุงเทพฯ เริ่มตนข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 4 ตามพระบรมราชาธิบายของ
พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัววา ถนนสรางข้ึนเพ่ือเปนเครื่องประดับสําหรับพระราชวัง
และแสดงถึงความภาคภูมิของบานเมือง โดยถนนท่ีถูกตัดข้ึนใหมในระยะนี้ตองเปนไปตามธรรมเนียม
ของการตั้งพระราชวังดวยจุดประสงค 3 ประการ ไดแก ประการแรก ถนนเปนท่ีแบงเขตพระราชวัง
ใหหางจากบานเรือนราษฎร และในกรณีเกิดเพลิงไหม ถนนก็จะชวยปองกันไมใหเพลิงไหมลามมาถึง
พระราชวังได ประการท่ีสอง ถนนสามารถใชเปนทางปองกันหากขาศึกจะเขาปลนโจมตีพระราชวัง 
และประการท่ีสาม ถนนเปนสถานท่ีสําหรับประกอบการพระราชพิธีสําหรับพระมหากษัตริยท้ังในทาง
ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ ตลอดจนเปนสถานท่ีสําหรับการประกอบกิจกรรมตางๆ อาทิ การ
ฝกหัดทหาร, การจัดแสดงมหรสพ ฯลฯ2

5 (ภาพท่ี 56) 
 ถนนท่ีสรางลอมรอบพระราชวังเหลานี้ ปูพ้ืนดวยอิฐรูแผนใหญ ทําใหถนนเปนพ้ืนผิว
ขรุขระ 3

6 ดังนั้นเม่ือมีกระบวนแหตามพิธีทางศาสนา เชน แหเลียบเมือง แหพระศพ เปนตน จึงตอง

 3 วีระยุทธ ปสาลี, กรุงเทพฯยามราตรี (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 30. 
     4 เรื่องเดียวกัน, 176 - 177. 
     5 “เรื่องถนนใหญทองสนามหนาพระบรมมหาราชวัง”, สมุดไทยดํา, อักษรไทย, 

ภาษาไทย, เสนดินสอ, รัชกาลท่ี 4, ไมปรากฎ จ.ศ., เลขท่ี 121, หอสมุดแหงชาติ. 
     6 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 5 (กรุงเทพฯ: พิมพในงานฌาปนกิจศพ น.ส.ธิติ บุนนาค, ณ เมรุวัดเทพศิรินท
ราวาส 26 เมษายน 2522), 146. 
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เกณฑไพรหาทรายมาเกลี่ยถนน โดยท่ีไพรจะเสียเงินเปนคาซ้ือทราย และคาเกลี่ยทรายใหกับเจาขุน
มูลนายท่ีตนสังกัด จากนั้นเจาขุนมูลนายจะสงเงินตอใหกับเจาพนักงานของรัฐอีกทอดหนึ่ง 4

7 
 ภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาริ่ง รัชกาลท่ี 4 ทรงโปรดเกลาฯ ใหมีการตัดถนนข้ึนเปน
สายแรกชื่อวา “ถนนตรง”เนื่องจากชาวตะวันตกไดเขาชื่อกันขอรองใหมีการตัดถนน 5

8 และในเวลา
ตอมา พระองคก็ไดทรงโปรดเกลาฯ ใหมีการตัดถนนสายสําคัญข้ึนอีกสายหนึ่ง โดยทรงมีพระราชดําริ
วา สรางถนนเสนนี้เพ่ือใหบานเมืองมีความงดงามและเปนท่ีเจริญตามากยิ่งข้ึน ท้ังยังจะไดไมเปนท่ี
ขายหนาแกชาวตะวันตก6

9  
 แตอยางไรก็ตาม ถนนท่ีตัดข้ึนใหมนั้น ตัดข้ึนในยานท่ีพักอาศัยของชาวตางชาติ ซ่ึงอยู
หางไกลจากพระบรมมหาราชวัง พระองคจึงทรงโปรดเกลาฯ ใหตัดถนนข้ึนอีก 3 สาย ไดแก ตัดถนน
เจริญกรุงตอนใน 7

10 ถนนบํารุงเมือง 8

11และถนนเฟองนคร 9

12 โดยโปรดเกลาฯ ใหสรางตึกแถวข้ึนตลอด
ท้ัง 2 ฟากถนน เพ่ือใหมีราษฎรมาเชา 1 0

13โดยตึกแถวเหลานี้ไดถายแบบมาจากตึกแถวท่ีเมืองสิงคโปร 
เม่ือครั้งสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศไดไปตรวจงานราชการท่ีเมืองสิงคโปร และไดนํา
แบบอยางการสรางตึกแถวเขามาดวย11

14 (ภาพท่ี 56 - ภาพท่ี 58) 
 
 
 

7 “เรื่องการพระศพ เกณฑไพรขนทรายเกลี่ยถนน”, สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, 
เสนดินสอ, รัชกาลท่ี 4, ไมปรากฎ จ.ศ., เลขท่ี 328, หอสมุดแหงชาติ. 

     8 เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 4 ของเจาพระยาทิพากรวงศ เลม 1 (พระนคร: องคการคาของคุรุสภา, 
2504), 184 - 185. 

 9 เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 4 ของเจาพระยาทิพากรวงศ เลม 2 (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 
2504), 6 - 7. 

     10 ตั้งแตมุมพระบรมมหาราชวังท่ีหนาวัดพระเชตุพนมาจนถึงสะพานเหล็กริมวังเจาเขมร
เชื่อมตอกับถนนเจริญกรุง (ตอนนอก) โดยใหเจาพระยายมราช (ครุฑ) และพระพรหมบริรักษเปนแม
กอง ถนนกวาง 4 วา ยาว 25 เสนเศษ มีทอริมถนนและขอบถนน ใน เรื่องเดียวกัน, 29 - 30. 

 11 ตั้งแตปอมสัญจรใจวิงไปจนถึงประตูสําราญราษฎรออกวัดสระเกษ มีขนาดยาว 29 
เสน 14 วา 3 ศอก กวาง 3 วา มีถนนกออิฐกันขาง มีทอ ใน เรื่องเดียวกัน, 47 - 48. 

 12 ตั้งแตกําแพงพระนครดานทิศใตท่ีมุมวังกรมหลวงเทเวศรวัชรินทรมาจนถึงกําแพงพระ
นครดานทิศตะวันออกวัดบวรนิเวศ มีขนาดยาว 50 เสน กวาง 10 ศอก ใน เรื่องเดียวกัน, 48. 

     13 เรื่องเดียวกัน, 29 - 30. 
     14 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, สาสนสมเด็จ เลม 22 (พระนคร : กรม

ศิลปากร, 2499), 73 - 74. 
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  เม่ือสรางตึกแถวเสร็จ รัชกาลท่ี 4 ทรงไดพระราชทานตึกแถวแกพระราชโอรสและพระ
ราชธิดาทุกพระองค ดังพระราชหัตถเลขาสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ “และมีอสังหาริมทรัพยได 

พระราชทาน 2 แหง คือตึกแถวที่ริมถนนเจริญกรุง 2 หอง ไดคาเชาหอง 1 เดือนละ 4 บาท”
15 

 ซ่ึงการกระทําดังกลาวของพระองค แสดงใหเห็นถึงแรงจูงใจในการตัดถนนท่ีตองการนํา
ถนนไปผูกโยงกับธุรกิจการสรางอสังหาริมทรัพยแบบทันสมัย ดังเชน ตึกแถวริมถนนเจริญกรุง ท่ีนับได
วาเปนโครงการอสังหาริมทรัพยโครงการแรกในพระนคร13

16 
 จนกระท่ังในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ภายหลังจาก
การเสด็จประพาสเมืองสิงคโปรและปตตาเวียใน พ.ศ.2413 พระองคก็ทรงโปรดเกลาฯ ใหปรับปรุง
ถนนบํารุงเมืองใหไดแนวถนนตรงกับวัดสุทัศนเทพวราราม และใหขยายถนนออกไปอีก 6 ศอก 
เนื่องจากแนวถนนเดิมคับแคบ คดโคง และมีขนาดกวางใหญไมเทากัน พรอมกันนั้นก็โปรดเกลาฯให
รื้อตึกแถวตลอด 2 ฟากถนนท่ีอยูในสภาพทรุดโทรมและมีขนาดเหลื่อมล้ําไมเทากัน เพ่ือสรางตึกแถว
ข้ึนใหม โดยใหสรางตามแบบอยางของหลวงท่ีพระยาราชสงครามทําข้ึนเปนตัวอยางไว 1 417 ซ่ึงพระเจา
นองยาเธอ กรมหม่ืนมหิศรราชหฤทัย ทรงกลาวถึงตึกแถวแหงนี้วา “ตึกถนนบํารุงเมืองแลเฟองนครเมื่อ

แรกทําในรัชกาลปตยุบันนี้ ก็เปนแบบที่คิดวาดีเพราะถายอยางมาจากเมืองฝร่ังเศศ”
18 โดยมีขอตกลง

เบื้องตนวาเจาของท่ีดินตองลงทุนปลูกสรางตึกแถวกันเอง แตปรากฎวาไมมีเจาของท่ีดินริมถนนบํารุง
เมืองรายใดปลูกตึกแถวข้ึนเอง เนื่องจากไมมีทุนทรัพยท่ีเพียงพอ ดังนั้น รัฐจึงตองเปนผูสรางตึกแถว
เองท้ังหมด เจาของท่ีดินจะมีสิทธิ์รับผลประโยชนจากตึกแถวบนท่ีดินของตนเต็มท่ีก็ตอเม่ือเจาของ
ท่ีดินไดชําระเงินท่ีรัฐลงทุนกอสรางตึกแถวจนครบถวน หรือในอีกความหมายหนึ่ง รัฐทดรองจายเงิน
คากอสรางตึกแถวใหเจาของท่ีดินกอน แลวจึงใหเจาของท่ีดินผอนชําระเงินคากอสรางเปนงวดๆ จน
ครบ โดยมีเจาพนักงานพระคลังขางท่ีเปนผูรับผิดชอบจัดการใหเชาและเก็บคาเชาหองทุกคูหาของ
ตึกแถว แตผลปรากฎวา เจาของท่ีดินไดรับเงินสงจากพระคลังขางท่ีในจํานวนท่ีนอยกวาท่ีกําหนดไว
มาก ผลประโยชนเกือบท้ังหมดตกอยูในมือของพระคลังขางท่ี 1 6

19 จึงกลาวไดวาการปรับปรุงและพัฒนา
ชุมชนเมือง รวมถึงท่ีดินริมถนนนั้น ทําข้ึนเพ่ือสรางรายไดแกรัฐ 

     15 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ความทรงจํา (พระนคร: โรงพิมพของสมาคม
สังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2509), 7. 

 16 ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย, “การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชนชั้น
นําสยาม” ใน วารสารหนาจั่ว : วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และส่ิงแวดลอม 28 (กันยายน 
2556 - สิงหาคม 2557), 354. 

 17 “สรางหองแถวริมถนนบํารุงเมือง ฯลฯ”, สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสน
ดินสอ, รัชกาลท่ี 5, ไมปรากฎ จ.ศ., เลขท่ี 98/13, หอสมุดแหงชาติ. 

 18 “ท่ีดินริมถนนราชดําเนิน,” 26 กุมภาพันธ 119 - 4 กรกฎาคม 122, เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เลม 1, ก ร.5 ค 4/3, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 19 ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย, “การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชนชั้น
นําสยาม” ใน วารสารหนาจั่ว : วาดวยสถาปตยกรรม การออกแบบ และส่ิงแวดลอม 28 (กันยายน 
2556-สิงหาคม 2557), 354 - 355. 

                                                           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



100 
 

 ในขณะนั้นงานทําถนนเปนหนาท่ีรับผิดชอบของกรมพระนครบาล 1 7

20 จนกระท่ังกอตั้ง
กรมโยธาธิการข้ึนในป พ.ศ.2432 รัชกาลท่ี 5 จึงโปรดเกลาฯ ใหโอนยายงานทําถนนไปข้ึนกับกรม
โยธาธิการ ซ่ึงมีหนาท่ีครอบคลุม “ตรวจการกอสรางทําถนน ขุดคลองและการชางทั่วไป ทั้งการไปรษณีย

และโทรเลขหรือรถไฟซึ่งจะมีสืบไปภายหนา”
21 รวมท้ังทรงโปรดใหทําการปรับปรุงถนนแบบเกาท่ีทําข้ึน

จากวัสดุไมมีคุณภาพ ไมเหมาะสมกับสภาพพ้ืนดิน ตลอดจนวิธีการทําถนนท่ีไมถูกตองมาเปนวิธีการท่ี
ดียิ่งข้ึน19

22 
 ความสําคัญของการตัดถนนในรัชกาลนี้ กลาวคือตองการตัดถนนในยานท่ียังไมเจริญ 
เพราะจะกระทําการไดงาย แตหากยานใดท่ีเจริญแลว ก็ควรเรงทําการตัดถนนทันที เพ่ือความไม
ยุงยาก จึงไดกอใหเกิดการตัดถนนสายตางๆข้ึน อาทิเชน ถนนชนะสงคราม (ถนนขาวสาร) ถนนสนาม
ควาย ถนนสําเพ็ง ถนนอนุวงษ ถนนบูรพา ถนนจักรวรรดิ์ เปนตน ตามคํากราบบังคมทูลของกรมหม่ืน
นริศรานุวัดติวงศ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ความวา “แตการซึ่งจะตัดถนนใหมเพิ่มเติมข้ึนใหพอ
ตองการนั้นยอมทําไดงายในที่ซึ่งยังไมเจริญ ยอมทําไดยากในที่ซึ่งเจริญแลว...แลที่ซึ่งเจริญแลวนั้นก็ยังเจริญ
ข้ึนเสมอ ถายิ่งชาไปก็จะยิ่งติดขัดลําบากมากข้ึนทุกที เพราะฉะนั้นที่ใดเจริญอยูก็ควรรีบจัดการตัดถนนเสีย
โดยทันทีตามที่ควรจะทําได”

23 
 

 20 ในชวงตนรัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดเกลาฯ ใหเสนาบดีกรมพระนครบาลเปนผูกํากับดูแล
งานถนน แตตอมาเม่ือการตัดถนนมีความสําคัญมากยิ่งข้ึน พระองคจึงโปรดเกลาฯ ใหแยกงานทําถนน
ออกมาเปนหนวยงานเฉพาะ โดยมีสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษีสวางวงษ เปนผูกํากับ
การ และมีนายอัลเฟรด ลอฟตัส (Alfred J.Loftus หรือพระนิเทศชลธี) ชางโยธาและชางสํารวจทํา
แผนท่ีชาวอังกฤษเปนผูชวย และในปเดียวกันนั้น จึงไดโปรดเกลาฯ ใหโอนงานทําถนนไปข้ึนกับกรม
พระนครบาล โดยมีนายเฮนรี อาลาบาสเตอร (Henry Alabaster) ชาวอังกฤษ เปนขาหลวงถนนคน
แรก ข้ึนตรงตอพระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนภูธเรศรธํารงศักดิ์ เสนาบดีกรมพระนครบาล และยังโปรด
เกลาฯใหวาจางวิศวกรโยธาชาวอังกฤษ ชื่อนายเฟย มาเปนผูชวยขาหลวงถนนอีกดวย อานเพ่ิมเติมใน 
พีรศรี โพวาทอง, “ถนนราชดําเนิน : ประวัติการกอสราง,” เมืองโบราณ 33, 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 
2550): 34. 

 21 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, “พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแกไขการปกครองแผนดิน” ใน เจานายและ
ขาราชการกราบบังคมทูลความเห็น จัดการเปล่ียนแปลงราชการแผนดิน ร.ศ.103 และพระราช
ดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแกไขการ
ปกครองแผนดิน (กรุงเทพฯ: จันวาณิชย, 2526), 104. 

 22 “เรื่องมองสิเออเดอลามโฮเตียตรวจการทําถนนทอน้ํา แลวิธีถายเทน้ําโสโครกใน
กรุงเทพฯ,”  21 ตุลาคม 121 - 26 มีนาคม 125, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวง
โยธาธิการ, ก.ร5 ยธ./23, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 23 “เรื่องการตัดถนนสายตางๆ,” 27 มีนาคม 118 - 25 เมษายน 111, เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ, ก.ร5 ยธ/21, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ซ่ึงสาเหตุของการเรงตัดถนนนั้น มาจากการยกเหตุผลอางประโยชนท่ีราษฎรจะไดรับ ท้ังใน
เรื่องของการเปนท่ีตั้งแหลงคาขาย การคมนาคมท่ีสะดวก และความปลอดภัยจากโจรผูราย แต
อยางไรก็ดี รัฐเองยอมไดรับผลประโยชนจากการตัดถนนเชนเดียวกัน เพราะเม่ือทําการตัดถนนในท่ีรก
รางท้ัง 2 ฟากถนนแลว ถนนก็จะกลายเปนแหลงชุมชน รัฐก็จะไดรับผลประโยชนจากการสรางตึกแถว
ใหราษฎรเชาอยางตอเนื่อง และเม่ือราษฎรมาตั้งแหลงคาขายในยานชุมชน ก็จะทําใหท่ีดินมีราคาเพ่ิม
สูงข้ึน รัฐก็ยอมไดรับผลประโยชนมากข้ึนเชนกัน 21

24 
 เปนไปดังท่ีณัฐวุฒิ ปรียวนิตย กลาวไววา การตัดถนนแลวสรางตึกแถวริมถนนข้ึนนั้น 

แสดงใหเห็นการมองถึงความสําคัญของผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการใหเชาตึกแถว ซ่ึงในท่ีนี้
พระมหากษัตริยเปนผูเขาจับจองพ้ืนท่ีเพ่ือพระราชทานใหเปนทรัพยสินแกพระราชโอรสและพระราช
ธิดา จึงนับไดวาอาจเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการเพ่ิมรายไดใหแกพระราชวงศ และการลงทุน
เชนนี้ตั้งแตในสมัยรัชกาลท่ี 4 ยอมมีบทบาทและเปนพ้ืนฐานตอแนวคิดการตัดถนนสายใหมๆ ข้ึนใน
พระนครเพ่ือการลงทุนในรัชกาลตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 56 ถนนท่ีไดสรางข้ึนรอบพระบรมมหาราชวัง เพ่ือเปนการขยายเมืองออกจาก 
             ศูนยกลางพระนคร 
ท่ีมา: บัณฑิต จุลาสัย, เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร และพีรศรี โพวาทอง, แผนท่ีกรุงเทพฯ  
พ.ศ.2450 - 2550 (กรุงเทพฯ: สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2550), ไมปรากฏเลขหนา. 

 24 สยมพร ทองสาริ, “ผลกระทบจากการตัดถนนในกรุงเทพฯ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2411-2523) : ศึกษาเฉพาะกรณีการตัดถนนในกําแพงพระนครดาน
เหนือและดานใตพระนคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต คณะอักษรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 46 - 48. 
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ภาพท่ี 57 ถนนเจริญกรุงตอนใน และถนนเฟองนครท่ีถูกสรางข้ึนเพ่ือพัฒนาเมืองและ 
             สรางตึกเพ่ือการลงทุน 
ท่ีมา: บัณฑิต จุลาสัย, เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร และพีรศรี โพวาทอง, แผนท่ีกรุงเทพฯ พ.ศ.2450 - 
2550 (กรุงเทพฯ: สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2550), ไมปรากฏเลขหนา. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
ภาพท่ี 58 ถนนบํารุงเมือง 2 ขางทางประกอบดวยตึกแถวยาว เพ่ือการลงทุนของรัฐ 
ท่ีมา: บัณฑิต จุลาสัย, เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร และพีรศรี โพวาทอง, แผนท่ีกรุงเทพฯ พ.ศ.2450 - 
2550 (กรุงเทพฯ: สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2550), ไมปรากฏเลขหนา. 

ถนนเฟองนคร 

ถนนเจริญกรุง 

ถนนบํารุงเมือง 
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2. การตัดถนนเพ่ือการลงทุนของชนช้ันนําสยาม 
 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 พระองคทรงเปนผูพิจารณาหลักในการตัดถนนวาท่ีดินบริเวณใด
เหมาะแกการตัดถนน โดยเฉพาะอยางยิ่ง มักเลือกจากแหลงท่ีมีความเจริญในดานเศรษฐกิจ มีชุมชน
หนาแนน 
 ดังกรณี ยานสําเพ็ง ตามคํากราบบังคมทูลของกรมหม่ืนนริศรานุวัดติวงศ เสนาบดีกรม
โยธาธิการ ความวา 
 
 ไมมีที่แหงใดจะเจริญมากกวาแขวงสามเพ็ง ดวยเปนทําเลคาขาย มีประโยชนมาก 
        ในที่นั้น แตประโยชนซึ่งมีในที่นั้นดูยังบกพรองเหตุเพราะถนนมีนอย แลที่มีอยูแลวก็แคบเล็ก  
        เปนที่ขัดขวางทางไปมาของการคาขาย ไมพอแกการเจริญ ถาทําถนนใหญเพิ่มเติมข้ึนอีก ที่ดิน  
        เหลานั้นคงเจริญข้ึนอีกหลายสิบเทาโดยไมตองสงไสย22

25 (ภาพท่ี 59) 
 

 แตอยางไรก็ตาม ภายหลังจากท่ีกระทรวงโยธาธิการและกระทรวงนครบาลเริ่ม
ดําเนินการตัดถนนในบริเวณตําบลสําเพ็งข้ึน ปรากฏวาไดรับอุปสรรคท่ีกอใหเกิดความลาชาเปนอยาง
มาก อาทิเชน ปญหาเรื่องการแจงวารัฐตัดถนนถูกแตท่ีบานคนยากจน แตกลับหลบหลีกบานคนมี
ฐานะ “ดวยที่ๆตําบลตรอกเตานั้นเจาพนักงานไปวัดตัดจะทําถนน วัดปกไมหาตรงเปนยุติธรรมไม ถาถูกที่

บานผูมีบรรดาศักดิ์แลวเจาพนักงานก็ไมทํา กลับวัดปกใหม ถูกแตที่ราษฎรทั้งสิ้น ถนนก็หาตรงไม”
26 หรือ

การขายท่ีดินของราษฎร เม่ือทราบขาววารัฐจะมีการตัดถนนใหม ความวา  
 
 การตัดถนนใหมเชนนี้ มักมีคําเลาลือวาที่ขางถนนจะตองเปนของหลวงบาง จะสราง 

        ตึกหลวงบาง ราษฎรซึ่งใจเบาก็มักพากันตกใจขายเสียโดยเร็ว แลราคาอยางถูก โดยเขาใจวา จะ 
        ซื้อเปนของหลวงบาง หรือชิงขายเสียกอนถึงไดราคานอย ก็ยังดีกวาที่จะตองสูญเปลา การเปนเชน 
        นี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ประกาศใหทราบทั่วกันวา การตัดถนนสายนี้พระราชประสงคจะ 
        ทรงอุดหนุนใหเปนการเจริญแกบานเมือง และเปนประโยชนแกชนทั้งหลายฝายเดียว ไมไดตัดถนน 

        เพราะจะตองพระราชประสงคที่สองขาง อยาใหชนทั้งหลายตื่นตกใจ24

27 
 
 
 
 
 

 25 “เรื่องการตัดถนนสายตางๆ,” 27 มีนาคม 118 - 25 เมษายน 111, เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ, ก.ร5 ยธ/21, หอจดหมายเหตุแหงชาติ.  

 26 “เรื่องตัดถนนเยาวราช,” 17 มีนาคม 111 - 9 กรกฎาคม 119, เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ, ก.ร5 ยธ./21, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 27“ประกาศกรมโยธาธิการ,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 8, (30 มกราคม ร.ศ.110):  410.  

                                                           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



104 
 

 

 ในประเด็นหลังนั้น กลับเปนการกระทําท่ีตรงกันขาม เนื่องจากการเขาตัดถนนยานสํา
เพ็งนั้น รัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดเกลาฯ ใหเจาพนักงาน25

28ดักซ้ือท่ีดินไวกอนลวงหนา เพ่ือสรางเปนตึกแถว
ข้ึนท้ัง 2 ฟากถนน ดังคํากราบบังคมทูลของกรมหม่ืนนเรศวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล ท่ีทรง
ขวนขวายจะซ้ือท่ีดิน 2 ฟากถนนใหกับกรมพระคลังขางท่ี ความวา “ถาที่ใดราคาถูกควรจัดซื้อไดจะได
ซื้อเสียเพราะการซื้อที่ถาซื้อทีละนอยๆไป ราคาจะไดเยา ถาซื้อทีเดียวมากๆ เจาของทราบเหตุความมุงหมาย 
ก็จะตั้งเอาราคาแรงข้ึน”

29 
 จะเห็นไดวารัฐมองเห็นลูทางการลงทุนแบบใหมท่ีจะสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชนใน

ระยะยาวจากการตัดถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพท่ี 59 ถนนเยาวราช ยานการคาสําคัญในสมัยรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา: บัณฑิต จุลาสัย, เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร และพีรศรี โพวาทอง, แผนท่ีกรุงเทพฯ พ.ศ.2450 - 
2550 (กรุงเทพฯ: สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2550), ไมปรากฏเลขหนา. 

 28 ในท่ีนี้หมายถึง กรมพระคลังขางท่ี ซ่ึงมีหนาท่ีเปนหนวยงานรักษาผลประโยชนพระ
ราชทรัพยสวนพระองคของพระมหากษัตริย โดยการจัดระเบียบการคลังและแยกพระราชทรัพยสวน
พระองคตั้งแต พ.ศ.2433 เปนผลใหพระคลังขางท่ีตองมีรายจายเพ่ิมข้ึน จึงเปนมูลเหตุสําคัญสวนหนึ่ง
ท่ีตองคิดหาวิธีเพ่ิมรายไดพระราชทรัพย ใน ชลลดา วัฒนศิริ, “พระคลังขางท่ีกับการลงทุนธุรกิจใน
ประเทศ พ.ศ.2433 - 2475” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต คณะอักษรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 42. 

 29 สุภางค จันทวานิช, สําเพ็ง : ประวัติศาสตรชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: 
ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549. พิมพเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 
50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2548 ศูนยจีนศึกษา สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 7. 

ถนนเยาวราช 
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 ชลลดา วัฒนศิริ ไดกลาวใน พระคลังขางท่ีกับการลงทุนธุรกิจในประเทศ พ.ศ.2433 - 
2475 ไววา การดําเนินธุรกิจเก่ียวกับท่ีดิน ตึกแถว และตลาด นับเปนธุรกิจท่ีข้ึนหนามากท่ีสุดประเภท
หนึ่งของพระคลังขางท่ี และเปนธุรกิจท่ีมีความเก่ียวของกับการตัดถนน เพ่ือการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงกิจการประเภทนี้มักไดรับความนิยมในหมูชนชั้นนําสยามท่ีมีโอกาสจะจับจองหรือจัดซ้ือ
ไดกอนผูใด และยังเปนการลงทุนท่ีสะดวกและหวังผลไดแนนอนกวาการประกอบการคาประเภทอ่ืน 27

30 
 กลาวถึงการไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินของพระคลังขางท่ี มีวิธีดําเนินการ 3 ประการดังนี้

28

31 
 ประการแรก เปนท่ีดินท่ีไดมาโดยการจับจองและโอนท่ีหลวงมาไวในกรรมสิทธิ์ การจับ
จองท่ีดินหมายถึง การเขาถือครองท่ีดินวางเปลาท่ียังไมมีผูใดเปนเจาของ โดยผูจับจองสามารถท่ีจะยื่น
ขอโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินนั้นๆจากทางราชการไดโดยถูกตองตามกฎหมาย 
 ประการท่ีสอง คือท่ีดินท่ีหลุดจํานอง หลักทรัพยประเภทท่ีดินและอสังหาริมทรัพย ตึก
เรือนตางๆท่ีพระคลังขางท่ีรับจํานองไวจากบรรดาผูขอกูพระราชทรัพย และเม่ือหมดอายุของสัญญา 
ผูกูไมสามารถหาเงินมาไถคืนได ทรัพยสินเหลานี้จึงตกเปนของพระคลังขางท่ี 
 ประการท่ีสาม เปนท่ีดินท่ีพระคลังขางท่ีจัดซ้ือเอง และยังเปนท่ีๆไดเลือกสรรแลววาเปน
ท่ีทําเลดีสําหรับมาจัดหาผลประโยชนจากคาเชาเพ่ือใหคุมกับทุนท่ีไดลงไป โดยมักเปนยานตลาด
การคาสําคัญ และเปนท่ีอยูริมถนนท้ังสิ้น ท้ังนี้เพราะพระคลังขางท่ีมีวิธีการสําคัญในการเลือกซ้ือท่ีดิน
ดวยวิธีการตางๆ เชน รอใหตัดถนนเสร็จ พระคลังขางท่ีจึงจับจองท่ีดิน 2 ขางถนน ซ่ึงเปนวิธีการท่ี
ปรากฎข้ึนครั้งแรกในชวงปลายสมัยรัชกาลท่ี 4 คือการจับจองท่ี 2 ฝงถนนเจริญกรุง แลวโปรดเกลาฯ
ใหสรางตึกแถวใหเชาประกอบการคาตางๆ การดักซ้ือท่ีดินลวงหนากอนท่ีจะมีการตัดถนน เพราะพระ
คลังขางท่ียอมมีโอกาสไดทราบกอนผูใดวาท่ีดินบริเวณใดจะตัดถนนผาน จึงใหรีบดักซ้ือท่ีดินบริเวณ
นั้นไวกอน แมจะตองเสียเนื้อท่ีไปบางหลังจากตัดถนนแลว แตอยางไรก็ตาม หากท่ีดินผืนนั้นเปนท่ีดิน
ริมถนน ก็ยอมเปนท่ีๆมีราคาแพง พระคลังขางท่ีก็ยังไดรับผลประโยชนในภายหลังท่ีคุมคา และพระ
คลังขางท่ีจะใชวิธีซ้ือท่ีกอสรางตึกแถวใหเชาเสร็จกอนแลวจึงตัดถนนผาน ซ่ึงวิธีการเชนนี้สวนใหญเปน
พระราชประสงคของรัชกาลท่ี 5 ท่ีโปรดเกลาฯใหกระทรวงโยธาธิการตัดถนนผานในท่ีดินหรือตึกแถว
ตางๆ ท่ีพระคลังขางท่ีไดจัดสรางไว ท้ังนี้เพ่ือเปดท่ีดินสวนท่ีซ้ือไวแลวใหเปนท่ีมีราคาและสามารถ
ขยายการทําประโยชนไดมากข้ึน เปนตน 
 เม่ือกรมพระคลังขางท่ีตัดสินใจลงทุนใน “ยานสําเพ็ง” เพ่ือหาผลประโยชนแลวนั้น 
วิธีการตางๆท่ีกรมพระคลังขางท่ีจะหาผลประโยชนจากยานนี้มีดวยกันหลากหลายวิธี ไมวาจะเปนการ
พิจารณาวาถนนแตละสายในยานสําเพ็งมีความเหมาะสมแกการปลูกสรางตึกแถวแบบใดเพ่ือให
ราษฎรมาเชาเพ่ือทําการคาขาย เชน บริเวณสําเพ็ง เยาวราช และราชวงศจะสรางเปนตึกแถว 2 ชั้น 
สวนริมถนนอนุวงศท้ัง 2 ฟากถนนจรดถนนราชวงศและตรอกพระยาไกร จะสรางเปนตึกแถวชั้นเดียว

 30 ชลลดา วัฒนศิริ, “พระคลังขางท่ีกับการลงทุนธุรกิจในประเทศ พ.ศ.2433 - 2475”, 
111. 

 31 อานเพ่ิมเติมใน เรื่องเดียวกัน, 112 - 116. 
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สําหรับใหเชาเปนโกดังเก็บของ เนื่องจากเปนทําเลท่ีสะดวกตอการขนถายสินคาท้ังทางบกและทางน้ํา 
เพราะท่ีตั้งของถนนถูกขนาบดวยแมน้ําดานหนึ่งและถนนอีกดานหนึ่ง29

32 
 การโอนท่ีดินริมถนนในยานสําเพ็งมาไวเปนสิทธิ์ในกรมพระคลังขางท่ี เพ่ือสะดวกตอการ
นํามาเพ่ิมพูนเปนผลประโยชนในรูปแบบตางๆตอไป เชน ใน พ.ศ.2441 รัชกาลท่ี 5 โปรดเกลาฯให
โอนท่ีดินริมถนนจักรวรรดิดานฝงตะวันออกเรื่อยมาตามถนนเยาวราชจากกระทรวงนครบาลมาเขาไว
ในกรมพระคลังขางท่ี พรอมสรางตึกแถวเปน 4 ตอน ไดตึกแถวจํานวนท้ังหมด 119 หอง30

33 
 หรือภายหลังจากการตัดถนน 18 สายในยานสําเพ็ง กรมพระคลังขางท่ีก็ลงทุนปลูก

ตึกแถวริมถนนท้ัง 2 ฟาก เพ่ือใหคนจีนเชาสําหรับเปนท่ีอยูอาศัยและคาขาย ไดแก ท่ีดินริมถนน
ราชวงศ พระคลังขางท่ีแบงท่ีดินเปน 5 ตอน เพ่ือปลูกตึกแถว ไดตึกแถวสามัญท้ังหมด 99 หอง ตึกมุม 
3 หอง ดังนั้นพระคลังขางท่ีจะไดเงินกินเปลาจากตึกแถวท้ัง 5 ตอนริมถนนราชวงศเปนเงินจํานวน 
4,770 บาท เงินทุนเม่ือหักเงินกินเปลาแลวเปนจํานวน 363,705 บาท อัตราคาเชาตึกสามัญหองละ 
16 บาท ตึกมุมหองละ 40, 45 และ 60 บาท รายไดคาเชาริมถนนราชวงศท้ัง 5 ตอน พระคลังขางท่ี
จะเก็บไดเดือนละประมาณ 1,729 บาท31

34 
 เม่ือสรางตึกแถวริมถนนท้ัง 2 ฟาก หรือมีการโอนท่ีดินมาเปนสิทธิ์ในกรมพระคลังขางท่ี
แลวนั้น สิทธิ์ของผูเปนเจาของท่ีดินนั้นๆ ก็คือพระมหากษัตริย ซ่ึงรัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราชดําริวา ใน
การจัดหาผลประโยชนเพ่ือพระราชทานเปนทุนเลี้ยงชีพพระราชวงศนั้น การพระราชทานพระราช
มรดกในรูปของท่ีดิน ตึกเรือน เพ่ือใหเก็บผลประโยชนคาเชาถือเปนนิพัทธผลท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสามารถ
เลี้ยงดูบรรดาพระราชวงศเหลานี้ไดตลอดชีวิตและตราบชั่วบุตรหลาน 32

35  
 ดังปรากฏหลักฐานการพระราชทานท่ีดินในยานสําเพ็งแกบรรดาพระโอรสและพระราช
ธิดา เชน ท่ีตําบลตลาดนอย “เดิมใหกรมหมื่นนราธิปประพันธพงษ วาซื้อที่ดินของนายแข นายพลับ จีนโก

เทียนยิ้ม แลอําแดงเทียม...ทําเปนตึกแถวติดตอกันสําหรับคนเชาแบงที่เปน 3 สวน”
36 ท่ีริมถนนสําเพ็งใต

ตรอกศาลเจาอาเนียเก็ง “เดิมเปนของพระดรุณรักษาเที่ยวบอกขาย พรอมกับที่ดินที่ตึกรายอ่ืนของพระ
ดรุณรักษาดวยกันหลายราย ขาพเจาไดใหกรมหมื่นนราธิปประพันธพงษซื้อที่ตึกรายนี้ไวดวยเงินพระคลังขาง

 32 สุภางค จันทวานิช, สําเพ็ง : ประวัติศาสตรชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ, 7. 
 33 เรื่องเดียวกัน, 6 - 7. 
 34 เรื่องเดียวกัน, 9. 
 35 ชลลดา วัฒนศิริ, “พระคลังขางท่ีกับการลงทุนธุรกิจในประเทศ พ.ศ.2433 - 2475”, 

53. และ  หวังจะใหมีประโยชนซ่ึงจะไดนอกจากเงินพระคลัง ซ่ึงเปนสวนตัวควรจะได พอจะไดเปน
การเจือจานใชสอยเลี้ยงตัวสืบไป จึ่งตั้งใจวาจะหาท่ีแหงใดแหงหนึ่ง ซ่ึงมีประโยชนเปนนิพัทธผลสืบไป 
ใน “พระราชทานท่ีดินตึกแถวริมถนนเจริญกรุง ใหเปนสิทธิแกเจาฟาตรีเพชรุฒมธํารง,” เอกสารกรม
ราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดสมุดพิเศษ, ม ร.5 รล - พ.ศ./14, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 36 “พระราชทานท่ีดินตําบลตลาดนอย ใหเปนสิทธิแกพระเจาลูกยาเธอเจาอัษฎางคเด
ชาวุธ,” เอกสารเย็บเลม กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดสมุดพิเศษ, ม ร.5 รล - พ.ศ./14, หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ที่”
37 หรือท่ีท้ัง 2 ฟากถนนเยาวราช “ที่สองฟากถนนเยาวราช ขาพเจาไดใหเจาพนักงานกรมพระคลังขาง

ที่จัดซื้อไวดวยเงินพระคลังขางที่ ตามราคาซึ่งราษฎรซื้อขายกัน...รวมเปนเนื้อที่สามแปลงตามถนนเยาวราช...
ขาพเจามีความประสงคที่จะจัดการใหเปนที่เกิดผลประโยชนของลูกฤาผูอ่ืนที่ควรจะใหตอไป” 

38 
 จึงกลาวไดวา การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยในสมัยนี้ กลายเปนท่ีนิยมของบรรดานัก
ลงทุนชนชั้นนําสยาม เพราะเปนการลงทุนท่ีไดรับผลประโยชนในระยะยาว มีความเสี่ยงต่ํา และมีแต
จะเพ่ิมมูลคาตอไปในอนาคต ดังคํากลาวถึงคานิยมในการประกอบอาชีพของคนสยามในสมัยรัชกาลท่ี 
5 วา“ระหวางการมีบานใหเชา มีกําไรนอยแตมั่นคงตลอดไป โดยเฉพาะถารูจักทําประกันไฟ กับการทํา
กิจการเดินเรือขนสงที่มีผลกําไรมาก และไดในระยะเวลารวดเร็ว แตเสี่ยงตอการขาดทุน ตองดูแลเหนื่อยยาก

ตลอดเวลา คนไทยผูคิดทําการคาในชวงเวลานั้นจะเลือกประการแรกกอน”
39 

 การลงทุนในพ้ืนท่ี “สําเพ็ง” นอกจากจะเปนแหลงสําหรับการแสวงหาผลประโยชนชั้นดี
ของชนชั้นนําสยามแลว ยังแสดงใหเห็นในอีกมุมหนึ่งวา เปรียบเหมือนการขยายความเจริญของเมือง
จากใจกลางพระนครมาสูยานเศรษฐกิจท่ีเปนแหลงคาขายขนาดใหญของชาวจีนในสมัยนั้น ทําให
ความเจริญไมไดกระจุกตัวอยูแตเพียงท่ีเดียว หรืออาจกลาวไดวา เม่ือตัดถนนในยานใด ความเจริญ
ของเมืองก็จะไปคูกันกับการตัดถนน ซ่ึงยอมสงผลตอการใชชีวิตของชาวสยามท่ีกอใหเกิดกิจกรรม
รูปแบบใหมๆ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตตามสังคมเมืองสมัยใหม อันแสดงใหเห็นถึงการคอยๆ เจริญเติบโตข้ึน 
ของเมือง โดยผานการรับคานิยมและอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากตะวันตก ดังจะกลาวในหัวขอถัดไป 
3. “คลับ” กิจกรรมใหมของชนช้ันนําสยาม 
 เม่ือมีการพัฒนาถนนและสรางท่ีอยูอาศัย ตลอดจนตึกแถวสําหรับการคาขายริมถนน
ตางๆมากข้ึนนั้น ก็ปรากฏตึกแถวริมถนนท่ีมีประโยชนใชสอยรองรับกิจกรรมใหมๆ เชน โรงภาพยนตร 
ภัตตาคาร เปนตน ดังบันทึกของบุคคลรวมสมัยความวา 
 
 
 
 
 
 

 37 “พระราชทานท่ีดินริมถนนสําเพ็งใตตรอกศาลเจาอาเนียเก็ง ใหเปนสิทธิแกพระองค
เจาหญิงอัพภันตรีปชา,” เอกสารเย็บเลม กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดสมุดพิเศษ, ม ร.5 รล - 
พ.ศ./14, หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 38 “พระราชทานท่ีดินริมถนนเยาวราช ใหเปนสิทธิแกพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาอุรุ
พงษสมโภช,” เอกสารเย็บเลม กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดสมุดพิเศษ, ม ร.5 รล - พ.ศ./14, 
หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

 39 ชลลดา วัฒนศิริ, “พระคลังขางท่ีกับการลงทุนธุรกิจในประเทศ พ.ศ.2433 - 2475”, 
76. อางจาก พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค), ทรัพยศาสตร (กรุงเทพฯ: พิฆเณศ, 2518), 195 - 
198. 
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 ผมผานโรงละครโรงแลวโรงเลา ผานโรงภาพยนตรก็หลายโรง ผานโรงลิเก โรงงิ้ว 
         โรงระบํา และโรงมหรสพ ผมผานรานภัตตาคารอาหารฝร่ัง ภัตตาคารอาหารจีน ภัตตาคาร 
         อาหารสยาม สนามแขงมา สวนสนุก ผานสถาบันปลาสเตอร(หลุยส ปลาสเตอร) ผานโรง 
         พยาบาลอันทันสมัย ผานตึกอาคารโรงเรียน ผานบานที่ตั้งตระหงานเรียงกันอยางไมมีที่สิ้น 
         สุด บางกอกก็คือสวรรคบนดินจริงๆของเด็กชายบานนอก37

40 
 
 สถานท่ีตางๆ เหลานี้ แสดงใหเห็นถึงการใชชีวิตแบบใหมท่ีเชิญชวนใหผูคนออกมาทํา
กิจกรรมตางๆ นอกท่ีอยูอาศัยของตน คลายกับเปนแหลงพบปะสังสรรค รวมตัวหรือชุมนุมกันของ
ผูคนมากกวา 4 - 5 คนข้ึนไป 
 ในท่ีนี้จะกลาวถึง “คลับ”41 อันเปนกิจกรรมทางสังคมแบบใหมรูปแบบหนึ่งของชนชั้นนํา
สยาม ซ่ึงเปนหนึ่งในกิจกรรมทางสังคมท่ีสําคัญอันสงผลตอพัฒนาการการสรางอาคารสูงในเวลาตอมา 
  
 จากหลักฐานเอกสารใน วชิรญาณวิเศษ ไดใหความหมาย “คลับ” วา  
 
 เปนที่ประชุมคนมากๆ ที่นับวาเปนพวกกัน เพื่อประสงคความครึกคร้ืนหรือ 
        ประสงคประโยชน คนหาวิชาหนังสือหนังหาอันใดก็มี หรือประสงคจะอุดหนุนราชการ 
        อยางใด ที่แสดงความเห็นออกมาปรากฎชัด หรือประสงคเพื่อจะรวมกันกินอยูแหงเดียว  
        ที่จะไมไดเปลืองคาใชสอยมาก39

42 
 
 นอกจากนั้นแลวยังปรากฏคําวา “โซไซอตี” ซ่ึงมีความหมายใกลเคียงกับคําวา “คลับ” 
แตมีลักษณะเปนท่ีชุมนุมใหญกวาคลับ ไดปรากฏข้ึนครั้งหนึ่งในกรุงเทพฯ โดยมีมิสเตอรอาลบาสเตอร
เปนผูกอตั้ง ชื่อวา “ยังสยามโซไซอตี” หมายถึงเปนท่ีประชุมสําหรับคนสยามหนุมๆ40

43 
 
 
 

 40 กุมุท จันทรเรือง, สยามในอดีต, แปลจาก My Boyhood in Siam, แปลโดย ยอด
แตว อักษรา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแสงแดด, 2539), 186. 

 41 จุดเริ่มตนของคลับเกิดข้ึนครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ณ โรงเลี้ยงขาวแกง โดยคนท่ีมี
ความรูและมีชื่อเสียงมาประชุมและสนทนากันในเรื่องวิชาการตางๆ ระหวางม้ือรับประทานอาหาร 
รูปแบบเชนนี้จึงกลายเปนแบบอยางใหกับการรวมตัวพบปะกันของคลับเปนตนมา ใน พระราช
ประสิทธิ์, “คลับ”  วชิรญาณวิเศษ 1 แผนท่ี 1 (วัน 3 เดือน 2 ข้ึน 8 คํ่า ประกา สับตศก 1247), 11. 

 42 พระราชประสิทธิ์, “คลับ”  วชิรญาณวิเศษ 1 แผนท่ี 1 (วัน 3 เดือน 2 ข้ึน 8 คํ่า ป
ระกา สับตศก 1247), 10. 

 43 เรื่องเดียวกัน, 10 - 11. 
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 ใน The Persuit of Pleasure Jane Rendell ไดจัดประเภทความหมายของคลับใน
ประเทศอังกฤษวา เปนสถานท่ีสําหรับการใชเวลาวางของคนเมือง อันประกอบไปดวย หองสําหรับ
ชุมนุม โอเปราเฮาส โรงภาพยนตร สวนสาธารณะ คลับ สถานท่ีออกกําลังกาย สถานท่ีสังสรรค และ
แหลงชอปปง41

44 
 สถานท่ีใชเวลาวาง หรือสถานท่ีพักผอนสําหรับคนเมืองเชนนี้ เปนกิจกรรมทางสังคมใหม
ท่ียังไมเคยปรากฏมากอนในสยาม เพ่ือเปนการทําความเขาใจการเกิดข้ึนของกิจกรรมคลับในสังคม
สยาม ในท่ีนี้จะไดพยายามยอนกลับไปถึงตนกําเนิดและพัฒนาการของกิจกรรมประเภทนี้ในสังคม
สยาม  

 คลับท่ีปรากฏข้ึนในสยามยุคแรกๆ ไดแก เยอรมันคลับ โดยกัปตันชาวเยอรมันเปนผู
จัดตั้งข้ึน แตไดยกเลิกไปในเวลาตอมา 4 2

45 ในป พ.ศ.2443 ชาวอังกฤษชื่อ Franklin Hurst เปนผูขอ
พระราชานุญาติเชาท่ีดินเพ่ือทําสโมสรบริเวณสระปทุมวัน โดยใชชื่อวา “ราชกรีฑาสโมสร” (The 
Royal Sport Club) ใหบริการสําหรับสมาชิกซ่ึงสวนใหญเปนชาวตะวันตกเพ่ือการพักผอน และมี
กิจกรรมตางๆ ไวคอยบริการ เชน การแขงมา โปโล เทนนิส คริกเก็ต และกีฬาชนิดอ่ืนๆ เปนตน 43

46 
 ในเวลาตอมาจึงไดมีการตั้งคลับข้ึนอีกถึง 9 แหงดวยกัน ไดแก Army and Navy Club, 

Bangkok St. Andrew Society, Bangkok Cricket Club, Bangkok United Club, Bangkok 
Race - Cource and Recreation Society, Bangkok Rowing Club, German Club, Ladies’ 
Library Association World และ Women’s Temperance Union47 

 
 

 44 Jane Rendell, The Persuit of Pleasure (London:The Athlone Press), 31. 
และ อังกฤษคลับ หรือสโมสรไดกลายมาเปนลักษณะเดนของชีวิตทางสังคมของผูคนและเริ่ม
แพรหลายมากข้ึนในระหวางทศวรรษท่ี 1820 - 1830  ใน Thomas Burke, English Night - Life 
from Norman Curfew to Present Black - Out (London : B.T.Bsatsford, 1943), 96. อาง
ถึงใน วีระยุทธ ปสาลี, กรุงเทพฯยามราตรี, 62.  

 45 พระราชประสิทธิ์, “คลับ” ใน วชิรญาณวิเศษ 1 แผนท่ี 1 (วัน 3 เดือน 2 ข้ึน 8 คํ่า ป
ระกา สับตศก 1247), 10. 

 46 วีรยุทธ ศรีสุวรรณกิจ, “การพักผอนหยอนใจแบบตะวันตกของชนชั้นนําสยาม 
พ.ศ.2445 - 2475” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 105. 

 47 Bangkok Times, The 1894 Directory for Bangkok and Siam (Bangkok: 
White Lotus, 1996), 148 - 150. อางถึงใน จิรวัฒน แสงทอง, “ชีวิตประจําวันของชาวสยามใน
กรุงเทพฯ พ.ศ.2426 - 2475” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะอักษร
ศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), 174. 
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 นอกจากนั้นแลวสโมสรของชาวตะวันตกท่ีไดรับความนิยม คือ สโมสรอังกฤษ (British 
Club) ตั้งอยูติดกับหองสมุดเนลสัน เฮส (Neilson Hays Library)48 โดยชาวอังกฤษท่ีเปนสมาชิกมัก
นิยมมาเพ่ือดื่มกิน เลนบริดจ และเลนเทนนิส 46

49 
 การกอตั้งคลับของชาวตะวันตกเหลานี้มีข้ึนเพ่ือรองรับกิจกรรมการพักผอนตางๆ อยางท่ี
คุนเคย สําหรับคลับหรือสโมสรของชาวสยามในยุคแรกๆ ไดแก หอสมุดวชิรญาณ ซ่ึงในระหวาง 
พ.ศ.2427 - 2448 หอสมุดวชิรญาณมีฐานะเปนสโมสรของชนชั้นสูงในราชสํานักสยาม 4 7

50 โดยกิจกรรม
การพักผอนหยอนใจท่ีเกิดข้ึนภายในสโมสร เชน การอานหนังสือ ตํารา งานเขียนประเภทตางๆ การ
จัดงานเลี้ยงสังสรรค การจําหนายอาหาร การเลนบิลเลียด การจัดนิทรรศการ เปนตน 4 8

51แสดงใหเห็น
ถึงการพยายามจําลองรูปแบบการใชเวลาวางเยี่ยงชาวตะวันตก  เพราะเชื่อวาเปนการกระทําของ “ผู
ท่ีศิวิไลซ” ดังปรากฏเนื้อความหลวงสรรพการหิรัญกิจขออนุญาตตั้งสโมสรสําหรับชาวไทย โดยมี
จุดประสงคตองการสรางสโมสรข้ึนใหมีลักษณะคลายกับหอสมุดวชิรญาณและราชกรีฑาสโมสร เพ่ือไว
อวดฝรั่งวาไทยก็ตั้ง “คลับ” ได4 952 ทวีปญญาสโมสร ตั้งอยูบริเวณพระราชวังสราญรมย มีจุดประสงค
เพ่ือใหสมาชิกใชเปนสถานท่ีพักผอน หรือสโมสรสวนจิตรลดา เปนสถานท่ีสําหรับใชสังสรรคพบปะ
ระหวางพระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 และขาราชบริพารท่ีใกลชิดพระองค 
โดยปกติสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนกันจัดเลี้ยงอาหารคํ่าในวันเสาร โดยรัชกาลท่ี 6 จะทรงประทับท่ีโตะ
เสวย แลวทอดพระเนตรการเลนท่ีสมาชิกจัดหามาแสดง เชน ละคร โขน หรือภาพยนตร เปนตน 50

53 
 

 48 หองสมุดเนลสัน เฮสมีจุดเริ่มตนจากการรวมตัวกันของเหลาภรรยาหมอสอนศาสนา
ชาวตะวันตกท่ีเดินทางเขามาในสยามตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงรักการอานหนังสือ จึงไดคิดตั้งสมาคม
เพ่ือเปนแหลงพบปะสังสรรคและแลกเปลี่ยนหนังสืออานกันได สมาคมสรางเสร็จเม่ือป พ.ศ.2465 
โดยมีมาริโอ ตามานโย เปนสถาปนิกออกแบบ ใน สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตก
ในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ.2480, 420. 

 49 ประทุมพร วัชรเสถียร, สารคดีชีวิตอิงประวัติศาสตรชุมชนชุด ฉันรักกรุงเทพฯ ตอน 
รื่นรมยบนถนนส่ีส., พิมพรวมเลมครั้งแรก (กรุงเทพฯ: แพรวสํานักพิมพ, 2547), 111. 

 50 สมาชิกหอสมุดวชิรญาณตองเปนขาราชสํานัก ขุนนาง และเจานายเทานั้น แสดงให
เห็นถึงการแบงฐานะทางชนชั้น และยังเปนการรักษาระเบียบทางสังคมในอีกทางหนึ่ง ใน ธนพงศ 
จิตตสงา, “วชิรญาณ กับการแสวงหาความรูของชนชั้นนําของสยาม พ.ศ.2427 - 2448” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552), 33 และ 38. 

 51 เรื่องเดียวกัน, 42. 
 52 ธนพงศ จิตตสงา, “วชิรญาณ กับการแสวงหาความรูของชนชั้นนําของสยาม 

พ.ศ.2427 - 2448”, 39. 
 53 วีรยุทธ ศรีสุวรรณกิจ, “การพักผอนหยอนใจแบบตะวันตกของชนชั้นนําสยาม 

พ.ศ.2445 - 2475”, 106. 
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 โดยลักษณะสโมสรของชาวสยาม อาจพิจารณาไดจากสโมสรของนายทหารแหงหนึ่ง ซ่ึง
มีลักษณะเปนเรือนไมชั้นเดียวขนาดใหญ หลังคามุงจาก มีหองบิลเลียด หองเลนไพ และกีฬาในรม
ครบถวน มีพ้ืนท่ีจัดงานรับรองไดตามวาระ หองอาหารเปนระเบียงโลง มีหลังคาคลุม ครัวเปดบริการ
ตั้งแตเชายันสมาชิกเลิกดื่มสุรา สโมสรมีรานคาจําหนายเครื่องอุปโภค เหลายาปลาปง ประเภทอาหาร
กระปองขนมนมเนย ลวนเปนสินคานําเขาจากตางประเทศท้ังสิ้น51

54 
 จึงนับไดวาในความคิดของชาวสยามในขณะนั้น คลับหรือสโมสรถือเปนสถานท่ีแหงใหม 
สําหรับ “กลุมชนชั้นนําสยาม” ผู ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมแกการประกอบกิจกรรมในเวลาวาง
โดยเฉพาะ หรืออาจกลาวอยางงายๆ ไดวา กระแสนิยมของชนชั้นนําสยามในยุคนั้นตองไปคลับหรือ
สโมสรเพ่ือแสดงวาตนเปนผูทันสมัยเหมือนชาวตะวันตก 
 นอกจากการกอตั้งคลับหรือสโมสรของชาวตะวันตกและชาวสยามแลวนั้น ยังปรากฏ
หลักฐานเอกสารการขอตั้งคลับหรือสโมสรของชาวจีนท่ีอาศัยอยูในสยามเชนกัน ความวา 
 
 ดวยพวกขาพเจามีประสงคจะตั้งคลับแหงหนึ่งที่ตําบลตรอกเตาริมถนนเยาวราช  
        รวมคนจีนที่เปนสมาชิก 39 คน กับจีนหัวหนาอีก 4 คน การซึ่งพวกขาพเจาจะตั้งคลับข้ึนนั้น  
        โดยความเรียบรอยสุจริตหาไดคิดใหผิดตอพระราชบัญญัติอ้ังยี่ไม การที่ตั้งคลับข้ึนนี้ก็เพื่อมี 
        ประสงคจะมาประชุมรับประทานอาหารที่คลับ คือวันเสารคร้ังหนึ่ง วันอาทิตยคร้ังหนึ่ง กับจะ 
        ไดชวยกันปรึกษาคิดการคาขายตางๆ เชน การรับเหมากอตึกทําไมหรือการเคร่ืองจักรตางๆ  
        เปนตน52

55 

 
 แสดงใหเห็นวา ในชวงเวลาหนึ่งของสังคม การริเริ่มกอตั้งคลับหรือสโมสรไดกลายเปน
คานิยม นอกจากการพยายามเลียนแบบกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในคลับหรือสโมสรของชาวตะวันตก 
อาจมองเห็นถึงขอดีของการตั้งคลับหรือสโมสรข้ึน เพ่ือเปนจุดเริ่มตนของการรวมตัวหรือชุมนุมเพ่ือ
พบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูคนเชื้อชาติเดียวกัน 

 กลาวถึงความหมายของ “คลับ” ในอีกความหมายหนึ่ง ซ่ึงเปนความหมายและกิจกรรม
ท่ีแตกตางไปจากคลับ อันเปนสโมสรหรือสมาคมของชนชั้นนําสยาม คลับในท่ีนี้หมายถึงสถานพักผอน
ท่ีเนนกิจกรรมสรางความรูสึกสุขสนุกสนานใหผูชายโดยเฉพาะ โดยในทศวรรษท่ี 2420 - 2450 คําวา 
“คลับ” และ “บาร” ถูกใชเรียกโรงโสเภณีชั้นดี กลาวคือ คลับท่ีเปนโรงโสเภณีจะมีลักษณะคลายกับ
สถานกินดื่มสาธารณะและสถานเริงรมยท่ีมีผูหญิงไวคอยบริการลูกคา และหากถูกใจก็รวมหลับนอน
ได5356 แตตอมาในทศวรรษท่ี 2460 นอกจาก“คลับ” แลว ยังปรากฏการเกิดข้ึนของสถานบันเทิง
เริงรมยประเภทอ่ืนๆ ท่ีกลายเปนท่ีนิยมในเวลาหลังเลิกงานของผูคนท่ีมักจะแวะนั่งดื่มกินสังสรรค ซ่ึง

 54 สรศัลย แพงสภา, บานยาไผ (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2545), 118. 
 55 “ชาวจีนขอตั้งสโมสรชื่อ คอปาโคร แอนด สตีรวิโคร ท่ีตรอกเตา ถนนเยาวราช,” 20 

ธันวาคม 122, เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล, ม - ร.5 น/317, หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ. 

 56 วีระยุทธ ปสาลี, กรุงเทพฯยามราตรี, 65. 
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ถือเปนสวนสําคัญของการใชชีวิตยามกลางคืนนอกบานในโลกสมัยใหม เชน ผับ คาเฟ รานกาแฟ เปน
ตน54

57 
 คลับท่ีเปนโรงโสเภณีท่ีมีชื่อเสียงโดงดัง เชน เบลีวิวบารและสะเปล็นดิดบารในยานบาง

รัก55

58สวนคลับท่ีมีชื่อเสียงในหมูคนไทยและคนจีนมีปรากฏในเอกสารรวมสมัยความวา 
 
 นี่เห็นจะเปนโรงผูหญิงคนชั่วชั้นเลว อยางที่เรียกกันวาซองก็ได สวนทีช่ั้นดีเรียก 

         กันวาคลับ เทาที่ขาพเจาทราบ ที่มีชื่อคือคลับจางวางหม็อง ที่ถนนวรจักร ในตรอกใกลวัด 
         จางวางดิส คลับเบอร 10 ที่ถนนเจริญกรุง อยูเหนือวัดญวนอุภัยราชข้ึนไป และคลับ 
         ยี่สุนเหลือง ตั้งอยูในตรอก ยายแพง ตรงขามตรอกเตา ดานถนนเจริญกรุงซึ่งมีข้ึนภายหลัง  
         2 แหงแรก คลับเหลานี้ ถาไมใชเปน นักเลงเที่ยว ก็คงไมรูสึกวาเปนสถานที่เชนนั้นได5659 

 
 และจากบทกลอน “ตึกระฟา” ท่ีผูแตงแสดงความเห็นในเชิงลบสื่อความหมายถึงการนุง

นอยหมนอยของหญิงสาวยุคใหมท่ีมีอาชีพเปน “นักระบําโป” ซ่ึงสถานท่ีคงจะเปนท่ีไหนไปไมได
นอกจาก “คลับ”60 

 
 ระบําจา, ขานี้ที่มจีิตมุง-  หมายผดุง, ศักดิ์หญิง, นิ่งไมไหว 

              ไดไปเห็น, เปนที,่ เจริญใจ  แตจิตใจ, แลวเหงา, เศราอุรา 
              โออนารถวาสนานิจจาเอย  ไม........เชนนี้หนา 
              เกียรติศักดิ์หญิงไทยใย.....  จึงเกงกลาใหสวยลดนอยลง 

   โชวขาออนขาวนวลยวนสวาท  ใครฤาอาจกลั้นใจไมใหลหลง 
              ใครไดเห็นฤาจะเวนไมงวยงง  มุงพะวงหวาแอบแนบสุดา 
              แตงอยางอ่ืนไมไดหรือไงนอง  ใยจึงตองทําโกโชวทอนขา 
              ถาเตนดีมีชื่อลือ........  มิใชที่แตกายาหรอกนะนวล 

   แมนนุงหมมิดชิดสนทิไว                  เจริญใจเจริญตานาเสสรวล 
              หญิงดูไดชายดูดีมิมกีวน                  กอกําเนิดเกิดยวนฤทัยเอย 
 
 

 57 วีระยุทธ ปสาลี, กรุงเทพฯยามราตรี, 93 - 94. 
 58 ดารารัตน เมตตาริกานนท, “โสเภณีกับนโยบายของรัฐบาลไทย พ.ศ.2411 - 2503” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติสาสตร คณะอักษรศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526), 25 - 26. 

 59 เสถียรโกเศศ [นามแฝง], ฟนความหลัง เลม 3, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ศยาม, 
2547), 47. 

 60 ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1773 วันเสารท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.2474 แรม 10 คํ่า เดือน 7 ปมะแม  
จ.ศ.1293 สยามราษฎร, 11. 
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 กลอนบทนี้ชี้ใหเห็นวาในขณะท่ีกลุมคนจํานวนหนึ่ง อาจมีความรูสึกยินดีและนิยม
ชมชอบกับกระแสสิ่งใหมจากวัฒนธรรมตะวันตก แตในขณะเดียวกันกลับมีกระบอกเสียงของคนท่ีรูสึก
ปฏิเสธตอสิ่งยั่วยุเหลานี้และมองวาเปนการกระทําท่ีไมเหมาะสมสําหรับผูหญิงสยาม ในมุมกลับกันยัง
แสดงใหเห็นถึงความคิดและคานิยมของผูหญิงสยามกลุมหนึ่งในยุคนั้นท่ีประกอบอาชีพในคลับ ท่ีอาจ
มองขามถึงความเหมาะสมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสยามท่ีถูกปลูกฝงวาผูหญิงสยามควรรัก
นวลสงวนตัว 
 จึงกลาวไดวามีการใชคําวา “คลับ” ใน 2 ความหมาย โดยคลับในความหมายแรก ถูก
สรางข้ึนเพ่ือรองรับกิจกรรมแบบใหมท่ีแสดงความศิวิไลซท่ี “กลุมชนชั้นนําสยาม” กระทําในเวลาวาง 
(Hobbies) ตางไปจากคลับในความหมายหลังท่ีเนนถึงกิจกรรมในยามกลางคืนตามรสนิยมแบบใหม
ของ “กลุมชนชั้นกลาง” ดังนั้นจึงไมอาจปฏิเสธไดเลยวา “คลับ” เปนท้ังสถานท่ีรองรับกิจกรรมแบบ
ทันสมัย แตในขณะเดียวกัน “คลับ” ก็ถูกเขาใจวาเปนสาเหตุของความเสื่อมโทรมทางสังคม
เชนเดียวกัน   
 จากบทกลอนขางตนยังถือเปนหลักฐานแสดงการเกิดข้ึนของ “คลับบนตึกระฟา หรือ
อาคารสูง” ซ่ึงเปนพัฒนาการของคลับท่ีไดรับความนิยมมากยิ่งข้ึนและเติบโตไปพรอมๆ กับการ
ขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะในยานธุรกิจสําคัญ ความเจริญของเมืองท่ีเกิดข้ึนสะทอนใหเห็นผานงาน
สถาปตยกรรมประเภทอาคารตางๆ ท่ีผุดข้ึนตามริมถนน ดังกรณียานเยาวราชท่ีปรากฏการสราง
อาคารสูงแบบตะวันตกท่ีมีขนาดสูงเกินกวา 3 ชั้นข้ึนไปเปนครั้งแรกในสยาม โดยอาคารสูงท่ีเกิดข้ึนใน
ยานนี้ ลวนถูกสรางข้ึนเพ่ือประกอบการพาณิชยกรรม เชน เปนแหลงคาขาย เปนแหลงรวมความ
บันเทิง หรือสถานพักผอนหยอนใจ เปนตน และคลับก็ไดถูกนําไปสรางภายในอาคารสูงเหลานี้ จนทํา
ใหเกิดนัยยะท่ีสัมพันธกันในเรื่องความสูง - ความทันสมัยระหวาง “คลับ” สถานท่ีอันทันสมัยท่ีไดรับ 
ความนิยมในหมูชนชั้นสูง และ “อาคารสูง” งานสถาปตยกรรมรูปแบบใหมท่ีมีพัฒนาการและการใช
งานท่ีหลากหลายตางไปจาก “หอสูง” ชวงท่ีผานมาของสยาม หรือกลาวไดวา เม่ือนํา 2 สิ่งใหมท่ีดูนา
ตื่นตาตื่นใจรวมเขาในสถานท่ีเดียวกัน สถานท่ีนั้นๆ จึงกลายเปนสถานท่ี ”นําสมัย” ท่ีดึงดูดใจใหผูคน
เขาไปเปดหูเปดตาและสัมผัสบรรยากาศแปลกใหมท่ีไมเคยมีมากอน ดังนั้นการไปเท่ียวคลับบนตึก
หรืออาคารสูงๆ จึงเปนท่ีนิยมของผูคนท่ีมีรสนิยมทันสมัยและชอบความแปลกใหม 
 นอกจากนั้นแลว ลักษณะทางกายภาพของอาคารสูงท่ีปรากฏข้ึน ยังไดสรางความรูสึกท่ี
นาตื่นเตนแกผูคนในยุคนั้นและกอใหเกิดกิจกรรมแบบใหมท่ีเกิดข้ึนเม่ืออยูบนอาคารสูง ดังหลักฐาน
เอกสารรวมสมัยความวา“และผมก็ตกตะลึงพรึงเพริดไปกับตึกสูงหาชั้น หกชั้น เจ็ดชั้น ตึกที่สูงที่สุดผมเคย
เห็นมาในชีวิตแคเพียงสองชั้นเทานั้น”61 
 
 
 
 
 

 61 กุมุท จันทรเรือง, สยามในอดีต, 186.  
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 หรือการชมวิวทิวทัศนบนอาคารสูง   
 
 ที่หัวมุมเคยเปนหางใตฟา ขามถนนไปเปนตึกแถวไมชาถึงปากตรอกเตา แถวนี้เคย 
        มีหางหรือรานชื่อ “ปกจันเหลา” ขายอาหารตางๆอยางดี เจาของดูเหมือนไดเปนหลวงชื่อ  
        “หลวงทิพยรสโอชา” และแถวนี้มีตึกสูงๆ เจ็ดชั้นดวย ลักษณะดูจะเปนตึกตอๆกันข้ึนไป (ไมใช 
        สรางทีเดียวเจ็ดชั้น) มีอาหารมีมหรสพ ขาพเจาเคยข้ึนไปถึงชั้น 7 มองเห็นถนนเยาวราชตลอด59

62 
 

 การสรางอาคารสูง จึงกลายเปน “ความทันสมัย” ในยุคหนึ่งของสยาม หรืออาจกลาวได
วาการสรางอาคารสูงข้ึนในพ้ืนท่ียานใด หมายความวาตองการสรางใหพ้ืนท่ีนั้นๆ กลายเปนแหลงท่ี
เจริญ ดังคําวิจารณเชิงเสียดสีในหนังสือพิมพสยามราษฎรทํานองวา “สวนในกรุงเทพฯ ซึ่งเปนนคร
หลวงแหงประเทศสยาม ก็เจริญข้ึนตามลําดับ มีตึกรวมตั้ง 9 ชั้น 7 ชั้น ถนนหนทางก็นับสายเกือบไมถวน 
แตกลิ่นปสสาวะก็เจริญข้ึนดวย”63 กรุงเทพฯจึงกลายเปนเมืองท่ีเจริญ เพราะมีการสรางอาคารสูง 2 - 3 
หลัง แตระบบการจัดการข้ันพ้ืนฐาน เชน ระบบสาธารณูปโภคกลับยังไมมีการจัดการท่ีดี  

 ดังนั้นเม่ือคลับและอาคารสูงถูกนํามารวมกัน จึงกลายเปนการสะทอนใหเห็น “การสราง
ความทันสมัย” ผานงานสถาปตยกรรมรูปแบบใหมบนพ้ืนท่ีแหลงความเจริญเพ่ือรองรับกิจกรรมแบบ
ใหมท่ีตอบรับ “กลุมชนชั้นกลาง” ท่ีเปนกลไกและมีพลังขับเคลื่อนบทบาทในสังคมสยามขณะนั้น ดัง
กรณีศึกษาตอไปนี้ 
 
4. งานสถาปตยกรรมอาคารสูง 
 4.1 ตึก 6 ช้ัน 
 ตึก 6 ชั้น เปนตึกแหงแรกท่ีเคยสูงท่ีสุดในกรุงเทพฯ เดิมเปนของพระยาสารสิน
สวามิภักดิ์ หรือ “หมอเทียนฮ้ี” ตนตระกูลสารสิน  (ภาพท่ี 60 และภาพท่ี 61) 

 จากขอมูลในพิพิธภัณฑวัดไตรมิตร ศูนยประวัติศาสตรเยาวราช กลาวถึงประวัติของตึก
แหงนี้วา เปนตึกสูงอันดับ 3 บนถนนเยาวราช ตึกนี้ทําเปนโรงแรม 6 ชั้น และเปนภัตตาคารระดับ
เจาสัวชื่อ “งวนหลี” โดยชั้นบนสุดของตึกเปนสถานท่ีสําหรับเลนไพนกกระจอก พรอมบริการอาหาร
และน้ําชาในบรรยากาศหรูหรา สวนชั้นลางมีรานขาวตมกุยชื่อดังชื่อ “ยงหัวไถ” และหางสรรพสินคา
ใหญเซาทแปซิฟก (ไทเพงเอ๊ีย) หนาหางมีลําโพงใหญเปดเพลงเสียงดังดึงดูดลูกคา61

64 
 อยางไรก็ตาม ไมปรากฏป พ.ศ.และวัตถุประสงคของการสรางตึกหลังนี้อยางแนชัด จึง
อาจสันนิษฐานถึงความเปนไปไดของมูลเหตุการสรางตึกหลังนี้จากประวัติของเจาของตึก คือหมอ
เทียนฮ้ี สารสิน ท่ีไดเคยมีโอกาสไปศึกษาตอยังประเทศสหรัฐอเมริกา จึงนาจะไดพบเห็นอาคารสูงและ

 62 กาญจนาคพันธุ, กรุงเทพฯเม่ือวานนี้, หนังสือชุด 100 ป ขุนวิจิตรมาตรา, พิมพครั้งท่ี 
3 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสารคดี, 2512), 247 - 248.  

 63 ประเทศสยามเจริญข้ึนมากแลว แตยังขาดสิ่งสําคัญอยาง 1 คือท่ีถายทุกข สยาม
ราษฎร ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1911 วันเสารท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2474, 8. 

 64 ขอมูลจากพิพิธภัณฑวัดไตรมิตร ศูนยประวัติศาสตรเยาวราช จากการสํารวจ
ภาคสนามเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2558 
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อาจเกิดแรงจูงใจหรือมีวิสัยทัศนทางการคาท่ีมองเห็นชองทางการลงทุนทําธุรกิจ จึงไดมีแนวคิดในการ
ประกอบกิจการการคาบนอาคารสูงหลังนี้ข้ึนเปนแหงแรก นับวาเปนการลงทุนทางการคาบนถนน
เยาวราช ซ่ึงเปนเสนเศรษฐกิจท่ีสําคัญในสมัยนั้น  
 ในความเปนจริงแลว การลงทุนสรางตึกแถวของชนชั้นนําสยามไมใชเรื่องใหมแตอยางใด 
เพราะปรากฏหลักฐานการลงทุนเชนนี้มาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4 แลว แตการสรางตึกในสมัยรัชกาลท่ี 4 
เปนเพียงแคการสรางตึกแถวสูง 2 ชั้น ตางไปจากการเลือกสรางอาคารสูง เชน ตึก 6 ชั้น ท่ีมีความสูง
มากเกินกวาอาคารตึกแถวท่ัวไปท่ีสรางในยุคนั้น ยอมเปนแนวคิดท่ีตองการนําสมัยและสรางความ
สนใจแกผูพบเห็น และตองการท่ีจะสรางข้ึนเพ่ือรองรับกิจกรรมแบบใหม ซ่ึงเปนกิจกรรมท่ีพบไดตาม
คลับหรือสโมสรของชาวตะวันตกและชนชั้นนําสยาม อีกท้ังการสรางอาคารสูงยังแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการกอสรางอาคารสูงท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวาในยุคกอน 
ดังนั้นอาจกลาวไดวา ตึก 6 ชั้น จึงเปรียบเหมือนฉากแหงความทันสมัยแบบใหมท่ีสะทอนความเจริญ
ของเมืองในขณะนั้นผานงานสถาปตยกรรม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 60 ภาพถายเกาตึก 6 ชั้น ถนนเยาวราช ไมระบุป พ.ศ. 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ ภ.002 กจช.(อ)1 - 40 
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ภาพท่ี 61 ตึก 6 ชั้น ปจจุบันคือโรงแรมเซ่ียงไฮแมนชั่นบูติคโฮเต็ลเยาวราช  
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2558 
 
 4.2 ตึก 7 ช้ัน  

 หลักฐานรวมสมัยไดกลาวถึงประวัติของตึก 7 ชั้น โดยมีนายลี เปกลุน ผูเปนเจาของตึก
วา 

 
 กว็อกฮั้ว  ตึก 7 ชั้น หรือพิพิธพาณิชยสถาน เปนสถานทีส่รางข้ึนใหม สูงตระ 

       หงานตั้ง 7 ชั้น มีเกรินไฟฟาใชสําหรับข้ึนลงไดโดยสะดวกทุกชั้น สถานที่กวางขวาง อากาศ 
       บริสุทธิ์ปลอดโปรง เหมาะสําหรับข้ึนไปตากอากาศ หรือเดินชมวิวภาพอันงามในพระนคร 
       รอบทุกทิศ เพื่อหาความสุข และไดจัดใหมีอาหารฝร่ัง, เคร่ืองเย็น, ไวคอยรับรองทานแลว  
       กับมีเคร่ืองรับวิทยุโทรศัพทใหทานฟงเพลงตางๆ มีกีฬาตางๆ สําหรับออกกําลังกาย, สัตว 
       แปลกๆ ใหทานชม, มีที่พัก, และหองนอน, หองเลนไพนกกระจอก...สถานที่รวมสินคาตางๆ  
       ทุกชนิด ฯลฯ ชั้นลางเปดแผนกสินคาจําหนายดวย เพื่อความสะดวกแกทานไมตองเดินไป 
       ซื้อที่อ่ืน  สิ่งของทุกชนิดทานจะหาซื้อไดจากสถานกว็อกฮั้วนี้ เชิญทานมาเที่ยวเลนไดทุก 
       เวลา ทานจะไดรับการรับรองอยางดี6265  
 

 65 ปท่ี 2 ฉบับท่ี 53 วันอาทิตยท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2472 ไทยเขษมรวมขาว, 10. 
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 เนื้อความขางตนปรากฏในหนาโฆษณาของหนังสือพิมพ ไทยเขษมรวมขาว ซ่ึงเปนการ
อวดอางถึง “สรรพคุณ” ของตึก 7 ชั้น ท่ีมีกิจกรรมหรือสิ่งของแปลกๆ ใหมๆ รอตอนรับลูกคาทุก 
ทาน ไมวาจะเปนเกรินไฟฟาท่ีจะทําใหทานไมตองเดินเม่ือยขาจากการข้ึน - ลงในแตละชั้นอีกตอไป 6 3

66 
การสูดอากาศบริสุทธิ์หรือการชมวิวบนชั้นดาดฟาของอาคาร มีอาหารฝรั่งและเครื่องปรับอากาศไว
คอยรองรับ มีวิทยุและโทรศัพทใหรับฟงและโทรสนทนา มีสถานท่ีสําหรับออกกําลังกาย มีสัตว
แปลกๆ ใหทานชม (อาจเปนสัตวนําเขาจากตางประเทศท่ีหาชมไดยาก) มีหองพักและหองนอน 6 4

67 มี
หองสําหรับเลนไพนกกระจอก และสินคาตางๆ ท่ีมีมานําเสนอแกลูกคาทุกทาน 
 และพบหลักฐานประวัติตึก 7 ชั้น ซ่ึงปจจุบันคือ โรงแรมไชนาทาวน มีความวาเดิมชื่อ
โรงแรมฮ่ัวเชียง (7 ชั้น) (ภาพท่ี 62) กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2469 เจาของคือพระยาไพบูลย แตตอมาได
นํามาจํานองไวกับมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัย (วัดบวรนิเวศวิหาร) ซ่ึงทางมูลนิธิไดใหพระคลังขางท่ี
เปนผูเก็บผลประโยชน จนกระท่ังในวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ไดเกิดเพลิงไหมอาคาร ทางมูลนิธิฯ 
จึงไดรื้อฟนสัญญา พรอมท้ังเรียกคืนอาคารและใหผูเชาเดิม คือ คุณวันชัย เอ้ือศรีวงศ ทําสัญญาข้ึน
ใหม คุณวันชัยจึงไดปรับปรุงโรงแรมฮ่ัวเชียงและไดเปลี่ยนชื่อเปน “ไชนาทาวน” เม่ือป พ.ศ. 2532 
ตอมาในปพ.ศ.2536 ผูบริหารไดขายกิจการใหกับคุณอมร อภิธนาคุณ พรอมกับเปลี่ยนคณะผูบริหาร
ใหมท้ังหมด และไดจดทะเบียนใหมในนาม บริษัท ไชนาทาวน จํากัด อาคารหลังนี้จึงอยูในความดูแล
รับผิดชอบของบริษัทดังกลาวตั้งแตนั้นเปนตนมา65

68(ภาพท่ี 63 - ภาพท่ี 65) 
 จากประวัติอางวา การกอสรางอาคารหลังนี้ไมไดใชเสาเข็ม แตใชไมสักปกเรียงเปนตับ 

โรยทับดวยทรายอัดแนน คานใชเหล็กรางรถไฟท่ีสั่งซ้ือมาจากเยอรมนี และปูนท่ีสั่งซ้ือมาจากประเทศ
อังกฤษ เดิมโรงแรมแหงนี้เปนโรงแรมธรรมดาติดพัดลม ไมมีหองสวมในหองพัก แตมีหองน้ํา แขกตอง
ใชหองสวมรวม อัตราคาหองพัก 60 บาทตอวันสําหรับหองเตียงเดี่ยว และ 80 บาทตอวันสําหรับหอง
เตียงคู หากเชาชั่วคราวคิดราคา 20 บาท ภายในโรงแรมไมมีรานอาหารใหบริการ แตภายในหองพักมี
ตูเย็นและใบอนุญาตสะสมอาหารเพ่ือบริการแกลูกคา66

69 
 ความขางตนสามารถสันนิษฐานไดวา ตึก 7 ชั้นแหงนี้ นาจะมีจุดเริ่มตนมาจากชาวจีน

เปนผูสราง โดยมีจุดประสงคตองการสรางเพ่ือใชสําหรับคาขาย เปนแหลงสําหรับพักผอนหยอนใจ 
เปนแหลงความบันเทิง ฯลฯ สําหรับชาวจีนโดยเฉพาะ ซ่ึงจากการโฆษณาเชิญชวน “ของดี” ภายใน
ตึกแหงนี้ ทําใหเขาใจแนวคิดในการสรางตึกวา ผูสรางตองการใหตึก 7 ชั้น เปนแหลงรวมตัวแบบใหม
ของชาวจีนตามแบบนิยมอยางคลับชาวตะวันตก แตจากคําโฆษณาอาจกลาวไดวาตึก 7 ชั้น มีลักษณะ
ก่ึงๆ หางสรรพสินคาขนาดใหญโดยเฉพาะของชาวจีนก็เปนได (ภาพท่ี 66) 

 66 ผูวิจัยเขาใจวาหมายถึงลิฟต ซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนภายหลังการสรางอาคารสูง 
สรางข้ึนเพ่ือใชสําหรับการยนระยะเวลาและเปนความสะดวกรวดเร็วในการข้ึน -ลง 

 67 ผูวิจัยเขาใจวานาจะมีท้ังหองพักแบบรายวัน และหองพักแบบคางคืน 
 68 ไดรับเอกสารสําเนาจํานวน 1 แผน เก่ียวกับประวัติความเปนมาจากโรงแรมไชนา

ทาวนเม่ือวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2555 
 69 ไดรับเอกสารสําเนาจํานวน 1 แผน เก่ียวกับประวัติความเปนมาจากโรงแรมไชนา

ทาวนเม่ือวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2555 
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 นอกจากนั้นแลว กิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนบนตึก 7 ชั้น ก็เหมือนการสรางคลับหรือสโมสร
สําหรับชาวจีนบนตึกสูง เพ่ือแสดงถึงความทันสมัยและดูโกหรูมากไปกวาการเท่ียวคลับแบบเดิมๆ ยิ่ง
ไปกวานั้น ความพิเศษของตึก 7 ชั้น หรือเรียกวา “จุดขาย” ท่ีสามารถดึงดูดใหลูกคาเขามาเท่ียวเลน
ภายในตึกคือ การแสดงของคณะระบําโปนายหรั่ง เรืองนาม 6 7

70 บนชั้น 7 จนเปนท่ีมาของคํากลาวขาน
วา “สวรรคชั้น 7” ซ่ึงมีผูบรรยายถึงลักษณะของการแสดงคณะระบําโปคณะนายหรั่ง เรืองนามวา 

 
 ตาหร่ัง เปนใครมาจากไหนไมมีใครรูแนชัด รูกันแตวา ตาหร่ังเปนเจาของคณะระบํา 

        โป  หนาโรงจะมีปายใหญเห็นเดนชัดวา ระบําคณะนายหร่ัง เรืองนาม...คืนหนึ่งจะเลนสามรอบ 
        รอบทุม รอบสามทุม และรอบมิดไนท รอบพิเศษสองยาม หามผูหญิงสาวและเด็กดู ระบําของ 
        นายหร่ังเลนเปนแบบรีวิว มีตลกแทรก มีเลนกลบาง ชุดสุดทายซึ่งเปนชุดสําคัญ นางระบําทั้งหมู 
        จะออกมาเตนสายคลายระบําฮาวาย ดนตรีแตรวงจะบรรเลงจังหวะตั้งแตชาๆกอน เรงเราเร็วข้ึนๆ   
        ตาหร่ังก็จะเตนขยับรับจังหวะกับนางระบํา มือถือไมกายสิทธิ์เข่ียกระโปรงสั้นจูของนางระบําใหเปด   
        เห็นแวบๆแวมๆ เข่ียตรงนั้น ตีตรงนี้  ทําตลกโลนๆ เข่ียวนไปทุกจุดยุทธศาสตร คนดูจะฮากันครืนๆ  
        เข่ียไปเข่ียมาผาผอนที่มีอยูนอยชิ้นคอยๆหลุดไปทีละชิ้น จนเหลือแคกางเกงใน68

71  
 

 การเปลี่ยนหนาท่ีการใชงานของตึก 7 ชั้น อาจวิเคราะหไดจากหนาท่ีการใชงานของตึก 6 
ชั้น ท่ีตั้งอยูตําแหนงฝงตรงขามกัน ซ่ึงหมายความวาตึก 6 ชั้น และตึก 7 ชั้น ตั้งตระหงานประชันหนา
กัน จึงกลาวไดวาเจาของตึก 7 ชั้น มีความประสงคท่ีจะตองการสรางตึกสูงแหงใหมข้ึนฝงตรงขามเพ่ือ
เปนคูแขงขันทางการคากับตึก 6 ชั้นท่ีเกิดข้ึนกอนในเยาวราช จึงจําเปนท่ีจะตองสรางตึกใหโดดเดน
กวา เลยสรางจํานวนชั้นใหเพ่ิมมากกวา และนาจะสรางใหตึกมีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีครบครันยิ่งไป
กวาตึก 6 ชั้น เพ่ือดึงดูดลูกคา (ภาพท่ี 67) 

 จากประวัติท่ีกลาว ตึก 7 ชั้น ถูกกอตั้งเปนโรงแรมฮ่ัวเชียงในเวลาตอมา ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงหนาท่ีการใชงานจากก่ึงๆ หางสรรพสินคาขนาดใหญมาเปนโรงแรม สะทอนใหเห็นถึง
ประโยชนของการสรางอาคารสูงท่ีมีจุดประสงคในการสรางท่ีตองการจํานวนชั้นในการใชงานท่ี
หลากหลาย แตประหยัดเนื้อท่ี หรือกลาวอีกอยางไดวา การใชงานของอาคารสูงท่ีถูกปรับเปลี่ยนไป
ตามแตละยุคสมัย และสามารถสรางข้ันเพ่ือรองรับการประกอบกิจกรรมหลายประเภทได  
 
 
 
 
 

 70 ตอมาจึงมีระบําหญิงเปนคณะเกิดข้ึน เปนระบําหมูของนายหรั่งหัวแดง เรียกกันวา 
“ระบํานายหรั่ง” เตนเปนแถวเขากับเพลงดนตรีสากล มักเลนตามงานวัด และมีโรงเลนท่ีตลาด
บําเพ็ญบุญ ซ่ึงชั้นบนเปนโรงละคร อยูริมถนนเจริญกรุงตรงขามศาลาเฉลิมกรุง ใน กาญจนาคพันธุ, 
เรื่องของละครและเพลง (กรุงเทพฯ: เรืองศิลป, 2520), 65 

 71 จุรี โอศิริ, โลกของจุรี โอศิริ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสามสี, 2542), 109 - 111. 

                                                           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



119 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 62 ภาพเกาตึก 7 ชั้น เดิมชื่อโรงแรมฮ่ัวเชียง 
ท่ีมา : พิพิธภัณฑวัดไตรมิตร จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 63 ตึก 7 ชั้น ปจจุบันคือโรงแรมไชนาทาวน 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2558 
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ภาพท่ี 64 ดานขางของโรงแรมไชนาทาวน 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 65 ดานหลังของโรงแรมไชนาทาวน 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2558 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 66 ทิวทัศนกรุงเทพยานเยาวราช ถายจากตึก 9 ชั้น เห็นตึก 7 ชั้น (ตึกขาวกลางภาพ)  
             และโรงหนังเฉลิมบุรี (ดานซายของตึก 7 ชั้น) 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ ภ.รฟท.10/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
ภาพท่ี 67 การตั้งอาคารประชันหนากันบนถนนเยาวราชระหวางตึก 6 ชั้น และตึก 7 ชัน้ 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2558 
 
 
 

ตึก 7 ชั้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



122 
 

 4.3 ตึก 9 ช้ัน  
 ฮ่ัวเซงเฮง เริ่มตนธุรกิจคาขายทองคําท่ีถนนเยาวราชเม่ือป พ.ศ. 2494 ตอนนั้นยังเปน

รานขายทองตูแดงไมมีหองแอร สําหรับความหมายของชื่อ “ฮ่ัวเซงเฮง” คือ น้ําหนึ่งใจเดียว 
ประสบการณความสําเร็จและโชคลาภ 

 จากขอมูลจากพิพิธภัณฑวัดไตรมิตร ศูนยประวัติศาสตรเยาวราชกลาวถึงตึก 9 ชั้นไววา
เปนตึกสูงท่ีสุดของเมืองไทยในยุคหนึ่ง สรางความตื่นตาตื่นใจใหผูคนในยุคนั้น ตึกเปนท่ีตั้งโรงแรม 9 
ชั้น มีสถานบันเทิง แหลงพักผอนหยอนใจและภัตตาคารหรู ชั้นบนสุดมีเวทีลีลาศ ยุคหนึ่งตึกนี้เคยมี
การแสดงระบําวาบหวิวคณะนายหรั่ง เรืองนามท่ีโดงดังเรียกวา ระบําเกาชั้น 69

72  
 โดยตึก 9 ชั้น มีเจาของคือ พระยาไพบูลยสมบัติ (สกุลบุนนาค) แตไมปรากฏป พ.ศ.ท่ีแน
ชัดในการสรางอาคาร จึงอาจวิเคราะหไดเพียงวานาจะเกิดข้ึนจากความตองการลงทุนทําธุรกิจในยาน
เศรษฐกิจการคาท่ีกําลังเฟองฟูในขณะนั้นของชนชั้นนําสยาม หรืออาจกลาววาเปนกระแสนิยมท่ีใครๆ 
ตางก็พากันมาลงทุนทําการคาท่ีถนนเยาวราชแหงนี้ โดยเฉพาะการเลือกทําเลท่ีตั้งอาคารบริเวณหัว
มุมตึกตัดถนน แมจะมีพ้ืนท่ีใชสอยภายในอาคารนอยกวาตึกแถวท่ัวไป แตพ้ืนท่ีหัวมุมตัดถนนนั้นจะ
สามารถเปนท่ีรองรับผูคนไดจากท่ัวทุกสารทิศ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเลือกทําเลท่ีตั้งในบริเวณนี้ 
เจาของอาคารไมไดคํานึงและไมประสงคการใชสอยพ้ืนท่ีขนาดใหญภายในอาคารในแตละชั้นมากนัก 
แตกลับเลือกสรางใหตึกมีขนาดสูงถึง 9 ชั้น เพ่ือเลือกใชพ้ืนท่ีๆ มีอยางจํากัดในแตละชั้นไดอยางคุมคา
มากกวา นอกจากนั้นแลวการสรางตึก 9 ชั้นภายหลังตึก 6 ชั้น และ 7 ชั้นท่ีมีมากอนหนา ก็ยิ่งตอง
สรางตึกใหมีความสูงและความโออามากไปกวาตึก 2 แหงแรก เพ่ือสรางความนาดึงดูดแกผูพบเห็น 
รวมท้ังการเลือกสรรสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนการสรางอาคารสูงท่ีสุดในยานนั้น ภัตตาคารอรอยท่ีสุด หรือ
สถานบันเทิงท่ีล้ําสมัยท่ีสุดใหมาอยูบนตึก 9 ชั้น ยอมเปนการนําเสนอ “สิ่งท่ีเปนท่ีสุด” เพ่ือบริการ
อยางดีท่ีสุดแกลูกคาท่ีเขามาใชบริการ (ภาพท่ี 68 - ภาพท่ี 71) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 72 ขอมูลจากพิพิธภัณฑวัดไตรมิตร ศูนยประวัติศาสตรเยาวราช จากการสํารวจ
ภาคสนามเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2558 

                                                           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 68 ภาพถายเกาทิวทัศนกรุงเทพฯ ถายจากตึก 9 ชั้น (วิมานนวรัตน) และเห็นถนนเยาวราช    
             ตั้งแตสี่แยกวัดตึกลงมา รวมท้ังหางสรรพสินคาใตฟาดวย (สันนิษฐานวาถายในสมัย          
             รัชกาลท่ี 7) 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ ภ.รฟท.10/11 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
ภาพท่ี 69 ภาพถายเกาทิวทัศนกรุงเทพฯ ถายจากตึก 9 ชั้น มองเห็นถนนเยาวราช 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ ภ.รฟท.10/1 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



124 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 70 ภาพถายเกาตึก 9 ชั้น ท่ีไดเปลี่ยนเปนกิจการหางทองฮ่ัวเซงเฮง ถายเม่ือป พ.ศ.2494 
 ท่ีมา : หางทองฮ่ัวเซงเฮง เยาวราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
ภาพท่ี 71 ตึก 9 ชั้น ปจจุบันคือหางทองฮ่ัวเซงเฮง เยาวราช 
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2558 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 สิ่งท่ีสรางชื่อใหกับตึก 9 ชั้นแหงนี้คือ ระบําโป ซ่ึงมีบริการอยูชั้นบนสุดของอาคาร เปนท่ี
รูกันวาหากใครอยากชมของดี หรือตองการความเพลิดเพลินใจในทางกามารมณก็ใหเชิญมาท่ีชั้น 9 นี้
ได ดังคํากลาวขานวา “ระบําโป 9 ชั้น โดยชื่อเสียงของระบําโปเปนท่ีโดงดังจนถึงกับมีนักวิจารณใน
ยุคนั้นเขียนบรรยายเปรียบเทียบระหวางตึก 9 ชั้น และคลับอีกแหงหนึ่ง ความวา 
 
 เกาชั้นเปนตึกสูงถึงเกาชั้น โรสฮอลเปนเรือนสองชั้น เกาชั้นเปนของสกุลในวงศ 
       เจาคุณไพบูลยสมบัติ โรสฮอลเปนสถานที่พระชลัมฯเชาไวเพื่อความบันเทิงและประโยชน  
       เกาชั้นหาผลประโยชนดวยการระบําตัวปลีก โรสฮอลหาผลประโยชนดวยเตนรําคู เกาชั้นอยู 
       ถนนเยาวราช โรสฮอลอยูถนนสุริวงศ รสเหลา รสเบียร เกาชั้นมีเหลาดีๆขาย เชน แมคคัลลัม 
       และยอนนี วอกเกอร โรสฮอลก็มี ราคาก็เทาๆกัน โซดาก็เย็นเทาๆกัน จะวาใครวิเศษกวาก็ไม 
       ได เกาชั้นไมมีเบียรลอยดขาย โรสฮฮลไมมีขายเต็มทีดวยกันทั้งคู ผูจัดการเกาชั้นตอนรับขับสู 
       คนดี โรสฮฮลไมแพสักกาวเดียว (สองคนนี้จะไปศึกษามาจากวิวิธภูษาคาร) สตรีของเกาชั้นคือ 
       นักระบํา70

73 
 

 ซ่ึงเปนไปไดวาเจาของอาคารตั้งใจ “เหมา” ซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาหนา 1 ของหนังสือพิมพ  
สยามราษฎร เพ่ือประโคมภาพยั่วยวนท้ังเดี่ยวและหมูในอิริยาบถตางๆ กันไปของหญิงสาวจากคณะ
ระบําเกาชั้น พรอมท้ังโปรยคําใตภาพและนําภาพนักระบําจากตางประเทศมาเทียบวาระบําเกาชั้นก็มี
ดีไมนอยหนาใคร ซ่ึงถือเปนกลยุทธท่ีเจาของอาคารพยายามสรางความแตกตางเพ่ือใหเกิดลูกเลน
ใหมๆ ในการดึงดูดหรือเชิญชวนใหลูกคาเขามาลองสัมผัสของจริง หรือ “ตัวเปนๆ” ไดท่ีตึกเกาชั้น 
(ภาพท่ี 72 - ภาพท่ี 79) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 73  ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1834 วันจันทรท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2474 สยามราษฎร, 11.   
                                                           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 72 คําบรรยายใตภาพในหนังสือพิมพ “นี่เปนทานิ่งๆของดิฉัน ทากระดุกกระดิก คุณเคยเห็น   
             แลวหรือ” เปนการเชิญชวนใหผูชมเขามาดูการแสดงดวยลีลาท่ีแปลกใหม 
ท่ีมา : ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1766 วนัศุกรท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ.2474 แรม 5 คํ่า เดือน 7 ปมะแม จ.ศ.1293  
สยามราษฎร, 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 73 คําบรรยายใตภาพในหนังสือพิมพ “ไดดูนางระบํารุนสาวมามากแลว จงดูระบําตัวเล็กๆ 
             เสียบาง” เชิญชวนใหมาชมการแสดงระบําของนักเตนวัยเด็ก  
ท่ีมา : ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1770 วนัพุธท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ.2474 แรม 10 คํ่า เดือน 7 ปมะแม จ.ศ.1293  
สยามราษฎร, 1. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 74 คําบรรยายใตภาพในหนังสือพิมพ“ระบําเกาชั้นเจ็ดชั้นควรจําแบบแตงตัวมือหลอกอยาง 
             นี้ไปแตงตัวบาง” ท่ีแสดงใหเห็นถึงการแขงขันทางธุรกิจอยางเขมขนระหวางตึก 7 ชั้น       
             และตึก 9 ชั้น  
ท่ีมา : ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1837 วนัพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2474 ข้ึน 14 คํ่า เดือน 9 ปมะแม  
จ.ศ.1293 สยามราษฎร, 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 75 คําบรรยายใตภาพในหนังสือพิมพ “ถาอยากเห็นตัวจริง ก็ไป 9 ชั้นเถอะ !”  
             การโฆษณาชวนเชิญผูชมมาดูการแสดงระบําโปท่ีตึก 9 ชั้น 
ท่ีมา : ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1843 วนัพฤหัสบดีท่ี 3 กันยายน พ.ศ.2474 แรม 6 คํ่า เดือน 9 ปมะแม  
จ.ศ.1293 สยามราษฎร, 1. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 76 สวนหนึ่งของชุดแตงกายในการแสดงระบําโปท่ีตึก 9 ชั้น ท่ีเชิญชวนใหผูชมมาดู 
ท่ีมา : ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1845 วนัเสารท่ี 5 กันยายน พ.ศ.2474 แรม 8 คํ่า เดือน 9 ปมะแม จ.ศ.1293  
สยามราษฎร, 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 77 คําบรรยายใตภาพในหนังสือพิมพ “น.ส.สาลี่ ซ่ึงเปนดาราท่ีกําลังเปลงรัศมีอยู  
             ณ 9 ชั้นเวลานี้” นกัแสดงระบําโปท่ีกําลังไดรับความนิยมไดทําการแสดงอยูท่ีตึก 9 ชั้น 
ท่ีมา : ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1846 วนัจันทรท่ี 7 กันยายน พ.ศ.2474 แรม 10 คํ่า เดือน 9 ปมะแม จ.ศ.1293 
สยามราษฎร, 1. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 78 คําบรรยายใตภาพในหนังสือพิมพ “บอกจริงๆนะคะ ดิฉันเปดสูงกวานี้ก็ได เชิญไปชมบน 
             ตึกระฟา” คําโฆษณาเชิญชวนใหผูชมเขามาชมโชววับๆแวมๆท่ีตึก 9 ชั้น 
ท่ีมา : ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1765 วนัพฤหัสบดีท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ.2474 แรม 4 คํ่า เดือน 7 ปมะแม  
จ.ศ.1293 สยามราษฎร, 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 79 คําบรรยายใตภาพในหนังสือพิมพ “แหมมทําได ดิฉันก็ทําได แตรูสึกเจ็บ” นอกจากท่ีตึก  
             9 ชั้นท่ีจะมีการแสดงท่ีนาตื่นตาใจแลว ยังมีการแสดงทาพิสดารดวย 
ท่ีมา : ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1822 วนัจันทรท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2474 แรม 12 คํ่า เดือน 8 ปมะแม  
จ.ศ.1293 สยามราษฎร, 16. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4.4 ตึกแถวนายเลิศ เชิงสะพานพิทยเสถียร 
 เสวกตรี พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) เกิดวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2415 ท่ี

บานปลายสะพานวัดบพิตรพิมุข ปากคลองโองอาง พระนคร เปนบุตรคนกลางของนายชื่นและนาง
ทิพย เศรษฐบุตร มีพ่ีนองรวมบิดามารดา 2 คน คือมหาอํามาตยโท พระยานรเนติบัญชากิจ (ลัด 
เศรษฐบุตร) ซ่ึงถึงอนิจกรรมเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2484 และนางละมอม จาติกวณิช (ถึงแก
กรรมไปหลายปแลว) เม่ือนายเลิศจบการศึกษาจากโรงเรียนสวนอนันต ก็เขาฝกหัดการคาโดยเปน
เสมียนท่ีหางสี่ตา แลวยายมาทําท่ีโรงภาษี ตอมาไดเปนครูท่ีโรงเรียนสวนสุนันทา 2 ป แลวเปลี่ยนมา
เปนเสมียนท่ีหางสิงคโปรสเตรต (ชื่อเดิมของหาง เฟรเซอรแอนดนีฟ) หลายป ซ่ึงคนงานของบริษัท
สิงคโปรสเตรตมีสิทธิประกอบการคาสวนตัวได นายเลิศจึงไดเปดรานคาของตนเองบาง ในร.ศ.113 ให
ชื่อวา รานนายเลิศ จําหนายจักรเย็บผา ตอมาเพ่ิมกิจการจําหนายเครื่องกระปองและสั่งสินคา
ตางประเทศดําเนินกิจการตางๆ ดวยตัวเองท้ังสิ้น จากนั้นจึงเพ่ิมการจําหนายโซดา โดยหุนกับบริษัท
บอเนียวจํากัด แตการคาน้ําโซดามีกําไรดี ทําใหบริษัทบอเนียวตองการทําการคาแตเพียงผูเดียว ทําให
นายเลิศตองวิ่งเตนแกปญหา จนในท่ีสุดตองเลิกจําหนายโซดา และหันมาจําหนายน้ํามันมะพราวและ
หนังสือภาษาตางประเทศแทน จนกระท่ังเม่ือมีทุนราว 20,000 บาท จึงหันมาคาสังกะสี แตประสบ
ปญหาขาดทุน ซ่ึงในขณะนั้นเริ่มมีความนิยมการข่ีจักรยานเกิดข้ึน นายเลิศจึงสั่งซ้ือจักรยานเขามา แต
กวาจะนําสินคาเขามาไดนั้น ความนิยมในการข่ีจักรยานก็หมดลงเสียกอน จึงประสบปญหาขาดทุนอีก
ครั้งหนึ่ง ตอมาเม่ือรวบรวมเงินไดจํานวนหนึ่งจึงคิดสรางโฮเต็ล ซ่ึงนายเลิศเปนคนไทยคนแรกท่ีริเริ่ม
กิจการนี้ กิจการโฮเต็ลเจริญเปนลําดับ ทําอยูราว 10 ป จึงคิดตั้งโรงน้ําแข็ง เรือเมล และรถเมล
ตามลําดับ จนในท่ีสุดพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) ถึงอนิจกรรมดวยโรคหลอดโลหิตแตก 
เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.248874 

 นับวานายเลิศเปนคนไทยคนแรกๆ ท่ีมีแนวคิดในการริเริ่มทําธุรกิจตางๆ ในสยาม 
โดยเฉพาะการกอตั้งโรงแรม หรือท่ีเรียกวาท่ีพักสําหรับเดินทาง จากคํานิยามท่ีใชจํากัดความจึงอาจ
วิเคราะหไดวา โรงแรมนายเลิศนี้นาจะสรางข้ึนเพ่ือใชสําหรับเปนท่ีพักแกบรรดาชนชั้นกลางไปจนถึง
ระดับชนชั้นลาง ซ่ึงเปนไปไดท่ีนายเลิศอาจไดรับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดการสรางโรงแรมโอเรียน
เต็ลท่ีปรากฏข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 4 อันมีลักษณะคลายท่ีพักคางแรมมากกวาโรงแรมอันหรูหรา 72

75  
 นอกจากนั้นแลวทําเลท่ีตั้งของอาคารตั้งอยูบริเวณเชิงสะพานพิทยเสถียร ยานสี่พระยา 

ซ่ึงอยูระหวางท้ังเขตบางรักและชุมชนตลาดนอย และอยูไมไกลกับทางสัญจรตางๆ ท้ังสถานีรถไฟหัว

 74 สิน ภักดีนรเศรษฐ, อาลัยนายเลิศ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพิริยกิจ, 2489. คุณหญิงสิน, 
ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) ณ วัดเทพศิรินทราวาส 18 
เมษายน 2489), ค - ง. 

 75 สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 - 
พ.ศ.2480 (กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 244. 
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ลําโพง73

76 ทาน้ําราชวงศ และคลองผดุงกรุงเกษม จึงนาจะเปนจุดศูนยกลางท่ีทําใหผูคนท้ังชาวไทยและ
ชาวจีนท่ีสัญจรผานไปมาในยานนั้นเขาถึงไดงาย และสามารถแวะพักการเดินทางได โดยเฉพาะสถานี
รถไฟหัวลําโพง นายเลิศนาจะคิดสรางโรงแรมภายหลังการสรางสถานีเสร็จ ดวยความท่ีนายเลิศเปนผู
คิดกาวหนา จึงนาคาดคะเนไดวาเม่ือสรางสถานีรถไฟแหงนี้เสร็จ ทางสัญจรนี้คงจะนําพาผูคนจํานวน
มากเดินทางมาไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน (ภาพท่ี 80) 

 นอกจากนั้นแลว ทําเลท่ีตั้งของอาคารอยูบริเวณหัวโคงติดกับเชิงสะพานพิทยเสถียร และ
เปนอาคารชุดตึกแถวติดตอกันหลายหอง การสรางอาคารตึกแถวท่ีสูงโดดข้ึนมา 7 ชั้น จากบรรดาชุด
ตึกแถวท่ีโคงรับกับถนน นอกจากจะสรางข้ึนเพ่ือตอบสนองประโยชนใชสอยของโรงแรมท่ีตองการ
หองพักจํานวนหลายหอง จึงตองสรางอาคารใหมีความสูงจํานวนหลายชั้นแลว ความสูงท่ีโดดเดนจาก
ชุดตึกแถวนี้เอง ยังอาจกลายเปนสิ่งท่ีสรางความนาสนใจและจุดหมายตา (Landmark) หนึ่งท่ีสําคัญ
ในยานนี้ ซ่ึงการสรางโรงแรมนายเลิศนาจะเกิดข้ึนในชวงราวเดียวกันกับการสรางอาคารสูงในถนน
เยาวราช หากเปนเชนนั้น จึงเปนสิ่งท่ีไมนาแปลกใจเพราะการสรางอาคารสูงข้ึนในยานใกลกัน ยอม
สรางข้ึนเพ่ือการแขงขันในทางธุรกิจการคา (ภาพท่ี 81) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 80 ภาพถายเกาตึกนายเลิศ ท่ีตั้งอยูริมสะพานพิทยเสถียร 
ท่ีมา : สิน ภักดีนรเศรษฐ, อาลัยนายเลิศ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพิริยกิจ, 2489. คุณหญิงสิน, ในงาน 
พระราชทานเพลิงศพพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) ณ วัดเทพศิรินทราวาส 18 เมษายน 
2489), ไมปรากฏเลขหนา. 
 

 76 สถานีรถไฟหัวลําโพงเริ่มกอสราง เม่ือป พ.ศ.2453 และสรางเสร็จในสมัยรัชกาลท่ี 6 
เม่ือป พ.ศ.2459 ออกแบบโดยสถาปนิกของกรมโยธาธิการ คือ มาริโอ ตามานโย ใน สมชาติ จึงสิริ
อารักษ, สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ.2480, 440 - 441. 
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ภาพท่ี 81 รูปดานหนาตึกยาว แสดงถึงตึกแถวนายเลิศซ่ึงเปนอาคารสูงตั้งอยูโดดเดนออกมาจาก 
             ตึกแถวท้ังหมด  
ท่ีมา : สมชาติ จึงสิริอารักษ, สถาปตยกรรมตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลท่ี 4 - พ.ศ.2480 
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 581. 
 

 4.5 หางทองตั้งโตะกัง 
 ประวัติความเปนมาของหางทองตั้งโตะกัง (ภาพท่ี 82) เริ่มข้ึนจากการอพยพของนาย
โตะกัง แซตั้ง จากอําเภอเทงไห เขตแตจิ๋ว ประเทศจีน มาสยามเม่ือสมัยรัชกาลท่ี 5 เริ่มแรกนายโตะ
กังรับจางเปนชางทําเงินและเก็บเงินสําหรับเปนทุนทรัพย เพราะมีความตองการจะเปดรานรับจางทํา
ทองเปนของตนเอง จนกระท่ังนายโตะกังสามารถเปดรานเล็กๆ โดยตั้งชื่อวา “ตั้งโตะกัง” มีสัญลักษณ
เปนตราคางคาว การประกอบกิจการรานทองของนายโตะกังยึดถือความวิริยะอุตสาหะ และมีคติใน
การดําเนินงานวา เราจะอาศัยความซ่ือสัตย ฝมือในการทําทองและบริการเปนกันเอง จนรานมี
ชื่อเสียงเปนท่ีรูจักมากกวารานทองรานอ่ืนๆ ในยานนั้น เม่ือนายโตะกังถึงแกกรรม นายเต็กกวง แซตั้ง 
หรือนายตั้งเต็กกวง (นายเกษม แซตั้ง) บุตรชาย จึงไดประกอบกิจการสืบทอดตอมา จนกระท่ังในป 
พ.ศ. 2464 รัชกาลท่ี 6 ไดพระราชทานตราครุฑสําหรับใชในกิจการหางทองตั้งโตะกัง ทางรานจึงได
ดําเนินการกอสรางอาคารหลังใหมข้ึนในบริเวณซอยวานิช 74

77 
 หางทองตั้งโตะกังเปนอาคารในกรณีศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคในการใชงานแตกตางไปจาก
อาคารหลังอ่ืนๆ การใชงานของอาคารไมจําเปนตองใชรูปแบบท่ีหลากหลายมาก อาคารถูกสรางข้ึน 2 
สมัย โดยอาคารหลังแรกตั้งอยูบริเวณหัวมุมตึกปากซอยวานิช ซ่ึงการเลือกทําเลท่ีตั้งบริเวณหัวมุมตึก
ติดถนน ยอมถือเปนทําเลท่ีดีเหมาะแกการคาขายเปนอยางมาก เพราะจะทําใหรานแลดูโดดเดน 
ลูกคาสามารถมองเห็นไดชัดเจน บริเวณหัวมุมตัดถนนจึงถือเปนทําเลทองสําหรับในยานเศรษฐกิจ 
ท่ีดินมีราคาสูง แตเม่ือในยุคถัดมา การสรางอาคารหลังท่ี 2 ข้ึนในบริเวณแยกหัวมุมซอยวานิช 
สันนิษฐานวาการสรางเปนตึกสูงขนาด 7 ชั้น เพ่ือใหสมพระเกียรติแกการรับมอบตราครุฑมาติดตั้ง

 77 สุภางค จันทวานิช, สําเพ็ง : ประวัติศาสตรชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ, 302 - 303. 
 

                                                           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



133 
 

 

ราน และการสรางอาคารข้ึนภายในตรอกแคบอยางสําเพ็ง ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีการคาท่ีสําคัญตั้งแตในอดีต
รองจากยานเยาวราช เทากับเปนการเลือกใชพ้ืนท่ีใชสอยอยางคุมคาและจํากัดอีกประการหนึ่งดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 82 หางทองตั้งโตะกัง ตั้งอยูในตรอกสําเพ็งท่ีตัดกับถนนเยาวราช                                      
ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามเม่ือวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2558 
 

 การพัฒนาพ้ืนท่ีในเมืองเพ่ือการลงทุนโดยกลุมชนชั้นนําสยามนําไปสูการตัดถนนและ
สรางตึกแถวริมถนน ท้ังเพ่ือประโยชนทางพาณิชยกรรมและความบันเทิงแบบใหม เปนผลใหเกิดการ
สรางตึกสูงตั้งแต 3 ชั้นข้ึนไป เพ่ือรองรับกิจกรรมทางสังคมรูปแบบใหมท่ีถูกสรางข้ึนมาเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของกลุมชนชั้นกลางท่ีถือกําเนิดข้ึน ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกลาวจึงนํามาซ่ึง
คานิยมใหมและตึกชนิดใหมท่ีเขาใจกันวาเปนตัวแทนแหงความทันสมัย 
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บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรายผล  

  
 ปจจัยท่ีทําใหเกิดอาคารสูงยุคแรกในสยามเนื่องมาจากอิทธิพลจากชาติตะวันตกท่ีเขามา
ในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 มีผลทําใหชนชั้นนําสยามตองปรับตัว
และเลือกรับความรูและวิทยาการแบบใหม เพ่ือแสดงใหชาติตะวันตกเห็นวาสยามเองมีความเจริญ
เชนเดียวกับชาติตะวันตกดวยกระบวนการสรางภาพลักษณความศิวิไลซท่ีเปนไปในรูปแบบของ
ชาวตะวันตก เชน เวลา ดาราศาสตร เปนตน งานสถาปตยกรรมท่ีปรากฏในเวลานี้จึงเปนอาคารท่ี
ตอบสนองกิจกรรมแบบใหม คือหอนาฬิกาและหอดูดาว แมวาในสยามจะเคยปรากฏหอบอกเวลา
อยางหอกลองมาแลวนั้น แตหอนาฬิกาท่ีเกิดข้ึนใหมนี้นับไดวาเปนอาคารรูปแบบใหมท่ียังไมเคย
ปรากฏมากอนในสยาม จึงกลาวไดวาอาคารสูงยุคแรกในสยามเปนหนึ่งในผลผลิตจากการรับอิทธิพล
และวัฒนธรรมตะวันตกของชนชั้นนําสยามท่ีเลือกรับหรือหยิบยืมวัฒนธรรมตะวันตกมาใช แลวจึง
นํามาประยุกตใหเปนไปในรูปแบบของสยาม กลาวคืออาคารสูงยุคแรกในสยามชวงแรกแสดงใหเห็น
ถึงแนวคิดและวิธีการใชงานท่ีใชชุดความรูท้ังในแบบจารีตและความรูแบบตะวันตกควบคูกันไป เพราะ
ชนชั้นนําสยามยังเชื่อในความรูแบบจารีตวาเปนสิ่งท่ีถูกตอง เพียงแตเปนวิธีการท่ีลาหลังกวาวิธีการ
ตะวันตก จึงทําใหองคความรูแบบจารีตไมเปนท่ียอมรับในระดับสากล เม่ืออิทธิพลตะวันตกเขามา ชน
ชั้นนําสยามจึงเลือกใชความรูท้ัง 2 ระบบ โดยนัยหนึ่งการใชความรูแบบตะวันตก เพ่ือแสดงออกวาตน
เปนผูศิวิไลซ จะไดเกิดการยอมรับจากชาติตะวันตก แตอีกนัยหนึ่งคือการใชความรูแบบจารีต 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ืออุปกรณหรือเครื่องมือท่ีใชในวิธีการแบบตะวันตกมีความผิดพลาดอยูบอยครั้ง 
เนื่องจากไมสามารถตอบสนองตอการรับรูในภูมิปญญาแบบจารีตของชนชั้นนําสยามได การใชความรู
แบบจารีตจึงเปนเครื่องตรวจสอบวาไดผลท่ีถูกตองไมตางไปจากความรูแบบตะวันตกเชนกัน แมจะ
เปนการกระทําตามวิธีแบบจารีตของสยามก็ตาม สะทอนใหเห็นวาชนชั้นนําสยามไมไดเชื่อวาความรู
แบบตะวันตกจะดีและถูกตองมากไปกวาความรูแบบจารีตแตอยางใด ยิ่งไปกวานั้นชนชั้นนําสยามยัง
เลือกใชความรูแบบจารีตตามความเขาใจของชางสยามในระบบการกอสรางอาคารสูง แตกําหนดให
อาคารสูงมีรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตก แมจะเปนความไมเขากันและไมเปนท่ีประสบผลสําเร็จของ
การใชความรูท้ัง 2 แบบในระบบการกอสรางก็ตาม จึงเปนการตอกย้ําใหเห็นถึงแนวคิดในการสราง
อาคารสูงข้ึนในสยามเพ่ือสรางความศิวิไลซในแบบเฉพาะของชาวสยาม 
 ในเวลาตอมาสยามเริ่มมีพัฒนาการในการกอสรางและวาจางสถาปนิกชาวตะวันตก 
รวมถึงนําเขาวัสดุและอุปกรณแบบใหมท่ีใชในการกอสรางและใชเทคโนโลยีแบบใหมท่ีทําใหอาคารมี
ความแข็งแรงและคงทนถาวรมากยิ่งข้ึน จนกระท่ังสภาพสังคมและเศรษฐกิจของสยามไดกาวเขาสู
ระบบทุนนิยมท่ีกําลังกอตัวและกาวหนาข้ึนภายใตสังคมสยามสมัยใหม พรอมๆกับการปรากฏข้ึนของ
กลุมชนชั้นกลางท่ีตองการแสวงหาความบันเทิง จึงตองสรางอาคารสูงข้ึนมาในยานพาณิชยกรรมท่ี
กําลังไดรับความนิยมขณะนั้นอยางถนนเยาวราช เพ่ือรองรับกิจกรรมทางสังคมรูปแบบใหมท่ีเปน 
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คานิยมการลอกเลียนการใชชีวิตในรูปแบบของชาวตะวันตก อาคารสูงท่ีเกิดข้ึนในยุคนี้จึงถือเปนความ
เจริญแบบใหมและเปนตนแบบใหเกิดการสรางอาคารสูงในยุคตอไป 
 ดังนั้นการสรางงานสถาปตยกรรมอาคารสูงยุคแรกในสยามท่ีแมภายนอกจะดู เปน 
“ตะวันตก” แตโดยเนื้อแทแลวถูกสรางข้ึนมาดวยระบบการกอสรางแบบโบราณของสยาม จึงเปน
เสมือนการพยายามกลืนหรือหยิบยืมวัฒนธรรมตะวันตก เพ่ือสรางใหเกิดอัตลักษณของชนชั้นนําสยาม
จนเกิดเปน “อาคารสูงรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกแบบสยาม”ท่ีมีความเปนทองถ่ินและเปน
ตนแบบใหกับตนเอง 
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รายการอางอิง 
 
เอกสารท่ียังไมไดรับการตีพิมพ 
จดหมายเหตุและตนฉบับตัวเขียน 
เอกสารรัชกาลท่ี 4 
“เตือนสติวาดวยทุมโมง.” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ. รัชกาลท่ี 4. จ.ศ.1219 -           
             1230. เลขท่ี 191. หอสมุดแหงชาติ.  
“ถึงผูสําเร็จราชการกรุงเกา ใหเจาพนักงานจายน้ําออย น้ํามันยาง มอบใหหลวงพรหมคุมข้ึนมา ให 
 เจาเมืองกรุงเกากอกําแพงวังจันทรเกษม มาณวัน 5 13ฯ 4 คํ่า ปมะเส็งนพศก.”  
 สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ. รัชกาลท่ี 4. จ.ศ.1219. เลขท่ี 68. 
 หอสมุดแหงชาติ. 
“ทุมยาม และเรื่องคืบ ฟุต ฟต.” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ. รัชกาลท่ี 4. จ.ศ. 
             1219 - 1220. เลขท่ี 127. หอสมุดแหงชาติ. 
“นาฬิกา.” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ. รัชกาลท่ี 4. จ.ศ.1219 - 1230. เลขท่ี  
             187. หอสมุดแหงชาติ. 
“นาฬิกา.” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ. รัชกาลท่ี 4. จ.ศ.1219 - 1230. เลขท่ี  
             188. หอสมุดแหงชาติ. 
“พนักงานนาฬิกา.” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ. รัชกาลท่ี 4. จ.ศ.1219 - 1230.  
             เลขท่ี 186. หอสมุดแหงชาติ. 
“พระราชบัญญัติเรื่องนาฬิกาทุมโมง.” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ. รัชกาลท่ี 4  
             จ.ศ.1219 - 1230. เลขท่ี 190. หอสมุดแหงชาติ. 
“รายวันวันน้ําฝนท่ีโรงนาฬิกา.” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ. รัชกาลท่ี 4. จ.ศ. 
             1213 - 1219. ลําดับท่ี 219. หอสมุดแหงชาติ. 
“เรื่องการพระศพ เกณฑไพรขนทรายเกลี่ยถนน.” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ.  
             รัชกาลท่ี 4. ไมปรากฎ จ.ศ.. เลขท่ี 328. หอสมุดแหงชาติ. 
“เรื่องถนนใหญทองสนามหนาพระบรมมหาราชวัง.” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสน 
             ดินสอ. รัชกาลท่ี 4. ไมปรากฎ จ.ศ.. เลขท่ี 121. หอสมุดแหงชาติ. 
“เรื่องสุริยุปราคาฝายเหนือ ณวัน 1 1ฯ 2 คํ่า.” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ.  
             รัชกาลท่ี 4. จ.ศ.1225. เลขท่ี 121. หอสมุดแหงชาติ. 
 “เรื่องสุริยุปราคาและรายพระนามกับนามขุนนาง.” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ. 
              รัชกาลท่ี 4. จ.ศ.1229. เลขท่ี 84. หอสมุดแหงชาติ.  
“วาดวยการคํานวณกําหนดวันจันทรุปราคา.” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ.  
               รัชกาลท่ี 4. ไมปรากฏ จ.ศ.. เลขท่ี 181 ม.17. หอสมุดแหงชาติ. 
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เอกสารรัชกาลท่ี 5 
“กอสรางหอนาฬิกาหนาออฟฟซไปรษณีย - โทรเลข.” เอกสารเย็บเลม กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี   
             5 ชุดสมุดพิเศษ. มร.5 รล - พศ/29. หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
“เจาพระยาสุรวงษไวยวัฒนสปชท่ีกอฤกษศาลสถิตยุติธรรมท่ีทองสนามหลวง.” เอกสารเย็บเลม  
             กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดหนังสือกราบบังคมทูล. ร.5 นก.17/88. หอจดหมาย   
             เหตุแหงชาติ. 
“แจงความมายังเจาหม่ืนไวยวรนารถ เรื่อง ปญหาในการทําหอนาฬิกาขางทิมแถวนาพระท่ีนั่ง 
             ใหม.” เอกสารเย็บเลม กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดหนังสือกราบบังคมทูล.  
             ม ร.5 นก.21/5. หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
“ชาวจีนขอตั้งสโมสรชื่อ คอปาโคร แอนด สตีรวิโคร ท่ีตรอกเตา ถนนเยาวราช.” 20 ธันวาคม 122.  
             เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล. ม - ร.5 น/317. หอ 
             จดหมายเหตุแหงชาติ. 
 “ท่ีดินริมถนนราชดําเนิน.” 26 กุมภาพันธ 119 - 4 กรกฎาคม 122. เอกสารกรมราชเลขาธิการ  
             รัชกาลท่ี 5 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เลม 1. ก ร.5 ค 4/3. หอจดหมายเหตุ 
             แหงชาติ. 
 “พระราชทานท่ีดินตึกแถวริมถนนเจริญกรุง ใหเปนสิทธิแกเจาฟาตรีเพชรุฒมธํารง.” เอกสารกรม 
             ราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดสมุดพิเศษ. ม ร.5 รล - พ.ศ./14. หอจดหมายเหตุ 
             แหงชาติ. 
 “พระราชทานท่ีดินตําบลตลาดนอย ใหเปนสิทธิแกพระเจาลูกยาเธอเจาอัษฎางคเดชาวุธ.”  
             เอกสารเย็บเลม กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดสมุดพิเศษ. ม ร.5 รล - พ.ศ./14.  
             หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
“พระราชทานท่ีดินริมถนนเยาวราช ใหเปนสิทธิแกพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาอุรุพงษสมโภช.”  
             เอกสารเย็บเลม กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดสมุดพิเศษ. ม ร.5 รล - พ.ศ./14.  
             หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
 “พระราชทานท่ีดินริมถนนสําเพ็งใตตรอกศาลเจาอาเนียเก็ง ใหเปนสิทธิแกพระองคเจาหญิง 
              อัพภันตรีปชา.” เอกสารเย็บเลม กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดสมุดพิเศษ. ม ร.5  
             รล - พ.ศ./14. หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
 “เรื่องการตัดถนนสายตางๆ.” 27 มีนาคม 118 - 25 เมษายน 111. เอกสารกรมราชเลขาธิการ  
             รัชกาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ. ก.ร5 ยธ/21. หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
 “เรื่องตัดถนนเยาวราช.” 17 มีนาคม 111 - 9 กรกฎาคม 119. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี  
             5 กระทรวงโยธาธิการ. ก.ร5 ยธ./21. หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
“เรื่องมองสิเออเดอลามโฮเตียตรวจการทําถนนทอน้ํา แลวิธีถายเทน้ําโสโครกในกรุงเทพฯ.”  21  
             ตุลาคม 121 - 26 มีนาคม 125. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวง 
             โยธาธิการ. ก.ร5 ยธ./23. หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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 “สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังสีกราบบังคมทูลขอพระราชทานซ้ือนาฬิกาอยางใหญ 
              จากอังกฤษเพ่ือใชในราชการกรมไปรสนียแลโทรเลข.” เอกสารเย็บเลม กรมราช 
              เลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดหนังสือกราบบังคมทูล. มร.5 นก.28/36. หอจดหมายเหตุ 
              แหงชาติ. 
 “สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษี กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องการ 
              ตอชางเพ่ิมเติมออฟฟศชั้นบน.” เอกสารเย็บเลม กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุด 
              หนังสือกราบบังคมทูล. ม ร.5 นก 39/266. หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
“สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษีทูลมายังพระองคเจาสวัสดิประวัติ ชี้แจงเรื่องตั๋วเงินใน 
              ราชการกรมไปรสนียโทรเลข กับเรื่องนาฬิกาใหญสําหรับกรมไปรสนียโทรเลข.”  
              เอกสารเย็บเลม กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดหนังสือกราบบังคมทูล. ม ร.5 นก  
              28/49. หอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
 “สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษีทูลมายังพระองคเจาสวัสดิประวัติ เรื่องขอเบิกเงินใช 
              ในราชการกรมไปรสนียโทรเลขกับเรื่อง ของดการทําโรงนาฬิกา.” เอกสารเย็บเลม  
              กรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 ชุดหนังสือกราบบังคมทูล. มร.5 นก.28/130. หอ 
              จดหมายเหตุแหงชาติ. 
“สรางหองแถวริมถนนบํารุงเมือง ฯลฯ.” สมุดไทยดํา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เสนดินสอ. รัชกาลท่ี  
              5. ไมปรากฏ จ.ศ.. เลขท่ี 98/13. หอสมุดแหงชาติ. 
 
เอกสารรัชกาลท่ี 7 
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1773 วันเสารท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.2474 แรม 10 คํ่า เดือน 7 ปมะแม จ.ศ.1293  
              สยามราษฎร. 
ประเทศสยามเจริญข้ึนมากแลว แตยังขาดสิ่งสําคัญอยาง 1 คือท่ีถายทุกข สยามราษฎร ปท่ี 7  
              ฉบับท่ี 1911 วันเสารท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2474. 
ปท่ี 2 ฉบับท่ี 53 วันอาทิตยท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2472 ไทยเขษมรวมขาว. 
 
เอกสารท่ีไดรับการตีพิมพแลว 
หนังสือภาษาไทย 
กฎหมายตราสามดวง เลม 5 พระราชกําหนดใหม 29. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2506. 
“กระแสรับสั่งรัชกาลท่ี 4 เรื่องสุริยุปราคา เม่ือปมะโรง พ.ศ.2411 ตนฉบับของกรมขุนวรจักรธรานุ 
               ภาพ.” ใน ประชุมพงศาวดารภาค 19 จดหมายเหตุหอสาสตราคมกับจดหมาย 
              เหตุเรื่องสุริยอุปราคาปมะโรง พ.ศ.2411. พิมพครั้งท่ี 2. พระนคร: โรงพิมพบํารุง 
               นุกูลกิจ, 2463. 
กรมไปรษณีย. ไปรษณียาคาร  สืบศักดิ์ศรีการไปรษณียโทรคมนาคมไทย หนังสือท่ีระลึก  
               120 ป กรมไปรษณียโทรเลข. กรุงเทพฯ: ดาวฤกษ คอมมูนิเคชั่น จํากัด, 2547. 
ก.ศ.ร.กุหลาบ. สยามประเภท เลม 1. ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
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กาญจนาคพันธุ. กรุงเทพฯเม่ือวานนี้. หนังสือชุด 100 ป ขุนวิจิตรมาตรา. พิมพครั้งท่ี 3.  
             กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสารคดี, 2512. 
________. เรื่องของละครและเพลง. กรุงเทพฯ: เรืองศิลป, 2520. 
กุมุท จันทรเรือง. สยามในอดีต กับชีวิตวัยเยาวของขาพเจา. แปลจาก My Boyhood in Siam.  
             แปลโดย ยอดแตว อักษรา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแสงแดด, 2539.  
คณะกรรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. “อธิบายแผนท่ีพระนครศรีอยุธยากับคําวินิจฉัยของ 
             พระยาโบราณราชธานินทรและภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา.” ใน ภูมิสถานกรุงศรี 
             อยุธยา ฉบับตอจากท่ีเคยพิมพแลว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพพระจันทร, 2482. 
“จดหมายเหตุเสด็จหวากอ ปมะโรง พ.ศ.2411.” ใน ประชุมจดหมายเหตุเรื่องสุริยุปราคาใน 
             รัชกาลท่ี 4 และเรื่องรัชกาลท่ี 4 ทรงพระประชวรและสวรรคต. พิมพครั้งท่ี 3.  
             พระนคร: กรมศิลปากร, 2514. (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพนาวาตรี หลวง 
               จําเดิมเผด็จศึก ณ สุสานหลวง วัดเทพศิรินทราวาส 1 พฤศจิกายน 2514).  
จอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 เลม 1. พิมพครั้งท่ี 2.  
             กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2528. 
________. ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4 เลม 2. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุ 
             สภา, 2528.  
________. พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เลม 1. กรุงเทพฯ:  
             องคการคาของคุรุสภา, 2506. 
________. พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เลม 2. กรุงเทพฯ:   
             องคการคาของคุรุสภา, 2504. 
________. พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เลม 2. กรุงเทพฯ:  
             องคการคาของคุรุสภา, 2506. 
________. สําเนาและคําแปลพระราชหัตถเลขาภาษาอังกฤษ ในพระบาทสมเด็จพระ 
             จอมเกลาเจาอยูหัว. แปลโดย ร.อ.หญิงลินจง เผาวิบูล. กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ 
             ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 2514. (ฉบับท่ีมูลนิธิจุลจักรพงษบุญนิธิมอบใหเปนสมบัติ 
             ของหอสมุดแหงชาติ พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงประกอบ 
             นิติสาร (ประกอบ บุณยัษฐิติ) ป.ช.ท.จ. ณ เมรุหนาพลับพลาอิศริยาภรณ วัดเทพ 
             ศิรินทราวาส 4 กุมภาพันธ 2514).  
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ. ประเพณีทําบุญวันเกิด. พระนคร: โรงพิมพสาม 
             มิตร, 2514. (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพรอยตํารวจเอกถนอม รัก 
             เสนาะ ณ เมรุวัดใหมอภัยยาราม จังหวัดพิษณุโลก 14 พฤศจิกายน 2514). 
________. “พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงแถลงพระบรมราชา 
             ธิบายแกไขการปกครองแผนดิน.” ใน เจานายและขาราชการกราบบังคมทูลความเห็น  
             จัดการเปล่ียนแปลงราชการแผนดิน ร.ศ.103 และพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จ
 พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแกไขการปกครองแผนดิน.   
             กรุงเทพฯ: จันวาณิชย, 2526. 
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จุรี โอศิริ. โลกของจุรี โอศิริ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสามสี, 2542. 
ชวนพิศ ทองแคลว, บรรณาธิการ. ประชุมภาพประวัติศาสตรแผนดินพระบาทสมเด็จพระ 
             จอมเกลาเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ: สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร,  
             2548. (คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอม 
             เกลาเจาอยูหัว พิมพในโอกาสท่ีวันพระบรมราชสมภพครบ 200 ป 18 ตุลาคม 2547). 
โชติ กัลยาณมิตร. ผลงาน 6 ศตวรรษของชางไทย. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: กรรมาธิการอนุรักษ 
             ศิลปสถาปตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2546. 
ดนัย ไชยโยธา. ประวัติศาสตรไทย : ยุคกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ 
             โอเดียนสโตร, 2546. 
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา. ความทรงจํา. พระนคร: หอสมุดกลาง 09, 2513. 
________. ความทรงจํา. พระนคร: โรงพิมพของสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2509. 
________. เท่ียวตามทางรถไฟ. กรุงเทพฯ: สุทธิสารการพิมพ, 2509. (พิมพในงาน 
             พระราชทานเพลิงศพ รองอํามาตยโทขุนสมานมธุรพจน (อัมพันธ สมานมธุรพจน) ณ  
             เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 19 กุมภาพันธ 2509). 
________. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 5. กรุงเทพฯ: พิมพในงานฌาปนกิจ 
             ศพ น.ส.ธิติ บุนนาค, ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 26 เมษายน 2522. 
ตรัง, พระยา, “โคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย” ใน ชุมนุมพระ 
              นิพนธและบทประพันธ. พระนคร: โรงพิมพป.พิศนาค, 2507. 
กวีย, ตาชารด, บาทหลวง. จดหมายเหตุการณเดินทางครั้งท่ี 2 ของบาทหลวงตาชารด  
             ค.ศ.1687 - 1688. แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2519. 
________. จดหมายเหตุการณเดินทางสูประเทศสยามของบาทหลวงตาชารด. แปลโดย  
             สันต ท.โกมลบุตร. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517. 
ทิพากรวงษมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), เจาพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร 
             รัชกาลท่ี 4 ของเจาพระยาทิพากรวงศ เลม 1. พระนคร: องคการคาของคุรุสภา,  
             2504. 
________. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 4 เลม 2. กรุงเทพฯ: องคการคา 
             ของคุรุสภา, 2504. 
________. พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เลม 3. กรุงเทพฯ:  
             องคการคาของคุรุสภา, 2506. 
________. หนังสือแสดงกิจจานุกิจ. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2514. 
แฮรีส, เทาเซนด. บันทึกรายวันของเทาเซนด แฮรีส. แปลโดย นันทา วรเนติวงศ. กรุงเทพฯ:  
             กรมศิลปากร, 2515. 
ธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ, เจาฟา. กาพยหอโคลง : นิราศเจาฟาธรรมธิเบศร. พระนคร:  
             กรมศิลปากร, 2497. 
นราธิปประพันธพงศ, กรมพระ. “ประดิษฐานพระสงฆคณะธรรมยุตินิกาย.”  ใน วชิรญาณวงศ  
             2507. พระนคร: ไชยวัฒน, 2507. 
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นริศรานุวัดติวงศ, สมเด็จเจาฟากรมพระยา. สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรง 
            บันทึกเรื่องความรูตางๆประทานพระยาอนุมานราชธน เลม 4. พระนคร:  
            สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2506).  
________. สาสนสมเด็จ เลม 20. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2505. 
________. สาสนสมเด็จ เลม 22. พระนคร : กรมศิลปากร, 2499. 
นันทนา กปลกาญจน. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอ 
            เดียนสโตร, 2547. 
แนงนอย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว., พระอภิเนาวนิเวศน พระราชนิเวศนในพระบาทสมเด็จพระจอม 
            เกลาเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ: มติชน, 2549. 
เบาริง, จอหน, เซอร.  ราชอาณาจักรและราษฎรสยาม เลม 2. ชาญวิทย เกษตรศิริ และกัณฐิกา  
 ศรีอุดม, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโตโยตาแหงประเทศไทย, 2547. 
แบรดลีย, วิลเลี่ยม แอล. สยามสามสมัย จากสายตาหมอบรัดเล. แปลโดย ธัญญา ผลอนันต  
            และเกงกาจ งามขจรวิวัฒน. กรุงเทพฯ: เพ่ือนชีวิต, 2527. 
ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 13.พระนคร: โรงพิมพตีรณสาร, 2509. (พิมพในงานพระราชทาน 
            เพลิงศพ พลโทพระยาศรีสรรารชภักดี ป.ช.,ป.ม.,ท.จ.ว. ณ เมรุหนาพลับพลาวัด 
            เทพศิรินทราวาส 17 มีนาคม 2509). 
ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 25 ฉบับหอสมุดแหงชาติ เลม 6 (ภาคท่ี 21 - 26) เรื่องสถานท่ีตางๆท่ี 
            รัชกาลท่ี 4 ทรงสราง. พระนคร: สํานักพิมพกาวหนา, 2506. 
ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 43 เรื่องจดหมายเหตุของคณะพอคาฝรั่งเศส ซ่ึงเขามาตั้งครั้ง 
            กรุงศรีอยุธยา ตอนแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ภาคท่ี 4. พระนคร:  
            โรงพิมพอักษรนิติ, 2470. (พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพันเอก พระยาวิชิต 
            สรสาตร (อํานวย อมาตยกุล) เม่ือปเถาะ 2470). 
ประชุมพงศาวดาร เลม 14 (ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 22 - 25). กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุ 
              สภา, 2507. 
ประชุมพงษาวดาร ภาคท่ี 12 เรื่องจดหมายเหตุของราชทูตฝรั่งเศสเขามาในแผนดิน 
            สมเด็จพระนารายณ และจดหมายเหตุของหมอบรัดเล ในรัชกาลท่ี 4 ท่ี 5.  
             พิมพครั้งท่ี 2. พระนคร: โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2462. (พิมพในงานศพ 
             แจงแขวิรัชเวชกิจ ปมะแม 2462). 
ประชุมพระนิพนธเบ็ดเตล็ด. กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2504. 
ประชุมพระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 4 ภาคปกิณกะภาค 1. พระนคร: โรงพิมพพระจันทร, 2500. 
ประชุมพระราชหัตถเลขา ภาค 3 ตอน 2 ระหวาง พ.ศ.2434 ถึง พ.ศ.2453. พระราชหัตถเลขา 
             1 เมษายน ร.ศ.111. กรุงเทพฯ: โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกฯ, 2513. 
ประทุมพร วัชรเสถียร. สารคดีชีวิตอิงประวัติศาสตรชุมชนชุด ฉันรักกรุงเทพฯ ตอน รื่นรมย 
            บนถนนส่ีส.. พิมพรวมเลมครั้งแรก. กรุงเทพฯ: แพรวสํานักพิมพ, 2547. 
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ประเสริฐอักษรนิติ์, หลวง. “คําใหการชาวกรุงเกา” ใน คําใหการชาวกรุงเกา คําใหการขุนหลวง 
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ตารางท่ี 1 วิธีการนับเวลาแบบโบราณของสยาม 
 

 
 

 

 

 

  
 
 

 

 
ตารางท่ี 2 วิธีการนับเวลาจากกะลา 
 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีการนับเวลาจากกะลา 
เสน บาด 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 

วิธีการนับเวลาแบบโบราณของสยาม 
โมง ย่ํา (เท่ียง) บาย ทุม ยาม 

1 (โมง 1 เชา) ย่ําเท่ียง 1 1 1 (3 ทุม) 
2 (2 โมงเชา) ย่ําคํ่า (6 โมงเย็น) 2 2 2 (เท่ียงคืน) 
3 (3 โมงเชา) ย่ํารุง (6 โมงเชา) 3 4 3 (ตี 3) 
4 (4 โมงเชา)  4 5  
5 (5 โมงเชา)  5 7  
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