
                                                           
 

 

 

 
 

 
 

สถาปัตยกรรมพระราชวังบางปะอิน 
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวธิดารัตน์  ติยะวงศ์มานะ 

 
 
 
 
 
 

 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 

ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2557 
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
สถาปัตยกรรมพระราชวังบางปะอิน 

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวธิดารัตน์  ติยะวงศ์มานะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2557 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
 

ARCHITECTURE OF THE BANG PA-IN PALACE  
IN THE REIGN OF KING RAMA V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Miss Thidarat  Tiyawongmana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Arts Program in History of Architecture 

Department of Architecture and Related Arts 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2014 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้วิทยานิพนธ์เรื่อง  “สถาปัตยกรรม
พระราชวังบางปะอิน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5” เสนอโดย 
นางสาวธิดารัตน์  ติยะวงศ์มานะ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
 
 

…….……........................................................... 
                                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์) 

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
วันที่..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทิศ  ชูแสง 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลักษณ์  วัสสันตชาติ 
 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(รองศาสตราจารย์สมชาติ  จึงสิริอารักษ์) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์  อิสระธรรมนูญ) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              ........................................................ กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทิศ  ชูแสง)                    (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลักษณ์  วัสสันตชาติ) 
............/......................../..............  ............/......................../..............                            



 ง 

53052202 : สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
ค าส าคัญ :  พระราชวังบางปะอิน / พระราชวังโรแมนติกแบบสยาม   
  ธิดารัตน์  ติยะวงศ์มานะ : สถาปัตยกรรมพระราชวังบางปะอิน สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ.สาทิศ  ชูแสง และ ผศ.ดร.
นวลลักษณ์  วัสสันตชาติ.  209 หน้า. 
 

 พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา เป็น
พระราชวังส าหรับเสด็จประพาสและประทับแรมที่มีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้หยุดชะงักลง
ในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า จนกระท่ังถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นเป็นพระราชวังส าหรับเสด็จแปร
พระราชฐานแห่งแรกของพระองค์ โดยพระราชวังบางปะอินมีการวางผังบริเวณที่แตกต่างไปจาก
พระราชวังแบบจารีต และภายในพระราชวังประกอบด้วย สถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายจ านวน
มาก โดยในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาถึงพระราชวังแห่งนี้ วิทยานิพนธ์นี้จึงท าการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์และปัจจัยที่มีผลต่อแนวคิดในการวางผังบริเวณและการสร้างสถาปัตยกรรมภายใน
พระราชวังบางปะอินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  

 การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.การศึกษาการออกแบบวางผังบริเวณพระราชวัง
บางปะอิน 2.การศึกษาสถาปัตยกรรมภายในพระราชวังบางปะอิน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1.
กลุ่มพระที่นั่ง คือ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร 
และพระท่ีนั่งเวหาศจ ารูญ 2.กลุ่มอาคารอ่ืน คือ หอเหมมณเฑียรเทวราช สภาคารราชประยูร หอวิทูร
ทัศนา และเก๋งบุปผาประพาส 

 ผลการศึกษาสรุปว่า พระราชวังบางปะอินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ “พระราชวังโรแมนติกแบบสยาม” ซึ่งหมายถึง การสร้างพระราชวังภายใต้
แนวคิดของลัทธิโรแมนติกแบบตะวันตก แต่มีการประยุกต์การวางผังบริเวณและออ กแบบ
สถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของสยามเป็นส าคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะการด าเนินชีวิตแบบใหม่ตามวัฒนธรรมตะวันตกของพระมหากษัตริย์สยาม 
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  Bang Pa-In Palace, Phra Nakhon Si Ayuttaya. It lies beside the Chao Phraya 
River. Bang Pa-In Palace had been a summer palace since the Ayutthaya period and 
ceased in the time the Burmese raid. Thereafter, King Chulalongkorn (King Rama V) of 
Rattanakosin period desired to build the first summer palace in his reign. Bang Pa-In 
Palace has a distinct site planning that differs from previous traditional Siamese 
palace. It also consists of serveral buildings in various styles. However, this palace 
had not ever been studied throughly. Therefore, This thesis aims to comprehend the 
purposes of its construction and to investigate factors which might have influenced 
the criteria and concepts of the palace’s site planning and architectural design during 
the reign of King Rama V. 
  The study of the palace was devided into two sections, site planning and 
architectural design. The architecture to be studied was divided into 2 groups, the 
buildings used as royal houses and those used for other purposes. The former 
included Aisawan-thipaya-asana Pavilliion, Phra Thinang Varobhas Bimar (Residential 
Hall), Uthayan Phumisatian (Residential Hall), Wehart Chumrum (Residential Hall) and 
the latter are Shrine Hame Montien Devaraj, Sabakar Rajaprayoon, Ho Withun 
Thasana (Tower) and Bupphapapas house. 

 In conclusion, Bang Pa-In Palace is the first “Siamese Romantic Palace” in 
Siam. The term refers to the Siamese palaces that were designed under the concept 
of “Western Romanticism” but had been blended with Siam’s culture and contexts. 
This new palace style could demonstrate the Siamese King’s new pattern of living 
which had been influenced by Western culture.  

 
 
 
 
 

Department of Architecture and Related Arts   Graduate School, Silpakorn University                           
Student's signature ........................................                   Academic Year 2014 
Thesis Advisors' signature 1. …………..................................  2. .…………………........................... 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chao_Phraya_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Chao_Phraya_River


ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่สามารถสําเร็จเป็นเล่มไปได้ด้วยดี หากปราศจากบุคคลเหล่านี้ 
ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาทิศ ชูแสง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย 
รวมทั้งรองศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. วิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้คําแนะนํา และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน  
 ขอบพระคุณอาจารย์สาขาหลักสูตรประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมทุกท่านที่ให้ความรู้ ให้
คําแนะนํา และประสบการณ์อันมีค่าแก่ผู้วิจัย  
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การทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รวมถึงชิวาว่าตัวป่วน 3 ตัวที่คอยก่อกวน และสร้างความบันเทิงในระหว่างการ
ทํางานอยู่เสมอ  

 ท้ายที่สุดขอบคุณอุปสรรคระหว่างที่ทําให้เราเรียนรู้ และก้าวผ่านมันมาได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  (Statements and significance of the 
problems) 
 ตั้งแต่ปีพ.ศ.2325 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จเถลิง
ถวัลย์ราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงมีแนวคิดที่จะสร้างราชธานีและ
พระราชวังให้เหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยา1 ซึ่งภายในพระบรมมหาราชวังประกอบไปด้วยพระมหา
ปราสาทพระราชมณเฑียรสถาน ที่ประทับถาวรของพระมหากษัตริย์และเหล่าพระบรมวงศานุ วงศ์ 
สถานที่ราชการที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้บริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนก าแพงล้อมรอบ
พระบรมมหาราชวังอย่างมั่นคงแข็งแรง และมีป้อมปืนใหญ่ส าหรับการป้องกันข้าศึก เนื่องจาก
พระบรมมหาราชวังเปรียบเสมือนศูนย์กลางของพระนคร จึงท าให้ต้องได้รับการอารักขาความ
ปลอดภัยอย่างดี  โดยแนวคิดในการสร้างพระบรมมหาราชวังยังคงปรากฏสัญลักษณ์แสดงถึง
สถานภาพของพระมหากษัตริย์ตามรูปแบบจารีตประเพณีของพระบรมมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยา
เช่นเดิม 
 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2และพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 สภาพบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อยมั่นคงดีนัก เนื่องจากยังปรากฏการ
ท าสงครามท้ังกับหัวเมืองในราชอาณาจักรและเมืองภายนอกอยู่เนืองๆ จึงเป็นเหตุให้พระมหากษัตริย์
ยังคงต้องเร่งพัฒนาและท านุบ ารุงบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคง จนไม่มีแม้แต่พระราชโอกาส
ในการเสด็จฯ ออกนอกพระราชวัง จึงท าให้เจ้านาย พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางผู้ใหญ่ไม่สามารถ
เดินทางออกจากพระนครไปยังหัวเมืองไกลๆได้เช่นกัน เนื่องจากถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชปฏิบัติ เกรง
จะท าให้พระมหากษัตริย์ทรงระแวงเป็นความผิดทางการเมือง2 แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ บ้านเมืองในขณะนั้นมีความสงบเรียบร้อย ไม่มีภาวะศึก
สงคราม และเอ้ือต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจารีตประเพณีบางอย่างให้ทันสมัย โดยก่อนที่พระองค์
ทรงครองราชย์นั้น พระองค์ได้ทรงผนวชเป็นพระวชิรญาณภิกขุอยู่เป็นเวลาถึง 27 ปี ท าให้พระองค์ได้
ธุดงค์ไปยังหัวเมืองต่างๆ จึงท าให้ได้มีโอกาสเห็นภูมิประเทศ และทรงทราบทุกข์สุขของราษฏร อีกทั้ง
ในภายหลังเมื่อได้ท าสนธิสัญญาเบาริง ท าให้สยามต้องเปิดประเทศเพ่ือรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา 
จึงเริ่มมีชาวตะวันตกเข้ามาอาศัยอยู่ในพระนคร และชาวตะวันตกเหล่านี้มีแนวคิดเรื่องการพักผ่อน  

 
                                                           

 1 สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เรื่องต านานวังเก่า 
(พระนคร: โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์, 2513), 7. 
 2 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ความทรงจ า (กรุงเทพฯ: 
เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2518), 82. 
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เช่น การขี่ม้าชมเมืองเพ่ือสุขภาพที่ดี3 จึงท าให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 
ทรงมีพระราชประสงค์เสด็จฯ ออกจากพระบรมมหาราชวัง และได้สร้างพระราชวังส าหรับประทับ
แรมและพระราชวังส าหรับแปรพระราชฐานขึ้นภายใต้แนวคิดการพักผ่อนหรือการตากอากาศตาม
แนวคิดตะวันตกตามหัวเมืองนอกพระนคร เช่น พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี แต่อย่างไรก็ตาม แนวคิด
การสร้างพระราชวังดังกล่าวไม่ได้เป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมาทั้งหมด เพราะเดิมทีการ
สร้างพระราชวังส าหรับประทับแรมและพระราชวังส าหรับแปรพระราชฐาน มีปรากฏขึ้นแล้วตั้งแต่ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไปจากแนวคิดการสร้างพระราชวังตาก
อากาศตามแนวคิดตะวันตก เช่น เสด็จฯ ไปนมัสการรอยพระพุทธบาท พระราชทานกฐินหลวงที่
อยุธยา เป็นต้น 

 จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จขึ้นครองราชย์
ด้วยพระชนมายุเพียง 15 พรรษา ท่ามกลางกระแสการล่าอาณานิคมจากชาติตะวันตก ท าให้พระองค์
ได้เสด็จไปเมืองอาณานิคมตะวันตก คือ เมืองสิงคโปร์และเมืองเบตาเวียในปีพ.ศ.2413 และเสด็จ
อินเดียในปีพ.ศ.24144 เพ่ือทอดพระเนตรความเจริญและน ามาเร่งพัฒนาให้สยามมีความศิวิไลซ์ 
เพ่ือที่จะไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก หลังจากเสด็จฯกลับ พระองค์ได้ท าการเปลี่ยนแปลง
หลายประการ เช่น ยกเลิกตัดผมทรงมหาดไทยในราชส านัก การยืนเฝ้าและการถวายค านับ ตั้ง
โรงเรียนหลวงสอนภาษาอังกฤษ ตั้งกองทหารมหาดเล็ก การตัดถนนรอบก าแพงพระนคร5 รวมถึงการ
สร้างงานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกขึ้นในสยาม และปรากฏการสร้างพระราชวังบางปะอิน ที่
พระนครศรีอยุธยาขึ้น โดยเป็นพระราชวังส าหรับแปรพระราชฐานแห่งแรกของรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ 
ให้สร้างขณะพระองค์มีพระชนมายุเพียง 20 ชันษา การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นตั้งแต่พ.ศ.2415 เป็นต้นมา 
แต่จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าพระราชวังบางปะอินมีวิธีการวางผังบริเวณที่แตกต่างไปจาก
พระบรมมหาราชวังอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งภายในพระราชวังยังมีอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอัน
หลากหลาย จึงท าให้มีข้อสงสัยว่า เพราะเหตุใดพระราชวังบางปะอินจึงมีการวางผังบริเวณพระราชวัง
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในการสร้างพระราชวังแบบจารีต และท าไมภายในพระราชวังบางปะอิน
จึงปรากฏอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายเช่นนี้ อีกทั้งการสร้างพระราชวังในลักษณะนี้
เกิดข้ึนจากแนวคิดหรือมีปัจจัยมาจากอะไร 

 
 
 

                                                           

 3 เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 
4 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชิ่ง, 2548), 171. 

 4 กรมศิลปากร, จดหมายเหตุเสด็จประพาสต่างประเทศ ในรัชกาลที่ 5 เสด็จเมือง
สิงคโปร์ และเมืองเบตาเวียครั้งแรก และเสด็จประพาสอินเดีย  (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 
2509), . 

 5 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ, รัชกาลที่ 5 : สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547), 212-214. 
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2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Goal and objective)

2.1 ศึกษาแนวคิดและระเบียบแบบแผนการวางผังบริเวณของพระราชวังหลวงและ 
พระราชวังส าหรับแปรพระราชฐาน เพ่ือให้ทราบถึงแนวคิดที่จะมีอิทธิพลต่อการสร้างพระราชวังบาง
ปะอิน 

2.2 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวคิดในการสร้างผังบริเวณและรูปแบบสถาปัตยกรรมภายใน 
พระราชวังบางปะอิน ซึ่งเป็นพระราชวังแปรพระราชฐานแห่งแรกท่ีสร้างข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 

2.3 ศึกษาปัจจัยและมูลเหตุการสร้างพระท่ีนั่งและอาคารต่างๆ ภายในพระราชวังบางปะ 
อิน
 
3. ขอบเขตของการวิจัย (Scope of the study)  

 มุ่งเน้นศึกษา “สถาปัตยกรรมภายในพระราชวังบางปะอิน สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5” โดยผู้วิจัยท าการศึกษาผังบริเวณ และสถาปัตยกรรมภายใน
พระราชวังบางปะอิน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5 เฉพาะ
สถาปัตยกรรมที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ส่วนอาคารที่ไม่ปรากฏแล้ว ผู้วิจัยจะท าการศึกษาจาก
ภาพถ่ายเก่าหรือหลักฐานจากแบบสถาปัตยกรรม เช่น ผังพ้ืนเก่าของอาคาร เป็นต้น ซึ่งการวิจัยใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดแบ่งกลุ่มอาคารออกเป็น 2 กลุ่ม ตามเกณฑ์การใช้งานหลัก ดังนี้ 
   3.1 กลุ่มพระที่นั่ง 
  1.พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ 
  2.พระที่นั่งวโรภาษพิมาน 
  3.พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร 
  4.พระที่นั่งเวหาศจ ารูญ 
   3.2 กลุ่มอาคารอ่ืนๆ 
   1.หอเหมมณเฑียรเทวราช 
  2.สภาคารราชประยูร 
  3.หอวิทูรทัศนา 
  4.เก๋งบุปผาประพาส 

  จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร มีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
และผู้วิจัยสามารถสืบค้นพบหลักฐานผังพ้ืนและภาพถ่ายเก่าได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาพระที่นั่ง
อุทยานภูมิเสถียรเพ่ิมขึ้นอีก 1 หลัง นอกจากนี้แล้วภายในผังบริเวณพระราชวังบางปะอินยังประกอบ
ไปด้วยอาคารในเขตพระราชฐานชั้นใน (ผู้วิจัยไม่ได้ท าการศึกษาในส่วนนี้ด้วยข้อจ ากัดบางประการ ) 
รวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น สะพาน ประตู อนุสาวรีย์ ซึ่งผู้วิจัยจะน ามาเชื่อมโยงประกอบในบท
วิเคราะห์ 
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4. วิธีการศึกษา (Research methodology) 

  วิธีการศึกษา แบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  
  4.1 การเก็บข้อมูล คือ การหาข้อมูลที่จะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาวิเคราะห์ 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปในการวิจัย แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  4.1.1 การศึกษาข้อมูลทางเอกสาร (Documentary Research) คือ การศึกษา 
ข้อมูลจากเอกสาร ในส่วนที่เป็นเนื้อหา ที่มา ความเป็นไปของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดย
แบ่งเป็น  
 เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารกราบ 
บังคมทูล พระราชหัตถเลขา พระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ราชกิจจานุเบกษา 
หนังสือวิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความ และเอกสารที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น แบบทาง
สถาปัตยกรรม ภาพถ่ายเก่า แผนที่   
 แหล่งข้อมูลทางเอกสาร ได้แก่ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ส านักหอ 
จดหมายเหตุแห่งชาติหอสมุดแห่งชาติ กองสถาปัตยกรรม ส านักพระราชวัง การขอความอนุเคราะห์
แบบ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
 4.1.2 การศึกษาข้อมูลทางภาคสนาม (Field Research) เป็นการเก็บข้อมูลทาง 
กายภาพท่ีได้จากสถานที่จริง ด้วยวิธีการส ารวจรังวัด การถ่ายภาพ และร่างภาพ 
 แหล่งข้อมูลทางภาคสนาม ได้แก่ สถาปัตยกรรมที่ท าการศึกษาวิจัย 
 4.1.3 การศึกษาข้อมูลทางการสัมภาษณ ์(Interviews) เป็นลักษณะของข้อมูลที่ไม่ 
อาจศึกษาได้จากทางเอกสาร หรือภาคสนาม เพราะเป็นข้อมูลที่ได้จากความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของบุคคลที่มีความช านาญเฉพาะตัว 
 4.2 การจัดล าดับข้อมูล คือ การน าข้อมูลพื้นฐานมาท าการคัดกรอง จัดกลุ่มแบ่งประเภท
ตามล าดับศักดิ์ของข้อมูล เพ่ือส าหรับน าไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 

  4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การประเมินและตีความข้อมูลพ้ืนฐานด้วยการเชื่อมโยง
อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ 
 4.4 การสรุป คือ การอภิปรายความคิดรวบยอดของการศึกษาวิจัย เพ่ือให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อสถาปัตยกรรมที่ได้ท าการศึกษา 
 
5. นิยามค าศัพท์เฉพาะ (Definition) 
  เพ่ือความเข้าใจร่วมกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอก าหนดความหมายหรือนิยามค าศัพท์เพ่ือใช้ใน
การวิจัยนี้  
  5.1 พระราชวังหลวง หรือวังหลวง หมายถึง ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่ในพระ 
นคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นศูนย์กลางส าหรับตั้งการพระราชพิธี มีพระ
มหาปราสาทและพระราชมณเฑียรเป็นสัญลักษณ์ฝ่ายอาณาจักร และมีพระอารามประจ าวังเป็น
สัญลักษณ์ฝ่ายศาสนจักร  
 5.2 พระราชวัง หมายถึง ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีระดับความส าคัญรองลงมา 
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จากพระราชวังหลวง โดยวังใดจะเรียกว่าพระราชวังได้นั้น จะต้องมีพระบรมราชโองการสถาปนาขึ้น
เท่านั้น 
 5.3 วัง พระต าหนัก หมายถึง ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ซึ่งไม่ได้มีการประกาศยก 
ฐานะขึ้นเป็นพระราชวังหรือเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราช พระบรมวงศานุวงศ์ และเจ้าจอมต่างๆ 
 5.4 การประทับแรม คือ การพักค้างคืนในที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวในระยะสั้น   
 5.5 การแปรพระราชฐาน คือ การเปลี่ยนสถานที่ประทับไปอยู่ที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวใน
ระยะเวลานาน 

 ดังนั้น พระราชวังและวังที่ใช้ในการประทับแรม หมายถึง พระราชวังและวังซึ่งเป็นที่
ประทับค้างคืนที่สร้างขึ้นส าหรับพระมหากษัตริย์ ให้พระองค์เสด็จประทับชั่วคราวในระยะเวลาสั้น 
โดยพระราชวังและวังดังกล่าวถูกสร้างมาจากวัตถุประสงค์ใดอย่างหนึ่งเป็นส าคัญ เช่น เพ่ือเป็น
พระราชวังและวังที่ตั้ งอยู่ระหว่างทางในการเสด็จพระราชด าเนินไปบูชาปูชนียสถานทาง
พระพุทธศาสนา เป็นต้น  

 ส่วนพระราชวังและวังที่ใช้ในการแปรพระราชฐาน หมายถึง พระราชวังและวังซึ่งเป็นที่
ประทับของพระมหากษัตริย์ โดยพระองค์ใช้เพ่ือการเปลี่ยนสถานที่ไปอยู่ท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราวในระยะ
เวลานาน โดยมีวัตถุประสงค์การสร้างเพ่ือใช้ทรงพระส าราญพระอิริยาบถ ส่วนมากจะเป็นพระราชวัง
ที่สร้างอยู่ตามหัวเมืองส าคัญๆ  
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บทที่ 2 
การศึกษาเปรียบเทียบพระราชวังหลวง และพระราชวังและวังที่ใช้ในการเสด็จแปรพระราชฐาน 

 
1.พระราชวังหลวง 

 ต า ม ป ร ะ เ พณี ธ ร ร ม เ นี ย ม ไท ย โ บ ร า ณ ตั้ ง แ ต่ ที่ มี ร ะ บ บ ก า ร ป ก ค ร อ ง แ บ บ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์ คือ บุคคลที่มีพระอิสริยยศ และมีพระราชอ านาจสูงสุดทั้งใน
ด้านการปกครองและบริหารประเทศ  โดยมีพระมหาอุปราช ซึ่งเป็นต าแหน่งที่รองลงมา ท าหน้าที่
เป็นผู้ช่วยของพระมหากษัตริย์ เช่น ยามศึกสงคราม พระมหากษัตริย์ทรงเป็นแม่ทัพใหญ่คุมทัพหลวง 
ส่วนพระมหาอุปราชทรงคุมทัพหน้า นอกจากนั้นยังมีทัพหนุนคอยช่วยเหลือทัพหลวงอีกกองหนึ่ง
เรียกว่า ทัพหลัง จากแบบแผนการจัดตั้งทัพดังกล่าวนี้ได้ถูกน ามาใช้เป็นรูปแบบของการจัดตั้ง
พระราชวังในพระนครด้วย คือ วังหลวง เรียกว่า “พระบรมมหาราชวัง” วังหน้า เรียกว่า  
“พระราชวังบวรสถานมงคล” และวังหลัง เรียกว่า “พระราชวังบวรสถานพิมุข หรือพระราชวังหลัง”1

เป็นผลให้การสร้างพระราชวังหลวง จึงได้น าแนวความคิด ความเชื่อ ศาสนา และการเมืองการ
ปกครอง เข้ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ดัง
ปรากฏหลักฐานการสร้างพระราชวังหลวงขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย ด าเนินสืบต่อมายังกรุงศรีอยุธยา กรุง
ธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ ถึงแม้ว่าจะมีองค์ประกอบแวดล้อมที่แตกต่างกันทั้งในด้านท าเลที่ตั้ง ภูมิ
ประเทศ การเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนวิทยาการต่างๆ จึงท าให้เกิดลักษณะเฉพาะ
ของพระราชวังหลวงแต่ละแห่งขึ้น อย่างไรก็ตามแต่ละพระราชวังหลวงก็จะมีลักษณะร่วมที่ใช้ระเบียบ
ของแบบแผนในการวางผังและจัดพ้ืนที่ใช้สอยหลักที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ดังจะกล่าวโดยสังเขป 
ดังนี้ 
 1.1 พระราชวังเมืองสุโขทัย  

 สุโขทัย คืออาณาจักรแรกของชนชาติไทย มีนักวิชาการได้ให้ความเห็นถึงการก่อรูปขึ้นได้
เป็นเพราะสุโขทัยเป็นเส้นทางคมนาคมของเมืองโบราณตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างเมื่อราวพุทธ
ศตวรรษท่ี16-17 โดยเป็นจุดผ่านระหว่างเส้นทางข้ามหุบเขา (ตะวันออก-ตะวันตก) และเส้นทางล าน้ า
ปิง (เหนือ-ใต้) ดังนั้นชุมชนจึงค่อยๆก่อรูปขึ้นบนเส้นทางคมนาคมการค้า เพราะบ้านเมือง แว่นแคว้น 

                                                           
1 หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: 

ส านักราชเลขาธิการ, 2537), 8. 
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และอาณาจักรต่างๆโดยรอบ มีการสังสรรค์ติดต่อสื่อสารถึงกัน2 เป็นผลให้เกิดการพัฒนาจากหมู่บ้าน
กลายเป็นชุมชนใหญ่จนกลายเป็นเมือง และจนกระทั่งราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 หรือต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 ได้กลายเป็นอาณาจักรสุโขทัยขึ้น 
 จากหลักศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะทางสภาพสังคมที่
ประกอบด้วยคนที่มีความเกี่ยวพันและผูกพันกันแน่นหนาทางสายโลหิต สังคมดังกล่าวไม่ได้มีขนาด
ใหญ่มากนัก มีคนจ านวนจ ากัดและอยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่กว้างขวาง สามารถติดต่อกันได้สะดวกทุกเวลา 
แม้ว่าในสังคมจะมีการแบ่งคนออกเป็นชนชั้นสูงหรือชนชั้นต่ า แต่มีความแตกต่างระหว่างชนชั้นไม่มาก
นัก3 โดยการปกครองไม่ได้มีลักษณะที่ซับซ้อน คือ มีการปกครองเป็นพ่อปกครองลูก(ปิตุราชาธิปไตย) 
โดยผู้น าหรือผู้ปกครองมีสถานะที่เรียกว่า พ่อขุน ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อขุนกับคนในสังคมมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด แต่สถานภาพของพ่อขุนมีฐานะเป็นทั้งผู้ปกครองและเป็นศูนย์รวมของ
อ านาจการบริหารทุกอย่างของอาณาจักร4 ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าสถาบันผู้น าของสุโขทัยเป็น
สถาบันที่มีความเป็นมนุษย์5  

 ในปัจจุบันต าแหน่งที่ตั้งพระราชวังหลวงในสมัยสุโขทัย ไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่า
ตั้งอยู่บริเวณท่ีใด แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้ให้ข้อคิดเห็นถึงต าแหน่งที่ตั้งของ
พระราชวังในพระราชนิพนธ์เรื่อง เที่ยวเมืองพระร่วง เมื่อคราวเสด็จพระราชด าเนินมาเมืองสุโขทัย 
ดังความ 

ที่ริมวัดมหาธาตุทางดา้นตะวันออก มีที่ดินว่างเปล่าอยู่แปลงหนึง่เป็นรูปสี่เหลี่ยมรี...จึง
สันนษิฐานว่าที่ดินแปลงนี้คงไม่ใช่ของวัดมหาธาตุ เพราะถ้าเป็นที่ในเขตวัด ที่ไหนจะเว้นมีพระเจดีย์
วิหาร...ถึงท าให้สันนิษฐานวา่ ฐานนี้คือลานปราสาท และปราสาทนัน้ท าด้วยไม้...คือพระราชวังของ
พระเจ้ากรุงสุโขทัย ถ้าไม่ใช่วังกไ็ม่ทราบว่าจะเป็นอะไรได้อีก6

                                                           

 2 สุจิตต์ วงษ์เทศ, แคว้นสุโขทัย : รัฐในอุดมคติ (กรุงเทพฯ: บริษัท, 2536), 13-14. 
 3 หม่อมราชวงศ์คึกฤกษ์ ปราโมช, “สังคมไทย” ใน ลักษณะไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
พาณิชย์, 2552), 2. 

 4 สินชัย กระบวนแสง, ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากศิลาจารึก (วิทยานิพนธ์ ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2518), 78. 

 5 เรื่องเดียวกัน, 26. 
 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, เที่ยวเมืองพระร่วง (กรุงเทพฯ: องค์การค้า

ของคุรุสภา, 2526), 64-65. 
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ซึ่งพระองค์ทรงสันนิษฐานไว้ว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ใช่ที่ดินของวัดมหาธาตุ และฐานที่
ปรากฏอยู่น่าจะเป็นฐานของพระราชวังสมัยสุโขทัย ต่อมานักวิชาการและกรมศิลปากร ได้เรียก
บริเวณดังกล่าวว่า เนินปราสาทพระร่วง (ภาพที่ 1) ด้วยลงความเห็นกันว่าเป็นที่ตั้งของพระปราสาท
มณเฑียรที่ประทับของของกษัตริย์ในสมัยสุโขทัย ต่อมาสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้
สันนิษฐานเพิ่มเติมว่า วัดมหาธาตุคือวัดประจ าพระราชวังเหมือนกันกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ และวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม ส่วน ศรีศักร วัลลิโภดม ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ในจารึกวัดปุามะม่วงเมืองสุโขทัย ได้
กล่าวถึงการออกผนวชของสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีการประกอบพระ
ราชพิธีในพระราชมณเฑียรที่อยู่หน้าวัดมหาธาตุ (เนินปราสาทพระร่วง) 6 ท าให้เข้าใจได้ว่าเนิน
ปราสาทพระร่วงคือพระราชวังหลวงในสมัยสุโขทัย ที่มีวัดมหาธาตุเป็นวัดประจ าพระราชวังด้วย
เช่นกัน (ภาพที่ 2) 
 

 
ภาพที่ 1 วัดมหาธาตุตั้งอยู่บริเวณก่ึงกลางเมืองสุโขทัย โดยมีเนินปราสาทพระร่วงตั้งอยู่ทางด้าน 
 ทิศเหนือ มีนักวิชาการสันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งพระราชวังหลวงสมัยสุโขทัย 
ที่มา : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, “ผังเมืองสุโขทัย,” ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. 
 
 

                                                           

 6 ศรีศักร วัลลิโภดม, ความหมายพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2546), 90. 
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ภาพที่ 2 ผังบริเวณเนินปราสาทพระร่วง ซึ่งพบซากอาคารก่อด้วยอิฐ เชื่อว่าเป็นฐานของพระปราสาท 
 ราชมณเฑียร 
ที่มา : นงพงา สุขวณิช, “ลักษณะพระราชนิเวศน์มนเฑียรสถาน” (วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
 
 1.2 พระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

1.2.1 มูลเหตุและแนวคิดในการก่อสร้าง  
กรุงศรีอยุธยา เกิดจากการรวมตัวกันของรัฐสุพรรณบุรีและรัฐลพบุรี โดยสองรัฐนี้ 

เป็นศูนย์กลางของอ านาจในวงจ ากัดในภาคกลางของประเทศไทย7 กรุงศรีอยุธยาสถาปนาขึ้นโดยพระ
รามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ในปีพ.ศ.1893 และสิ้นสุดลงในพ.ศ.2310 รวมเวลาเป็นราชธานี 417 
ปี อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งเหมาะแก่การท า
เกษตรกรรม และมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับดินแดนทั้งภายในและภายนอก เป็นเงื่อนไขทาง
ภูมิศาสตร์ที่ช่วยให้ราชธานีแห่งนี้มั่งคั่งเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีลักษณะผสมผสานของการเป็น
อาณาจักรในแผ่นดิน (ควบคุมการเกษตร) และอาณาจักรทางทะเล (ควบคุมการค้า)8 (ภาพท่ี 3) 

ระบบการเมืองการปกครองกรุงศรีอยุธยาเป็นระบบราชาธิปไตย คือ พระเจ้า 
แผ่นดินมอี านาจสูงสุด รองลงมาคือ เจ้า ขุนนาง พระสงฆ์ ราษฎร ซึ่งถือเป็นการจัดล าดับของศักดินา
ประจ าตัวที่มีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน โดยสถาบันกษัตริย์ก็ยังใช้พิธีกรรมและหลักความเชื่อทาง
ศาสนาเข้ามาในการสร้างอ านาจและความศักดิ์สิทธิ์ เป็นการผสมกันระหว่างธรรมราชาและเทวราชา9 
ที่สะท้อนผ่านการสร้างพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา อันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ 
ดังนั้นภายในพระราชวังจึงประกอบไปด้วยพระมหาปราสาทที่ใช้ส าหรับประทับ ส าหรับเสด็จออกว่า
ราชการ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ จากการที่กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในด้านการเมืองการปกครองมา
เป็นระยะเวลานาน เป็นผลให้พระราชวังหลวงจึงมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพอยู่ตลอด ซึ่ง

                                                           

 7 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), 4. 

 8 เรื่องเดียวกัน, 3. 
 9 เรื่องเดียวกัน, 3. 
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ระยะสุดท้ายคือ จุดสูงสุดของการสร้างพระราชวังในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องด้วย
เศรษฐกิจของกรุงศรีอยุธยาก าลังเจริญมั่ งคั่งจากการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ในด้าน
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมนั้นก็เจริญรุ่งเรืองสูงสุดเช่นกัน 

 

 
ภาพที่ 3 ต าแหน่งที่ตั้งของพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา จะตั้งอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือติดกับ 
 แม่น้ าลพบุรีของเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยามีวัดพระศรีสรรเพชญ์ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของ 
 พระราชวัง 
ที่มา : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, “แผนที่เกาะเมืองกรุงศรีอยุธยา,” ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. 
 
ระยะที่1  

  เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้น และทรงโปรด
ฯ ให้สร้างพระราชวังหลวงขึ้นในปีพ.ศ.1893 โดยให้ความส าคัญในการใช้ที่ดินบริเวณรอบ  ๆหนองโสน หรือ
ปัจจุบันเรียกว่า บึงพระราม พระองค์ทรงโปรดฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นทางบริเวณตอนเหนือของ
หนองน้ า และทรงบูรณะวัดเก่าซ่ึงอยู่ทางตอนใต้ของหนองโสนขึ้นเป็นวัดมหาธาตุ10 และทรงสร้างพระ
ที่นั่งทรงปราสาท 3 องค์ คือ พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท พระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาท และพระที่นั่ง
ไอศวรรย์มหาปราสาท11 ต่อมาในสมัยสมเด็จพระราเมศวรทรงสร้างพระที่นั่งมังคลาภิเษก และสมัย

                                                           

 10 ศรีศักร วัลลิโภดม, กรุงศรีอยุธยาของเรา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2553), 25. 
 11 ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า 

ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร: คลังวิทยา, 2507), 56. 
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สมเด็จพระบรมราชาธิราชทรงสร้างพระที่นั่งตรีมุข12  แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า วัดมหาธาตุเป็นส่วน
หนึ่งของพระราชวังหลวง และอาคารส่วนใหญ่เป็นเครื่องไม้ จึงได้รับความเสียหายอย่างมากจากเพลิง
ไหมพ้ระราชวังหลวง 2 ครัง้ในพ.ศ.1983 และพ.ศ.1984 ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้มี
การย้ายต าแหน่งที่ตั้งของพระราชวังหลวงในรัชกาลต่อมา  
ระยะที่ 2 

 เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นครองราชย์ปีพ.ศ.1991 13 พระองค์ทรงถวาย
ที่ดินบริเวณพระราชวังหลวงเดิมให้เป็นเขตพุทธาวาสด้วยการสร้างวัดพระศรีสรรเพชญ์ขึ้น และ
พระองค์โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังหลวงแห่งใหม่ขึ้นที่ริมแม่น้ าทางด้านทิศเหนือตอนติดกับก าแพง
เมืองและแม่น้ าลพบุรี14 ถือเป็นการขยายอาณาเขตท าให้มีบริเวณพระราชวังที่กว้างขวางขึ้นเพ่ือที่จะ
จัดสรรให้ภายในพระราชวังเพ่ือการรักษาความปลอดภัยในส่วนต่างๆ เช่น บริเวณที่ใช้เป็นส่วน
ราชการ และบริเวณรโหฐาน สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นใน โดยพระองค์
โปรดฯ ให้ สร้าพระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาท และพระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท15 ต่อมาในสมัย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างพระที่นั่งมังคลาภิเษก แต่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 
พระที่นั่งองค์ดังกล่าวถูกฟูาผ่าเพลิงไหม้ เมื่อสร้างใหม่จึงได้สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น 
พระท่ีนั่งวิหารสมเด็จ 
ระยะที่ 3  

 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้ท าการขยายอาณาเขตของพระราชวังหลวงออกไป
โดยรอบ คือ ด้านทิศเหนือจรดแนวก าแพงเมือง ด้านทิศตะวันออกจรดท้ายวัดพระศรีสรรเพชญ์16 ท า
ให้วัดพระศรีสรรเพชญ์กลายเป็นวัดประจ าพระราชวังอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งทรงโปรดฯ ให้สร้างพระที่
นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ และพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์17 สร้างขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นนอก รวมทั้งมี
การเพ่ิมขนาดของก าแพงพระราชวังชั้นนอก 2 ชั้น และมีการสร้างปูอมโดยรอบพระราชวังขึ้น  โดย

                                                           

 12 พระยาโบราณราชธานินทร์, อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยา กับค าวินิจฉัยของ
พระยาโบราณราชธานินทร์ ฉบับช าระครั้งท่ี 2 และภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ, 
2550), 57-58. 

 13 พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ ใน พระราชพงศาวกรุงศรีอยุธยา ฉบับพัน
จันทนุมาศ (เจิม) และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ, ค าให้การชาวกรุง
เก่า ค าให้การขุนหลวงหาวัด (นนทบุร: ศรีปัญญา, 2553), 396. 

 14 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2516), 
121. ซึ่งการย้ายดังกล่าวเพ่ือความสะดวกสบายในการเสด็จออกพระนครทางชลมารคด้วย 

 15 พระยาโบราณราชธานินทร์, อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยา กับค าวินิจฉัยของพระ
ยาโบราณราชธานินทร์ ฉบับช าระครั้งท่ี 2 และภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา, 58. 

 16 เรื่องเดียวกัน, 58. 
 17 ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า 

ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 104. 
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พ้ืนที่ที่ขยายออกมาทางทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งอาคารที่ท าการของข้าราชการ ส่วนพ้ืนที่ที่ขยาย
ออกมาทางด้านทิศใต้เป็นที่ตั้งของหมู่พระคลังมหาสมบัติ  
 ต่อมาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งบาทหลวงโทมัส วัลเนอิราได้จัดท าแผนที่เมือง
พระนครศรีอยุธยาราวปีพ.ศ.2230 พบว่าพระราชวังหลวงกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ถูกผนวกเข้าอยู่
ภายในก าแพงผืนเดียวกัน แต่สระแก้วและสวนองุ่นถูกกันให้อยู่นอกเขตพระราชวัง มีแนวคลองชักน้ า
จากคลองที่เข้ามาใช้ในสระแก้วสายหนึ่ง มีการสร้างพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์เป็นที่ประทับที่ท้าย
พระราชวัง18  และสร้างพระต าหนักตึกเป็นที่ประทับของพระมเหสี สมัยสมเด็จพระเพทราชาโปรดฯ 
ให้เอาส่วนท้ายของพระราชวังเป็นด้านหน้า โปรดฯ ให้สร้างพระที่นั่งทรงปืนเป็นที่เสด็จออกว่า
ราชการ ในรัชกาลนี้ และปรากฏการสร้างศาลาลูกขุนขึ้นในบริเวณนี้19  

 1.2.2 ระเบียบแบบแผนในการวางผังพระราชวัง 
 เนื่องจากกรุงศรีอยุธยา เดิมเป็นมีเมืองขนาดเล็ก มีคูน้ า ก าแพงล้อมรอบที่ใช้ปูองกัน

รักษาความปลอดภัยอยู่แล้ว อีกทั้งคนที่อยู่ในเมืองมีจ านวนน้อย ส่วนมากเป็นพวกขุนนางข้าราชการ
เท่านั้นพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาระยะที่ 1 จึงมีอาณาเขตที่ไม่กว้างขวางมาก และอาคาร
สร้างด้วยไม้ แต่พอถึงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กรุงศรีอยุธยาก าลังเติบโตเป็นศูนย์กลางทาง
การค้าการคมนาคม จึงมีผู้คนพลุกพล่านจ านวนยากแก่การให้ความปลอดภัยแก่พระเจ้าแผ่นดินและ
พระราชวงศ์ เป็นผลให้ต้องปรับปรุงและขยับขยายเมืองให้เหมาะสมมากขึ้น โดยท าการย้าย
พระราชวังไปอยู่ใกล้กับแม่น้ าลพบุรีทางตอนเหนือของพระนคร และตั้งพระราชวังติดแม่น้ าที่จะท าให้
พระเจ้าแผ่นดินมีความสะดวกสบายในการเสด็จชลมารคไปยังเมืองอ่ืนๆ ส่วนบริเวณพระราชวังเดิมได้
สร้างเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์  
 พระราชวังหลวงหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก มีก าแพงล้อมรอบสูง 10 ศอก20 
หนา 4 ศอก มีชานส าหรับทหารยืนประจ า 2 ศอก มีปูอมปืนรอบพระราชวังทั้งหมด 8 ปูอม21

(ต าแหน่งปูอมดูในภาพที่ 4)  และมีประตูโดยรอบพระราชวังทั้งหมด 16 ประตู22 (ต าแหน่งประตูดูใน
ภาพที่ 4)    

                                                           

 18 ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า 
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 106. 

 19 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2, 150. 
 20 ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า 

ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 216. 
 21 รายชื่อปูอมที่ล้อมรอบพระราชวัง ดังนี้ ปูอมท่าคั่น(หมายเลข 1) ปูอมปืน (หมายเลข 

6) ปูอมศาลาสารบัญชี(หมายเลข9) ปูอมปืนตรงวัดชีเชียง หรือปูอมศาลาพระมงคลบพิตร(หมายเลข 
13)  ปูอมมุวัดพระศรีสรรเพชญ หรือปูอมมุมวัดรามาวาส (หมายเลข 15) ปูอมปืนมุมสระแก้ว 
(หมายเลข 17) ปูอมสวนองุ่น (หมายเลข 19) และปูอมปากท่อ หรือปูอมท้ายสนม (หมายเลข 24) 

 22 รายชื่อประตูด้านทิศเหนือ ประตูบวรนารีย์มหาภพชนม์ หรือประตูดิน (หมายเลข 25)  
ประตูมหาไตรภพชลทวารอุทก หรือประตูฉนวนน้ าประจ าท่าวาสุกรี (หมายเลข 26) ประตูเสาธงไชย 
(หมายเลข 27) ประตูเจ้าปราบ (หมายเลข 28) ประตูช้างเผือก (หมายเลข 29)  
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 โดยการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยในเขตพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา สามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 1.เขตพระราชฐานชั้นนอก หรือท้องสนามจักรวรรดิ  

  เป็นพ้ืนที่ส่วนหน้าของพระราชวัง ลักษณะเป็นสนามใหญ่ที่ตั้งของส่วนราชการ เช่น 
ศาลาสารบัญชีหรือหอทะเบียนราษฎร์ และหอแปลพระราชสาสน์23 โรงปืนใหญ่ โรงช้าง โรงม้า เป็น
ต้น24 และมีพ้ืนที่โล่งเป็นสนามชัยเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกลางแจ้ง  
 2.เขตพระราชฐานชั้นกลาง 

 เป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาทส าคัญ 3 หลัง ได้แก่ พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระที่นั่ง
สรรเพชญมหาปราสาท พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ โดยยังเป็นที่ตั้งของพระคลังมหาสมบัติ ตึกจ าสงัด 
ทิบดาบชาววัง ทิมดาบต ารวจ เป็นต้น พ้ืนที่ส่วนใต้ของเขตพระราชฐานชั้นกลางน่าจะเป็นที่ตั้งของ
สระหนองหวาย มีหอพระมณเฑียรธรรมตั้งอยู่กลางสระ25 นอกจากนั้นยังมีโรงโอสถ โรงพระราชยาน 
โรงพรม โรงเสื่อ โรงช่างสนะ (ช่างเย็บผ้า) และโรงนางพญาช้างเผือก26 
 3.เขตพระราชฐานชั้นใน 

  เป็นที่ตั้งของพระราชมณเฑียรที่ประทับของพระมหากษัตริย์ เจ้านายฝุายใน และ
สนม มีพระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาท พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ และตามที่ปรากฎชื่อพระที่นั่ง
ขนาดเล็กในเอกสาร เช่น พระที่นั่งสนามจันทร์ พระที่นั่งสนามชัย และพระที่นั่งพิมานรัตยา อีกทั้ง
จากการที่สมเด็จพระเพทราชาโปรดฯ ให้ท้ายของพระราชวังเป็นด้านหน้าพระราชวัง จึงมีอาคาร

                                                                                                                                                                      

 ประตูด้านทิศตะวันออก ประตูจักรมหิมา (หมายเลข 2) ประตูศรีไชยศักดิ์ (หมายเลข 3) 
ประตูสวรรค์พิจิตร (หมายเลข 4) ประตูสมณพิศาสดิ์ (หมายเลข 5) ประตูศิลาภิรมย์ (หมายเลข 7) 
ประตูอาคเนยาตรา (หมายเลข 8) 

 ประตูด้านทิศใต้ ประตูวิจิตรพิมล (หมายเลข 10) ประตูมงคลภิศาลดิ์ (หมายเลข 11) 
ประตูฤทธิ์ไพศาล (หมายเลข 12) ประตูบวรนิมิต (หมายเลข 14) 

 ประตูด้านทิศตะวันตก ประตูช่องกุด (หมายเลข 16) ประตูบวรเจษฎานารี หรือประตู
สวนองุ่น (หมายเลข 18) ประตูชลชาติทวารสาคร (หมายเลข 20) ประตูมหาโภคราช (หมายเลข 21) 
ประตูอุดมคงคา (หมายเลข 22) ประตูจันทวารมรณาภิรมย์ (หมายเลข 23) 

 ใน ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า 
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 216-218. แต่จากการขุดค้นทางโบราณดคีพบประตูรอบพระราชวัง
หลวงทั้งหมด 20 ประตู 

 23 กรมศิลปากร, “ว่าด้วยแผนที่กรุงศรีอยุธยา” ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63 เรื่อง
กรุงเก่า (พระนคร: โรงพิมพ์การศาสนา, 2511), 142. 

 24 เรื่องเดียวกัน. 
 25 ประทีป เพ็งตะโก, “พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา” ใน สถาปัตยกรรมใน

สถาบันพระมหากษัตริย์, 36. 
 26 กรมศิลปากร, “ว่าด้วยแผนที่กรุงศรีอยุธยา”, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63 เรื่อง

กรุงเก่า, 144. 
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ประเภทศาลาลูกขุน พระที่นั่งทรงปืนเป็นที่เสด็จออกว่าราชการ และมีอาคารส าหรับพักรอเข้าเฝูา มี
ทิมสงฆ์ ทิมดาบมหาดเล็ก โรงนาฬิกา โรงโอสถ โรงเครื่องม้าต้น โรงพระแสงเครื่องต้น และโรงช่างท า
มุก ส่วนด้านทิศเหนือของเขตพระราชฐาน เป็นที่อยู่ของสนมและต าหนักประทมเพลิง มีก าแพงกั้น
ส่วนนี้ออกจากที่ประทับของพระมหากษัตริย์ มีประตูเป็นทางติดต่อ มีพระราชอุทยานภายใน
พระราชวัง  
 4.วัดประจ าพระราชวัง 

 วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดประจ าพระราชวัง ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเขต
พระราชฐานชั้นกลาง มีก าแพงล้อมรอบ เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์ และ
เป็นสถานที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  

 

 

ภาพที่ 4 ผังพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา แสดงการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยภายในพระราชวังหลวง 
 ออกเป็น 4 เขต ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 
ที่มา : กรมศิลปากร, กองอนุรักษ์โบราณสถาน, “ผังสันนิษฐานสภาพโบราณอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา,” ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. 
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1.2.3 สรุป 
 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาก่อนรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีลักษณะคล้ายกับ
บรรดาเมืองระดับรัฐอ่ืนทั่วไป ดังนั้นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์จึงไม่ได้มี
ลักษณะที่โดดเด่น อาคารส่วนมากเป็นโครงสร้างที่ท าด้วยไม้เป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งระบบการปกครอง
และบริหารบ้านเมืองที่ไม่มีขอบเขตใหญ่โตและมีความซับซ้อนมากนัก เนื่องมาจากมีการจัดรูปการ
ปกครองเมืองลูกหลวง ที่ให้บรรดาโอรสหรือญาติสนิทของพระมหากษัตริย์จะได้รับการแต่งตั้งให้ไป
ครองเมืองลูกหลวงจนหมด 27 ส่วนพระมหากษัตริย์คงรับผิดชอบเมืองบริวารที่อยู่ใกล้ราชธานีเท่านั้น 
ดังนั้นพระราชวังที่สร้างขึ้นในระยะแรกนั้น มีเพียงอาคารที่เป็นท้องพระโรงที่ออกว่าราชการ และ
ต าหนักที่ประทับเท่านั้น  

 เมื่อมาถึงรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กรุงศรีอยุธยาก็ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอาณาจักรที่มีขนาดใหญ่โต มีความมั่งคังมากขึ้น ท าให้ต้องปฎิรูปการปกครองการ
ปกครองที่มีศูนย์กลางอ านาจอยู่ที่ราชธานี28  ซึ่งจะเป็นการอ านาจและความส าคัญมาอยู่ที่
พระมหากษัตริย์ และจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบรรดาโอรสหรือญาติสนิทของพระมหากษัตริย์ก็
จะกลับมาประทับอยู่ภายในราชธานี อีกทั้งการตั้งระบบศักดินาและการจัดขุนนางให้เป็น 2 ฝุายคือ มี
ฝุายกลาโหมที่ปกครองฝุายทหาร และฝุายมหาดไทยที่ปกครองพลเรือน จะท าให้เกิดหน่วยงาน
ราชการที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ด้วยเหตุทั้งหมดนี้ท าให้การบริหารราชการแผ่นดินถูกน าเข้ามารวมอยู่
ภายในเขตพระราชวัง ดังนั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงต้องมีการขยับขยายอาณาเขตของ
พระราชวังให้เหมาะสมกับกฏเกณฑ์และขนบธรรมเนียมประเพณีที่สร้างขึ้นใหม่ การจัดพ้ืนที่ใช้สอย
ภายในอาณาเขตพระราชวังจ าเป็นต้องแยกระหว่างสถานที่ราชการและสถานที่ประทับส่วนพระองค์ 
เนื่องด้วยมีผลต่อระบบการรักษาความปลอดภัย เพราะสถานที่ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ 
พระมเหสี และพระโอรสธิดา รวมถึงข้าราชบริพารฝุายในไม่ควรมีคนนอกเข้ามาปะปนผ่านไปมา และ
เมื่อต้องมีสถานที่ซ่ึงเก่ียวข้องกับการประกอบพระราชพิธีทั้งทางศาสนาและทางอาณาจักร โดยจัดให้มี
การแบ่งแยกประเภทหน้าที่ของอาคารต่างๆ ซึ่งเดิมมักรวมอยู่ด้วยกัน ให้ออกเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับ
ความหมายและความส าคัญในด้านการปกครองและความสง่างามสมกับราชธานี  

 โดยในสมัยดังกล่าวภายในพระราชวังหลวงมีการแบ่งเขตออกเป็น 3 ส่วนค่อนข้าง
ชัดเจน คือ เขตพระราชฐานชั้นในเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และฝุายใน เขตพระราชฐานชั้น
กลางมีการสร้างพระปราสาทมณเฑียรที่เป็นสถานที่ออกว่าราชการและประกอบพระราชพิธีต่างๆ 
ส่วนเขตพระราชฐานชั้นนอกเป็นที่ประจ าการของขุนนางและทหารที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยแก่
พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ โดยมีพ้ืนที่โล่งขนาดใหญ่ ซึ่งน่าจะเป็นบริเวณที่สวนสนามของเหล่า
ทหารภายในวังหลวง ส่วนบริเวณที่เป็นพระราชวังเดิมนั้น สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงถวายให้
เป็นที่วัด ด้วยการสร้างวัดพระศรีสรรเพชญ์ขึ้น และโปรดฯ ให้สร้างก าแพงโอบล้อมวัดให้อยู่ภายใน
พ้ืนที่เดียวกันกับพระราชวังหลวง ดังนั้นวัดพระศรีสรรเพชญ์จึงกลายเป็นวัดภายในพระราชวังหลวง

                                                           

 27 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง, 173. 
 28 เรื่องเดียวกัน, 30. 



16 
 

ตั้งแต่นั้นมา ซึ่งนับเป็นการผนวกวัดเข้ากับพระราชวังเป็นครั้งแรก 29 โดยในระยะนี้ พ้ืนที่ของ
พระราชวังหลวงยังไม่ได้เชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกันกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ การรวมพระราชวังหลวงและ
วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นพ้ืนที่เดียวกันเกิดขึ้นในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง30 จะส่งผลให้วัด
พระศรีสรรเพชญ์กลายเป็นพระอารามประจ าพระราชวัง คือ ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาของ
อาณาจักร ซึ่งแต่เดิมเคยท าที่วัดมหาธาตุ โดยวัดพระศรีสรรเพชญ์ก็มีแต่เฉพาะเขตพุทธาวาส ที่ไม่มี
พระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ 
 1.3 พระราชวังกรุงธนบุรี (ภาพที ่5) 

 ภายหลังจากพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงกอบกู้บ้านเมืองและขับไล่พม่า อีกทั้งทรงปราบปราม
บรรดากลุ่มอ านาจต่างๆให้เข้ารวมกัน จากนั้นพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนากรุงธนบุรี ให้เป็นราช
ธานีแห่งใหม่ เดิมทีนั้นพระองค์ทรงมีเจตนาที่จะฟ้ืนฟูกรุงศรีอยุธยาให้กลับมาเป็นราชธานีอีกครั้ง31 
แต่กรุงศรีอยุธยาได้รับความเสียหายจนยากที่จะรื้อฟ้ืนให้กลับขึ้นมาได้ เหมือนก่อน ดังนั้นพระองค์จึง
ทรงสร้างพระนครเพ่ือเป็นศูนย์กลางใหม่ โดยพระองค์โปรดฯ ให้วางขอบเขตของเมืองในลักษณะที่
คร่อมทั้งสองฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาไว้ เรียกว่า เมืองอกแตก ได้สร้างก าแพงเมืองด้วยอิฐ32 โดยฝั่งทางด้าน
ตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยามีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ตั้งของพระราชวัง 
สถานที่ราชการ วัดส าคัญ และบ้านเรือนของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ โดยสถานที่เหล่านี้สร้างขึ้นในต าแหน่งที่
เรียงจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือ คือ ไล่เรียงไปตามแนวแม่น้ าเจ้าพระยา โดยเริ่มต้นจากวัดท้ายตลาด 
(วัดโมลีโลกยาราม) พระราชวัง และวัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) ตั้งรวมอยู่ในเขตพระราชฐาน ถัด
ขึ้นมาเป็นที่ตั้งของคุก ถัดขึ้นมาอีกเป็นที่ตั้งของบ้านขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ส่วนพ้ืนที่ทางฝั่งตะวันออกของ
แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเขตท่ีอยู่อาศัยของชาวจีน และญวนที่อพยพมา33 

 

                                                           

 29 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63 เรื่องกรุงเก่า (พระนคร: คุรุสภา, 2512), 188. 
 30 ประทีป เพ็งตะโก, “พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา,” ใน สถาปัตยกรรมใน

สถาบันพระมหากษัตริย์, 29-31. 
 31 “พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีและจดหมายเหตุรายวันทัพสมัยกรุงธนบุรี,” ใน 

ประชุมพงศาวดาร เล่ม 40 (กรุงเทพฯ: คุรุสภา ลาดพร้าว, 2521), 26-28. 
 32 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2, 355-356. 

 33 หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, องค์ประกอบทางกายภาพกรุง
รัตนโกสินทร์ (ม.ป.ท.:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534), 13. 
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ภาพที่ 5 เมืองกรุงธนบุรีที่มีต าแหน่งที่ตั้งเป็นเมืองอกแตก มีแม่น้ าเจ้าพระยาผ่ากลางเมือง  
 และพระราชวังกรุงธนบุรีตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา 
ที่มา : กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณ์อนุรักษ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: สหประชา
พาณิชย์, 2525), 28. 
 

 ใน โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี ของนายสวนมหาดเล็ก แต่งขึ้นเมื่อพ.ศ.2314 
ได้พรรณนาถึงภาพของพระราชวังแห่งนี้ว่า เป็นพระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรี  (ภาพที่ 6)  
ได้รับการสร้างด้วยฝีมือช่างอย่างสวยงาม และมีอาคารประเภทต่างๆเหมือนพระราชวังทั่วไป คือ ท้อง
พระโรง พระวิมาน พระปรัศว์ซ้าย พระปรัศว์ขวา พระฉนวนน้ า คลังสรรพาวุธ โรงช้า โรงม้า โรงพระ
โอสถ โรงตุลาการส าหรับพิพากษาคดีความ โรงทอง พระคลังหลวง ไปจนถึงศาลาอ ามาตย์ ทิมพัก
ข้าราชการ ปูอมค่าย และหอรบ34 และจากชื่ออาคารที่ปรากฏท าให้สามารถสันนิษฐานได้ว่า 
พระราชวังหลวงกรุงธนบุรีมีการจัดแบ่งเขตพระราชฐานภายในพระราชวังออกเป็น 3 ส่วนตามธรรม
เนียมที่เคยมีมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเขตพระราชฐานชั้นนอกเป็นที่ตั้งของที่ท าการหน่วยงาน
ราชการ เขตพระราชฐานชั้นกลาง เป็นที่ตั้งท้องพระโรงส าหรับเสด็จออกว่าราชการ และเขต
พระราชฐานชั้นในเป็นที่ประทับของกษัตริย์และฝุายใน และยังมีความที่ได้กล่าวถึงวัดประจ าวัง คือวัด
แจ้ง35  
                                                           

 34 นายสวนมหาดเล็ก [นามแฝง], โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465), 4-5. 

 35 บุหลง ศรีกนก, “พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี,” ใน สถาปัตยกรรมในสถาบัน
พระมหากษัตริย,์ 91. 
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ภาพที่ 6 ท้องพระโรงพระราชวังเดิม เป็นพระที่นั่ง 2 องค์เชื่อมต่อกัน 
ที่มา : มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม, พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี) 
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2543), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
 
 1.4 พระราชวังหลวงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

 1.4.1 มูลเหตุและแนวคิดในการก่อสร้าง 
 พระบรมมหาราชวัง เป็นพระราชมณเฑียรสถานแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ที่

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงมีพระราชด าริว่า ลักษณะที่ตั้งของ
กรุงธนบุรีที่ไม่สามารถต้านทานข้าศึกได้ อีกท้ังพระราชวังกรุงธนบุรียังตั้งอยู่ในต าแหน่งที่มีวัดขนาบอยู่
ทั้ง 2 ด้าน เป็นผลให้ไม่สามารถจะขยายอาณาเขตพระราชวัง ดังนั้นพระองค์จึงโปรดฯ ให้สร้างพระ
นครขึ้นใหม่ทางฟากตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา พระองค์โปรดฯ ให้ขุดคลองต่างๆ สร้างปูอม
ปราการ และวางต าแหน่งที่ตั้งของวังหลวง วังหน้า วังหลัง และวังของพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่หลายองค์
ไว้ตามจุดยุทธศาสตร์ของต าราพิชัยสงครามในการตั้ งทัพแบบนาคนาม 36 การก่อสร้ า ง
พระบรมมหาราชวังเริ่มขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2325 โดยโปรดฯ ให้สร้างพระราชมณเฑียร
สถานด้วยเครื่องไม้ และมีงานเฉลิมพระราชมณเฑียรในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.232537 
(ภาพท่ี 7) 

                                                           

 36 หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ม 
1 (กรุงเทพฯ: ส านักพระราชวัง, 2531), 2. 

 37 เรื่องเดียวกัน, 9.  
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ภาพที่ 7 ต าแหน่งพระบรมมหาราชวังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ า 
 เจ้าพระยา 
ที่มา : กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการณ์อนุรักษ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: สหประชา
พาณิชย์, 2525), 38. 
 

 1.4.2 ระเบียบแบบแผนในการวางผังพระราชวัง 
  จากการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ทรงเคยรับราชการมา

ก่อนตั้งแต่ในกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ท าให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงความรุ่งเรืองอดีต 
เป็นผลให้เมื่อพระองค์ทรงมีโอกาสสร้างพระนครและพระราชวังขึ้น ก็มีพระราชประสงค์ที่จะทรงสร้าง
ความรุ่งเรืองให้มาปรากฏในกรุงรัตนโกสินทร์อีกครั้ง จึงโปรดฯ ให้ยึดระเบียบแบบแผนของแผนผัง
และรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆในพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นหลัก ดังปรากฏ
ใน พระราชพงศาวกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ ดังนี้ 

 
พระมหาปราสาทที่สร้างในพระบรมมหาราชวังนั้น โปรดให้ถ่ายขนาดมาสร้างอย่างพระที่

นั่งสรรเพชญปราสาทในกรุงเก่า มีพระปรัศว์ซ้ายขวา และเรือนจันทน์เป็นบริเวณ การสร้างพระ
มหาปราสาทส าเร็จได้ยกยอดเมื่อวันศุกร์ เดือน 4 ขึ้น 10 ค่ า ปีมะโรง ฉศก จุลศักราช 1146 
พระราชทานนามว่า พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท38 
 
  ในปีพ.ศ.2326 รัชกาลที่ 1 โปรดฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวัง โดยให้ยึดการสร้าง

ให้เหมือนกับพระราชวังหลวงในกรุงศรีอยุธยา ที่มีชัยภูมิการสร้างเมืองให้มีน้ าล้อมรอบ เพ่ือให้น้ าเป็น
                                                           

 38 หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคณะ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ม 
1, 72. 
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เครื่องปูองกันไม่ให้ข้าศึกเข้ามาประชิดพระบรมมหาราชวังได้ง่าย โดยใช้แม่น้ าเป็นทางสัญจรและ
สาธารณูปโภค รวมถึงการวางผังบริเวณ ต าแหน่งที่ตั้งของพระที่นั่ง ขนาดของพระมหาปราสาทราช
มณเฑียร และการสร้างวัดประจ าพระราชวัง ตลอดจนปูอมปราการ ประตูรายรอบพระราชวัง และ
พระต าหนักน้ าหรือพระต าหนักแพให้มีลักษณะเหมือนกับกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นกัน โดยการสร้าง
พระราชวังชิดติดแม่น้ าเจ้าพระยา เพ่ือให้แม่น้ าเจ้าพระยาอยู่ฝั่งซ้ายของพระราชวัง ให้ เป็นก าแพง
พระราชวังชั้นนอก และให้วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็น วัดประจ าพระราชวังตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ39 ตลอดจนน าคติความเชื่อตามแนวพุทธปรัชญาและตามความหมายของแนวคิด
สมมติเทพ เทวราชาในศาสนาพราหมณ์ มาใช้เป็นสัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมด้วยเช่นกัน การ
แบ่งส่วนของพระบรมมหาราชวังนั้น แบ่งตามระเบียบของพระราชวังออกเป็น 4 ส่วน (ภาพท่ี 8) ดังนี้ 

1.พระราชฐานชั้นนอก  
 หันไปทางด้านทิศเหนือ คิอ บริเวณส่วนหน้าของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ตั้งของ

อาคารที่ท าการหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ และเป็นที่ตั้งของหน่วยรักษาความ
ปลอดภัยของพระราชวัง ประกอบด้วย ศาลาลูกขุนใน 2 หลัง เป็นที่ท างานของสมุหนายกและสมุ
หพระกลาโหม คือ ฝุายพลเรือนและฝุายทหาร คลังเชือก โรงละคร โรงปืนใหญ่และโรงหล่อ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีโรงทหารรักษาการณ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาคารภายในเขตพระราชฐานชั้นนอกบางส่วนให้เหมาะสม เช่น  การสร้างคอง
คอร์เดีย40 เป็นต้น 

 2.พระราชฐานชั้นกลาง  
 ตั้งอยู่ตรงกลางของพระบรมมหาราชวัง ด้านทิศเหนือติดกับเขตพระราชฐานชั้นนอก

และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้านทิศใต้ติดกับเขตพระราชฐานชั้นใน โดยพระราชฐานชั้นกลางเป็น
ที่ตั้งของหมู่พระมหาปราสาทราชมณเฑียร ซึ่งเป็นอาคารที่ส าคัญสูงสุดในพระบรมมหาราชวัง 
เนื่องจากเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ใช้เป็นที่ว่าราชการและเป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆที่
ส าคัญตั้งแตใ่นสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช จนถึงปลายสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบเนื่องจากรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังดุสิตในปีพ.ศ.2440 
และได้เสด็จไปประทับเป็นครั้งคราวจนกลายเป็นที่ประทับถาวรในเวลาต่อมา พระมหาปราสาทและ
พระราชมณเฑียรสถานในพระบรมมหาราชวังจึงได้เปลี่ยนจากที่ประทับและที่ว่าราชการกลายเป็นที่
ประกอบพิธีต่างๆ เท่านั้น  

 3.พระราชฐานชั้นใน   
 อยู่ทางด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง อยู่ด้านหลังหมู่พระมหาปราสาทและพระ

ราชมณเฑียร ส่วนทางด้านทิศเหนือติดกับเขตพระราชฐานชั้นกลาง มีแถวเต๊งล้อม 3 ด้าน คือ ด้านทิศ
ตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ เขตพระราชฐานชั้นในนี้เป็นที่ประทับของพระมเหสี พระราชโอรส
พระราชธิดา ต าหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ฝุายใน ที่อยู่ของเจ้าจอมและข้าราชการที่เป็นสตรี เรียก
กันทั่วไปว่า ฝุายใน หากบุรุษเพศจ าเป็นต้องผ่านเข้าไปในเขตพระราชฐานชั้นในนี้จะต้องปฎิบัติตาม

                                                           

 39 หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ม 1, 4. 
 40 เรื่องเดียวกัน, 186. 
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กฎระเบียบของพระราชวังอย่างเคร่งครัด พระราชฐานชั้นในนี้สร้างขึ้นพร้อ มกับการสร้าง
พระบรมมหาราชวังในสมัยรัชกาลที่ 1 และมีเจ้านายฝุายในประทับอยู่มาตลอดจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 
โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อพระองค์ทรงเสด็จไปประทับที่
พระราชวังดุสิต เป็นผลให้เจ้านายฝุายในย้ายตามไปประทับที่พระราชวังดุสิตเป็นจ านวนมาก เมื่อ
มาถึงสมัยรัชกาลที่ 6 เจ้านายฝุายในหลายพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จกลับมาประทับที่พระบรมมหาราชวัง
เช่นเดิม แต่กลับไปประทับที่สวนสุนันทาแทน จึงท าให้พระราชฐานชั้นในว่างลงโดยมาก ท้ายที่สุด
คงเหลือแต่ข้าราชบริพารและเจ้าหน้าที่ที่รักษาพระราชฐานชั้นในเท่านั้น41 

 4.วัดประจ าพระราชวัง  
 อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดา

รามมีก าแพงกั้นบ่งบอกอาณาเขตออกจากพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬา
โลกมหาราช ทรง โปรดฯ ให้ส ร้ า งวั ดพระศรี รั ตนศาสดารามขึ้ น 42 เ พ่ือ เป็ นวัดประจ า
พระบรมมหาราชวัง สิ่งก่อสร้างในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประกอบด้วย พระอุโบสถ ศาลาราย หอ
พระคันธารราษฎร์ หอระฆัง ปราสาทพระเทพบิดร พระมณฑป พระศรีรัตนเจดีย์ หอพระมณเฑียร
ธรรม หอพระนาก พระอัษฎามหาเจดีย์ และพระนครวัดจ าลอง เป็นต้น 

 ส่วนพื้นที่ทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงสร้างพระ
ราชอุทยาน เรียกว่า สวนซ้ายและสวนขวา ซึ่งบริเวณสวนขวาใช้เป็นที่ทรงส าราญพักผ่อนพระ
อิริยาบถหลังจากว่างพระราชภารกิจ ต่อมาในรัชกาลที่ 2 โปรดฯ ให้ขยายเขตพระราชอุทยานเพ่ือเป็น
ที่ส าราญพระราชอิริยาบถ ส าหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝุายในใช้เป็นที่ประพาสเล่นภายใน
พระบรมมหาราชวัง ในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้สร้างพระพุทธรัตนสถาน พระพุทธนิเวศน์และ
อาคารอ่ืนๆขึ้น แล้วยังโปรดฯ ให้สร้างพระมหามณเฑียรขึ้นใหม่หมู่หนึ่ง คือ พระอภิเนาว์นิเวศน์ เป็น
พระที่นั่งแบบตะวันตก ไว้ส าหรับต้อนรับแขกเมืองตามธรรมเนียมของชาวตะวันตก และมีที่จัดวาง
เครื่องราชบรรณาการที่ทรงได้รับมาจากต่างประเทศให้เหมาะสมด้วย จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 บริเวณ
สวนขวาแห่งนี้มีการรื้อถอนอาคารออกไปหลายหลัง ยกเว้นหอพระพุทธรัตนสถาน ทั้งนี้เพ่ือที่จะสร้าง
พระท่ีนั่งทรงผนวช พระท่ีนั่งศิวาลัยมหาปราสาท และพระท่ีนั่งบรมพิมานแทน 

                                                           

 41 อ่านเพิ่มเติมใน หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง 
เล่ม 2, 309-404. 

 42 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับ
หอสมุดแห่งชาติ (รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช – รัชกาลที่ 2 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย), 22. 
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ภาพที่ 8 ผังบริเวณพระบรมมหาราชวัง แสดงการแบ่งเขตออกเป็น 4 ส่วน ได้แก ่ 
 1.เขตพระราชฐานชั้นนอก 2.เขตพระราชฐานชั้นกลาง 3.เขตพระราชฐานชั้นใน  
 4.พระอารามประจ าพระบรมมหาราชวัง 
ที่มา : ส านักพระราชวัง, กองสถาปัตยกรรม, “ผังบริเวณพระบรมมหาราชวัง,” ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. 
 

 ภายในพระบรมมหาราชวัง ประกอบด้วย กลุ่มอาคารจ านวนมากที่สร้างขึ้นตั้งแต่ใน
สมัยรัชกาลที่ 1 เป็นอาคารเครื่องไม้หรืออาคารชั่วคราว เมื่อบ้านเมืองสงบสุขพระองค์จึงโปรดฯ ให้
เริ่มการก่อสร้างพระราชนิเวศน์มณเฑียรสถานเป็นอาคารถาวรขึ้น 43 สถาปัตยกรรมภายใน
พระบรมมหาราชวังนั้น เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สืบเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แต่พอมาถึง
ในสมัยรัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5 ก็ได้มีการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบอ่ืนๆขึ้นภายใน
พระบรมมหาราชวัง เช่น การสร้างพระอภิเนาว์นิเวศน์ในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นพระที่นั่งแบบ
ตะวันตกขึ้น สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นพระที่นั่งที่มีรูปแบบผสม
ระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตกข้ึน เป็นต้น และในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระ
ราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ ได้ทรงแต่งตั้งให้เซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง เข้ามาขอท าหนังสือสัญญาทางพระ

                                                           

 43 หม่อมราชวงศ์แสงสูรย์ ลดาวัลย์, พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน
พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: ส านักพระราชวัง, 2531), 3. 
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ราชไมตรีระหว่างประเทศอังกฤษกับสยาม44 จึงมีผลให้สยามต้องท าการเปิดประเทศ และเริ่มติดต่อ
ค้าขายกับชาติตะวันตกมากขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นยุคเริ่มแรกของการเปลี่ยนแปลงสยามจากแบบจารีต
ประเพณีเป็นแบบสมัยใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม เช่น การเลิกประเพณีมอบคลานเข้าเฝูาในท้องพระโรง ซึ่งแต่เดิมนั้นพระบรมวงศานุวงศ์
และข้าราชการต้องหมอบคลานเข้าเฝูาตามประเพณีดั้งเดิมของไทย ทรงเห็นว่าพ้นสมัยไม่เหมาะสม 
จึงทรงเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าเฝูาเสียใหม่ ถ้าเสด็จออกให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการเข้าเฝูา
ตามประเพณีตะวันตก คือ ให้ยืนเฝูาและถวายค านับ และเมื่อโปรดฯ ให้นั่ง ก็ให้นั่งเก้าอ้ีเฝูา45 
นอกจากนี้ได้ทรงน าประเพณีแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในการรับแขกเมืองในพระราชมณเฑียรแห่งใหม่
ด้วย อีกทั้งยังใช้เป็นที่ตั้งเครื่องราชบรรณาการที่ทรงได้รับมาจากชาติต่างๆ เพราะไม่ทรงโปรดที่จะน า
เครื่องราชบรรณาการเหล่านั้นไปไว้ในพระท่ีนั่งที่เป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ด้วยเหตุนี้จึงได้
โปรดฯ ให้สร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ที่บริเวณสวนขวาในพระบรมมหาราชวัง และพระราชทาน
นามพระราชมณเฑียรว่า พระอภิเนาว์นิเวศน์46 (ภาพท่ี 9) โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โปรดฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติเป็นแม่กอง มีกรมขุนสีหวิกรมเป็นนายช่าง ลงมือสร้าง
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2397 ร่วมเวลาการสร้างได้ 5 ปี เสด็จเฉลิมพระราชมณเฑียรเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.
240247 พระอภิเนาว์นิเวศน์ที่สร้างขึ้นนั้น เป็นกลุ่มอาคารทั้งหมด 11 หลัง48 
 

                                                           

 44 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 62 ว่าด้วยเรื่องทูตฝรั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (พระนคร: 
โรงพิมพ์พระจันทร์, 2506), 223.  

 45 สุนันท์ ไชยเมล์, “การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว,” ใน สังคมไทยใน 200 ปี (กรุงเทพฯ: เจ้าพระยาการพิมพ์, 2526), 249-274. 

 46 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร เล่ม 14 ภาค 25 
(กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2507), 260. 

 47 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4, 105-106. 
แต่ในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 25 ระบุว่าลงมือสร้างเมื่อปีขาลพ.ศ.2395 สร้างอยู่ 5 ปี เฉลิมพระ
ราชมณเฑียรปีมะแม พ.ศ.2400  

 48 อ่านเพิ่มเติมใน หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, พระอภิเนาว์นิเวศน์ พระราช
นิเวศน์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ : มติชน, 2549), 96-105. 
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ภาพที่ 9 ผังบริเวณพระอภิเนาวนิเวศน์ 
ที่มา : หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, พระอภิเนาว์นิเวศน์พระราชนิเวศน์ในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 108. 
 

 เมื่อถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ 
ให้จอห์น คลูนิช (John Clunis) สถาปนิกชาวตะวันตก สร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (ภาพที่ 
10) สร้างในปีพ.ศ. 2415 เป็นพระที่นั่งที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ให้รวมพระที่นั่งหลายองค์
เข้ามาเป็นหมู่พระที่นั่งเดียวกัน เป็นท้องพระโรงใหญ่ส าหรับออกว่าราชการ นับเป็นการสร้าง
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกขนาดใหญ่ในลักษณะนี้ เป็นครั้งแรก ส่วนหลังคานั้นเดิมสถาปนิกได้
ออกแบบให้มีหลังคาเป็นทรงโดม แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) ผู้ส าเร็จ
ราชการได้กราบบังคมทูลให้เปลี่ยนเป็นหลังคาทรงปราสาทตามโบราณราชประเพณี พระที่นั่งองค์นี้จึง
มีลักษณะผสมระหว่างตัวอาคารที่เป็นแบบตะวันตกกับหลังคาแบบไทยในรูปทรงปราสาทยอด 
นอกจากนี้ยังมีลวดลายปูนปั้นประดับซุ้มประตูหน้าต่างชั้นสอง เป็นรูปตราอาร์มแผ่นดินสยามและ
พระราชลัญจกรจุลมงกุฎ ขณะที่ผนังชั้นล่างปั้นปูนเดินเส้นเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เลียนแบบการ
ก่อหิน (Rustication) ไม่ตกแต่งลวดลาย49 

 

                                                           

 49 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4 –พ.ศ.
2480, 103. 
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ภาพที่ 10 ภาพถ่ายเก่าหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 
 ที่มียอดแบบประเพณีไทย 
ที่มา : หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคนอ่ืนๆ, สถาปัตยกรรมพระบรมมหาราชวัง เล่ม 1 
(กรุงเทพฯ: ส านักพระราชวัง, 2531), 100. 
 

 1.4.3 สรุป 
 พระบรมมหาราชวังแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีความตั้งใจที่จะจ าลองลักษณะทาง

กายภาพของพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาที่เคยรุ่งเรืองและยังอยู่ในความทรงจ าของเหล่ากลุ่ม
คนที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาให้ฟื้นกลับมาใหม่ดังเดิม เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองว่าบ้านเมือง
ในอดีตได้กลับมาตั้งมั่นเป็นปึกแผ่นอย่างสมบูรณ์ อีกครั้ง ดังนั้นจึงยึดถือระเบียบแบบแผนของ
พระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา ตั้งแตก่ารสร้างพระราชวังติดแม่น้ า และน าผังบริเวณพระราชวังมา
เทียบกันพบว่าพระบรมมหาราชวังได้ถ่ายแบบพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยามาสร้างเหมือนกัน
คือ ในต าแหน่งของพระที่นั่งองค์ต่างๆภายในพระบรมมหาราชวังนั้น เช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ตรงกับพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทตรงกับพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท ตัว
หมู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เป็นพระราชมณเฑียรสถานตรงกับพระที่นั่งวิหารสมเด็จ โดยพระที่นั่ง
องค์ต่างๆ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายมาเป็นต้นแบบในการสร้างพระมหาปราสาท
และพระราชมณเฑียรอยู่เช่นเดิม รวมถึงการสืบทอดการใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี ในการก าหนด
แบ่งพ้ืนที่ในพระบรมมหาราชวังออกเป็นส่วนๆ เพ่ือจ ากัดสิทธิ์ไว้ไม่ ให้ชายหญิงปะปนกัน50 อีกทั้งมี
การสร้างปูอมปราการตามมุมหักของก าแพง และช่วงกลางของก าแพงเพ่ือตั้งปืนใหญ่และให้ทหาร
ยามประจ าการณ์รักษาความปลอดภัย สร้างประตูตามจุดต่างๆที่ก าแพงวังเพ่ือการติดต่อกับภายนอก
วัง และต าแหน่งของวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพระอารามในพระบรมมหาราชวังตั้งอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันออก  

                                                           

 50 หม่อมราชวงศ์แสงสูรย์ ลดาวัลย์, พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน
พระบรมมหาราชวัง, 78-80. 
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2. พระราชวังและวังท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการประทับแรมและแปรพระราชฐาน 
 การเริ่มต้นสร้างพระราชวังและวังที่ตั้งอยู่นอกเมือง เกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าทรง

ธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อย เนื่องมาจากพระเจ้าแผ่นดินทรงโปรดปรานที่จะเสด็จประพาส
ไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันจึงจ าเป็นต้องมีการสร้างพระราชวังหรือวังเพ่ือใช้
เป็นสถานที่ประทับของพระองค์ และการสร้างพระราชวังนอกเมืองนี้ ได้สืบเนื่องต่อมาถึงในสมัย
รัตนโกสินทร์จนกลายเป็นประเพณีการสร้างพระราชวังส าหรับแปรพระราชฐานของพระเจ้าแผ่นดิน
ดังปรากฏในปัจจุบัน พระราชวังและวังที่ตั้งอยู่นอกเมือง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
พระราชวังและวังที่ใช้ส าหรับประทับแรม  และพระราชวังและวังที่ใช้ส าหรับการเสด็จแปร
พระราชฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1.พระราชวังและวังที่ใช้ส าหรับประทับแรม มีวัตถุประสงค์การสร้างเพ่ือใช้เป็นสถานที่
ประทับแรมในเส้นทางการเสด็จพระราชด าเนิน เมื่อคราวพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปนมัสการศาสน
สถานที่ส าคัญตามหัวเมือง โดยจะทรงประทับอยู่ที่พระราชวังเป็นระยะเวลาชั่วคราว 1-2 วัน เช่น 
การนมัสการพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี การบูรณะปฎิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม และ
การสมโภชพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น 

 2.พระราชวังและวังที่ใช้ส าหรับการเสด็จแปรพระราชฐาน  คือ พระเจ้าแผ่นดินเสด็จ
เปลี่ยนสถานที่ไปประทับอยู่สถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่พระราชวังหลวงเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลานาน 
โดยส่วนมากจะตั้งอยู่ในเมืองและหัวเมืองส าคัญเช่น ในพระนคร ที่พระราชวังดุสิต ส่วนตามหัวเมือง
ต่างๆนั้น เช่น พระราชวังจันทรเกษมที่พระนครศรีอยุธยา พระนครคีรีที่จังหวัดเพชรบุรี พระต าหนัก
ค าหยาดที่จังหวัดอ่างทอง พระต าหนักทะเลชุบศรที่จังหวัดลพบุรี และพระจุฑาธุชราชฐานที่เกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี เป็นต้น 

 2.1 พระราชวังและวังในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 การเสด็จประพาสนอกราชธานี เริ่มต้นขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวร ซึ่ ง เป็น

พระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีถึงสามร้อยยอด ส่วนสมเด็จพระเอกา
ทศรถเมื่อคราวเป็นพระอุปราชเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลก หลังจากสมัยสมเด็จพระนเรศวรก็ได้
ปรากฎการเสด็จประพาสของกษัตริย์องค์ต่อมา เช่น สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเสด็จไปบูชารอยพระ
พุทธบาทสระบุรี สมเด็จพระเจ้าปราสาททองเสด็จประพาสบางปะอิน สมเด็จพระนารายณ์เสด็จ
ประพาสเมืองพิษณุโลก เป็นต้น51  

    2.1.1 พระราชวังและวังเพ่ือใช้ในการประทับแรมในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
  ตั้งแต่ได้มีค้นพบรอยพระพุทธบาท เมืองสระบุรี ในปีพ.ศ214952 ซึ่งตรงกับสมัย

สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา พุทธศาสนิกชนเชื่อว่าพระพุทธบาทเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
พระพุทธเจ้าประทับรอยพระพุทธบาทไว้เสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์จึงควรเป็นที่เคารพบูชา 

                                                           

 51 ปิ่นเพชร จ าปา, “วัฒนธรรมการท่องเที่ยวของคนไทย พ.ศ.2394-2544,” 
(วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), 19-20. 

 52 หนังสือที่ระลึกพระราชพิธียกจุลมงกุฏและสมโภชพระพุทธบาทจังหวัด สระบุรี 
พุทธศักราช 2542 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 57. 
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และมีความเชื่อกันว่าถ้าได้มานมัสการบูชาถึง 3 ครั้งหรือ 7 ครั้งก็จะไม่ตกนรก ถึงแม้ว่าการเดินทาง
จะล าบากอย่างไรก็ต้องไปนมัสการพระพุทธบาทให้ได้53 จากความเชื่อดังกล่าวพระมหากษัตริย์อยุธยา
ทรงมีพระราชศรัทธาเช่นเดียวกัน ดังนั้นตั้ งแต่ สมัยสมเด็จพระเจ้ าทรงธรรม เป็นต้นมา 
พระมหากษัตริย์อยุธยาเกือบทุกพระองค์จึงได้เสด็จพระราชด าเนินประพาสไปนมัสการพระพุทธบาท 
และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวังส าหรับประทับแรมในระหว่างเส้นทางการเสด็จไปนมัสการ
พระพุทธบาท ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทาง 2-3 วัน โดยเป็นเส้นทางเสด็จทางชลมารค(ทางน้ า)จาก
พระนครศรีอยุธยาไปตามแม่น้ าลพบุรีและแม่น้ าปุาสัก ก่อนจะเสด็จต่อทางสถลมารค(ทางบก)ไปตาม
ทางที่เรียกว่าถนนฝรั่งส่องกล้อง เป็นระยะทางอีกประมาณ 500 เส้น หรือประมาณ 20 กิโลเมตร54 
จึงจ าเป็นต้องมีวังหรือพระต าหนักใช้ส าหรับประทับแรมในระหว่างทางเพ่ือที่จะได้เสด็จประทับ
พักผ่อน และให้ข้าราชบริพารได้หยุดพักจากการเดินทาง โดยตามเส้นทางการเสด็จพระราชด าเนินมา
นมัสการรอยพระพุทธบาทนั้น ยังคงมีร่องรอยของพระต าหนักที่ประทับแรมชั่วคราวในเส้นทางการ
เสด็จพระราชด าเนินนมัสการพระพุทธบาทเป็นระยะ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 1.พระต าหนักนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  พระต าหนักนครหลวง เป็นที่ประทับพักแรมแห่งแรกในเส้นทางการเสด็จพระราช
ด าเนินไปนมัสการพระพุทธบาท สระบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสันนิษฐาน
ว่า พระต าหนักนครหลวงสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งมีระยะห่างจากพระราชวังหลวง 
390 เส้น55 และจากใน ค าให้การของขุนหลวงหาวัดประดู่ทรงธรรม ว่า พระต าหนักนครหลวงมี
ลักษณะเป็นปรางค์ยอดเดียว และมียอดมณฑปล้อมรอบ เป็นที่ทรงประทับร้อนและประทับแรมเมื่อ
เสด็จพระราชด าเนินไปนมัสการพระพุทธบาท56  
  2.พระต าหนักท่ีท่าเจ้าสนุก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 พระต าหนักท่าเจ้าสนุกสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม57 เป็นที่ประทับพักแห่งที่ 
2 ในเส้นทางไปนมัสการพระพุทธบาท สระบุรี ห่างจากพระต าหนักนครหลวง 661 เส้น58 ซึ่งเป็น
จุดสิ้นสุดเส้นทางชลมารค (ทางน้ า )แล้วเปลี่ยนเป็นเส้นทางสถลมารค(ทางบก)ไปจนถึงพระพุทธบาท  

                                                           

 53 พระยาอนุมานราชธน, เรื่องเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ โดย เสถียรโกเศศ พิมพ์เป็น
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพม.ล.ผ่อน พนมวัน ณ วัดเทพศิรินทราวาส 25 ธันวาคม 2515, 
40. 

 54 บุญหลง ศรีกนก และสุนิสา มั่นคง, “ที่ประทับแรมการเสด็จพระราชด าเนิน นมัสการ
พระพุทธบาทสระบุรี,” ใน สถาปัตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย์, 62. 

 55 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา 
เมื่อปีขาล พ.ศ.2421 (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2471), 3-4. 

 56 คณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ไทยและคณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี, “ค าให้การของขุนหลวงหาวัดประดู่ทรงธรรม,” ใน แถลงงาน
ประวัติศาสตร์ เอกสารโบราณคดี ปีที่ 3 เล่มที่ 2 (พฤษภาคม 2512), 33. 

 57 บุญหลง ศรีกนก และสุนิสา มั่นคง, “ที่ประทับแรมการเสด็จพระราชด าเนิน นมัสการ
พระพุทธบาทสระบุรี,” ใน สถาปัตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย์, 63. 
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 3. พระต าหนักท่ีท้ายพิกุล จังหวัดพระพุทธบาท (ภาพท่ี 11) 
 พระต าหนักที่ท้ายพิกุลเป็นที่ประทับแรมแห่งที่ 3 ในเส้นทางไปนมัสการพระพุทธ

บาท สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โดยพระองค์ทรงโปรดฯ ให้สร้างมณฑปครอบรอยพระ
พุทธบาท อีกทั้งทรงถวายที่ดินโดยรอบหนึ่งโยชน์ให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ สร้างอุโบสถ วิหาร และสร้างพระ
ต าหนักบริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันตกเขาสุวรรณบรรพต ปัจจุบันภายในบริเวณพระต าหนักปรากฏ
ซากก าแพงก่ออิฐถือปูนอยู่ทั้งสี่ด้าน ส่วนอาคารต่างๆ สร้างด้วยเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ภายหลังจากเสีย
กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ชาวจีนที่ตั้งค่ายอยู่ที่ต าบลคลองสวนพลู (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ประมาณ 
300 คน ได้ขึ้นมายังพระพุทธบาทแล้วเผาพระมณฑปลอกทองค าที่หุ้มพระมณฑป ปล้นแผ่นเงินที่ปู
ลาดพื้นพระมณฑปไป ซึ่งพระต าหนักท่ีท้ายพิกุลคงถูกปล้นมาแต่ครั้งนั้นด้วย 

 

 
ภาพที่ 11 ผังบริเวณพระราชวังท้ายพิกุล 
ที่มา : หนังสือที่ระลึกพระราชพิธียกจุลมงกุฎและสมโภชพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พุทธศักราช 
2542 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542) ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
 

4.พระต าหนักธารเกษม จังหวัดพระพุทธบาท  
  พระต าหนักธารเกษม ตั้งอยู่ริมธารทองแดง อยู่ทางทิศเหนือของวัดพระพุทธบาท 
สร้างข้ึนในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง59 นอกจากใช้เป็นที่ประทับแรมหลังจากเสด็จนมัสการรอย
พระพุทธบาทแล้ว ยังใช้เป็นที่ประพาสส าราญพระราชหฤทัย จากการขุดแต่งพระต าหนักธารเกษม
ของกรมศิลปากร ได้พบหลักฐานที่เป็นฐานพระต าหนักลักษณะคล้ายตรีมุข ประกอบด้วยห้องต่างๆ 4 
ห้อง พ้ืนต าหนักดาดปูน ด้านในสุดของพระต าหนักมีลักษณะคล้ายบ่อ 2 บ่อ สันนิษฐานว่า อาจเป็น

                                                                                                                                                                      

 58 คณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ไทยและคณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี, “ค าให้การของขุนหลวงหาวัดประดู่ทรงธรรม,” ใน แถลงงาน
ประวัติศาสตร์ เอกสารโบราณคดี ปีที่ 3 เล่มที่ 2 (พฤษภาคม 2512), 33. 

 59 บุญหลง ศรีกนก และสุนิสา มั่นคง, “ที่ประทับแรมการเสด็จพระราชด าเนิน นมัสการ
พระพุทธบาทสระบุรี,” ใน สถาปัตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย์ , 66. 
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ส่วนของห้องสรง ฐานพระต าหนักธารเกษมที่ขุดค้นนี้ก่อด้วยหิน และยังได้พบเกยเทียบติดกับพระ
ต าหนัก 3 เกย ไว้ส าหรับเทียบพระราชยานแบบต่างๆ (ภาพที่ 12) 
 

 
ภาพที่ 12 ผังบริเวณพระต าหนักธารเกษมจ.สระบุรี 
ที่มา : หนังสือที่ระลึกพระราชพิธียกจุลมงกุฎและสมโภชพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พุทธศักราช 
2542 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
 

5.พระต าหนักทะเลชุบศร จังหวัดลพบุรี  
 พระต าหนักทะเลชุบศร หรือพระที่นั่งไกรสรสีหราช หรือมี อีกชื่อหนึ่งว่า พระที่นั่ง

เย็น ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช เป็นที่ประทับในคราวเสด็จประพาสปุา ประทับส าราญพระอิริยาบถในฤดูฝน พร้อม
ทั้งใช้รองรับพระราชอาคันตุกะ และเป็นสถานที่ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงใช้เป็นสถานที่
ทอดพระเนตรจันทรุปราคารเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2228 และทอดพระเนตรสุริยุปราคาเมื่อวันที่ 
30 เมษายน พ.ศ.223160  

  ลักษณะของพระต าหนักทะเลชุบศร เป็นอาคารเล็กๆก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวทรงสูง 
สร้างอยู่ชิดขอบทะเลชุบศร แผนผังของพระที่นั่งไกรสรสีหราชเป็นรูปทรงจตุรมุข มีมุขเด็จยื่นออกมา 
และมีสีหบัญชรตรงมุขเด็จส าหรับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จออก ซุ้มหน้าต่างและซุ้มประตูท า
เป็นซุ้มเรือนแก้ว (ภาพที่ 13 และภาพที่ 14) ในบริเวณพระที่นั่งมีอาคารเล็กๆก่ออิฐอยู่หลายหลัง ซึ่ง
เป็นที่พักของฝุายใน รูปแบบทางสถาปัตยกรรมโดยรวมนั้นคล้ายคลึงกับพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ในพระ
นารายณ์ราชนิเวศน์ จากการที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเสด็จมาประทับที่พระที่นั่งแห่งนี้ใน
คราวเสด็จประพาสอยู่เสมอ ท าให้บริเวณโดยรอบทะเลชุบศรแห่งนี้มีความคึกคักมีชีวิตชีวาอย่างยิ่ง 
ดังที่ได้มีชาวต่างชาติบันทึกบรรยากาศในช่วงนั้นว่า มีต าหนักเจ้านายที่ตามเสด็จ และบ้านข้าราชการ

                                                           

 60 เสาวลักษณ์ กีชานนท์, “พระที่นั่งไกรสรสีหราช,” ใน สถาปัตยกรรมในสถาบัน
พระมหากษัตริย,์ 82. 
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ตั้งเรียงรายไปตามฝั่งทะเลชุบศร หน้าต าหนักและหน้าบ้านพักข้าราชการมีเรือจอดอยู่ทุกแห่ง เรือ
เหล่านี้ใช้เป็นพาหนะส าหรับพายไปมาถึงกันได้ตลอดหน้าน้ า61 

 

ภาพที่ 13 ผังบริเวณพระที่นั่งเย็น ที่ตั้งอยู่กลางทะเลชุบศร จ.ลพบุรี 
ที่มา : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา เมื่อปีขาล 
พ.ศ.2421”, ศิลปากร 10, 6 (มีนาคม 2510), 27. 

 

 
ภาพที่ 14 พระต าหนักทะเลชุบศร หรือพระที่นั่งเย็น จ.ลพบุรี 
ที่มา : เสาวลักษณ์ กีชานนท์, “พระที่นั่งไกรสรสีหราช” ใน สถาปัตยกรรมในสถาบัน
พระมหากษัตริย์(กรุงเทพฯ : ส านักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, 2539), 80. 
 
 

                                                           

 61 เสาวลักษณ์ กีชานนท์, “พระที่นั่งไกรสรสีหราช” ใน สถาปัตยกรรมในสถาบัน
พระมหากษัตริย,์ 82. 
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  6.พระต าหนักค าหยาด จังหวัดอ่างทอง (ภาพที่ 15) 
 เป็นพระต าหนักส าหรับประทับแรมที่หัวเมืองอ่างทองในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบัน

ตั้งอยู่ในอ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยพระต าหนักค าหยาดเหลือปรากฏให้เห็นเพียงซากอาคาร
ก่ออิฐถือปูน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบรรยายลักษณะของพระต าหนักไว้ใน 
พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า และพระราชกระแสเรื่องจัดการทหาร
มณฑลกรุงเทพฯ ว่า  

 
ต าหนักนั้น ลักษณะเดียวกับทุ่งหันตรา คือก่อเป็นตึกสูงจากพื้นดิน 5 ศอก ผนังชั้นล่าง

เป็นช่องคูหา ปูพื้นกระดาน ชั้นบนซุ้มหน้าต่างเป็นซุ้มจระน า หลังคาในประธาน 3 ห้อง มุขลดหน้า
ท้ายรวมเป็น 5 ห้อง มีมุขเด็จทั้งหน้าทั้งหลัง ด้านข้างหน้ามุขเด๋จเสาหาร มีอัฒจันทร์ขึ้นข้าง มุข
หลังฝาอุดตันเจ้าะช่องหน้าต่างไว้สูง เห็นจะยกพื้นเป็นหอพระ ที่หว่างผนังด้านหุ้มกลองเจาะเป็น
คูหาทั้งข้างหน้าข้างหลัง มีช่องคอสอง ในช่องเหล่านี้ทาดินแดงนั้น ฝีมือเป็นฝีมือสไตล์ลพบุรี โดย
ยาวตลอดหลัง 9 วา 2 ศอก ข่ือกว้าง 5 วา ดูเป็นรอยแก้อุด หน้าต่างมุขลดด้านหลังเสียทั้ง 2 ด้าน 
ต าหนักนี้พื้นดินก็ยังต่ าน้ าท่วมแฉะและรอบหันหน้าไปตะวันออก หันหลังไปตะวันตก ตรงด้านข้าง
ใต้มีวิหารเล็กหรือหอพระหลังหนึ่งแยกกันอยู่คนละโคก มีเจดีย์องค์เล็กซึ่งรูปร่างอย่างไรไม่ได้ความ 
พังเสียแล้วองค์หนึ่ง นอกนั้นไม่มีอะไร62  
 
 รัชกาลที่ 5 ทรงสันนิษฐานว่าเนื่องจากทุ่งค าหยาดเป็นนิวาสสถานเดิมของกรมหลวง

พิพิธมนตรี พระมเหสีของพระองค์ และเป็นพระราชมารดาของเจ้าฟูาเอกทัศน์และเจ้าฟูากรมขุนพร
พินิต ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระเจ้าบรมโกศจึงมักเสด็จประพาสแถบเมืองอ่างทองเนืองๆ โดยเฉพาะทุ่งค า
หยาด จนถึงกับโปรดฯ ให้สร้างพระต าหนักข้ึนเป็นการถาวร  

 

                                                           

 62 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสล า
น้ ามะขามเฒ่า และพระราชกระแสเรื่องจัดการทหารมณฑลกรุงเทพฯ (พระนคร: โรงพิมพ์
พระจันทร์, 2493), 33-35. 



32 
 

 
ภาพที่ 15 พระต าหนักค าหยาด จ.อ่างทอง 
ที่มา : ศันศนีย์ วีระศิลป์ชัย, “พระต าหนักค าหยาด”, สถาปัตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย์, 
สถาปัตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย์ (กรุงเทพฯ : ส านักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, 
2539), 87. 
 
 2.1.2 พระราชวังและวังเพ่ือใช้แปรพระราชฐานในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 1.วังจันทรเกษม พระนครศรีอยุธยา   
 วังจันทรเกษม หรือวั งหน้า ตั้ งอยู่ ริมแม่น้ าทางตะวันออกของเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชและพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาบาง
พระองค์ วังนี้สร้างขึ้นในขณะที่สมเด็จพระนเรศวรด ารงพระยศเป็นพระยุพราชครองเมืองพิษณุโลก 
จึงน าชื่อวังจันทร์ที่เมืองพิษณุโลกมาสวมเรียกทับ จากค าให้การชาวกรุงเก่าได้บรรยายว่า ก าแพง
ชั้นนอกของวังหน้าสูง 7 ศอก หนา 2 ศอก มีประตูใหญ่ 6 ประตู ประตูเล็ก 2 ประตู 63 โดยด้านหน้า
ของวังหันไปทางทิศตะวันออก ซึ่งใน ค าให้การของขุนหลวงหาวัดประดู่ทรงธรรม ได้บันทึกถึง
ลักษณะและรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระราชวังจันทร์ ตามความ ดังนี้ 
 

ภายในพระราชวังจันทน์บวรฯนั้น...พระที่นั่งต่างๆหลายหลังมีช่อฟูา หางหงส์ มุขซ้อน แต่
หัวยอดซุ้มมิได้มีทุกหลัง มีต าหนักใหญ่น้อย ข้างหน้าข้างในมากมายหลายหลัง มีพระคลังต่างๆทุก
พนักงานครบบริบูรณ์ มีโรงปืนน้อยใหญ่ แลโรงแสงสรรพาวุธ มีโรงช้าง โรงม้า โรงรถ ช่างท าการ
ต่างๆ และศาลพิพากษาตราสินถ้อยความต่างๆทุกกระทรวง มีศาลาใหญ่ไว้พักเมื่อขุนนางจะเข้าเฝูา 
เรียกว่าศาลาลูกขุนวังหน้า มีศาลาเวรมหาดไทย กลาโหม กรมท่า กรมวัง กรมนา กรมเมือง และ
ศาลาทั้งหกนี้เป็นที่ช าระความตามกรมทั้งหกนั้น ซึ่งมีคดีพระราชวังหน้า และมีศาลาสารบาญชีฝุาย
ในพระราชวังหน้า สัสดีมีคุกใส่นักโทษสองคุกมีท่าช้างและท่าฉนวนน้ าประจ าท่า มีศาลาตระเวน
ตามมุมพระราชวังหน้า มีโรงเรือพระที่นั่งและโรงเรือกระบวนต่างๆอยู่ วัดทองปุ วัดปราสาท อนึ่ง

                                                           

 63 ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า 
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์, 221. 
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ตึกดินปืนไม่มี โรงสักไม่มี เตาท าเงินไม่มี ภายในพระราชวังจันทน์บวรนั้น มีพระอารามหนึ่ง ชื่อ วัด
ขุนแสน มีพระอุโบสถ วิหาร การเปรียญ และพระมหาธาตุ และเจดีย์สถานพร้อมบริบูรณ์ พระสงฆ์
ไม่มีเพราะเป็นวัดในวัง64 
 
 จากข้อความข้างต้นพบว่า พ้ืนที่ภายในวังแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเหมือนกันกับ

พระราชวังหลวง คือ มีเขตพระราชฐานชั้นนอก เป็นที่ตั้งของหน่วยราชการ และมีโรงพาหนะต่างๆ 
เช่น โรงม้า โรงช้าง โรงรถ เป็นต้น ส่วนเขตพระราชฐานชั้นกลาง เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งหรือท้องพระ
โรงส าหรับเสด็จออกว่าราชการของพระมหาอุปราช และเขตพระราชฐานชั้นใน คือ บริเวณด้านในสุด
ของวังหน้า เป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชและฝุายในของพระองค์ นอกเหนือจากเขตพระราชฐาน
ส่วนต่างๆแล้วภายในวังจันทรเกษม ยังมีวัดประจ าวัง คือ  วัดขุนแสน ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จ า
พรรษาอยู่เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ในพระราชวังหลวง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของวัง แต่
ปัจจุบันวัดนี้เป็นวัดร้าง 
 2.พระราชวังที่ในเมือง จังหวัดลพบุรี  

 พระราชวังที่ในเมืองลพบุรีสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สร้างหลังจาก
เสด็จขึ้นครองราชย์ได้ 10 ปี65 โดยโปรดฯ ให้สร้างพระราชวังตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองติดกับ
แม่น้ าลพบุรี เนื่องจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ริมแม่น้ าใหญ่ใกล้
ทะเล ถ้าชาติตะวันตกใช้เรือปืนบุกเข้ามาตามแม่น้ าเจ้าพระยาแล้ว กรุงศรีอยุธยาจะเสียทีแก่ข้าศึกได้
ง่าย ดังนั้นพระราชวังที่สร้างขึ้นที่เมืองลพบุรี นอกจากจะใช้เป็นราชธานีแห่งที่ 2 แล้ว ยังใช้เป็นที่
ประทับส าราญพระอิริยาบถด้วย โดยทรงใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนและฤดูหนาวเสมอ66  
 พระราชวังมีผังบริเวณเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าพระราชวังหันไปทางทิศ
ตะวันออก ด้านหลังติดกับแม่น้ าลพบุรี ก าแพงพระราชวังก่อด้วยอิฐถือปูน มีใบเสมาเรียงรายบนสัน
ก าแพง ตรงมุมและกึ่งกลางของก าแพงมีปูอมปืนใหญ่ มีประตูพระราชวังและประตูทางเข้า 11 ประตู 
เป็นสถาปัตยกรรมเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือ ช่องประตูเป็นโค้งยอดแหลม 
หลังคาซุ้มประตูเป็นจตุรมุข และมีต าแหน่งพระที่นั่งส าคัญจ านวน 3 องค์เรียงจากทิศเหนือไปทิศใต้ 
ซึ่งมีลักษณะของการวางพระที่นั่งในพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์
ธัญญมหาปราสาทเป็นพระท่ีนั่งองค์กลาง พระท่ีนั่งสุทธาสวรรย์เป็นพระที่นั่งอยู่ทางขวา และพระที่นั่ง
จันทรพิศาลเป็นพระที่นั่งอยู่ทางซ้าย โดยพระราชวังที่เมืองลพบุรีแห่งนี้ ได้มีการใช้ระเบียบแบบแผน
ในการแบ่งเขตพระราชฐานเหมือนกับพระราชวังหลวง คือ แบ่งพื้นที่ต่างๆ ภายในพระราชวังออกเป็น

                                                           

  64 คณะกรรมการช าระประวัติศาสตร์ไทยและคณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี, “ค าให้การของขุนหลวงหาวัดประดู่ทรงธรรม”, แถลงงาน
ประวัติศาสตร์ เอกสารโบราณคดี ปีที่ 3 เล่มที่ 2 (พฤษภาคม 2512), 33-34. 

 65 มานิตา เขื่อนขันธ์, พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2545), 10. 
 66 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา 

เมื่อปีขาล พ.ศ.2421,13. 
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ทั้งหมด 3 เขต (ภาพที่ 16) ส่วนวัดประจ าพระราชวังจากบันทึกการเดินทางของนิโคลาส แชร์แวส์ 
กล่าวว่า ตึกพระเจ้าเหาเป็นวัดขนาดเล็ก67 

 เขตพระราชฐานชั้นนอก ประกอบด้วย ตึกส าหรับเลี้ยงต้อนรับทูตชาวต่างประเทศ 
ตึกพระเจ้าเหา สิบสองท้องพระคลัง โรงช้างหลวง อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่  

 เขตพระราชฐานชั้นกลาง ประกอบด้วย พระที่นั่งจันทรพิศาล เป็นพระที่นั่งส าหรับ
พระเจ้าแผ่นดินเสด็จว่าออกว่าราชการ ส่วนพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท เป็นที่ส าหรับ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จออก 

 เขตพระราชฐานชั้นใน มีพระท่ีนั่งสุทธาสวรรค์ปัจจุบันเหลือแต่ฐานและผนังทางด้าน
ใต้ เป็นประตูโค้งยอดแหลม เรียงชิดติดกันตรงมุมพระท่ีนั่ง ตรงทางเสด็จพระราชด าเนินขึ้นสู่พระที่นั่ง
ดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท มีเกยส าหรับทรงพระราชยาน  
 

 

ภาพที่ 16 ผังบริเวณพระราชวังในเมืองลพบุรี 
ที่มา : อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช, “สถาปัตยกรรมประเภทอาคารสมัยสมเด็จพระนารายณ์” โครงการ
ย่อยที่ 3 : พัฒนาการของงานศิลปกรรมเมืองลพบุรีตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 ถึงพุทธศตวรรษที่ 
24, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2555), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
 
 
                                                           

 67 สันต์ ท. โกมลบุตร, แปล, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ และการเมือง แห่งราชา
อาณาจักรสยาม (พระนคร: ส านักพิมพ์ก้าวหน้า, 2506), 45.  
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 2.2 พระราชวังและวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งยุคสมัยของพระราชวังและวังที่สร้างขึ้นในสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ ยุคที่ 1 หรือยุคต้น  (รัชกาลที่1 -5)  ยุคที่ 2 หรือยุค
กลาง (สมัยรัชกาลที่ 6 – รัชกาลที่ 7 เป็นยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ) และยุคที่ 3 ยุคหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง –จนถึงรัชกาลปัจจุบัน (รัชกาลที่ 9)68  

 ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาเฉพาะพระราชวังและวังในยุคต้นเท่านั้น 
เนื่องจากพระราชวังและวังในยุคต้น (รัชกาลที่1-5) แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดแนวความคิดของการ
สร้างพระราชวังและวังที่ปรากฏตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดย
จะมีพัฒนาการของแนวคิดการสร้างพระราชวังและวังในอีกรูปแบบและความหมายหนึ่ง โดยแนวคิด
ดังกล่าวก็จะส่งผลต่อการสร้างพระราชวังและวังในยุคหลังที่แสดงให้เห็นถึงความคลี่คลายจากจารีต
ประเพณีไปตามยุคสมัย 

 ยุคที่1 (ยุคต้น) แบ่งออกเป็น 2 ยุคย่อย คือสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา
จุฬาโลกมหาราช ถึง สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่  1-3) และสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 -
5) โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

 สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถึง สมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 1-3)  

 ช่วงเวลาดังกล่าว คือ  ช่วงเวลาของการสร้างและบ ารุงบ้านเมืองให้เจริญขึ้นอีกครั้ง
หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพ.ศ.2310 เป็นผลท าให้พระมหากษัตริย์ทรงไม่ได้เสด็จพระราชด าเนิน
ไปที่แห่งใดในลักษณะเสด็จประพาสเพ่ือประทับแรมและแปรพระราชฐานเลย ซึ่งการเสด็จพระราช
ด าเนินออกนอกพระนครส่วนใหญ่นั้น คือการออกศึกท าสงคราม โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่ 1 พระองค์
ได้น าทัพออกไปสู้รบปูองกันดินแดนจากกองทัพพม่า69 สมัยรัชกาลที่ 2 ไทยยังคงติดพันสงครามกับ
พม่าในช่วงต้นรัชกาล และต่อมาได้มีการจัดการควบคุมการปกครองหัวเมืองต่างๆ และหัวเมือง
ประเทศราช เช่น หัวเมืองนครศรีธรรมราช เมืองสงขลา เมืองจ าปาศักดิ์ เป็นต้น ซึ่งท าให้การเสด็จ
ประพาสอย่างพระมหากษัตริย์อยุธยาทีเ่คยเสด็จไปยังสถานที่ต่างๆยังไม่อาจสามารถท าได้ รวมถึงการ
สร้างพระนครลงมาทางใต้ใกล้ปากแม่น้ าเจ้าพระยามากขึ้น เป็นผลให้สถานที่ประพาสดังกล่าว 
กลายเป็นสถานที่ห่างไกลไม่สะดวกในการเดินทางเหมือนแต่ก่อน เป็นผลให้รัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 
3 จึงมักจะเสด็จพระราชอุทยานในพระบรมมหาราชวัง หรือสถานที่ ใกล้ๆอันไปได้ในวันเดียว  เช่น 
ปทุมธานี สมุทรปราการ เป็นต้น ท าให้พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ไม่ได้รับอนุญาติให้

                                                           

 68 อ่านเพิ่มเติมใน คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท าหนังสือสถาปัตยกรรมในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในนามคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, สถาปัตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และ สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4 –พ.ศ.2480 

 69 สมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 ไทยท าสงครามกับพม่าท้ังหมด 8 ครั้ง รายละเอียด
เพ่ิมเติมใน แสงโสม เกษมศรี, ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3 (พ.ศ.
2325-พ.ศ.2394) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส านักราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2523), 37-105. 
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ออกไปหัวเมืองไกลๆด้วย เพราะเป็นการฝุาฝืนพระราชปฏิบัติด้วยเกรงว่าจะท าให้ทรงระแวงเป็น
ความผิดทางการเมืองจึงอยู่กันแต่ในพระนคร70  

 แม้ว่าสงครามกับพม่าสิ้นสุดลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 3 แต่ไทยก็ยังมีสงครามกับลาว71 ญวน และยังเป็นช่วงจัดการดูแลปกครองหัวเมืองภายในให้เป็น
ปึกแผ่นต่อไป และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น พระองค์ทรงมีพระราชภารกิจในการ
สร้างพระนคร รวมถึงบริหารราชกิจอยู่แต่ในพระนครเท่านั้น ไม่ได้เสด็จออกนอกพระราชวัง ยกเว้น
แต่จะประกอบพระราชพิธีประจ าปี เช่น เสด็จลงลอยพระประทีป เสด็จพระราชฐานพระกฐิน และ
บางทีเสด็จไปทอดพระเนตรการสร้างพระอาราม และถึงแม้จะมีศึกสงครามก็ไม่ได้ทรงเป็นผู้น าทัพเอง 
แต่โปรดฯ ให้เจ้าพระยาบดินทรเดชาเป็นแม่ทัพไปท าศึกสงครามไปตีทัพเขมร และเจ้าพระยาพระคลัง
เป็นแม่ทัพไปตีเมืองบันทายมาศ เป็นต้น72  

 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง สมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4 -5)  

 เมื่อถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 นับได้ว่าเป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์จักรี ที่ทรงรื้อฟื้นประเพณีการเสด็จพระราชด าเนินประพาส
ไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งได้หยุดชะงักไปตั้งแต่ เสียกรุงศรีอยุธยา โดยมีเป็นจุดเปลี่ยนของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากปัจจัย 4 ประการ ดังนี้   
 ประการที่ 1 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชเป็นพระวชิ
รญาณภิกขุนั้น ได้เคยเสด็จธุดงค์ไปตามหัวเมืองต่างๆ เช่น นครชัยศรี ราชบุรี อยุธยา นครสวรรค์ 
ตลอดจนไปถึงพิษณุโลก ท าให้พระองค์ทรงพบสถานที่ส าคัญในพุทธศาสนา อีกทั้งพระบาทสมเด็จฯ 
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อยังเป็นกรม ก็ทรงเคยเสด็จไปเที่ยวประพาสตามหัวเมืองต่างๆ ทรงประจักษ์
ว่า การเสด็จประพาสหัวเมืองเป็นการตรวจการและประโยชน์แก่ราชการบ้านเมือง ตลอดจนดูแลทุกข์
สุขของราษฎรอีกด้วย73  

 ประการที่ 2 ช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์
สมบัติ สถานภาพของบ้านเมืองอยู่ในสภาวะที่มั่นคงเป็นปึกแผ่น ซึ่งปรากฏให้เห็นว่าพระองค์ไม่เคย
เสด็จออกน าทัพไปสงครามใดเลย และในสมัยของพระองค์มีการท าสงครามที่ไทยยกทัพไปตีเมืองเชียง

                                                           

 70 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ความทรงจ า (กรุงเทพฯ: 
เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2518), 82. 

 71 เจ้าพระยาทิพยากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับหอสมุด
แห่งชาติ (รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว – รัชกาลที่4 พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว), 53-68. 

 72 เรื่องเดียวกัน, 129-130. 
 73 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, อธิบายเรื่องเที่ยวทะเล

ตะวันออก เที่ยวมณฑลเพชรบูรณ์ เที่ยวน้ าตกเจ้าอนัมก๊กที่เกาะกูด เที่ยวไทรโยค (พระนคร: 
องค์การค้าของคุรุสภา, 2504), 1-3. 



37 
 

ตุงเพียงครั้งเดียวเท่านั้น74 จากเหตุผลข้างต้นจึงสนับสนุนให้พระองค์ได้ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
จารีตประเพณีบางอย่างให้ทันสมัยอย่างตะวันตก ซึ่งรวมไปถึงการเสด็จพระราชด าเนินประพาสนั้น
เป็นการทัศนศึกษาเท่ียวชมภูมิประเทศ รู้จักบ้านเมืองของตนเองได้มากยิ่งข้ึน  

 ประการที่ 3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในสมัยดังกล่าว ที่ก่อให้เกิดการประดิษฐ์
เรือกลไฟทีมีประสิทธิภาพดีกว่าเรือก าปั่นที่สยามใช้ ดังนั้นรัชกาลที่ 4 จึงทรงโปรดฯ ให้สมเด็จฯ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์สั่งเครื่องจักรกลไฟมาต่อเป็นเรือพระที่นั่งสยามอรสุมพล ซึ่งเรือกลไฟ
เป็นยานพาหนะที่อ านวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไปยังหัวเมืองไกลๆ ได้เป็นอย่างมาก75 

 ประการที่ 4 จากการติดต่อกับชาวตะวันตกท าให้รัชกาลที่ 4 ทราบถึงแนวคิดการ
สร้างพระราชวังเพ่ือส าหรับพักหย่อนใจเพ่ือสุขภาพของกษัตริย์ในราชส านักยุโรป จึงน่าจะมีผลให้
พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์สร้างพระราชวังส าหรับแปรพระราชฐานขึ้นตามแนวคิดดังกล่าว 

 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นท าให้เกิดการรื้อฟื้นและเปลี่ยนแปลงประเพณีเสด็จ
ประพาสส าหรับประทับแรมและแปรพระราชฐานตามหัวเมืองต่างๆ เหมือนอย่างพระเจ้าแผ่นดิน
กรุงศรีอยุธยาที่เคยปฎิบัติมาก่อน โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จไปยังหัวเมือง
ต่างๆ เช่น ทางหัวเมืองฝุายเหนือได้เสด็จไปถึงเมืองพิษณุโลก ทางหัวเมืองฝุายตะวันออกเสด็จฯ ไปถึง
เมืองปราจีนบุรี หัวเมืองชายทะเลที่เมืองจันทบุรีและเมืองตราด ทางหัวเมืองฝุายใต้เสด็จฯ ไปถึงเมือง
นครศรีธรรมราชและเมืองสงขลา และทางหัวเมืองฝั่งตะวันตกเสด็จฯ ไปถึงเมืองนครชัยศรี เมือง
กาญจนบุรี เมืองราชบุรี และเมืองเพชรบุรี 76 ตามหัวเมืองที่พระองค์เสด็จประพาสนั้น พระองค์จะ
ทรงโปรดฯ ให้สร้างที่ประทับทั้งนอกเมือง และในวังที่พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเคยประทับ อีกทั้ง
ยังทรงโปรดฯ ให้สร้างวังขึ้นใหม่ด้วยเช่นกัน  

 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรง เป็นเจ้าฟูากรมขุน
พิชิตประชานารถอยู่นั้น ได้มีโอกาสตามเสด็จพระราชบิดาไปประพาสหัวเมืองต่างๆหลายครั้ง เช่น 
เสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันตกในพ.ศ.240377 หัวเมืองฝุายเหนือในพ.ศ.240978 และต าบล
หว้ากอในพ.ศ.2411 ซึ่งจากการเสด็จประพาสดังกล่าว ท าให้พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการ
เสด็จประพาสขึ้น เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติต่อจากพระราชบิดา พระองค์ยังทรงด าเนิน
นโยบายต่างๆตามแนวพระราชด าริของพระราชบิดาสืบมา รวมถึงท าการเปลี่ยนแปลงการสืบทอด
พระราชประเพณีเสด็จแปรพระราชฐาน  

 2.2.1 พระราชวังและวังเพ่ือใช้ในการประทับแรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
  สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)  

                                                           

 74 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ความทรงจ า, 99-103. 
 75 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานวังเก่า, 75-77. 
 76  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ความทรงจ า, 97-98. 
 77 กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดารฉบับหอสมุดแห่งชาติ เล่ม 5, 360. 
 78 พระบาทสมเด็จฯพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑล

ฝ่ายเหนือในรัชกาลที่ 5, 2. 
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1. ที่ท้ายพิกุล พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี79 
  พระต าหนักท้ายพิกุล เป็นพระต าหนักที่มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรม 
พระองค์ทรงใช้เป็นที่ประทับแรมเวลาเสด็จขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาท ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาท จึงโปรดฯ ให้สร้างพระ
ต าหนัก และอาคารประกอบอ่ืนๆ ขึ้นเป็นที่ประทับชั่ วคราวขึ้น เมื่อปีมะเส็ ง  พ.ศ.2400 
การปฎิสังขรณ์มณฑปพระพุทธบาทจึงโปรดฯ ให้สร้างพระต าหนักในบริเวณพระราชวังเก่าที่ท้ายพิกุล 
ซึ่งเป็นที่ร้างว่างอยู่ ให้มีที่ประทับและเรือนข้างในข้างหน้าหลายหลัง พระต าหนักและเรือนในบริเวณ
วังที่พระพุทธบาท80  

2. พระราชวัง จังหวัดสมุทรปราการ81 
   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้พนักงานที่ท าการก่อสร้างที่
พระสมุทรเจดีย์ได้สร้างพลับพลาขึ้นเป็นที่ประทับที่ริมแม่น้ าทางทิศเหนือของเมืองสมุทรปราการ มีที่
ประทับและโรงเรือนหลายหลัง ดังนี้  พระที่นั่งสมุทธาภิมุข เป็นท้องพระโรงที่เสด็จออก พระที่นั่งศุข
ไสยาสน์ 2 ชั้น เป็นที่พระบรรทม ต าหนักนาฎนารีรมย์ เป็นที่พระประเทียบอยู่ เรือนสนมนิกร เป็น
เรือนแถวส าหรับพนักงาน โรงสันถาคารสภา เป็นโรงประชุมและเป็นที่เล่นละครโรง โรงศึกษาสงคราม 
เป็นโรงทหารรักษาพระองค์ แต่พระที่นั่งและเรือนโรงต่างๆ สร้างด้วยเครื่องไม้จึงช ารุดผุพังไปตาม
กาลเวลา และได้ท าการรื้อถอนออกไปบางส่วน ยังเหลือแต่พระที่นั่งสมุทธาภิมุข  กับพระที่นั่งศุข
ไสยาสน์  

3. พระราชวังนครปฐม จังหวัดนครปฐม82 
  เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯ ให้ปฎิสังขรณ์พระ
ปฐมเจดีย์ตั้งแต่พ.ศ.2396 พระองค์จึงโปรดฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นบริเวณฝั่งตะวันออกของพระปฐม
เจดีย์ ใช้ส าหรับเป็นที่ประทับแรมเวลาเสด็จไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ โดยโปรดฯ ให้เจ้าพระยาทิพา
กรวงศ์เป็นแม่กองก่อสร้าง กรมขุนราชสีหวิกรมเป็นนายช่าง ประกอบไปด้วย อาคารก่ออิฐถือปูน สูง 
2 ชั้น มีอาคารหลังใหญ่ 1 หลัง อาคารหลังเล็ก 2 หลัง มีท้องพระโรง พลับพลา โรงละคร ต าหนัก
เรือนจันทน์ ฝุายในก่อก าแพงรอบพระราชวัง ข้างนอกพระราชวังมีโรงม้า โรงช้าง และมีตึกที่ประทับ
ส าหรับเจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่ปลูกตามฝั่งคลองเจดีย์บูชาอีกหลายหลัง  โดยมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยผสมตะวันตก ดังปรากฏใน พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสไทรโยค ดังนี้  

 

                                                           

 79 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานเรื่องสถานที่ต่างๆ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนาถร, 
2464), 52. 

 80 ประชุมพงศาวดาร เล่มที่ 14 ภาคที่ 25, 312. 
 81 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานเรื่องสถานที่ต่างๆ ซึ่ง

พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, 31. 
 82 เรื่องเดียวกัน,  55. 
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 ที่วังพระนครปฐม...ข้างใต้เป็นโรงละครมีโรงปั้นหย่า... เหนือขึ้นมาเป็นพลับพลาช่อ
ฟูา ใบระกา จัตุรมุขผนังก่ออิฐถือปูน มุขด้านตะวันตกเป็นท้องพระโรง มุขตะวันออกเป็นข้างใน มุข
ใต้เป็นที่เสด็จออกตรงโรงละคร มุขเหนือเป็นบันไดขึ้นพระที่นั่งข้างด้านต่อกับมุขนั้น พระที่ นั่งตึก
ท าขึ้นใหม่ 7 ห้องเฉลียงรอบ...ที่มุมพระที่นั่งด้านตะวันตกชักหอทรงพระอักษร...อีกหลังหนึ่งในพระ
ที่นั่งกั้นเป็นสามห้อง หัวท้ายกั้นสองห้อง ตอนกลาง 3 ห้องๆข้างตะวันตก เป็นที่รับแขกคล้ายๆที่
กินข้าว ที่นี่ ห้องกลางมีเฟี้ยมญี่ปุุนกั้นอีกชั้นหนึ่ง 2 ห้องเป็นที่นอน ห้องหนึ่งเจาะเป็นประตูออกไป
เฉลียงด้านเหนือ ห้องข้างตะวันออกเป็นห้องส าหรับออกข้างใน เฉลียงด้านตะวันออกเป็นห้อง
อาบน้ า เวลาปิดประตูห้องกลางและประตูเฉลียงด้านตะวันตกเป็นข้างหน้าได้83 

 
  ส่วนการประดับตกแต่งภายในพระราชวังนครปฐม มีรายละเอียด ดังความว่า 

“...ทาสีในพระที่นั่งทั้งปวงหมดทาด้วยดินเหลืองดินแดง บานหน้าต่างประตูทาน้ ามัน มีสิ่งที่เป็นฝีมือ
ช่างเรียบร้อยอยู่ คือ บันไดและพนักที่ท้องพระโรง และบันไดขึ้นพระที่นั่ง ลูกหีบใช้ไม้ฝังเป็นลวดลาย
งามดี...เฟอร์นิเชอร์นี้ใช้ในพระท่ีนั่งเป็นอย่างบอมเบ...”84 
  โดยพระราชวังนครปฐมได้เป็นสถานที่เสด็จประทับทั้งในรัชกาลที่ 4 และรัชกาล
ที่ 5 จนสร้างทางรถไฟแล้ว จึงพระราชทานพระราชวังนครปฐมให้เป็นที่ส าหรับราชการมณฑล
เทศาภิบาล แต่ของเดิมช ารุดปรักหักพังเสียมาก จึงคงรักษาไว้แต่ตัวพระที่นั่งที่ประทับหลังเดียว ใช้
เป็นที่ประชุมประชาภิบาล 

4. ที่ประพาสที่อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี85 
  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชด าริว่า 
ชายทะเลที่ต าบลอ่างศิลา แขวงเมืองชลบุรี เป็นสถานที่ที่มีอากาศดี เหมาะสมที่จะให้ท าเป็นที่เสด็ จ
ประทับตากอากาศ โดยพระองค์ทรงเลือกเนินไว้ส าหรับสร้างพลับพลา และได้ถมหินที่ชายทะเลก่อ
เป็นท่าจอดเรือ แต่ต าหนักของถาวรประจ าที่ยังไม่ได้สร้าง ต่อมาเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ พระสมุหพระ
กลาโหมสร้างตึกอาไศรยสถาน (หลังใหญ่) ขึ้น 1 หลัง เจ้าพระยาทิพยากรวงศ์สร้างตึกอาไศรยสถาน
หลังเล็ก 1 หลังที่ปลายแหลม ส าหรับให้คนปุวยไปพักรักษาตัว 

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 
1. พระราชวังริมแม่น้ าทางฝั่งตะวันตกตรงข้ามเมือง จังหวัดราชบุรี86 

  การสร้างพระราชวังที่จังหวัดราชบุรีขึ้น มีเหตุมาจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์จะท าการบ ารุงหัวเมืองทางฝุายตะวันตกให้เจริญขึ้น ด้วย
                                                           

 83 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสไทรโยค 
(พระนคร: คุรุสภา, 2504), 25. 

 84 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชนิพนธ์เสด็จประพาสไทรโยค,  
25. 

 85 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานเรื่องสถานที่ต่างๆ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, 54. 

 86 มจ.พูนพิสมัย ดิศกุล, สิ่งท่ีข้าพเจ้าพบเห็น (กรุงเทพฯ: สารมวลชน จ ากัด, 2534), 
248. 



40 
 

การขุดคลองด าเนินสะดวก เพ่ือเป็นเส้นทางการค้าขายในระหว่างเมืองราชบุรีกับกรุงเทพฯ โดย
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแผ่นดินในขณะนั้นได้ไปเมืองราชบุรีเห็นว่าบริเวณ
ริมแม่น้ าทางฝั่งตะวันตกของเมืองราชบุรี เป็นสถานที่ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติและสะดวกในการ
เดินทาง จึงมีความเหมาะสมที่สร้างพระราชวังขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่เสด็จประพาสประทับแรม และใช้
เป็นสถานที่ตากอากาศนอกเมืองอีกแห่ง ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดฯ 
ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ กับเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี ร่วมกันสร้างพระราชวัง
ขึ้นที่เมืองราชบุรี 

2. พระราชวังบนเขาสัตนาถ จังหวัดราชบุรี87 
  เขาสัตนาถเป็นเขาที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองราชบุรี เนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสเขาสัตนาถ แล้วทรงพอพระทัยว่าจะสร้างเป็นที่ประทับแรม 
จึงโปรดฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ด าเนินการจัดการจัดสร้างวังบนยอดเขานี้ ดัง
ปรากฏความว่า “...ปีขาลสัมฤทธิศก ด้วยเจ้า...สุรวงไววุฒิที่สมุหกลาโหม รับพระบรมราชโองการใส่
เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสั่งว่า โปรดเกล้าฯใหไปท าพระราชวังณเขาสัตนาถเมืองราชบุรี เป็นที่
ส าหรับพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปประทับแรม และจะได้เป็นสง่าพระนคร...”88 โดยมีพระยาเพชรบุรี เป็น
แม่กองในการก่อสร้างพระที่นั่ง และท้องพระโรงซึ่งเป็นตึกหลังเล็กชั้นเดียว มีต าหนักส าหรับเจ้านาย
บนยอดเขาใกล้กันอีก 2 แห่ง ที่เชิงเขาตรงทางขึ้นมีโรงทหารรักษาพระองค์ มีโรงรถ โรงม้า มีกระโจม
พักทหารยาม แต่สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ไม่ปรากฏหลักฐานหลงเหลืออยู่ พระราชวังแห่งนี้ได้ใช้เป็นที่ประทับ
เพียงครั้งเดียว และได้ทรงใช้รับราชทูตโปรตุเกส เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2420 หลังจากนั้นไม่ได้
เสด็จประทับอีก และไม่ได้พระราชทานนามไว้ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า เขาวัง หรือพระราชวังบนเขาสัต
นาถ ถึงสมัยรัชกาลที ่6 ก็ไม่โปรดและไม่เคยเสด็จไปประทับจึงทิ้งร้างไป ต่อมารัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดฯ พระราชทานให้เป็นธรณีสงฆ์ตั้งแต่พ.ศ.2476  

3. พระราชวังรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง89  
  เนื่องมาจากการเสด็จประพาสรอบแหลมมลายูของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีพ.ศ.2433  เมืองระนองเป็นหัวเมืองส าคัญทางปักษ์ใต้ฝั่งตะวันตก พระ
ยารัตนเศรษฐี (คอซิมก๊อง ณ ระนอง) เจ้าเมืองระนองจึงได้สร้างพระที่นั่งขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขา 
เพ่ือถวายให้ทรงใช้เป็นที่ประทับ จาก ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบ
แหลมมลายู รัตนโกสินทรศก 109 แสดงให้เห็นว่า บริเวณทางเข้าด้านหน้าสุดนั้นเป็นต าแหน่งที่ตั้ง
ของเสาธง มีอาคารหลักตั้งอยู่ทางด้านหน้าแบ่งออกไปเป็นปีกซ้ายและปีกขวา โดยปีกด้านหนึ่งเป็น

                                                           

 87 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานเรื่องสถานที่ต่างๆ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, 97. 

 88 “โปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังที่เมืองเพชรบุรี ราชบุรี (พ.ศ.2414-26)”, สมุดไทยด า, 
อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, จ.ศ.1233-1246, เลขท่ี 3, หอสมุดแห่งชาติ. 

 89 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานเรื่องสถานที่ต่างๆ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, 98-100. ปัจจุบันเป็นที่ท าการศาลากลาง
จังหวัดระนอง 
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เรือนที่ประทับของเจ้านายและเป็นที่พักของเหล่าข้าราชการ ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นเรือนที่ใช้ส าหรับจัด
เลี้ยง ส่วนอาคารตรงกลางเป็นทางเข้าสู่มุขโถง และท้องพระโรงตามล าดับ โดยห้องที่ติดอยู่กับท้อง
พระโรงทางด้านหลังจัดเป็นที่พักของมหาดเล็ก ที่มีบันไดขึ้นสู่ที่ประทับส่วนต่างๆของฝุายใน ซึ่งตั้งอยู่
บนเนินสูง พ้ืนที่โดยรอบอาคารที่ประทับ 8 เหลี่ยม เป็นสนามหญ้าและสวนไม้ดอกไม้ประดับอย่าง
กว้างขวาง มีโรงครัวตั้งอยู่ด้านในสุด มีอาคารอ่ืนๆ ได้แก่ ที่พักของเหล่ามหาดเล็ก ทหาร ต ารวจ และ
ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ90 
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามว่า “รัตน
รังสรรค์” และพระราชทานชื่อเขาที่ตั้งพระที่นั่งว่า “นิเวศคีรี”91 ต่อมาทรงพระราชด าริว่า นานๆครั้ง
ถึงจะได้เสด็จเมืองระนอง พระราชวังหากไม่ได้ใช้ก็จะทรุดโทรมลง จึงพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตว่า ให้ใช้พระที่นั่งหลังนี้เป็นศาลากลาง หากเมื่อมีการเสด็จประพาสเจึงให้จัดเป็นที่ประทับ 
และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปประทับที่พระราชวังรัตนรังสรรค์ 2 
ครั้ง คือ เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระยุพราช 1 ครั้ง และเม่ือเสวยราชสมบัติก็ได้เสด็จไปประทับอีกครั้ง
  ส่วนกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทั้ง 2 สมัยข้างต้น พระองค์ได้มีการสร้างวัง
ที่ส าหรับประทับแรมนอกเมืองด้วยเช่นกัน ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างใน
กรุงเทพฯ 1 แห่ง คือ พระราชวังใหม่ (พระบวรราชวังใหม่) ทรงสร้างต าหนักที่ประพาส ณ ต าบลสี
เทาในแขวงสระบุรี92 ส่วนกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ทรงบูรณะวังในกรุงเทพฯ 1 แห่ง คือ วังใหม่ 
และสร้างวังตามหัวเมืองต่างๆ อีก 3 แห่งดังนี้ ต าหนักที่ประทับที่ริมปูอมเสือซ่อนเล็บ สมุทรปราการ 
ต าหนักที่ประพาส ณ ที่นาวังหน้า ต าบลบางนา แขวงพระประแดง และที่บางยี่ โถ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา93 

 2.2.2 พระราชวังและวังเพ่ือใช้แปรพระราชฐานในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)  

1. พระราชวังประทุมวัน กรุงเทพฯ94 
  ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบฝั่งใต้ บริเวณที่เป็นที่นาหลวงทุ่งบางกะปิ วัตถุประสงค์

การสร้างพระราชวังนี้ขึ้น เพ่ือเป็นที่เสด็จประพาสและให้เป็นที่พักผ่อน พระองค์โปรดฯ ให้สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติเป็นแม่กอง มีพระยาสามภพพ่ายเป็นนายงาน พระบาทสมเด็จพระจอม

                                                           

 90 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาส
ทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู รัตนโกสินทรศก 109 เล่ม 1 (พระนคร: องค์การค้าคุรุสภา, 
2507), 69-74. 

 91 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาส
ทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลายู รัตนโกสินทรศก 109 เล่ม 1,88. 

 92 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 
26 เรื่องต านานวังเก่า, 65-66. 

 93 เรื่องเดียวกัน, 94 และ101. 
 94 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานเรื่องสถานที่ต่างๆ ซึ่ง

พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, 29-30. 
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เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯ ให้ขุดสระใหญ่ขึ้น 2 สระติดต่อกัน สระด้านเหนือเป็นที่เสด็จประพาส สระ
ด้านใต้ส าหรับให้ราษฎรไปเล่นเรือ ดินที่ขุดจากสระให้ท าเป็นเกาะใหญ่น้อยหลายเกาะ ส่วนที่ริมฝั่งให้
ถมเป็นสวน แล้วขุดคลองไขน้ าจากคลองแสนแสบเข้ามายังสระ มีทางให้เรือเข้าที่ฝั่งสระด้านเหนือ
จรดฝั่งคลองแสนแสบเป็นที่ตั้งพระท่ีนั่ง 2 ชั้นที่ประทับแรมอยู่ริมสระ มีพลับพลาให้เสด็จออกให้เฝูาฯ 
มีโรงละคร และต าหนักฝุายใน พร้อมทั้งโปรดฯ ให้สร้างวัดประจ าวัง พระราชทานนามว่า วัดปทุมวนา
ราม มีพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกายจ าพรรษา95  

   ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระที่นั่งที่ประทับช ารุดทรุดโทรม และสระตื้นเขินหมด จึง
ได้พระราชทานให้เป็นโรงทหารและราชการอ่ืนๆ ในสมัยรัชกาลที่ 6 เจ้าฟูากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทรา
ชัยเสด็จกลับจากศึกษาในต่างประเทศ จึงพระราชทานที่พระราชวังนี้ให้สร้างวังเป็นที่ประทับ  

2. วังนันทอุทยาน กรุงเทพฯ96 
  วังนันทอุทยาน หรือวังสวนอนันต์97 วังนี้สร้างทางฝั่งธนบุรี บริเวณที่สวนริม
คลองมอญ มูลเหตุในการสร้าง คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปรารภว่าถ้าพระองค์
เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์ ดังนั้น
พระเจ้าลูกเธอซึ่งยังทรงพระเยาว์และเจ้าจอมมารดาของพระองค์อยู่ในพระบรมมหาราชวังอาจจะ
ได้รับความเดือดร้อน จึงโปรดฯ ให้ซื้อสวนเพื่อสร้างวังนันทอุทยานท าเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกเธอ 
กับเจ้าจอมมารดา  

  วังนันทอุทยานก่อสร้างในปีพ.ศ.2400 โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชย
ญาติเป็นนายงาน การก่อสร้างได้ไม่นานสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติถึงแก่พิราลัย รัชกาลที่ 4 
จึงโปรดฯ ให้กรมหลวงวงศาธิราชสนิทเป็นนายงานด าเนินการก่อสร้างจนกระทั่งถึงปีพ.ศ.2408
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต การก่อสร้างวังดังกล่าวจึงได้หยุดลง ภายในวังนันท
อุทยาน ประกอบด้วย ต าหนักที่ประทับ ต าหนักข้างใน 10 หมู่ มีเขื่อนเพชรล้อมรอบ และได้ขุดคลอง
ต่อจากคลองมอญเข้าไปจนถึงที่ประทับ 98 รัชกาลที่ 4 จึงพระราชทานวังนันทอุทยานให้แก่
พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนต าหนักข้างในซึ่งเตรียมไว้จะให้เป็นที่พระเจ้าลูกเธอ
เสด็จอยู่กับเจ้าจอมมารดานั้น โปรดฯ ให้รื้อไปสร้างเป็นต าหนักตามวังพระเจ้าลูกเธอ  5 แห่ง คือ วัง
กรมหลวงพิชิตปรีชากร วังกรมหมื่นภูธเรศธ ารงศักดิ์ วังกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ วังกรมหมื่นราช
ศักดิ์สโมสร และวังกรมขุนศิริธัชสังกาศ 

                                                           

 95 เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 
4, 85. 

 96 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานเรื่องสถานที่ต่างๆ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, 27-28. 

 97 ปัจจุบันเป็นที่ท าการของทหารเรือ ตรงข้ามวัดชิโนรสาราม 
 98 เกียรติ ลออวิไล, “วังนันทอุทยาน”, นาวิกศาสตร์, ปีที่ 6 ฉบับที่ 65 (มิถุนายน 

2525), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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3. วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ99 
  วังสราญรมย์สร้างขึ้นในปพี.ศ.2409 ใกล้พระบรมมหาราชวังทางด้านตะวันออก 
โดยรัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภเป็นแม่กอง100 ด้วยทรงพระราชด าริว่า เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชันษาพอจะทรงมอบราชสมบัติพระราชทาน 
ส่วนพระองค์จะเสด็จออกไปประทับเป็นพระเจ้าหลวงอยู่ที่วังสราญรมย์ แต่พระองค์เสด็จสวรรคต
เสียก่อน ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานวังสราญรมย์ให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยา
เธอ เจ้าฟาูกรมพระจักรพรรดิพงศ์เม่ือแรกเสด็จออกจากวัง และเมื่อสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเสด็จไป
ประทับวังใหม่แล้ว จึงพระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟูาฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วร
เดช เสด็จประทับอยู่จนสร้างวังบูรพาภิรมย์แล้ว ต่อมาได้จัดวังสราญรมย์เป็นศาลาว่าการกระทรวง
ต่างประเทศ และใช้เป็นที่รับเจ้านายต่างประเทศที่มาเป็นแขกเมือง ได้โปรดฯ ให้สร้างซ่อมแปลงใหม่
ทั้งวัง เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อยังเสด็จด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระ
ยุพราชเสด็จกลับจากทรงศึกษาวิชาการในประเทศยุโรป จึงพระราชทานให้เป็นที่เสด็ จประทับจน
ตลอดรัชกาลที่ 5 

4. พระราชวังจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาพที่ 17) 
 พระราชวังนี้เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และกลายเป็น

พระราชวังร้างจากการกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในปีพ.ศ.2310 พอมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “พระราชวังจันทรเกษม”101  
พระองค์โปรดฯ ให้กรมหลวงวงศาธิราชสนิทเป็นแม่กองก่อสร้าง มีกรมขุนสีหราชสีหวิกรมเป็นนาย
ช่าง พระยาราชนุกูล (รอด) สร้างพระท่ีนั่งฝุายหน้า ฝุายใน เรือนที่ประเทียบ โรงทหาร โรงช้าง และที่
พักพนักงาน102 โดยในรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประทับที่พระราชวังจันทรเกษม จนกระทั่งสร้างพระราชวัง
บางปะอินแล้วเสร็จ จึงพระราชทานวังจันทรเกษมให้เป็นที่ว่าการมณฑลอยุธยา103  

 สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่
ส าคัญมีดังนี้  1.พระที่นั่งพิมานรัตยา เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสูง 2 ชั้น ผังเป็นรูปตัว T มีขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วยกลุ่มเรือน 4 หลัง เรือนหลังหน้าใช้เป็นโถงทางเข้า เมื่อเข้ามาจะพบกับชานกลางแบบ
เรือนไทยเดิมท่ีเชื่อมอาคารทั้งหมดเข้าด้วยกัน ต าหนักใหญ่ตั้งอยู่ด้านหลัง 3.หอพิสัยศัลยลักษณ์ เป็น
หอสูง 4 ชั้นในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขยื่นออกมาด้านหน้า ลักษณะเป็นหอคอยโครงสร้างก่ออิฐกถือปูน 
อาคารหลังนี้รัชกาลที่ 4 ใช้เป็นที่ประทับชมทัศนียภาพส่องกล้องทอดพระเนตรดาว 

                                                           

 99 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานเรื่องสถานที่ต่างๆ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, 31. 

 100 เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล
ที่ 4, 27-28. 

 101 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63 เรื่องกรุงเก่า, 173. 
 102 เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาล

ที่ 4, 310. 
 103 ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ภาพที่ 17 ผังบริเวณพระราชวังจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา 
ที่มา : กองอนุรักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากร, “ผังบริเวณพระราชวังจันทรเกษม,” ม.ป.ป. 
 

5. พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี104 (ภาพที่ 18) 
 เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชด าริว่า ราชธานี
อยู่ที่กรุงเทพฯอยู่ใกล้ทะเล ถ้าหากเกิดสงครามกับต่างประเทศ บางทีข้าศึกอาจจะเอาเรือก าปั่นรบขึ้น
มาถึงราชธานีได้ เพราะฉะนั้นสมควรจะมีราชธานีไว้อีกสักแห่ง ส าหรับจะได้ตั้งต่อสู้ข้าศึกซึ่งมีก าลังมา
ในทางทะเล ได้โปรดฯให้ตรวจดูที่อ่ืนเห็นไม่เหมาะเท่าเมืองลพบุรี ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้
ทรงตั้งเป็นราชธานีส าหรับต่อสู้ข้าศึก โดยพระองค์ทรงมีพระราชด าริอย่างเดียวกัน จึงโปรดฯ ให้
บูรณะพระราชวังขึ้น โดยให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์เป็นแม่กอง พระนรินทรราชเสนีย์เป็นกงสี พระยา
พิชัยสงคราม พระยาวิชิตณรงค์เป็นแม่กองท าการสร้างที่ประทับ และให้ซ่อมแซมอาคารที่ยังคงใช้ได้ 
เช่น พระท่ีนั่งจันทรพิศาล ประตูและก าแพงวัง เป็นต้น นอกจากนั้นทรงสร้างพระที่นั่งเสด็จประทับ 
และต าหนักข้างใน โดยอาคารที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 มีดังนี้  

 1.พระท่ีนั่งพิมานมงกุฎ เป็นอาคารสูง 2 และ 3 ชั้นเชื่อมต่อกัน อาคารด้านหน้า
เป็นตึก 2 ชั้น ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่แบ่งเป็น 3 ส่วน ซึ่งประกอบด้วยท้องพระโรง คือ พระที่นั่งวิ
สุทธิวินิจฉัยขนาบข้างด้วยพระที่นั่งไชยศาสตรากรทางใต้และพระที่นั่งอักษรศาสตราคมทางเหนือ 
ส่วนหลังเป็นตึก 3 ชั้น ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นที่ประทับส่วนพระองค์และฝุายใน เรียกว่า พระที่นั่ง
พิมานมงกุฎ 
                                                           

 104 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานเรื่องสถานที่ต่างๆ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, 50-52. ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ประจ าจังหวัดลพบุรี 
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  2.ตึกพระประเทียบ มีทั้งหมด 8 หลัง เรียงเป็นแถว 2 แถว  
 3.ตึกท่ีพักของทหารรักษาการณ์ ใช้เป็นที่พักของทหารรักษาการณ์พระราชวัง 

ส าหรับรักษาความปลอดภัยแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 พระนารายณ์ราชนิเวศน์ได้เป็นที่ประทับเวลาเสด็จประพาสทั้งในรัชกาลที่ 4 

และรัชกาลที่ 5 จนสร้างทางรถไฟแล้ว จึงพระราชทานที่วังให้เป็นสถานที่ราชการจนถึงปัจจุบัน 
 

 
ภาพที่ 18 ผังบริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี 
ที่มา : สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4 –พ.ศ.2480 
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553) 47. 
 

6. พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี105(ภาพที่ 19) 
  พระราชวังพระนครคีรี ตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันตก สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่
ประทับแปรพระราชฐานในฤดูร้อน เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) สมุหกลาโหมเป็นแม่กอง
สร้าง พระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ (ท้วม บุนนาค) ปลัดเมืองเพชรบุรีเป็นนายงานสร้างพระราชวังขึ้นที่บน
เขาสมณ เขามีทั้งหมด 3 ยอด โดยยอดเขาทางด้านทิศตะวันออก โปรดฯ ให้สร้างพระเจดีย์วิหาร 
ยอดกลางมีพระเจดีย์อยู่ โปรดฯ ให้บูรณะปฎิสังขรณ์ ส่วนยอดเขาทางด้านทิศตะวันตก โปรดฯ ให้
สร้างพระราชวังพระราชทานนาม “พระนครคีรี” ส่วนเขาสมณ พระราชทานนามใหม่ว่า “เขามหา
สวรรค์” โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้น าแบบอย่างสถาปัตยกรรมตะวันตก
มาผสมกับสถาปัตยกรรมไทยและจีน   

                                                           

 105 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานเรื่องสถานที่ต่างๆ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, 56-58. 
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ภาพที่ 19 ผังบริเวณพระนครคีรี จ.เพชรบุรี มีอาคารตั้งอยู่บนยอดเขาทั้ง 3 ลูก 
ที่มา : สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4 –พ.ศ.2480, 
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553) 51. 
 

 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)  
1. พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ106 (ภาพที่ 20) 

 หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินกลับ
จากการ เสด็ จประพาสยุ โ รป ในปีพ .ศ .2440 พระองค์ ทรง มีพระราชด าริ ว่ า  ฤดู ร้ อนใน
พระบรมมหาราชวังร้อนจัด เพราะมีตึกบังทิศทางลมอยู่โดยรอบ ท าให้กระแสลมพัดผ่านไม่สะดวก 
ดังนั้นพระองค์จึงมีพระราชด าริให้มีที่ไว้ประทับพักร้อน ส าหรับตากอากาศในเมือง ใช้เป็นสถานที่
ประทับแรม ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์ในการซื้อที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษมทางทิศใต้ ไปจรดคลองสามเสน
ทางทิศเหนือ ด้านตะวันออกจรดทางรถไฟ พระราชทานชื่อต าบลนี้ว่า “สวนดุสิต”107 การก่อสร้าง
พระราชวังสวนดุสิต เริ่มปีพ.ศ.2442 โดยสร้างเป็นพลับพลาชั่วคราวขึ้นก่อน และได้เสด็จมาประทับ
แรมเมื่อทรงว่างจากพระราชกิจ ต่อมาในปีพ.ศ.2444 ได้โปรดฯ ให้สร้างที่ประทับถาวรองค์แรก คือ 
พระที่นั่งวิมานเมฆ และมีพระที่นั่งอ่ืนๆ ดังนี้ พระที่นั่งอภิเษกดุสิต พระที่นั่งอัมพรสถาน พระที่นั่ง
อนันตสมาคม และพระต าหนักเรือนต้น เป็นต้น  

                                                           

 106 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 
26 เรื่องต านานวังเก่า, 94-95. 

 107 เรื่องเดียวกัน.  
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ภาพที่ 20 ผังบริเวณพระราชวังดุสิต 
ที่มา : สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4 –พ.ศ.2480 
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553) 119. 
 

2. พระต าหนักพญาไท กรุงเทพฯ108 
 สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 พระองค์
โปรดที่จะทรงขับรถยนต์พระท่ีนั่งประพาสไปตามถนนต่างๆ เมื่อเสด็จประพาสถนนซังฮ้ีไปทางท้องทุ่ง
พญาไท พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยที่ดินริมคลองสามเสนต่อกับทุ่งพญาไท จึงโปรดฯ ให้ซื้อที่ดิน
ทั้งสองฝั่งถนนซังฮ้ีประมาณ 100 ไร่ เพ่ือทรงปลูกผัก เลี้ยงไก่พันธุ์ต่างประเทศและท านา และแบ่งที่
ท าสวนไม้ดอก สวนผัก ขุดคูน้ า ปลูกบัว โดยมีพระต าหนักหลังเล็ก ส าหรับเสด็จไปประทับแรมหลัง
หนึ่ง พระราชทานนามว่า “ต าหนักพญาไท” และมีต าหนักส าหรับเจ้านายฝุายใน และข้าราชบริพาร
พักอีกหลังหนึ่ง  

 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 สมเด็จพระ
ศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จออกไปประทับอยู่ที่พระต าหนักพญา
ไทจนตลอดพระชนมายุ เมื่อสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนาพระต าหนักพญาไทให้เป็นพระราชวังพญาไท และโปรดฯ ให้
สร้างพระราชมณเฑียรสถานเป็นที่เสด็จประทับต่อมา 

 
 
 

                                                           

 108 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 
26 เรื่องต านานวังเก่า,  95. 
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3. พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี109 (ภาพที่ 21) 
 พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มูลเหตุการสร้างเนื่องมาจาก
เกาะสีชังเป็นสถานที่รับลมอากาศดี และเป็นสถานที่พักตากอากาศที่นิยมอย่างมากในสมัยนั้น 
โดยเฉพาะคนเจ็บปุวย มักจะได้รับค าแนะน าจากแพทย์ให้มารักษาตัวที่เกาะสีชัง ดังนั้นเมื่อพระเจ้าลูก
ยาเธอเจ้าฟูามหาวิชราวุธทรงประชวร แพทยห์ลวงได้ถวายค าแนะน าให้เสด็จไปประทับรักษาพระองค์
ที่เกาะสีชัง ซึ่งที่เกาะสีชังไม่มีพลับพลาที่ประทับต้องทรงพักท่ีเรือนหลวง มีแต่เรือนที่ปลูกไว้ให้
ชาวตะวันตกเช่าพักอาศัย 
 ต่อมาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีทรงประชวร จึงได้เสด็จไปประทับที่
เกาะสีชัง โดยได้สร้างกระโจมพักใกล้เรือนที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟูามหาวิชราวุธ ดังนั้น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชทานทรัพย์สร้างตึกข้ึนเพ่ือใช้เป็นที่พักฟ้ืน 3 
หลังด้วยกัน พระราชทานนามว่า ตึกวัฒนา ตึกผ่องศรี และตึกอภิรมย์110 
 ในปีพ.ศ.2435 พระนางเจ้าวรราชเทวีได้ประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟูา
จุฑาธุชราชดิลก ที่พระราชฐานบนเกาะสีชัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึง
พระราชทานนามพระราชวังว่า “พระจุฑาธุชาราชฐาน” พร้อมกับทรงก่อพระฤกษ์พระที่นั่ง และได้
ทรงพระราชทานชื่อ ดังนี้ พระที่นั่ง 4 องค์ ได้แก่ 1.พระท่ีนั่งโกสีย์วสุภัณฑ์ 2.พระท่ีนั่งมันธาตุ
รัตนโรจน์ พระที่นั่งซึ่งก่อพระฤกษ์สร้างในสถานที่ได้เสด็จประทับครั้งแรก 3.พระท่ีนั่งโชติรสประภาต์ 
4.พระท่ีนั่งเมขลามณี และมีพระต าหนักที่พระราชทานนามไว้ 14 หลัง111  

 จากเหตุการณ์วิกฤตการณ์ ร.ศ.112 เหตุการณ์ความขัดแย้งข้อพิพาทระหว่าง
สยามกับฝรั่งเศส ฝรั่งเศสน าเรือรบเข้ามาปิดบริเวณอ่าวไทย ท าให้เกาะสีชังเป็นสถานที่ที่อาจได้รั บ
อันตราย เป็นผลให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ได้เสด็จไปประทับเหมือนแต่ก่อน แม้
เสด็จประพาสก็เพียงเสด็จขึ้น แล้วเสด็จกลับประทับแรมในเรือพระที่นั่งจักรี ดังนั้นพระองค์จึงโปรดฯ 
ให้รื้อพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ ไปสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆที่พระราชวังดุสิต ส่วนพระต าหนักที่พระ
เจ้าลูกยาเธอเคยไปประทับพักฟ้ืนได้รื้อถอนไปหมด  ปัจจุบันในเขตพระราชฐานยังคงมีอาคารเหลืออยู่
เพียงบางหลัง เช่น ตึกวัฒนา ตึกผ่องศรี ตึกอภิรมย์ เป็นต้น  

                                                           

 109 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ต านานเรื่องสถานที่ต่างๆ ซึ่ง
พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, 98. 

 110 “เรื่องการก่อสร้างที่เกาะสีชัง,” เอกสารรัชกาลที่ 5กระทรวงโยธาธิการ  81/35 
ส านักจดหมายเหตุแห่งชาติ  

 111 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานรายชื่อพระต าหนักทั้ง 
14 หลัง ดังนี้ 1.พระต าหนักวาสุกรีก่องเก็จ 2.พระต าหนักเพ็ชรระยับ 3.ต าหนักทับทิมสด 4.ต าหนัก
มรกตสุทธิ์ 5.ต าหนักบุษราคัม 6.ต าหนักก่ าโกมิน 7.ต าหนักนิลแสงสุก 8.ต าหนักมุกดาพราย 9.
ต าหนักเพทายใส 10.ต าหนักไพฑูรย์กลอก 11.ต าหนักดอกตะแบกลออ 12.ต าหนักโอปอล์จรูญ 13.
ต าหนักมูลการะเวก และ14.ต าหนักเอกฟองมุก 
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ภาพที่ 21 ผังบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 
ที่มา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, โครงการส ารวจและออกแบบเพื่อ
พัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เอกสารอัดส าเนา. 2548. ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
 

4. พระราชวังบ้านปืน จังหวัดเพชรบุรี112 (ภาพที่ 22) 
 พระราชวังบ้านปืน ตั้งชื่อตามหมู่บ้านคือ “บ้านปืน” พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2452 มูลเหตุที่สร้างเนื่องจาก
คราวเสด็จกลับจากการประพาสยุโรปในพ.ศ.2451 พระองค์ทรงประชวรบ่อยครั้ง พระองค์ทรง
พระราชด าริว่าอากาศที่เมืองเพชรบุรีไม่ชื้น เหมาะส าหรับการตากอากาศ และเสด็จประทับในฤดู
ฝน113 ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศในพระนครท าให้ประชวรได้ง่าย แต่พระราชวังพระนครคีรีที่มีอยู่แล้วใน
จังหวัดเพชรบุรีนั้นตั้งอยู่บนเขา ไม่เหมาะส าหรับการแปรพระราชฐานไปประทับในฤดูฝน จึงโปรดฯ 
ให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่ตามแบบพระราชวังฤดูร้อนริมทะเลสาปของพระเจ้าวิลเฮล์ม ไกเซอร์แห่ง
เยอรมัน ที่พระองค์เคยเสด็จประทับแรมเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป โดยพระราชวังแห่งนี้มีมิสเตอร์
คาร์ล เดอร์ริ่ง สถาปนิกชาวเยอรมันเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง พระองค์ทรง
พระราชทานนามพระราชวังแห่งนี้ว่า “พระที่นั่งศรเพชรปราสาท” แต่การก่อสร้างเริ่มต้นเพียงท า
ถนนหนทางและปลูกพระต าหนักเครื่องไม้เป็นที่ประทับชั่วคราวเท่านั้น รัชกาลที่ 5 พระองค์เสด็จ
                                                           

 112 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 
26 เรื่องต านานวังเก่า, 100. 

 113 กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร เล่มที่ 15 (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2507), 188. 
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สวรรคตเสียก่อน พอมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงโปรดฯ ให้
สร้างต่อจนเสร็จและพระราชทานนามใหม่ว่า “พระรามราชนิเวศน์”  

 

 
ภาพที่ 22 พระรามราชนิเวศน์ ที่สร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 

 (จากการลงภาคสนาม 30 พฤศจิกายน 2557) 
 

 2.3 สรุปพระราชวังและวังเพ่ือใช้ในการเสด็จประทับแรมและแปรพระราชฐาน 
 การสร้างพระราชวังและวังเพ่ือใช้ในการเสด็จประทับแรมและแปรพระราชฐานมีมา

ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จออกจากพระราชวัง
หลวงโดยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันจึงจ าเป็นต้องมีการสร้างพระราชวังหรือวังเพ่ือใช้เป็นสถานที่
ประทับของพระองค์ เช่น เพ่ือเสด็จไปนมัสการปูชนียสถานตามหัวเมืองต่างๆ หรือเพ่ือประทับส าราญ
พระอิริยาบถ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเสด็จประทับแรมชั่วคราวในระยะเวลาอันสั้น เป็นผลให้อาคารที่
ประทับดังกล่าวมีลักษณะของอาคารส่วนใหญ่เป็นสิ่งก่อสร้างก่ึงถาวร มีพระต าหนักใหญ่เล็กต่างกันไป 
โดยยังไม่ได้มีขอบเขตของวังที่แน่นอน แต่เมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระราชด าริที่จะสร้างพระราชวัง
เพ่ือเปลี่ยนไปประทับอยู่ที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวในระยะเวลานาน ท าให้เกิดการก่อสร้างพระราชวังให้มี
ลักษณะเหมือนกันกับพระราชวังขึ้น โดยภายในพระราชวังมีพระที่นั่งหรืออาคารถาวรขึ้น และอาคาร
ดังกล่าวที่มีหน้าที่การใช้สอยเหมือนในพระราชวังหลวง เช่น มีท้องพระโรง ที่ประทับของพระเจ้า
แผ่นดิน มีประทับของฝุายใน มีศาลาลูกขุน โรงม้า โรงช้าง เป็นต้น ส่วนอาคารประกอบอื่นๆ มีจ านวน
อาคารที่น้อยและมีขนาดที่เล็กลง  

 
3 การเปรียบเทียบพระราชวังหลวง กับพระราชวังและวังเพื่อใช้ในการเสด็จแปรพระราชฐานใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ 
 พระราชวังหลวงแห่งพระศรีอยุธยา เป็นต้นแบบของพระราชวังหลวงที่ถูกสร้างขึ้นใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการน าระเบียบแบบแผน ต าแหน่งที่ตั้งของพระที่นั่ง ขนาดของพระมหา
ปราสาทพระราชมณเฑียร รวมถึงการสร้างพระอารามในพระราชวัง ตลอดจนปูอมปราการ ประตูที่
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รายรอบพระบรมมหาราชวัง มาใช้อย่างใกล้เคียงที่สุด อาจมีข้อแตกต่างกันต่างกันตรงต าแหน่งทิศ
ทางการจัดวางพระราชวังเพียงเล็กน้อย คือที่พระราชวัง หันหน้าไปทางทิศเหนือ มีแม่น้ าเจ้าพระยา
อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวัง ส่วนพระราชวังหลวงที่พระนครศรีอยุธยาหันหน้าวังไปทางทิศ
ตะวันออก มีแม่น้ าเจ้าพระยาอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระราชวัง และเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระ
ราชประสงค์เสด็จไปประทับที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวในระยะเวลานานนั้น พระองค์จึงโปรดฯ ให้สร้าง
พระราชวังขึ้น ดังปรากฏพระราชวังเพ่ือใช้ในการเสด็จแปรพระราชฐานสมัยกรุงศรีอยุธยา 2 แห่ง114 
คือ วังจันทรเกษมที่พระนครศรีอยุธยา และพระราชวังที่เมืองลพบุรี ส่วน ในสมัยรัตนโกสินทร์มี
พระราชวังเพ่ือใช้ในการเสด็จแปรพระราชฐาน 1 แห่ง คือ พระราชวังพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ที่
สร้างข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 

 โดยการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า พระราชวังเพ่ือใช้ในการเสด็จแปรพระราชฐานสมัยกรุง
ศรีอยุธยาทั้ง 2 แห่งยังปรากฏการใช้ระเบียบแบบแผนการวางผังพระราชวังเหมือนพระราชวังหลวง ที่
ได้แสดงให้เห็นถึงการเลือกภูมิศาสตร์ที่ตั้งของพระราชวังให้มีความเหมาะสมใกล้กับแม่น้ าสายส าคัญ 
เพ่ือที่จะใช้เป็นทางสัญจรมายังพระราชวัง เป็นแนวปูองกันพระราชวัง และใช้อุปโภคบริโภคส าหรับ
คนภายในพระราชวัง ซึ่งการวางขอบเขตของพระราชวังทั้ง 2 แห่ง ผังจะมีผังอยู่ในรูปทรงเรขาคณิต 
(geometry) เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ล้อมรอบด้วยก าแพงทึบหนารอบพระราชวัง มีต าแหน่งของปูอมปืน
ใหญ่ตั้งอยู่ตามมุมก าแพง เพ่ือส าหรับรักษาความปลอดภัยแก่คนภายในพระราชวัง ส่วนที่ก าแพงจะมี
ช่องประตูขนาดต่างๆเพ่ือใช้ติดต่อกับภายนอกได้ ที่ส าคัญคือการแบ่งเขตภายในพระราชวังยังใช้
ระเบียบแบบพระราชวังหลวง คือ แบ่งเป็น 4 ส่วนที่ประกอบด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอก ชั้นกลาง 
ชั้นใน และวัดประจ าพระราชวังอยู่เช่นเดิม ซึ่งการกั้นแบ่งระหว่างเขตภายในพระราชวังด้วยก าแพง  
เป็นผลให้พื้นที่ของเขตพระราชฐานชั้นต่างๆ มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิตอีกด้วย โดยพระราชฐาน
แต่ละเขตมีประตูชั้นในใช้ส าหรับติดต่อระหว่างกัน การสร้างอาคารจะตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของ
พระราชวัง และต าแหน่งที่ตั้งของฝุายในตั้งไว้บริเวณพ้ืนที่ด้านในสุดของพระราชวัง เป็นผลให้ก็ได้
น าเอาขนบธรรมเนียมประเพณีของพระราชวังหลวงมาใช้เพ่ือไม่ให้ชาย-หญิงปะปนกันมาใช้ แต่การ
สร้างพระราชวังเพ่ือใช้ในการเสด็จแปรพระราชฐานสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีการปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบของพระราชวังบางอย่างเพ่ือความเหมาะสม เช่น ที่วังจันทรเกษม เป็นที่ประทับของพระ
มหาอุปราช ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดิน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีที่ประทับที่แสดงถึง
พระเกียรตยศดังกล่าวจึงเกิดการสร้างพระราชวังขึ้น โดยภายในพระราชวังมีพระที่นั่งเหมือนกันกับ
พระราชวังหลวง เพียงแต่มีขนาดและสัดส่วนที่ย่อมกว่าเท่านั้น และได้ถูกจ ากัดในการใช้อาวุ ธเพ่ือ
ปูองกันการคิดกบฎต่อพระเจ้าแผ่นดิน ส่วนพระราชวังที่เมืองลพบุรีที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
โปรดฯ ให้สร้างเมืองลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่ 2 เนื่องจากพระเจ้าแผ่นดินทรงประทับอยู่ที่พระราชวัง

                                                           

 114 พระราชวัง 2 แห่ง คือ วังจันทรเกษมที่พระนครศรีอยุธยา และพระราชวังที่เมือง
ลพบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯ ให้บูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ แต่จาก
การศึกษาครั้งนี้ จะให้ความส าคัญกับผังบริเวณของพระราชวังในสมัยกรุงศรีอยุธยามากกว่าเนื่องจาก
ยังปรากฏหลักฐานของการวางผังบริเวณทีชัดเจน สามารถน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับพระราชวัง
หลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ 
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หลวงมาเป็นระยะเวลานาน เป็นผลท าให้พระองค์ทรงมีความคุ้นเคยและเคยชินกับแบบแผนดังกล่าว 
จึงโปรดฯ ให้น าแบบมาใช้ในการสร้างพระราชวังเพ่ือใช้ในการเสด็จแปรพระราชฐาน แต่จะมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมภายในพระราชวังที่สร้างขึ้นตามพระราชนิยมในช่วงเวลานั้นๆ เช่น ช่องประตูหน้าต่าง
เป็นโค้งยอดแหลม เป็นต้น 

 พระราชวังพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี สร้างข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นพระราชวังเพ่ือใช้ในการเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับนอกเมือง แต่
เนื่องจากภูมิศาสตร์ที่ตั้งของพระราชวังซึ่งตั้งอยู่บนภูเขานั้น ท าให้มีผลต่อการวางผังพระราชวังทีจ่ะ
ไม่ได้มีรูปแบบเหมือนกับพระบรมมหาราชวังอีกต่อไป แต่ทั้งนี้พระนครคีรีก็ยังคงยึดระเบียบแบบแผน
ของการวางผังพระบรมมหาราชวังอยู่ดังปรากฏ ยอดเขาทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของวัดประจ า
พระราชวัง ส่วนยอดเขาทางด้านทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของเขตพระราชฐานชั้นต่างๆ ซึ่งจากต าแหน่ง
ของพระอารามประจ าพระราชวังได้แสดงให้เห็นถึงการแยกพ้ืนที่ของวัดออกจากพ้ืนที่พระราชวัง ส่วน
การแบ่งเขตพระราชฐานนั้นได้สร้างไล่เรียงขึ้นมาจากเชิงเขา คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก ชั้นกลาง 
และชั้นใน โดยพระนครคีรีไม่ปรากฏก าแพงล้อมรอบพระราชวัง เป็นผลให้ขอบเขตและพ้ืนที่ต่างๆ
ภายในพระราชวังจึงมีลักษณะเป็นรูปทรงที่เป็นอิสระ (freeform) แตย่ังปรากฏปูอมปราการที่ใช้
ปูองกันและโจมตีศัตรูเหมือนพระบรมมหาราชวัง แต่จากเหตุผลในการรักษาความปลอดภัย ท าให้มี
การสร้างก าแพงล้อมเฉพาะในเขตส าคัญ เช่น เขตพระราชฐานชั้นกลางและชั้นในเท่านั้น ส่วนบาง
พ้ืนที่ที่ไม่ต้องการความมิดชิดนักก็ใช้อาคารกั้นแทน โดยพระราชวังแห่งนี้ไม่ปรากฏแนวแกนส าคัญ
ของพระราชวัง เพราะอาคารจะตั้งเรียงรายตามเชิงเขาและบนยอดเขา อีกทั้งยังเป็นพระราชวังที่
ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และ
สถาปัตยกรรมไทยประเพณีสมัยอยุธยา115  

 โดยการสร้างพระนครคีรีของรัชกาลที่ 4 คือ การเริ่มต้นการรื้อฟ้ืนประเพณีการเสด็จออก
จากพระนครที่หยุดชะงักลงตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยา พระราชวังในการเสด็จแปรพระราชฐาน และ
พระองค์ทรงได้เปลี่ยนแปลงระเบียบแบบแผนของการสร้างพระราชวังในการเสด็จแปรพระราชฐานไป
จากรูปแบบเดิม ที่จะส่งผลต่อการสร้างพระราชวังในการเสด็จแปรพระราชฐานในยุคต่อมา 

 
 

                                                           

 115 เบญจวรรณ ทัศนลีลพร, “การออกแบบพระนครคีรี จ.เพชรบุรี” (วิทยานิพนธ์  
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2543), 2. 
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บทที่ 3 
ประวัติพระราชวังบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ระหว่าง

เส้นละติจูด 14 องศา 21 ลิปดา 52 ฟิลิปดาเหนือ ลองติจูด 101 องศา 34 ลิปดา 38 ฟิลิปดา
ตะวันออก มีสภาพธรณีสัณฐานที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบน้้าท่วมถึง ซึ่งเกิด
จากการที่แม่น้้าไหลพัดเอาเศษหิน ดิน ทราย และตะกอนมาทับถมกันเป็นเวลานาน จนกลายเป็นที่
ราบขนาดใหญ่(Delta) บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้้าเจ้าพระยาในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 
นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ ไม่ติดกับทะเล เป็นที่ราบลุ่มที่มีความอุดม
สมบูรณ์ เนื่องจากมีแม่น้้าส้าคัญ 4 สายไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้้าเจ้าพระยา แม่น้้าป่าสัก แม่น้้าลพบุรี 
และแม่น้้าน้อย1  
 บริเวณศูนย์กลางของจังหวัดเรียกกันมาแต่เดิมตามลักษณะที่มีสายน้้าล้อมรอบว่า เกาะ
เมือง ประกอบด้วยอ้าเภอทั้ง 16 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา อ้าเภอเสนา อ้าเภอท่าเรือ 
อ้าเภอผักไห่ อ้าเภอบางบาล อ้าเภอบางไทร อ้าเภอบางปะอิน อ้าเภออุทัย อ้าเภอนครหลวง อ้าเภอ
บางปะหัน อ้าเภอมหาราช อ้าเภอภาชี อ้าเภอลาดบัวหลวง อ้าเภอวังน้อย อ้าเภอบางซ้าย และ 
อ้าเภอบ้านแพรก (ภาพที่ 23) 

 โดยอ้าเภอบางปะอิน ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับอ้าเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับเขตต้าบลคลองสวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
ทิศใต้  ติดกับเขตอ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ทิศตะวันออก ติดกับเขตอ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก ติดกับเขตอ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

                                                           

 1 วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544), 3. 
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ภาพที ่23 เขตอําเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่มา : วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2544), 2. 
 
1 ประวัติ ความเป็นมา และความส าคัญของพระราชวังบางปะอิน  

 ในอดีตเดิมที บางปะอิน อยู่ในเขตความปกครองของแขวงอุทัย และได้แยกแขวงอุทัย
ออกเป็นแขวงอุทัยใหญ่ (ปัจจุบันคืออําเภออุทัย) และแขวงอุทัยน้อย ต่อมาในปีพ.ศ.2443 ได้เปลี่ยน
ชื่อแขวงอุทัยน้อยเป็นอําเภอพระราชวัง แล้วย้ายที่ว่าการอําเภอมาตั้งที่บ้านเลนจนถึงปัจจุบัน และได้
เปลี่ยนชื่อเป็นอําเภอบางปะอินในปีพ.ศ.2458 ตามชื่อเกาะบางปะอิน  
 พระราชวังบางปะอิน ตั้งอยู่ตําบลบางเลน อําเภอบางปะอิน อยู่ห่างจากเกาะเมืองลงมา
ทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร อยู่ใกล้เกาะบางปะอิน ตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจูด 14 องศา 13 
ลิปดา 58.72 ฟิลิปดาเหนือ ลองติจูด  100 องศา 34 ลิปดา 46.24 ฟิลิปดาตะวันออก 
(14° 13’58.72”N, 100° 34’46.24” E) 2 โดยมีพ้ืนที่ติดต่อกับบริเวณโดยรอบ ดังนี้ (ภาพที่ 24) 

ทิศเหนือ ติดกับถนนของเทศบาล 
ทิศใต้ ติดกับสํานักงานพระราชวังบางปะอิน และสถานที่จอดรถสําหรับ

พระราชวังบางปะอินและวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ 
ทิศตะวันออก  ติดกับถนนถนนปราสาททอง ต่อเนื่องกับถนนของเทศบาล 
ทิศตะวันตก ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยา 

                                                           

 2 วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, 3. 
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ภาพที ่24 แผนที่แสดงตําแหน่งที่ตั้ง และอาณาเขตของพระราชวังบางปะอิน 
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร, จังหวัดปทุมธานี, ระวาง5137 III, ประเทศไทย ลําดับชุด L7018S, 2549. 
มาตราส่วน 1: 50,000.  
 
 1.1 สมัยกรุงศรีอยุธยา 

  ในอดีต เกาะบางปะอิน มีชื่อเดิมว่า เกาะบ้านเลน เหตุที่เรียกว่าเกาะบ้านเลน 
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่มีแม่น้ําเจ้าพระยาล้อมรอบ มีตะกอนเลนจากแม่น้ําเจ้าพระยาพัดมา
ทับถมทําให้กลายเป็นเกาะขนาดใหญ่ ส่วนที่มาของคําว่าบางปะอิน ตามตํานานบันทึกไว้ว่า เกาะบ้าน
เลน เป็นนิวาสถานเดิมของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ผู้สถาปนาราชวงศ์ปราสาททองแห่งกรุงศรี
อยุธยา โดยปรากฏในพระราชพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยาว่า เมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรถยังทรง
เป็นพระมหาอุปราช พระองค์ได้เสด็จประพาสทางชลมารค เมื่อใกล้เกาะบ้านเลนเรือพระที่นั่งได้ถูก
พายุพัด ทําให้เรือพระที่นั่งล่มลง สมเด็จพระเอกาทศรถทรงว่ายน้ําขึ้นไปบนเกาะบ้านเลนเพ่ือขอ
อาศัยชาวบ้านผิงไฟ ในระหว่างนั้นสมเด็จพระเอกาทศรถได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงสาวคนหนึ่งมีชื่อว่า 
“อิน” เป็นอันต้องพระทัย จึงเสด็จประทับอยู่ด้วย 1 คืน จึงเป็นเหตุให้คนทั่วไปเรียกเกาะนี้ว่า "เกาะ
บางปะอิน" ซึ่งเป็นเกาะที่สมเด็จพระเอกาทศรถทรงพบสาวชื่ออิน ตามความท่ีปรากฎดังนี้ 

 
สมเด็จพระเอกาทศรถอิศวรบรมนาถ ในกาลครั้งหนึ่งมีที่เสด็จพระราชดาํเนินลงไปข้างใต้ 

แล้วเสด็จกลับพอเกิดพายุหนักมืดมัว  เรือพระที่นั่งล่มตรงเกาะบางปะอนินี้ สมเด็จพระเอกาทศรถ
ทรงว่ายน้าํขึ้นมาเกาะนี้ พบบ้านแห่งหนึ่ง เจ้าของบ้านนัง่ผิงไฟอยู่ สมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จเข้า
ไปทรงขออาศัยผิงไฟ ทอดพระเนตรเห็นหญิงเจ้าเข้ามีรูปโฉมงามต้องพระทัย ก็เสด็จอยู่ด้วยหญิง
นั้นคืนหนึง่3 

                                                           

  3 เรื่องนี้เป็นเรื่องเกร็ดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น กรม
ศิลปากร, “ตํานานพระท่ีนั่งเกาะบางปะอิน,” ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 69 เรื่องเกี่ยวกับกรุง
เก่า ตอนที่ 1 (ธนบุรี: กรุงไทยการพิมพ์, 2506), 100. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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 ต่อมาหญิงสาวได้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถทรงทราบ 
จึงทรงรับตัวไปเลี้ยงตั้งแต่ยังเยาว์ พระราชทานนามพระโอรสว่า พระองค์ไล และทรงมอบพระองค์ไล
ให้พระยาศรีธรรมธิราชไปเลี้ยงดู เมื่อพระองค์ไลโตขึ้นได้รับราชการเป็นจมื่นศรีสรรักษ์ และมี
ความก้าวหน้าในราชการจนถึงตําแหน่งพระมหาอํามาตย์ 4 และในปีพ.ศ.2145 ตามพระราช
พงศาวดารกล่าวไว้พอสรุปความได้ว่า พระพิมลธรรมได้เป็นกบฏและปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้า
แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา มีพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ขณะนั้นญี่ปุ่นที่เข้ามาค้าขายในกรุงศรี
อยุธยามีความไม่พอใจต่อเสนาบดีที่คบคิดกับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม จึงคุมคน 500 คน ยกเข้ามาใน
พระราชวังจะจับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม แต่สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ทรงได้พระมหาอํามาตย์มาต่อสู้ 
ทําให้พวกญี่ปุ่นพ่ายแตกลงเรือสําเภาหนีไป และพระมหาอํามาตย์ได้ทูลเชิญสมเด็จพระบรมราชาทรง
ธรรมเสด็จกลับประทับที่พระราชวัง สมเด็จพระบรมราชาทรงธรรมจึงปูนบําเหน็จพระมหาอํามาตย์
เป็นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์5 
 เมื่อสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคต พระเชษฐาธิราชซึ่งเป็นพระราชโอรสได้
ขึ้นครองราชย์สมบัติแทนทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชา แต่พระองค์ทรงคิดร้ายต่อเจ้าพระยา
กลาโหมสุริยวงศ์ เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์จึงจับสําเร็จโทษ และได้สถาปนาพระอาทิตยวงศ์ขึ้น
ครองราชย์สมบัติขณะมีพระชนมายุ 9 พรรษา ทําให้ขุนนางทั้งหลายไม่พอใจ จับพระอาทิตยวงศ์ปลง
พระชนม์ แล้วขุนนางทั้งหลายจึงได้ถวายราชบัลลังก์ให้เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ขึ้นเป็นพระเจ้า
แผ่นดินแทน ทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (สมเด็จพระศรีสรรเพ็ชญ์ที่ 5)6 หลังจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้เสด็จมาท่ีเกาะบางปะอินและโปรดฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นบนเกาะแห่ง
นี้7 จาก ค าให้การขุนหลวงประดู่ทรงธรรม จากหอหลวง ได้พรรณนาถึง พระราชวังบางปะอินที่
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดฯ ให้สร้างประกอบไปด้วย พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นพระที่
นั่งทรงไทย มียอดมณฑปยอดเดียว หลังคาเป็นมุขซ้อนกัน 4 ชั้น มีฝา 4 ด้าน มีลักษณะเป็นมุขโถง มี
มุขทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออก มีกําแพงแก้วล้อมรอบ พระที่นั่งตั้งอยู่กลางสระน้ําที่รายล้อมไป
ด้วยปลาพันธุ์ต่างๆจํานวนมาก อีกทั้งมีอาคารขนาดใหญ่เล็กหลายหลัง ภายในพระราชอุทยานมีต้นไม้
หลากพันธุ์เป็นที่ร่มรื่นสําราญพระราชหฤทัย โดยมีป้อมปราการและกําแพงพระราชวังล้อมรอบ8 โดย
สระน้ําที่ขุดขึ้นใช้เชื่อมเข้ากับคลองที่ผ่าเข้ามากลางเกาะ เพ่ือให้เรือพระที่นั่งสามารถล่องเข้ามาใน

                                                           

 4 กรมศิลปากร, “ตํานานพระที่นั่งเกาะบางปะอิน,” ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 69 
เรื่องเกี่ยวกับกรุงเก่า ตอนที่ 1, 101-102. 

 5 เรื่องเดียวกัน. 
 6 เรื่องเดียวกัน. 
 7 “คําประกาศเทวดาในการเฉลิมพระราชมณเฑียรบางปะอินคําฉันท์ จ.ศ.1251,” สมุด

ไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 11, เลขท่ี 2, หอสมุดแห่งชาติ. 
 8 คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ และ

โบราณคดี, ค าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2534), 33. 
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พระราชวังได้โดยสะดวก9 สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงเสด็จมาประพาสและประทับแรม
พระราชวังบางปะอินอยู่เสมอ10 พระราชวังบางปะอินจึงได้มีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้น 

 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระราชวังบางปะอิน สมเด็จพระเจ้าปราสาททองเสด็จมาประทับอยู่
หน้ามุขพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอพระนารายณ์ราชกุมาร พระราชโอรส 
ได้เกิดอสนีบาตตกมายังหน้าบันพระที่นั่ง ทําให้องค์พระที่นั่งได้รับความเสียหาย แต่ทั้งสองพระองค์
ทรงไม่ได้รับอันตราย และในปลายปีพ.ศ.2175 พระราชวังบางปะอิน เป็นสถานที่จัดพระราชพิธี
โสกันต์พระองค์อินทร์ พระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง11 และพระราชวังบางปะอินได้
เป็นสถานที่เสด็จประพาส ลอยพระประทีปในเดือน11 เดือน1212 ของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสมัยกรุง
ศรีอยุธยาสืบมาตั้งแต่พ.ศ.2175 จนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในพ.ศ.2310 พระราชวังบางปะ
อินจึงถูกท้ิงให้รกร้างไป 

   1.2 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
 พระราชวังบางปะอินถูกกล่าวถึงอีกครั้ง โดยสุนทรภู่ซึ่งอยู่ในขบวนที่ตามเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงเสด็จประพาสทางสถลมารคมา
นมัสการพระพุทธบาทที่สระบุรี และเดินทางผ่านพระราชวังบางปะอิน สุนทรภู่จึงได้ประพันธ์ถึ ง
พระราชวังบางปะอินใน นิราศพระบาท ไว้ความดังนี้ 

 
รําพึงพายตามสายกระแสเชี่ยว  ยิ่งแสนเปลี่ยวเปล่าในฤทัยถวิล 
สักครู่หนึ่งก็มาถึงบางเกาะอิน  กระแสสินธุ์สายชลเป็นวนวัง 
อันเท็จจริงสิ่งนี้ไม่รู้แน่   ได้ยินแต่ยุบลแต่หนหลัง 
ว่าที่เกาะบางอออินเป็นถิ่นวัง    กษัตริย์คร้ังครองกรุงศรีอยุธยา 
พาสนมออกมาชมคณานก  ก็เรื้อรกรั้งร้างเป็นทางป่า 
อันคําแจ้งกับเราแกล้งสังเกตตา ก็เห็นน่าที่จะแน่กระแสความ 
แต่เดี๋ยวนี้มีไม้ก็ตายโกร๋น  ทั้งเกิดโจรจระเข้ให้คนขาม 
โอ้ฉะนี้แก้วพี่เจ้ามาตาม  จะวอนถามย่านน้ําพี่ร่ําไป13 

 

                                                           

 9 กรมศิลปากร, “ตํานานพระที่นั่งเกาะบางปะอิน,” ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 69 
เรื่องเกี่ยวกับกรุงเก่า ตอนที่ 1, 105. 

 10 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) กับฉบับพระจักรพรรดิ
พงศ์, 357. 

 11 เรื่องเดียวกัน, 343-344. 
 12 คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร์ไทยและคณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี, “คําให้การของขุนหลวงหาวัดประดู่ทรงธรรม”, แถลงงาน
ประวัติศาสตร์ เอกสารโบราณคดี ปีที่ 3 เล่มที่ 2 (พฤษภาคม 2512), 33. 

 13 กรมศิลปากร, ต านานพระพุทธบาท นิราศพระบาท และคู่มือวรรณคดีสัญจร สู่พระ
พุทธบาท, 25-26.                                                                                                                                                                                                             
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   จากข้อความข้างต้นยืนยันได้ว่า เกาะบางปะอินเคยเป็นสถานที่เสด็จประพาสและเป็น
พระราชวังสําหรับประทับแรมของพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา แต่หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่
พม่า พระราชวังบางปะอินก็ถูกปล่อยทิ้งรกร้าง มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นเป็นป่า นอกจากนี้สุนทรภู่ยัง
ได้กล่าวถึงความหมายของคําว่า “บางปะอิน” ใน นิราศวัดเจ้าฟ้า หมายถึงสถานที่ที่สมเด็จพระเอกา
ทศรถไดเ้สด็จมาพบนางอินและได้นางเป็นบาทบริจาริกา13  

 จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ เมื่อสยามไดม้ีการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทําให้เริ่มมีการใช้เรือกลไฟซึ่งเป็นพาหนะ
ในการเดินทางทางน้ํา เป็นผลสืบเนื่องให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง เสด็จทาง
ชลมารคได้สะดวกสบายมากขึ้น อีกท้ังพระองค์ทรงโปรดการเสด็จประพาสกรุงเก่าเป็นอย่างมาก เช่น 
ในปีพ.ศ.2401 พระองค์ได้เสด็จทางชลมารคผ่านเกาะบางปะอิน และทรงได้ทอดพระเนตรเกาะบาง
ปะอินเป็นที่ต้องพระราชหฤทัย โปรดฯ ให้เจ้าพนักงานแผ้วถางหญ้า และปฏิสังขรณ์วัดชุมพลนิกาย
ราม14 นอกจากนั้นแล้ว พระองค์ทรงโปรดฯ ให้เจ้าพระยาพลเทพ (หลง บุญหลง) เป็นแม่กองงาน
จัดการก่อสร้างให้เป็นที่เสด็จพระราชดําเนินประพาสประทับพักแรม15 และให้เจ้าพนักงานกรมนาขุด
ปรับพ้ืนดิน โดยพบหลักฐานสิ่งก่อสร้างสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองหลงเหลืออยู่ คือขอบสระ
กว้าง 2 เส้น ยาว 10 เส้น ตัวไม้เสาและคานของพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ซึ่งจมอยู่ใต้ดิน มีเสา
จํานวน 120 ต้น และยอดของปราสาทพระที่นั่ง พระองค์จึงโปรดให้ขุดสระใหม่ ให้มีขนาดกว้างเพียง
ครึ่งหนึ่งของสระเดิม คือ กว้าง 1 เส้น ยาว 10 เส้น ดังความว่า 

 
เมื่อมาจับการนั้น นายช่างได้เห็นขอบสระ ในเกาะข้างตะวันออกนั้นโดยกว้าง 2 เส้นยาว 

10 เส้น แต่ตื้นด้วยอิฐปูนและต้นไม้ใหญ่ขึ้นรกเต็มไปทั้งสระ จึ่งทรงพระกรุณาโปรดให้ขุดสระนั้น
ใหม่ กว้างเพียงคร่ึงหนึ่งของสระเดิม คือกว้างเส้น 1 ยาว 10 เส้นคงตามเดิม เมื่อจีนได้ลงมือขุดนั้น 
พบตัวไม้พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ซึ่งจมอยู่ใต้แผ่นดิน แต่ได้เสาถึง 120 ต้น และได้ยอด
ปราสาทด้วย ตามสังเกตดูเห็นว่าปราสาทนั้น จะปลูกขวางยาวกว้างตามขอบสระ ประมาณสักเส้น
หนึ่งเป็นกึ่งกลาง จะเป็นที่ประพาส16 

 
 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้างพระที่นั่งเป็นทรง

ปราสาทขึ้นในบริเวณที่ตั้งเดิม โดยใช้ชื่อตามพระที่นั่งองค์เดิมเดิมในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 
                                                           

 13 สุนทรภู่, นิราศวัดเจ้าฟ้า (พระนคร: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิวพร, 2505), 49. 
 14 “เจ้าพระยาธรรมธิตรถึงเจ้าพระยามหาศรีธรรม ผู้รักษากรุงเก่าโปรดเกล้าฯสั่งว่า ใน

การที่เสด็จทอดพระเนตรวังจันทรเกษมแล้ว เสด็จพระราชดําเนินสถาปนาวัดชุมพล เกาะบางปะอิน 
ให้เกณฑ์ไพร่แพ้วถาง”, สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 4, จ.ศ.1220, เลขที่ 
30, หอสมุดแห่งชาติ. 

 15 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, ต านานเรือ่งสถานที่ต่างๆ ซ่ึง
พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, 48. 

 16 กรมศิลปากร, “ตํานานพระที่นั่งเกาะบางปะอิน,” ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 69 
เรื่องเกี่ยวกับกรุงเก่า ตอนที่ 1, 105. 
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คือ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์17 นอกจากนั้นพระองค์โปรดฯ ให้สร้างที่ประทับเป็นเรือนแถว
สําหรับเจ้านายฝ่ายใน พลับพลาริมน้ํา และก่อกําแพงล้อมรอบ ส่วนเกาะด้านทิศตะวันตก ซึ่งมีคลอง
ขุดตัดกลางจนคล้ายกับแบ่งออกเป็น 2 เกาะนั้น ทรงให้สร้างพลับพลาขึ้นกลางเกาะ เพ่ือไว้
ทอดพระเนตรไร่แตงอุลิต และไร่ถั่ว18 จากที่กล่าวมาจึงอาจสรุปได้ว่าพระราชวังบางปะอินในสมัย
รัชกาลที่ 4 เป็นพระราชวังสําหรับประทับพักแรม 

 เมื่อมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์เสด็จ
มาท่ีเกาะบางปะอินพร้อมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาอยู่เสมอ และพระองค์
ทรงตรัสว่าบางปะอินเป็นเกาะที่อยู่กลางน้ํา มีความเงียบสงบ ไม่เป็นที่ผู้คนพลุกพล่าน มีความ
เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ประพาสในกระบวนเรือต่างๆ และเป็นสถานทีป่ระทับเมื่อเสด็จประพาสกรุง
เก่าได้ อีกทั้งเกาะบางปะอินยังมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน เพราะเป็นที่ประพาส
สําหรับสําราญพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นพระองค์จึงโปรดฯ ให้
สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้น19  

 การก่อสร้างพระราชวังบางปะอินเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ.241520 จากเอกสาร จดหมาย
เหตุการณ์เฉลิมพระที่นั่งบางปะอิน จ.ศ.1238 ได้กล่าวถึงรายชื่อของพระที่นั่งและอาคารที่สร้างขึ้น
ในครั้งแรกจํานวน 4 หลัง คือ พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน์ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน ตําหนักวรนาฎ
เกษมสานต์ และสภาคารราชประยูร โดยมีงานพระราชพิธีสมโภชและยกเศวตฉัตรพระที่นั่งภายใน
พระราชวังบางปะอินในปีพ.ศ.241921 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯ ให้
พระราชวังบางปะอินเป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับเพ่ือทรงสําราญพระราชอิริยาบถตั้งแต่
พ.ศ.2419 เป็นต้นมา22 และการก่อสร้างภายในพระราชวังบางปะอินนี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่องมีพระที่นั่ง
และอาคารที่สร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2420 – 2432  ได้แก่ พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร  หอเหมมณเฑียร
เทวราช พระที่นั่งวิทูรทัศนา พระที่นั่งบุปผาประพาส และพระที่นั่งเวหาศจํารูญ  และในปีเดียวกันนี้

                                                           

 17 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, ต านานเรือ่งสถานที่ต่างๆ ซ่ึง
พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, 49. 

 18 กรมศิลปากร, “ตํานานพระที่นั่งเกาะบางปะอิน,” ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 69 
เรื่องเกี่ยวกับกรุงเก่า ตอนที่ 1, 106. 

 19 “คําประกาศเทวดาในการเฉลิมพระราชมณเฑียรบางปะอินคําฉันท์ จ.ศ.1251,” สมุด
ไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 11, เลขท่ี 2, หอสมุดแห่งชาติ. 

 20 “เรื่องกรุงเก่า โปรดเกล้าจะให้สร้างพระราชวังบางปะอิน,” เอกสารเย็บเล่มกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 มท. เล่ม 6, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.   

 21 “จดหมายเหตุการณ์เฉลิมพระที่นั่งบางปะอิน จ.ศ.1238,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, 
ภาษาไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 95, เลขท่ี 1, หอสมุดแห่งชาติ. 

 22 “จดหมายเหตุการณ์เฉลิมพระที่นั่งบางปะอิน จ.ศ.1238,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, 
ภาษาไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 95, เลขท่ี 1, หอสมุดแห่งชาติ. “เสด็จพระราชดําเนินไปที่
เกาะบางปะอิน (พ.ศ.2422),” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษไทย, เส้นดินสอ, จ.ศ.1241, เลขที่ 2, 
หอสมดุแห่งชาติ.  
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ยังมีการจัดงานเฉลิมพระราชมณเฑียรพระราชวังบางปะอินขึ้น23 ภายหลังจากการก่อสร้างภายใน
พระราชวังแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อประตูเข้า-ออก
ของพระราชวัง จํานวนทั้งหมด 8 ประตู24 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน
เพ่ือพระราชทานพระกฐิน25 โดยมักจะเสด็จทั้งทางชลมารคและทางรถไฟเป็นส่วนมาก26  และจาก
ศักยภาพของที่ตั้ง และความสะดวกสบายในการเดินทางมายังพระราชวังบางปะอิน เป็นผล
พระราชวังบางปะอินกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเสด็จออกตรวจราชการตามหัวเมืองต่างๆ เช่น การ
เสด็จประพาสมณฑลอยุธยาเมื่อพ.ศ.242127 อีกทั้งพระราชวังบางปะอินเเป็นที่รับรองพระราช
อาคันตุกะและทูตานุทูตชาติตะวันตกหลายครั้ง เช่น การรับเสด็จเซอเรวิช แกรนด์ ดุ๊ก นิโคลาส 
มกุฎราชกุมารรัสเซีย ที่เสด็จเยือนสยามเมื่อวันที่ 20 – 24 มีนาคมพ.ศ.2434 เป็นระยะเวลา 5 วัน28 
และเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวร แพทย์หลวงได้ถวายคําแนะนํา
ให้ทรงประทับพักผ่อนให้เพียงพอ พระองค์จึงเสด็จมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน และเสด็จ
ประพาสส่วนพระองค์ตามลําน้ําด้วยกระบวนเรือแจวไปจากพระราชวังบางปะอิน ซึ่งเป็นที่มาของการ
เสด็จประพาสต้นครั้งแรกในพ.ศ.2447  

 
2. ประวัติการก่อสร้างพระราชวังบางปะอินในสมัยรัชกาลที่ 5  

 การศึกษาประวัติการก่อสร้างพระราชวังบางปะอินในสมัยรัชกาลที่ 5 ผู้วิจัยได้ทําการ
แบ่งช่วงเวลาของการก่อสร้างภายในพระราชวังบางปะอิน ออกเป็น 3 ช่วง โดยใช้เกณฑ์การแบ่งของ

                                                           

 23 “คําประกาศเทวดาในการเฉลิมพระราชมณเฑียรบางปะอินคําฉันท์ จ.ศ.1251,” สมุด
ไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 11, เลขท่ี 2, หอสมุดแห่งชาติ. 

 24 “คําประกาศเทวดาในการเฉลิมพระราชมณเฑียรบางปะอินคําฉันท์ จ.ศ.1251,” สมุด
ไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 11, เลขท่ี 2, หอสมุดแห่งชาติ. 

 25 “จดหมายเหตุการณ์เฉลิมพระที่นั่งบางปะอิน จ.ศ.1238,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, 
ภาษาไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 95, เลขท่ี 1, หอสมุดแห่งชาติ. 

 26 จดหมายเหตุพระราชวังบางปะอินและวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และหม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา ร่วมกับกอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2537), 8. 

 27 “ระยะทางเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา เมื่อปีขาล พ.ศ.2421 พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,” ศิลปากร, 10  6 (มีนาคม 2510). 

 28 การเสด็จเยือนประเทศสยาม(ตัดตอนจากเรื่อง การเสด็จประพาสประเทศทาง
ตะวันออก)ของพระเจ้านิโคลาสที่ 2 แห่งรัสเซีย เมื่อครั้งทรงดํารงพระยศเป็นมกุฎราชกุมาร ค.ศ.
1890-1891 บันทึกเรื่องราวตามพระราชบัญชาของสมเด็จพระจักรพรรดิ โดยเจ้าชายอี ออคทอมสกี้ 
โรเบิร์ต กู้ดเล็ท (เซนต์ ปีเตอร์สเบอร์ก) แปลจากภาษารัสเซียเป็นภาษาอังกฤษ ลินจง สุวรรณโภคิน 
แปลและเรียบเรียง, (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2540), 53. 
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ช่วงเวลางานสมโภชพระราชวังบางปะอินปี พ.ศ.2419 และงานเฉลิมพระราชมณเฑียรปี พ.ศ.2432 
เป็นตัวกําหนด ไดด้ังนี้ 

  ช่วงที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2415 ซึ่งเป็นช่วงแรกของการเริ่มต้นการก่อสร้างภายใน
พระราชวังบางปะอิน จนกระท่ังถึงงานสมโภชพระราชวังบางปะอินปีพ.ศ.2419 

 ช่วงที่ 2 เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2420 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากงานสมโภชพระราชวัง
บางปะอิน จนกระท่ังถึงงานเฉลิมพระราชมณเฑียรในปีพ.ศ.2432 เป็นช่วงของการเติมเต็มพระราชวัง
ให้สมบูรณ์  

 ช่วงที่ 3 คือ ช่วงปีพ.ศ.2432 เป็นต้นมาจนถึงปีพ.ศ.2481 ซึ่งเป็นปีที่พระที่นั่งอุทยานภูมิ
เสถียรไฟไหม้  
 2.1 ช่วงแรก  

  เริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.241529  ซึ่งเป็นการเริ่มก่อสร้างพระราชวังบางปะอิน และพระที่นั่ง
องค์ต่างๆขึ้น จนกระทั่งถึงงานสมโภชพระราชวังบางปะอินปีพ.ศ.2419 โดยในระยะแรกของการ
ก่อสร้างพระที่นั่งและอาคารต่างๆ มีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพศาสตรศุภกิจ (พระองค์เจ้า
ทองแถมถวัลย์วงศ์ พระอิสริยายศในขณะนั้น) เป็นแม่กอง30 และมีมิสเตอร์โยอาคิม แกรซี (Mr. 
Joachim Grassi) สถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้กําหนด ออกแบบขอบเขตวางผังบริเวณของ
พระราชวังบางปะอิน อีกทั้งได้ออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบตะวันตกทั้งหมดใน
พระราชวังบางปะอิน31 และมีมิสเตอร์เพตเตอร์สัน นายช่างรองชาวอิตาเลียนเป็นผู้ช่วยควบคุมงาน 
ดังปรากฏในบันทึกของนาวาเอกสวัสดิ์ จันทนีว่า 

 
กรมหลวงสรรพศาสตรได้เรียกมิศกาซี ชาติอิตาเลียนมาเป็นนายช่างสถาปนิคหัวหน้างาน

ซ่อมสร้างคร้ังนี้ มิศกาซีได้ให้มิสเตอร์เพตเตอร์ซิ่น ชาติอิตาเลียนเป็นนายช่างรอง บงการให้นายช่าง
รองนี้ไปปลูกบ้านอยู่ที่เกาะบางปะอินทีเดียวในโอกาสที่สร้างพระที่นั่งต่างๆในวังบางปะอิน ก็เลยให้
สร้างวัดนิเวศน์ธรรมประวัติไปพร้อมๆกันด้วย32 

 

                                                           

 29 “เรื่องกรุงเก่า โปรดเกล้าจะให้สร้างพระราชวังบางปะอิน,” เอกสารเย็บเล่มกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 มท. เล่ม 6, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.   

 30 “การเฉลิมพระราชมณเฑียรพระราชวังบางปะอิน”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 6 แผ่นที่ 
360 (19 มกราคม รัตนโกสินทร์ศก 108) และสวัสดิ์ จันทนี, นิทานชาวไร่ เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: 
องค์การค้าของคุรุสภา, 2509), 12-13. 

 31 Pirasri Povatong, Building Siwilai : Transformation of Architecture and 
Architectural Practice in Siam during the Reign of Rama V, 1868-1910 (Thesis Ph.D 
(Architecture) University of Michigan 2011), 126. 

 32 สวัสดิ์ จันทนี, นิทานชาวไร่ เล่ม 4, 23. 
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 การก่อสร้างเริ่มต้นจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ช่างกรมวัง
ขุดสระน้ําขึ้นใหม่ให้มีขนาดใหญ่กว่าสระเดิม เพ่ือเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งทรงปราสาท33 ทรง
พระราชทานชื่อว่า พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ตามชื่อเดิม ซึ่งพระที่นั่งองค์เดิมนั้น อาจชํารุดทรุด
โทรมไม่เหมาะแก่การบูรณะซ่อมแซม จึงเป็นผลให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรด
ฯ ให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวลง และให้ถมดินในสระเดิม เพ่ือสร้างอาคารท้องพระโรงแบบตะวันตก 
พระราชทานชื่อว่า พระที่นั่งวโรภาษพิมาน  นอกจากนี้ยังโปรดฯ ให้สร้างตําหนักฝ่ายใน พระราชทาน
ชื่อว่า ตําหนักวรนาฎเกษมสานต์ และสร้างตําหนักหลังใต้เป็นตําหนักเจ้านายฝ่ายหน้า พระราชทาน
ชื่อว่า ตําหนักสภาคารราชประยูร34 
 ในปีพ.ศ.2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ว่าจ้างมิสเตอร์แกรซี 
สร้างเรือ 2 ลํา เพ่ือสําหรับเสด็จประพาสภายในพระราชวังบางปะอิน35 และพระองค์ได้เสด็จเปิดศาล
ที่สร้างใหม่ภายในพระราชวัง และพระราชทานชื่อว่า หอเหมมณเฑียรเทวราช ให้เป็นศาลประจํา
พระราชวัง36 ซึ่งการก่อสร้างช่วงแรกภายในพระราชวังบางปะอินได้เสร็จสิ้น ในปีพ.ศ.2419 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้จัดงานสมโภชพระราชวังบางปะอิน  
และเพ่ือให้เป็นพระราชวังสําหรับเสด็จแปรพระราชฐานในเมืองกรุงเก่านั้น ดังปรากฎใน จดหมาย
เหตุการณ์เฉลิมพระที่นั่งบางปะอิน จ.ศ.1238 (พ.ศ.2419) มีรายชื่อพระที่นั่งและอาคารกลุ่มแรก
ภายในพระราชวังบางปะอิน37 ดังนี้ 

1. เหมมณเฑียรเทวราช (อาคารเครื่องไม)้ 
2. พระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์  
3. พระท่ีนั่งวโรภาษพิมาน  
4. ตําหนักวรนาฎเกษมสานต์  
5. สภาคารราชประยูร 
6. ตําหนักกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร  
7. ตําหนักสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีกรมหลวงจักรพรรดิพงษ์ 
8. ตําหนักสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงษ์ 
9. ทิมดาบตํารวจ   

                                                           

 33 “เรื่องกรุงเก่า โปรดเกล้าจะให้สร้างพระราชวังบางปะอิน,” เอกสารเย็บเล่มกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 มท. เล่ม 6, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.   

 34 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, ต านานเรือ่งสถานที่ต่างๆ ซ่ึง
พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง, 48-49. 

 35 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ และคนอ่ืนๆ, หนังสือ court ข่าวราชการ เล่ม 2 
เจ้านาย 11 พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง, 43. 

 36 “การเสด็จประพาสกรุงเก่า เมืองเพชรบุรี,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้น
ดินสอ, จ.ศ.1237, เลขท่ี 4, หอสมุดแห่งชาติ. 

 37 “จดหมายเหตุการณ์เฉลิมพระที่นั่งบางปะอิน จ.ศ.1238,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, 
ภาษาไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 95, เลขท่ี 1, หอสมุดแห่งชาติ. 
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10. โรงทหารมหาดเล็ก 
 2.2 ช่วงที่ 2  
 ตั้งแต่ปีพ.ศ.2420 ซึ่งเป็นปีที่หลังจากงานสมโภชพระราชวังบางปะอิน จนกระทั่งถึงงาน

เฉลิมพระราชมณเฑียรในปีพ.ศ.2432 เป็นช่วงของการเติมเต็มพระราชวังให้สมบูรณ์  Ffpในปีพ.ศ.
2420 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้างพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร และโรง
ละครตั้งอยู่ภายในพระราชวัง ต่อมาในปีพ.ศ.2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี
พระราชดําริให้สร้างหอเหมมณเฑียรเทวราชขึ้นใหม่แทนอาคารหลังเดิมที่เป็นเครื่องไม้ ในปีพ.ศ.2424 
พระองค์ทรงพระราชทานชื่ออาคาร 2 หลัง คือ หอวิทูรทัศนา ซึ่งเป็นหอสูงใช้สําหรับชมทัศนียภาพ
รอบพระราชวังบางปะอิน และเก๋งบุปผาประพาส ซึ่งเป็นอาคารไม้ขนาดเล็ก ใช้สําหรับประทับชม
ดอกไมภ้ายในพระราชอุทยาน38 และพระองค์ทรงเลือกที่ตั้งอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารี
รัตน์ในพระราชอุทยาน 39 

  พ.ศ.2426 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้รื้อพระที่นั่งวโรภาษ
พิมานที่มีความสูง 2 ชั้นลง และโปรดฯ ให้สร้างข้ึนใหม่เหลือเพียงชั้นเดียวในบริเวณที่ตั้งเดิม และในปี
เดียวกันนั้น พระองค์ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพศา
สตรศุภกิจเข้ามาเป็นผู้จัดการดูแลพระราชวังบางปะอิน40 ไดม้ีพิธีเปิดอนุสาวรีย์ที่ระลึกแห่งสมเด็จพระ
นางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีตั้งอยู่ที่มุมโรงละครในพระราชอุทยานนั้น41 อีกทั้ง
พระราชวังบางปะอินยังได้เป็นที่รับเสด็จฮิสไฮเนสยอนอัลเบิต ดุ๊กออฟเมกเลนเบิร์ก และอัลเบิต
เคานต์เซียลสตอฟฟ์42  

 และในปีพ.ศ.2429 เริ่มการก่อสร้างพระท่ีนั่งเวหาศจํารูญและเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2432 ซึ่ง
เป็นพระที่นั่งที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีน43 แต่หลักฐานบางชิ้นกล่าวว่าการสร้างพระที่นั่งเวหาศจํารูญใช้

                                                           

 38 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 12 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2479), 17. 

 39 เรื่องเดียวกัน, 15. 
 40 “เรื่องพระองค์เจ้าทองแถมฯ ได้รับผิดชอบดูแลพระราชวังบางปะอิน,” เอกสารกรม

ราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 หนังสือกราบบังคมทูล ร. 5 นก/29, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
 41 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 14 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย, 
2481), 50. อนุสาวรีย์สร้างโดยหม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย ใน โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษ
ของช่างไทย (กรุงเทพฯ: เอ็น แอส พี พริ้นติ้งกรุ๊ป, 2546), 80-81. 

 42 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 14, 47. 

 43 “การเฉลิมพระราชมณเฑียรพระราชวังบางปะอิน,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 6 แผ่นที่ 
360 (วันที่  19 มกราคม รัตนโกสินทร์ศก 108). 
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ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ.2422-2432)44 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้พระยา
โชฎึกราชเศรษฐี (เถียร โชติกเสถียร) เจ้ากรมท่าซ้าย และพระยาสวัสดิวามดิษฐ์ (ฟัก โชติกสวัสดิ์) 
ปลัดกรมท่าซ้าย เป็นแม่กองนายงาน สร้างขึ้นด้วยฝีมือช่างจีนกวางตุ้ง45 โดยในปีพ.ศ.2432 มีการจัด
งานเฉลิมพระราชมณเฑียรพระราชวังบางปะอินครั้งใหญ่ เพ่ือฉลองพระที่นั่งองค์ต่างๆที่สร้างเสร็จ46 
และพระองค์โปรดฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไชยันต์มงคล เป็นผู้ช่วยดูแลพระราชวัง47 
รายชื่อพระท่ีนั่งและอาคารที่ปรากฏภายในพระราชวังบางปะอินในช่วงที่ 2 มีดังนี ้

1. พระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียร 
2. หอวิทูรทัศนา  
3. เก๋งบุปผาประพาส 
4. หอเหมมณเฑียรเทวราช (อาคารหินทราย) 
5. พระท่ีนั่งวโรภาษพิมาน 
6. พระท่ีนั่งเวหาศจํารูญ 

 2.3 ช่วงที่ 3  
  ช่วงปีพ.ศ.2432 เป็นต้นมาจนถึงปีพ.ศ.2481 โดยพระราชวังบางปะอินได้กลายเป็น
พระราชวังที่เสด็จแปรพระราชฐานของรัชกาลที่ 5 และได้เป็นที่รับรองพระราชอาคันตุกะ และฑูตานุ
ทูตต่างๆ โดยได้มีการซ่อมแซมและก่อสร้างต่างๆ ภายในพระราชวังบางปะอิน เช่น ในปีพ.ศ.2434 
เป็นสถานที่สําหรับจัดการต้อนรับการเสด็จพระราชดําเนินมาสยามของ  แกรนด์ ดุ๊ก ซาร์วิตส์ 
มกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียในระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2434 จัดงานจันทรประภาสโมสร 
(Moonlight Party)48 พ.ศ.2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้พระเจ้าน้อง
ยาเธอ กรมดํารงราชานุภาพ เป็นผู้ดูแลพระราชวังบางปะอิน และมีพระราชหัตถเลขาเกี่ยวกับการ
กราบบังคมทูล เรื่องตําหนักวรนาฎเกษมสานต์ ควรที่จะได้รับการซ่อมแซมให้ดีข้ึน49 

 พ.ศ.2436 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
ครองราชย์สมบัติครบ 25 ปี จึงได้มีงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก โดยจัดงานพระราชพิธีขึ้น 2 แห่ง คือ 

                                                           

 44 สํานักพระราชวัง, พระราชวังบางปะอิน (กรุงเทพฯ: บริษัท ดิน ดีไซน์ จํากัด, 2551), 
52. 

 45 สวัสดิ์ จันทนี, นิทานชาวไร่ เล่ม 4 24. 
 46 “การเฉลิมพระราชมณเฑียร พระราชวังบางปะอิน,”ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 6 แผ่นที่ 

42 (19 มกราคม รัตนโกสินทร์ศก 108). 
 47 “เสด็จพระราชดําเนินพระราชทาน พระกระฐิน และประพาสพระราชวังบางปะอิน,”

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 6 แผ่นที่ 31 (3 พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ศก 108). 
 48 “การรับฮิลอิมปีเรียลไฮเนสแกรนด์ดุกซารวิตส์กรุงรัสเซีย,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 7 

(29 มีนาคม ร.ศ.109), 475-481. ฮิลอิมปีเรียลไฮเนส แกรนด์ ดุ๊กซาร์วิตส์แห่งรัสเซียต่อมาได้เป็น
สมเด็จพระจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย 

 49 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 
สาสน์สมเด็จ เล่มที่ 14 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2507), 134. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2434
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ทีพ่ระราชวังบางปะอินและภายในพระบรมมหาราชวัง อีกทั้งมีเหตุการณ์พายุพัดเข้าที่พระราชวังบาง
ปะอิน ทําให้พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ หอวิทูรทัศนา เก๋งบุปผาประพาส 
สะพาน โรงทหาร ได้รับความเสียหายต้องทําการบูรณะซ่อมแซม50  พอถึงพ.ศ.2441 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเปิดตําหนักวรนาฎเกษมสานต์ที่สร้างข้ึนใหม่51 

 พ.ศ.2442 เป็นสถานที่รับรองฮิลรอแยลไฮเนส ปรินศ์ วัลดิมา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
กรุงเดนมาร์ก52 และโปรดฯ ให้หลวงราชภพพีปวิหาร ปลูกต้นไม้ต่างๆ ในบริเวณภายในและนอก
พระราชวัง53พ.ศ.2444 มีพายุฝนตกหนัก ฟ้าผ่าโดนยอดของพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์หักลง  
ต่อมาในปีพ.ศ.2447 เป็นสถานที่จัดงานพระเมรุพระเจ้าลูกเธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี โดยในปีพ.ศ.
2448 ได้ทําการรื้อตําหนักวรนาฎเกษมสานต์ลง และปลูกอาคารโรงทหารมหาดเล็กแทน ส่วน
ตําหนักวรนาฎเกษมสานต์หลังใหม่ให้นายบรูโน่ (Mr. G. Bruno) เขียนแบบและคํานวณราคาในการ
ก่อสร้างอาคารก่อน54 พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ทํากระโจม
แตรเหล็กขึ้นใหม่แทนของเก่าที่รื้อออกไป โดยสั่งจากห้างฮาเวอตเอสกินส์ ทําขึ้นในประเทศยุโรป 
ราคา 5,000 บาท55 ในปีพ.ศ.2452 เป็นสถานที่รับรองดยุค โยฮัน อัลเบิรต พร้อมด้วยปริ๊นเซส เอลิ
ซาเบท สโตนเบิร์ก แห่งเยอรมัน56ต่อมาพ.ศ.2481 พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรไฟไหม้ โดยต่อมาได้
สร้างพระที่นั่งองค์นี้ขึ้นใหม่ในปีพ.ศ.2537 มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียขึ้นแทน และต่อมา
ในสมัยหลังจึงมีการเพียงการบูรณะซ่อมแซมพระที่นั่งและอาคารต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

 
3. การสร้างวัดประจ าพระราชวังบางปะอิน 
 วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ : วัดประจําพระราชวังบางปะอิน 
  พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังที่มีหลักฐานปรากฏว่า มีการสร้างวัดประจํา
พระราชวังขึ้นเหมือนในอดีตตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยวัดประจําพระราชวังจะมีตําแหน่งอยู่ใกล้กัน

                                                           

 50 “เรื่องทํางานที่ต่างๆพระราชวังบางปะอิน,” เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ 
รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ ร.5 ยธ/19, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

 51 “เรื่องการเปิดสถานที่ต่างๆที่พระราชวังบางปะอิน”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 15 (12 
กุมภาพันธ์ ร.ศ.117) หน้า 486-488.  

 52 “การรับฮิลรอแยลไฮเนส ปรินศ์ วัลดิมา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรุงเดนมาก,” ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 16 ( 14 มกราคม ร.ศ.118) : 600-602. 

  53 “เรื่องทํางานที่ต่างๆพระราชวังบางปะอิน,” เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ 
รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ ร.5 ยธ/19, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

 54 “เรื่องซ่อมสถานที่ต่างๆที่พระราชวังบางปะอิน,” เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ 
รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ ร.5 ยธ/19, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

 55 “เรื่องทํางานที่ต่างๆพระราชวังบางปะอิน,” เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ 
รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ ร.5 ยธ/19, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

 56 “การรับดุ๊กโยฮันอัลเบรกต์ ผู้สําเร็จราชการเมืองบรันซวิก”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
26 (6 มีนาคม ร.ศ.128) : 2586-2603. 
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หรือติดกับพระราชวัง มีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับพระเจ้าแผ่นดินในการ
ประกอบพระราชพิธีต่างๆในพระราชวัง แต่เมื่อมีการสร้างพระราชวังสําหรับเสด็จแปรพระราชฐาน
นอกเมืองขึ้น ส่วนมากจึงยังคงปรากฏหลักฐานว่าได้มีการสร้างวัดประจําพระราชวังควบคู่ไปด้วย โดย
ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง ที่ทรงโปรดฯ ให้สร้างพระราชวังบางปะอิน พระองค์ทรงโปรดฯ ให้สร้าง
วัดชุมพลนิกายาราม เป็นวัดประจําพระราชวังบางปะอิน57 แต่ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยไม่สามารถ
กําหนดอาณาเขตของพระราชวังบางปะอินในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ ปรากฏเพียงวัด
ชุมพลนิกายาราม ตั้งอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือของพระราชวังบางปะอินเท่านั้น (ภาพที่ 25) ดังนั้น
จึงไม่สามารถสรุปได้ว่า พระราชวังบางปะอินและวัดชุมพลนิกายาราม ยังคงยึดถือตามระบบระเบียบ
แบบแผนของการสร้างพระอารามประจําพระราชวังหรือไม่แต่อย่างใด  

 แต่เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในปีพ.ศ.2310 ทั้งพระราชวังบางปะอินและวัดชุม
พลนิกายารามได้ถูกทิ้งร้างเช่นเดียวกัน จนกระทั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เสด็จประพาสเมืองกรุงเก่า และโปรดฯ ให้บูรณะปฎิสังขรณ์วัดชุมพลนิ
กายารามข้ึนด้วยเช่นกัน ดังความ  
 

ได้เสด็จมาประพาสประทับแรมอยู่ที่เกาะบางปะอินนี้หลายครั้ง จึงได้ทรงสร้างพระที่นั่งไอ
สวรรยทิพยอาศน์องค์หนึ่ง กับตึกแถวข้างในหลังหนึ่งมีกําแพงล้อมโดยรอย ประกอบด้วยพฤกษา
ชาติร่มรื่น เป็นพระราชวังสังเขปสําหรับเป็นที่เสด็จมาประทับ สําราญพระราชหฤไทย แล้วทรง
ปฏิสังขรณ์วัดชุมพลนิกายาราม พร้อมทั้งพระอุโบสถ แลพระวิหารการเปรียญ พระเจดีย์พระองคห
นึ่ง58 
 
 จากความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังไม่ทรง

กําหนดให้วัดชุมพลนิกายรามเป็นวัดประจําพระราชวังบางปะอินเหมือนเช่นในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
พระองค์เพียงแต่โปรดฯ ที่จะให้บูรณะปฏิสังขรณ์อาคารภายในวัดเท่านั้น 

 พอมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีพ.ศ.2420 พระองค์
โปรดฯ ให้สร้างวัดประจําพระราชวังแห่งใหม่ขึ้นที่เกาะบางปะอิน ตั้งอยู่ตรงข้ามทางด้านทิศ
ตะวันออกของพระราชวังบางปะอิน พระราชทานชื่อว่า วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ (ภาพที่ 26) ให้เป็นวัด
ประจําพระราชวังบางปะอินเหมือนกันกับธรรมเนียมการสร้างวัดประจําพระราชวังที่สืบทอดต่อกันมา 
โดยเป็นวัดธรรมยุติกนิกาย มีพระสงฆ์จําพรรษา เพ่ือทรงใช้เป็นสถานที่สําหรับบําเพ็ญพระราชกุศล
เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน ดังความ 

 
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์...พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอประกาศไว้แก่

พระสงฆ์ซึ่งอยู่ในพระอารามนี้ ฤๅซึ่งจะมาแต่จาตุรทิศทั้งสี่ แลพระบรมราชวงษานุวงษ์ ข้าทูละออง
                                                           

 57 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) กับฉบับพระจักรพรรดิ
พงศ์ (พระนคร: คลังวิทยา, 2507), 344. 

 58 “คําจารึกว่าด้วยการก่อสร้างและฉลองวัดนิเวศน์ฯ จ.ศ.1240,” สมุดไทยดํา, 
อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 70, เลขท่ี 7, หอสมุดแห่งชาติ. 
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ธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อย แลชนทั้งปวงใหทราบทั่วกันว่า พระอารามในเกาะน้อย เคียงที่ตั้ง
พระราชวังตําบลบางปะอินนี้ ทรงพระราชศรัทธาบริจาคทรัพยสฐานาสร้างขึ้นใหม่ ด้วยมีพระราช
ประสงค์จะให้เปนพระอารามสําหรับพระราชวัง เปนที่ทรงบําเพญพระราชกุศลในเวลาเมื่อเสดจ
ขึ้นมาประทับแรมอยู่ในพระราชวังเกาะบางปอิน พระราชทานนามพระอารามนี้ว่า วัดนิเวศธรรม
ประวัติ59 

 
 เนื่องจากรูปแบบสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ภายในพระราชวังบางปะอินมีรูปแบบสถ
ตะวันตก ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดฯ ให้มิสเตอร์แกรซี สถาปนิกชาวอิ
ตาเลียน ซึ่งขณะนั้นได้ทําการก่อสร้างพระที่นั่งและอาคารต่างๆอยู่ภายในพระราชวังบางปะอิน ให้
เป็นผู้สร้างวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ให้มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเหมือนอาคารในยุคกลาง และ
อาคารอ่ืนๆให้มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตกทั้งหมด60 ดังความ 
  

พระอารามนี้...ให้เจ้าพนักงานจ้าง...ประเทศตะวันตก กะวางแผนที่แลแบบอย่าง พระ
อุโบสถหมู่กุฎีมีสันฐานเป็นแบบอย่างข้างประเทศตะวันตกทั้งสิ้นซึ่งทรงพระราชดําริ ให้สร้างโดย
แบบอย่าง...ต่างประเทศดังนี้  ใช่จะมีพระราชหฤไทยเลื่อมใสนับถือศาสนาอื่น นอกจาก
พระพุทธศาสนานั้นหามิได้ พระราชดําริในพระราชประสงค์ จะทรง...ศาสนาด้วยของแปลก
ประหลาด แลเพื่อจะให้อาณาประชาราษฎรทั้งปวงชมเล่นเป็น...ประหลาด ไม่เหมือนพระอาราม
อื่น และเป็นของมั่นคงถาวร พอสมควรเป็น...ในหัวเมือง ได้เสด็จพระราชดําเนินก่อพระฤกษ์พระ
อุโบสถ61 

 
 โดยมิสเตอร์แกรซีได้ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูกอธิค (Gothic Revival) 

สําหรับการสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ตลอดจนอาคารต่างๆ ภายในบริเวณวัด และในวันที่ 
16 พฤษภาคม พ.ศ.2420 มิสเตอร์แกรซีได้นําแบบวัดนิเวศธรรมประวัติขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายให้
ทอดพระเนตร และวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2420 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯ มาก่อพระฤกษ์สําหรับการ
สร้างพระอุโบสถ62 และระหว่างการก่อสร้างรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ที่จะให้แกรซีเฝ้าถวายงานอยู่เป็น
ระยะ63 จนกระทั่งการก่อสร้างวัดนั้นแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.242164 โดยพระบาทสมเด็จ

                                                           

 59 “ประกาศพระราชทานวิสุงคสีมาวัดนิเวศน์ฯ จ.ศ.1240,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, 
ภาษาไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 71, เลขท่ี 4, หอสมุดแห่งชาติ. 

 60 จดหมายเหตุพระราชวังบางปะอินและวัดนิเวศธรรมประวัติ, 143. 
 61 “คําจารึกว่าด้วยการก่อสร้างและฉลองวัดนิเวศน์ฯ จ.ศ.1240,” สมุดไทยดํา, 

อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 70, เลขท่ี 5, หอสมุดแห่งชาติ. 
 62 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 2 (พระนคร: โรงพิมพ์สยามพาณิชยการ, 2476), 3.  
 63 เรื่องเดียวกัน, 42-45. 
 64 จดหมายเหตุพระราชวังบางปะอินและวัดนิเวศธรรมประวัติ, 145. 
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโต๊ะถม หีบถม ให้แก่แกรซี เพ่ือเป็นบําเหน็จรางวัลในการ
สร้างวัดดังกล่าว 

 

 
ภาพที่ 25 ตําแหน่งที่ตั้งของวัดชุมพลนิกายาราม วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ และพระราชวังบางปะอิน 
ที่มา : ภาพถ่ายทางอากาศ  Google Earth เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2557 
 

 
ภาพที่ 26 ภาพถ่ายเก่าวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ พระอารามประจําพระราชวังบางปะอิน  
  สร้างให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก เพ่ือให้เข้ากันกับพระท่ีนั่งภายในพระราชวัง 
  บางปะอินที่เป็นแบบตะวันตก 
ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, “พระราชวังบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา” 



69 
 

4. สถาปนิกและนายช่างผู้ออกแบบก่อสร้าง 
 พระราชวังบางปะอินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีทั้งสถาปนิก
ชาวตะวันตก นายช่างชาวไทย ข้าราชการและขุนนาง ซึ่งล้วนแต่จะมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบผังบริเวณพระราชวังบางปะอิน สร้างพระที่นั่ง และอาคารอ่ืนๆ โดยบุคคลเหล่านี้จะเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายอยู่ในพระราชวังบางปะอิน ดังนี้ 

มิสเตอร์โยอาคิม แกรซี (Mr. Joachim Grassi) สถาปนิกชาวอิตาเลียน   
 มิสเตอร์ โยอาคิม แกรซี เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2380 ที่เมืองคาโปดิสเตรีย 

(Capodistria) เป็นเมืองบริวารของเมืองตริเอสเต (Trieste) เมืองท่าบนฝั่งทะเลอาเดรียคิคของ
จักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน มิสเตอร์แกรซีจึงถือสัญชาติออสเตรียในช่วงแรกของชีวิต65 หลังจากที่
ไปทํางานให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสที่เมืองเซี่ยงไฮ้ได้ระยะหนึ่ง  

 เมื่อพ.ศ.2413 แกรซีได้เดินทางเข้าสู่สยาม โดยในช่วงแรกเขาทํางานเกี่ยวกับการซื้อ
ขายไม้ที่ห้างบอนเนอวิล (Bonneville) บริษัทฝรั่งเศสในกรุงเทพ ต่อมาในราวพ.ศ.2416 เมื่อการค้า
ไม้เกิดอุปสรรคขึ้น แกรซีจึงมาทํางานออกแบบรับเหมาก่อสร้าง โดยผลงานชิ้นแรก คือ คองคอร์เดีย
คลับ (Concordia Club)สโมสรแห่งแรกของชาวตะวันตกในกรุงเทพ66 และในช่วงเวลานี้แกรซีได้
รับจ้างสร้างอาคารแบบตะวันตกให้กับชนชั้นนําชาวสยามในกลุ่มตระกูลบุนนาค คือ ตึกสองหลังที่ริม
คลองบางกอกใหญ่ของเจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) ที่สร้างให้บุตรชาย67 และ
ตึกที่ริมคลองสานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)68 ซึ่งจากสถาปัตยกรรม
แบบตะวันตกของแกรซี ทําให้แกรซีเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นในกลุ่มชนชั้นนําชาวสยาม เป็นผลให้กิจการ
รุ่งเรืองขึ้น โดยแกรซีร่วมกับน้องชายสองคน คือ อันโตนิโอและยาโคโม แกรซี เปิดกิจการบริษัทแกรซี 
บราเธอร์ แอนด์โก (Grassi Brother & Co.)  

 หลังจากแกรซีมีประสบการณ์การก่อสร้างอาคารแบบตะวันตกในสยามมาแล้วเป็น
ระยะเวลา 2 ปี เป็นผลให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้แกร
ซีมาทํางาน เริ่มจากการให้แกรซีเป็นผู้ออกแบบและวางผังบริเวณของพระราชวังบางปะอิน ด้วยการ
ขุดสระถมดินต่างๆ แล้วโปรดฯ ให้ก่อสร้างพระที่นั่งและอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก
ภายในพระราชวังบางปะอิน ตั้งแต่ป ีพ.ศ.2415 – 2419 ได้แก่ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน สูง 2 ชั้น เป็น

                                                           

 65 ศรัณย์ ทองปาน, “นายแกรซีกับสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งในสมัยรัชกาลที่ 5”, เมือง
โบราณ 24 2 (เมษายน-มิถุนายน 2541), 9-10. 

 66 พีรยา พิทยาวัฒนชัย, สถาปัตยกรรมของโยอาคิม กราซีในสยาม (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 2554), 26. 

 67ศรัณย์ ทองปาน, “นายแกรซีกับสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งในสมัยรัชกาลที่ 5”, เมือง
โบราณ 11.  

 68 พีรยา พิทยาวัฒนชัย, สถาปัตยกรรมของโยอาคิม กราซีในสยาม, 34. 
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ต้น69  และในปีพ.ศ.2420 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังโปรดฯ ให้สร้างวัดนิเวศน์
ธรรมประวัติเป็นวัดประจําพระราชวังบางปะอิน และในปีพ.ศ.2426 รัชกาลที ่5 โปรดฯ ให้แกรซี และ
มิมูลเล่อร์เข้าเฝ้าถวายแบบพระที่นั่งวโรภาษพิมานองค์ใหม่ตามลําดับ 70 โดยการจ้างแกรซีทําการ
ก่อสร้างต่างๆภายในพระราชวังบางปะอินได้อยู่ภายใต้บริษัทแกรซี บราเธอร์ แอนด์โก ดังจะเห็นได้
จากหลักฐานที่แกรซีได้ทําหนังสือกราบบังคมทูลเรื่องเงินค่าใช้จ่ายในระหว่างทําการก่อสร้าง
พระราชวังบางปะอินพ.ศ.2424-2432 ที่ยังคงค้างจ่าย71 ซึ่งระหว่างการทําการก่อสร้างภายใน
พระราชวังบางปะอินนั้น แกรซีก็ได้รับงานก่อสร้าง เจ้านายพระองค์ อ่ืนด้วย72 ส่วนรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่มิสเตอร์แกรซีได้เลือกใช้ในการสร้างพระที่นั่งภายในพระราชวังบางปะอินนั้น เป็น
รูปแบบนีโอคลาสสิคแบบพัลลาเดียน เพราะความยิ่งใหญ่และเรียบง่าย และเป็นแรงบันดาลใจจาก
รูปแบบสถาปัตยกรรมในอดีต หรือเรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบอีเคล็กติค (Eclectic Style) ซึ่งกําลัง
ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษท่ี 19 และต้นศตวรรษที่ 2073 

 หลังจากแกรซีได้ทําการก่อสร้างอาคารต่างๆภายในพระราชวังบางปะอินเสร็จในปี
พ.ศ.2432 เป็นอย่างน้อย ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2436 แกรซีได้ทําเรื่องขอรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพ่ือเป็นที่ระลึกในการที่เขาได้รับราชการในสยามมาเป็นระยะเวลานาน 
รัชกาลที่ 5 จึงโปรดฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎสยามชั้น 5 ให้ แต่แกรซีกลับปฎิเสธ
ไม่รับโดยทําหนังสือกราบบังคมทูลว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวมีศักดิ์ไม่คู่ควรกับความดี
ความชอบที่ตนได้กระทํามา รัชกาลที่ 5 จึงโปรดฯ ให้งดพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์74 

                                                           

 69 “Death of Mr.Grassi”, The Bangkok Times, September 26, 1904 อ้างถึงใน 
พีรศรี โพวาทอง, ช่างฝรั่งในกรุงสยาม : ต้นแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), 12.  

 70 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 14, 92. 

 71 “เรื่องกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์ กราบบังคมทูลเรื่องเงินค้างรายการพระราชวังบางปะอิน
(พ.ศ.2424),” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5หนังสอืกราบบังคมทูล ร.5 นก/12, หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ. “เรื่องพระองค์เจ้าทองก้อนใหญ่ กราบบังคมทูลเรื่องการก่อสร้างพระราชวังบางปะอิน 
กับเรื่องรับราชการในการสร้างพระราชวังบางปะอินของมิสเตอแกรซี (พ.ศ.2426),” เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลที่ 5 หนังสือกราบบังคมทูล ร.5 นก/28,หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. และ“เรื่องกรม
หมื่นนเรศวรฤทธิ์ กราบบังคมทูลเรื่องเงินค่าใช้จ่ายในการทําการท่ีต่างที่พระราชวังบางปะอิน(พ.ศ.
2432) ,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 หนังสือกราบบังคมทูล ร.5 นก/11, หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ. 

 72 สรุปผลงานของมิสเตอร์โยอาคิม แกรซีในสยาม อยู่ในภาคผนวก 
 73 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4 – พ.ศ.

2480, 84. 
 74 พีรศรี โพวาทอง, ช่างฝรั่งในกรุงสยาม : ต้นแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง, 68. 
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หลังจากนั้นแกรซีได้เดินทางออกจากสยาม กลับไปอยู่ที่เมืองตริเอสเต และแต่งงานกับอมาเลีย สโตล
เกอร์ มีบุตรด้วยกันสองคน และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2447 เมื่ออายุได้ 68 ปี 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์  
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าชายกฤษ

ดาภินิหารเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดากลิ่น ประสูติ
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2398 ในปีพ.ศ.2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง
โปรดฯ ให้เลื่อนเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์ โดยกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์ทรงรับ
ราชการเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก ดังจะ
เห็นได้จากทรงโปรดฯ ให้กรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์ เป็นแม่กองควบคุมงานก่อสร้างและดูแลเรื่องเงิน
ค่าใช้จ่ายในการทําการก่อสร้างต่างๆที่พระราชวังบางปะอิน เช่น การก่อสร้างพระที่นั่งอุทยานภูมิ
เสถียรในปีพ.ศ.2420 และทําบัญชีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่างๆภายในพระราชวังบางปะอิน
จนกระท่ังถึงปีพ.ศ.243275 เป็นอย่างน้อย  

พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยา

เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ เป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้า
จอมมารดาสังวาลย์ ประสูติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2400 ทรงรับราชการเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก พระองค์จึงโปรดฯ ให้เข้ามาเป็นผู้ดูแล
พระราชวังบางปะอิน และเป็นแม่กองควบคุมงานก่อสร้างพระที่นั่งวโรภาษพิมานในพ.ศ.2426 -
242876  

พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียร โชติกเสถียร)  
 พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียร) เป็นบุตรของจีนจือ เกิดปีพ.ศ.2369 เป็นชาวจีนแคะ 

ภูมลิําเนาเดิมอยู่บริเวณคลองสวนพลู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จีนเถียรได้เข้าสังกัดกรมท่าซ้าย เมื่อ
ออกจากราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้เป็นพระยาโชฎึก
ราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าซ้าย เมื่อปีเถาะ พระราชทานสัญญาบัตรวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2422 ได้รับ
ตําแหน่งปลัดบัญชีกลางพระคลังมหาสมบัติ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ และเป็นผู้รับเรื่องราวที่เจ้าภาษี
นายอากรมายื่นประมูลเงินภาษีอากร และได้เป็นผู้จัดการเก็บภาษีราชาธิปตัย คือ ภาษีไม้ขอนสัก 1 
ครั้ง ภาษีเกลือ 1 ครั้ง ได้รับพระราชทานเงินลดในภาษีนั้นๆร้อยละ 5 โดยพระยาโชฎึกราชเศรษฐี 

                                                           

 75 “เรื่องกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์ กราบบังคมทูลเรื่องเงินค้างรายการพระราชวังบางปะอิน
(พ.ศ.2424) ,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5หนังสือกราบบังคมทูล ร.5 นก/12, หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ. และ“เรื่องกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์ กราบบังคมทูลเรื่องเงินค่าใช้จ่ายในการทําการท่ีต่างที่
พระราชวังบางปะอิน(พ.ศ.2432) ,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 หนังสือกราบบังคมทูล ร.
5 นก/11, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

 76 “เรื่องพระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กราบบังคมทูลเรื่องเงินการแก้ไขพระที่นั่งวโร
ภาษพิมาน ณ พระราชวังบางปะอิน,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 หนังสือกราบบังคมทูล 
ร. 5 นก/27, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7


72 
 

(เถียร) เป็นประธานในการสร้างพระที่นั่งเวหาศจํารูญ ที่สร้างขึ้นจากเงินที่เก็บภาษีอาการจากพ่อค้า
ชาวจีนในกรมท่าซ้ายที่ร่วมกันถวายเงินสร้างพระท่ีนั่งองค์นี้ด้วย77  

พระยาสวัสดิวามดิฐ (ฟัก โชติกสวัสดิ์)78 
 พระยาสวัสดิวามดิฐ (ฟัก) จีนฟัก เป็นบุตรของจีนเที้ยง แซ่หลิม ได้เข้ารับราชการอยู่
ในกรมท่าซ้ายตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ดํารงตําแหน่งเป็นขุน
ทิพอากร ต่อมาพ.ศ.2402 จีนฟักเข้าทําอากรรังนกในเขตพ้ืนที่เมืองไชยา ปะทิว ชุมพรและบางนางรม 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดฯ ให้เป็นขุนพิพิธภัณฑ์วิจารณ์ ผู้ช่วยราชการใน
กรมท่าซ้าย ต่อมาได้เลื่อนเป็นหลวงพิพิธภัณฑ์วิจารณ์ จีนฟักได้ทําอากรรังนกในเขตพ้ืนที่นี้มาตลอด
จนถึงปีพ.ศ.2410 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้เป็น
พระสวัสดิวามดิฐตําแหน่งปลัดกรมท่าซ้าย ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรวันที่13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2422 วันเดียวกับตั้งพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียร)79   

 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐี 
(เถียร โชติกเสถียร) และพระยาสวัสดิวามดิฐ (ฟัก โชติสวัสดิ์ ) ปลัดกรมท่าซ้ายเป็นนายงาน80 หลวง
สาทรราชายุกต์ (ยม พิศัลยบุตร) และหลวงโภคานุกูล (จิ๋ว) เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างพระที่นั่งเวหาศ
จํารูญ โดยสร้างขึ้นจากเงินที่เก็บภาษีอากรจากพ่อค้าชาวจีน ที่เป็นขุนนางรับราชการในราชสํานัก
เรียกว่า “กรมท่าซ้าย” ร่วมกันถวายเงินสร้างพระที่นั่งองค์นี้ด้วย81 สร้างขึ้นจากแรงงานของชาวจีน
กว้างตุ้ง82 ซึ่งระยะเวลาในการก่อสร้างพระที่นั่งองค์นี้นั้นยังไม่ปรากฏปีการเริ่มก่อสร้างที่แน่ชัด 
เนื่องจากมีเอกสารบางชิ้นกล่าวว่าพระที่นั่งองค์นี้ได้เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2429 -243283 แต่
หลักฐานบางชิ้นกล่าวว่าพระที่นั่งองค์นี้ใช้ระยะเวลา 10 ปีในการก่อสร้าง ตั้งแต่พ.ศ.2422 -243284 
เมื่อพระยาโชฎึกราชเศรษฐี(เถียร)สิ้น พระยาสวัสดิวามดิษฐ์ (ฟัก) จึงได้ดํารงตําแหน่งแทน ท่านอยู่ใน
ตําแหน่งนี้เพียง 2 ปีก็สิ้นลง ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2438 อายุได้ 67 ปี เป็น
ต้นสกุล โชติกสวัสดิ์  

 
 

                                                           

 77 ส.พลายน้อย [นามแฝง], ขุนนางสยาม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2537) 159-160. 
 78 เรื่องเดียวกัน, 160. 
 79 กรมศิลปากร, การแต่งตั้งขุนนางไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2521), 256. 
 80 “การเฉลิมพระราชมณเฑียร พระราชวังบางปะอิน,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 6 แผ่น

ที่ 42 (19 มกราคม รัตนโกสินทร์ศก 108) 
 81 ส.พลายน้อย [นามแฝง], ขุนนางสยาม, 159-160. 
 82 สวัสดิ์ จันทนี, นิทานชาวไร่ เล่ม 4, 24. 
 83 “การเฉลิมพระราชมณเฑียรพระราชวังบางปะอิน”, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 6 แผ่นที่ 

360 (19 มกราคม รัตนโกสินทร์ศก 108). 
 84 สํานักพระราชวัง, พระราชวังบางปะอิน, 52. 
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พระยาราชสงคราม (ทัต หงสกุล)  
 พระยาราชสงคราม (ทัต หงสกุล) เป็นนายช่างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนกระทั่งถึง

สมัยรัชกาลที่ 5 ไม่ปรากฏหลักฐานการถึงแก่กรรม85 แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้สร้างแบบหอเหม
มณเฑียรเทวราชในปีพ.ศ.2423 ที่เป็นทรงแบบปราสาทขอมไปสร้างที่เมืองจีน ดังปรากฏความว่า พระ
ยาราชสงครามถวายตัวอย่างปราสาทศิลาที่จะสั่งจากเมืองจีน ถวายเทวรูปเหมมนเทียรเทวราชที่บางปอิน ตัวอย่าง
นั้นทําด้วยไม้อุโลกเท่าขนาดตัดเป็นท่อนๆคุมที่ลานที่พระมหาปราสาท โปรดเกล้าฯให้ถ่ายรูปแล้วรื้อให้พระยาโชฎึก
สั่งนอก86 

 
5. ประวัติสถาปัตยกรรมภายในพระราชวังบางปะอิน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
 5.1 พระราชวังบางปะอินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 5  

 จากหลักฐานเอกสารชั้นต้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
587 ประกอบไปด้วยรายชื่ออาคารอาคารต่างๆ ที่ไม่ทราบตําแหน่งที่ตั้งจํานวนมาก ดังนี้ ตําหนักวร
นาฎเกษมสานต์ ตําหนักกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร ตําหนักสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้า
จาตุรนรัศมีกรมหลวงจักรพรรดิพงษ์ ตําหนักสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงษ์ ทิม
ดาบตํารวจ และโรงทหารมหาดเล็ก ตึกพระองค์เจ้าไชยันต์ ตึกพระองค์เจ้าโสภณบัณฑิต ตึกกรมหมื่น
สมมติ ตึกกรมอดิศร พระตําหนักทูลกระหม่อมปราสาท เรือนขรัวยายอ่ิม บ้านเจ้าพระยารัตนบดินทร์ 
บ้านพระยาภาสกรวงศ์ ทิมดาบตํารวจ โรงทหารมหาดเล็ก โรงโปริศ โรงม้า กระโจมแตร พระตําหนัก
แปดเหลี่ยม ตึกกรมกลวงเทวะวงษ์ ตึกสมเด็จกรมพระองค์น้อย เรือนยามทหาร และกระโจมน้ําร้อน 
ตําหนักพระองค์เจ้าอรไทย โดยภายในพระราชวังบางปะอินมีโรงละครตั้งอยู่ในพระราชอุทยานบริเวณ
ที่ตั้งอนุสาวรีย์ 

                                                           

  85 โชติ กัลยาณมิตร, ผลงาน 6 ศตวรรษของช่างไทย, 80-81. 
 86 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระ

ราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ภาคที่ 10 (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2478), 37. 
 87 “จดหมายเหตุการณ์เฉลิมพระที่นั่งบางปะอิน จ.ศ.1238,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, 

ภาษไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 95, เลขท่ี 1, หอสมุดแห่งชาติ. “เรื่องรักษาวังสราญรมย์และ
บางปะอิน,” เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ ร.5 ยธ/19, หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ. “เรื่องทํางานที่ต่างๆพระราชวังบางปะอิน,” เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ 
รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ ร.5 ยธ/19, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. “เรื่องซ่อมสถานที่ต่างๆท่ี
พระราชวังบางปะอิน,” เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ ร.5 ยธ/
19, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราช
กิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 14, 50. 



74 
 

 จากภาพถ่ายเก่าสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ภาพที่ 27) 
และภาพถ่ายทางอากาศในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (ภาพที่ 28) ผู้วิจัย
จึงได้ทําการสันนิษฐานผังบริเวณพระราชวังบางปะอินที่ประกอบด้วยพระที่นั่งต่างๆ และอาคาร
จํานวนมาก ที่สามารถระบุตําแหน่งและชื่ออาคารได้ และมีอาคารอีกจํานวนหนึ่งซึ่งไม่สามารถระบุชื่อ
ได้ แตส่ามารถระบุตําแหน่งของอาคารได้ ดังนี้ คือ  

  1.ตําหนักกรมหลวงสรรพศาสตรศุภกิจ  
 2.อาคารไม่ปรากฏชื่อ  
          3.ตําหนักกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  
 4.สภาคารราชประยูร 

5.หอเหมมณเฑียรเทวราช  
6. โรงการ์ดทหาร  
7.พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์  
8.อาคารไม่ปรากฏชื่อ  
9.เรือนแพพระท่ีนั่ง  
10.กระโจมแตร 
11.พระที่นั่งวโรภาษพิมาน  
12.กลุ่มเรือนข้าหลวง 
กลุ่มตําหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า และบ้านของผู้ที่ตามเสด็จ (ฝ่ายหน้า) 

ตึกพระองค์เจ้าไชยันต์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรม
หมื่นมหิศรราชหฤทัย ) 

ตึกพระองค์เจ้าโสภณบัณฑิต (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต 
กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา) 

ตึกกรมหมื่นสมมติ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรม
พระสมมตอมรพันธ์) 

 ตึกกรมอดิศร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี กรมหลวงอดิศร
อุดมเดช) 

ตึกกรมหลวงเทวะวงษ์ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์ว
โรปการ) 

ตึกสมเด็จกรมพระองคน์้อย  
บ้านเจ้าพระยารัตนบดินทร์ (เจ้าพระยารัตนบดินทร์ (บุญรอด 

กัลยาณมิตร)) 
บ้านพระยาภาสกรวงศ ์(เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค)) 

 13.เก๋งบุปผาประพาส  
  14.พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร  
 15.หอพระธารา (หอน้ํา)  
  16.แพทรงบาตร  
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 17.กลุ่มเรือนแพ  
 18.วรนาฎศาลา  
 19.อาคารไม่ปรากฏชื่อ 
  20.หอวิทูรทัศนา  
 21.อาคารไม่ปรากฏชื่อ  
 22.ตึกพระภูษา  
 23.พระท่ีนั่งเวหาศจํารูญ 
 24.อาคารไม่ปรากฏชื่อ  
 25.โรงละคร (สมัยรัชกาลที่ 6)  

26.อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  
27.อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์  
28.อาคารไม่ปรากฏชื่อ  
29.พระตําหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  
30.เรือนเจ้าจอมเอ่ียม เอิบ อาบ เอ้ือน และเจ้าจอมมารดาอ่อน (เจ้าจอมก๊กออ)  
31.เรือนเจ้าจอมมารดาแส  
32.พระตําหนักสมเด็จพระปิตุจฉา เจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี 
33.พระตําหนักพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฎ 

ปิยมหาราชปดิวรัดา  
34.อาคารไม่ปรากฎชื่อ  
35.ตําหนักเก้าห้อง  
36.อาคารไม่ปรากฎชื่อ 
37.เรือนครัว 
38.พระตําหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 

พระตําหนักทูลกระหม่อมปราสาท  
พระตําหนักแปดเหลี่ยม 
ตําหนักพระองค์เจ้าอรไทย 
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ภาพที่ 27 ภาพถ่ายเก่า แสดงให้เห็นถึงกลุ่มอาคารแบบตะวันตก และสิ่งก่อสร้างต่างๆ จํานวนหนึ่ง  
  ภายในพระราชวังบางปะอิน 
ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, “พระราชวังบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา” 

 

 
ภาพที่ 28 ภาพถ่ายทางอากาศ พระราชวังบางปะอินในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 รัชกาลที่ 7 
ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, “พระราชวังบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา” 
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ภายในพระราชวังบางปะอิน ที่มีลักษณะเป็นเกาะแก่งขนาดต่างๆ ได้ใช้สะพานเป็นทางสัญจร
ภายในสําหรับเชื่อมระหว่างพ้ืนที่แต่ละส่วนเข้าหากัน ประกอบด้วยสะพานทั้งหมด 9 สะพาน โดย
แบ่งเป็นสะพานที่ปรากฏชื่อและไม่ปรากฏชื่อ รวมทั้งหมด 9 สะพาน คือ 

 1.สะพานตุ๊กตา (ส1) 2.สะพานเสาวรส (ส2) 3.สะพานไม่ปรากฏชื่อ (ส3) 4.สะพานไม่
ปรากฏชื่อ (ส4) 5.สะพานไม่ปรากฏชื่อ (ส5) 6.สะพานไม่ปรากฏชื่อ (ส6) 7.สะพานไม่ปรากฏชื่อ (ส7) 
8.สะพานไม่ปรากฏชื่อ (ส8) 9.สะพานไม่ปรากฏชื่อ (ส9) 10.สะพานไม่ปรากฏชื่อ (ส10) 11.สะพาน
ไม่ปรากฏชื่อ (ส11) 

 ส่วนทางสัญจรอ่ืนๆ คือ มีถนน และทางเดิน ซึ่งถนนเส้นหลัก 1 เส้น คือ ถนนพระ
นารายณ์ (ถ1) และประตูของพระราชวังบางปะอินใสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานรายชื่อประตูภายในพระราชวังบางปะอินไว้  มีทั้งหมด 8 ประตู88 ดังนี้ 
(ภาพที่ 29 – ภาพที ่34) คือ 1.ประตูราชกิจวิวรณ์ (ป1) ซึ่งประตูที่รื้อลงไปแล้วไม่ปรากฏหลักฐานว่า
เดิมที่ตั้งอยู่ในตําแหน่งใด 2.ประตูสาครประพาส (ป2) 3.ประตูเทวราชครรไล (ป3) 4.ประตูอนงค์ใน
จรจรัล (ป4) 5.ประตูเทวัญสถิต (ป5) 6.ประตูสังฆสิทธิ์ภัตรการ (ป6) 7.ประตูนงคราญประเวศ (ป7) 
8.ประตูอัครเรศวรดิษฐ์ (ป8)  

 โดยเส้นทางหลักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินมายัง
พระราชวังบางปะอินนั้น มีหลายเส้นทาง โดยส่วนมากพระองค์ทรงโปรดที่จะเสด็จพระราชดําเนินทาง
ชลมารค(ทางน้ํา) มาขึ้นที่ท่าเสด็จ (ท1) (ภาพที่ 35) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของพระที่นั่งวโรภาษ
พิมานอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก และอีกเส้นทางหนึ่ง คือ หลังจากสร้างเส้นทางรถไฟกรุงเทพฯ-
อยุธยาเสร็จในปีพ.ศ.2439 พระองค์มักจะเสด็จพระราชดําเนินมาทางรถไฟมายังสถานีรถไฟบางปะ
อิน แล้วเสด็จขึ้นรถม้าพระท่ีนั่ง หรือรถยนต์พระที่นั่ง มายังพระราชวังบางปะอิน และท่าเรือฝ่ายหน้า 
(ท2) คือ ท่าเทียบเรือที่ตามเสด็จพระราชดําเนินของฝ่ายหน้า 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 29 ประตูสาครประพาส (ป2) เป็นประตูที่เสด็จฯทางชลมารค 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
                                                           

 88 “คําประกาศเทวดาในการเฉลิมพระราชมณเฑียรบางปะอินคําฉันท์ จ.ศ.1251”, สมุด
ไทยดํา, อักษรไทย, ภาษไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 11, เลขท่ี 2, หอสมุดแห่งชาติ. 
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ภาพที่ 30 ประตูเทวราชครรไล เป็นประตูเสด็จขึ้นทางชลมารค (ป3)  
  โดยมีสะพานเสาวรสเชื่อมต่อจากพระที่นั่งวโรภาษพิมาน 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
 

 
ภาพที่ 31 ประตูอนงค์ในจรจรัล (ป4) เป็นประตูขนาดเล็ก ตั้งอยู่ตามแนวกําแพงด้านตะวันตกริม 
 แม่น้ําเจ้าพระยา อยู่ด้านหลังพระท่ีนั่งวโรภาษพิมาน  
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
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ภาพที่ 32 ประตูสังฆสิทธิ์ภัตรการ (ป6) เป็นประตูไขน้ําเข้ามาภายในพระราชวัง ปัจจุบันได้ก่ออิฐปิด 
 ตายประตแูล้ว 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
 

 
ภาพที่ 33 ประตูนงคราญประเวศ (ป7) เป็นประตูถัดจากประตูสังฆสิทธิ์ภัตรการ 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
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ภาพที่ 34 ประตูอัครเรศวรดิษฐ์ (ป8) ตั้งอยู่ตามแนวกําแพงด้านทิศตะวันออกของพระราชวัง บริเวณ 
 พระตําหนักฝ่ายใน ระหว่างเรือนเจ้าจอมมารดาแสกับเรือนเจ้าจอมก๊กออ 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 35 ภาพถ่ายเก่า แสดงให้เห็นว่าท่าเสด็จเป็นท่าเรือที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

 เจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นมาจากเรือพระท่ีนั่งในคราวเสด็จมาประทับที่พระราชวังบางปะอิน  
 มีกระโจมแตรและแถวทหารที่ออกมาตั้งแถวรอรับเสด็จอยู่ที่ด้านข้างพระที่นั่งวโรภาษ 
 พิมาน 

ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, “พระราชวังบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา” 
 

 การตกแต่งพระราชอุทยานและสวน มักจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการสร้างพระราชวัง 
ที่จัดขึ้นเพ่ือทรงใช้เป็นที่ทรงสําราญพระราชอิริยาบถและพระราชหฤทัย ดังนั้นตั้งแต่การจัดสวน ซุ้ม
ต้นไม้ กระโจมแตร ตลอดจนอนุสาวรีย์ กําแพงพระราชวังรวมไปถึงประตู และซุ้มประตูโดยรอบ ล้วน
สร้างขึ้นเป็นแบบตะวันตกทั้งสิ้น แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะและสถาปัตยกรรมตะวันตกได้เข้า
มามีบทบาทสูงในงานสถาปัตยกรรมไทย อีกทั้งภูมิประเทศซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม มีน้ําท่วมในฤดูน้ําหลาก 
จึงมีการปรับพ้ืนดินให้สูงขึ้นด้วยการขุดดินขึ้นถม บริเวณที่ถูกขุดให้เป็นสระเพ่ือสร้างพระที่นั่งให้อยู่
กลางสระน้ํา เพ่ือคราวพระมหากษัตริย์เสด็จจะได้ทรงสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของท้องน้ําได้อย่าง
ใกล้ชิด โดยการตกแต่งสวน สําหรับสวนที่ใช้เป็นส่วนประกอบสถาปัตยกรรมถาวรมักจะเป็นสวนไม้
กระถาง พวกไม้ดัดและไม้แคระเป็นส่วนใหญ่ มีการใช้สะพานข้ามสระน้ํา จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเกาะ
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ภายในพระราชวัง มีการประดับตกแต่ง บนราวสะพานทั้งฟากประดับด้วยประติมากรรมรูปเทพเจ้า
และเทพีของกรีก เช่น เทพธิดาเซเรส มือถือช่อมะกอกและคนโทน้ํา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดม
สมบูรณ์ และยังมีสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเขตพระราชฐานชั้นนอก-ชั้นใน คือ มีบานเกล็ดกั้นกลาง
ตลอดแนวสะพาน เพ่ือไม่ให้ฝ่ายหน้าและฝ่ายในเห็นกัน ตกแต่งรอบชายคาและ เชิงชายด้วยไม้ฉลุ
ตามแบบสถาปัตยกรรมบ้านขนมปังขิง (ภาพที่ 36 - ภาพที่ 38) 
 

 

ภาพที่ 36 ภาพถ่ายเก่า สนามหญ้าขนาดใหญ่ที่มปีลูกไม้พุ่มเรียงเป็นแถวสร้างบรรยากาศแบบ 
 ตะวันตกภายในพระราชวัง 

ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, “พระราชวังบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา” 

 
ภาพที่ 37 ภาพถ่ายเก่า แสดงให้เห็นถึงการจัดสวนด้วยไม้กระถางที่บริเวณทางเดินภายในพระราชวัง 

 บางปะอิน 
ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, “พระราชวังบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา” 
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ภาพที่ 38 ภาพถ่ายเก่า แสดงให้เห็นถึงการประดับตกแต่งด้วยประติมากรรมที่อัฒจันทร์ทางข้ึน 
 พระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียร 
ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, “พระราชวังบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา” 
 
 5.2 พระราชวังบางปะอินในสมัยปัจจุบัน  

   ผังบริเวณพระราชวังบางปะอินในปัจจุบันนี้ (ภาพที่ 39) ยังคงปรากฏการแสดงให้
เห็นถึงผังบริเวณในสมัยรัชกาลที่ 5 อยู่ คือ ภายในผังบริเวณยังคงประกอบด้วยบึงน้ํารูปทรงธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ มีเกาะขนาดต่างๆ เป็นที่ตั้งของพระที่นั่ง ส่วนอาคารประกอบบางหลัง ที่ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมหรือรื้อลงไปบ้างจํานวนหนึ่ง และได้มีการสร้างอาคารขึ้นใหม่แทนที่ อีกทั้งยัง ได้สร้างประตู
ทางเข้า-ออกพระราชวังเพ่ิมขึ้น รวมถึงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบพระราชวังให้สวยงามและรื้อสะพาน
ที่ชํารุดทรุดโทรมลงไป โดยปัจจุบันแบ่งเขตพระราชฐานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ คือ  

 



84 
 

 
ภาพที่ 39 ภาพถ่ายทางอากาศในปัจจุบัน แสดงอาณาเขตของพระราชวังบางปะอิน 
ที่มา : ภาพถ่ายทางอากาศ จากระบบ Google Earth เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2557 
 
 เขตพระราชฐานชั้นนอก ประกอบด้วย หอเหมมณเฑียรเทวราช พระที่นั่งไอศวรรย์
ทิพยอาสน์ สภาคารราชประยูร พระที่นั่งวโรภาษพิมาน เรือนแพพระที่นั่ง โรงการ์ดทหาร กลุ่ม
ตําหนักน้อย กังหัน อาคารรับรอง ห้องสมุดพระราชวังบางปะอิน ตําหนักกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤกธิ์ 
สโมสรพระราชวังบางปะอิน โรงรถไฟฟ้า ประชาสัมพันธ์ สโมสรร้านค้า (กองอํานวยการพระราชวัง)  
และกระโจมแตร  
 เขตพระราชฐานชั้นใน ประกอบด้วย พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร เก๋งบุปผาประพาส  
หอวิทูรทัศนา พระที่นั่งเวหาศจํารูญ หอระนาคมนตรี ตึกพระภูษา หอพระธารา (หอน้ํา) แพทรงบาตร 
ศาลาไทย  อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์ พระตําหนักสมเด็จ
พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระตําหนักสมเด็จพระปิตุจฉา เจ้าสุขุมาล
มารศรี พระอัครราชเทวี พระตําหนักพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินี
นาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระตําหนักพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ตําหนักเก้าห้อง .เรือนเจ้าจอม
เอ่ียม เอิบ อาบ เอ้ือน และเจ้าจอมมารดาอ่อน (เจ้าจอมก๊กออ) เรือนเจ้าจอมมารดาแส และหน่วย
รักษาพระราชอุทยาน งานพระราชวังบางปะอิน   

 ปัจจุบันประตูภายในพระราชวังบางปะอินนั้น มีประตูที่ปรากฏเพิ่มขึ้นอีก 9 ประตู 
ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นประตูที่สร้างขึ้นตั้งแต่คราวแรกในการสร้างพระราชวังหรือไม่แต่อย่างไร 
เนื่องจากประตูดังกล่าวเป็นประตูท่ีไม่มีชื่อทั้งหมด หรืออาจจะมีการสร้างประตูต่อเติมข้ึนมาใน
ภายหลัง มีประตูทั้งหมด ดังนี้ (ภาพที่ 40 - ภาพที่ 46) 

 1.ประตูสาครประพาส (ป2) 
2.ประตูเทวราชครรไล (ป3) 
3.ประตูอนงค์ในจรจรัล (ป4) 
4.ประตูเทวัญสถิต (ป5) 
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5.ประตูสังฆสิทธิ์ภัตรการ (ป6) 
6.ประตูนงคราญประเวศ (ป7) 
7.ประตูอัครเรศวรดิษฐ์ (ป8) 
8.ประตูทางเข้าพระราชวังบางปะอิน (ป9) และ (ป10) เป็นประตูรถยนต์ผ่านเข้าไป
ภายในพระราชวัง 
9.ประตูทางเข้าพระราชวังบางปะอิน  (ป11) เป็นประตูสําหรับนักท่องเที่ยวผ่านเข้า
ไปภายในพระราชวัง 
10.ประตูไม่ปรากฏชื่อ (ป12) เป็นประตูที่มีขนาดเล็ก อยู่บริเวณศาลาไทย 
11.ประตูไม่ปรากฏชื่อ (ป13) เป็นประตูรั้วเหล็กโปร่ง  

 12.ประตูไม่ปรากฏชื่อ (ป14) เป็นประตูที่มีขนาดเล็ก อยู่ระหว่างประตูอัครเรศวร 
 ดิษฐ์กับกําแพงพระราชวังทางด้านเหนือ  

13.ประตูไม่ปรากฏชื่อ (ป15) เป็นประตูที่มีขนาดเล็ก อยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือ
ของพระราชวัง 
14.ประตูไม่ปรากฏชื่อ (ป16)เป็นประตูที่มีขนาดเล็ก อยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือ
ของพระราชวัง 

 15.ประตูไม่ปรากฏชื่อ (ป17)  เป็นประตูสําหรับรถยนต์ผ่านเข้าเขตพระราชฐาน 
 ชั้นใน 

   ภายในพระราชวังบางปะอิน ประกอบด้วย ท่าเรือ 2 ท่า คือ 1.ท่าเสด็จ (ท1) และ 
2.ท่าเรือสําหรับนักท่องเที่ยว (ท2) 
 เดิมที่สะพานภายในพระราชวังบางปะอินมีทั้งหมด 11 สะพาน แต่ในปัจจุบันเหลือ 
9 สะพาน อาจเนื่องด้วยสะพานของเดิมนั้นทรุดโทรม ไม่เหมาะแก่การซ่อมแซม จึงทําการรื้อลงและ
ไม่ได้สร้างใหม่ขึ้นทดแทน จึงปรากฏสะพานในปัจจุบัน ดังนี้ 1.สะพานตุ๊กตา (ส1) 2.สะพานเสาวรส 
(ส2) 3.สะพานไม่ปรากฏชื่อ (ส3) 4.สะพานไม่ปรากฏชื่อ (ส4) 5.สะพานไม่ปรากฏชื่อ (ส5) 6.สะพาน
ไม่ปรากฏชื่อ (ส6) 7.สะพานไม่ปรากฏชื่อ (ส7) 8.สะพานไม่ปรากฏชื่อ (ส8) 9.สะพานไม่ปรากฏชื่อ (ส
10) 
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ภาพที่ 40 ประตูไม่ปรากฏชื่อ(ป9 และ ป10) เป็นประตูสําหรับรถยนต์เข้าพระราชวังบางปะอิน 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
 

 
ภาพที่ 41 ประตูไม่ปรากฏชื่อ(ป10 และ ป11) เป็นประตูสําหรับรถยนต์ และประตูทางเข้าสําหรับ 
 นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
 

 
ภาพที่ 42 ประตูขนาดเล็กไม่ปรากฏชื่อ (ป12) ตั้งก้ันอยู่ระหว่างเขตพระราชฐานชั้นนอกและชั้นใน 

 อยู่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 



88 
 

 

ภาพที่ 43 ประตูรั้วเหล็กโปร่งไม่ปรากฏชื่อ (ป13) 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 

 

 
ภาพที่ 44 ประตูไม่ปรากฏชื่อ (ป14) เป็นประตูซุ้มขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณเขตพระราชฐานชั้นใน  
  ถัดจากประตูอัครเรศวรดิษฐ์ 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 

 



89 
 

 
ภาพที่ 45 ประตูไม่ปรากฏชื่อ (ป15) เป็นช่องประตูขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณเขตพระราชฐานชั้นใน 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 

 

 
ภาพที่ 46 ประตูไม่ปรากฎชื่อ 2 ประตู (ป16 และป17) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระราชวัง 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
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 5.3 สถาปัตยกรรมพระราชวังบางปะอิน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  

 การศึกษาพระที่นั่ง และอาคารต่างๆที่สร้างขึ้นภายในพระราชวังบางปะอินในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้ ผู้วิจัยทําศึกษาเฉพาะสถาปัตยกรรมในส่วนที่สามารถ
สืบค้นได้จากทั้งหลักฐานเอกสารชั้นต้น แบบทางสถาปัตยกรรมที่มีหลักฐานหลงเหลือในปัจจุบัน การ
รังวัด หรือการขอสําเนาแบบสถาปัตยกรรม โดยการศึกษาสถาปัตยกรรมของพระราชวังบางปะอินนี้
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มพระที่นั่ง และ2.กลุ่มอาคาร  

5.3.1 กลุ่มพระท่ีนั่ง ประกอบไปด้วย  
 1.พระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์  

 ประวัติอาคาร 
 พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ (ภาพที่ 47) ได้ขึ้นสร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้า

ปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เป็นที่ประทับสําราญพระราชอิริยาบถ โดยพระเจ้าแผ่นดิน
อยุธยามักเสด็จมาประทับเสมอจนกระท่ังเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวแห่งราชวงศ์จักรี โปรดฯ ให้สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ในบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งใน
สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งต่อมาในปีพ.ศ.2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โปรดฯ ให้ช่างขุดสระใหม่ เพ่ือสร้างพระที่นั่งทรงไทยประเพณี เป็นปราสาทโถงขนาดเล็ก มีลักษณะ
เหมือนพลับพลาตั้งอยู่กลางสระน้ํา89 ซ่ึงจําลองแบบมาจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทใน
พระบรมมหาราชวัง และพระราชทานนามว่า “พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์”90ซึ่งเริ่มการก่อสร้างใน
ปีพ.ศ.2415 แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2418 เป็นอย่างน้อย91 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
โปรดเสด็จประทับพักผ่อนสําราญพระราชอิริยาบถ และใช้เป็นที่ประทับเสวย92 เป็นที่รับรองพระราช
อาคันตุกะ93 และในปีพ.ศ.2447 เป็นที่ประดิษฐานพระโกศพระเจ้าลูกเธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี 
(พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์) ที่ให้เชิญพระศพมาจากกรุงเทพฯ94 ต่อมาในปีพ.ศ.2444 ได้มีการซ่อม

                                                           

 89 “เรื่องกรุงเก่า โปรดเกล้าจะให้สร้างพระราชวังบางปะอิน,” เอกสารเย็บเล่มกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย, ร.5 มท. เล่ม 6, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.   

 90 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ และคนอ่ืนๆ, หนังสือ court ข่าวราชการ เล่ม 2 
เจ้านาย 11 พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง, 38-40. 

 91 โดยปรากฏหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาประทับ
แล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.2418 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ และคนอื่นๆ, หนังสือ court ข่าวราชการ 
เล่ม 2 เจ้านาย 11 พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง, 38-40. 

 92 เรื่องเดียวกัน, 38-42. และ133-135. และ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 
บางปะอิน – กรุงเก่า (จากจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน), ศิลปากร 10, 6 (มีนาคม 2510), 57. 

 93 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 14, 46-47. 

 94 “เรื่องซ่อมสถานที่ต่างๆที่พระราชวังบางปะอิน,” เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ 
รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ ร.5 ยธ/19, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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อาคารหลังนี้ เนื่องจากได้ถูกฟ้าผ่าที่ยอดพระที่นั่งหักลงมาถึงลูกแก้วชั้นบน ยาวประมาณ 4 ศอก จน
เกิดเพลิงไหม้ลามมาตามคอสองชั้นล่างและเพดานข้างใน95 จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดฯ ให้เปลี่ยนพ้ืนของฐานเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทั้งหมด96 และได้อัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ซ่ึงหล่อด้วยสัมฤทธิ์ฉลองพระองค์เต็มยศจอมพล
ทหารบกมาประดิษฐานไว้กลางองค์พระที่นั่ง 

 

 

ภาพที่ 47 ภาพถ่ายเก่าพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโกศพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมขุนสุพรรณภาควดี พ.ศ.2447  
ที่มา : จดหมายเหตุพระราชวังบางปะอิน และวัดนิเวศธรรมประวัติ (กรุงเทพฯ: กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร, 2537), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
 
 2.พระท่ีนั่งวโรภาษพิมาน  

 ประวัติอาคาร 
 พระที่นั่งวโรภาษพิมาน เป็นพระที่นั่งที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกสูง 2 

ชั้น (ภาพที่ 48)  ออกแบบโดยมิสเตอร์โยอาคิม แกรซี สถาปนิกชาวอิตาเลียน สร้างขึ้นในระหว่างปี
พ.ศ.2415-2418 ซึ่งจากเอกสารหลักฐานปรากฏว่าพระที่นั่งวโรภาษพิมานนั้น มีปรากฏตั้งแต่พ.ศ.
2418 – 241997 ซึ่งพระที่นั่งวโรภาษพิมานเป็นพระที่นั่งประทับหลักในช่วงแรกของการสร้าง

                                                           

 95 “เรื่องซ่อมสถานที่ต่างๆที่พระราชวังบางปะอิน,” เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ 
รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ ร. 5 ยธ/19, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

 96 ประพีร์ เทพธรานนท์ และคณะ, พระบรมมหาราชวังและพระราชวังบางปะอิน 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช จํากัด, 2545), 36. 

 97 “จดหมายเหตุการณ์เฉลิมพระที่นั่งบางปะอิน จ.ศ.1238,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, 
ภาษไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 95, เลขท่ี 1, หอสมุดแห่งชาติ. 
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พระราชวังบางปะอิน98 ต่อมาในปีพ.ศ.2426 ได้ทําการรื้อถอนอาคารลง เนื่องจากมีปัญหาเรื่อง
โครงสร้างของอาคาร ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้างขึ้นใหม่ใน
บริเวณท่ีตั้งเดิมและให้แกรซีเข้าเฝ้าถวายแบบที่จะทําพระท่ีนั่งวโรภาษพิมานองค์ใหม่ให้เป็นอาคารที่มี
ความสูงเพียงชั้นเดียว99 (ภาพที่ 49) โดยโปรดฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพศาสตรศุภกิจ 
เป็นแม่กองควบคุมการก่อสร้าง มีพระยาสวัสดิวามดิฐร่วมด้วย พระที่นั่งหลังใหม่ยังคงมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมตะวันตกเหมือนอาคารเดิม และมีการจัดงานการเฉลิมพระราชมณเฑียร พระราชวังบาง
ปะอิน และพระองค์ได้พระราชทานนามพระที่นั่งองค์นี้ตามชื่อเดิมว่า “พระท่ีนั่งวโรภาษพิมาน”100 

 

 

ภาพที ่48 พระท่ีนั่งวโรภษาพิมานที่เป็นพระท่ีนั่งสูง 2 ชั้น แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดทาง 
 สถาปัตยกรรมตะวันตก 

ที่มา : เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระที่นั่งพระราชวังบางปะอิน ปีพ.ศ.2419, เข้าถึงเม่ือ 31 พฤษภาคม 
2557, เข้าถึงได้จาก www.thaimedal.com (เว็ปไซต์พิพิธภัณฑ์เหรียญที่ระลึกไทย) 

 

                                                           

 98 พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, บางปะอิน – กรุงเก่า (จากจดหมายเหตุ
พระราชกิจรายวัน), ศิลปากร 10, 6 (มีนาคม 2510), 62, 67 และ69. 

  99 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 14, 92. 

 100 “การเฉลิมพระราชมณเฑียร พระราชวังบางปะอิน,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 6 แผ่น
ที่ 42 (19 มกราคม รัตนโกสินทร์ศก 108) โดยการเฉลิมพระราชมณเฑียร พระราชวังบางปะอิน
ดังกล่าวนี้ ได้ฉลองพระที่นั่งองค์ต่างๆที่สร้างเสร็จ แต่ยังไม่ได้ทําการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้น ได้แก่ หอ
เหมมณเฑียรเทวราช, พระที่นั่งวโรภาษพิมาน และพระที่นั่งเวหาศจํารูญ ได้จัดงานเฉลิมฉลองในคราว
เดียวกัน 

http://www.thaimedal.com/
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ภาพที่ 49 ภาพถ่ายเก่าพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ที่เป็นอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก  
 เหลือความสูงเพียงชั้นเดียว 
ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, “พระราชวังบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา” 
 
  3.พระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียร  

 ประวัติอาคาร 
 พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร (ภาพที่ 50) เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 

พ.ศ.2420 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทรัพย์ในการก่อสร้างพระที่นั่ง
หลังนี้ 70 ชั่ง101  โดยพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรตั้งอยู่บนเกาะขนาดใหญ่ โดยมีพระราชอุทยาน
ล้อมรอบ และหมู่พระตําหนักและตําหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน ตลอดจนเรือนเจ้าจอม 
ระยะเวลาในการสร้างพระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียร อยู่ในช่วงพ.ศ.2420- 2426 เป็นอย่างน้อย102 อาคาร
หลังนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ และเป็นพระที่นั่ง
ที่ทรงโปรดปรานมากคือ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดําเนินแปร
พระราชฐานประทับปีละหลายครั้ง และใช้อาคารหลังนี้เป็นที่ทรงราชการต่างๆด้วย103 โดยภายในองค์
พระที่นั่งตกแต่งเครื่องเรือนแบบฝรั่งเศสสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ 3 ซึ่งเป็นเครื่องเรือนที่ครบชุดที่ดี

                                                           

 101 สํานักพระราชวัง, พระราชวังบางปะอิน, 47. 
 102 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 14, 53. 
 103 สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ, จดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิ

บดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ (กรุงเทพฯ: สํานักราชเลขาธิการ, 2525), 6-7. และ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ภาค 14, 90-91 และ พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราช
กิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 4. 
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ที่สุดในประเทศไทย ดังปรากฏใน เกิดวังปารุสก์ ฉบับสมบูรณ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุล
จักรพงษ์  

 
 พระที่นั่งที่ทําด้วยไม้ แต่เป็นแบบยุโรป ทาสีเขียวอ่อนและแก่สลับกัน มีนามว่า พระ

ที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร พื้นเป็นไม้ขัดมันเงายิ่งนัก พระที่นั่งองค์นั้นมีเฉลียงโปร่งรับลมรอบข้างทั้งชั้น
บนและชั้นล่าง มีห้องหับพอเหมาะอันแสนจะสบาย และมีเครื่องตกแต่งแบบยุโรปอย่างดีที่สุด ล้วน
เป็นเครื่องไม้ขัดมันมีลายทองทับ และทั้งพระที่นั่ง เครื่องตกแต่งเป็นชุดเดียวเข้าเหมาะเจาะกัน
หมด คือ เป็นเครื่องเรือนแบบฝรั่งเศสสมัยพระเจ้านะโปเลียนที่สา104 
 
 ในปีพ.ศ.2434 พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร ได้เป็นที่รับรองของแกรนด์ดุ๊ก ซาร์

วิสต์ (Grand Duke Czarevitch) มกุฎราชกุมารแห่งรัสเซีย ได้เสด็จฯ เยือนสยาม พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกรับที่พระราชวังบางปะอิน การจัดการต้อนรับดังกล่าว ได้จัดขึ้น
เป็นงานใหญ่ มีการตกแต่งไฟ ดอกไม้ไฟ แต่งชุดไทยพระราชนิยม จัดอาหารไทย และทรงโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดประชุมเดือนหงาย หรือที่เรียกกันว่า จันทรประภาสโมสร (Moonlight Party) ที่ชาลาพระที่นั่ง
อุทยานภูมิเสถียร105 ในปีพ.ศ.2442 ได้รับรองฮิลรอแยลไฮเน็ส ปรินศ์วลัดิมา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
กรุงเดนมาร์ก106 นอกจากเป็นพระที่นั่งประทับหลักภายในพระราชวังบางปะอินแล้ว ภายในพระที่นั่ง
อุทยานภูมิเสถียรนี้ ยังเป็นที่จัดแสดงสิ่งของหายากภายในสยาม รวมถึงเครื่องราชบรรณาการจากหัว
เมืองต่างๆ ดังปรากฎใน สาสน์สมเด็จ ที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ มีลายพระหัตถ์ไปถึง
สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ความว่า  

 
 แต่ก่อนมาพระที่นั่งอุทยานยังไม่มีเคร่ืองตกแต่งเท่าใดนัก ดูเหมือนเมื่อรับซาเรวิชแล้ว 

สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงดํารัสสั่งให้พระยามหาโยธา (นกแก้ว คชเสนี) เมื่อยังเป็นราชทูตอยู่ ณ 
กรุงลอนดอน ให้ทํา “เฟอนิเชอ” เป็นเครื่องไม้มะโหคะนีส่งเข้ามาถึง เมื่อหม่อมฉันแรกรับหน้าที่ มี
เครื่องตู้โต๊ะเก้าอี้ข้ึนบริบูรณ์ ยังขาดแต่เคร่ืองแต่งประดับข้างใน หม่อมฉันจึงชวนพวกเจ้าในมณฑล
พายัพกับพวกพระยามลายูให้หาของแปลกๆในพื้นเมืองถวายเป็นเครื่องประดับ ส่วนตัวหม่อมฉัน
เองเวลาไปเที่ยวตรวจหัวเมืองได้อะไรที่เป็นของต้องตาเห็นสมควรก็เอามาแต่งพระที่นั่งอุทยาน107 
 

                                                           

 104 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์, เกิดวังปารุสก์ ฉบับสมบูรณ์, 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์ จํากัด, 2547), 73-75. 

 105 “การรับฮิลอิมปีเรียลไฮเนสแกรนด์ดุกซารวิตส์กรุงรัสเซีย,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
7 (29 มีนาคม ร.ศ.109) : 478-480. 

 106 “การรับฮิลรอแยลไฮเนส ปรินศ์ วัลดิมา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรุงเดนมาก,” 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 16 (14 มกราคม ร.ศ.118) : 600-602. 

 107 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, สาสน์สมเด็จ ลายพระหัตถ์ของสมเด็จ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์และสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เล่ม 14 (พระนคร: 
องค์การค้าของคุรุสภา, 2505), 135. 
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 ในปีพ.ศ.2452 ปลายสมัยของรัชกาลที่ 5 ได้ทรงโปรดฯ ให้จัดรับรองดยุค โยฮัน 
อัลเบรต แห่งเยอรมัน108 (ภาพที่ 51) ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 6 ได้มีการซ่อมแซมชุดเครื่องเรือนแบบฝรั่งเศสด้วยการหุ้มด้วยผ้าแพรลายดอก และหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2481 มีการดําเนินการซ่อมแซมพระที่นั่งอุทยาน
ภูมิเสถียร ขณะดําเนินการซ่อมทาสีองค์พระที่นั่งได้เกิดไฟไหม้พระที่นั่งหมดทั้งองค์ คงเหลือแต่หอ
พระข้างพระท่ีนั่งเท่านั้น ต่อมาในปีพ.ศ.2531 สํานักพระราชวังได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตก่อสร้างพระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียรใหม่ตามแบบเดิมด้วยคอนกรีต ซึ่งต่อมาได้รื้อลงอีก 
เนื่องจากไม่เหมาะสมและได้ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2539 โดยเปลี่ยน
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมใหม่ทั้งหมด 

 

ภาพที ่50 ภาพถ่ายเก่าพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร มีลักษณะเป็นบ้านสวนในป่า 
ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, “พระราชวังบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา” 

                                                           

 108 “การรับดุ๊กโยฮันอัลเบรกต์ ผู้สําเร็จราชการเมืองบรันซวิก,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
26 (6 มีนาคม ร.ศ.128) : 2600-2601. 
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ภาพที่ 51 ภาพถ่ายเก่าปีพ.ศ.2452 บริเวณพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร ที่ใช้เป็นที่รับรองของดยุค  

 โยฮัน อัลเบรต แห่งเยอรมันแสดงให้เห็นถึงการประดับตกแต่งอาคารแบบตะวันตก  
ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, “พระราชวังบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา” 
 
 4.พระท่ีนั่งเวหาศจํารูญ  

 ประวัติอาคาร 
 พระที่นั่งเวหาศจํารูญ (ภาพที่ 52) พระที่นั่งหลังนี้มีเรียกชื่อภาษาจีนว่า เทียน 

เม่ง เต้ย (เทียน แปลว่า ท้องฟ้า, เม่ง แปลว่า จํารูญ, เต้ย แปลว่า พระที่นั่ง) เป็นเพราะพระที่นั่งนี้
สร้างข้ึนตามรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้พระ
ยาสวัสดิวามดิฐ (ฟัก โชติสวัสดิ์ ) ปลัดกรมท่าซ้ายเป็นนายงาน109 หลวงสาทรราชายุกต์ (ยม พิศัลย
บุตร) และหลวงโภคานุกูล (จิ๋ว)เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างในความดูแลของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หลวงสรรพสาตรศุภกิจ โดยสร้างขึ้นจากเงินที่เก็บภาษีอากรจากพ่อค้าชาวจีน ที่เป็นขุนนางรับ
ราชการในราชการกรมท่าซ้ายร่วมกันถวายเงินสร้างพระท่ีนั่งองค์นี้ด้วย110  

 ช่วงระยะเวลาของการก่อสร้างพระที่นั่งเวหาศจํารูญ พบหลักฐานที่ยืนยันว่า 
พระที่นั่งองค์นี้ใช้เวลาสร้างเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2429 แล้วเสร็จพร้อมฉลอง
พระที่นั่งในปีพ.ศ.2432 ดังปรากฏความว่า “...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างพระท่ีนั่งเปนเก๋งอย่างจีน สําหรับเปนที่ประทับที่พระราชวังบางปอินองค์หนึ่ง โปรดเกล้าฯ ให้

                                                           

 109 “การเฉลิมพระราชมณเฑียร พระราชวังบางปะอิน,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 6 แผ่น
ที่ 42 (19 มกราคม รัตนโกสินทร์ศก 108) 

 110 ส.พลายน้อย [นามแฝง], ขุนนางสยาม, 159-160. 
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พระยาสวัสดิวามดิฐเปนผู้ทํา ลงมือทําตั้งแต่วันเสาร์เดือนสิบสี่ค่ํา ปีจออัฐศก จุลศักราช1248(พ.ศ.
2429) การนั้นแล้วสําเร็จบริบูรณ์...”111 

 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้ทําพิธีเฉลิมพระที่นั่งเมื่อวันที่ 27-31 ธันวาคม พ.ศ.
2432 โดยงานเฉลิมฉลองพระที่นั่งได้ทําตามพิธีแบบจีน มีการบําเพ็ญพระราชกุศล 4 วัน ทรงโปรดฯ 
ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงสรรพศาสตรศุภกิจ จัดเสื้อกุยเฮง เสื้อตั้วตั๋ง แพร  และป่านสีต่างๆ 
พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ และข้าราชการ ทรงโปรดฯ ให้มีการละเล่น และ
พระราชทานเลี้ยงโดยทั่วหน้า  

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระที่นั่งเวหาศจํารูญเป็นที่
ประทับและรับรองพระราชอาคันตุกะหลายครั้ง112 ในปีพ.ศ.2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์สร้างลิฟต์ และบันไดภายในพระที่นั่ง
เวหาศจํารูญ113  
 

 
ภาพที่ 52 ภาพถ่ายเก่าพระที่นั่งเวหาศจํารูญ  
ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, “พระราชวังบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา” 
 
 
 
 

                                                           

 111 “การเฉลิมพระราชมณเฑียรพระราชวังบางปะอิน,”ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 6 แผ่นที่ 
360 (19 มกราคม รัตนโกสินทร์ศก 108) 

 112 “การรับฮิลอิมปีเรียลไฮเนสแกรนด์ดุกซารวิตส์กรุงรัสเซีย,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
7 (29 มีนาคม ร.ศ.109) : 478-479. 

 113 “เรื่องสั่งให้นเรศวรฤทธิ์ทําลิฟต์กับบันได พระที่นั่งเวหาศจํารูญ,” เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลที่ 5 หนังสือกราบบังคมทูล ร.5 นก/27, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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5.3.2 กลุ่มอาคารอ่ืนๆ 
  1.หอเหมมณเฑียรเทวราช 

 ประวัติอาคาร 
 อาคารหลังนี้ เดิมชาวบ้านเรียกว่า เหมมณเฑียรเทวราช เป็นอาคารเครื่องไม้ 

ตั้งอยู่ใต้ต้นโพธิ์ใหญ่ริมสระน้ํา ลักษณะคล้ายศาลเทพารักษ์ การก่อสร้างน่าจะอยู่ในช่วงในปีพ.ศ.
2415-2419114 ต่อมาในปีพ.ศ.2423 พระองค์ได้มีพระราชประสงค์ให้พระยาราชสงคราม (ทัต หง
สกุล) สร้างแบบหอเหมมณเฑียรเทวราชที่เป็นปราสาทแบบขอม (ภาพที่ 53) ให้มีขนาดเท่าของจริง
ด้วยไม้อุโลกซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง และมีรับสั่งให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียร โชติกเสถียร) ถอดเอา
แบบไปสร้างเป็นศิลาสั่งทําจากเมืองจีน115  ภายในหอเหมมณเฑียรเทวราชประดิษฐานเทวรูปสมเด็จ
พระเจ้าปราสาททอง ฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการ  

   โดยการสร้างหอเหมมณเฑียรเทวราชขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2423 นั้น เนื่องจาก
อาคารไม้ที่สร้างขึ้นตั้งแต่มีการสมโภชพระราชวังบางปะอิน พ.ศ.2419 นั้น เกิดชํารุดผุพังไปตาม
กาลเวลา รัชกาลที่ 5 จึงโปรดฯ ให้สร้างหอเหมมณเฑียรเทวราชขึ้นใหม่ ให้มีความมั่นคงถาวรและ
แข็งแรงกว่าของเดิม หรืออาจจะสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2423 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกิจราชการแผ่นดิน จึงมีพระดํารัสให้ขบวน
เรือพระท่ีนั่งของพระมเหสี และขบวนเรือตามเสด็จให้เคลื่อนขบวนล่วงหน้าไปก่อน หลังจากพระองค์
เสร็จสิ้นพระราชกิจแล้ว พระองค์จึงจะได้เสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคตามมาพระราชวังบางปะ
อิน เมื่อพระองค์เสด็จไปถึงอ้อมเกร็ด ได้พบเรือราชสีห์ที่มีจมื่นทิพเสนากับปลัดวังซ้ายลงมากราบ
บังคมทูลว่า เรือพระท่ีนั่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ที่มีเรือปานมารุตจูงไปนั้นล่มที่บาง
พูด เป็นเหตุให้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่ทรงพระครรภ์อยู่ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์สิ้นพระชนม์ เมื่อพระองค์ทรงทราบข่าวนั้นแล้ว ก็รีบเร่งให้กระบวนเสด็จ
ตามข้ึนไป ทรงพระราชวิตกถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ซึ่งเสด็จล่วงหน้าไปใน
เรืออีกลําหนึ่งว่าจะได้รับอันตรายด้วยหรือไม่ พระองคมี์พระราชดํารัสไว้ว่า “ถ้าลูกไม่เป็นอันตราย จะ
ปลูกศาลถวายพระเจ้าปราสาททอง ให้เป็นที่คนกราบไหว้นับถือบูชา” 116  เมื่อเหตุการณ์เรียบร้อย 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงไม่ได้รับอันตราย พระองค์จึงโปรดฯ สร้างหอเหมมณเฑียรเทวราช 
ทรงแต่งต้ังชาวจีนคนหนึ่งเป็นขุนเหมมณฑิรานุเคราะห์ ให้เป็นผู้รักษาหอเหมมณเฑียรเทวราช  

 

                                                           

 114 “จดหมายเหตุการณ์เฉลิมพระที่นั่งบางปะอิน จ.ศ.1238,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, 
ภาษาไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 95, เลขท่ี 1, หอสมุดแห่งชาติ. 

 115 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระ
ราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ภาคที่ 10, 37. 

 116 มจ.พูนพิสมัย ดิศกุล, สิ่งท่ีข้าพเจ้าพบเห็น, 245-249. 
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ภาพที่ 53 หอเหมมณเฑียรเทวราช ด้านในประดิษฐานเทวรูปพระเจ้าปราสาททองในปัจจุบัน 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
 
 2.สภาคารราชประยูร  

 ประวัติอาคาร 
 อาคารที่ชื่อว่า สภาคารราชประยูร สร้างเสร็จในปีพ.ศ.2419117 โดยสภาคาร

ราชประยูร น่าจะเป็นอาคารเครื่องไม้ ไม่ทราบรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ชัดเจนแน่นอน เป็นเพียง
อาคารตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา ใช้เป็นสถานที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ ในรัชกาลที่ 5 
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ พร้อมเจ้านายฝ่ายหน้าใช้เป็นที่ประทับเมื่อคราว
แปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระราชวังบางปะอิน  

 เมื่อเวลาผ่านไปอาคารดังกล่าวน่าจะชํารุดทรุดโทรม และน่าจะได้รับการ
สร้างใหม่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนโดยแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2432 (ภาพที่ 54) และเคยเป็นที่รองรับข้าราช
บริพารของเจ้านายต่างประเทศที่ได้เสด็จมาเยือนสยามในฐานะเป็นราชอาคันตุกะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 117 “จดหมายเหตุการณ์เฉลิมพระที่นั่งบางปะอิน จ.ศ.1238,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, 
ภาษาไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 95, เลขท่ี 1, หอสมุดแห่งชาติ. 
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 3.หอวิทูรทัศนา  

 ประวัติอาคาร 
 สันนิษฐานว่าอาคารหลังนี้  น่าจะเริ่มการก่อสร้างหลังจากมีงานสมโภช

พระราชวังบางปะอิน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2419 เป็นต้นมา อยู่ในช่วงปีพ.ศ.2420-2424 เนื่องจากพบ
หลักฐานเอกสารที่กล่าวว่า หอวิทูรทัศนานั้น สร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2424118(ภาพที่ 55 และภาพที่ 
56) โดยใช้เป็นที่ประทับชมทัศนียภาพภายในพระราชวังบางปะอิน 

 

 
ภาพที่ 55 ภาพถ่ายเก่าหอวิทูรทัศนา หอสูงที่ไว้สําหรับชมทัศนียภาพรอบพระราชวังบางปะอิน 
ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, “พระราชวังบางปะอิน – พระนครศรีอยุธยา” 

                                                           

 118 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 12,17. 

ภาพที่ 54 ภาพถ่ายเก่า แสดงให้เห็นถึงสภาคารราชประยูร ฝั่งที่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยา 
ที่มา : สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, “พระราชวังบางปะอิน - พระนครศรีอยุธยา” 
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ภาพที่ 56 หอวิทูรทัศนาในปัจจุบัน 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
 
  8.เก๋งบุปผาประพาส  

 ประวัติอาคาร 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้างเก๋งสําหรับประทับ

ชมดอกไม้ภายในพระราชอุทยานในพระราชวัง สันนิษฐานว่าน่าจะเริ่มการก่อสร้างหลังจากมีงาน
สมโภชพระราชวังบางปะอิน ตั้งแต่ปีพ.ศ.2419 เป็นต้นมา (ภาพที่ 57) มีเอกสารกล่าวถึงพระที่นั่งเก๋ง
ในสวน ในปีพ.ศ.2421อาจจะทําให้เข้าใจได้ว่า พระที่นั่งเก๋งองค์นั้น คือ เก๋งบุปผาประพาส ซึ่งเป็นองค์
เดียวกันที่ตั้งอยู่ในพระราชอุทยาน119 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังไม่ได้ทรง
พระราชทานนามพระที่นั่งเก๋งองค์นี้ ต่อมาในปีพ.ศ.2424 จึงทรงพระราชทานนามว่า เก๋งบุปผา
ประพาส120 ใช้เป็นที่พักผ่อนพระราชอิริยาบถ พร้อมด้วยพระราชโอรสธิดา อีกทั้งยังเคยเป็นที่ต้อนรับ
พระราชอาคันตุกะ เช่น ในปีพ.ศ.2452 ดยุค โยฮัน อัลเบิรต พร้อมด้วยปริ้นเซส เอลิซาเบท สโตน
เบิร์ก แห่งเยอรมัน 

 

                                                           

 119 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, บางปะอิน – กรุงเก่า, 63. 
 120 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 12, 17. 
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ภาพที่ 57 เก๋งบุปผาประพาสในปัจจุบัน 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
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บทที่ 4 
การศึกษาวิเคราะห์สถาปัตยกรรมพระราชวังบางปะอิน 

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
 
 จากหลักฐานจากเอกสารโบราณในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 และจากภาพถ่ายทางอากาศในสมัยพระบาทสมเด็จฯพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 
และจากการทบทวนเอกสารจากบทที่ 2 และบทที่ 3 นั้น ท าให้ผู้วิจัยสามารถน ามาสู่การศึกษา
วิเคราะห์สถาปัตยกรรมภายในพระราชวังบางปะอิน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ได้ดังนี ้
 
1.การศึกษาวิเคราะห์ผังบริเวณพระราชวังบางปะอินในสมัยรัชกาลที่ 5 

 1.1 การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ที่ตั้ง 
 จากลักษณะทางกายภาพและภูมิศาสตร์ที่ตั้งของพระราชวังบางปะอิน พบความ

คล้ายคลึงกันกับการสร้างพระราชวังแบบจารีตในสยาม คือ การเลือกที่ตั้งที่ราบลุ่มติดแม่น้ า
เจ้าพระยา แต่ที่พระราชวังบางปะอินนั้น มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหลผ่านเกาะบางปะอินจะแยกออกเป็น 2 
สาย โดยมีสายหนึ่งไหลผ่านพระราชวังบางปะอินมีลักษณะคล้ายคลอง ซึ่งสามารถท าให้น าน้ าจาก
แม่น้ าเจ้าพระยามาใช้อุปโภคและบริโภคส าหรับคนภายในพระราชวังได้ นอกจากนั้นแล้วแม่น้ า
เจ้าพระยายังเป็นเส้นทางสัญจรหลักเพียงเส้นทางเดียวในการเดินทางมาสู่พระราชวังแห่งนี้ โดย
ลักษณะของล าคลองท่ีไหลผ่านพระราชวังบางปะอินมีความเหมาะสมต่อการใช้เป็นท่าเทียบเรือพระที่
นั่ง เพราะมีกระแสน้ าไม่เชี่ยวและไม่ลึกมากนัก (ภาพท่ี 58 - 60) 
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ภาพที่ 58 ตําแหน่งที่ตั้งของพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ําลพบุรี 
ที่มา : ภาพถ่ายทางอากาศ จากระบบ Google Earth เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 59 ตําแหน่งที่ตั้งของพระราชวังหลวงสมัยกรุงธนบุรี และพระบรมมหาราชวังสมัยรัตนโกสินทร์  
 ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
ที่มา : ภาพถ่ายทางอากาศ จากระบบ Google Earth เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2557 
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ภาพที่ 60 ตําแหน่งที่ตั้งพระราชวังบางปะอิน ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา 
ที่มา : ภาพถ่ายทางอากาศ จากระบบ Google Earth เข้าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2557 
 

 1.2 การศึกษาวิเคราะห์การวางผังบริเวณ  
 ผังบริเวณพระราชวังบางปะอิน ได้วางตัวขนานไปกับแม่น้ําเจ้าพระยา โดยวางอยู่ใน

แนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต้ แต่ได้หันด้านข้างของพระราชวังซึ่งเป็นทางเข้าหลักตอบรับกับแม่น้ํา ซึ่งเป็น
ความพิเศษของพระราชวังแห่งนี้ และโดยทั่วไปแล้วการวางผังพระราชวังแบบจารีตจะมีขอบเขตของ
ผังบริเวณเป็นรูปทรงเรขาคณิต (geometry) ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวกําแพงก่ออิฐ มีป้อมสําหรับตั้งปืน
ใหญ่อยู่ตามมุมต่างๆ และจะกั้นเขตพระราชฐานโดยใช้กําแพง ประตู หรืออาคารเป็นตัวกั้นล้อมรอบ
และแบ่งเขตพระราชฐานชั้นต่างๆ ภายในพระราชวัง ซึ่งมีผลทําให้เขตพระราชฐานชั้นต่างๆมีรูปทรง
เป็นเรขาคณิต(geometry) ด้วยเช่นกัน แต่พระราชวังบางปะอินได้กําหนดให้มีการสร้างผังบริเวณที่ มี
ลักษณะล้อไปกับแม่น้ําเจ้าพระยาที่คดโค้ง ทําให้ผังบริเวณโดยรวมของพระราชวังบางปะอินมีลักษณะ
เป็นรูปทรงอิสระ (free form) ซึ่งถือเป็นการวางผังบริเวณแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5  

 การแสดงอาณาเขตพระราชวังด้วยวัสดุแบบใหม่ อย่างรั้วเหล็กโปร่งในบริเวณที่ไม่ได้
ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือต้องการความมิดชิดมากนัก รวมถึงยังแสดงให้เห็นถึงความต้องการเปิด
พ้ืนที่ให้สามารถรับลมจากภายนอกเข้ามายังภายในพระราชวังได้มากขึ้น และเป็นการเปิดการชม
ทัศนียภาพจากภายในออกสู่ภ ายนอก และภายนอกสู่ภายในด้วยเช่นกัน  อีกทั้ ง เมื่อคราว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทางแม่น้ําเจ้าพระยา พร้อมด้วยพระบรมวงศานุ
วงศ์ท้ังฝ่ายหน้าฝ่ายใน และข้าราชบริพาร พ้ืนที่แห่งนี้จะเป็นพ้ืนที่ลําดับแรกที่เสด็จเข้ามาถึงก่อนพ้ืนที่
อ่ืนๆภายในพระราชวัง  

 นอกจากนั้นแล้วพระราชวังบางปะอินยังได้ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่ตั้ง คือ การสร้างผังบริเวณพระราชวังแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในการวางผังบริเวณ
พระราชวังสยาม ที่เกิดจากขุดสระน้ําขนาดใหญ่ เป็นบึงน้ํารูปทรงธรรมชาติขนาดต่างๆ และถมดินให้
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มีเกิดเป็นเกาะขนาดต่างๆ และผันน้ําจากแม่น้ําเข้ามาภายในสระให้ล้อมผืนดิน เพ่ือให้เกิดเป็นเกาะ
แก่งภายในพระราชวัง อีกท้ังยังได้จัดแต่งภูมิทัศน์ภายในพระราชวังด้วยการปลูกต้นไม้จํานวนมาก ซึ่ง
เป็นการล้อภูมิทัศน์ตามธรรมชาติภายนอกพระราชวัง นอกจากนั้นน้ําที่ผันเข้ามาภายในพระราชวัง ยัง
นํามาใช้ในการแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ และสร้างรูปทรงของเขตพระราชฐานต่างๆให้มีลักษณะเป็นเกาะ
ตั้งอยู่กลางน้ํา หรือเป็นที่ราบมีลําคลองอยู่ด้านหน้า อีกทั้งยังใช้ประโยชน์จากน้ําเสมือนเป็นกําแพงใช้
กั้นเขต เพ่ือรักษาความปลอดภัยในแต่ละพ้ืนที่โดยรอบอีกด้วย (ภาพท่ี 61) 

 

 
ภาพที่ 61 ผังบริเวณพระราชวังบางปะอินที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบภายในผัง เป็นการจัดภูมิทัศน์ตาม 
 ธรรมชาติโดยใช้ประโยชน์จากน้ํามาจัดแบ่งเขตพ้ืนที่ภายในพระราชวัง และน้ํายัง 
 เปรียบเสมือนแนวป้องกันพระราชวังอีกด้วย 
 
 จากความข้างต้นก่อให้เกิดการสร้างภูมิทัศน์ธรรมชาติในการวางผังบริเวณแบบใหม่ 
เรียกว่าผังแบบโรแมนติค (Romanticism)21 โดยมีลักษณะเป็นธรรมชาติแบบสวนป่า เน้นความสงบ
ร่มรื่น ซึ่งภายในผังจะประกอบไปด้วย สนามหญ้าสีเขียว สระน้ํารูปทรงตามธรรมชาติ มีการตั้งน้ําพุ
ตามจุดต่างๆ มีงานประติมากรรมวางประดับอยู่ตามมุม ประดับตกแต่งสวนด้วยกระถางต้นไม้ขนาด
เล็ก อีกทั้งยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้จํานวนมาก (ภาพที่ 62) ตัวอย่างเช่น สวนใน The Royal Pavilion 
เมือง Brighton ประเทศอังกฤษ 22  (ภาพที่ 63) ซึ่งเมื่อนําผังบริเวณพระราชวังบางปะอิน (ภาพที่ 64) 
                                                           

 21 ความหมายของคําว่า โรแมนติค (Romantic) คือ การหลีกหนีต่อความวุ่นวายและ
ความยุ่งเหยิงในชีวิตประจําวัน มาสู่กิจกรรมการพักผ่อน หรืออาจเรียกได้ว่า เป็นกิจกรรมที่เรียกว่า 
การตากอากาศ ใน Graham Rose, The Romantic Garden (Hongkong: Windward Frances 
Lincoin, 1988), 13. 
  22 เป็นสวนที่ออกแบบโดย John Nash ช่วงปลายศตวรรษที่ 17 เป็นสวนที่ให้
ความสําคัญกับภูมิทัศน์ มีบรรยากาศเหมือนกับภาพวาด ซึ่งจะประกอบด้วยเส้นทางที่คดโค้ง ต้นไม้
และพุ่มไม้ที่เป็นไปตามธรรมชาติ และทิวทัศน์ที่งดงาม The Royal Pavilion, เข้าถึงเมื่อ 12 
กุมภาพันธ์ 2558, เข้าถึงได้จาก  http://www.brighton-hove- 
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มาเทียบเคียงกับผังบริเวณ The Royal Pavilion เมือง Brighton ประเทศอังกฤษ (ภาพที่ 65) ทําให้
พบว่าผังของพระราชวังทั้ง 2 แห่งนี้มีความเหมือนกันในแง่การวางผังบริเวณเป็นสวนแบบโรแมนติค 
(Romantic Garden) ที่มีลักษณะเป็นสวนป่า คือ มีสนามหญ้าสีเขียว ต้นไม้ขนาดต่างๆที่ขึ้นตาม
ธรรมชาติ บ่อน้ํารูปทรงตามธรรมชาติ และมีเส้นทางเดินที่คดเคี้ยวลดเลี้ยวไปมา โดยน้ําที่นํามาใช้ใน
ผังนี้ จะทําให้เกิดเกาะแก่งขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน (ภาพที่  66 และภาพที่ 67) ซึ่งเหตุที่ทําให้สวน
แบบโรแมนติคนี้ไม่มีความเป็นระเบียบและไม่มีแบบแผนมากนัก อาจเนื่องจากวัตถุประสงค์ของลัทธิ
โรแมนติค (Romanticism) มุ่งเน้นการให้ความสนใจต่อความละเอียดอ่อนทางจิตใจและสุนทรียภาพ
อันเกิดจากธรรมชาติ โดยสร้างบรรยากาศและตกแต่งภูมิประเทศแบบธรรมชาติ 23 เพ่ือหลีกหนีต่อ
ความวุ่นวายและความยุ่งเหยิงในชีวิตประจําวันมาสู่กิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ24 แต่มีข้อสังเกตว่า
สวนแบบโรแมนติคของยุโรปนั้น จะตั้งกลุ่มสถาปัตยกรรมแยกออกมาเป็นกลุ่มหนึ่ง ไม่ได้สร้างให้
กลมกลืนไปกับธรรมชาติ แต่ที่พระราชวังบางปะอินได้สร้างงานสถาปัตยกรรมให้แทรกตัวเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งในธรรมชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานของแนวคิดในสร้างผังบริเวณพระราชวังกับการ
ใช้สวนแบบโรแมนติคให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลายเป็นผังบริเวณโรแมนติคแบบสยาม โดยแนวคิด
ดังกล่าวได้กลายเป็นต้นแบบให้กับการวางผังบริเวณพระราชวังในสมัยหลังอีกด้วย เช่น พระราชวัง
ดุสิตที่กรุงเทพฯ (ภาพท่ี 68) 
 

 
ภาพที่ 62 ลักษณะของสวนแบบโรแมนติค (Romantic Garden) ที่จะประกอบด้วย สวนป่าแบบ 

ธรรมชาติ ให้บรรยากาศท่ีร่มรื่น มีบ่อน้ํารูปทรงต่างๆ มีเส้นทางเดินที่ไม่เป็นระเบียบล้อไป
กับธรรมชาติ ใช้สะพานข้ามในการไปสู่อีกเกาะหนึ่ง โดยสถาปัตยกรรมจะตั้งอยู่แยก
ออกมาจากพ้ืนที่สวนป่า 

ที่มา : Graham Rose, The Romantic Garden (Hongkong: Windward Frances Lincoin, 
1988), 40. 
                                                                                                                                                                      

rpml.org.uk/RoyalPavilion/aboutthepalace/Pages/GroundsandGardens.aspx   
 23 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.

2480, 84. 
 24 Graham Rose, The Romantic Garden, 13. 
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ภาพที่ 63 ภาพเขียนแสดงบรรยากาศสวนแบบโรแมนติค ที่แสดงให้เห็นถึงการตกแต่งภูมิประเทศ 
  แบบธรรมชาติ โดยมีสถาปัตยกรรมแทรกตัวเข้าไปในธรรมชาติ 
ที่มา : John Morley, The Making of The Royal Pavilion Brighton Designs and 
Drawing (London: Philip Wilson Publishers Ltd, 1984), 57. 
 

 
ภาพที่ 64 ผังบริเวณพระราชวังบางปะอินที่แสดงให้เห็นถึงการวางผังที่เน้นภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่ 
  สร้างบรรยากาศความร่มรื่นด้วยต้นไม้และน้ําเป็นส่วนประกอบในผัง และมีสถาปัตยกรรม 
  แทรกตัวเข้าไปให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่ล้อมรอบ 
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ภาพที่ 65 ผังบริเวณ The Royal Pavilion ใน เมืองBrighton ประเทศอังกฤษ ที่แสดงให้เห็นถึงการ 
 วางผังบริเวณท่ีมีสวนแบบโรแมนติคประกอบด้วยสนามหญ้าขนาดใหญ่ เส้นทางที่คดเคี้ยว 
 ที่มีต้นไม้ประกอบอยู่ 2 ข้างทาง โดยสถาปัตยกรรมจะตั้งอยู่โดดเดี่ยวออกมาจากสวนแบบ 
 โรแมนติค 
ที่มา : John Nash, Views of The Royal Pavilion (Germany: Cross River Press, 1991), 25. 
 

 
ภาพที่ 66 ภาพเขียนแสดงบรรยากาศสวนแบบโรแมนติค ที่แสดงให้เห็นถึงการตกแต่งภูมิประเทศ 
 แบบธรรมชาติที่มีความร่นรื่นไปด้วยสนามหญ้าสีเขียว พุ่มไม้ขนาดต่างๆ และต้นไม้ โดยมี 
 สถาปัตยกรรมแบบจีนแทรกตัวเข้าไปในธรรมชาติ 
ที่มา : John Morley, The Making of The Royal Pavilion Brighton Designs and 
Drawing (London: Philip Wilson Publishers Ltd, 1984), 63. 
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ภาพที่ 67 ภาพถ่ายเก่าไม่ปรากฏพ.ศ.ที่ยังแสดงบรรยากาศภายในพระราชวังบางปะอิน โดยการสร้าง 
 สถาปัตยกรรมให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นการสร้างผังบริเวณตามแนวคิดโรแมนติค 
 แบบสยาม 
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. “พระราชวังบางปะอิน – พระนครศรีอยุธยา” 

 

 
ภาพที่ 68 ผังบริเวณพระราชวังดุสิต สร้างข้ึนในปีพ.ศ.2442 โดยได้รับแนวคิดการวางผังบริเวณของ 
  พระราชวังบางปะอินมาใช้ดังปรากฏมีน้ําเป็นส่วนประกอบในผัง และการใช้ทางสัญจรใน 
  การเชื่อมพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่เข้าหากัน 
ที่มา : สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480, 
(กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553) 119. 
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 กล่าวถึงข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับสถาปนิกผู้ออกแบบและวางผังบริเวณพระราชวังบางปะ
อินจากที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 3 การออกแบบวางผังบริเวณพระราชวังบางปะอินนี้ ไม่ใช่ผลงานของ
นายช่างชาวสยาม เนื่องจากเนื้อหาในบทที่ 2 ทั้งหัวข้อ 2.1 พระราชวังหลวง และ 2.2 พระราชวัง
หรือวังนอกเมืองเพ่ือใช้ในการประทับแรมและแปรพระราชฐานนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานหรือมูลเหตุที่จะ
ทําให้นายช่างสยามมีความสามารถในการวางผังบริเวณลักษณะเช่นนี้มาก่อน25 โดยผู้วิจัยเชื่อว่าแกรซี
มีส่วนในการสร้างพระราชวังบางปะอินในระหว่างปี พ.ศ.2415 - 242026 ดังปรากฏจากการสรุป
ผลงานของแกรซีซึ่งระบุว่าในช่วงปีพ.ศ.2415 – 2418 (อยู่ในภาคผนวก)  อีกทั้งแกรซีไม่ได้รับการ
ว่าจ้างให้ก่อสร้างอาคารให้กับผู้ใดเลย และก่อนปีพ.ศ.2419แกรซีได้ให้ลูกน้องมาสร้างออฟฟิศคุมงาน
ที่พระราชวังบางปะอิน27 รวมถึงพบว่าพระที่นั่งวโรภาษพิมานสร้างเสร็จตั้งแต่พ.ศ.241828 ซึ่งแกรซีมี
ส่วนในการสร้างพระราชวังบางปะอินเป็นระยะเวลาที่นานกว่านั้น เนื่องจากปรากฏว่าแกรซีได้ทําการ
ก่อสร้างวัดนิเวศน์ธรรมประวัติซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอินตั้งแต่พ.ศ.2420 - 242129 
และแกรซีได้รับการว่าจ้างให้สร้างพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรภายในพระราชวังบางปะอินตั้งแต่ปีพ.ศ.
2420 - 242630 อีกท้ังในปีพ.ศ.2426 ได้ทําการรื้อพระที่นั่งวโรภาษพิมานสูง 2 ชั้นลง โดยรัชกาลที่ 5 
ยังโปรดฯ ให้อาคารที่จะสร้างข้ึนใหม่ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเหมือนอาคารเดิม โดยให้
แกรซีเป็นผู้ออกแบบ31 พระที่นั่งวโรภาษพิมานสร้างเสร็จในปีพ.ศ.2430 อีกทั้งยังพบว่าแกรซีได้เขียน
จดหมายทวงถามค่าใช้จ่ายระหว่างในระหว่างทําการก่อสร้างต่างๆภายในพระราชวังบางปะอินตั้งแต่
พ.ศ.2424 - 243232  จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันในอีกทางหนึ่งว่าแกรซีน่าจะเป็นผู้มีส่วนในการสร้าง

                                                           

 25 สมัยรัชกาลที่ 4 ได้โปรดฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม เป็น
ผู้ออกแบบ พระนครคีรีได้สิ้นพระชนม์ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2411  

 26 Pirasri Povatong, Pirasri Povatong, “Building Siwilai : Transformation of 
Architecture and Architectural Practice in Siam during the Reign of Rama V, 1868-
1910”  126. 

 27 สวัสดิ์ จันทนี, นิทานชาวไร่ เล่ม 4, 3.  
 28 “จดหมายเหตุการณ์เฉลิมพระที่นั่งบางปะอิน จ.ศ.1238,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, 

ภาษาไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 95, เลขท่ี 1, หอสมุดแห่งชาติ. 
 29 จดหมายเหตุพระราชวังบางปะอินและวัดนิเวศธรรมประวัติ, 143 - 145. 
 30 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 14, 53. 
 31 “Death of Mr.Grassi”, The Bangkok Times, September 26, 1904. โดยก่อน

หน้านี้มีหลักฐานยืนยันได้ว่านายโยอาคิม แกรซี และนายมูลเล่อร์ได้เข้าเฝ้าถวายแบบที่จะทําพระที่
นั่งวโรภาษพิมานหลังใหม่ ในปีพ.ศ.2426 ใน พระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, จดหมาย
เหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 14, 92. 

 32 “เรื่องกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์ กราบบังคมทูลเรื่องเงินค้างรายการพระราชวังบางปะอิน
(พ.ศ.2424) ,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5หนังสือกราบบังคมทูล ร.5 นก/12, หอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ. “เรื่องพระองค์เจ้าทองก้อนใหญ่ กราบบังคมทูลเรื่องการก่อสร้างพระราชวังบางปะอิน 
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พระราชวังบางปะอินตั้งแต่เริ่มต้นสร้างจนกระทั่งถึงปีสุดท้ายของการสร้างพระราชวังบางปะอินใน
สมัยรัชกาลที่ 5 อย่างแน่นอน   
 1.3 การศึกษาวิเคราะห์ระเบียบแบบแผนของการวางผังบริเวณ 

 การวางผังบริเวณพระราชวังแบบจารีตที่มีทฤษฎีและแนวคิดในการวางผังบริเวณที่ ยึด
ตามระเบียบแบบแผนกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากันอย่างยาวนาน ในที่นี้ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์
เฉพาะการแบ่งเขตพระราชฐานและการวางตําแหน่งของวัดประจําพระราชวังของพระราชวังบางปะ
อิน  

 การแบ่งเขตพระราชฐานภายในพระราชวังบางปะอินปัจจุบันมีการกล่าวถึงว่าได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก และเขตพระราชฐานชั้นใน33  ซึ่งจากการศึกษาผัง
บริเวณของพระราชวังบางปะอินในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้ พบว่าพระราชวังบางปะอินยังคงวางผังบริเวณ
โดยยึดถือการสร้างพระราชวังตามระเบียบแบบแผนจารีตเช่นเดิม แต่ไม่ได้มีความเคร่งครัดในเรื่อง
ลักษณะทางกายภาพเหมือนดังเช่นที่พระบรมมหาราชวังในกรุงเทพฯ และหากมองโดยภาพรวมอาจ
เห็นว่าพ้ืนที่ระหว่างเขตพระราชฐานชั้นกลางและเขตพระราชฐานชั้นในจะมีลักษณะคล้ายเป็นพ้ืนที่
เดียวกันทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วยังปรากฏการแบ่งพ้ืนที่เขตพระราชฐานชั้นกลางและเขต
พระราชฐานชั้นในออกเป็น 2 ส่วนด้วยคูน้ํา อีกทั้งยังสามารถใช้คูน้ําเป็นแนวป้องกันรักษาความ
ปลอดภัยได้ด้วยเช่นกัน ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าพระราชวังบางปะอิน แบ่งเขตพระราชฐานออกเป็น 3 
ส่วน โดยอยู่บนพื้นฐานที่จะอนุญาตให้บุรุษเพศเข้าถึงได้หรือไม่ ดังนี้ (ภาพที่ 69) 

 พระราชฐานชั้นนอก (Outer Zone) 
 เป็นบริเวณด้านหน้าสุดของพระราชวัง ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้  เป็นพ้ืนที่ที่ติดกับแม่น้ํา

เจ้าพระยา มีลักษณะเป็นพ้ืนที่หวงห้ามน้อยซึ่งบุรุษเพศได้รับอนุญาตให้สามารถเข้าไปในพ้ืนที่ได้ โดย
มีการรักษาความปลอดภัยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน นอกจากนั้นแล้วยังเป็นที่ตั้งของอาคาร
ต่างๆ ประกอบไปด้วย หอเหมมณเฑียรเทวราช สภาคารราชประยูร พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ 
และอาคารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายฝ่ายหน้าที่ตามเสด็จมายังพระราชวัง ได้แก่ กลุ่มตําหนักของ
พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า และบ้านของข้าราชบริพาร อีกทั้งยังมีที่ตั้งของอาคารการรักษาความ
ปลอดภัยของพระราชวัง ได้แก่ โรงการ์ดทหาร ทิมดาบตํารวจ และโรงทหารมหาดเล็ก มีท่าน้ําสําหรับ
เทียบเรือพระท่ีนั่ง 2 ท่า คือ ท่าฝ่ายหน้า และท่าเสด็จ 

 พระราชฐานชั้นกลาง (Middle Zone) 
 พระราชฐานชั้นกลาง เป็นหัวใจสําคัญของพระราชวังบางปะอิน เป็นพ้ืนที่ที่อยู่บริเวณ

ตอนกลางค่อนเข้าไปภายในของพระราชวัง มีลักษณะเป็นเกาะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถูกล้อมรอบ

                                                                                                                                                                      

กับเรื่องรับราชการในการสร้างพระราชวังบางปะอินของมิสเตอแกรซี (พ.ศ.2426) ,” เอกสารกรมราช
เลขาธิการ รัชกาลที่ 5 หนังสือกราบบังคมทูล ร.5 นก/28, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. และ“เรื่องกรม
หมื่นนเรศวรฤทธิ์ กราบบังคมทูลเรื่องเงินค่าใช้จ่ายในการทําการท่ีต่างที่พระราชวังบางปะอิน(พ.ศ.
2432) ,” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 หนังสือกราบบังคมทูล ร.5 นก/11, หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ. 

 33 สํานักพระราชวัง, พระราชวังบางปะอิน, 19. 
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ด้วยผืนน้ํา มีลักษณะเป็นพื้นที่หวงห้ามปานกลาง จําเป็นต้องมีการอารักขาความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง 
โดยบุรุษเพศที่สามารถเข้าไปในพ้ืนที่ได้นั้นต้องเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดเท่านั้น เพราะใช้เป็น
ที่ตั้งของอาคารที่ประทับของพระมหากษัตริย์ คือ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร
และพระท่ีนั่งเวหาศจํารูญ นอกจากนั้นยังมีอาคารสําหรับการประกอบกิจกรรมแบบใหม่ คือเก๋งบุปผา
ประพาสและหอวิทูรทัศนาอีกด้วย 

 พระราชฐานชั้นใน (Inner Zone) 
 พระราชฐานชั้นใน ตั้งอยู่ด้านในสุดของพระราชวัง ติดกับกําแพงพระราชวัง มีลักษณะ

เป็นพ้ืนที่หวงห้ามเด็ดขาด (restricted zone) เพราะเป็นพ้ืนที่ส่วนพระองค์ อาคารที่ตั้งในเขต
พระราชฐานชั้นนี้มีเฉพาะกลุ่มพระตําหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน  และเรือนเจ้าจอมต่างๆ 
เท่านั้น ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเป็นเขตหวงห้ามสําหรับบุรุษเพศ ยกเว้นเฉพาะพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชโอรสที่ยังไม่ได้โสกันต์ จึงแสดงให้เห็นการยังยึดถือธรรมเนียม
ประเพณีเหมือนในพระบรมมหาราชวังอยู่ กล่าวถึงการวางตําแหน่งที่ตั้งของอาคารภายในเขต
พระราชฐานชั้นนี้ จะกระจายตัวออกไปทั่วพ้ืนที่ตามแนวเส้นทางน้ํา ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงสถานภาพ
ของบุคคลที่อาศัยในอาคารเหล่านั้น กล่าวคือ อาคารที่สําคัญจะตั้งอยู่ใกล้กับพระที่นั่งประทับของ
รัชกาลที่ 5 และไล่เรียงไปตามความเหมาะสม โดยเริ่มจากพระตําหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม
ราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เรือนเจ้าจอมก๊กออ เรือนเจ้าจอมมารดาแส พระตําหนักสมเด็จพระ
ปิตุจฉา เจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี พระตําหนักพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ 
กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ตําหนักเก้าห้อง และพระตําหนักพระราชชายา เจ้าดารา
รัศมี ซึ่งวิธีการวางตําแหน่งของอาคารในผังบริเวณลักษณะนี้ จะมีอิทธิพลส่งต่อไปยังการวางตําแหน่ง
อาคารฝ่ายในที่สวนสุนันทาในพระนครด้วยเช่นกัน 

 

 
ภาพที่ 69 การแบ่งเขตพระราชฐานภายในพระราชวังบางปะอินในสมัยรัชกาลที่ 5 สามารถแบ่ง 
 ออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก (สีเหลือง) เขตพระราชฐานชั้นกลาง 
 (สีน้ําเงิน) และเขตพระราชฐานชั้นใน(สีแดง) 
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 นอกจากนั้นแนวคิดการสร้างวัดประจําพระราชวังที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งวัดประจําพระราชวังที่แตกต่างไปจากเดิม คือ การวาง
ตําแหน่งของวัดนิเวศน์ธรรมประวัติไม่ได้ตั้งอยู่ในผืนดินเดียวกับพ้ืนที่ของพระราชวังบางปะอิน ทําให้
ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าแนวคิดการเลือกพ้ืนที่สร้างวัดนิเวศน์ธรรมประวัติน่าจะได้รับแรงบันดาลใจ หรือ
อิทธิพลมาจากแนวคิดการสร้างวัดพระแก้วน้อย ที่พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรีในรัชกาลที่ 4 แตไ่ม่มี
พ้ืนทีท่ี่เป็นภูเขาผืนดินไม่ใช่ที่ราบติดต่อเป็นผืนเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามแม้วัดนิเวศน์ธรรมประวัติจะ
ไม่ได้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันกับพระราชวังบางปะอิน แต่ยังสามารถใช้น้ําเป็นทางสัญจรในการติดต่อ
ระหว่างกันแทน  
 1.4 การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการของผังบริเวณ 

 จากการศึกษาประวัติอาคารภายในพระราชวังบางปะอิน สามารถสรุปการก่อสร้าง
อาคารภายในพระราชวังบางปะอินได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม ดังนี้34  

 กลุ่มท่ี 1 เป็นอาคารกลุ่มแรกที่สร้างขึ้นภายในพระราชวังบางปะอิน เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี
พ.ศ.2415 - 2419 (สีเหลือง) ได้แก่  
 1.หอเหมมณเฑียรเทวราช  
 2.พระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์  
 3.พระท่ีนั่งวโรภาษพิมาน  
 4.สภาคารราชประยูร 

 กลุ่มท่ี 2 เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2420 (สีน้ําเงิน) ได้แก่  
 1.พระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียร 

 กลุ่มท่ี 3 ยังไม่สามารถระบุปี พ.ศ.ที่เริ่มก่อสร้างได้แน่ชัด - 2424 (สีเขียว) ได้แก่ 
 1.เก๋งบุปผาประพาส 
 2.หอวิทูรทัศนา 

 กลุ่มท่ี 4 สร้างในปีพ.ศ.2429 - 2432 (สีแดง) ได้แก่  
 1.พระท่ีนั่งเวหาศจํารูญ 

 จากกลุ่มอาคารที่สามารถแบ่งออกได้หลายกลุ่มข้างต้น แสดงให้เห็นว่าอาคารภายใน
พระราชวังบางปะอิน ไม่ได้มีลักษณะรวมเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นเพราะอาคารต่างๆ สร้างขึ้นไม่พร้อม
กัน และการใช้แนวคิดใหม่ในการวางผังบริเวณพระราชวัง รวมถึงเห็นถึงพัฒนาการของผังบริเวณ
พระราชวังบางปะอินตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ.2415 - 2432 โดยระยะแรกเริ่มต้นสร้างอาคารในแนวชิดติดริม
แม่น้ําเจ้าพระยา โดยอาคารหลัก 2 หลัง คือพระที่นั่งวโรภาษพิมานและสภาคารราชประยูร ยังคง
ปรากฏการวางตําแหน่งของอาคารในแนวแกน ส่วนอาคารขนาดเล็กอ่ืนๆจะตั้งกระจายตัวอยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่เดียวกัน ต่อมาในระยะที่ 2 ได้มีการขยายขอบเขตการวางตําแหน่งของอาคารเข้ามายัง
พ้ืนที่ภายในพระราชวังบริเวณทิศตะวันออก ระยะที่ 3 มีการสร้างอาคารขนาดเล็กตั้งอยู่บนพ้ืนที่

                                                           

 34 จากการจัดกลุ่มดังกล่าว คือ อยู่ภายใต้เงื่อนไขของขอบเขตของการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เท่านั้น  
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เดียวกันกับระยะที่ 2 และได้มีการขยายพ้ืนที่ขอบเขตของอาคารไปทางทิศเหนือ ส่วนระยะที่ 4 ได้
ขยายต่อจากพ้ืนที่ระยะที่ 3 ทางด้านทิศตะวันออก35 (ภาพที่ 70) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 70 พัฒนาการของพระราชวังบางปะอินตั้งแต่พ.ศ.2415 – 2432 เริ่มต้นจากการก่อสร้าง 
 อาคารทางด้านทิศตะวันตกติดกับแม่น้ําเจ้าพระยา และได้ขยายพ้ืนที่เข้ามาพ้ืนที่ภายใน 
 ทางด้านทิศตะวันออก 
 

 ซึ่งจากการวางตําแหน่งอาคารในผังบริเวณทั้งหมด ทําให้วิเคราะห์ได้ว่าการวางตําแหน่ง
ของอาคารภายในพระราชวังบางปะอินไม่ได้วางตัวตามแนวแกนอีกต่อไป และพบว่าพ้ืนที่ซึ่งป็นส่วน
สําคัญภายในพระราชวังบางปะอินจะมีการป้องกันความปลอดภัยเป็นพิเศษด้วยการล้อมพ้ืนที่ด้วยน้ํา 
และยังคงใช้ประตูกั้นระหว่างพ้ืนที่อยู่ เช่นเดิม จากรายชื่อประตู 8 ประตูที่รัชกาลที่  5 ทรง
พระราชทาน โดยเป็นการตั้งชื่อตามตําแหน่งที่หมุนไปตามเข็มนาฬิกา โดยประตูดังกล่าวจะมีหน้าที่
ประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันดังนี้  

 1.ประตูที่อยู่ระหว่างเขตพระราชฐานชั้นนอกและเขตพระราชฐานชั้นกลาง มี 2 
ประตู คือ  
 1.1ประตูสาครประพาส (ป2) เป็นประตูเสด็จพระราชดําเนินทางน้ําออกจาก
เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน  

                                                           

 35 เนื่องจากผู้วิจัยไม่ได้ทําการศึกษากลุ่มอาคารในเขตพระราชฐานชั้นใน จึงทําให้ไม่
สามารถกําหนดช่วงเวลาของอาคาร ที่จะแสดงให้ให้เห็นถึงพัฒนาการของอาคารในเขตพระราชฐาน
ชั้นในได้ 
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 1.2ประตูเทวราชครรไล (ป3) เป็นประตูท่าน้ํา สําหรับเทียบเรือพระที่นั่งไปยัง
เขตพระราชฐานชั้นกลาง  
 2.ประตูที่ตั้งอยู่ตามแนวกําแพงเขตพระราชฐานชั้นกลาง และชั้นใน มีทั้งหมด 5 
ประตู คือ  
 2.1ประตูอนงค์ในจรจรัล (ป4) เป็นประตูสําหรับเจ้านายฝ่ายในเสด็จเข้าเขต
พระราชฐานชั้นใน 

 2.2ประตูเทวัญสถิต (ป5) ตั้งอยู่ใกล้กับประตูอนงค์ในจรจรัล  
 2.3 ประตูสังฆสิทธิ์ภัตรการ (ป6) ประตูที่ผันน้ําเข้ามาภายในพระราชวัง และ
สันนิษฐานว่าเป็นประตู สําหรับพระสงฆ์ผ่านเข้า - ออก เพ่ือมาประกอบพิธีสงฆ์ภายใน
พระราชวังด้วยเช่นกัน 
 2.4 ประตูนงคราญประเวศ (ป7) ตั้งอยู่ใกล้กับประตูสังฆสิทธิ์ภัตรการ เป็น
ประตูท่ีฝ่ายในจะใช้ออกไปยังวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ 
 2.5 ประตูอัครเรศวรดิษฐ์ (ป8) ตั้งอยู่ระหว่างเรือนเจ้าจอมมารดาแสกับเรือน
เจ้าจอมก๊กออ ตามแนวกําแพงด้านทิศตะวันออกของพระราชวัง เป็นประตูที่ฝ่ายในใช้ติดต่อ
เข้า-ออกกับภายนอก 
 จากประตูจะล้อมรอบเฉพาะเขตพระราชฐานชั้นกลางและเขตพระราชฐานชั้นใน (ภาพที่ 

71) ซึ่งเป็นพ้ืนที่สําคัญของพระราชวังบางปะอิน และจากการวางผังบริเวณพบว่ามีศูนย์กลางของ
พระราชวัง เห็นได้จากสะพานและทางเดินที่เป็นเชื่อมเกาะต่างๆเข้าสู่พ้ืนที่กึ่งกลางพระราชวัง ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร อันเป็นอาคารที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถือเป็นหัวใจหลักของพระราชวังบางปะอิน 

 นอกจากนั้นแล้วการวางตําแหน่งของอาคารภายในพระราชวังบางปะอิน ยังไม่ปรากฏ
การวางอาคารตามแนวแกนสําคัญ แต่พบว่าได้เลือกตั้งอาคารกระจายออกไปรอบๆ ผังบริเวณของ
พระราชวังบางปะอินแทน ซึ่งเป็นความแตกต่างไปจากแนวคิดการวางผังแบบจารีตประเพณีของสยาม
อย่างเห็นได้ชัด เพราะการให้ความสําคัญกับแนวแกนแบบแนวคิดการวางอาคารในพระราชวังแบบ
จารีตนั้น จะเป็นการเน้นการเข้าถึงพระท่ีนั่งแบบจารีตประเพณีที่ให้ความสําคัญกับการเรียงลําดับการ
เข้าถึงตามศักดิ์และความสําคัญของอาคารเป็นลําดับขั้น ดังเช่น การวางอาคารโดยยึดแนวแกนแบบ
หมู่พระมหามณเฑียรและหมู่พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท แต่พระราชวังบางปะอินเป็นการวางผังอาคาร
ที่ไม่เน้นแนวแกน จึงแสดงให้เห็นว่าพระราชวังบางปะอินไม่ได้คํานึงถึงเรื่องการวางตําแหน่งที่ตั้งของ
อาคารตามแนวแกนต่างๆอีกต่อไป 
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ภาพที่ 71 ตําแหน่งของประตูที่ล้อมเฉพาะบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐาน 
 ชั้นในเท่านั้น 
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2. การศึกษาวิเคราะห์สถาปัตยกรรมภายในพระราชวังบางปะอิน 

2.1 การศึกษาวิเคราะห์กลุ่มพระที่นั่ง และกลุ่มอาคารต่างๆ 
 2.1.1 กลุ่มพระท่ีนั่ง 
  2.1.1.1 พระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์  

    ลักษณะแผนผัง 
 ผังบริเวณ : อาคารตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก กลางสระน้ําขนาด 

ใหญต่ัวอาคารอยู่ในแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต้ มีทางเข้าหลักทางด้านทิศตะวันตก 
 ผังอาคาร : ไม่พบเอกสารชั้นต้นที่แสดงเกี่ยวกับผังของอาคาร ดังนั้นจึง 

ใช้หลักฐานภาพถ่าย รวมถึงได้ทําการรังวัดแบบปัจจุบันและผู้วิจัยได้เขียนแบบทางสถาปัตยกรรมขึ้น
ใหม่ โดยตัวอาคารตั้งอยู่บนชุดฐานในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขยื่นออกมาทั้ง 4 ด้าน มีบันไดทางขึ้น-ลงสู่
อาคารทางด้านทิศตะวันตกทางเดียว ส่วนผังของอาคารเป็นฐานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กลงมา 
มีมุขยื่นออกมาทั้ง 4 ด้านเช่นกัน ตรงหน้ามุขแต่ละด้านมีบันไดขึ้นสู่พระที่นั่ง  

  ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
   พระที่นั่ ง ไอศวรรย์ทิพยอาสน์  เป็นอาคารเครื่องไม้ที่มี รูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยประเพณี อาคารทรงปราสาทโถงแบบจตุรมุข แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

   1.ชุดฐานรองรับอาคาร เป็นชุดฐานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 6.63 
X 16.34 เมตร มีมุขยื่นออกมาจากด้านยาวด้านละ 1.55 เมตร มีบันไดขึ้น -ลงจากอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันตก มีพนักระเบียงโดยรอบ ที่มุมประดับด้วยเสาหัวเม็ด ปูพ้ืนด้วยหินอ่อน ซึ่งจากหลักฐาน
ภาพถ่ายเก่าพบว่าเดิมทีชุดฐานที่รองรับองค์พระที่นั่งเป็นคานโค้งกลมแบบตะวันตก (Round Arch) 
(ภาพที่ 72) ซึ่งในในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ทรงโปรดฯ ให้
เปลี่ยนเป็นชุดฐานที่เป็นคานโค้งแหลม (Pointed Arch) แทน (ภาพท่ี 73) 

   2.ตัวอาคารหรือองค์พระที่นั่ง ฐานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 3.26 X 
13.77 เมตร มีมุขยื่นออกมาจากด้านยาวด้านละ 0.62 เมตร ตรงหน้ามุขแต่ละด้านมีบันไดขึ้นสู่พระที่
นั่ง ฐานเป็นชุดฐานสิงห์ประดับด้วยกระจกสี ส่วนอาคารมีมุขด้านทิศตะวันออก -ทิศตะวันตก เป็นมุข
สั้นมีหลังคาชั้นลด 2 ชั้น ส่วนมุขทางด้านทิศเหนือ-ทิศใต้ เป็นมุขยาวมีหลังคาชั้นลด 4 ชั้น ตรงกลาง
ตั้งเครื่องยอดทรงปราสาทจอมแห มีหลังคาชั้นซ้อนและเครื่องบนที่เป็นเครื่องยอดแบบไทยประเพณี 
คือ รองรับไขราด้วยครุฑยุดนาค เหนือขึ้นไปเป็นเหม บัลลังก์ ลูกแก้ว บัวกลุ่ม ปลียอด และหยาด
น้ําค้าง ส่วนบนสุดประดับด้วยพระเกี้ยวยอด ส่วนหลังคาชั้นลดต่างๆมุงด้วยกระเบื้องสีสลับลาย ส่วน
กรอบคูหาหน้าบันประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง และหางหงส์ที่มีลักษณะเป็นรูปนาคเบือน ที่
มุมย่อไม้สิบสองทําเป็นรูปครุฑจับนาค ส่วนหน้าบันทั้ง 4 ด้าน ประดับด้วยไม้จําหลักปิดทองรูปลาย
ตราอาร์มหรือตราแผ่นดินในรัชกาลที่ 5 ใต้ลายหน้าบันเป็นกระจังฐานพระ ถัดลงมาคือ  สาหร่าย
รวงผึ้ง ส่วนเพดานเป็นพ้ืนสีชาด เขียนลายพันธุ์พฤกษาสีทอง เสาพระที่นั่งเป็นเสาย่อมุมไม้สิบสอง
ประดับด้วยกระจกสี มีคันทวยรองรับ หัวเสาเป็นบัวจงกล ส่วนฐานเสาไม่มีการทําลวดลายประดับ 
พ้ืนพระที่นั่งเป็นพ้ืนไม้ ตรงกลางองค์พระที่นั่งเป็นที่ ตั้งของพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดฯ 
ให้หล่อขึ้นด้วยสัมฤทธิ์ ฉลองพระองค์เต็มยศจอมพลทหารบก  
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ภาพที่ 72 ภาพถ่ายเก่าพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์สมัยรัชกาลที่ 5 แสดงให้เห็นว่าชุดฐานที่รองรับ 

 องค์พระที่นั่ง ยังปรากฏชุดฐานที่เป็นคานโค้งกลม (Round Arch) และท่ีหัวเสาของพนัก 
 ระเบียงยังไม่ปรากฏเสาหัวเม็ด 
ที่มา : จดหมายเหตุพระราชวังบางปะอิน และวัดนิเวศธรรมประวัติ, (กรุงเทพฯ: กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร, 2537), ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
 

 
ภาพที่ 73 ภาพถ่ายปัจจุบันพระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
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  จากหลักฐานชั้นต้นที่กล่าวว่า รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้จําลองแบบ
พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวังมาสร้าง (ภาพที่ 74) 36 ซึ่งจากตารางการ
เปรียบเทียบอาคารทั้ง 2 หลังแล้ว (ตารางประกอบที่ 1) พบว่า ขนาดของพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย
อาสน์มีขนาดที่เล็กกว่า ถึงแม้ว่าจะมีรูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เหมือนกัน คือ 
สะท้อนแนวคิดที่มีความหมายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นสมมติ เทพตามคติของพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน และทรงเป็นเทวราชาของศาสนาพราหมณ์ จึงมีอาคารที่ประกอบด้วย
สัญลักษณ์ต่างๆตามแนวคิดข้างต้น37 แต่การประดับตกแต่งและรายละเอียดมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่ 
คือแต่เดิมหน้าบันของพระที่นั่งจะเป็นลวดลายที่แสดงออกถึงคติความเชื่ออันเกี่ยวพันกับคติทาง
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลัก เช่น หน้าบันก่อนสมัยรัชกาลที่ 4 จะสร้างเป็นรูปครุฑ 
หรือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นเสมือนสมมติเทพ 
แต่พอมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 หน้าบันกลายเป็นพ้ืนที่ที่แสดงออกถึงความเป็นพระมหากษัตริย์ในฐานะ
เป็นมนุษย์38 ดังนั้นสัญลักษณ์การสื่อความหมายจึงเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เปลี่ยนไปใช้ตราพระราช
ลัญจกรประจําพระองค์ของพระมหากษัตริย์หรือตราสัญลักษณ์ใดๆก็ตามที่สามารถสื่อถึงบุคคลผู้สร้าง
ไว้แทน เช่น รัชกาลที่ 4 ใช้สัญลักษณ์ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ แต่ที่หน้าบันของพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย
อาสน์ เป็นรูปลายตราอาร์มหรือตราแผ่นดินของสยามในรัชกาลที่ 5 ซึ่งเกิดขึ้นจากการผสมผสาน
ระหว่างแนวคิดแบบไทยประเพณีและรูปแบบตะวันตก (ระบอบฟิวดัล)39 อีกทั้งประโยชน์ใช้สอยของ

                                                           

 36 กรมศิลปากร, “ตํานานพระที่นั่งเกาะบางปะอิน,” ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 69 
เรื่องเกี่ยวกับกรุงเก่า ตอนที่ 1, 92-93. สมเด็จฯ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ และคนอ่ืนๆ, หนังสือ 
court ข่าวราชการ เล่ม 2 เจ้านาย 11 พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง, 38-40.  

 37 เช่น เครื่องยอดแบบประเพณี ที่ประกอบด้วย หลังคาชั้นซ้อน แทนเขาพระสุเมรุ
หมายถึงสวรรค์ชั้นต่างๆตามคติของไตรภูมิ ส่วนที่เป็นองค์ระฆัง เป็นรูปจําลองของพระสถูปที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เหนือขึ้นไปเป็นบัลลังก์สัญลักษณ์แทนพระศาสดา 
ส่วนเหมเป็นสัญลักษณ์ที่ประกาศให้เห็นความจริงในชั้นภูมิทั้งสาม เหนือขึ้นไปเป็นบัวกลุ่มแทนสภาพ
จิตที่ปฎิบัติให้หลุดพ้น ปลีคือความสงบสุขหรือฌานขั้นต้น ลูกแก้วหมายถึงดวงปัญญา หยาดน้ําค้าง 
คือสุญตาคือการหลุดพ้น ใน หม่อมราชวงศแ์น่งน้อย ศักดิ์ศรี, มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
เล่ม 1, 11. 

 38 พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, “ประกาศห้ามไม่ให้ตื่นกันเรื่องกะแปะอัฐ
และโสฬสจะใช้ไม่ได้”, ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2405-2411 (พระนคร : เหรียญทองการ
พิมพ์, 2511), 30. อ้างถึงใน ชาตรี ประกิตนนทการ, การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม 
สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2550), 97. 

 39 สัญลักษณ์ของระบอบฟิวดัล มีศาสตร์ Heraldry คือ ตราประจําตัวบุคคลและประจํา
ตระกูล ซึ่งจะเป็นตราที่แสดงความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆแทน ซึ่งตราอาร์มนั้น มีวิวัฒนาการมา
จากเสื้อคลุมที่มีลวดลายและสีสันเครื่องหมายประจําตัวของนักรบที่สวมทับชุดเกราะทับลงไป โดยนํา
ลวดลายดังกล่าวมาใช้บนโล่ที่ถือและธงที่ติดอยู่ปลายอาวุธ ซึ่งต่อมาก็แสดงสัญลักษณ์เครื่องหมาย
ประจําตัวไว้ที่โล่เพียงอย่างเดียว ที่โล่ห์นั้นมีการประดับตกแต่งด้วยสัญลักษณ์แห่งเหตุการณ์ที่นักรบได้
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พระที่นั่งองค์นี้ ได้ถูกประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ ซึ่งแต่เดิมอาคารลักษณะเช่นนี้จะใช้สําหรับ
ประกอบพระราชพิธีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ได้ใช้เป็นที่ประทับเสวย
พระกระยาหารหรือทรงสําราญพระราชอิริยบาถ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวคิดของพระมหากษัตริย์ใน
แง่มุมของการเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดามากขึ้นด้วยเช่นกัน 

  

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

แสดงความกล้าหาญหรือความสามารถ โดยนักรบแต่ละคนย่อมมีคําขวัญประจําใจอยู่ จึงนําคําขวัญ
นั้นประกอบเข้าไปด้วย ทําให้เกิดเป็นรูปตราอาร์มขึ้น อ้างถึงใน คึกฤทธิ์ ปราโมช, ฝรั่งศักดินา 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ก้าวหน้า, 2516), 183-184. 

ภาพที่ 74 พระท่ีนั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ที่ถูกจําลองแบบมาสร้างพระที่
นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ในพระราชวังบางปะอิน 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 8 ธันวาคม 2557) 
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 ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทใน
พระบรมมหาราชวัง และพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ในพระราชวังบางปะอิน  
พระท่ีนั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ใน
พระบรมมหาราชวัง40 

พระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ในพระราชวังบางปะ
อิน 

ร.4 สร้าง 
ตําแหน่งที่ตั้ง 
ตั้งอยู่ตรงแนวกําแพงแก้ว พระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท 
 
รูปแบบสถาปัตยกรรม 
ปราสาทโถง ทรงจัตุรมุข อยู่บนฐานปูนสูง 
อยู่ในแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต้ 
ฐานอาคารกว้าง 4.25 x 9.40 เมตร 
มีอัฒจันทร์ทางข้ึน-ลง 4 ด้าน  
มุขด้านตะวันออก-ตะวันตก เป็นมุขสั้น มี
หลังคาชั้นลด 2 ชั้น 
มุขด้านเหนือ-ใต้ เป็นมุขยาว มีหลังคาชั้นลด 4 
ชั้น 
หลังคาดาดดีบุก 
 
เครื่องยอด(ลงรักปิดทองเกลี้ยงไม่ประดับ
กระจก) 
-ปลียอด ปล้องหยาดน้ําค้าง ปลียอด ปล้องไฉน 
บัวกลุ่ม บัลลังก์ เหม บัวคอระฆัง บันแถลง ช่อ
ฟ้า ใบระกา นาคเบือน คันทวย ที่ย่อมุมไม้12 
ทําเป็นรูปหงส์รับไขรา 
 
หน้าบัน 
 – ทําเป็นรูปสมเด็จพระอมรินทราธิราช ยืนบน
พระแท่น พระหัตถ์ซ้ายทรงพระขรรค์ พระหัตถ์
ขวาอยู่ในท่าประทานพร สองข้างรูปสมเด็จพระ
อมรินทราธิราชเป็นรูปเทพนม มีลายกระหนก
เปลวเป็นลายล้อม ใต้หน้าบันเป็นหน้าบันฐาน  

ร.5 สร้าง พ.ศ.2415-2419 
ตําแหน่งที่ตั้ง 
ตั้งอยู่กลางสระน้ํา 
 
 
รูปแบบสถาปัตยกรรม 
ปราสาทโถง ทรงจัตุรมุข อยู่บนฐานปูนขนาด 6.63 
x 16.4 เมตร 
อยู่ในแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต้ 
ฐานอาคารกว้าง 3.26 x 13.77 เมตร 
มีอัฒจันทร์ทางข้ึน-ลง 4 ด้าน  
มุขด้านตะวันออก-ตะวันตก เป็นมุขสั้น มีหลังคา
ชั้นลด 2 ชั้น 
มุขด้านเหนือ-ใต้ เป็นมุขยาว มีหลังคาชั้นลด 4 ชั้น 
หลังคาดาดดีบุก+กระเบื้องสีสลับลาย 
 
เครื่องยอด(ลงรักปิดทองเกลี้ยงไม่ประดับกระจก) 
-พระเก้ียวยอด หยาดน้ําค้าง ปลียอด ปล้องไฉน 
บัวกลุ่ม บัลลังก์ เหม บัวคอระฆัง บันแถลง ช่อฟ้า 
ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ นาคเบือน  คันทวย 
ที่ย่อมุมไม้12 ทําเป็นรูปครุฑจับนาค 
 
 
หน้าบัน 
-ไม้จําหลักปิดทองรูปลายตราอาร์มหรือตรา
แผ่นดินในรัชกาลที่ 5 ลักษณะเป็นรูปโล่อยู่ตรง
กลาง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนของโล่ 1 
ส่วน เป็นรูปช้าง 3 เศียร ส่วนล่าง 1 ส่วน แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ รูปช้างธรรมดา 1 หัว 1  

                                                           

 40 ม.ร.ว.แสงสูรย ์ลดาวัลย์, พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานใน
พระบรมมหาราชวัง, 73-75. 



123 
 
 ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทใน
พระบรมมหาราชวัง และพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ในพระราชวังบางปะอิน (ต่อ) 
พระท่ีนั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท ใน
พระบรมมหาราชวัง 

พระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ในพระราชวังบาง
ปะอิน 

พระ และด้านล่างของหน้าบันฐานพระ 
ประกอบด้วยสาหร่ายรวงผึ้งลายกระหนกใบเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
เพดาน 
 – ปิดทองลายฉลุใบเทศ ประดับด้วยดวงดารา
จําหลักเป็นรูปดาวดอกจอก 
 
เสา 
-เป็นเสาย่อมุมไม้สิบสอง ปิดทองและประดับ
กระจกที่หน้าเสาทุกด้านเป็นลายประจํายาม 
ปลายเสาประกอบบัวจงกล ด้านล่างมีพนัก
จําหลักลายเทพนมประกอบลายกระหนกก้านขด
ติดระหว่างช่องเสาแทนลูกกรง พ้ืนพระที่นั่งเป็น
พ้ืนหินอ่อน 
 
ประโยชน์ใช้สอย 
-ใช้ประกอบพระราชพิธีเท่านั้น เช่น เป็น
พลับพลาสําหรับประทับพระราชยาน รับ-ส่ง
เสด็จฯในโอกาสที่เสด็จพระราชดําเนินโดย
กระบวนพยุหยาตรา หรือกระบวนราบ ประทับ
พระราชยานอัญเชิญพระบรมอัฐิ และประทับ
เสลี่ยงส่งเสด็จพระบรมราชวงศ์ท่ีโปรดเกล้าฯให้มี
การพระราชพิธีโสกันต์ เป็นต้น 

เชือก และส่วนเป็นรูปกริช 2 เล่มไขว้กัน เหนือ
ขึ้นไปจากโล่มีพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี มีตรา
พระราชวงศ์จักรีอยู่ใต้มหามงกุฎ มีพระเศวตฉัตร
ขนาบอยู่ทั้ง 2 ข้างของมงกุฎ มีตราราชสีห์
และคชสีห์ประคองตรา รอบโล่ตราแผ่นดินมีรูป
สายสังวาลย์เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอลเกล้า 
พ้ืนหลังของตราเป็นรูปฉลองพระองค์ครุยคลี่คลุม
โล่หรือตราอยู่ ล่างสุดเป็นแถบผ้าแพรหรือริบบิ้น 
 
เพดาน 
-เป็นพื้นสีชาด เขียนลายพันธุ์พฤกษาสีทอง 
 
 
เสา 
-เป็นเสาย่อมุมไม้สิบสอง ประดับด้วยกระจกสี หัว
เสาเป็นบัวจงกล ส่วนฐานเสาไม่มีการทําลวดลาย
ประดับ พื้นพระที่นั่งเป็นพ้ืนไม้ 
 
 
 
 
ประโยชน์ใช้สอย 
-ใช้ประกอบพระราชพิธี และใช้เป็นที่ประทับทรง
สําราญพระราชอิริยาบถ เป็นที่ประทับเสวยเป็นที่
รับรองพระราชอาคันตุกะ เป็นต้น 
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ภาพลายเส้นที่ 3 ผังพื้นพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ 
 
 

 

ภาพลายเส้นที่ 4 รูปด้าน 1 พระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ 
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ภาพลายเส้นที่ 5 รูปด้าน 2 พระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์  
 
 

 

ภาพลายเส้นที่ 6 รูปด้าน 3 พระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ 
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ภาพลายเส้นที่ 7 รูปด้าน 4 พระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ 
 

 
ภาพลายเส้นที่ 8 รูปตัดด้านสกัด พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ 
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ภาพลายเส้นที่ 9 รูปตัดด้านยาว พระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ 
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  2.1.1.2 พระท่ีนั่งวโรภาษพิมาน  
    ลักษณะแผนผัง 

   ผังบริเวณ : อาคารตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลาง ติดกับแม่น้ํา
เจ้าพระยา ทางเข้าหลักของอาคารอยู่ทางด้านทิศใต้ บริเวณด้านหน้าอาคารเป็นสนามหญ้า ด้าน
ตะวันออกมีสระน้ํามีสะพานเชื่อมไปเขตพระราชฐานชั้นกลาง ส่วนด้านหลังของอาคารติดกับกลุ่ม
เรือนข้าหลวงผู้ปฏิบัติงานภายในพระท่ีนั่งวโรภาษพิมาน 
  ผังอาคาร : ไม่พบเอกสารชั้นต้นที่แสดงเกี่ยวกับผังของอาคารทั้งที่เป็น
อาคารสองชั้นและอาคารชั้นเดียวในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับ
แบบสถาปัตยกรรมที่รังวัดจากกองสถาปัตยกรรม สํานักพระราชวัง และได้เขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรมขึ้นใหม ่

   ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
     ประวัติของพระที่นั่งวโรภาษพิมานในสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นี้ มีการก่อสร้างทั้งหมด  2 ครั้ง โดยอาคารยังคงตั้งอยู่ในตําแหน่ง
เดิม  
   1.พระที่นั่งวโรภาษพิมาน สูง 2 ชั้น สร้างในปีพ.ศ.2415 – 2419 จาก
ภาพถ่ายเก่าในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ที่เป็น
สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค (Neo-Classical) สูง 2 ชั้น (ภาพที่ 75) เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน 
ด้านหน้าอาคารมีมุขยื่นออกมา มีเสากลมขนาดใหญ่มีความสูงถึง 2 ชั้นจํานวน 4 ต้น ที่มีหัวเสาแบบ
คอรินเธียน (Corinthian Order) เป็นเสาที่ไม่มีการเซาะร่อง รองรับชุดคานที่มีหลังคาตัดเป็นระเบียง
ดาดฟ้ามีพนักของหลังคาประดับลูกกรงปูนปั้นอยู่รอบ ด้านตะวันออกของอาคารที่ติดกับสระน้ํา มีมุข
ที่ยื่นออกไปที่สระ หลังคาเป็นแบบหลังคาตัด  ต่อด้วยแถวเสาระเบียง โดยมุขด้านตะวันออกนั้นใช้เสา
กลมแบบคอรินเธียน ไม่เซาะร่องเช่นเดียวกับมุขหน้า แต่มีขนาดเล็กกว่าและสูงเพียงชั้นเดียว ผนัง
อาคารชั้นล่างตกแต่งพ้ืนผิวด้วยการเซาะร่องเลียนแบบการก่อด้วยหิน (Rustication)  
   จากเอกสารชั้นต้นพบว่า อาคารมีทั้งหมด 2 ชั้น และสามารถแบ่งพ้ืนที่
ภายในออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน โดยชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ส่วนหน้า คือส่วนที่ใช้เป็นท้องพระโรง 
สําหรับเสด็จออกว่าราชการ ใช้ประกอบพระราชพิธีต่างๆ และรับราชทูตชาวต่างชาติ และส่วนหลังใช้
เป็นที่ประทับ สําราญพระราชอิริยาบถของพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยพระมเหสีและพระเจ้าลูกยา
เธอ และชั้นที่ 2 คือส่วนที่ประทับสําราญพระราชอิริยาบถส่วนพระองค์หรือที่เรียกว่าในที่พระบรรทม
ชั้นสูง41  
 

                                                           

 41 “จดหมายเหตุการณ์เฉลิมพระที่นั่งบางปะอิน จ.ศ.1238,” สมุดไทยดํา, อักษรไทย, 
ภาษาไทย, เส้นดินสอ, รัชกาลที่ 5, มัดที่ 95, เลขท่ี 1, หอสมุดแห่งชาติ. 
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ภาพที่ 75 ภาพถ่ายเก่าพระที่นั่งวโรภาษพิมานสูง 2 ชั้น สร้างข้ึนเป็นอาคารท้องพระโรงและเป็นที่ 

 ประทับของรัชกาลที่ 5 มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิค 
ที่มา : Pirasri Povatong, “Building Siwilai : Transformation of Architecture and 
Architectural Practice in Siam during the Reign of Rama V, 1868-1910”  163.  
 
   2.พระที่นั่งวโรภาษพิมานองค์ปัจจุบัน สูง 1 ชั้น สร้างในปีพ.ศ.2426 – 
2430 (ภาพที่ 76) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค (Neo-Classic) 
แบบพัลลาเดียน (Palladian) (ภาพท่ี 77) ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิคประยุกต์ อยู่ในผัง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 26.60 X 43.25 เมตร ทางทิศใต้ทําเป็นมุขโถงทางเข้าหลักอาคาร มุขยื่นออกมา
ขนาด 6.00 X 13.70 เมตร และมีทางเข้ารองอีก 3 ทาง ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยจะข้ึนอยู่กับ
สถานะของผู้ใช้ ได้แก่ มุขเฉลียงบันไดอยู่ทางด้านทิศตะวันตก และบันไดธรรมดาตั้งอยู่ทางด้านทิศ
เหนือและทิศตะวันออก
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ภาพที่ 76 พระที่นั่งวโรภาษพิมานองค์ปัจจุบันที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิคประยุกต์ 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
 

 

ภาพที่ 77  บริติชมิวเซียม ค.ศ.1850 ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพัลลาเดียน 
ที่มา : พิริยา พิทยาวัฒนาชัย, “สถาปัตยกรรมของโยอาคิม กราซีในสยาม” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 80. 
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   ด้านหน้าของอาคาร ซึ่งหันหน้าไปทางทิศใต้ มีลักษณะเป็นอาคารตั้งอยู่
บนชุดฐาน ด้านหน้าของอาคารมีมุขยื่นออกมาเป็นโถงทางเข้าหลัก มีบันไดทางขึ้นทั้งหมด 7 ขั้น ซึ่ง
มุขหน้ามีเสาขนาดใหญ่ 4 ต้นในผังสี่เหลี่ยมที่ประดับตกแต่งด้วยเสาหลอกหรือเสาอิงที่มีหัวเสาแบบ
คอรินเธียน ต้นละ 2 เสา ส่วนด้านข้างใช้เสาประดับผนัง 1 ต้น ลักษณะเป็นเสาที่มีการเซาะร่อง หัว
เสาประดับด้วยใบอะแคนทัส (Acanthus Leaf) โดยเสาดังกล่าวรองรับคานของ และหน้าจั่วของ
อาคารที่ตกแต่งด้วยลายปูนปั้นเป็นตัวอักษรว่า “พระท่ีนั่งวโรภาษพิมาน ๑๒๔๙” (ภาพที่ 78) ซึ่งเป็น
ปีจุลศักราช 1249 หรือพ.ศ.2430 ซึ่งเป็นความนิยมในการตกแต่งหน้าจั่วของอาคารในสมัยรัชกาลที่ 
5 เพ่ือระบุช่วงเวลาที่ได้ทําการก่อสร้างอาคารหลังนั้นเสร็จ และเหนือหน้าจั่วมีเครื่องประดับกลางจั่ว
(Acroterion)อยู่ ถัดจากมุขหน้ามีหอคอยขนาดย่อมอยู่ที่มุมอาคาร มีหลังคาทรงพีรามิดตัด ประดับ
ด้วยเหล็กหล่อลวดลายแบบตะวันตก ปลายยอดเป็นมงกุฎ  

   ส่วนด้านทิศตะวันออก มีลักษณะเด่น คือ มุขเฉลียงบันได ที่เป็นบันได
แฝดขนานกับอาคารด้านนอกขึ้นได้ 2 ข้าง โดยมุขเฉลียงบันไดเป็นผนังก่ออิฐที่ประกอบด้วยคานโค้ง
ครึ่งวงกลม 3 ช่วงต่อเนื่องกัน โดยผนังก่ออิฐดังกล่าวประดับด้วยเสาอิงที่มีหัวเสาแบบคอรินเธียน และ
ได้ก่อแผ่นผนังสี่เหลี่ยมด้านบนให้มีลักษณะเป็นอาคารอีกชั้น โดยผนังด้านนี้มีไว้เพื่อความสวยงาม 

   ส่วนด้านทิศตะวันตก มีลักษณะเด่น คือ การเจาะช่องเปิดสร้างเป็น
ระเบียงให้มีลักษณะโปร่ง โดยใช้โครงสร้างคานโค้งครึ่งวงกลม 3 ช่วงต่อเนื่องกัน มีบันไดขึ้นสู่อาคาร 
ซึ่งบันไดดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับสะพานเสาวรสที่เชื่อมต่อระหว่างเขตพระราชฐานชั้นในอีกต่อหนึ่ง 

 ส่วนทิศเหนือ ซึ่งเป็นด้านหลังของอาคาร ปัจจุบันได้มีการสร้างต่อเติม
อาคารเพ่ิมเข้ามาอีกชุด แต่จากแบบที่ได้รับมอบมายังปรากฏให้เห็นถึงลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบเดิมของอาคาร คือ ด้านหลังเป็นส่วนที่ค่อนข้างเรียบง่าย โดยมีหน้ากว้าง 8 ช่วงเสา เสาแต่ละต้น
ประดับด้วยเสาอิงติดผนังที่มีหัวเสาแบบคอรินเธียน  มีหน้าต่าง 4 บาน มีบันไดทางขึ้นอาคาร 1 
บันได มีหลังคาปั้นหยาแยกออกมาจากชุดหลังคาส่วนหน้าและมีราวลูกกรงกันตกล้อมรอบ 

   โดยรูปแบบของซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างของอาคารหลังนี้ เป็นซุ้มที่มี
รูปแบบและองค์ประกอบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ด้วยการทําเสาอิงติดที่ผนังทุกช่วงเสา มีหัวเสา
แบบคอรินเธียนเหมือนหัวเสาด้านหน้า และมีหน้าจั่วแบบด้านหน้าของอาคาร ส่วนชุดหลังคาแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนด้านหน้า เป็นหลังคาจั่วและหลังคาปั้นหยาที่เชื่อมต่อกัน และส่วนด้ านใน
เป็นหลังคาปั้นหยา หลังคามุงทั้งหมดด้วยกระเบื้องสีแดงส้ม 
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ภาพที่ 78 ตัวอักษรที่หน้าจั่วของอาคารระบุ “พระที่นั่งวโรภาษพิมาน ๑๒๔๙” คือ ปีจ.ศ.1249 หรือ 
 พ.ศ.2430 ซึ่งเป็นความนิยมในการใช้ประดับตกแต่งหน้าจั่วของอาคารในสมัยรัชกาลที่ 5  
 เพ่ือระบุปีพ.ศ.ที่สร้างอาคารหลังนั้นเสร็จสิ้น 

 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
 

   ทั้งนี้ได้รับมอบแบบทางสถาปัตยกรรมที่รังวัดขึ้นโดยกองสถาปัตยกรรม 
สํานักพระราชวัง ที่แสดงให้เห็นถึงผังพ้ืนอาคารในปัจจุบัน และเป็นผังพ้ืนที่คงรูปมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่ง
แสดงให้เห็นการวางผังพ้ืนอาคารเป็นแบบสมมาตร (symmetry) มีแกนสําคัญอยู่ตรงกลางผัง 
ลักษณะเป็นแถวตอนเหมือนพระที่นั่งแบบจารีตในพระบรมมหาราชวัง เหตุที่ยังคงมีผังเช่นเดิมอาจ
เนื่องมาจากผังแบบจารีตนั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าอาคารที่มีความคุ้นชินกับการ
ใช้ผังลักษณะเช่นนี้ เป็นอย่างดี โดยสามารถจัดผังอาคารเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสาธารณะ 
(Public) ได้แก่ ส่วนหน้า ที่ใช้เป็นห้องโถงรอเข้าเฝ้า ถัดเข้ามาเป็นท้องพระโรงที่ใช้สําหรับออกว่ า
ราชการ รับรองพระราชอาคันตุกะ และการใช้โถงทางเดินกั้นเป็นพ้ืนที่ส่วนพระองค์ (Private) ถัดมา
เป็นห้องเสวย ห้องสําราญพระราชอิริยาบถ และห้องพระบรรทม เป็นต้น ลักษณะโดยรวมของแผนผัง
อาคารยังคงแสดงให้เห็นถึงการจัดลําดับศักดิ์การเข้าถึงคล้ายกับการจัดผังพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ ที่
พระนครคีรี ในสมัยรัชกาลที่ 4 (ภาพที่ 79) 
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ภาพที่ 79 ผังพื้นพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์และพระที่นั่งปราโมทย์มไหศวรรย์ที่เชื่อมต่ออยู่ในแนว 

 เดียวกัน 
ที่มา : สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4 –พ.ศ.2480 
(กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 52. 
 

  พระที่นั่งวโรภาษพิมานอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลาง ซึ่งตั้งอยู่ ใกล้กับ
ท่าน้ําเสด็จซึ่งเป็นประตูทางเข้าหลักพระราชวัง ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการเน้นความสะดวกในการใช้
สอยของอาคารซึ่งเป็นท้องพระโรงหลักของพระราชวังบางปะอิน อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงว่าจ้างให้มิสเตอร์โยอาคิม แกรซี สถาปนิกชาวอิตาเลียนได้
ทําการออกแบบและสร้างอาคารให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกอย่างแท้จริงขึ้น และแกรซีได้รับ
มอบให้เป็นผู้สร้างอาคารหลังนี้ทั้ง 2 ครั้ง  

  ใน สถาปัตยกรรมของโยอาคิม กราซีในสยาม พีรยา พิทยาวัฒนชัย 
กล่าวว่าแกรซีจะนิยมใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค (Neo-Classic) มากกว่ารูปแบบ
สถาปัตยกรรมอย่างอ่ืนในการออกแบบ โดยเฉพาะแบบที่มาจากแนวทางการออกแบบของอันเดร พัล
ลาดิโอ หรือแบบพัลลาเดียน43 ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่แกรซีจะนิยมสร้างรูปแบบ
สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค เพราะแนวคิดในการใช้สถาปัตยกรรมตะวันตกสําหรับสร้างอาคารนี้ 
น่าจะประกอบด้วยเหตุผล 2 ประการ ดังนี้  

                                                           

 43 พีรยา พิทยาวัฒนชัย, สถาปัตยกรรมของโยอาคิม กราซีในสยาม, 217. 
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1. สมัยปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงที่กระแสรูปแบบสถาปัตยกรรม
ย้อนกลับไปหาศิลปะที่เป็นรากเหง้าวัฒนธรรมตะวันตก คือ ศิลปะคลาสสิคแบบกรีก-โรมัน44 โดย
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นีโอคลาสสิก (neo-classicism) ที่สามารถนํากลับมาสร้างขึ้นใหม่ได้อีกครั้ง 
2.หลังจากรัชกาลที่ 5 ได้ประพาสสิงคโปร์ ชวาในพ.ศ.2413 และอินเดียในพ.ศ.2414 พระองค์มีพระ
ราชประสงค์ที่จะครอบครองอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก เพ่ือใช้สําหรับเป็นท้องพระโรง
ออกว่าราชการและรับราชทูตต่างๆ ซึ่งท้องพระโรงดังกล่าวต้องเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ สามารถ
รองรับคนได้จํานวนมาก เมื่อผู้พบเห็นหรือเดินเข้าไปภายในอาคารจะเกิดความรู้ สึกติดตาตรึงใจใน
ขนาดและความยิ่งใหญ่ โอ่อ่าของอาคาร เป็นผลให้แกรซีเลือกใช้รูปแบบนีโอคลาสสิกมาสร้าง
สถาปัตยกรรม ซึ่งจะนําเสนอถึงความมีรสนิยม และสมพระเกียรติของผู้ครอบครองอาคารได้เป็นอย่าง
ดี 
  แต่จากการก่อสร้างอาคารโดยยึดถือรูปแบบสถาปัตยกรรมอย่าง
ตะวันตกไปทั้งหมดนั้น โดยไม่ได้คํานึงถึงสภาพภูมิอากาศแปรปรวนของสยามที่มีฝนตกบ่อยและมีแดด
จัด  รวมถึงการสภาพดินอ่อนของพ้ืนที่ ไม่เหมาะสมกับการสร้างอาคารขนาดใหญ่สูง 2 ชั้น และ
ลักษณะโครงสร้างหลังคาตัด  ที่ไม่เหมาะกับสภาพลมฟ้าอากาศในสยาม ท้ายสุดก็พบปัญหาการ
ซ่อมแซมโครงสร้างหลังคา และคานรับน้ําหนักหลังคาบริเวณมุขและมุขเฉลียงทั้งหลาย จนทําให้ต้องมี
การรื้อถอนอาคารแล้วสร้างอาคารข้ึนใหม่แทน  
    แม้ว่าอาคารที่มี 2 ชั้นดังกล่าวได้ถูกรื้อถอนลง แต่เมื่อแกรซีได้รับความ
ไว้วางใจให้สร้างอาคารขึ้นอีกครั้ง แกรซียังคงเลือกใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคอยู่
เช่นเดิม เป็นเพราะอาคารในรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิมนั้น ตอบสนองต่อความหมายและสถานภาพ
ของกษัตริย์สยามได้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะมีการปรับอาคารให้เหลือเพียงชั้นเดียว เพ่ือให้เข้ากับสภาพ
ภูมิอากาศของบางปะอิน และการเลือกใช้ชุดหลังคาให้เป็นหลังคาทรงจั่วขนาดเล็ก ซึ่งจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดอาจทําให้การรับรู้เกี่ยวกับอาคารด้อยลงไป แต่ทั้งนี้แกรซีเลือกใช้เพียงชุดมุขหน้า
จั่วของอาคารที่เป็นมุขแบบวิหารกรีก เพื่อบ่งบอกสถานะของอาคาร และทํามุขทางเข้ายื่นออกมาเพ่ือ
เป็นทางเข้า อีกทั้งมุขหน้าที่ยังปรากฏเสาขนาดใหญ่ถึง 4 ต้นนั้น มีผลทําให้พ้ืนที่บริเวณด้านหน้ามี
ลักษณะเล็กและแคบลงเป็นอย่างมาก เป็นผลทําให้แกรซีต้องแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการสร้างเสาอิง
ขนาดเล็ก 2 ต้นประดับไว้ที่เสาขนาดใหญ่แทน โดยเสาอิงยังคงใช้หัวเสาคอรินเธียนที่มีหัวเสาประดับ
ด้วยใบไม้ต่างๆ เพื่อแสดงความหรูหราของอาคาร และเมื่อเปรียบเทียบกับอาคารหลังแรก ก็เป็นผลให้
คุณค่าของอาคารถูกลดทอนลงไปด้วยเช่นกัน อีกทั้งรูปแบบของอาคารที่แกรซีได้เลือกนํามาใช้มี
รูปแบบที่เรียบง่ายมากเกินไป ทําให้แกรซีต้องเพ่ิมไวยากรณ์ทางสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์
(Renaissance) เช่น การสร้างหอคอยที่อยู่ตามมุมของอาคาร โดยมีลักษณะหลังคาเป็นทรงพีรามิดตัด 
มีปลายยอดเป็นมงกุฎ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการเพ่ิมความหรูหรา 
(Elegance)  ให้กับอาคาร ที่บ่ งบอกได้ถึ งสถานภาพของเจ้ าของอาคารได้ชัดเจนมากขึ้ น

                                                           

 44 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4 –พ.ศ.
2480, 81. 
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ภาพลายเส้นที่ 10 ผังพื้น พระที่นั่งวโรภาษพิมานในสมัยรัชกาลที่ 5  
 

 

ภาพลายเส้นที่ 11 รูปด้าน 1 พระที่นั่งวโรภาษพิมาน 
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ภาพลายเส้นที่ 12 รูปด้าน 2 พระท่ีนั่งวโรภาษพิมาน 
 

 

ภาพลายเส้นที ่13 รูปด้าน 3 พระท่ีนั่งวโรภาษพิมาน 
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ภาพลายเส้นที่ 14 รูปด้าน 4 พระท่ีนั่งวโรภาษพิมาน 
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    2.1.1.3 พระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียร  
    ลักษณะแผนผัง 
   ผังบริเวณ : ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลาง เป็นอาคารไม้ขนาดใหญ่ 

ต้ังอยู่บนเกาะมีน้ําล้อมรอบ มีทางสัญจรทั้งหลายเชื่อมเข้าสู่องค์พระที่นั่ง โดยทางเข้าหลักของอาคาร
อยู่ทางด้านทิศใต้ และมีทางเข้ารองอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและทางด้านทิศตะวันตกของอาคาร 

   ผังอาคาร :จากแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถสืบค้นได้ใน พระราชพิธี
ฉลองพระที่นั่งเวหาศจ ารูญครบ 100 ปี และสมโภชพระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียร พบผังพ้ืนของพระที่
นั่งอุทยานภูมิเสถียร ที่เขียนขึ้นโดยนายช่างฝรั่งไม่ระบุชื่อ แตร่ะบุปีพ.ศ.2468 ซึ่งอยู่ในรัชสมัยระหว่าง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 7 ซึ่งน่าจะยังเค้าโครงของผังอาคารเดิมอยู่ จากลักษณะที่เป็นผังไม่สมมาตร คล้ายกับรูปตัว
แอล (L) สองตัวหันหลังชนกัน ห้องต่างๆเรียงเป็นแถวเดี่ยวไปตามแนวอาคาร โดยมีเฉลียงล้อมรอบ
เกือบทุกด้าน มีบันไดอยู่ภายในอาคาร 
   อาคารมีทั้งหมด 2 ชั้น โดยชั้นที่ 1 คือ พ้ืนที่กึ่งส่วนพระองค์ (Semi-
Private) มีห้องดรออิงรูม (Drawing Room) ห้องแปนตรี (Pantry Room) ห้องสะโม๊กกิ้งรูม 
(Smoking Room) 48และมีห้องที่มีประโยชน์ใช้สอยเหมือนกันกับพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ได้แก่ ห้อง
เสวย อีกทั้งน่าจะมีห้องสําหรับรับแขกด้วยเช่นกัน ส่วนชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่ส่วนพระองค์ (Private) คือ มี
ห้องท่ีประทับส่วนพระองค์ เช่น ห้องพระสําราญอิริยาบถ ห้องทรงพระอักษร และห้องพระบรรทม  

    ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
     พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร ที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จฯ พระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นั้น เป็นอาคารเครื่องไม้ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบสวิส 
(swiss chalet) แต่พระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียรองค์ปัจจุบัน มีลักษณะสถาปัตยกรรมต่างจากอาคารเดิม 
คือ มีสถาปัตยกรรมแบบวิคตอเรีย เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น  จากภาพถ่ายเก่าที่สามารถ
สืบค้นพบว่า พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรที่ถูกสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 นี้ได้รับการสร้างต่อเติมขยายอาคารทั้งหมด 3 ครั้งเป็นอย่างน้อย จากภาพถ่ายเก่าที่ไม่
ปรากฏปีพ.ศ. ที่แสดงให้เห็นถึงชุดหลังคาและอาคารที่ถูกต่อเติมขึ้นทางด้านทิศเหนือ (ภาพที่ 80 - 
ภาพที่ 82) ดังนั้นจึงสรุปภาพรวมของอาคารหลังนี้ว่า เป็นอาคารตั้งอยู่บนฐานก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ 
สร้างด้วยไม้ มีราวลูกกรงระเบียงล้อมอาคาร มีทางเข้าอาคารอย่างน้อย 3 ทาง คือ ทางด้านทิศใต้เป็น
ทางเข้าหลัก ส่วนทางด้านทิศตะวันตก และทางด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้ารอง โดยฝาเรือนทาสี
เขียวอ่อนและสีเขียวแก่สลับกันเป็นแถบตามแนวนอน อีกทั้งมีการประดับลวดลายฉลุที่ปั้นลม จั่ว เชิง
ชาย ชายคา และประตูหน้าต่างที่ประดับด้วยไม้ฉลุลาย การทําเสาบิดเป็นเกลียว เป็นต้น 
 

                                                           

 48 “เรื่องซ่อมสถานที่ต่างๆที่พระราขวังบางปะอิน,” เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ 
รัชกาลที่ 5 กระทรวงโยธาธิการ ร.5 ยธ/19, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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ภาพที่ 80 พระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียร สมัยแรก แสดงชุดหลังคาทางมุขด้านตะวันออกเป็นหลังคาตัด  
 และระเบียงชั้นที่ 2 มีหลังคาคลุม 
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. “พระราชวังบางปะอิน – พระนครศรีอยุธยา” 
 

 
ภาพที่ 81 พระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียร สมัยที่ 2 ที่มีการปรับเปลี่ยนชุดหลังคาทางมุขด้านตะวันออก 
 เป็นหลังคาลาด แสดงอาคารสูง 2 ชั้นมีระเบียงรอบทั้งหลัง 
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. “พระราชวังบางปะอิน – พระนครศรีอยุธยา” 
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ภาพที่ 82 พระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียร สมัยที่ 3 มีการสร้างต่อเติมอาคารทางด้านมุขด้านตะวันตก  
 ปรากฏให้เห็นแนวสันหลังคาใหม่ 
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. “พระราชวังบางปะอิน – พระนครศรีอยุธยา” 
 

   ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประทับอยู่
ในพระที่นั่งวโรภาษพิมานสูง 2 ชั้นที่เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน พระองค์ทรงมีพระราชดําริโปรดฯ ให้
สร้างพระที่นั่งประทับหลังใหม่ขึ้นในพ.ศ.2420 เนื่องจากการอยู่อาศัยภายใต้อาคารที่มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมคลาสสิคแบบตะวันตกเป็นที่ประทับ ทําให้พระองค์รู้สึกอยู่อาศัยไม่สบาย เพราะอาคาร
ดังกล่าวมีลักษณะที่ไม่เข้ากับสภาพภูมิอากาศแบบสยาม อีกทั้งยังพบปัญหาเรื่องโครงสร้างหลังคาอีก
ด้วย และจากประวัติการก่อสร้างพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรระบุว่าแกรซี เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ  จึง
วิเคราะห์ได้ว่าเหตุที่แกรซีได้รับการเลือกเป็นเพราะแกรซีเป็นชาวตะวันตก และมีมีประสบการณ์เคย
พบเห็นอาคารแบบวิลล่าในยุโรปมาก่อน แม้ว่าแกรซีจะไม่เคยปรากฎผลงานการสร้างอาคารใน
ลักษณะดังกล่าวเลยก็ตาม อีกทั้งการเลือกใช้อาคารตามแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบตะวันตกประเภท
วิลล่า (villa) ย่อมเป็นหน้าที่ของสถาปนิกที่มีหน้าที่ออกแบบและเลือกแบบให้เหมาะสมกับเจ้ าของ
อาคาร ดังนั้นเหตุผลดังกล่าวจึงน่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ใช้สนับสนุนว่าอาคารหลังนี้เป็นผลงานของ
แกรซีเช่นเดียวกัน 
    จากภาพถ่ายเก่าพบการทาฝาเรือนด้วยสีเขียวอ่อนและสีเขียวแก่สลับกัน
เป็นแถบตามแนวนอน ทําให้ เชื่อได้ว่า เป็นการจงใจเลียนแบบอาคารเครื่องปูนตามแบบ
สถาปัตยกรรมรูปแบบตะวันตกประเภทวิลล่าที่มีขนาดใหญ่และแสดงความหรูหรา 50 ซึ่งมีรูปแบบ

                                                           

 50 The American Heritage Dictionary (Boston: Houghton Mifflin Company, 
1985), 1348. 
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สถาปัตยกรรมแบบสวิสต์ชาเล่ต์ (swiss chalet) โดยอาคารมีลักษณะที่สําคัญ คือเป็นอาคารที่ถูก
ออกแบบเพื่อใช้สําหรับสร้างความสนุกสนานและการพักผ่อนหย่อนใจแก่เจ้าของอาคาร เป็นอาคารที่
มีรูปแบบเฉพาะที่เกิดจากจินตนาการของสถาปนิก โครงสร้างของอาคารไม่ซับซ้อน และไม่ได้ให้
ความสําคัญกับการเลือกใช้วัสดุ แต่เน้นเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและแนวคิดในการสร้างอาคาร
มากกว่า51 

     แต่อย่างไรก็ตามอาคารหลังนี้ไม่ได้มีลักษณะจริงแท้ทุกประการเหมือนกับ
อาคารประเภทวิลล่าแบบตะวันตกในยุโรป เพราะอาคารมีลักษณะเป็นอาคารประยุกต์ให้เข้ากับภูมิ
วัฒนธรรมสยาม ที่สร้างด้วยวัสดุประเภทไม้ และมีระเบียงทางเดินภายในอาคาร ซึ่งเป็นอาคารที่เข้า
กับสภาพภูมิอากาศแบบสยามได้เป็นอย่างดี แต่การทาสีอาคารภายนอกเพ่ือเลียนแบบอาคารก่ออิฐ
ถือปูนแบบตะวันตก ทําให้เข้าใจได้สถาปนิกผู้ออกแบบมีความต้องการให้อาคารหลังนี้ให้มีรูปแบบ
ตะวันตกประเภทวิลล่าแบบพ้ืนเมืองสยาม คือโดยรวมมีรูปแบบเป็นตะวันตก แต่สร้างด้วยวัสดุและ
องค์ประกอบแบบพื้นเมือง 

     จากผังพ้ืนอาคารแสดงให้เห็นว่าอาคารหลังนี้มี 2 ชั้น เป็นการจัดวางผัง
แบบใหม่ ที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับแกนหลักของอาคารเหมือนที่หมู่พระมหามณเฑียร (ภาพที่ 83) 
โดยมีห้องเพ่ือที่จะรองรับประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายของสังคมแบบตะวันตกที่มีห้องต่างๆ เช่น 
ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ซ่ึงสร้างเรียงเป็นแถวเดี่ยวตามแนวอาคาร การเข้าถึงแต่ละห้องสามารถใช้
ระเบียงทางเดินด้านนอกเข้าสู่ห้องต่างๆได้เลยโดยไม่ต้องผ่านทุกห้องเหมือนพระท่ีนั่งแบบจารีต อีกทั้ง
ยังแสดงการปรับเปลี่ยนอนวคิดในการอยู่อาศัยแบบมนุษย์ธรรมดาที่ปรากฏเด่นชัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งแต่
เดิมการสร้างบันไดไว้ในอาคารถือเป็นเรื่องอัปมงคลในสังคมแบบจารีต โดยผังพ้ืนของอาคารหลังนี้ 
เป็นต้นแบบให้กับพระที่นั่งที่รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างขึ้นในพระที่นั่งสมัยหลัง เช่น พระที่นั่งวิมาน
เมฆในพระราชวังดุสิต เป็นต้น 

                                                           

 51 James S.Ackerman, The Villa Form and Idealogy of Country Houses 
(London: Thames and Hudson, 1990), 9. 
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ภาพที่ 83 ผังพื้นของหมู่พระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง มีแกนสําคัญของอาคาร แสดงการ 
 จัดวางห้องต่างๆ แบบจารีตประเพณี 
ที่มา : สํานักพระราชวัง, กองสถาปัตยกรรม, “ผังพ้ืนหมู่มหามณเฑียร,” ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. 
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ภาพลายเส้นที่ 15 ผังพื้นชั้นที่ 1 พระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียร มีห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องสูบบุหรี่  
   ห้องเสวย เป็นต้น 
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ภาพลายเส้นที่ 16 ผังพื้นชั้นที่ 2 พระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียร มีห้องที่ประทับส่วนพระองค์ เช่น  
  ห้องพระสําราญอิริยาบถ ห้องทรงพระอักษร และห้องพระบรรทม  
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  2.1.1.4 พระท่ีนั่งเวหาศจํารูญ  
    ลักษณะแผนผัง 
   ผังบริเวณ : อาคารตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลาง สร้างอยู่บนเกาะมี

น้ําล้อมรอบ อาคารวางตัวในแกนทิศเหนือ-ใต้ ทางเข้าหลักหันออกไปสู่ทางด้านทิศใต้ มีสะพานเชื่อม
ไปยังพระตําหนักของฝ่ายใน 

    ผังอาคาร : อาคารหลังนี้ได้รับมอบแบบทางสถาปัตยกรรมจาก 
อ.ดร.ชเนนทร์ มั่นคง57 ที่ได้เข้าไปรังวัดอาคารหลังนี้ในปีพ.ศ. 2534 โดยผู้วิจัยได้เขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรมขึ้นใหม่ โดยอาคารอยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกมาทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นทางเข้า
หลัก มีท้ังหมด 3 ชั้น คือ ชั้นใต้ถุน ผังพื้นชั้นที่ 1 และผังพื้นชั้นที่ 2 เป็นการจัดผังอาคารแบบสมมาตร 
   ชั้นใต้ถุน : อยู่ในผังสี่เหลี่ยม ขนาด 22 X 25 เมตร ก่อเป็นผนังสูง
ประมาณ 50 เซนติเมตร ใช้เป็นใต้ถุนของอาคาร 

   ผังพ้ืนชั้นที่ 1 : เป็นพ้ืนที่ยกสูงขึ้นมาอยู่ในผังสี่เหลี่ยม ขนาด 28 X 29 
เมตร และมีมุขยื่นมาด้านหน้าอาคารขนาด 13 X 19 เมตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่างระดับกัน แบ่งพ้ืนที่
ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.ส่วนท้องพระโรงล่าง 2.ส่วนท้องพระโรงบน และ 3.ส่วนด้านหลังท้องพระโรง
บน ซึ่งเป็นที่ประทับสําราญพระราชอิริยาบถของรัชกาลที่ 5 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนห้องท่ีอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเป็นห้องพระบรรทม  

   ผังพ้ืนชั้นที่ 2 : อาคารอยู่ในผังสี่เหลี่ยม ขนาด 21 X 22 เมตร และมีมุข
ยื่นมาด้านหน้าอาคารขนาด 9 X 12 เมตร แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.ส่วนห้องทรงพระอักษร 2.
ส่วนห้องพระป้าย (ห้องพระวิมาน) และ 3.ส่วนทางด้านทิศเหนือ ที่มีอีก 3 ห้องย่อย คือ1.ห้องพระ
บรรทมของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอยู่ทางด้านทิศตะวันออก 2.ห้องพระบรรทมของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่ตรงกลาง 3.ห้องสรงอยู่ทางด้านทิศตะวันตก มีบันไดเชื่อมไปชั้นล่าง 

   แต่เนื่องจากข้อติดขัดในการอนุญาตให้เข้าชมภายในพระที่นั่ง จึงไม่
สามารถสรุปได้ว่าภายในพระที่นั่งมีลิฟต์ปรากฏอยู่หรือไม่ แต่จากการสัมภาษณ์ดร.ชเนนทร์ มั่นคง ที่
เคยเข้าไปรังวัดทั้งอาคารได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ช่องลิฟต์ดังกล่าวมีขนาดเล็ก น่าจะเป็นลิฟต์บริการ
สําหรับส่งอาหารเพียงอย่างเดียว58 

                                                           

 57 อ.ดร.ชเนนทร์ มั่นคง อาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 58 สัมภาษณ์ ชเนนทร์ มั่นคง, อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 13 ตุลาคม.2556. 
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      ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
    เป็นอาคารเครื่องไม้ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบแบบจีน 
(ภาพท่ี 84)  ซึ่งเมื่อนํารูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารหลังนี้มาเปรียบเทียบกับพระราชวังหลวง 
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน (ภาพท่ี 85) พบว่าระเบียบแบบแผนของอาคารมีความแตกต่างกัน โดยรูปแบบ
งานสถาปัตยกรรมจีนแท้จะมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และจะใช้ชุดหลังคาทรงปั้นหยาแบบไม่มีหน้า
จั่ว ที่เรียกว่า “อู๋เตี้ยนติ่ง”59 ซึ่งเป็นอาคารสําหรับพระจักรพรรดิจีนเท่านั้น (ภาพที่ 86) แต่พระที่นั่ง
เวหาศจํารูญสร้างข้ึนโดยช่างชาวกวางตุ้งที่อพยพเข้ามาในสยาม60 ซึ่งได้นําเอาสถาปัตยกรรมจีนแท้มา
ผสมผสานกับอาคารพ้ืนเมืองแบบเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ที่เรียกว่า บังกะโล (Bangalow) ทําให้
กลายเป็นอาคารที่มีลักษณะเฉพาะขึ้น คือ เป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นออกมาด้านหน้า มี
ระเบียงล้อมรอบ 3 ด้าน และผู้วิจัยสันนิษฐานว่า นายช่างชาวจีนผู้ออกแบบสร้างอาคารหลังนี้มีความ
เข้าใจถึงฐานานุศักดิ์ของอาคารที่แสดงผ่านชุดหลังคา จึงได้เลือกใช้ชุดหลังคาตามแบบ “เซี้ยซันติ่ง”61 
ซึ่งเป็นหลังคาทรงปั้นหยามีหน้าจั่ว ใช้กับอาคารที่เป็นอาคารราชการหรือศาสนสถานแทน (ภาพที่ 
87) โดยผู้ออกแบบได้ดัดแปลงให้เป็นชุดหลังคาใหญ่ ที่ประกอบด้วยหลังคาย่อยจํานวน 3 ชุดแทน 
และซ้อนตับหลังคาหลายชั้น เพ่ือทําให้มีชุดหลังคาที่มากข้ึนและซับซ้อนกว่าเดิม  

                                                           

 59 พรพรรณ จันทโรนานนท์, วิถีจีน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แปลน พริ้นติ้ง, 2546), 91 - 
92. 

 60 ปรากฏว่าชาวจีนกวางตุ้งได้อพยพเข้าสู่สยามตั้งแต่ปีพ.ศ.2368-2373 ช่วงสมัยรัชกาล
ที่ 3 และรัชกาลที่ 4 โดยส่วนมากมีทักษะเกี่ยวกับงานก่อสร้างและงานไม้ วัลภา บุรุษพัฒน์, ชาวจีน
ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2517), 3. และบํารุง สุขพรรณ์, บทบาทของชาวจีนในสยาม 
(กรุงเทพฯ: คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2524), 23.  

 61 พรพรรณ จันทโรนานนท์, วิถีจีน, 91 - 92. 
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ภาพที่ 84 พระที่นั่งเวหาศจํารูญ เป็นอาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน อาคารอยู่ในผังสี่เหลี่ยม 
  จัตุรัสมีมุขยื่นออกมาด้านหน้า ซึ่งมีความแตกต่างจากผังอาคารของพระราชวังหลวง กรุง 
  ปักก่ิง 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
 

 
ภาพที่ 85 ท้องพระโรง ที่พระราชวังหลวง กรุงปักก่ิง ประเทศจีน อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า และใช้ชุด 
 หลังคาแบบฉงเอ๋ียนอู๋เตี้ยนติ่ง(หลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น) 
ที่มา : Image of China Palace Museum (Hongkong: C & C Joint Printing co.,1987), 24. 
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ภาพที่ 86 ชุดหลังคาแบบปั้นหยา ที่เรียกว่า ตันเอี๋ยนอู๋เตี้ยนติ่ง (หลังคา1ชั้น) และแบบฉงเอ๋ียนอู๋ 
 เตี้ยนติ่ง (หลังคาซ้อนกัน2ชั้น) ที่ใช้สําหรับอาคารของพระจักรพรรดิ์เท่านั้น 
ที่มา : พรพรรณ จันทโรนานนท์, วิถีจีน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แปลน พริ้นติ้ง, 2546), 92. 
 

 

ภาพที่ 87 ชุดหลังคาแบบปั้นหยามีหน้าจั่ว ที่เรียกว่า ฉงเอ๋ียนเซี้ยซันติ่ง (หลังคาซ้อนกัน2ชั้น) ที่ใช้ 
 สําหรับอาคารราชการหรือศาสนสถานเท่านั้น 
ที่มา : พรพรรณ จันทโรนานนท์, วิถีจีน(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แปลน พริ้นติ้ง, 2546), 92. 
 

    ตามความหมายของงานสถาปัตยกรรมจีน การประดับตกแต่งอาคารด้วย
ลวดลายต่างๆ ย่อมบ่งบอกการแสดงถึงฐานานุศักดิ์ของผู้ใช้อาคารด้วยเช่นกัน แม้ว่าผู้ออกแบบจะมี
ความรู้เป็นอย่างดีในองค์ประกอบและรายละเอียดของสถาปัตยกรรม อีกทั้งผู้ออกแบบมีความเข้าใจ
ถึงสถานภาพของกษัตริย์สยามไม่ได้มีความยิ่งใหญ่เทียบเท่าเสมอพระจักรพรรดิ์จีน ดังปรากฏการ
ประดับตกแต่งของอาคารไม่ได้ยึดถือตามรูปแบบจีนแท้ ดังเช่น การตกแต่งสันหลังคาด้วยลวดลาย
มังกรดั้นเมฆที่พระที่นั่งเวหาศจํารูญ (ภาพที่ 88) แต่ถ้าหากเป็นสถาปัตยกรรมจีนแบบพระราชวัง
หลวงจีนแล้วนั้น ที่บริเวณสันหลังคาจะประดับสัตว์มงคลจํานวน 10 ตัว (ภาพที่ 89) ซึ่งจะเป็นอาคาร
ที่แสดงถึงสถานะของพระจักรพรรดิ์71 ซึ่งจํานวนสัตว์ที่ลดหลั่นกันลงไปเป็นการแสดงถึงฐานานุศักดิ์
ของผู้ใช้อาคารตามฐานะเช่นเดียวกัน 
                                                           

 71 พรพรรณ จันทโรนานนท์, วิถีจีน, 92. 
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ภาพที่ 88 ที่สันหลังคาของพระที่นั่งเวหาศจํารูญ ใช้การประดับตกแต่งด้วยลายมังกรดั้นเมฆ ซึ่งเป็น 
 ลวดลายที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในการประดับสันหลังคาแบบจีนแท้ 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
 

 
ภาพที่ 89 ภาพแถวสัตว์ที่สันหลังคาของอาคารท้องพระโรง พระราชวังปักกิ่ง ประเทศจีน เรียงกัน10  
 ตัวซึ่งเป็นการใช้สัตว์ที่แสดงถึงฐานานุศักดิ์ของอาคารสูงสุดตามแบบสถาปัตยกรรมจีนแท้ 
ที่มา : Liu Guanhua, Beijing The Cornucopia of Classical Chinese Architecture 
(Singapore: Graham Brash (Pte) Ltd,1982), 20. 
 

    จากประวัติการก่อสร้างพระที่นั่งเวหาศจํารูญ ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์
สุดท้ายที่สร้างขึ้นภายในพระราชวังบางปะอิน โดยพระองค์โปรดฯ ให้พระยาสวัสดิวามดิษฐ์ (ฟัก 
โชติกสวัสดิ์) ปลัดกรมท่าซ้าย เป็นนายงานในการก่อสร้างพระที่นั่งองค์นี้  และจากผังพ้ืนของอาคาร
แสดงให้เห็นถึงการแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นล่างใช้สําหรับเป็นท้องพระโรงออกว่าราชการ 
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(Semi-private) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางการ (Official) และชั้นบนใช้สําหรับเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ 
(Private) ซึ่งมีผังพ้ืน และมีมุขทางเข้ายื่นออกมาซึ่งเป็นลักษณะที่เหมือนกับพระที่นั่งวโรภาษพิมานที่
สร้างโดยแกรซี จึงมีความเป็นไปได้ว่าแกรซีน่าจะเป็นผู้ร่วมในการสร้างพระที่นั่งองค์นี้ด้วยเช่นกัน โดย
ทําการจําลองรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติและมีประสงค์ให้รัชกาลที่ 5 ทรง
ใช้เป็นทั้งสถานที่ทํางานและเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ในเวลาเดียวกัน 

     และจากการค้นคว้าของผู้วิจัยพบว่า พระยาสวัสดิวามดิษฐ์ได้เป็นหนี้
หลวงจากการเป็นนายประกันอากรรังนกให้กับพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่ง และได้ติดค้างชําระเงินภาษีอากร
ชนิดอื่นๆ ด้วย72 เป็นผลให้พระยาสวัสดิวามดิษฐ์ได้เขียนหนังสือขึ้นทูลเกล้าถวายรัชกาลที่ 5 ขอชําระ
หนี้บางส่วน พร้อมถวายที่ดินบ้านเรือน และพระที่นั่งเวหาศจํารูญแทน73 ซึ่งจากข้อความข้างต้น
สามารถพิสูจน์ได้ว่า เงินที่ใช้ในการสร้างพระที่นั่งองค์นี้ ไม่ใช่พระราชทรัพย์ของรัชกาลที่ 5 แต่เป็น
เงินที่เกิดจากการรวบรวมของกรมท่าซ้ายเพ่ือสร้างพระท่ีนั่งองค์นี้ข้ึน 

    ทั้งนี้ผู้วิจัยเชื่อว่าแนวทางความเป็นไปได้ของมูลเหตุการสร้างอาคาร
รูปแบบสถาปัตยกรรมจีนของรัชกาลที่ 5 เกิดจากแนวคิดในการสร้างพระราชวังแบบตะวันตกตาม
แนวคิดแบบโรแมนติก(Romantic) ที่จะต้องมีสถาปัตยกรรมแบบชิโนซีรี่ส์ (chinoiserie) ที่เริ่มเข้ามา
มีอิทธิพลในยุโรปช่วงกลางศตวรรษที่ 17 และได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ซึ่ง
เริ่มต้นจากการสะสมศิลปวัตถุแบบจีน โดยถือว่าศิลปะจีนมีค่าในการสะสม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า 
ภาพเขียน เครื่องเคลือบ หรือแม้กระทั่งงานสถาปัตยกรรม74 โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมนั้น ไม่
จําเป็นต้องมีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนแท้เหมือนในพระราชวังหลวง กรุงปักกิ่ง ดังปรากฏความ
พยายามในการสร้างสถาปัตยกรรมจีนแบบชิโนซีรี่ส์ในหลักฐานภาพสเก็ตซ์ที่จะสร้างขึ้นที่ The Royal 
Brighton Pavilion ประเทศอังกฤษ (ภาพที่ 90) แต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่าสถาปัตยกรรมดังกล่าวได้ถูก
สร้างข้ึนแต่อย่างใด และมีสวนที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีน คือ Kew Garden ประเทศอังกฤษ มีการใช้
ถะจีน(Pagoda)ในการประดับตกแต่งสวน (ภาพที่ 91)  เพ่ือสร้างสวนให้มีบรรยากาศแบบโรแมนติก 
ซึ่งพระท่ีนั่งเวหาศจํารูญน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดข้างต้น เป็นผลให้รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้
กรมท่าซ้ายซึ่งเป็นข้าราชการชาวจีนเป็นผู้จัดการในการก่อสร้างให้อาคารให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรม
จีน ซึ่งพระองค์ไม่ได้มีพระราชประสงค์ที่จะต้องเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ มีความถูกต้อง
เหมือนพระราชวังกรุงปักกิ่งแต่อย่างใด เนื่องจากลักษณะที่เป็นศิลปะแบบจีนนี้ ได้ทําให้พระราชวัง
บางปะอินมีความสมบูรณ์ตามแนวคิดแบบโรแมนติกเหมือนพระราชวังในประเทศยุโรปแล้ว 

 
 

                                                           

 72  “เรื่องหนี้หลวงรายพระยาสวัสดิวามดิฐ,” เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ รัชกาล
ที่ 5 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ร.5 ค/72, หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

 73 “เรื่องพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ฟัก โชติสวัสดิ์) เป็นหนี้หลวง,” เอกสารเย็บเล่มกรม
ราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ก.ร.5 ค/71, หอจดมหายเหตุแห่งชาติ. 

 74 สัมภาษณ์ รศ.สมชาติ จึงสิริอารักษ์, อาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7 พฤษภาคม 2557.  
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ภาพที่ 90 ภาพสเก็ตซ์สถาปัตยกรรมจีนแบบชิโนซีรี่ส์ที่ Brighton Pavilion ประเทศอังกฤษ 
ที่มา : John Morley, The Making of The Royal Pavilion Brighton Designs and 
Drawing (London: Philip Wilson Publishers Ltd), 46. 
 

 
ภาพที่ 91 สถาปัตยกรรมแบบจีน หรืออาคารประเภทชิโนซีรี่ยส์ ซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 
 ในยุโรป ที่Kew Garden ประเทศอังกฤษ 
ที่มา : เข้าถึงเมื่อ 26 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.kew.org/visit-kew-
gardens/explore/attractions/pagoda-vista   
 

http://www.kew.org/visit-kew-gardens/explore/attractions/pagoda-vista
http://www.kew.org/visit-kew-gardens/explore/attractions/pagoda-vista
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ภาพลายเส้นที่ 17 ผังพื้นชั้นใต้ถุน พระที่นั่งเวหาศจํารูญ 
 

 

ภาพลายเส้นที่ 18 ผังพื้นชั้นที่ 1 พระที่นั่งเวหาศจํารูญ 
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ภาพลายเส้นที่ 19 ผังพื้นชั้นที่ 2 พระที่นั่งเวหาศจํารูญ 
 
 

 

ภาพลายเส้นที่ 20 ผังหลังคาชั้นที่ 1 พระที่นั่งเวหาศจํารูญ 
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ภาพลายเส้นที่ 21 ผังหลังคาชั้นที่ 2 พระที่นั่งเวหาศจํารูญ 
 

 

ภาพลายเส้นที่ 22 รูปด้าน 1 พระที่นั่งเวหาศจํารูญ 
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ภาพลายเส้นที่ 23 รูปด้าน 2 พระที่นั่งเวหาศจํารูญ 
 

 

ภาพลายเส้นที่ 24 รูปด้าน 3 พระที่นั่งเวหาศจํารูญ 
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ภาพลายเส้นที่ 25 รูปด้าน 4 พระที่นั่งเวหาศจํารูญ 
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 2.1.2 กลุ่มอาคารอ่ืนๆ 
 2.1.2.1 หอเหมมณเฑียรเทวราช  
  ลักษณะแผนผัง 
  ผังบริเวณ : อาคารตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ด้านหน้าของอาคาร

หันไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นสระน้ําขนาดใหญ่ ส่วนด้านหลังของอาคารติดกับต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ 
(ภาพท่ี 92) 

  ผังอาคาร : ไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารชั้นต้น รวมถึงแบบทาง
สถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 ผู้วิจัยจึงได้เข้าไปทํารังวัดและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมขึ้นใหม่ 

  ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
   หอเหมมณเฑียรเทวราช มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นปราสาทขอม

ขนาดเล็ก อาคารสร้างอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมขนาด 5.49 X 5.70 เมตร อาคารมีขนาด 3.40 X 4.53 
X 8.00 เมตร แบ่งอาคารออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนฐาน ส่วนเรือนธาตุ และส่วนยอด 

   ส่วนฐาน : ตั้งอยู่บนฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยอาคารมีชุดฐานบัว
ลูกแก้ว 1 ชุดในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ยี่สิบ มีบันไดเข้าสู่ภายในเรือนธาตุจากมุขทิศตะวันตก 

   ส่วนเรือนธาตุ : อยู่ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบหก เป็นมุขทางเข้าทางเดียว 
คือ มุขด้านตะวันตก โดยทํามุขยื่นออกมาจากอาคาร 1.27 เมตร ส่วนมุขอีก 3 ด้านที่เหลือก่อเป็น
ผนังทึบตัน และที่หน้าบันมุขทั้งหมดตกแต่งด้วยศิลาสีขาว ซึ่งจําลองรูปแบบเครื่องลํายอง คือ ใช้รูป
หน้าเกียรติมุขยึดปลายหางนาคสะดุ้งในลักษณะที่ทําเป็นกรอบซุ้มบันแถลง ตกแต่งหัวเสาและฐานเสา
ด้วยบัวที่เรียบเกลี้ยง ภายในเรือนธาตุทําเป็นคูหาในผังแปดเหลี่ยม ซึ่งเกิดจากการออกแบบชิ้นส่วน
ก้อนศิลาที่วางเรียงซ้อนต่อกันเป็นขั้นๆ จากส่วนฐานขึ้นไปบรรจบที่ส่วนยอด ทําให้กลายเป็นห้องที่
โล่งจากพ้ืนจนถึงส่วนยอด และท่ีผนังด้านที่หันหน้าออกสู่ทิศตะวันตก ทําเป็นรูปซุ้มวงโค้งลึกเข้าไปใน
ผนัง สําหรับใช้ประดิษฐานประติมาฉลองพระองค์พระเจ้าปราสาททอง โดยตกแต่งกรอบซุ้มด้วย
ลวดลายมังกรอย่างศิลปะจีน 

   ส่วนยอด : อยู่ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบหก ประกอบด้วยชั้นรัดประคด
จํานวน 5 ชั้น แต่ละชั้นประดับด้วยบันแถลงที่กึ่งกลางด้านและกลีบขนุนที่เรียบง่าย ก่อนจะไปรวบ
บรรจบกันที่จอมโมฬีเพ่ือรองรับนพศูลที่ยอดบนสุด ทั้งนี้บันแถลงและกลีบขนุนทําเป็นแบบลอยตัว
ออกจากท้องไม้ของบัวเชิงบาตรทุกๆชั้นอย่างชัดเจน 

    โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่
จะสร้างสถาปัตยกรรมเพ่ือระลึกถึงและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง อีกทั้งสมเด็จพระ
เจ้าปราสาททอง ทรงสร้างสถาปัตยกรรมทรงปราสาทขึ้นเป็นจํานวนมาก เช่น พระที่นั่งสุริยาสน์
อมรินทร์ พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ภายในพระราชวังหลวง วัดไชยวัฒนาราม และพระนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในกรณีนี้จึงเลือกวัดไชยวัฒนาราม มาใช้ในการเปรียบเทียบรูปแบบกับหอ
เหมมณเฑียรเทวราช โดยสาเหตุที่เลือกปรางค์วัดไชยวัฒนาราม เพราะยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้
เห็นถึงลักษณะสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองอย่างชัดเจน โดยปรางค์
ประธานวัดไชยวัฒนาราม (ภาพที่ 93) มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ ตั้งอยู่บนฐานสูงเป็นชุดฐานบัวลูกฟัก
ในผังเพ่ิมมุม โดยเรือนธาตุมีมุข 3 ด้าน ส่วนด้านที่มีมณฑปหดสั้นลงเป็นทางเข้าห้องครรภคฤหะ มี
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การประดับลวดลายบัวเชิงและลวดบัวรัดเกล้าที่เรือนธาตุ มีซุ้มจระนําประจําด้านของเรือนธาตุ
ประดิษฐานพระพุทธรูปได้ ส่วนยอดจะมีลักษณะที่ใหญ่แต่สั้น โดยมีลักษณะพิเศษ คือ ตอนปลายจะมี
ลักษณะโค้งและค่อนข้างเรียวแหลม ที่มีลักษณะคล้ายงาช้างชนิดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า งาเนียม 75 ดังนั้น
เมื่อนํามาเทียบเคียงกับรูปแบบหอเหมมณเฑียรเทวราชพบว่า มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันทุกประการ 
กล่าวคือ หอเหมมณเฑียรเทวราชได้ถูกลดทอนรายละเอียด (Details) และสัญลักษณ์ (Symbols) 
ขององค์ประกอบในการประดับตกแต่งให้มีลักษณะอย่างเรียบง่ายตลอดทั้งองค์  ซึ่งจากลักษณะ
ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางเชิงช่าง และการคลี่คลายของสถาปัตยกรรมและ
องค์ประกอบที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  

   อีกทั้งหอเหมมณเฑียรเทวราชที่รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างนี้ได้แสดงให้
เห็นถึงวิธีการก่อสร้างแบบใหม่ท่ีมีข้ึนในสยาม คือ เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างแบบใหม่ โดยนําเข้าวัสดุ
หินทรายจากประเทศจีน และใช้วิธีการก่อสร้างแบบใหม่ ด้วยวิธีการสร้างแบบให้มีขนาดเท่าจริง ก่อน
นําไปสร้างขึ้นเพ่ือป้องกันความผิดพลาดของขนาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ จากนั้นจึงนําชิ้นส่วนต่างๆเข้ามา
ประกอบเป็นอาคารในสยาม และการก่อยอดปรางค์แบบโปร่งด้วยเทคนิคแบบตะวันตก (high 
corbel vault) ที่แสดงถึงพัฒนาการที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรับเอานวัตกรรมและองค์ความรู้
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ามาปรับใช้กับสถาปัตยกรรมในสยามเวลานั้น นอกจากนั้นแล้วหอ
เหมมณเฑียรเทวราชน่าจะถือเป็นต้นแบบปรางค์ที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 ด้วยเช่นกัน  
 

                                                           

 75 สมคิด จิระทัศนกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537), 49. 
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ภาพที่ 92 หอเหมมณเฑียรเทวราช แสดงให้เห็นถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่คลี่คลายจากปราสาทขอม 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
 

 

ภาพที่ 93 ปรางค์ประธานวัดไชยวัฒนาราม สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 
ที่มา : สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2550), 
63. 
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ภาพลายเส้นที่ 26 ผังพื้นหอเหมมณเฑียรเทวราช 
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ภาพลายเส้นที่ 27 รูปด้าน 1 หอเหมมณเฑียรเทวราช 
ที่มา : จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557 
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ภาพลายเส้นที่ 28 รูปด้าน 2 หอเหมมณเฑียรเทวราช 
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ภาพลายเส้นที่ 29 รูปด้าน 3 หอเหมมณเฑียรเทวราช 
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ภาพลายเส้นที่ 30 รูปด้าน 4 หอเหมมณเฑียรเทวราช 
 

 



165 
 

   2.1.2.2 สภาคารราชประยูร  
   ลักษณะแผนผัง 

  ผังบริเวณ : อาคารตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ด้านหน้าของอาคาร
ติดกับสระน้ําขนาดใหญ่ภายในพระราชวัง (ภาพที่94) ส่วนด้านหลังติดกับสนามหญ้าและแม่น้ํา
เจ้าพระยา (ภาพท่ี 95) 
   ผังอาคาร : ไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารชั้นต้น และแบบทาง
สถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เข้าไปทํารังวัดและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมขึ้น
ใหม่ อาคารวางตัวในแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต้ โดยอาคารอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขยื่นทั้งด้านหน้า
และหลัง มีทั้งหมด 2 ชั้น มีบันไดสําหรับเข้าสู่อาคารทั้งหมด 4 ด้าน ส่วนการแบ่งห้องภายในไม่ทราบ
แน่ชัด เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในอาคาร  

  ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
   อาคารหลังนี้เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซ้อนกัน 2 

ชั้น ชั้นในเป็นห้องพักก่อกําแพง เจาะประตูหน้าต่าง ชั้นนอกเป็นระเบียงโล่งมีเสาลอยตั้งเรียงเป็นแถว 
มีหน้ายาว 12 ช่วงเสา หน้ากว้าง 5 ช่วงเสา หรือประมาณ 11.04 X 38.84 เมตร มี 2 ชั้น โดยมีมุข
ยื่นออกมาจากอาคารทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านหน้าอาคาร ยื่นออกมา 3.60 เมตร ยาว 13.16 เมตร ส่วน
ด้านหลังของอาคาร ยื่นออกมา 3.75 เมตร ยาว 18.00 เมตร โดยมีบันไดเข้าสู่อาคารทั้ง 4 ด้าน มี
หลังคาแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ส่วนที่คลุมห้อง และส่วนที่คลุมเฉลียง  

   ผังพ้ืนชั้นที่ 1 เป็นพ้ืนปูหินอ่อน มีระเบียงรอบอาคาร ทําเสาสี่เหลี่ยม
เรียบเกลี้ยงไม่มีลวดลายประดับรองรับเฉลียงชั้นบน มีบันไดขึ้น-ลงภายนอกระเบียงอยู่หลายจุด ผนัง
ด้านในเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเซาะร่องเป็นเส้นนอน มีช่องเปิดที่เป็นประตู - หน้าต่างจํานวนมาก ทํา
เป็นซุ้มโค้งมีช่องแสงเป็นรูปใบพัด (fanlight) ไม่ทราบการแบ่งห้องท่ีชัดเจนภายในอาคาร 

   ผังพ้ืนชั้นที่ 2 เป็นพ้ืนไม้ มีเระเบียงไม้โปร่งรอบอาคาร มีการติดกรอบ
หน้าต่างรอบระเบียงทั้งชั้น ซึ่งน่าจะถูกต่อเติมขึ้นมาในสมัยหลัง ทําเสาสี่เหลี่ยมเรียบเกลี้ยงไม่มี
ลวดลายประดับรองรับชุดหลังคา ผนังด้านในเป็นผนังไม้ มีช่องเปิดที่เป็นประตู-หน้าต่างเหมือนผังพ้ืน
ชั้นที่ 1 และไม่ทราบการแบ่งห้องท่ีชัดเจนภายในอาคาร 

    จากตําแหน่งที่ตั้งของอาคารตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ใช้สําหรับ
เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าที่ตามเสด็จฯ จากการสํารวจของผู้วิจัยไม่สามารถเข้าไป
ยังพ้ืนที่ภายในอาคารได้ จึงสามารถวิเคราะห์ได้เฉพาะภายนอกอาคารเท่านั้น โดยอาคารอยู่ในผัง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลักษณะเป็นแบบอาคารแบบตะวันตกที่ประยุกต์เข้ากับภูมิวัฒนธรรมสยาม คือ การ
สร้างที่อยู่อาศัยให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศแบบท้องถิ่น ด้วยการสร้างระเบียงล้อมรอบอาคาร เป็น
ระเบียงที่มีชายคายาวขึ้น เพ่ือบังแดดกันฝนได้ดี อีกทั้งการใช้หลังคาปั้นหยา 2 ชุด แบ่งออกเป็นชุด
หลังคาที่คลุมห้องและชุดหลังคาที่คลุมระเบียง อีกทั้งมีการยื่นพ้ืนชั้นบนออกมาเป็นกันสาดให้กับห้อง
ชั้นล่างด้วยการใช้ค้ํายันไม้เป็นตัวช่วยรองรับน้ําหนักพ้ืนชั้นบนที่ยื่นออกมา  มีช่องประตู หน้าต่าง
จํานวนมากและทําช่องรูปพัดขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นช่องลมระบายอากาศได้ดี นอกจากนั้นแล้วการ
ประดับตกแต่งอาคารก็มีลักษณะที่เรียบง่าย คือ ที่มุขกลางยื่นออกมาจากด้านยาวทั้ง 2 ด้าน คือ ด้าน
หน้าที่หันสู่สระน้ําใหญ่ภายในพระราชวัง ได้สร้างเป็นมุขหน้าจั่วก่ออิฐฉาบปูนคลุมด้วยหลังคาทรงจั่ว
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แบบวิหารกรีก และได้ก่อปีกหลังคาด้านข้าง เพื่อเน้นความสําคัญของอาคาร มีการประดับตกแต่งหน้า
จั่วด้านในด้วยอักษร “๑๐๘”  (ภาพที่96) ซึ่งเป็นปีรัตนโกสินทร์ศก 108 หรือพ.ศ.2432 เป็นการ
ประดับตกแต่งอาคารเพ่ือระบุปีที่สร้างอาคารนี้เสร็จ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในการประดับ
ตกแต่งอาคารแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 ส่วนที่มุขกลางด้านหลังใช้หน้าจั่วแบนที่ประดับ
ลวดลายไม้ฉลุที่ตอบรับกับสภาพแวดล้อมที่เป็นแม่น้ําเจ้าพระยา  

 

 

ภาพที่ 94 ด้านหน้าของสภาคารราชประยูร ที่มีมุขและหน้าจั่วอาคารแบบตะวันตก หันตอบรับกับ 
  สระน้ําภายในพระราชวัง 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
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ภาพที่ 95 ด้านหลังของสภาคารราชประยูร ที่หน้าจั่วเป็นไม้ฉุลายตอบรับกับแม่น้ําเจ้าพระยา 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
 

 
ภาพที ่96 การประดับตกแต่งหน้าจั่วอาคาร ที่ระบุตัวอักษร “๑๐๘”  คือ ปีพ.ศ.2432 ซึ่งเป็นความ 

 นิยมในการตกแต่งหน้าจั่วของอาคารแบบตะวันตก แสดงปีที่สร้างอาคารหลังนี้เสร็จ 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
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ภาพลายเส้นที ่31 ผังพื้นชั้นที่ 1 สภาคารราชประยูร 
 

 

ภาพลายเส้นที ่32 ผังพื้นชั้นที่ 2 สภาคารราชประยูร 
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ภาพลายเส้นที ่33 ผังหลังคา สภาคารราชประยูร 
 

 

ภาพลายเส้นที ่34 รูปด้าน 1 สภาคารราชประยูร 
 
 



170 
 

 

ภาพลายเส้นที ่35 รูปด้าน 2 สภาคารราชประยูร 
 

 

ภาพลายเส้นที ่36 รูปด้าน 3 สภาคารราชประยูร 
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ภาพลายเส้นที ่37 รูปด้าน 4 สภาคารราชประยูร 
 

 

ภาพลายเส้นที ่38 รูปตัดมุขหน้า สภาคารราชประยูร 
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ภาพลายเส้นที ่39 รูปตัดกลางอาคาร สภาคารราชประยูร 
 

 

ภาพลายเส้นที ่40 รูปตัดด้านสกัด สภาคารราชประยูร 
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  2.1.2.3 หอวิทูรทัศนา  
   ลักษณะแผนผัง 

   ผังบริเวณ : อาคารหลังนี้ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลาง อยู่บนเกาะ
ขนาดเล็ก มีสะพานเชื่อมไปสู่เกาะต่างๆโดยรอบ (ภาพที่ 97) 
  ผังอาคาร : ไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารชั้นต้น รวมถึงแบบทาง
สถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เข้าไปทํารังวัดและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมขึ้น
ใหม่ อาคารวางตัวในแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต้ อาคารมีลักษณะเป็นหอสูงที่อยู่ในผังกลม 2 วงซ้อนกัน 
ชั้นนอกเป็นเสาลอยตัวล้อมพ้ืนระเบียงและหอสูงทรงกระบอกทึบที่อยู่ภายใน ตั้งอยู่บนฐาน
สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีราวลูกกรงระเบียงล้อมรอบ   

   ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
    อาคารตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีราวลูกกรงระเบียงล้อมรอบ เป็น

อาคารเครื่องก่ออิฐถือปูน ตัวอาคารทาสีเหลืองและแดงสลับกัน อาคารสูงประมาณ 31.34 เมตร ตรง
กลางมีบันไดเวียนขึ้นไปสู่ชั้นบน สามารถแบ่งความสูงของอาคารเป็น 2 ช่วง โดยแต่ละช่วงมีช่องเปิด 
(ประตู) ออกมายังระเบียงได้  

   ช่วงที่ 1 : อาคารในผังกลมใหญ่ ความสูง 2 ชั้น ทําเป็นอาคารล้อมรอบ
หอสูงที่อยู่ตรงกลาง อาคารมีโครงสร้างเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมรับน้ําหนักพ้ืนในชั้นล่าง และรับน้ําหนัก
หลังคาในชั้นบน  

   ช่วงที่ 2 : อาคารในผังกลมเล็ก ความสูง 5 ชั้น เป็นหอสูง มีระเบียงรอบ
ทั้งชั้นในชั้นที่ 5 และชั้นที่ 7 โดยอาคารดังกล่าวแบ่งได้ทั้งหมด 7 ชั้น ดังนี้ 

   ผังพ้ืนชั้นที่ 1 : ฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีราวลูกกรงระเบียงล้อมรอบ ขนาด 
13.11 X 26.95 เมตร มีบันไดขึ้นสู่อาคารทั้ง 4 ด้าน โดยด้านกว้างจะมีมุขยื่นออกมาจากฐาน 3.37 
เมตร ราวระเบียงล้อมรอบ กลางฐานเป็นอาคารในผังกลมขนาดใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.55 
เมตร โครงสร้างเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม 12 ช่อง โดยตรงกลางเป็นแกนกลางของหอสูง ซึ่งก่อเป็นผนัง
ตัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.95 เมตร มีช่องเปิด(ประตู) 2 ประตู มีบันไดเวียน 19 ขั้น ขึ้นสู่ชั้นที่ 2  

   ผังพ้ืนชั้นที่ 2 : อาคารในผังกลมขนาดใหญ่ มีโครงสร้างต่อเนื่องจากผัง
พ้ืนชั้นที่ 1 คือ เป็นโครงสร้างรูปโค้งครึ่งวงกลม มีระเบียงรอบ สามารถเดินออกมาภายนอกได้ มีช่อง
เปิด (ประตู) 4 ด้าน มีบันไดเวียน 8 ขั้น ขึ้นสู่ชั้นที่ 3 

   ผังพ้ืนชั้นที่ 3 : เป็นแกนกลางของหอสูง อยู่ในผังกลมขนาดเล็ก ก่อผนัง
ทึบ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.57 เมตร เป็นชั้นโครงสร้างหลังคาของอาคารผังกลมขนาดใหญ่
ด้านล่างที่รองรับโครงสร้างอาคาร มุงหลังคาด้วยกระเบื้องรูปขนมเปียกปูน โดยจะเป็นชานพัก
ระหว่างชั้น มีบันไดเวียน 8 ขั้น ขึ้นสู่ชั้นที่ 4 

   ผังพ้ืนชั้นที่ 4 : อยู่ในผังกลมขนาดเล็ก มีช่องเปิดเป็นหน้าต่าง 4 ด้าน มี
บันไดเวียน 21 ขั้น ขึ้นสู่ชั้นที่ 5 

   ผังพ้ืนชั้นที่ 5 : อยู่ในผังกลมขนาดเล็ก มีช่องเปิดเป็นประตู 4 บาน มี
ระเบียงรอบทั้งชั้น ประดับด้วยไม้ฉลุลายโปร่ง ชายคาและขอบชายล่างของเฉลียงประดับด้วยไม้ฉลุ
ลาย มุงหลังคาด้วยกระเบื้องรูปขนมเปียกปูน 
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   ผังพื้นชั้นที ่6 : อยู่ในผังกลมขนาดเล็ก ก่อผนังทึบ มีช่องเปิด 4 ช่อง โดย
จะเป็นชานพักระหว่างชั้น มีบันไดเวียน 18 ขั้น ขึ้นสู่ชั้นที่ 7 

   ผังพ้ืนชั้นที่ 7 : อยู่ในผังกลมขนาดเล็ก มีช่องเปิดเป็นประตู 4 บาน มี
ระเบียงรอบทั้งชั้น ประดับด้วยไม้ฉลุลายโปร่ง ชายคาและขอบชายล่างของเระเบียงประดับด้วยไม้ฉลุ
ลาย มุงหลังคาด้วยกระเบื้องรูปขนมเปียกปูน มีบันได 9 ขั้น ขึ้นสู่โครงสร้างหลังคาโดมด้านบน 

   โดยหอวิทูรทัศนาหลังนี้ ได้มีผู้ให้ความเห็นในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น 
ใน มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี กล่าวว่า หอวิทูรทัศนาเป็น
หอสูงสําหรับทอดพระเนตรภูมิประเทศในระยะไกล ซึ่งการสร้างหอสูงนี้เป็นที่นิยมสืบเนื่องมาจากสมัย
รัชกาลที่ 4 ที่ทรงสร้างพระที่นั่งภูวดลทัศไนยขึ้นในพระบรมมหาราชวัง เพ่ือใช้เป็นที่ทอดพระเนตร
พระนครในระยะไกลๆได้ โดยหอวิทูรทัศนาสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกรูป 12 
เหลี่ยม ที่ขอบชายคาและขอบชายล่างของเฉลียงประดับด้วยไม้ฉลุ ส่วนหลังคาทําเป็นรูปโดมครึ่ง
วงกลม37 ใน สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่4 – พ.ศ.2480 สมชาติ จึงสิริ
อารักษ์ กล่าวว่า หอคอยสูงนี้สําหรับชมภูมิประเทศ ลักษณะเหมือนสถาปัตยกรรมยุโรปปนมุสลิม 
เพราะมีหลังคากลมมีปีกรอบคล้ายโดมของพวกมุสลิม38 ใน สถาปัตยกรรมในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง 
พีรศรี โพวาทอง กล่าวว่า เป็นสถานที่สําหรับทอดพระเนตรภูมิประเทศหรือส่องกล้องดูดาว มีการ
ประดับตกแต่งเฉลียงไม้โปร่งฉลุลาย ยื่นออกมาจากโครงสร้างอิฐของตัวหอ ผนังฉาบปูนเซาะร่องเป็น
เส้นนอน ทาสีอ่อนสลับแก่39 และใน พระราชวังบางปะอิน ตอนที่ 2 ภาพสะท้อนเวทีการเมืองระดับ
โลก เพ็ญสุภา สุขคตะ กล่าวว่า เป็นสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่เสด็จขึ้นทอดพระเนตรทัศนียภาพภูมิประเทศ 
มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แปลกตา บางส่วนดูละม้ายคล้ายคลึงกับ ถะ หรือ pagoda ของญี่ปุ่น แต่ใน
ขณะเดียวกันก็นําเอาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมบางอย่างของยุโรปมาใช้ เช่น ช่องวงโค้งและ
ระเบียบทางเดินโดยรอบ เป็นต้น40 จากข้อคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า หอวิทูรทัศนา คือ หอสูงที่ใช้
สําหรับชมทัศนียภาพโดยรอบพระราชวัง โดยมีที่มาของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ดังนั้น
เพ่ือหาถึงที่มาของรูปแบบสถาปัตยกรรมและหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยของหอสูงดังกล่าวขึ้น ซึ่งพบว่า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเคยทอดพระเนตรอาคารประเภทที่มีความ
สูงลักษณะเช่นนี้มาก่อน เมื่อคราวพระองค์เสด็จประพาสเมืองอาณานิคมของตะวันตก ได้แก่ สิงคโปร์
และเบตาเวียในปีพ.ศ.2413 ปรากฏว่าพระองค์ได้เคยทอดพระเนตรเรือนไฟ (ไลต์เฮ้าส์-ประภาคาร)41 

                                                           

 37 หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2, 50. 
 38 สมชาติ จึงสิริอารักษ์, สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที่ 4 – พ.ศ.

2480, 108. 
 39 พีรศรี โพวาทอง, สถาปัตยกรรมในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง, 150. 
 40 เพ็ญสุภา สุขคตะ, “พระราชวังบางปะอิน ตอนที่ 2 ภาพสะท้อนเวทีการเมืองระดับ

โลก”, สารคดี ปีที 19 ฉบับที่ 219 (พ.ศ.2546), 142. 
 41  กรมศิลปากร, จดหมายเหตุเสด็จประพาสต่างประเทศ ในรัชกาลที่ 5 เสด็จเมือง

สิงคโปร์ และเมืองเบตาเวียครั้งแรก และเสด็จประพาสอินเดีย (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, 
2509), 5 และ 37. 
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ซึ่งเป็นหอสูงที่มีหน้าที่ใช้ส่องแสงเพ่ือช่วยในการเดินเรือ ส่วนการเสด็จประพาสอินเดียในปีพ.ศ.2414 
พระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรทัชมาฮาล42 ซึ่งมีหอสูงที่เรียกว่า หออาซาน (ภาพที่ 98)  เป็นหอสวดมี
รูปแบบสถาปัตยกรรมมุสลิม แต่อย่างไรก็ตามจากหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยของหอสูงข้างต้น ไม่มี
ความสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอยของหอวิทูรทัศนา ดังนั้นจึงได้หาหอสูงที่ใช้เฉพาะสําหรับชม
ทัศนียภาพ ทําให้พบว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯ ให้
สร้างหอสูงที่มีประโยชน์ใช้สอยดังกล่าวขึ้นที่พระราชวังสําหรับแปรพระราชฐานของพระองค์ คือ หอ
ชัชวาลเวียงชัยที่พระนครคีรี เพชรบุรี  (ภาพที่ 99) และหอพิสัยศัลลักษณ์ที่พระราชวังจันทรเกษม 
พระนครศรีอยุธยา (ภาพท่ี 100) ซึ่งหอสูงทั้ง 2 หลังนี้สร้างขึ้นเลียนแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก โดย
กรมขุนราชสีหวิกรมนายช่างชาวสยามเป็นผู้ออกแบบ43 อย่างไรก็ตามถึงแม้หอสูงดังกล่าวจะมีความ
สูงที่ไม่มากนัก แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับแนวคิดในการสร้างหอสูง
ภายในพระราชวังสําหรับแปรพระราชฐานมาจากพระราชบิดาอย่างแน่นอน โดยให้สร้างหอสูงเป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ที่มีความสูงอย่างที่พระองค์ทรงเคยทอดพระเนตรมาจากการเสด็จเมือง
อาณานิคมข้างต้น  

 

ภาพที่ 97 หอวิทูรทัศนา เป็นหอสูงที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 

                                                           

 42 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ, รัชกาลที่ 5 : สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547), 325. 

 43 พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนราชสีหวิกรมกับงานช่างหลวงใน
สมัยรัชกาลที่ 4 ( นครปฐม: โรงพิมพ์ศิลปากร, 2555), . 
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ภาพที่ 98 การเสด็จอินเดียในปีพ.ศ.2414 รัชกาลที่ 5 ทรงได้ทอดพระเนตรทัชมาฮาล ซึ่งมีหออาซาน  
 (หอสวด)เป็นหอสูงรูปแบบสถาปัตยกรรมมุสลิม 
ที่มา : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรณาธิการ, รัชกาลที่ 5 : สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547), 17. 
 

 
ภาพที่ 99 หอชัชวาลเวียงชัย ที่พระนครคีรี เป็นหอสูงที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 สร้างขึ้น 
 เลียนแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก มีประโยชน์ใช้สอยเพ่ือสําหรับชมทัศนียภาพโดยรอบ 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 22 คุลาคม 2557) 
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ภาพที่ 100 หอพิสัยศัลลักษณ์ ที่พระราชวังจันทรเกษม เป็นหอสูงที่สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 4 สร้าง 
  ขึ้นเลียนแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก มีประโยชน์ใช้สอยเพ่ือสําหรับชมทัศนียภาพ 
  โดยรอบ 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 
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ภาพลายเส้นที่ 41 ผังพื้นชั้นที่ 1 หอวิทูรทัศนา 
 

 

ภาพลายเส้นที่ 42 ผังพื้นชั้นที่ 2 หอวิทูรทัศนา 
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ภาพลายเส้นที่ 43 ผังพื้นชั้นที่ 3 หอวิทูรทัศนา 
 

 
ภาพลายเส้นที่ 44 ผังพื้นชั้นที่ 4 หอวิทูรทัศนา 
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ภาพลายเส้นที่ 45 ผังพื้นชั้นที่ 5 หอวิทูรทัศนา 
 

 

ภาพลายเส้นที่ 46 ผังพื้นชั้นที่ 6 หอวิทูรทัศนา 
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ภาพลายเส้นที่ 47 ผังพื้นชั้นที่ 7 หอวิทูรทัศนา 
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ภาพลายเส้นที่ 48 รูปด้าน หอวิทูรทัศนา 
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ภาพลายเส้นที่ 49 รูปตัด หอวิทูรทัศนา 
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  2.1.2.4 เก๋งบุปผาประพาส  
   ลักษณะแผนผัง 
  ผังบริเวณ : อาคารตั้งอยู่ในสวน ติดบ่อน้ําในเขตพระราชฐานชั้นกลาง 

บนเกาะเดียวกันกับพระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร (ภาพท่ี 101) 
  ผังอาคาร : ไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารชั้นต้น และแบบทาง

สถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เข้าไปทํารังวัดและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมขึ้น
ใหม ่อาคารอยู่ในผังรูปตัวแอล (L) แบบด้านเท่า มีความสมมาตรกันทั้ง 2 ฝั่ง ประกอบด้วยมุขหน้าทั้ง 
2 ด้าน ภายในมีห้อง 1 ห้อง 

  ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
   เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว รูปแบบสถาปัตยกรรมบ้านไม้ประดับลายฉลุแบบ

ยุโรป ตั้งอยู่บนฐานก่ออิฐถือปูน อาคารอยู่ในผังรูปตัวแอล (L) แบบด้านเท่า มีความสมมาตรกันทั้ง 2 
ฝั่ง ด้านยาว ยาวด้านละ 7.77 เมตร และด้านสกัด ยาวด้านละ 3.45 เมตร เป็นอาคารที่มีมุขด้านหน้า
เป็นระเบียงโล่ง มีทางเข้าทั้ง 2 ด้าน ผังอาคารด้านในมีห้อง 1 ห้อง โดยอาคารมีการประดับตกแต่ง
ด้วยไม้ฉลุลายต่างๆทั้งหลัง มุขทางเข้าอาคารยังเน้นด้วยหน้าจั่วป้านและผายออกที่มีการฉลุลาย
วงกลมมีลวดลายดอกไม้อยู่ด้านใน และเสาไม้สลักตอนบน ประกอบด้วยไม้ 2 ท่อนไขว้กันรับ
โครงสร้างหลังคา โดยด้านหน้ามุขทําช่องเปิดเป็นวงโค้งขนาดใหญ่ ล้อมกรอบด้วยไม้ตีโปร่งไขว้กัน 
ส่วนชายคาของอาคารประดับด้วยไม้ฉลุรูปทรงเรขาคณิต พนักระเบียงเป็นลายไม้ฉลุลายในวงกลม 
ผนังอาคารมีการเจาะช่องลม มีลายฉลุบรรจุอยู่ รอบอาคารมีบานเกล็ดสามารถดึงเปิดรับลมได้   
   โดยสถาปัตยกรรมไม้ลักษณะนี้ น. ณ ปากน้ํา เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ
เรือนขนมปังขิง (Ginger Bread) เป็นชื่อเรียกสากลทับศัพท์ว่า “จินเจอร์ เบรด” มีที่มาจากขนมปังขิง
สมัยโบราณของชาวตะวันตก ซึ่งตบแต่งหรูหราฟู่ฟ่า มีครีบระบายแพรวพราว44 ใน บ้านในกรุงเทพฯ 
ผุสดี ทิพทัส และมานพ พงศทัต กล่าวถึง “บ้านขนมปังขิง” (Gingerbread) อันเป็นแบบอย่างของ
อาคารที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วยไม้ฉลุอย่างประณีตฟุ่มเฟือยเกินจําเป็นตามแบบอย่างของ
สถาปัตยกรรมในช่วงสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย ประเทศอังกฤษ ในช่วงศตวรรษที่ 19 ซึ่งความจริงชื่อ
นี้เพ่ิงจะเป็นที่รู้จักกันในทศวรรษที่ 1950 ผ่านนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่เห็นอาคารแบบนี้ใน
ประเทศไฮติ ที่สร้างอาคารตามอิทธิพลสถาปัตยกรรมวิคตอเรียน ซึ่งสามารถเรียกชื่อสถาปัตยกรรม
แบบนี้ได้ว่า สถาปัตยกรรมแบบ “สติ๊กสไตล์” (stick style) ตามคําอธิบายของนักประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม Henry Russell Hitchcock และ Vincenet Surlly Jr.45 ซึ่งการใช้ไม้ฉลุเป็น
ส่วนประกอบของอาคารในกรุงเทพฯ ได้รับอิทธิพลมาจากหลายด้านด้วยกัน เช่น จากชาติตะวันตก 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว รวมทั้งจากเอเชียด้วยกัน คือ จากทางเหนือของไทยซึ่งได้แบบอย่างมาจากพม่า 

                                                           

 44 น. ณ ปากน้ํา [นามแฝง], แบบแผนบ้านเรือนในสยาม เรือนไทย เรือนปั้นหยา เรือน
มะนิลา และเรือนขนมปังขิง (กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2535), 13. 

 45 สัมภาษณ์ สมชาติ จึงสิริอารักษ์, รองศาสตรจารย์, อาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 20 พฤษภาคม 2558. 
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ส่วนทางใต้ได้แบบอย่างมาจากชาวมุสลิม ช่างไทยจึงนําเศษไม้มาฉลุลายแบบไทยประยุกต์ ซึ่งนําไปใช้
ประโยชน์เป็นส่วนตกแต่งอาคารและใช้ระบายอากาศไปในตัว46  

  และมีผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้างเก๋งบุปผาประพาส ใน มรดก
สถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2 ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ์ศรี กล่าวว่า เก๋งบุปผาประพาส เป็น
อาคารหลังเล็กๆ อยู่กลางสวน ริมสระน้ํา ลักษณะโครงสร้างของอาคารเป็นลักษณะของระบบพิกัด 
(modular system) ที่เริ่มนํามาใช้ในประเทศไทย ในแต่ละช่องบรรจุฝาผนังไม้ โดยตอนล่างเป็นบาน
ไม้ทึบฉลุลายเช่นกัน แต่ลวดลายต่างกันกับตอนล่าง นอกจากนั้นมุขทางเข้ายังเน้นด้วยเสาไม้สลัก 
ตอนบนมีไม้ 2 ท่อนไขว้กันรับโครงหลังคา ด้านหน้าของมุขทําเป็นช่องโค้ง ล้อมกรอบด้วยไม้ตีโปร่งๆ
ไขว้กัน47 

  โดยสถาปัตยกรรมบ้านไม้ประดับลายฉลุแบบยุโรปหรือแบบวิกตรอเรียนนี้ 
เป็นอาคารที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับความนิยมอย่างมาก
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ส่วนมากจะเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ ใช้สําหรับเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีฐานะ48 แต่ใน
กรณีนี้เรือนแบบนี้กลับถูกสร้างให้มีขนาดเล็กลง เพราะมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ต่างไปจากเดิม 
คือ เป็นอาคารไม้ซ่อนตัวอยู่ในสวน มีไว้สําหรับตอบรับกับกิจกรรมการพักผ่อนแบบตะวันตก เช่น การ
จิบน้ําชายามบ่าย ชมสวน ชมดอกไม้ เป็นต้น  

 
ภาพที่ 101 เก๋งบุปผาประพาส เรือนบ้านไม้ประดับลายฉลุแบบโรป ที่แทรกตัวอยู่ในพระราชอุทยาน  
 สร้างข้ึนภายใต้แนวคิดการพักผ่อนแบบตะวันตก 
 (จากการลงภาคสนามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2557) 

                                                           

 46 ผุสดี ทิพทัส และมานพ พงศทัต, บ้านในกรุงเทพฯ, รายงานผลการวิจัยเงินทุนเพ่ือ
เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  200 ปี 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), 161. 

 47 หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, มรดกสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 2, 49. 
 48 น. ณ ปากน้ํา [นามแฝง], แบบแผนบ้านเรือนในสยาม เรือนไทย เรือนปั้นหยา เรือน

มะนิลา และเรือนขนมปังขิง, 14. 
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ภาพลายเส้นที่ 50 ผังพื้น เก๋งบุปผาประพาส 
 

 

ภาพลายเส้นที่ 51 รูปด้าน 1 เก๋งบุปผาประพาส 
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ภาพลายเส้นที่ 52 รูปด้าน 2 เก๋งบุปผาประพาส 
 

 

ภาพลายเส้นที่ 53 รูปด้าน 3 เก๋งบุปผาประพาส 
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ภาพลายเส้นที่ 54 รูปด้าน 4 เก๋งบุปผาประพาส 
 

 

ภาพลายเส้นที่ 55 รูปตัด 1 เก๋งบุปผาประพาส 
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ภาพลายเส้นที่ 56 รูปตัด 2 เก๋งบุปผาประพาส 
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บทที่ 5 
บทอภิปรายและสรุป 

 
 จากการศึกษาเนื้อหาในบทที่ 2 และบทที่ 3 รวมทั้งการวิเคราะห์ในบทที่ 4 ท าให้น ามาสู่
การสร้างพระราชวังบางปะอิน ที่พระนครศรีอยุธยา เป็นพระราชวังแห่งแรกของรัชกาลที่ 5 ที่สร้าง
ขึ้นหลังจากที่พระองค์ทรงบรรลุนิติภาวะ สามารถตัดสินพระทัยและทรงบริหารรราชการแผ่นดินได้ 
โดยเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นตามแนวคิดพระราชวังตากอากาศนอกเมืองแบบตะวันตก หรือเรียกว่า 
พระราชวังส าหรับเสด็จแปรพระราชฐาน โดยมีปัจจัยในการสร้างพระราชวังบางปะอินในส มัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ภายใน และปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายในมีพ้ืนฐานมาจากการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งด ารงพระยศเป็นเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ได้ทรงศึกษา
ภาษาอังกฤษและวิทยาการตะวันตกจากมิชชันนารีที่เข้ามาสอนภายในพระราชวัง จึงมีผลท าให้เจ้าฟ้า
จุฬาลงกรณ์ได้เรียนรู้ภาษาและซึมซับวัฒนธรรมตะวันตก นอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังได้เสด็จพร้อม
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชบิดาไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น ปีพ.ศ.2403 
ได้เสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลตะวันตก ปีพ.ศ.2409 ได้เสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือ และปี
พ.ศ.2411 ได้เสด็จประพาสต าบลหว้ากอ ซึ่งท าให้เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ได้มีพ้ืนฐานทางด้านความคิดและ
เห็นถึงข้อดีในการเสด็จไปสถานที่นอกพระนคร เช่น การเสด็จประพาสหัวเมืองจะช่วยเปิดโลกทัศน์
ให้แก่พระองค์ และยังช่วยท าให้มีพระวรกายที่แข็งแรง เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอกเป็นผลมาจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ด้วยพระชนมายุเพียง 15 
พรรษา ได้เสด็จฯสิงคโปร์และชวาในพ.ศ.2413 และในปีพ.ศ.2414 พระองค์ เสด็จฯ อินเดียซึ่งเป็น
ประเทศอาณานิคมของอังกฤษ โดยการเสด็จฯต่างประเทศ คือหน้าต่างที่ท าให้รัชกาลที่ 5 ทรงเห็น
ความศิวิไลซ์ของตะวันตก 
 ภายหลังการเสด็จฯ กลับจากสิงคโปร์และอินเดียของรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงโปรดให้
สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้น  ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพระราชนิยมแบบใหม่ๆของพระมหากษัตริย์สยาม
ในการประทับพระราชวังแบบใหมท่ี่สนองยุคสมัยใหม่ของสยาม โดยพระมหากษัตริย์มีสถานะเป็น
มนุษย์ปุถุชนที่มีต าแหน่งเป็นสมมติเทวราช โดยสิ่งนี้ได้สะท้อนออกมาในผังบริเวณของพระราชวังที่
เป็นแบบอิสระ ไม่เน้นแนวแกน ค านึงถึงสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่ไม่ใช่การจ าลองภูมิจักรวาล
เป็นชั้นๆเหมือนพระราชวังแบบจารีต ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่ดีขึ้น โดยวางผังบริเวณ
แบบโรแมนติค (Romantic) ที่มีสภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดผังบริเวณ
ภายในพระราชวังบางปะอิน เช่น การสร้างเกาะขนาดต่างๆ โดยมีสระน้ ารูปทรงธรรมชาติล้อมรอบ 
หรือการสร้างล าน้ าคูคลองมาเป็นตัวแบ่งพ้ืนที่เขตพระราชฐานชั้นต่างๆภายในพระราชวัง 
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 สถาปัตยกรรมพระราชวังบางปะอินนั้น มีความหลากหลายทางรูปแบบสถาปัตยกรรม
เป็นอย่างมาก โดยรูปแบบอาคารที่พระองค์ทรงเลือกใช้นี้ ได้แสดงถึงรสนิยมแบบใหม่แบบตะวันตก 
แตไ่มไ่ดท้รงละท้ิงรูปแบบอาคารไทยประเพณีและแบบจีนที่เป็นความนิยมดั้งเดิมไป อย่างไรก็ตามแม้
จะมีอาคารรูปแบบใหม่ แต่ผังพ้ืนของอาคารที่ใช้ยังคงสะท้อนถึงระเบียบวิธีการการอยู่อาศัยและพระ
ราชพิธีที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์แบบเดิมอยู่ไม่น้อย ดังจะเห็นได้จากพระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระที่
นั่งไอศวรรย์ทิพยอาศน์ และพระที่นั่งเวหาศจ ารูญ ฉะนั้นพระราชวังบางปะอินจึงได้แสดงให้เห็นถึง
สถาปัตยกรรมแบบใหม่ที่แฝงด้วยวิถีชีวิตเก่า ขณะเดียวกันสถาปัตยกรรมแบบเก่าที่น ามารองรับวิถี
ชีวิตแบบใหม่ นับเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่ยืดหยุ่นที่ปรับตัวได้ตลอดเวลา  
 โดยปัจจัยในความต้องการสร้างอาคารแต่ละหลังจะต้องพิจารณาเป็นกรณีไป เช่น พระที่
นั่งวโรภาษพิมาน การก่อสร้างในครั้งแรกอาคารมีความสูง 2 ชั้น โดยชั้นล่างใช้ส าหรับเป็นท้องพระโรง
ออกว่าราชการ และชั้นบนใช้ส าหรับเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ โดยรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราช
ประสงค์ให้แกรซีเป็นผู้สร้างอาคารหลังนี้ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างอาคารหลังนี้ขึ้นตาม
ไวยากรณ์และรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ถูกต้องเหมือนกับงานสถาปัตยกรรมตะวันตกในยุโรป 
และแกรซีซึ่งเป็นสถาปนิกชาวอิตาเลียน จึงย่อมมีองค์ความรู้ในการสร้างงานสถาปัตยกรรมรูปแบบ
ตะวันตกได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นจากการเลือกใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคในการสร้าง
พระท่ีนั่งองค์นี้ ซึ่งสามารถแสดงสถานะของอาคารให้สมพระเกียรติของภาพลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ที่
ใช้พระที่นั่งองค์นี้เป็นท้องพระโรงของพระราชวังส าหรับต้อนรับทูตชาวต่างชาติ อีกทั้งพระที่นั่งวโร
ภาษพิมานองค์นี้เป็นตัวอย่างของการเริ่มทดลองประทับส่วนพระองค์ภายในอาคารแบบตะวันตกของ
รัชกาลที่ 5 ถึงแม้ว่าจะปรากฏการสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังที่มีรูปแบบ
ตะวันตก โดยชั้นล่างของอาคารเป็นท้องพระโรงส าหรับออกว่าราชการ และชั้นบนส าหรับเป็นที่
ประทับส่วนพระองค์ แต่ยอดหลังคาพระที่นั่งเป็นทรงยอดปราสาทแบบประเพณีไทยแทน จึงท าให้
พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทยังไม่เป็นอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกทั้งหลัง ซึ่งต่อมาหลังจากที่
รัชกาลที่ 5 ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 2 (มีพระชนมพรรษาครบ 20 พรรษา) 
ท าให้พระองค์ทรงมีพระราชอ านาจอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นพระองค์จึงทรงท าตามพระราชประสงค์ที่
ทดลองใช้อาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกทั้งหลัง ด้วยการสร้างพระท่ีนั่งวโรภาษพิมานขึ้นโดยมี
หน้าที่การใช้งานเช่นเดียวกับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท แต่การอยู่อาศัยในอาคารแบบตะวันตก
ดังกล่าวกลับพบปัญหาเรื่องลักษณะของอาคารที่ไม่เหมาะสมต่อสภาพอากาศเขตร้อนชื้นและ
โครงสร้างที่ไม่เหมาะสมกับสภาพดินที่บางปะอิน ในเวลาต่อมาจึงได้ท าการรื้อพระที่นั่งวโรภาษพิมาน
ลงในปีพ.ศ.2426 และสร้างพระที่นั่งข้ึนใหม่โดยมีความสูงเพียง 1 ชั้น ซึ่งการรื้อพระที่นั่งลงเช่นนี้ย่อม
เป็นเครื่องยืนยันเกี่ยวกับความไม่เข้ากันระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตกกับสภาพอากาศแบบสยาม ซึ่ง
ที่ถูกแล้วการสร้างอาคารแต่ละหลังจะต้องพิจารณาเป็นกรณีไป อย่างไรก็ตามการสร้างพระที่นั่งวโร
ภาษพิมานขึ้นใหม่มีชั้นเดียวและยังใช้เป็นอาคารท้องพระโรงอยู่เช่นเดิมนั้น เป็นเพราะอาคารที่ มี
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกนั้น สามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยแบบจารีต ใน
ขณะเดียวกันยังสามารถน าเสนอภาพลักษณ์ความมีศิวิไลซ์ของพระองค์ได้เช่นกัน 

 พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร อาคารที่เป็นหัวใจของพระราชวังบางปะอิน อาคารหลังนี้ใช้
เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการ
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อาศัยพระที่นั่งรูปแบบไทยประเพณีในพระบรมมหาราชวังมาเป็นแนวคิดการใช้ชีวิตแบบตะวันตก
ภายใต้อาคารแบบโรแมนติก ซึ่งเป็นแนวคิดที่ปรากฏการสร้างอาคารลักษณะเช่นนี้ครั้งแรกในการ
สร้างพระราชวังในสยาม และนับได้ว่ารัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์สยามพระองค์แรกที่ทรง
กระท าตามแนวคิดดังกล่าวด้วยการอยู่อาศัยภายใต้อาคารที่มีรูปแบบอาคารเป็นวิลล่าแบบตะวันตกที่
ได้ปรับให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศแบบสยาม ที่เน้นความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก รวมทั้ง
การใช้อุปกรณ์และเครื่องเรือนที่สั่งมาจากยุโรป และประดับตกแต่งตามประโยชน์ใช้สอยของแต่ละ
ห้องเพ่ือตอบสนองต่อการอยู่อาศัยตามแบบตะวันตก  
 พระท่ีนั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นพระที่นั่งทรงไทยประเพณี รัชกาลที่ 5 ได้โปรดฯ ให้
สร้างข้ึนใหม่ให้มีขนาดที่เล็กลงและต้ังอยู่กลางสระน้ า และพระราชทานชื่อ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย
อาสน์ ตามชื่อเดิมของอาคาร แม้ว่าอาคารหลังนี้จะไม่ได้ใช้เป็นที่ประทับหลักในพระราชวัง และการที่
มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีหลังเดียวในพระราชวัง ยังแสดงให้เห็นถึงพระราชธรรมเนียมใน
การสร้างพระมหาปราสาทของพระมหากษัตริย์อยู่ แต่พระองค์ทรงไม่ใช้ในการพระราชพิธีเพียงอย่าง
เดียว แตโ่ปรดให้ใช้พระท่ีนั่งองค์นี้เป็นที่ประทับพักผ่อนด้วย ซึ่งพระที่นั่งองค์นี้ไดแ้สดงถึงการ
ปรับเปลี่ยนทัศนะในการใช้อาคารแบบจารีตให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ที่เปลี่ยนไป 

 เก๋งบุปผาประพาส เป็นอาคารประเภทบ้านไม้ประดับลายฉลุแบบยุโรป ซึ่งเป็นอาคาร
แบบใหม่ที่สร้างขึ้นให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติ ตั้งอยู่ในสวนที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานา
พันธุ์ โดยรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างอาคารหลังนี้เพ่ือตอบสนองต่อการประกอบ
กิจกรรมแบบตะวันตกที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสยาม อย่างเช่น การจิบน้ าชา ชมดอกไม้ในสวน เป็น
ต้น 

 หอเหมมณเฑียรเทวราช เป็นอาคารที่รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเพ่ือ
แสดงความระลึกถึงพระเจ้าปราสาททองผู้สร้างพระราชวังบางปะอินเป็นพระองค์แรก แต่
สถาปัตยกรรมแบบขอมของรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างขึ้นนั้นได้ถูกลดทอนขนาดและรายละเอียดไป
จากปราสาทขอมแบบเดิม  

 สภาคารราชประยูร เป็นที่อยู่อาศัยส าหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าที่ตั้งอยู่ในเขต
พระราชฐานชั้นนอก โดยมีรูปแบบเป็นอาคารตะวันตกที่ประยุกต์ให้เข้ากับภูมิวัฒนธรรมสยาม เพราะเน้น
ความสะดวกสบายของผู้ใช้อาคารเป็นส าคัญ  

 หอวิทูรทัศนา เป็นหอสูงที่ใช้ส าหรับชมทัศนียภาพภายในพระราชวัง ซึ่งการสร้างหอสูง
ดังกล่าวเกิดจากพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงได้รับแนวคิดในการสร้างอาคารส าหรับชม
ทัศนียภาพภายในพระราชวังแปรพระราชฐานในสมัยรัชกาลที่ 4 อีกทั้งพระองค์ทรงเคยทอดพระเนตร
หอสูงเช่นนี้ จึงเป็นแรงจูงใจในการสร้างหอสูงที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกขึ้นเป็นครั้งแรก
ภายในพระราชวังของสยาม  

 ส่วนพระที่นั่งเวหาศจ ารูญ เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเป็นหลังสุดท้ายภายในพระราชวัง โดยมี
รูปแบบสถาปัตยกรรมจีนประเภทชิโนซีรี่ยส์ ซึ่งเป็นการตอกย้ าให้เห็นถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่
หลากหลายภายในพระราชวังบางปะอิน นอกจากนั้นแล้วผู้วิจัยเชื่อว่าแนวคิดการสร้างพระที่นั่งเวหาศ
จ ารูญนั้น เป็นแนวคิดเดียวกันกับแนวคิดการสร้างพระที่นั่งวโรภาษพิมาน กล่าวคือเป็นแนวคิดการ
เริ่มทดลองใช้ส าหรับเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 5 อีกทั้งผู้วิจัยสันนิษฐานว่า มิสเตอร์โย
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อาคิม แกรซ ีเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการก าหนดผังพ้ืนพระที่นั่งเวหาศจ ารูญด้วยเช่นกัน  เนื่องจากพระที่
นั่งทั้ง 2 หลัง มีหน้าที่การใช้งานทั้งเป็นท้องพระโรงและเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 5 
ต่างกันเพียงพระท่ีนั่งเวหาศจ ารูญตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางเท่านั้น  

 จากการอภิปรายทั้งหมดข้างต้น สามารถสรุปภาพรวมสุดท้ายของพระราชวังบางปะอินที่
มีการวางผังบริเวณที่มีแนวคิดในการวางผังบริเวณแบบโรแมนติกแบบตะวันตก โดยยังคงมีการแบ่ง
พ้ืนที่ภายในแบบพระราชวังแบบจารีต และต าแหน่งของอาคารตั้งกระจายตัวอยู่ในผังบริเวณซึ่งไม่เคย
ปรากฏมาก่อนทั้งในผังบริเวณแบบโรแมนติกและแบบจารีต ซึ่งเป็นการวางผังแบบใหม่สามารถเรียก
การวางผังบริเวณลักษณะเช่นนี้ ได้ว่าเป็นการวางผังแบบโรแมนติกแบบสยาม อีกทั้งรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายภายในพระราชวังบางปะอิน ที่ประกอบไปด้วย อาคารรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยประเพณี แบบจีน แบบขอม แบบพ้ืนเมืองสยาม แบบเรือนไม้ประดับลายฉลุแบบ
ยุโรป และแบบตะวันตกทั้งประเภทนีโอคลาสสิคและวิลล่า ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรม
ต้นแบบ ไม่ได้พบว่ามีลักษณะหรือได้ท าการถอดแบบจากอาคารดังกล่าวโดยเป็นการสร้าง
สถาปัตยกรรมที่มีแบบประยุกต์ โดยมีปัจจัยในการสร้างที่ให้เข้ากับสยามเป็นส าคัญ จึงท าให้
พระราชวังบางปะอินแห่งนี้มีลักษณะเฉพาะและมีความโดดเด่น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า พระราชวังบางปะ
อินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ พระราชวังโรแมนตกิแบบสยาม 

 
 
 

 



 

ภาพลายเส้นที่ 1 ผังบริเวณพระราชวังบางปะอินในสมัยรัชกาลที่ 5 
 



 

ภาพลายเส้นที่ 2 ผังบริเวณพระราชวังบางปะอินในปัจจุบัน 
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 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 หนังสือกราบบังคมทูล ร.5 นก/12. หอจดหมาย 
 เหตุแห่งชาติ.  
“เรื่องพระองค์เจ้าทองก้อนใหญ่ กราบบังคมทูลเรื่องการก่อสร้างพระราชวังบางปะอินกับเรื่องรับ 
 ราชการในการสร้างพระราชวังบางปะอินของมิสเตอแกรซี (พ.ศ.2426).” เอกสารกรม 
 ราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 หนังสือกราบบังคมทูล ร.5 นก/28. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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“เรื่องกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์ กราบบังคมทูลเรื่องเงินค่าใช้จ่ายในการท าการที่ต่างที่พระราชวังบางปะ 
 อิน(พ.ศ.2432).” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 หนังสือกราบบังคมทูล ร.5 นก/ 

 11. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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 พระราชวังบางปะอิน.” เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 หนังสือกราบบังคมทูล  
 ร.5 นก/27. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
“เรื่องหนี้หลวงรายพระยาสวัสดิวามดิฐ.” เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวง 
 พระคลังมหาสมบัติ ร.5 ค/72. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
“เรื่องพระยาโชฎึกราชเศรษฐี(ฟัก)เป็นหนี้หลวง.” เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5  
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 โยธาธิการ ร.5 ยธ/19. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
“เรื่องสั่งให้นเรศวรฤทธิ์ท าลิฟต์กับบันได พระที่นั่งเวหาศจ ารูญ.” เอกสารกรมราชเลขาธิการ  
 รัชกาลที่ 5 หนังสือกราบบังคมทูล ร.5 นก/27. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 
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http://www.brightonhoverpml.org.uk/RoyalPavilion/aboutthepalace/Pages/Groundsan%20dG
http://www.thaimedal.com/
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สรุปผลงานของมิสเตอร์โยอาคิม แกรซี (Joachim Grassi /Gioachino Grassi) ในสยาม1 
พ.ศ.2413  โยอาคิม แกรซีเดินทางเข้าสู่สยาม 
ก่อน พ.ศ.2416  คองคอร์เดียคลับที่ถนนเจริญกรุง  
พ.ศ.2415-2419  อาคารบางหลังในพระราชวังบางปะอิน   
ก่อน พ.ศ.2418  บ้านของพระยาราชนุประพันธ์ (สุดใจและทุ้ย บุนนาค) บุตรชาย 

เจ้าพระยาภาณุวงษ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) ที่ริมคลองบางกอกใหญ่ 
ก่อน พ.ศ.2418  บ้านของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) บุตรชายสมเด็จ 

เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่ย่านคลองสาน   
พ.ศ.2418  เรือนรับรองราชทูตโปรตุเกส (แบบตะวันตกผสมพื้นเมือง) 
พ.ศ.2418-2425  วังพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ 
พ.ศ.2419-2423  วังบูรพาภิรมย์  
พ.ศ.2419-2420  วังพระองค์เจ้าสวัสดิโภณ 
พ.ศ.2420 เป็นอย่างน้อย วังกรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร   
พ.ศ.2420-2421  วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ   
พ.ศ.2422-242?  วังสะพานถ่าน 
พ.ศ.2423-2425  ศาลสถิตยุติธรรม 
พ.ศ.2423-2426  วังท่าพระ 
พ.ศ.2423  อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ที่สวนสราญรมย์ 
พ.ศ.2423  โรงเรียนสุนันทาลัย 
พ.ศ.2424-2425  โรงพิมพ์สะพานช้างโรงสี 
พ.ศ.2424-2425  บ้านจมื่นไวยวรนาถ   
พ.ศ.2424-2427  วังใหม่สระประทุม  
พ.ศ.2425-2427  โรงทหารหน้า  
พ.ศ.2426 เป็นอย่างน้อย โรงทหารม้า 
พ.ศ.2426  หอระฆังวัดคอนเซปชัญ 
พ.ศ.2426-2434  โบสถ์นักบุญยอแซฟ  
พ.ศ.2427-2430  ศุลกสถาน  
พ.ศ.2427-2436  ป้อมพระจุลฯ 
พ.ศ.2428  สุสานนายเฮนรี่ อาลบาสเตอร์  
พ.ศ.2431  ตึกวิครอเรีย และตึกเสาวภาค ที่ศิริราชพยาบาล 
พ.ศ.2431-2433  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้  
พ.ศ.2431-2434  คุกมหันตโทษ 
 

                                                           

 1 พีรยา พิทยาวัฒนชัย, สถาปัตยกรรมของโยอาคิม กราซีในสยาม, วิทยานิพนธ์ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2554, หน้า 34-35. 
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 ตารางที 2 สรปุสถาปัตยกรรมพระราชวังบางปะอิน 

ชื่ออาคาร  เขตพระราชฐาน ปีที่สร้าง แผนผัง ลักษณะอาคาร ประโยชน์
ใช้สอย 

1.พระที่นั่ง
ไอศวรรย์
ทิพยอาสน ์

 

ชั้นนอก พ.ศ.2415-2418 

 

ไทยประเพณ ี ที่ประทบั
ส าราญ
พระ
อิริยาบถ 

2.พระที่
นั่งวโรภาษ
พิมาน 

 

 

ชั้นกลาง สูง 2 ชั้น 
พ.ศ.2415-2418 
สูง 1 ชั้น 
พ.ศ.2426-2430 

 

นีโอคลาสสิค
(Neo-Classic) 
ตะวันตกแบบ
ประยุกต ์

ท้องพระ
โรงและที่
ประทับ
ของรัชกาล
ที่ 5 



3.พระที่นั่ง
อุทยานภูมิ
เสถียร 

 

ชั้นกลาง พ.ศ.2420-2426 

 

อาคารตะวันตก
ประเภทวิลลา่
แบบพื้นเมือง
สยาม 

ที่ประทบั
ของรัชกาล
ที่ 5 

4.พระที่นั่ง
เวหาศ
จ ารูญ 

 

ชั้นกลาง พ.ศ.2429-2432 

 

จีนประยุกต ์ ท้องพระ
โรงและที่
ประทับ
ของรัชกาล
ที่ 5  

5.หอเหม
มณเฑียร
เทวราช 

 

ชั้นนอก พศ.2423 

 

ปราสาทขอมที่
ประยุกต ์

ศาลประจ า
พระราชวัง 



6.สภาคาร
ราชประยูร 

 

ชั้นนอก พ.ศ.2419 

 

อาคารตะวันตก
ที่ประยุกต์ให้
เข้ากับภูมิ
วัฒนธรรม
สยาม 

ที่พักของ
พระฝ่าย
หน้า 

7.หอวิทูร
ทัศนา 

 

ชั้นกลาง พ.ศ.2420-2424 

 

หอสูง ชม
ทัศนียภาพ
ภายใน
และ
ภายนอก
พระราชวัง 

8.เก๋งบุปผา
ประพาส 

 

ชั้นกลาง พ.ศ.2420-2424 

 

บ้านไม้ประดับ
ลายฉลุแบบ
ยุโรป 

ที่ประทบั
ส าหรับดื่ม
ชาในสวน 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ - สกุล  นางสาวธิดารัตน์ ติยะวงศ์มานะ 
ที่อยู่   210 - 212 ถนนจักรพงษ์ แขวงตลาดยอด  

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2551 ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  

วิชาเอกประวัติศาสตร์ศิลปะ วิชาโทประวัติศาสตร์  
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 พ.ศ.2553  ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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