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ใสภายใน......................................................................................................................... 133
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5.61 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชแสดงเต็มลาเรือ................................ 140
5.62 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชแสดงสีเขียวใต้ท้องเรือ..................... 140
5.63 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชแสดงหัวโขนเรือ............................... 140
5.64 ภาพร่างแบบลวดลายประกอบอาคาร : เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช.............................. 140
5.65 ภาพหัวโขนเรือพระราชพิธี : เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์.............................................. 141
5.66 ภาพเรือพระราชพิธี : เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์......................................................... 142
5.67 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์แสดงเต็มลาเรือ............................... 143
5.68 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์แสดงสีชมพูใต้ท้องเรือ.................... 143
5.69 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์แสดงหัวโขนเรือ.............................. 143
5.70’ ภาพร่างแบบลวดลายประกอบอาคาร : เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์............................. 143
5.71 ภาพร่างแบบลวดลายประกอบอาคารด้านหน้าจั่ว : เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์........... 144
5.72 ภาพหัวโขนเรือพระราชพิธี : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9................... 144
5.73 ภาพเรือพระราชพิธี : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9.............................. 145
5.74 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 แสดงเต็มลาเรือ..... 146
5.75 ภาพวิดโี อเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 แสดงสีแดงใต้ท้องเรือ 146
5.76 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 แสดงหัวโขนเรือ.... 146
5.77 ภาพร่างแบบลวดลายประกอบอาคาร : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9.. 147
5.78 ภาพร่างแบบลวดลายประกอบอาคารด้านหน้าจั่ว : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ
รัชกาลที่ 9....................................................................................................................... 147
5.79 ภาพแสดงแบบร่างลวดลายบนเรือพระราชพิธี บริเวณหัวเรือ......................................... 147

21
ภาพที่
หน้า
5.80’ ภาพแสดงแบบงานแกะสลักลวดลายไม้บนเรือพระราชพิธี บริเวณหัวเรือ....................... 148
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาของโครงการ

ภาพที่ 1.1 ภาพกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในรัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
กรุงศรีอยุธยา วาดโดยศิลปินชาวฝรั่งเศส คริสศตวรรษที่ 17
ที่มา: สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525, กระบวนพยุหยาตราชลมารค, 7.

กระบวนพยุหยาตรามีที่มาจากลักษณะของการจัดกระบวนทัพ คาว่า "พยุห" หมายถึง
กระบวนของกาลังพลที่จะยกไปรบศึก พลม้า พลช้าง พลรถ พลพาย และพลเดินเท้า "พยุหยาตรา"
จึงมีความหมายถึงการดาเนินพลเป็นกระบวนศึกสงครามตามแบบแผนการรบ ที่กาหนดขั้นตอนตาม
ตาราพิชัยสงครามที่มีระเบียบแบบแผนและวิธีการขั้นตอนแห่งกระบวนทัพ เพื่อความปลอดภัยของ
พระมหากษัตริย์และที่สาคัญคือเพื่อให้ทรงได้รับชัยชนะเหนืออริราชศัตรู ซึ่งโดยทั่วไปกระบวนพยุ
หยาตราแบ่งออกเป็น 2 ทาง คือ ทางบก เรียกว่า พยุหยาตราสถลมารค และทางน้า เรียกว่า พยุหาย
ตราชลมารค กระบวนทั้งสองทางต่างมีขั้นตอนการจัดรูปแบบที่เน้นถึงความเข้มแข็งของกาลังพลเหล่า
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ต่างๆ พร้อมอาวุธครบมือ พาหนะ และยุทโธปกรณ์เพื่อการผจญสงคราม ประกอบกับการแสดงถึง
แสนยานุภาพของกองทัพเพื่อให้ประสบชัยชนะ จากกระบวนพยุหยาตราเพื่อการศึกสงคราม ได้
วิวัฒนาการมาสู่การทาหน้าที่อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจอื่นๆ ในยามบ้านเมืองปกติสุข ส่วน
หนึ่งเพื่อฝึกซ้อมกาลังพลเตรียมการรบ
อีกส่วนหนึ่งทาหน้าที่สร้างเสริมพระบุญญาธิการแห่งองค์
พระมหากษัตริย์ การทานุบารุงพระพุทธศาสนา การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่ไพร่บ้านพลเมือง
ตลอดจนถึงการสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

ภาพที่ 1.2 ภาพพิธีทางชลมารคชานพระนครศรีอยุธยา วาดโดยศิลปินชาวฝรั่งเศส คริสศตวรรษที่ 17
ที่มา: สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525, กระบวนพยุหยาตราชลมารค, 16-17.

กระบวนพยุหยาตราชลมารคในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายหลังการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
และสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรด
เกล้าฯให้รื้อฟื้นขนบธรรมเนียมของราชสานักครั้งกรุงเก่า (กรุงศรีอยุธยา) ที่ได้สูญหายไปในคราวเสีย
กรุง ในปีที่สองของการครองราชย์นั้นเองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดกระบวนพยุหยาตรา
ชลมารคเพื่อถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบางหว้าใหญ่ (วัดระฆังโฆสิตาราม) และวัดหงส์ (วัดหงส์รัตนา
ราม) กระบวนพยุหยาตราชลมารคเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีสาคัญ ที่นอกเหนือจากพิธี
ถวายผ้าพระกฐิน อาทิเช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป พระ
ราชพิธีสงกรานต์ เป็นต้น ซึ่งกระบวนพยุหยาตราชลมารคนี้ยังคงจัดขึ้นต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าพระราชพิธีการจัด
กระบวนพยุหยาตราชลมารคนั้นอยู่ร่วมกับพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ความเป็นมา และความสาคัญในพระราชประ
เพณีุนี้แก่ประชาชนในปัจจุบัน จึงเป็นหนึ่งเรื่องสาคัญที่ควรเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
และเมืองเก่าต่อไป
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ภาพที่ 1.3 เรือพระราชพิธีในกระบวนพยุหยาตราชลมารค เสด็จพระราชดาเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม
กาลังจอดเทียบที่ท่าเรือ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2450 รัชกาลที่ 5
ที่มา: กรมศิลปากร, ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุหนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพ : สานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร, 2559)

ภาพที่ 1.4 เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งลาทรง ในกระบวนพยุหยาตราชลมารคเลียบพระนครในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกสมโภช วันที่ 4 ธันวาคม 2454 รัชกาลที่ 6
ที่มา: กรมศิลปากร, ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพ : กรม
ศิลปากร, 2550)
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กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพื้นที่ทรงคุณค่าและมีความสาคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมไทยที่งดงาม ได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากคณะกรรมการ
อนุรักษ์ และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพื่อดูแลและพัฒนาพื้นที่ให้ตอบสนองต่อประโยชน์
ใช้สอย ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และดารงค์ไว้ซึ่งความเป็นมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมไทย พื้นที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ในเขตราชนาวีสโมสรและเขตราชฐาน
ซึง่ ดูแลโดยทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ มีสถาปัตยกรรมไทยทรงคุณค่าที่มคี วามเกีย่ วเนื่องกับพระ
ราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารคคือพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยและท่าราชวรดิฐ โดยพื้นที่โครงการ
เป็นพื้นที่คั่นอยู่ระหว่างพระบรมมหาราชวังและแม่นุเจ้
า าพระยาตลอดแนวรั้วพระบรมมหาราชวังฝั่ง
ตะวันตก ปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารเพื่อประโยชน์ใช้สอยของราชนาวีสโมสรบดบังทัศนียภาพริมน้า
ของพระบรมมหาราชวังและรุกล้าแนวเขตแม่นุเจ้
า าพระยา หลังจากแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 กาหนดให้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณราช
นาวีสโมสรขึ้น โดยมีแนวคิดหลักของโครงการคือ
1. เร่งรัดให้กองทัพเรือจัดทาแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการย้ายราชนาวี
สโมสรออกจากพื้นที่ตั้งปัจจุบัน
2. จัดทาเป็นพื้นที่เปิดโล่งต่อเนื่องกับท่าราชวรดิฐ เพื่อเปิดมุมมองด้านแม่น้าเจ้าพระยา
โดยอาจใช้ประโยชน์เป็นสวนสาธารณะสาหรับประชาชน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นไปตามแผนแม่บทเพื่อ
การอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวความคิดสืบสานพระราชประเพณีการจัดกระบวน
พยุหยาตราชลมารคต่อไป

ภาพที่ 1.5 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ตั้งโครงการ
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ภาพที่ 1.6 ภาพแผนที่โบราณ พุทธศักราช 2464/ 2495/ 2508
ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณราชนาวีสโมสร, 51-54.

1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อสืบสานและดารงค์ไว้ซึ่งประวัติศาสตร์พระราชประเพณีกระบวนพยุหยาตรา
ชลมารค อันเป็นพระราชพิธีทรงคุณค่าที่สาคัญของชาติไทย
2) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งริมแม่น้า
เจ้าพระยา ส่งเสริมทัศนียภาพพระบรมมหาราชวังให้โดดเด่น สง่างาม
3) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่โครงการให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ให้แก่ประชาชนทั่วไป
4) นาเสนอความงดงามของสถาปัตยนาวีไทยจากการสร้างเรือและจาลักลายอันเป็น
เอกลักษณ์ เป็นมรดกที่ล้าค่าทางวัฒนธรรมไทย
1.3 สมมติฐานของการศึกษา
โครงการพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ กลางแจ้งกระบวนพยุห ยาตราชลมารค จะเป็ น โครงการส าคั ญ ที่
นาเสนอความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์พระราชประเพณีและความวิจิตรงดงามของสถาปัตยนาวี
ไทยมาผนวกเข้ากับการใช้งานพื้นที่ริมน้าเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนเข้าไว้ด้วยกัน
1.4 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตการศึกษาจากัดอยู่ในเนื้อหา 2 ส่วน ประกอบกัน
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1.4.1 ขอบเขตด้านประวัติศาสตร์พระราชประเพณี
การศึกษามุ่งเน้นพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารคในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์เป็นสาคัญ
กล่าวคือเป็นช่วงสมัยที่มีการจัดริ้วกระบวนฯเพื่อการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของราชสานัก
มากกว่าเพื่อการศึกสงคราม
1.4.2 ขอบเขตด้านงานออกแบบ
1.4.2.1 ขอบเขตด้านงานสถาปัตยกรรม
งานออกแบบสถาปัตยกรรมประกอบด้วยรายละเอียดโครงการดังนี้
1) อาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อการจัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความสาคัญ
ของพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารค ได้แก่
(1) ห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาและเรือพระราชพิธีที่สาคัญ
(2) ห้องประชุมและห้องอเนกประสงค์
(3) ห้องสานักงาน ส่วนต้อนรับ และส่วนบริการ
(4) ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก
(5) ห้องจัดเก็บศิลปวัตถุเพื่อการรักษาและการซ่อมแซม
(6) ห้องเก็บของ
2) อาคารศูนย์การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่
(1) ห้องเรียนรู้ขนาดใหญ่
(2) ห้องค้นคว้าวิจัยและห้องปฏิบัติการ
(3) ห้องสมุด
(4) ห้องสันทนาการ
3) งานอนุรักษ์อาคารพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย
4) งานออกแบบเชิงอนุรักษ์ท่าราชวรดิฐ
5) อาคารจอดรถใต้ดิน
1.4.2.2 ขอบเขตด้านงานภูมิสถาปัตยกรรม
งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมประกอบด้วยรายละเอียดโครงการดังนี้
1) ลานจัดแสดงประติมากรรมกลางแจ้งแสดงตาแหน่งและความสาคัญของ
กระบวนเรือพระราชพิธี
2) ลานกว้างสาธารณะ
(1) เพื่อรองรับการสัญจรทางเท้าจากท่าช้างวังหลวง
(2) เพื่อรองรับการสัญจรทางเท้าจากท่าเตียน (สวนนาคราภิรมย์เดิม)
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3) ลานกิจกรรมอเนกประสงค์เพื่อรองรับงานสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
และประเพณีต่างๆ
4) ทางเดินริมน้าเพื่อการพักผ่อนและเชื่อมต่อไปยังทางเดินริมน้าพื้นที่ข้างเคียง
5) ทางเดินริมถนนเพื่อการสัญจรและเชื่อมต่อไปยังทางเดินเท้าพื้นที่ข้างเคียง
6) พื้นที่สวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
1.4.2.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตราชนาวีสโมสรและกรมการค้าภายในเดิม ได้แก่
- ด้านทิศเหนือ
จด ท่าช้าง

- ด้านทิศใต้
จด ท่าเตียน
- ด้านทิศตะวันออก จด พระบรมมหาราชวัง
- ด้านทิศตะวันตก จด แม่น้าเจ้าพระยา
1.5 ขั้นตอนของการศึกษา
แบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 5 ส่วนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์พระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารค
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ รายละเอียดต่างๆของพื้นที่โครงการ เพื่อ
นามาประมวลผลเพื่อนาเสนอแนวทางการออกแบบ
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษารวบรวมข้อมูล ด้านอื่นๆประกอบการออกแบบ เช่น แผนพัฒ นาพื้นที่
ต่อเนื่องโดยรอบต่างๆ โดยคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
โครงการกรณีศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียง
ขั้นตอนที่ 4 ประมวลความรู้ที่ได้มาใช้ในการออกแบบพื้นที่โครงการ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการออกแบบและข้อเสนอแนะ
ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์แบบเต็มรูปแบบทั้งในแง่การเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม การเดินทางเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนกับอารยะประเทศต่างๆ ทาได้โดยง่ายผ่าน
ระบบเศรษฐกิจหลักใหม่ของไทยได้แก่ การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศไทยนั้น ประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาทางภาคเหนือ ภูมิประเทศที่เป็นทะเลทางภาคใต้ และอีกหนึ่งความโดดเด่นที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ก็คือ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม (Historical Tourism)
ซึ่งประเทศไทยของเรานั้นโดดเด่นและเป็นแกนหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้มาโดยตลอด
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การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก 2 หัวข้อ
ได้แก่
1. ประวัติศาสตร์ในแง่สถาปัตยกรรมไทย
ที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังนามาซึ่งการเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวหลักหมื่นล้านคนต่อปี อาทิเช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ วัดอรุณฯ เป็นต้น
2. ประวัติศาสตร์ในแง่ขนบธรรมเนียมประเพณี
เป็นเอกลักษณ์สาคัญไม่แพ้สถาปัตยกรรมไทย เช่น ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง และ
วันสาคัญทางศาสนาต่างๆ อาทิเช่น ประเพณีเข้าพรรษา-ออกพรรษา เป็นต้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สาคัญของประเทศไทย อีกส่วนหนึ่ง
ซึ่งผูกพันกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไทย กล่าวคือพระราชประเพณีต่างๆ นั่นเอง
เป็นสิ่งสาคัญที่อยู่คู่กับคนไทยและประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เช่นเดียวกันกับแม่น้าสายหลักอย่าง
แม่น้าเจ้าพระยาที่หล่อเลี้ยงประเทศไทย โดยเฉพาะราชธานีหลักสาคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทรอ์ย่าง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระราชประเพณีที่จะกล่าวถึงคือ พระราชประเพณีกระบวนพยุหยาตราชลมารค

ภาพที่ 1.7 ภาพกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดาเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรา
ราม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2542
ที่มา: กองประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกองทัพเรือ, พระราชพิธีเสด็จพระราชดาเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวน
พยุหยาตราชลมารค, 47
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บทที่ 2
พระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารค
2.1 ประวัติศาสตร์และความเป็นมา
นับแต่ครั้งโบราณกาล การเสด็จพระราชดาเนินของพระมหากษัตริย์ไทยนั้นแบ่งออกเป็น
2 ทางหลักได้แก่ การเสด็จพระราชดาเนินทางบก ที่เรียกว่า “พยุหยาตราสถลมารค” และการเสด็จ
พระราชดาเนินทางน้า ที่เรียกว่า “พยุหยาตราชลมารค” ซึ่งมีปรากฏเป็นหลักฐานมาในอดีตว่ามีการ
ใช้เรือโดยพระมหากษัตริย์เพื่อราชพิธีต่างๆที่นอกเหนือไปจากการสัญจรและการศึก
สมัยสุโขทัย
มีปรากฏพระร่วงทรงทรงใช้เรือออกไปลอยกระทง หรือ พิธีจองเปรียง ณ กลางสระน้า
พร้อมทั้งเผาเทียนเล่นไฟในยามคืนเพ็ญเดือนสิบสอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา
เนื่องจากลักษณะของราชธานีมีภูมิประเทศเป็นลักษณะแบบเกาะล้อมรอบด้วยแม่นา้
หลายสาย วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวกรุงสมัยนั้นจึงผูกพันอยู่กับน้า ทั้งในแง่ของการใช้
ชีวิตประจาวันและการสัญจรไปมา อยุธยาเป็นราชธานีที่มีการเลือกเป็นที่ตั้งเพื่อการป้องกันทางการ
ศึกสงครามในช่วงเวลานั้น การจัดทัพกระบวนเรือเพื่อการศึกจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ ดังปรากฏหลักฐาน
การสร้างเรือขึ้นมากมายในสมัยกรุงศรีอยุธยา แม้ในยามบ้านเมืองสงบสุขปราศจากสงคราม ชาวกรุง
ศรีอยุธยาก็มีการละเล่นเพลงเรือ การแข่งเรือ โดยเฉพาะในยามที่พระเจ้าอยู่หัวแดนสยามเสด็จแปร
พระราชฐานไปยังหัวเมืองต่างๆ หรือ เสด็จทอดผ้ากฐินยังวัดวาอาราม ก็จะมีการใช้เรือรบเหล่านี้จัด
กระบวนเรือที่ยิ่งใหญ่ ที่นอกจากจะแสดงถึงซึ่งแสนยานุภาพในพื้นที่น่านน้านั้น ยังเป็นการแสดงออก
ถึงการโปรดเกล้าเสด็จออกเยี่ยมเยียนชาวอโยธาในขณะเดียวกัน ดังปรากฏในกระบวนเรือเพชรพวง
เป็นริ้วกระบวนเรือที่ยิ่งใหญ่มาก มีการจัดริ้วกระบวนออกเป็น 4 สายประกอบเข้าด้วยกัน และริ้วเรือ
พระที่นั่งตรงกลางอีก 1 สาย ซึ่งการจัดกระบวนเรือในครั้งนี้ใช้เรือเข้าร่วมกระบวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยลา ระหว่างที่มีการเคลื่อนกระบวนพยุหยาตรานี้ ก็มีการเห่เรือพร้อมเครื่องประโคมจนเกิดเป็น
วรรณกรรมที่ไพเราะยิ่ง กล่าวคือ กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ในยุคสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
ในยุคสมัยอยุธยาตอนปลาย บทวรรณกรรมบรรยายถึงลักษณะและความงดงามของกระบวนเรือพยุ
หยาตราชลมารคในครั้งนั้น และบทเห่เรือบทนี้กลายเป็นแม่แบบให้กับบทกาพย์เห่เรือที่มีการแต่งขึ้น
ใหม่จนถึงปัจจุบัน (กระบวนพยุหยาตราชลมารค สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525)
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ภาพที่ 2.1 ภาพเรือต่างๆ ในรัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยา วาดโดยศิลปินชาวฝรั่งเศส คริส
ศตวรรษที่ 17 ลาบนกลาง - เรือพระที่นั่งเชิญเครื่องราชบรรณาการ, ลาบนซ้าย - เรือออกพระ, ลาบนขวา - เรือออกญา, ลา
กลาง - เรือสามัญชน, ลาล่าง - เรือพระที่นั่ง
ที่มา: สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525, กระบวนพยุหยาตราชลมารค, 8.

ภาพที่ 2.2 ภาพเรือต่างๆ ในรัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยา วาดโดยศิลปินชาวฝรั่งเศส คริส
ศตวรรษที่ 17 ลาบน - เรือราชฑูต และ ม.ก็องสตังซ์, ลาล่าง - เรือพระที่นั่งพระเจ้าแผ่นดิน
ที่มา: สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525, กระบวนพยุหยาตราชลมารค, 9.
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ภาพที่ 2.3 ภาพเรือในรัชสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยา วาดโดยศิลปินชาวฝรั่งเศส คริสศตวรรษที่ 17
ที่มา: สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525, กระบวนพยุหยาตราชลมารค, 10.

สมัยสมเด็จพระนารายณ์
เนื่องจากพระปรีชาสามารถของพระนารายณ์ กรุงศรีอยุธยาสมัยนั้นจึงมีความรุ่งเรืองเป็น
อย่างมาก ทั้งในแง่ของการเจริญสัมพันธไมตรีการนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติตะวันตก ทรง
สร้างเมืองละโว้หรือลพบุรีในปัจจุบันให้เป็นราชธานีรองในช่วงเวลานั้น จึงมีการเสด็จพระราชดาเนิน
ทางน้าด้วยกระบวนพยุหยาตราชลมารคขึ้นล่องแม่น้าป่าสักอยู่บ่อยครั้ง
และในบางโอกาสก็โปรด
เกล้าฯ ให้มีการจัดริ้วกระบวนเรือเพื่อรองรับคณะราชฑูตจากชาติต่างๆ มีการแห่พระราชสาสน์ของ
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศส จากกรุงศรีอยุธยามายังเมืองละโว้ตามบันทึกของ นิโคลาส
แชร์แวส์ ราชฑูตฝรั่งเศสในสมัยนั้น และได้มีการบรรยายไว้ในหนังสือ “ประวัติศาสตร์แห่ง
ราชอาณาจักรสยาม” ถึงกระบวนพยุหยาตราชลมารคของสมเด็จพระนารายณ์ว่า “ไม่สามารถเทียบ
ความงามกับขบวนเรืออื่นใดได้ เป็นขบวนเรือที่มโหฬาร มีเรือมากกว่าสองร้อยลา โดยมีเรือพระที่นั่ง
พายเป็นคู่ไป ไปข้างหน้า เรือพระที่นั่งนั้นใช้ฝีพายของพวกแขนแดงที่ได้รับการฝึกพายมาจนชานาญ
ทุกคนสวมหมวก เสื้อ ปลอกเข่า ปลอกแขน มีทองคาประกอบเวลาพายจะพายพร้อมกันเป็นจังหวะ
จะโคน พายนั้นก็เป็นทองเหมือนกัน เสียงพายกระทบกันเป็นเสียงประสานไปกับทานองเพลงยอพระ
เกียรติของพระเจ้าแผ่นดิน... ” (กระบวนพยุหยาตราชลมารค สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
พุทธศักราช 2525)
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สมัยรัตนโกสินทร์
หลังจากที่พม่าได้ยกทัพบุกเข้าทาลายกรุงศรีอยุธยา เผาผลาญวัดวาอาราม บ้านเรือน
ราษฎร ยังรวมไปถึงเรือรบโบราณและเรือพระราชพิธีไปแทบหมดสิ้น พระเจ้ากรุงธนบุรีกอบกู้เอกราช
ของชาติไทยคืนมา ทรงสร้างเรือขึ้นใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรือที่ใช้เพื่อการศึกสงครามเป็นสาคัญ
(กระบวนพยุหยาตราชลมารค สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525)

ภาพที่ 2.4 ภาพเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช ในลาน้าเจ้าพระยาหน้าพระบรมมหาราชวัง วาดโดยศิลปินชาวฝรั่งเศส
ที่มา: สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525, กระบวนพยุหยาตราชลมารค, 22.

ภาพที่ 2.5 ภาพเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช วาดโดยศิลปินชาวฝรั่งเศส
ที่มา: สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525, กระบวนพยุหยาตราชลมารค, 23.
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หลังจากนั้นมีการย้ายราชธานีจากฝั่งกรุงธนบุรีข้ามฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาขึ้นมาใหม่นามว่า
กรุงเทพมหานคร เป็นปฐมบทแห่งราชวงศ์จักรี โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระองค์ทรงสร้างเรือขึ้นใหม่อีก 67 ลา ประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่ง เรือกรับวนปิดทอง เรือพิฆาต
และเรือแซง เรือที่สาคัญและยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันได้แก่ เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่ง
ไกรสรมุข เรือเอกชัยเหินหาว เรือเอกชัยหลาวทอง เรือครุฑเหินเห็จ เรือครุฑเตร็จไตรจักร เรือพาลีรั้ง
ทวีป เรือสุครีพครองเมือง เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร เรืออสุรวายุภักษ์ เรือ
อสุรปักษี เรือเสือทะยานชล เรือเสือคารณสินธุ์ เรือแตงโม และเรืออีเหลือง เป็นต้น (กระบวนพยุหยา
ตราชลมารค สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525)

ภาพที่ 2.6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินด้วยกระบวนพยุหยาตราชลมารคเลียบพระนคร
เสด็จขึ้นท่าฉนวน วัดอรุณราชวราราม รัชกาลที่ 6
ที่มา: กรมศิลปากร, ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพ : กรมศิลปากร,
2550)

ในรัชกาลต่อมา ยังมีการสร้างเรือเพิ่มขึ้นอีก กล่าวคือ

- รัชกาลที่ 2 ทรงสร้างขึ้น 2 ลา
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- รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้น 24 ลา
- รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างขึ้น 7 ลา
- รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างขึ้น เพียงลาเดียว
- รัชกาลที่ 6 ทรงสร้างขึ้น 2 ลา
หลังจากนั้นก็มิได้มีการสร้างเรือพระราชพิธีขึ้นอีกเลย โดยเรือที่มีความสาคัญและคงอยู่
มาถึงปัจจุบันได้แก่
- เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 และมีการสร้างขึ้นใหม่แทนลาเดิมใน
สมัยรัชกาลที่ 6
- เรืออเนกชาติภุชงค์
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5
- เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 (กระบวนพยุหยาตราชลมารค สมโภชกรุง
รัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525)

ภาพที่ 2.7 กระบวนพยุหยาตราชลมารค เสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนครในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 4 ธันวาคม 2454 รัชกาลที่ 6
ที่มา: กรมศิลปากร, ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุหนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพ : สานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร, 2559)
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เรือพระราชพิธีนั้นมีอยู่และถูกส่งต่อมาถึงรัชกาลปัจจุบัน หากแต่การเสด็จพระราชดาเนิน
กระบวนพยุหยาตราชลมารคมิได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเหมือนในอดีต ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่
เริ่มมีการเดินทางสัญจรทางบกด้วยถนนหนทางต่างๆทดแทน การสัญจรทางน้าที่เคยเป็นเหมือนหัวใจ
หลักของชาวกรุงก็ปรับเปลี่ยนไปตามความเจริญของยุคสมัย

ภาพที่ 2.8 เรือหลวงในกระบวนพยุหยาตราชลมารคเลียบพระนครบริเวณหน้าวัดอรุณราชวราราม
ที่มา: กรมศิลปากร, ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพ : กรมศิลปากร,
2550)

ครั้งเมื่อเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา อู่เรือพระราชพิธีที่คลองบางกอกน้อยถูกระเบิดถล่ม
จนเรือเสียหายไปหลายลา หลังจากนั้นจึงมีการซ่อมแซม และโอนเรือพระราชพิธีจานวน 36 ลา ให้
กรมศิลปากรดูแลเก็บรักษาไว้ที่อู่เรือพระราชพิธี ณ ปากคลองบางกอกน้อย และส่วนที่เหลืออีกราว
32 ลา เป็นพวกเรือดั้ง เรือตารวจ เรือแซง กองทัพเรือเป็นผู้ดูแลเก็บรักษาไว้
สาหรับกระบวนพยุหยาตราชลมารคในสมัยรัชกาลที่ 9 ส่วนใหญ่จะเป็นการเสด็จฯ ทอด
ผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม นอกจากนั้นจะเป็นการเสด็จในพระราชพิธีสาคัญต่างๆ เช่น
- การเสด็จฯ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการเลียบพระนคร
- การเสด็จฯ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ในปี
พ.ศ. 2500
- การเสด็จฯ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณ
ราชวราราม ในปีพ.ศ. 2510
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- การเสด็จฯ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์

ครบรอบ 200 ปี พ.ศ. 2525
- การเสด็จฯ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารควันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525 และ
ริ้วกระบวนแห่เชิญพระพุทธสิหิงค์ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2525 (กระบวน
พยุหยาตราชลมารค สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525)

ภาพที่ 2.9 เรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ส่งเสด็จขึ้นแล้ว กาลังถอยไปทอดอยู่หน้าท่าวัดอรุณราชวราราม
ที่มา: กรมศิลปากร, ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพ : กรมศิลปากร,
2550)

ภาพที่ 2.10 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นจากเรือพลับพลาที่ท่าราชวรดิฐ ภายหลังเสด็จพระราชดาเนิน
กลับจากวัดอรุณราชวรารามในกระบวนพยุหยาตราชลมารคเลียบพระนคร
ที่มา: กรมศิลปากร, ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพ : กรมศิลปากร,
2550)
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รัชกาลที่ 9
การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดชเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 เป็นปีที่ทางราชการได้จัดงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษขึ้น และได้
จัดให้มีกระบวนเรือพระราชพิธี อัญเชิญพระพุทธรูป พระไตรปิฏก และพระสงฆ์ แห่ไปตามลาแม่น้า
เจ้าพระยาเป็นการเฉลิมฉลอง การจัดรูปกระบวนเรือคล้ายรูปกระบวนพยุหยาตราน้อย แต่ไม่ครบ
เนื่องจากเรือพระราชพิธีชารุดเสียหายไปบ้าง ไม่มีเรือพอจะจัดให้เต็มรูปริ้วกระบวนแบบฉบับ ที่มีมา
แต่โบราณ
ในปี พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด
กระบวนพยุหยาตราชลมารค สาหรับเสด็จพระราชดาเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม
ตามพระราชประเพณีที่เคยมีมา แต่ก็ไม่อาจจัดกระบวนให้ครบถ้วนได้เช่นกัน มีเรือดั้งเหลือ 10 คู่ เรือ
รูปสัตว์ 2 คู่ คือ เรือพาลีรั้งทวีปกับเรือสุครีพครองเมือง 1 คู่ เรืออสุรวายุภักษ์กับเรืออสุรปักษาอีก 1
คู่ เรือที่ไม่มีคือ เรือกระบี่ เรือครุฑ และเรือคู่ชัก จึงใช้เรืออสูรมาเป็นเรือคู่ชัก ใช้เรือดั้งทอง และเรือ
พญาวานรเสริมริ้วเรือดั้งให้ครบ 11 คู่ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชดาริที่จะฟื้นฟูประเพณี กรมอู่
ทหารเรือ กรมศิลปากร และสานักพระราชวัง ได้ต่อเรือพระราชพิธี และเรือดั้งจนมีครบ 11 คู่ ส่วน
เรือรูปสัตว์ก็ต่อตัวลาขึ้นใหม่ ใช้หัวเดิมบ้าง และต่อใหม่หมดบ้าง จนครบ 8 ลา การเสด็จพระราช
ดาเนินถวายพระกฐินด้วยกระบวนพยุหยาตราชลมารคครั้งสุดท้าย ประกอบการเมื่อ พ.ศ. 2510 และ
มีการซ้อมใหญ่อีกครั้งใน พ.ศ. 2512
ในปี พ.ศ. 2525 เป็นโอกาสที่กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 200 ปี รัฐบาลได้จัดงานเฉลิม
ฉลองขึ้น พระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง คือ การเสด็จพยุหยาตราชลมารค ในวันที่ 5 เมษายน และ
กระบวนพยุหยาตรา ในวันที่ 13 เมษายน โดยอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์แห่ออก เพื่อให้ประชาชนได้สรง
น้าในวันสงกรานต์ อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย และถือเป็นสิริมงคลในการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์
200 ปี
ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดาเนินใน
พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม โดยมีการจัด
กระบวนเรือตามแบบกระบวนพยุหยาตราชลมารค (ใหญ่) และใช้บทเห่เดิมของ เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์
เป็นบทเห่ชมกระบวนเรือ ชมทิวทัศน์ ชมนก ชมปลา และชมไม้ น.ต.มงคล แสงสว่าง เป็นเจ้าหน้าที่
เห่ นอกจากนี้ มี พ.จ.อ.สุจินต์ สุวรรณ์ และ พ.จ.อ.ทวี นิลวงษ์ เป็นผู้ช่วยในการเห่ด้วย
ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 เป็นวันมหามงคลของราชอาณาจักรไทยอีกวาระหนึ่ง
ด้วยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ได้ 42 ปี 23 วัน ซึ่งนานกว่าพระมหา
กษัตริยาธิราชทุกพระองค์ในอดีต รัฐบาลได้จัดงานฉลองพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้น ในงานนี้
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ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม มีการเห่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือ
พระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ที่ท่าราชวรดิษฐ์ โดยบทเห่นั้น คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ รองอธิบดีกรม
ศิลปากร เป็นผู้ประพันธ์
รัชกาลที่ 10
ราชาภิเษก : พยุหยาตราทางชลมารคครั้งแรกในรัชกาลที่ 10
วันที่ 12 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีฯ กรม
หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดย
รถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ถึงที่ประทับรับรองบริเวณท่าวาสุกรี
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ตามเสด็จในขบวนพยุหยาตรา
การเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ถือเป็นพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกเบื้องปลาย และนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้จัดเตรียมเรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น 52 ลา กาลังพลฝีพาย
2,200 นาย มีเรือพระที่นั่งสาคัญ 4 ลา คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือ
พระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

ภาพที่ 2.11 ร.10 เสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ที่มา: https://www.bbc.com/thai/thailand-50756483)
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ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคออกจากท่าวาสุกรีในเวลา 16.25 น. ไปตามชลวิถีท้อง
น้าเจ้าพระยาและถึงท่าราชวรดิฐ ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ อยู่ทางทิศ
ตะวันตกของพระบรมมหาราชวัง รวมระยะทางประมาณ 3.4 กม. ใช้เวลาประมาณ 42 นาที หลังจาก
นั้น เมื่อเวลาประมาณ 17.10 น. เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เข้าเทียบ
สะพานฉนวน ประจาท่าราชวรดิฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จขึ้นสะพานฉนวนประจาท่าราชวรดิฐ

ภาพที่ 2.12 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จประทับเรือพระที่นั่ง
ที่มา: https://www.bbc.com/thai/thailand-50756483)

เวลา 17.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ประทับพระราชยานพุดตานทอง
ยาตราโดยริ้วขบวนราบไปยังพระบรมมหาราชวัง มีพระราชยานถมอัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์
รัชกาลที่ 9 นาริ้วขบวนราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระดาเนินเข้าริ้ว
ขบวนราบในฐานะราชองครักษ์ประจาพระองค์คู่เคียงพระราชยาน ริ้วขบวนราบยาตราออกจากเกย
พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ท่าราชวรดิฐ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมหาราช เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน เลี้ยว
ขวาเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี
เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยพระที่นั่ง
อาภรณ์พิโมกข์ ปราสาท แล้วประทับพักพระราชอิริยาบถที่พระที่นั่งราชกรัณยสภา จากนั้นเสด็จฯ
ประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต (BBC News Thai)
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2.2 เรือพระราชพิธี
กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดทัพกระบวนเรือต่างๆ ซึ่งเรือพระราชพิธีของ
พระมหากษัตริย์ในสมัยแต่โบราณนั้น หาได้มีไม่ หากแต่มีเรือรบที่ใช้ในการทาศึกสงคราม ใช้ในแม่น้า
ลาคลองและออกสู่ทะเลกว้าง ครั้นเมื่อการศึกสงครามทุเลาเบาบางลง การรบทัพจับศึกในแม่น้าหมด
ความสาคัญลงไปทีละน้อย เรือรบที่ทาด้วยไม้และใช้กาลังจากฝีพายล้วน จึงถูกปรับนามาใช้เป็นเรือ
พระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์เพื่อใช้ในการเสด็จฯ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคจวบจน
ปัจจุบัน
ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ์ ทรงมียุทธวิธีในการรักษาพระนครโดยอาศัยกาลัง
จากทัพเรือ จึงทรงประดิษฐ์เรือไชย เรือรูปสัตว์ขึ้นและเรือกราบ เรือรบโบราณเหล่านี้สามารถแบ่ง
ประเภทออกเป็น 4 ชนิด คือ

- เรือแซ เป็นเรือโบราณของไทยซึ่งใช้ในแม่น้า เหตุที่ชื่อ “แซ” นั้น เข้าใจว่า
มาจากคาว่า “เซ” ซึ่งหมายถึงแม่น้า เรือชนิดนี้ใช้ในการลาเลียงพล ศาสตราวุธ ยุทโธปกรณ์ เสบียง
กรัง เป็นเรือที่แล่นค่อนข้างช้า

- เรือไชย เป็นเรือที่ใช้ลาเลียงพลเช่นกัน แล่นเร็วกว่าเรือแซ
- เรือรูปสัตว์ เรือชนิดนี้จะทาหัวเรือเป็นรูปสัตว์ต่างๆ มีครุฑ พญานาค เป็น
ต้น ใต้รูปสัตว์ก็จะมีช่องวางปืนใหญ่ ใช้เป็นเรือปืนด้วย
- เรือกราบ มีลักษณะคล้ายเรือไชย แต่แล่นเร็วกว่า
เรือรบโบราณของไทยที่ตกทอดมาเป็นเรือพระราชพิธีนี้ แม้จะถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์
เพือ่ ใช้ในการสงคราม แต่ก็เป็นเรือที่แกะสลักปิดทองป็นลวดลายที่วิจิตรงดงาม โดบเฉพาะบริเวณหัว
เรือและบริเวณท้ายเรือจะเป็นส่วนที่สวยงามมาก บ้างก็จะเป็นรูปสัตว์ ยักษ์ และลิง ในวรรณคดีไทย
ส่วนลาเรือนั้น ขุดจากซุงทั้งต้น ส่วนใหญ่นิยมใช้ไม้ตะเคียน อย่างไรก็ดี เรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่เรียก
รวมถึงเรือชนิดต่างๆ ซึ่งใช้ประกอบในกระบวนพยุหยาตราชลมารค โดยที่เรือเหล่านี้แบ่งลักษณะตาม
หน้าที่ดังนี้ คือ
2.2.1 เรือพระที่นั่ง
เป็นเรือที่สาคัญที่สุดในกระบวนพหยุหยาตราชลมารค
เป็นเรือที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์ หากเปรียบกับเรือรบโบราณแล้วก็คือเรือไชยนั่นเอง เรือพระที่นั่งทุกลาจะประดับ
ประดาและเขียนลวดลายวิจิตรงดงามอย่างยิ่ง มีข้อที่แตกต่างจากเรือลาอื่น คือเรือพระที่นั่งจะไม่มี
การกระทุ้งเส้าให้จังหวะฝีพาย โดยเปลี่ยนมาใช้กรับแทน นอกเหนือจากนี้แล้วเรือพระที่นั่งยังมีชื่อ
เรียกต่างกันออกไปอีก คือ
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1) เรือต้น คือ เรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ ซึ่งในภายหลังหมายถึงเรือลาที่
เสด็จฯลาลองเป็นการประพาสต้น
2) เรือพระที่นั่งทรง, เรือพระที่นั่งรอง คือ เรือลาที่พระมหากษัตริย์ประทับ และ
ขณะเดียวกันก็มีเรือพระที่นั่งอีกลาสารองไว้ในกรณีที่เรือพระที่นั่งทรงชารุด
3) เรือพลับพลา คือ เรือที่ใช้สาหรับพระมหากษัตริย์เปลี่ยนเครื่องทรง
4) เรือพระที่นั่งกิ่ง คือ เรือชั้นสูงสุดของเรือพระที่นั่ง ซึ่งจะมีความสวยงามเป็น
พิเศษ มีความเป็นมาว่า กษัตริย์ไทยในสมัยอยุธยาพระองค์หนึ่งได้รับชัยชนะกลับจากสงคราม มีผู้หัก
กิง่ ไม้มาปักเข้าทีห่ วั เรือ นับแต่นนั้ มา ก็มกี ารเขีนลายกิง่ ไม้ประดับทีห่ วั เรือด้วย และโปรดเกล้าฯ ให้
เรียกว่า "เรือพระที่นั่งกิ่ง"
5) เรือพระที่นั่งเอกชัย คือ เรือพระที่นั่งเกือบเทียบเท่าเรือพระที่นั่งกิ่ง มีการ
แกะสลักลวดลายงดงามเช่นกัน มักโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ประทับในเรือพระที่นั่งเอกชัย
ร่วมไปในกระบวนพยุหยาตราชลมารค ครั้งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ก็แทบจะไม่มีการแบ่งแยกชั้นเรือพระ
ที่นั่งกิ่งและเรือเอกชัยอีกเลย
6) เรือพระที่นั่งศรีสักหลาด คือ เรือที่มักดาดกัญญาด้วยสักหลาดทุกลา ต่อมา
เรียกเพียงสั้นๆว่า "เรือพระที่นั่งศรี" เรือพระที่นั่งชนิดนี้มักมีลวดลายสวยงามตลอดข้างลาเรือ ใช้
สาหรับการเสด็จฯ ลาลองไม่ได้นามาเข้ากระบวนพระราชพิธี ต่อมาภายหลังได้นาเข้ากระบวนพหยุห
ยาตราชลมารค ด้วยเช่นกัน
7) เรือพระที่นั่งกราบ คือ เรือพระที่นั่งลาเล็ก สาหรับใช้ถ่ายลาเสด็จเข้าคูคลอง
เล็ก
8) เรือพระประเทียบ คือ เรือที่นั่งสาหรับเจ้านายฝ่ายในสาหรับเรือพระที่นั่ง
แทบทุกลา จะต้องทอดบัลลังค์กัญญา ทอดบัลลังค์บุษบก หรือ พระที่นั่งกง ในส่วนกลางลาเรืออัน
เป็นที่ประทับ
(1) บัลลังค์กัญญา - มีหลังคาเป็นประทุนรูปคุ่ม มีม่านทอดและที่สาหรับนั่ง
ราบ หรือนั่งห้อยเท้าอย่างเก้าอี้
(2) บัลลังค์บุษบก - เป็นรูปบุษบก มีฐานสี่เสา หลังคาบุษบกมี 5 ชั้น ปลาย
ยอดมีพุ่มทรงข้าวบิณฑ์
(3) พระที่นั่งกง - รูปร่างคล้ายเก้าอี้แต่ยกขึ้นสูง ประดับประดาอย่างงดงาม
(กระบวนพยุหยาตราชลมารค สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525)
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2.2.2 เรือเหล่าแสนยากร
เรือที่ประกอบอยู่ในกระบวนพหยุหยาตราชลมารค นอกจากเรือพระที่นั่งแล้ว ยังมีเรือ
อีกมากมายหลายชนิด ซึ่งมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันออกไป คือ
1) เรือดั้ง คือ เรือที่ทาหน้าที่ป้องกันกระบวนหน้า เพราะคาว่า “ดัง้ ” หมายถึง
“หน้า” เรือดั้งเป็นเรือที่มีส่วนหัวตั้งสูงงอนขึ้นไป เป็นเรือไม้ก็มี เป็นเรือปิดทองก็มี
2) เรือพิฆาต คือ เรือรูปสัตว์ที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว ทาหน้าที่นากระบวนเรือตับ
แรก เรือพิฆาต แม้จะเป็นเรือรูปสัตว์เช่นเดียวกับเรืออื่นๆ แต่เป็นเรือรูปสัตว์ชั้นรอง จึงเขียนรูปด้วยสี
ธรรมดาไม่ปิดทอง
3) เรือประตู คือ เรือที่ใช้คั่นระหว่างกระบวนย่อย
4) เรือแซง คือ เรือเล็กและเร็ว จัดเป็นเรืออารักขาพระมหากษัตริย์
5) เรือกัน คือ เรือที่ป้องกันศัตรูมิให้โจมตีมาถึงเรือพระที่นั่ง ใกล้ชิดยิ่งกว่าเรือแซง
6) เรือคู่ชัก คือ เรือไชยหรือเรือรูปสัตว์ ทาหน้าที่ลากเรือพระที่นั่งซึ่งมีขนาด
ใหญ่และน้าหนักมาก แต่ในบางครั้งฝีพายไม่เพียงพอ
7) เรือตารวจ คือ เรือที่ตารวจหรือข้าราชการในพระราชสานักลงประจาทา
หน้าที่เป็นองครักษ์
8) เรือรูปสัตว์ คือ เรือที่มีหัวเรือเป็นรูปศีรษะสัตว์ เรือเหล่านี้อาจะเป็นเรือพิฆาต
เรือเหล่าแสนยากร เรือพระที่นั่งได้ทั้งสิ้น สุดแท้แต่ความโอ่อ่าของเรือ
9) เรือกระบวนปิดทอง คือ เรือที่มีหัวปิดทองเป็นรูปต่างๆสวยงาม ในสมัย
รัชกาลที่ 1 เป็นเรือเอกชัยและเรือศีรษะสัตว์ทั้งสิ้น
10) เรือกลอง คือ เรือสัญญาน ที่ทาให้เรืออื่นหยุดพายหรือจ้าโดยใช้กลอง
ต่อมาใช้แตรฝรั่งที่มีเสียงดังและไกลกว่าแทน แต่คงเรียกเรือกลองเช่นเดิม
เรือพระราชพิธีชนิดต่างๆ เหล่านี้ ไม่เพียงแต่ทาหน้าที่สาคัญในกระบวนเรือรบโบราณ
ตั้งแต่ครั้งอดีตมาเท่านั้น ยังมีคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ควรค่าแก่การรักษา สืบทอด
และส่งต่อให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังได้รู้และซาบซึ้งถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของชาว
ไทยต่อไป อันมีเรือพระราชพิธีที่สาคัญ ที่ส่งต่อกันมายาวนาน ได้แก่ (กระบวนพยุหยาตราชลมารค
สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525)
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- เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง เรือลานี้เคยต่อขึ้นครั้งแรก
ในสมัยพระบาทสมด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีชื่อว่า “เรือศรีสุพรรณหงส์” ซึ่งในสมัยสม
เด็พระนารายณ์มหาราชก็มีเรือพระที่นั่งชื่อ “สุวรรณหงส์” เช่นกัน มาถึงสมัยรัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เรือศรีสุพรรณหงส์ได้ผุพังลงไป จึงโปรดเกล้าฯ ให้ต่อใหม่
ลาใหญ่กว่าเดิม พระราชทานชื่อว่า “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์”
เรือพระที่นั่งลานี้ ภายนอกทาดา ท้องเรือภายในทาสีแดง มีความยาว
44.90 เมตร ความกว้าง 3.14 เมตร ลึก 0.90 เมตร กินน้าลึก 0.41 เมตร กาลัง 3.50 เมตร (พายครั้ง
หนึ่งเรือแล่นไปได้ไกล 3.5 เมตร) ใช้ฝีพาย 50 คน นายท้าย 2 คน นายเรือ 2 คน คนถือธงท้าย 1 คน
พลสัญญาณ 1 คน และคนเห่เรือ 1 คน
- เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
เรือลานี้มีชื่อเรียกว่า “เรือพระที่นั่งบัลลังค์นาค 7 เศียร” สร้างขึ้นครั้งแรก
ในสมัยรัชกาลที่ 4 และมาสร้างใหม่แทนลาเดิมที่ผุพังไปในสมัยรัชกาลที่ 6 หัวเรือปิดทองประดับ
กระจกเป็นรูปพญานาค 7 เศียรจัดเป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง เช่นเดียวกับเรือสุพรรณหงส์
เรือพระที่นั่งลานี้ ภายนอกทาสีเขียว ท้องเรือภายในทาสีแดง มีความยาว
42.95 เมตร ความกว้าง 2.95 เมตร ลึก 0.76 เมตร กินน้าลึก 0.31 เมตร กาลัง 3.02 เมตร ใช้ฝีพาย
54 คน นายท้าย 2 คน นายเรือ 2 คน คนถือธงท้าย 1 คน พลสัญญาณ 1 คน และคนเห่เรือ 1 คน
- เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
เรือลานี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 จัดเป็นเรือพระที่นั่งศรี หัวเรือจาหลักปิด
ทองเป็นรูปพญานาคเล็กๆ จานวนมาก เรือพระที่นั่งลานี้ ภายนอกทาชมพู ท้องเรือภายในทาสีแดง มี
ความยาว 45.40 เมตร ความกว้าง 3.15 เมตร ลึก 1.10 เมตร กินน้าลึก 0.46 เมตร กาลัง 3.50 เมตร ใช้
ฝีพาย 61 คน นายท้าย 2 คน นายเรือ 2 คน คนถือธงท้าย 1 คน พลสัญญาณ 1 คน และคนเห่เรือ 1 คน
- เรือเสือทะยานชลและเรือเสือคารณสินธุ์
เรือสองลานี้ล้วนเป็นเรือพิฆาต สร้างมาแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ 1 หัวเรือ
เขียนสีเป็นรูปเสือ เรือลานี้ ภายนอกทาสีเหลืงลายเสือ ท้องเรือภายในทาสีแดง มีความยาว 22.27
เมตร ความกว้าง 1.74 เมตร ลึก 0.57 เมตร กินน้าลึก 0.25 เมตร กาลัง 2.45 เมตร ใช้ฝีพาย 26 คน
นายท้าย 1 คน นายเรือ 1 คน นั่งคฤห์กัญญา 3 คน พลสัญญาณ 1 คน มีปืนบรรจุปากกระบอก 1
กระบอก(กระบวนพยุหยาตราชลมารค สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525)
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ภาพที่ 2.13 ภาพหัวเรือพระที่นั่งสาคัญและหัวโขนเรือต่างๆ
ลาบนซ้าย - เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์, ลาบนขวา - เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช, ลาล่างซ้าย - เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์,
ลาล่างขวา - เรือครุฑเตร็จไตรจักร
ที่มา: สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525, กระบวนพยุหยาตราชลมารค, 2.
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ภาพที่ 2.14 ภาพหัวโขนเรือสาคัญต่างๆ
ลาบนซ้าย - เรือเอกชัยเหินหาว/ เรือเอกชัยหลาวทอง/ เรือครุฑเหินเห็จ, ลาบนกลาง - เรือกระบี่ราญรอนราพณ์/ เรืออสุร
วายุภักษ์, ลาบนขวา - เรือครุฑเตร็จไตรจักร, ลาล่างซ้าย - เรือกระบี่ปราบเมืองมาร/ เรืออสุรวายุภักษ์, ลากลางล่าง - เรือ
อสุรปักษี, ลาล่างขวา - เรือสุครีพครองเมือง
ที่มา: สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525, กระบวนพยุหยาตราชลมารค, 43.
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- เรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยหลาวทอง
เรือสองลานี้เป็นเรือคู่ชักใช้นาหน้า หรือชักลากเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
ในกรณีที่ฝีพายไม่เพียงพอ เรือทั้งสองเป็นเรือกระบวนปิดทองที่วาดลวดลายเป็นรูปเหราหรือจระเข้
สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 1 เรือทั้งสองลามีความยาวประมาณ 27.50 เมตร ความกว้าง 1.99 เมตร ใช้
ฝีพาย 38 คน
- เรือครุฑเหินเห็จและเรือครุฑเตร็จไตรจักร
เรือสองคานี้มีหัวเรือเป็นรูปพญาครุฑยุดนาค จัดเป็นเรือกระบวนปิดทอง
ซึง่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 เรือทั้งสองลานี้มีความยาวประมาณ 27 เมตร ความกว้าง 1.90 เมตร ใช้
ฝีพาย 34 คน
- เรือพาลีรั้งทวีปและเรือสุครีพครองเมือง
เรือสองลานี้ หัวเรือเป็นรูปวานร หรือขุนกระบี่
เรือพาลีรั้งทวีป เป็นขุนกระบี่สีเขียว
เรือสุครีพครองเมือง เป็นขุนกระบี่สีแดง
จัดเป็นเรือกระบวนปิดทอง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 เรือทั้งสองลามีความ
ยาวประมาณ 27.45 เมตร ความกว้าง 1.95 เมตร ใช้ฝีพาย 34 คน
- เรือกระบี่ราญรอนราพณ์และเรือกระบี่ปราบเมืองมาร
เรือสองลานี้ หัวเรือเป็นรูปวานร หรือขุนกระบี่
เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ เป็นขุนกระบี่สีดา
เรือกระบี่ปราบเมืองมาร เป็นขุนกระบี่สีขาว
จัดเป็นเรือกระบวนปิดทอง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 เรือทั้งสองลามีความ
ยาวประมาณ 26.80 เมตร ความกว้าง 2.10 เมตร ใช้ฝีพาย 36 คน
- เรืออสุรวายุภักษ์และเรืออสุรปักษี
เรือสองลานี้เป็นเรือกระบวนปิดทอง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 มีรูปหัวเรือ
เป็นนกหน้ายักษ์
เรืออสุรวายุภักษ์ จะเป็นตัวที่ใส่เสื้อสีม่วง มือและเท้าเป็นสีคราม
เรืออสุรปักษี จะใส่เสื้อข้างหน้าสีม่วงหลังสีเขียว มือและเท้าเป็นสีเขียว
มีความยาวประมาณ 30.00 เมตร ความกว้าง 2.00 เมตร ใช้ฝีพาย 40
คน (กระบวนพยุหยาตราชลมารค สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525)
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ภาพที่ 2.15 ภาพหัวโขนเรือสาคัญต่างๆ
ลาซ้าย - เรืออสุรปักษี, ลากลาง - เรือครุฑเหินเห็จ, ลาขวา - เรือกระบี่ปราบเมืองมาร
ที่มา: รศ.ดร. ศานติ ภักดีคา, พระเสด็จโดยแดนชล,(กรุงเทพ : มติชน, 2562) 258/ 261/ 266.

- เรือพระนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9
เรือพระราชพิธีลาใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 ลา คือ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรง
สุบรรณ รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้เนื่องด้วยกองทัพเรือ และกรมศิลปากร สร้างขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อฉลองในมหาวโรกาส งานพระราชพิธี
กาญจนาภิเษก ที่พระองค์เสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี เรือพระราชพิธี ลาใหม่นี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่า “เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9”
ลักษณะของเรือเป็นการนารูปแบบโขนเรือ พระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ
เดิม ซึ่งเป็นไม้จาหลัก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเฉพาะโขนเรือรูป
ครุฑยุดนาค (พญาสุบรรณ) เท่านัน้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
รูป พระนารายณ์ประทับยืนบนหลังพญาสุบรรณ ทาให้เรือมีความสง่างามมากขึ้น เรือพระที่นั่งองค์
เดิมได้ชาทรุดทรุดโทรมเสื่อมสภาพไปเหลือเพียงโขนเรือเท่านั้น และจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพระนคร กองทัพเรือจึงร่วมกับกรม ศิลปากรนาโขนเรือดังกล่าวมาเป็นแบบในการสร้างเรือ
พระที่นั่งองค์ใหม่ ซึ่งจะเป็นเรือพระที่นั่งรองทอดบัลลังก์กัญญาเทียบเท่าเรือพระที่นั่ง อนันตนาคราช
และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ใช้ ฝีพาย 50 นาย เพื่อให้มีความหมายสอดคล้อง กับโอกาสอันเป็น
มหามงคลนั้นและกาหนดว่าจะ สร้างแล้วเสร็จในราววันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2539
สาหรับการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรง สุบรรณ รัชกาลที่ 9 นี้
กองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรได้นาเอาโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ
ที่สร้างในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 และ
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 มาเป็นแม่แบบ โดย
กองทัพเรือจะดาเนินการสร้างในส่วนที่เป็นโครงสร้างของตัวเรือพายและคัดฉาก ส่วนกรมศิลปากรจะ
ดาเนินการในงานที่เกี่ยวกับศิลปกรรมของเรือทั้งหมด
จากการพิจารณาโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเดิม ซึ่งเป็นโขนเรือ
แกะสลักจากไม้ลงรักปิดทองประดับกระจกตลอดทั้งลา ลวดลาย เขียนลายดอกพุดตานพื้น ส่วนท้าย
เรือมีลักษณะคล้ายเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช แต่ส่วนเหนือมาลัยท้ายเป็นสร้อยหางครุฑ ปลายหาง
สุดของท้ายเรือเป็นกนกหางครุฑ ท้องลายของท่อนหางเป็นขนครุฑ สีพื้นเรือหรือสีท้องเรือเป็นสีแดง
ชาด ใช้กัญญาเรือเช่นเดียวกับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์คือ ตัวบัลลังก์กัญญาเรือ เป็นลวดลาย
แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจก แผงพนักพิงแกะสลักลวดลายเป็นรูปครุฑยุดนาคลงรักปิดทอง
ประดับ กระจกภายในเหมือนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ลูกแก้วรับขื่อเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทอง
ประดับกระจก เสาสองต้นทาสีดา ส่วนพายกับฉากลงรักปิดทอง การวางฉัตรให้เว้น 2 กระทง ต่อ 1
ฉัตร ผ้าดาดหลังคากัญญาเรือ เป็นทองแผ่ลวดลายโคมแย่ง ลงรักปิดทองประดับกระจก พื้นแดงลาย
จั่วและลายผ้าม่านโดยรอบประดับด้วยทองแผ่ลวด (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน)
2.3 การจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค

ภาพที่ 2.16 ภาพโคลงภาพพระราชพงศาวดารตอนขบวนเรือพระราชพิธีแห่พระแก้วพระบางจากสระบุรีมายังกรุงธนบุรี
ที่มา: สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525, กระบวนพยุหยาตราชลมารค, 44.
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การจัดรูปกระบวนพยุหยาตราชลมารค ในอดีตนั้นมีระเบียบแบบแผนเดิมเต็มรูปแบบที่
ยิ่งใหญ่มาก เรียกว่า “กระบวนเพชรพวง” มีขึ้นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การจัด
ริ้วขบวนแบ่งออกเป็น 4 สาย และยังมีสายพระราชยานอยู่ตอนกลางอีก 1 สาย
- สายในซ้ายขวาเป็นริ้วเรือแห่ เรียกว่า สายคู่แห่

- สายนอกซ้ายขวาเป็นริ้วเรือกัน เรียกว่า สายกัน
นอกจากนี้ระเบียบรูปแบบการจัดกระบวนยังแบ่งออกเป็น 5 ตอน
1) กระบวนนอกหน้า ซึ่งอยู่ตอนหน้า ได้แก่ ทหารกองนอก
2) กระบวนในหน้า อยู่ถัดจากกระบวนนอกหน้า ได้แก่ ทหารรักษาพระองค์
3) กระบวนเรือพระราชยาน อยู่ตอนกลาง
4) กระบวนในหลัง อยู่ตอนหลังชั้นใน ได้แก่ กองทหารรักษาพระองค์
5) กระบวนนอกหลัง อยู่ตอนหลังชั้นนอก ได้แก่ ทหารกองนอก โดยทั้ง 5 ตอนนี้ มี
ประตูคั่นอยู่ทุกตอน (กระบวนพยุหยาตราชลมารค สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525)

ภาพที่ 2.17 ภาพขบวนพยุหยาตราชลมารคในพระราชพิธีลงสรง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สมัย
รัชกาลที่ 5
ที่มา: รศ.ดร. ศานติ ภักดีคา, พระเสด็จโดยแดนชล,(กรุงเทพ : มติชน, 2562) 221.
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ภาพที่ 2.18 ภาพรูปแบบการจัดริ้วขบวนพยุหยาตราชลมารค
ที่มา: พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี, คลองบางกอกน้อย.

สมัยต่อมาการจัดกระบวนเรือรบโบราณแบบที่เรียกว่ากระบวนเพชรพวงนี้หมดสิ้นไป
พร้อมกับ ที่เรือรบโบราณ กลายมาเป็นเรือพระราชพิธีที่มีรูปแบบ การจัดรูปกระบวนพยุห ยาตรา
ชลมารค ดัดแปลงมาจากแบบแผนโบราณ ระเบียบการจัดกระบวนเรือพระราชพิธีนี้ พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้ จอมพลเรือสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงวาง
หลักเกณฑ์การจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีสาหรับเสด็จฯ พยุหยาตราชลมารคขึ้นเป็น 5 แบบ คือ
2.3.1 ขบวนพยุหยาตราใหญ่
ขบวนพยุหยาตราใหญ่ใช้ในโอกาสถวายผ้าพระกฐิน หรือโอกาสสาคัญ เช่น การเสด็จฯ
เลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค การจัดขบวนแห่เป็น 4 สาย รวมกับสายกลางคือ เรือ
กลอง เรือตารวจ และเรือพระที่นั่ง เป็น 5 สาย ใช้เรือในกระบวนดังนี้ คือ
1) เรือพิฆาต 1 คู่
2) สายนอก เรือดั้ง 11 คู่
3) สายใน เรือรูปสัตว์ 4 คู่ เรียงลาดับจากหลังมาหน้าคือ เรือครุฑ เรือกระบี่ เรือ
พญาวานร เรืออสูร
4) เรือกลองนอก 1 เรือกลองใน 1
5) เรือตารวจนอก 1 เรือตารวจใน 1
6) เรือเอกชัย ทรงผ้าไตร หรือพระพุทธรูป หรือพุ่ม แล้วแต่งาน มีเครื่องสูง ธง
สามชาย
7) เรือคู่ชัก ใช้เรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยหลาวทอง มีแตรสังข์มโหระทึก
ลง
8) เรือเอกชัยพระที่นั่งลาทรง ตั้งพระที่นั่งบุษบก มีเครื่องสูง ธงสามชาย
9) เรือพลับพลา ใช้เรือพระที่นั่งศรี ทรงบัลลังก์กัญญา
10) เรือพระที่นั่งรอง ใช้เรือศรี ทรงบัลลังก์กัญญา
11) เรือตารวจตาม 2 เรือ
12) เรือทหารแซง 2 คู่ (กระบวนพยุหยาตราชลมารค สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
200 ปี พุทธศักราช 2525)
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2.3.2 ขบวนพยุหยาตราน้อย
ขบวนพยุหยาตราน้อยใช้ในโอกาสเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน การจัดขบวนแบ่งออกเป็น
2 สาย ถ้านับสายกลางคือ เรือกลอง เรือตารวจ และเรือพระที่นั่งด้วย ก็นับว่ามี 3 สาย ใช้เรือใน
กระบวน ดังนี้
1) เรือพิฆาต 1 คู่
2) เรือดั้ง 7 คู่
3) เรือรูปสัตว์ 4 คู่ ลาดับจากหลังไปหน้าคือ เรือครุฑ เรือกระบี่ เรือพญาวานร
เรืออสูร
4) เรือกลองนอก 1 เรือกลองใน 1
5) เรือตารวจนานอก 1 เรือตารวจใน 1
6) เรือเอกชัย ทรงผ้าไตรหรือพระพุทธรูป หรือพุ่ม แล้วแต่งาน มีเครื่องสูง ธง
สามชาย แตรสังข์
7) เรือคู่ชัก ใช้เรือเอกชัยเหินหาว และเรือเอกชัยหลาวทอง มีแตรสังข์
มโหระทึกลง
8) เรือพระที่นั่งลาทรง ใช้เรือศรีหรือเรือกิ่ง ทรงบัลลังก์กัญญา มีเครื่องสูง ธงสาม
ชาย ถ้าเป็นเรือศรีงดธง มีแค่เครื่องสูง
9) เรือพระที่นั่งรอง ใช้เรือศรี ทรงบัลลังก์กัญญา
10) เรือตารวจตาม 2 เรือ
11) เรือทหารแซง 2 คู่
2.3.3 ขบวนราบใหญ่
ขบวนเรือราบใหญ่เป็นการจัดกระบวนที่ใช้ในพระราชพิธีเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน ที่ไม่
ใหญ่โตนัก ไม่มีเรือรูปสัตว์เลย จัดขบวนออกเป็น 2 สาย ถ้านับสายกลาง คือ เรือกลอง เรือพระที่นั่ง
เรือตารวจด้วยก็เป็น 3 สาย มีเรือดังนี้ คือ
1) เรือพิฆาต 1 คู่
2) เรือดั้ง 11 คู่
3) เรือกลองนอก 1 เรือกลองใน 1
4) เรือตารวจนานอก 1 ใน 1
5) เรือเอกชัย มีหรือไม่แล้วแต่งาน ใช้เครื่องสูง ธงสามชาย แตรสังข์
6) เรือคู่ชัก ใช้เรือ กระบี่ 1 ครุฑ 1 มีมโหระทึกลง
7) เรือพระที่นั่งลาทรง ใช้เรือศรี ไม่มีเครื่องสูง
8) เรือพระที่นั่งรอง ใช้เรือศรี
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9) เรือตารวจตาม 2 คู่
10) เรือทหารแซง 2 คู่
2.3.4 ขบวนราบน้อย
ขบวนราบน้อยใช้ในโอกาสเดียวกับขบวนราบใหญ่ จัดขบวนเรือเป็น 2 สายเท่านั้น ใช้เรือ
ดังนี้ คือ
1) เรือพิฆาต 1 คู่
2) เรือดั้ง 11 คู่
3) เรือกลองนอก 1 ใน 1
4) เรือตารวจนานอก 1 ใน 1
5) เรือเอกชัย มีหรือไม่มีแล้วแต่งาน มีเครื่องสูง ธงสามชาย แตรสังข์
6) เรือคู่ชัก ใช้เรือทองขวานฟ้า ทองบ้าบิ่น มีมโหระทึกลง
7) เรือพระที่นั่งลาทรง ใช้เรือกราบ
8) เรือพระที่นั่งรอง ใช้เรือกราบ
9) เรือตารวงตาม 2 เรือ
10) เรือทหารแซง 2 คู่
2.3.5 ขบวนราบย่อ
ขบวนราบย่อ เป็นการจัดขบวนรับช่วงต่อในเส้นทางที่จะเสด็จฯ ไปในลาคลองที่คับ
แคบ มีเรือดังนี้ คือ
1) เรือกลอง 1 เรือ
2) เรือตารวจนา 1 เรือ
3) เรือคู่ชัก 1 คู่ ใช้เรือดั้งหรือเรือทองขวานฟ้า ทองบ้าบิ่น
4) เรือพระที่นั่งโถง ตั้งพระราชยานกง ใช้เรือกราบขนาดย่อม
5) เรือพระที่นั่งรอง ใช้เรือกราบขนาดย่อม ทรงบัลลังก์กัญญา
6) เรือตารวจตาม 1 เรือ
7) เรือทหารแซง 1 คู่ (กระบวนพยุหยาตราชลมารค สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์
200 ปี พุทธศักราช 2525)
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2.4 ระเบียบพิธีที่ถือปฏิบัติในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
นอกเหนือจากการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคในแบบต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ยัง
มีระเบียบหรือพระราชพิธีที่ถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย อาทิเช่น
- เรือที่ติดอาวุธได้มีเฉพาะแต่เรือรูปสัตว์เท่านั้น
- เรือลาใดที่ไม่มีผ้าคลุมหลังคาและไม่มีผ้าหน้าจั่ว คือ เรือกลองนอก กลองใน
เรือแซง เรือตารวจ เรือพวกนี้จะใช้หลังคากระแซงเปี๊ยะ
- เรือลาใดทอดบัลลังก์กัญญาแล้ว จะทอดบุษบกและพระราชยานกงมิได้
- พลฝีพายในเรือพระที่นั่งทรง เรือพระที่นั่งรอง และเรือทรงผ้าไตร 3 ลานี้
หากกรมพระราชวังสั่งให้ข้าราชการแต่งกายเต็มยศหรือครึ่งยศรับเสด็จฯ ต้องแต่งกายเต็มยศอย่าง
พลฝีพาย (ใช้พายเงินพายทอง) หากแต่งกายปรกติ จะแต่งกายดา สวมหมวกกลีบลาดวนใช้พายทา
น้ามัน
- ท่าพายเรือแบ่งไว้เป็น 3 ท่า คือ
1. พายธรรมดา
2. พายกระเดียด
3. พายท่านกบิน
สาหรับเรือพระที่นั่งต้องพายท่านกบินเสมอ จะเปลี่ยนท่าพายต้องขอพระบรม
ราชานุญาต

- การใช้โคมไฟ ห้ามใช้ในเรือพระที่นั่ง เรือรูปสัตว์ใช้โคมเพชร เรืออื่นๆใช้โคม
บัว (กระบวนพยุหยาตราชลมารค สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525)
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บทที่ 3
พิพิธภัณฑสถาน
3.1 ความหมาย
พิพิธภัณฑ์ [พิ-พิด-ทะ-พัน] เป็นคาที่มีมาแต่โบราณ มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี-สันกฤต
มาจากคาว่า วิวิธ เป็นคาวิเศษณ์ แปลว่า ต่างๆ กัน สมาสกับคาว่า ภัณฑ์ เป็นคานามแปลว่า สิ่งของ
เครื่องใช้ ดังนั้น เมื่อนารวมกันจึงได้คาว่า วิวิธภัณฑ์ หรือ ตามสาเนียงไทย คือคาว่า พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑสถาน [พิ-พิด-ทะ-พัน-ทะ-สะ-ถาน] ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.2525 กล่าวไว้ว่า เป็นคานาม ซึ่งหมายถึง “สถาบันถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่าง ๆ ที่มี
ความสาคัญด้านวัฒนธรรม หรือ ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาเล่าเรียน และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ”
3.2 บทบาทของพิพิธภัณฑสถาน
บทบาททางด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองการปกครอง
1) เป็นศูนย์รวมด้านวัฒนธรรมของสังคม
2) เป็นองค์กรที่สงวนรักษาอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรม
3) เป็นองค์กรที่ให้บริการการศึกษาแก่คนในสังคมและต่างถิ่น
4) เป็นองค์กรที่สร้างจิตสานึกและความภาคภูมิใจในการรักษาเอกลักษณ์ด้าน
วัฒนธรรมของสังคม
5) เป็นสถานที่พักผ่อนและท่องเที่ยวของคนในสังคมและต่างถิ่น
6) เป็นสถานที่ทาให้คนในสังคมรู้จักตนเอง รักถิ่นฐาน อยู่ร่วมกันอย่างปกติ
7) เป็นสถานที่ประสานให้คนในท้องถิ่นอื่นเข้าใจวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเอง
3.3 หน้าที่ของพิพิธภัณฑสถาน
โดยสรุปมีองค์ประกอบหลักอยู่ 8 ประการ ดังนี้
1) รวบรวมวัตถุ (Collecting)
2) ตรวจสอบ จาแนกแยกประเภทและศึกษาวิจัย (Detecting, classifying, research)
3) ทาบันทึกหลักฐาน (Recording)
4) ซ่อมสงวนรักษาวัตถุ (Conservation and preservation)
5) รักษาความปลอดภัย (Museum security) (ผศ ร.ต.อ. ดร. อนุชา แพ่งเกษร)
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6) จัดแสดง (Exhibition)
7) ให้การศึกษา (Museum education)
8) บริการด้านสังคม (Social function)
3.4 กลุ่มผู้ใช้งานบริการภายในพิพิธภัณฑสถาน
3.4.1 แบ่งตามระดับความคิด การศึกษาและรสนิยม ดังนี้
1) นักเรียน
เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการความเพลิดเพลิน มีความพึงพอใจกับการจัดแสดง
แบบง่าย เพื่อการเรียนรู้จดจาค้นหาประสบการณ์ ตื่นเต้นต่อการเรียนรู้และสนใจความงามของวัตถุ
ในห้องจัดแสดง
2) ผู้เข้าชมทั่วไป
เป็นผู้ใหญ่ เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มใหญ่ที่สุด ผู้ใช้บริการกลุ่มนี้ต้องการคาแนะนา
ด้านความสาคัญของวัตถุและความประทับใจวัตถุจัดแสดง ตลอดจนต้องการคาอธิบายประกอบและ
การจัดแสดงที่สัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง
3) ผู้สนใจพิเศษ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการดูวัตถุจัดแสดงอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
หรือการค้นคว้า
(การแบ่งตามเกณฑ์ของจิรา จงกล (2537) แบ่งกลุ่มผู้บริการจากการรวบรวมสถิติ)
3.4.2 การแบ่งผู้เข้าชมแบบยูเนสโก้ แบ่งได้ 4 กลุ่มดังนี้ คือ
1) กลุ่มประชาชนทั่วไป
นิยมเข้าชมพิพิธภัณฑสถานในวันสุดสัปดาห์หรือวันหยุด ประชาชนทั่วไปอาจไม่มี
ความรู้เป็นภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องราววัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน
การเข้าชมไม่มีวัตถุประสงค์
เฉพาะเพียงต้องการชมของแปลกที่ไม่เคยพบเห็นเป็นการหาความเพลิดพลินโดยทั่วไปมากกว่าการหา
ความรู้
2) กลุ่มนักท่องเที่ยว
ปัจจุบันการคมนาคมทั่วโลกสะดวกรวดเร็ว ประชาชนจากประเทศหนึ่งเดินทางไป
ประเทศอื่น ๆ อย่างง่ายดาย พิพิธภัณฑสถานปัจจุบันจึงเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศ โดยนักท่องเที่ยวส่วนมากประกอบไปด้วยคนที่มีภูมิหลังแตกต่างกันและต้องการเรียนรู้
เรื่องราวของวัตถุไม่เพียงแต่เที่ยวดูเพลิน ๆ (ผศ ร.ต.อ. ดร. อนุชา แพ่งเกษร)
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3) กลุ่มนักวิชาการและนักปราชญ์
ผู้รับริการกลุ่มนี้มีจานวนไม่มากและมีความรู้พื้นฐานเรื่องราวของวัตถุจัดแสดงเป็น
อย่างดี มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาหาข้อมูล ไม่สนใจเทคนิคการจัดแสดง
4) นักเรียน
เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีจานวนมากที่สุดและมีความต้องการการบริการมากกว่า
ประเภทอื่น จุดมุ่งหมายสาคัญ คือ ต้องการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ดังนั้นการจัดแสดงที่มีคาบรรยาย จึง
เป็นประโยชน์มากสาหรับผู้ใช้บริการกลุ่มนี้
3.5 การแบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์
แบ่งตามลักษณะของสิ่งที่รวบรวมไว้หรือตามแขนงวิชา
1) พิพิธภัณฑ์ด้านศิลปะ (Museum of Arts)
2) พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย (Gallery of Contemporary Arts)
3) พิพิธภัณฑ์ด้านธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum)
4) พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และเครื่องจักรกล (Museum of Science and
Technology)
5) พิพิธภัณฑ์ด้านมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยา (Museum of Anthropology
and Ethnology)
6) พิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี (Museum of History and
Archaeology)
7) พิพิธภัณฑ์ประจาเมืองหรือท้องถิ่น (Regional Museum/City Museum)
8) พิพิธภัณฑ์แบบพิเศษ (Specialized Museum)
9) พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันศึกษา (University Museum)
3.6 ประเภทของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
3.6.1 พิพิธภัณฑ์ประเภททั่วไป (General Museum หรือ Encyclopedia Museum) หรือ
ประเภทรวม โดยแบ่งประเภทงานตามแขนงวิชาต่างๆ
3.6.2 พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ (Museum of Arts) ที่แบ่งออกเป็น 5 แบบ
1) พิพิธภัณฑสถานศิลปะประยุกต์
2) หอศิลป์
3) ศิลปะสมัยใหม่ (ผศ ร.ต.อ. ดร. อนุชา แพ่งเกษร)
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4) พิพิธภัณฑสถานศิลปะประเภทการแสดง
5) พิพิธภัณฑสถานศิลปกรรมแรกเริ่ม
3.6.3 พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Museum of Anthropology &
Ethnology)
3.6.4 พิพิธภัณฑ์ด้านธรรมชาติวิทยา (Nature Science Museum)
3.6.5 พิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี (Museum of History & Archaeology)
1) พิพิธภัณฑสถาน
ที่จัดแสดงหลักฐานประวัติศาสตร์แสดงชีวิตความเป็นอยู่หรือ
วัฒนธรรมและประเพณีพื้นเมือง อาจยกเป็น พิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง
2) พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์
รวบรวมและจัดแสดงหลักฐานประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น
3) บ้านประวัติศาสตร์ เช่น อาคารหรือบ้านที่มีความสาคัญด้านประวัติศาสตร์จัดแสดง
ตามสภาพจริง
4) โบราณสถาน อนุสาวรีย์และสถานที่สาคัญ ด้านวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑสถานประวัติศาสตร์และโบราณคดี
3.6.6 พิพิธภัณฑสถานชาติพันธุ์วิทยาและประเพณีพื้นเมือง (Museum of Anthropology &
Ethnology)
3.7 หลักการของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
3.7.1 รวบรวมเก็บรักษามรดกด้านวัฒนธรมทุกประเภทของชาติไว้มิให้เสื่อมสูญและจัดแสดง
ให้ประชาชนศึกษาค้นคว้าหาความรู้
3.7.2 เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทุกสาขาของศิลปวิทยา เช่น โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ชาติพันธุ์วิทยา เทคโนโลยีและนวัตกรรมตรง ๆ เป็นต้น
3.7.3 เป็นแหล่งการศึกษานอกระบบ สาหรับผู้ไม่มีโอกาสศึกษาในระบบโรงเรียนและเป็น
แหล่งที่สามารถจัดสื่อการเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อสนองความต้องการของสถานศึกษา นักเรียน
นักศึกษาเข้ามาใช้สื่อเหล่านี้ได้อย่างเสมอภาคกัน
3.7.4 เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้ความเพลิดเพลินแก่ประชาชนทุกวัย
3.7.5 เป็นแหล่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทั้งภายในประเทศ และชาวต่างชาติ เข้ามาศึกษาชื่นชมกับมรดกด้านวัฒนธรรม ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ (ผศ ร.ต.อ. ดร. อนุชา แพ่งเกษร)
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3.8 ส่วนประกอบของอาคารพิพิธภัณฑ์
ในการจาแนกองค์ประกอบของอาคารพิธภัณฑสถาน พิจารณาตามหน้าที่แต่ละส่วนของอาคาร
เพื่อทาให้อาคารเกิดประโยชน์ใช้สอยอย่างเหมาะสมและครบถ้วน (จิรา จงกล, 2532)
3.8.1 ส่วนบริการสาธารณะ (Public services) หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณของอาคารซึ่งจัดไว้
เพื่อการบริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามา ซึ่งสามารถแบ่งส่วนได้ดังนี้
1) ทางเข้า ทางออก (Entrances and exits)
2) อาคารพิพิธภัณฑสถานควรมีทางเข้าและทางออกสาหรับนักท่องเที่ยวเพียงทางเดียว
แต่ทางเข้าทางออกสาหรับเจ้าหน้าที่มีเพิ่มเติม และมีทางออกฉุกเฉิน
3) ที่จาหน่ายบัตร (Ticket)
4) เป็นส่วนที่มีความจาเป็นเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาบารุงอาคาร โดยควร
ตั้งอยู่บริเวณก่อนทางเข้าพื้นที่จัดแสดง
5) ห้องรับฝากของ (Check room)
6) เป็นส่วนบริการฝากสัมภาระของนักท่องเที่ยว โดยมีพื้นที่รองรับอย่างเพียงพอ และ
ควรมีช่องที่เป็นกุญแจด้วย
7) ติดต่อสอบถาม (Information deck)
8) ควรอยู่ในพื้นที่ทางเข้าออกและพื้นที่พักคอย
เพื่อความสะดวกในการให้ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยว
9) ร้านพิพิธภัณฑสถาน หรือร้านขายของที่ระลึก (Museum shop)
10) ร้านค้าในพิพิธภัณฑสถานขนาดเล็กควรจะอยู่รวมกับส่วนติดต่อสอบถาม แต่หาก
เป็นร้านค้าในพิพิธภัณฑสถานขนาดใหญ่ควรจะอยู่ในพื้นที่พักคอย
11) พื้นที่พักคอยและต้อนรับ (Lobby)
12) สาหรับพิพิธภัณฑสถานขนาดเล็กไม่จาเป็นที่จะต้องมีพื้นที่พักคอย
แต่สาหรับ
พิพิธภัณฑสถานขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ จะต้องมีห้องพักคอยก่อนที่จะเข้าถึงของจัดแสดง โดย
พื้นที่พักคอยนั้นควรจะประกอบไปด้วย ที่นั่งพัก ทั้งในลักษณะเดี่ยวและกลุ่มเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ
13) ส่วนบริการอาหาร (Restaurant or Cafeteria)
พื้นที่ในการบริการอาหารขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้ใช้งานและขนาดของ
พิพิธภัณฑสถาน ในพิพิธภัณฑสถานขนาดใหญ่อาจต้องมีทั้งพื้นที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม และใน
พิพิธภัณฑสถานขนาดเล็กนั้นจะมีเพียงพื้นที่บริการเครื่องดื่มเพียงอย่างเดียง เนื่องจากจะใช้เวลาใน
การเข้าชมน้อยกว่า (รภัส เทพรักษ์, 2559)
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นอกจากพื้นที่บริการอาหารสาหรับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังต้องมีพื้นที่บริการอาหาร
สาหรับเจ้าหน้าที่ด้วย
14) ส่วนห้องน้า (Toilet)
ไม่ว่าพิพิธภัณทสถานขนาดเท่าไหร่ ควรจะต้องมีห้องน้าสาหรับนักท่องเที่ยว อย่าง
น้อย 4 ห้อง
15) ที่จอดรถ (Car park)
การกาหนดพื้นที่จอดรถขึ้นอยู่กับขนาดของพิพิธภัณฑสถาน ควรมีที่จอดรถทั้งของ
นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ โดยมีพื้นที่จอดรถทัวร์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะด้วย
16) ห้องพักคนงาน (Worker room)
มีไว้เพื่อรองรับคนงาน คนสวน คนทาความสะอาด ยาม และมีห้องเก็บสัมภาระ
สาหรับเก็บของและรับประทานอาหารกลางวัน
17) โรงรถ (Garage) เป็นโรงรถสาหรับพิพิธภัณฑสถานที่ใช้สาหรับขนย้ายวัตถุต่างๆ
3.8.2 ส่วนบริการทางการศึกษา (Educational services)
ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของพิพิธภัณฑสถานว่ามีความมุ่งเน้นในการให้บริการทางการศึกษา
แก่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด โดยส่วนบริการทางการศึกษาประกอบไปด้วย
1) ห้องประชุมหรือห้องบรรยาย (Auditorium)
ควรจะมีอย่างน้อย 1 ห้อง เพื่อใช้ในการบรรยายหรือแสดงต่างๆ
2) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติงาน (Classroom or studio)
จานวนห้องขึ้นอยู่กับกิจกรรมของพิพิธภัณฑสถาน เพื่อเป็นการเพิ่มความน่าสนใจ
ในการจัดแสดงและให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ
3) ห้องสมุด (Library)
มี 2 รูปแบบ คือ ห้องสมุดที่ใช้เฉพาะเจ้าหน้าที่และห้องสมุดที่เปิดให้
บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้งานได้
3.8.3 ส่วนงานฝ่ายบริหาร (Administrative office)
เป็นห้องทางานของผู้อานวยการ ห้องประชุมเจ้าหน้าที่ ห้องทางานเลขานุการและเจ้าหน้าที่
ควรจัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนอยู่ในตาแหน่งเดียวกันและรวมกลุ่มกัน
3.8.4 ส่วนบริการสนับสนุน (Service)
1) คลัง (Store)
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนวัตถุที่เหลือจากการจัดแสดงหรือเป็นวัตถุที่เก็บเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า และส่วนคลังรวม (รภัส เทพรักษ์, 2559)
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2) งานทะเบียน (Register)
ประกอบด้วย
- ห้องรับของ (Receiving room)
- สานักงาน (Office)
- ห้องเก็บของ (Storage)
- ห้องถ่ายรูป (Photography workroom)
- ห้องช่างไม้ (Work shop)
- ห้องปฏิบัติการสงวนรักษา (Conservation workshop)
3) ฝ่ายเทคนิค (Technical service)
เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพิพิภัณฑสถาน เป็นการดูแลรักษาของ
วัตถุที่จัดแสดงก่อนเข้าสู่พื้นที่จัดแสดง
3.8.5 ส่วนงานรักษาความปลอดภัย (Security service)
จะต้องมีพื้นที่สาหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นห้องควบคุมและห้องเก็บกุญแจ
3.8.6 ส่วนงานจัดแสดง (Exhibition area)
เป็นส่วนที่มีความสาคัญมากที่สุดของพิพิธภัณฑสถาน เนื่องจากเป็นจุดมุ่งหมายของผู้เข้าชมทุกคน
1) การแบ่งเนื้อที่ส่วนจัดแสดง ขึ้นอยู่กับพิพิธภัณฑสถานแต่ละประเภท โดยแบ่งเนื้อที่
จัดแสดงเป็น 2 รูปแบบ คือ การจัดแสดงแบบถาวร และการจัดแสดงแบบชั่วคราว
2) ลักษณะของห้องจัดแสดง
- ห้องแสดงแบบยกพื้นโล่ง (Hall with a balcony)
มีห้องโถงชั้นล่าง ขึ้นบันไดไปเป็นห้องระเบียงโล่งโดยรอบมองลงมาเห็นชั้นล่าง
- ห้องแสดงที่ใช้แสงธรรมชาติจากหลังคา (Skylighted gallery)
- ห้องแสดงแบบไม่มีหน้าต่าง (No windows rooms)
- ห้องแสดงแบบประวัติศาสตร์ (Period rooms) (รภัส เทพรักษ์, 2559)
3.9 ประเภทของการจัดแสดง
3.9.1 การจัดแสดงถาวร (Permanent exhibition) เป็นการจัดแสดงที่ตั้งแสดงไว้ประจาเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อ นักเรียน นักศึกษา เนื่องจากสิ่งที่จัดแสดงในพื้นที่จะเป็นวัตถุที่สาคัญและมีคุณค่า
โดยการจัดแสดงแบบถาวรสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ
1) การจัดแสดงถาวรหลัก
เป็นพื้นที่จัดแสดงที่มีวัตถุหรือสิ่งที่มีความสาคัญมาก โดยจะมีการจัดแสดงจานวน
น้อยชิ้น
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2) การจัดแสดงเพื่อการศึกษาค้นคว้า
เป็นการจัดแสดงวัตถุและสิ่งที่มีความสาคัญรองลงมาเพื่อให้นักวิชาการได้เข้ามา
ศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติม
3) การจัดแสดงเพื่อการศึกษา
เป็นการจัดแสดงวัตถุหรือสิ่งของที่ไม่มีความสาคัญในตัวเอง เช่น วัตถุจาลอง วัตถุที่
เกิดความเสียหาย
3.9.2 การจัดแสดงชั่วคราว (Temporary exhibition) หรือการจัดแสดงหมุนเวียน
(Changing exhibition) เป็นการจัดแสดงที่จะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา จะมีการใช้แสงสี เสียง การ
บรรยาย เพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจและชักจูงจากนักท่องเที่ยว
3.10 การจัดทางสัญจรภายในพิพิธภัณฑ์
ในการวางผังพิพิธภัณฑ์จะต้องคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ต่างๆ ควรวางเส้นทางเดิน
ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้อย่างทั่วถึง และการจัดพื้นที่สาหรับเจ้าหน้าที่เพื่อการขนย้ายและ
ปรับเปลี่ยนการจัดแสดงได้อย่างทั่วถึง
3.11 รูปแบบการจัดแสดง
สามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบดังต่อไปนี้
1) การจัดแสดงเพื่อความงาม (Aesthetic the Sensation)
2) การจัดแสดงให้ความรู้ (Instruction Present)
3) การจัดแสดงตามสภาพธรรมชาติ (Natural Context Exhibition)
4) การจัดแสดงตามสภาพจริง (Authentic Setting Present) (รภัส เทพรักษ์ ,
2559)
3.12 บทสรุปการใช้สอย
การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์โครงการนี้ จัดอยู่ในลักษณะพิพิธภัณฑ์แบบพิเศษ (Specialized
Museum) เพราะสิ่งที่จัดแสดงนั้นเป็นวัตถุทมี่ ีลักษณะแบบเดียวกันทั้งหมด อีกทั้งยังมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การสงวนรักษา แต่กย็ ังคงมีการนาวัตถุออกมาใช้งานอยู่เนื่อง
ในโอกาสพิเศษต่างๆ ลักษณะพื้นที่การจัดแสดงของโครงการนั้นจึงเป็นทั้งพื้นที่การจัดแสดงคุณค่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมและการเก็บรักษาไว้เพื่อนาออกมาใช้งานได้ในขณะเดียวกัน ส่งผลให้การออกแบบ
การจัดแสดงวัตถุในแง่ ของการสงวนรักษาไว้ซึ่งรูปลั กษณ์ของวัตถุจัดแสดงนั้น ไม่ซับซ้อนมากนัก
หากแต่เน้นไปถึงความสะดวกในการนาวัตถุเข้าและออกได้ง่ายในโอกาสต่างๆ เช่น การนาออกมาซ่อม
บารุงหลังจากผ่านการใช้งานในแต่ละครั้ง เป็นต้น
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จากเหตุผลดังกล่าว นาไปสู่การออกแบบพื้นที่ใช้สอยโครงการที่ ต้องคานึงถึงความสาคัญ 2
ส่วนประกอบกันคือ
1) วัตถุจัดแสดง ซึ่งในโครงการนี้คือเรือพระราชพิธี ที่มีขนาดใหญ่และมีรายละเอียดที่วิจิตร
งดงามที่ต้องดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด
2) พื้นที่จัดแสดง ที่ต้องสามารถเก็บรักษาเรือพระราชพิธีและสามารถนาเข้าออกได้ง่ายตาม
โอกาสต่างๆ ซึ่งในโครงการนี้คือพื้นที่ริมแม่น้าเจ้าพระยาช่วงพระบรมมหาราชวัง (ราช
นาวีสโมสรเดิม)

ภาพที่ 3.1 ภาพตารางแสดงพื้นที่ใช้สอยในแต่ละองค์ประกอบของโครงการ

ภาพที่ 3.2 ภาพแผนภูมิวงกลมแสดงพื้นที่ใช้สอยในแต่ละองค์ประกอบของโครงการ
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จะเห็นได้ว่าการจัดแสดงเรือพระราชพิธีนั้นไม่ได้มีรายละเอียดการจัดแสดงที่ซับซ้อน เน้นไป
ที่ระบบการสัญจรของผู้เข้าใช้งานโครงการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และการสัญจรทางน้าเพื่อการลาเลียง
เรือเข้าและออกได้ง่ายเป็นสาคัญ

ภาพที่ 3.3 ภาพแสดงความสัมพันธ์ของหน้าที่ใช้สอยกับผู้ใช้โครงการและเส้นทางการสัญจร

ภาพที่ 3.4 ภาพแสดงความสัมพันธ์ของหน้าที่ใช้สอยกับผู้ใช้โครงการและเส้นทางการสัญจร-ผสานแนวความคิดโครงการ
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ภาพที่ 3.5 ภาพแสดงความสัมพันธ์ของหน้าที่ใช้สอยกับผู้ใช้โครงการและเส้นทางการสัญจร-ผสานพื้นที่ตั้งโครงการ

ภาพที่ 3.6 ภาพแสดงความสัมพันธ์ของหน้าที่ใช้สอยกับผู้ใช้โครงการและเส้นทางการสัญจร-ผสานพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 3.7 ภาพแสดงความสัมพันธ์ของหน้าที่ใช้สอยกับผู้ใช้โครงการและเส้นทางการสัญจร-ผสานรายละเอียดการใช้งาน

ภาพที่ 3.8 ภาพแสดงผังบริเวณโครงการ
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บทที่ 4
การวิเคราะห์และแนวคิดในการออกแบบ
4.1 พื้นที่ตั้งโครงการ
พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ของเรานั่น เป็นที่ทราบกันดีถึงเรื่องความทรงคุณค่าและความสาคัญ
ทั้งในทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม โบราณคดี และยังรวมถึงในเชิงวัฒธรรมและ
ประเพณีอีกด้วย การพัฒนาพื้นที่ทรงคุณค่าเช่นนี้ต้องร่วมกันหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสม
กับรายละเอียดที่กล่าวมา ทั้งยังต้องสอดคล้องกับการใช้งานของประชาชนในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน
กรุงเทพมหานครมีนโยบายการดาเนินงานเป็นพิเศษเฉพาะพื้นที่ โดยมีการจัดตั้งให้มีคณะกรรมการ
โครงการกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้น ซึ่งปัจจุบันคือ คณะกรรมการการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่า เพื่อดูแลแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ให้มีการพัฒนาพื้นที่ตอบสนองต่อ
ประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบันอย่างเหมาะสม ควบคู่กันไปกับการอนุรักษ์และดารงค์ไว้ซึ่งคุณค่าความเป็น
มรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของประเทศ

ภาพที่ 4.1 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ตั้งโครงการ
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ภาพที่ 4.2 ภาพแผนที่โบราณ พุทธศักราช 2464/ 2495/ 2508
ที่มา: ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แผนปฏิบัติการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณราชนาวีสโมสร, 51-54.

ราชนาวีสโมสร
เป็นพื้นที่ตั้งอยู่ในตาแหน่งที่สาคัญในทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่คั่นอยู่
ระหว่างเขตพระราชฐานพระบรมมหาราชวังกับแม่น้าเจ้าพระยา มีพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยและท่ารา
ชวรดิฐที่เป็นท่าเรือหลักในการเสด็จพระราชดาเนินกระบวนพยุหยาตราชลมารค ซึ่งปัจจุบันพื้นที่มีการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นอาคารสมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้สอยของราชนาวีสโมสรของกองทัพเรือ
และเป็นที่จอดรถให้กับอาคารข้างเคียงในบริเวณ ซึ่งอาคารเหล่านี้ได้ลุกล้าเขตแม่น้าเจ้าพระยาและบด
บังทัศนียภาพของพระบรมมหาราชวังในมุมมองจากแม่น้าเจ้าพระยาซึ่งเป็นมุมมองสาคัญทางประวัติ
ศาสตร์อย่างสิ้นเชิง แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโสินทร์ ซึ่งคณะรัฐมนตมีมติเมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2540 ได้กาหนดให้มีโครงการปรับปรุงบริเวณราชนาวีสโมสรขึ้น โดยมีแนวคิด
หลักของโครงการคือ
1. เร่งรัดให้กองทัพเรือจัดทาแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการย้ายราชนาวี
สโมสรออกจากบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน
2. จัดทาเป็นพื้นที่เปิดโล่งต่อเนื่องกับทาราชวรดิฐ เพื่อเปิดมุมมองด้านแม่น้าเจ้าพระยา
โดยอาจใช้ประโยชน์เป็นสวนสาธารณะสาหรับประชาชน
แต่เนื่องด้วยประวัติศาสตร์ของพื้นที่และกลุ่มอาคารในปัจจุบันนั้นไม่สอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนาพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งยังมีพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยและท่าเรือราชวรดิฐซึ่งเป็นสถานที่สาคัญที่ใช้
ในพระราชพิธีเสด็จฯ กระบวนพยุหยาตราชลมารค แนวทางการพัฒนาพื้นที่จึงไม่อาจเพิกเฉยต่อ
บริบทความสาคัญในส่วนนี้ได้
กระบวนพยุหยาตราชลมารคมีความสาคัญทั้งในประเทศและ
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ต่างประเทศตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
การถือโอกาสนาพื้นที่ผืนนี้มาพัฒนาต่อในทิศทางของการทา
พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีและกระบวนพยุหยาตราชลมารคนั้น ดูจะเป็นโครงการที่เหมาะสม กอปร
กับพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีปัจจุบันที่คลองบางกอกน้อยนั้นเข้าถึงยาก ด้วยตาแหน่งที่ตั้ง
ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาพื้นที่ราชนาวีสโมสรใหม่ ควรมีการนาเสนอข้อมูล การจัดแสดง องค์ความรู้
ต่างๆเกี่ยวกับเรือและกระบวนพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารค เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ซาบซึ้งและ
ตระหนักถึงความสาคัญของเรือและกระบวนพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารค และส่งต่อไปถึงนานา
อารยประเทศสืบไป (ศูนย์บริการวิชาการและวิจัย)
4.2 ขอบเขตพื้นที่โครงการ
ขอบเขตด้านพื้นที่ตั้งโครงการส่วนใหญ่อยู่ในเขตราชนาวีสโมสรและสวนนาคราภิรมย์
(กรมการค้าภายในเดิม) ได้แก่
- ด้านทิศเหนือ
จด ท่าช้างวังหลวง
- ด้านทิศใต้
จด ท่าเตียน

- ด้านทิศตะวันออก จด พระบรมมหาราชวัง
- ด้านทิศตะวันตก จด แม่น้าเจ้าพระยา

ภาพที่ 4.3 ภาพถ่ายมุมสูงพื้นที่โครงการ : มุมมองจากท่าเตียนไปท่าช้าง
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ภาพที่ 4.4 ภาพถ่ายมุมสูงพื้นที่โครงการ : มุมมองจากท่าเตียนไปพระบรมมหาราชวัง
ภาพที่ 4.5 ภาพถ่ายมุมสูงพื้นที่โครงการ : มุมมองจากโครงการออกไปฝั่งธนบุรี

ภาพที่ 4.6 ภาพถ่ายมุมสูงพื้นที่โครงการ : มุมมองจากโครงการออกไปแม่น้าเจ้าพระยา
ภาพที่ 4.7 ภาพถ่ายมุมสูงพื้นที่โครงการ : มุมมองจากโครงการไปวัดอรุณฯ

4.3 การศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่โครงการ
การศึกษาวิเคราะห์แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์
โดยเน้น
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณราชนาวีสโมสร สารวจและวิเคราะห์ข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่และ
บริเวณโดยรอบดังต่อไปนี้
4.3.1 การใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ลักษณะการใช้พื้นที่โครงการโดยภาพรวมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบกันคือ
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ภาพที่ 4.8 ผังแสดงการวิเคราะห์พื้นที่โครงการ : การใชัที่ดินและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

1) พื้นที่กองทัพเรือ ได้แก่ อาคารราชนาวีสโมสร, อาคารร้านสวัสดิการ และกลุ่ม
อาคารกองทัพเรือ เช่น กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ สโมสรข้าราชการและบริพาร เป็นต้น
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ดาดแข็งสาหรับการจอดรถ
อาคารในพื้นที่และอาคารใกล้เคียงในบริเวณ

ภาพที่ 4.9 ภาพอาคารราชนาวีสโมสร
ภาพที่ 4.10 ภาพกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

รองรับการจอดรถให้กับ
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2) พื้นที่สานักพระราชวัง ได้แก่ พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย และ ท่าราชวรดิฐ

ภาพที่ 4.11 ภาพพระตาหนักแพบริเวณท่าราชวรดิฐปัจจุบัน
ที่มา: พิพัฒน์ พงศ์รพีพร, ภาพมุมกว้างของกรุงเทพมหานคร ในสมัยรัชกาลที่ 4

พระบรมมหาราชวัง

ภาพที่ 4.12 ภาพพระบรมมหาราชวัง
ที่มา: วิกิพีเดีย สาราณุกรมเสรี

พระบรมมหาราชวัง หรือ พระราชวังพระนคร เป็นพระราชวังที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ที่แขวง
พระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
แม้ปัจจุบันจะไม่เป็นที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์แล้ว แต่พระบรมมหาราชวังก็ยังคงถูกใช้ในงานพระราชพิธีสาคัญต่าง ๆ ทุกปีจนถึง
ปัจจุบัน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมใน
ปี พ.ศ. 2549 ถึง 8,995,000 คน
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ภาพที่ 4.13 ภาพพระบรมมหาราชวัง รัตนโกสินทร์ตอนต้น
ที่มา: ยลยินย้อนวันวาน ย่านเกาะรัตนโกสินทร์ [https://ratthanakosinontour.weebly.com]

ประวัติ :
พระบรมมหาราชวังช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์
แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังตาบลบางกอกซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรง
ข้ามแม่น้าเจ้าพระยา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังหลวงขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง
การปกครองประเทศ และเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี การก่อสร้าง
พระราชวังหลวงเริ่มขึ้นพร้อมกับการสร้างพระนครเมื่อ พ.ศ. 2325 โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นที่
อยู่ของพระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนทั้งหลาย ดังนั้น พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปอยู่สถานที่
แห่งใหม่ตั้งแต่คลองใต้วัดสามปลื้มจนถึงคลองเหนือวัดสามเพ็ง เริ่มดาเนินการในวันที่ 22 เมษายน
หลังพระราชพิธียกเสาหลักเมือง 1 วัน และเริ่มก่อสร้างพระบรมมหาราชวังในวันที่ 6 พฤษภาคม
ก่อนจะมีการเฉลิมพระราชมณเฑียรในวันที่ 13 มิถุนายน แต่ขณะนั้นพระราชมนเฑียรสร้างด้วยเครื่อง
ไม้และสร้างเสาระเนียดรายรอบพระราชวัง เพื่อประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษก
ต่อมาในปี พ.ศ. 2326 พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชมนเทียร พระมหา
ปราสาท เปลี่ยนเสาระเนียดจากเครื่องไม้เป็นก่อกาแพงอิฐ สร้างประตูรายรอบพระบรมมหาราชวัง
ตลอดจนสร้างพระอารามในพระราชวังหลวงคือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อประดิษฐานพระพุทธ
มหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เมื่อสร้างพระราชนิเวศน์มนเฑียรเป็นการถาวรแล้วโปรดเกล้า
ฯ ให้มีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตามแบบแผนราชประเพณีอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2328
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พระบรมมหาราชวังได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมขยายอาณาเขตและบูรณปฏิสังขรณ์มาในทุก
รัชกาล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ พระราชอนุชา ขึ้นเป็น
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงทรงบัญญัติให้เรียกพระราชวังหลวงว่า
"พระบรมมหาราชวัง" นั่นคือ ทรงบัญญัติให้ใช้คาว่า "บรม" สาหรับฝ่ายวังหลวง และ “บวร” สาหรับ
ฝ่ายวังหน้า พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าจึงเรียกว่า "พระบวรราชวัง" เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้ว พระราชวังหลวงก็ยังคงใช้ว่า "พระบรมมหาราชวัง" มา
จนกระทั่งปัจจุบัน
ที่ตั้งและอาณาเขต :
พระบรมมหาราชวัง ถ.หน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างราชธานี
แห่งใหม่แล้วก็โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังไว้ด้วย ที่ตรงบริเวณพระบรมมหาราชวังใน
ปัจจุบันนี้แต่เดิมเป็นชุมชนชาวจีน พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ชาวจีนเหล่านี้อพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่
บริเวณสาเพ็งในปัจจุบัน ในปัจจุบันพระบรมมหาราชวังตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่สาคัญเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้
- ทิศเหนือ
ติดกับท้องสนามหลวง
- ทิศตะวันออก ติดกับกระทรวงกลาโหม
- ทิศใต้
ติดกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
- ทิศตะวันตก ติดกับแม่น้าเจ้าพระยา

ภาพที่ 4.14 ภาพแสดงผังพระบรมมหาราชวังและพื้นที่ใกล้เคียง
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ที่มา: ยลยินย้อนวันวาน ย่านเกาะรัตนโกสินทร์ [https://ratthanakosinontour.weebly.com]

พื้นที่ของพระบรมมหาราชวังในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เมื่อแรกสร้าง มีเนื้อที่ทั้งหมด 132 ไร่ ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรด
เกล้าฯ ขยายเขตพื้นที่ออกไปเป็น 152 ไร่ 2 งาน จนถึงปัจจุบัน แผนผังของพระบรมมหาราชวังได้
ยึดถือแบบของพระราชวังหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยา คือสร้างติดกับแม่น้า หันหน้าไปทางทิศเหนือโดยมี
แม่น้าเจ้าพระยาอยู่ทางทิศตะวันตก ให้กาแพงเมืองด้านข้างแม่น้าเป็นกาแพงพระบรมมหาราชวัง
ชั้นนอก และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระอารามหลวงในพระราชวังตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ์
ของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก
เขตพระราชฐาน :

ภาพที่ 4.15 ภาพมุมสูงพระบรมมหาราชวังแสดงรายละเอียดอาคารต่างๆ
ที่มา: ยลยินย้อนวันวาน ย่านเกาะรัตนโกสินทร์ [https://ratthanakosinontour.weebly.com]

พระบรมมหาราชวังสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็นบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเขต
พระราชฐานอันเป็นพื้นที่สาหรับเป็นที่ประทับและบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ โดย
เขตพระราชฐานสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
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1) เขตพระราชฐานชั้นหน้า
นับตั้งแต่ประตูวิเศษไชยศรีถึงประตูพิมานไชยศรี (ไม่นับรวมบริเวณวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม) รวมทั้ง บริเวณรอบนอกกาแพงชั้นในของพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ตั้งของหน่วย
ราชการต่าง ๆ และที่ทาการของทหารรักษาพระราชวัง เช่น สานักพระราชวัง สานักราชเลขาธิการ
ราชบัณฑิตยสถาน
2) เขตพระราชฐานชั้นกลาง
เป็นที่ประดิษฐานของ พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่ง
พุดตานกาญจนสิงหาสน์ ในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและ
พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท นับตั้งแต่ประตูพิมานไชยศรีถึงประตูสนามราชกิจ เป็นที่ตั้งของ
ปราสาทราชมณเฑียรทั้งสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตก ใช้ประกอบพระราชพิธีสาคัญ ๆ เช่น พระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีฉัตรมงคล ประกอบไปด้วย
- หมู่พระมหามณเฑียร
พระมหามณเฑียร เป็นหมู่พระที่นั่งที่สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เพื่อทรงใช้เป็นที่ประทับและเป็นพระราชพิธีมณฑลในพระราชพิธี
ปราบดาภิเษก ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางและชั้นใน ปัจจุบัน ใช้เป็นพระราชพิธีมณฑลสาหรับ
ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีสาคัญอื่น ๆ ในพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ใน
ราชวงศ์จักรีสืบเนื่องกันมา โดยพระที่นั่งที่สาคัญของพระมหามณเฑียร ได้แก่ พระที่นั่งจักรพรรดิ
พิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน
- หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการและเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ ตั้งอยู่ในเขต
พระราชฐานชั้นกลางและชั้นใน เดิมประกอบด้วยหมู่พระที่นั่ง 11 องค์ ปัจจุบัน พระที่นั่งในหมู่พระที่
นั่งจักรีมหาปราสาทอยู่ในสภาพที่ชารุดจนเกินกว่าการบูรณะได้จึงมีการรื้อพระที่นั่งลงหลายองค์
อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่
บนสถานที่เดิม พระที่นั่งที่สาคัญของหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ได้แก่ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ และพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

- หมู่พระมหาปราสาท
หมู่พระมหาปราสาท เป็นหมูพ่ ระที่นั่งที่สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสาคัญและเป็นพระราชมณเฑียร
ที่ประทับ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางและชั้นใน ปัจจุบัน หมู่พระมหาปราสาทใช้เป็นสถานที่
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ประกอบพระราชพิธีสาคัญ อาทิ พระราชพิธีฉัตรมงคล รวมทั้ง เป็นสถานที่สาหรับสรงน้าพระบรมศพ
และประดิษฐานพระบรมศพของของพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง พระที่นั่งที่สาคัญ ได้แก่ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระที่นั่งพิมานรัตยา พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท และพระที่นั่งราชกรัณยสภา
- พระที่นั่งบริเวณสวนศิวาลัย
สวนศิวาลัย เป็นสวนภายในพระบรมมหาราชวัง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก
ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของพระอภิเนาว์นิเวศน์อันเป็นพระราชมณเฑียรที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตราบจนเสด็จสวรรคต แต่พระราชมณเฑียรดังกล่าวเกิดการชารุดทรุดโทรมจนยาก
ต่อการบูรณะซ่อมแซม ดังนั้น จึงจาต้องรื้อถอนไปเกือบหมดสิ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบัน สวนศิวาลัยและบริเวณใกล้เคียงมีพระที่นั่งที่สาคัญตั้งอยู่ ได้แก่ พระ
พุทธรัตนสถาน พระที่นั่งมหิศรปราสาท พระที่นั่งบรมพิมาน และพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท
3) เขตพระราชฐานชั้นใน
นับตั้งแต่ประตูสนามราชกิจจนถึงแถวเต๊งทางทิศใต้ เป็นเขตสาหรับผู้หญิงล้วน
ผู้ชายที่อายุ 13 ปีขึ้นไปห้ามเข้า (ยกเว้นองค์พระมหากษัตริย์) หากจะเข้าก็ต้องมีโขลนกากับดูแล
(โขลน คือ ตารวจหญิงที่คอยกากับดูแล ความเรียบร้อยในเขตพระราชฐานชั้นใน) เป็นที่ตั้งของพระ
ตาหนัก ตาหนัก เรือน ของพระมเหสี พระราชเทวี พระชายา พระราชธิดา เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม
ข้าราชบริพารและข้าราชการฝ่ายใน
การใช้งาน :
พระบรมมหาราชวังได้ใช้เป็นที่ประทับและศูนย์กลางการปกครองของพระมหากษัตริย์
สมัยรัตนโกสินทร์มาตลอด จนถึงกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประทับ
เพียงครั้งคราว ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรได้
เสด็จประทับ ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง กระทั่งเสด็จสวรรคต หลังจากนั้นจนถึง
ปัจจุบัน มิได้มีพระมหากษัตริย์เสด็จมาประทับในพระบรมมหาราชวังเป็นการถาวรอีก ปัจจุบันพระที่
นั่งบรมพิมาน เป็นเขตพระราชฐานและที่ประทับส่วนพระองค์ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จ
ประทับบ้างเป็นครั้งคราว เช่นเวลาซ่อมพระตาหนักจิตรลดารโหฐาน หรือเวลามีการพระราชพิธี เป็น
ต้น พระบรมมหาราชวังใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสาคัญต่าง ๆ ตามพระราชประเพณี, เป็นที่
รับแขกเมือง และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งเป็นที่ตั้งพระบรมศพและพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์
ชั้นสูง ส่วนบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกได้ใช้เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ เช่น สานักพระราชวัง,
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สานักราชเลขาธิการและสานักงานราชบัณฑิตยสภา และเขตพระราชฐานชั้นในก็มิได้เป็นที่อยู่อาศัย
ของเจ้านายฝ่ายในอีกต่อไป แต่ยังคงเป็นที่ทาการและที่พานักของข้าราชการสานักพระราชวัง ฝ่าย
พระราชฐานชั้นในบางส่วนซึ่งล้วนเป็นสตรีทั้งสิ้น
ตาหนักแพ
เรื่องตาหนักแพ เป็นคาใหม่ไม่ใช่คาโบราณ ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอธิบายว่าคาที่เรียกตาหนักแพ คือ ท่าที่ประทับเรือพระที่นั่งของพระเจ้า
แผ่นดิน หรือพระมหาอุปราชแต่ก่อนมีชื่อว่าพระฉนวนน้าประจาท่าพระราชวังหลวงหรือพระราชวัง
บวรฯ ทรงกล่าวถึงพระฉนวนน้าประจาท่าพระราชวังหลวงว่ามีมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุง
ธนบุรีก็มีการสร้างพระฉนวนน้าประจาท่าพระราชวังหลวงที่เหนือปากคลองบางกอกใหญ่ เรียกกันว่า
ตาหนักน้า ครั้นเมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระฉนวนน้า
พระราชวังหลวงให้เจ้าพนักงานทาแพลอยหนุนไม้ไผ่ ราษฎร เรียกกันว่า ตาหนักแพ ทรงเล่าว่าครั้ง
หนึ่งกรมพระราชวังในรัชกาลที่ 1 เสด็จลงมาประทับที่พระตาหนักแพลอย พร้อมด้วยพระสนมข้างใน
เพื่อทอดพระเนตรกระบวนกฐินเรือในพระราชวังหลวง ครั้งนั้นเกิดลมพายุใหญ่พัดมาต้องพระตาหนัก
แพลอยเสาหัก ขณะนั้นพระสนมชื่อชู ทรงครรภ์ครบถ้วนทศมาสเฝ้าอยู่ในพระตาหนักแพลอยด้วย ได้
ประสูตรพระกุมารองค์หนึ่ง คือ พระองค์เจ้าเพชรหึง ภายหลังรับสั่งให้เลิกถอนพระตาหนักแพลอย
ก่อสร้างเป็นพระตาหนักน้าแทน แต่ราษฎรยังคงเรียกขานกันว่าตาหนักแพ (คลังวิชาการ)

ภาพที่ 4.16 ภาพพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยบริเวณท่าราชวรดิฐปัจจุบัน
ที่มา: พิพัฒน์ พงศ์รพีพร, ภาพมุมกว้างของกรุงเทพมหานคร ในสมัยรัชกาลที่ 4

พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย
คือพระฉนวนน้าพระราชวังหลวง ตั้งอยู่บริเวณท่าราชวรดิฐ ทางด้านทิศตะวันตกของ
พระบรมมหาราชวัง เดิมเป็นตาหนักน้า (ตาหนักแพ) คือเป็นตาหนักปักเสาลงในแม่น้าทอดคาน
เหมือนอย่างเรือนแพ หลังคามุงกระเบื้อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รื้อ
แล้วทาเขื่อนถมที่สูงเสมอพื้นดิน สร้างพระที่นั่งขึ้นหมู่หนึ่งรวม 4 องค์ หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อ
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ฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันประดับกระจก รวมเรียกทั้งบริเวณว่า ท่าราชวรดิฐ ครั้นถึงรัชกาลที่ 5
พระที่นั่งหมู่นี้ทรุดโทรม จึงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อปรับที่ทาสนามและขยายเขื่อน คงรักษาไว้แต่พระที่นั่ง
ราชกิจวินิจฉัย ซึ่งเป็นท้องพระโรงฝ่ายหน้า มีลักษณะเป็นพระที่นั่งโถงขนาดใหญ่ สร้างด้วยเครื่องไม้
หลังคาเป็นชั้นลดมุงกระเบื้องเคลือบสี ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ (คณะกรรมการจัดงานสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี)

ภาพที่ 4.17 ภาพพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย มุมที่ 1
ที่มา: คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, นาชมกรุงรัตนโกสินทร์, 61.
ภาพที่ 4.18 ภาพพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย มุมที่ 2
ที่มา: คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, นาชมกรุงรัตนโกสินทร์, 60.

ภาพที่ 4.19 แบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น กลุ่มพระที่นั่งราชวรดิฐในสภาพสมบูรณ์ จากรายงาน โครงการเจ้าพระยาสดใส เทิด
ไท้องค์ราชัน แผนงานการจัดทาผังแม่บท การปรับปรุงบริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา (วิสัยทัศน์) โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย 2551
ที่มา: วีรพันุธ์ ชินวัตร, รัตนโกสินทร์ริมเจ้าพระยา, 20.
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3) พื้นที่ประชาชน ได้แก่ ท่าช้างวังหลวง และท่าเตียน
ท่าช้างวังหลวง
หรือที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า ท่าช้าง เป็นท่าเรือริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา ตั้งอยู่บริเวณสุด
ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พื้นที่แถบนี้ถูกเรียกว่า "ท่า
พระ" หรือ "ประตูท่าพระ" เนื่องจากเป็นประตูที่ใช้อัญเชิญพระศรีศากยมุนี มาเพื่อประดิษฐานไว้ ณ
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร แต่ทว่าไม่สามารถอัญเชิญเข้าได้ จึงมีการรื้อประตูและกาแพง
วังบางส่วนออก แต่ทว่าชื่อนี้ไม่ใคร่เป็นที่เรียกติดปากของผู้คนมากเท่า "ท่าช้าง" ซึ่งเป็นจุดเดียวกับ
บริเวณประตูเมืองที่นาช้างซึ่งเลี้ยงไว้ในพระบรมมหาราชวัง หรือพระราชวังหลวง เพื่อลงอาบน้าใน
แม่น้าเจ้าพระยา จึงเรียกกันว่า "ท่าช้างวังหลวง" ต่อมาใน พ.ศ. 2351 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระศรีศากยมุนีจากสุโขทัยมาทางแพเพื่อมาประดิษฐานที่
วัดสุทัศนเทพวราราม และพักแพที่ท่าช้างวังหลวงเพื่อประกอบพระราชพิธีสมโภชเป็นเวลา 3 วัน แต่
พระพุทธรูปไม่สามารถผ่านประตูเมืองบริเวณนี้ได้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อประตูและกาแพงบางส่วนออก
แล้วสร้างประตูใหม่พระราชทานนามว่า "ประตูท่าพระ" แต่ประชาชนยังคงนิยมเรียกกันว่า ท่าช้าง
หรือท่าช้างวังหลวง ปัจจุบันเป็นท่าเรือข้ามฟากซึ่งเอกชนได้เช่าจากกรุงเทพมหานครมาดาเนินการ
ส่วนท่าพระปัจจุบันใช้เรียกท่าเรือบริเวณใกล้เคียงท่าช้างวังหลวง และยังเป็นชื่อวังท่าพระที่ตั้งอยู่
บริเวณท่าช้างวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ์ ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศิลปากร
บ้านเรือนและอาคารพาณิชย์แถบท่าช้างวังหลวง เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก
หลังคาชั้นบนทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องว่าวซีเมนต์ ชั้นล่างด้านหน้า อาคารมีกันสาดมุงด้วยสังกะสีลอน
ลูกฟูก โดยมีค้ายันเหล็กและแปไม้รับน้าหนัก ผนังและเสาอิงภายนอกทั้งสองชั้น มีลวดบัวปูนปั้น
ตกแต่งและเซาะร่องผนังเป็นเส้นตามแนวนอน ทั้งหมด ประตูและหน้าต่างทาจากไม้สัก โดยประตู
หน้าของชั้นล่างเป็นชุดบานเฟี้ยม ตอนบนมีช่องลม ส่วนด้านหลังเป็นบานลูกฟักทึบแบบเปิดคู่
หน้าต่างชั้นบนด้านหน้าเป็นบานลูกฟักทึบแบบเปิดคู่ตอนบนมีช่องลมไม้ฉลุลายรูปโค้ง ส่วนหน้าต่าง
ด้านหลังเป็นบานเปิดคู่รูปสี่เหลี่ยม ไม่มีช่องลม บริเวณห้องริมสุดของอาคารแต่ละด้านรวมทั้งห้องมุม
ถนนมหาราชจะมีลักษณะพิเศษ คือ รูปด้านอาคารทาเป็นมุขยื่น มุขชั้นล่างมีเสาลอยขึ้นไปรับระเบียง
ชั้นบน กันสาดชั้นล่างเป็นรูปโค้ง ส่วนแผงหน้าจั่วประดับลวดลายปูนปั้น หรือซุ้มสกัดตอน และกรม
ศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน อาคารพาณิชย์ริมถนนมหาราชบริเวณท่าช้างวังหลวง
จานวน 34 คูหา เมื่อปลายปี พ.ศ. 2544 และได้มีการบูรณะปรับปรุงใหม่ให้ดูแลสวยงามและใหม่
หลังจากที่ได้เสื่อมทรุดไปกับกาลเวลา พร้อมกับได้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ ด้วย ("ท่าช้างวังหลวง,")
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ภาพที่ 4.20 ภาพถ่ายหน้าอาคารบริเวณท่าช้างวังหลวง

ท่าเตียน
มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคเริ่มต้นสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
โดยอยู่
บริเวณด้านหลังพระบรมมหาราชวัง และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยที่ชื่อ "ท่าเตียน" มีที่มา
ต่าง ๆ กันไป บ้างก็ว่าเกิดจากในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 ที่แถบนี้เคยเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ จนราบเรียบ
เหี้ยนเตียน หรือเชื่อว่ามาจาก "ฮาเตียน" เมืองท่าแห่งหนึ่งในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม (ปัจจุบัน
อยู่ในจังหวัดเกียนซาง ในต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นดินแดนของไทย ในชื่อ บันทายมาศ หรือ พุทไธ
มาศ) เนื่องจากแถบนี้ในอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวญวนอพยพหนีภัยสงครามจากเว้ ตั้งแต่ยุคกรุง
ธนบุรี ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และชาวญวนเหล่านี้ได้เรียกชื่อถิ่นฐานนี้ว่าฮาเตียน
เนื่องจากมีภูมิทัศน์คล้ายกับฮาเตียนเพื่อคลายความคิดถึงถิ่นฐานตนเอง และได้เรียกเพี้ยนมาเป็นท่า
เตียนในที่สุด แต่ทั้งนี้ท่าเตียนปรากฏมาตั้งแต่อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏหลักฐานเป็นนิราศ
ของหม่อมพิมเสนเรียกว่า "บางจีน" สันนิษฐานว่าอาจเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวจีนด้วย และยังมีตานาน
เมืองที่โด่งดังมาก คือ เรื่องของยักษ์เฝ้าประตูวัดสองฟากต่อสู้กัน คือ ยักษ์วัดแจ้ง จากฝั่งธนบุรี ต่อสู้
กับ ยักษ์วัดโพธิ์ แห่งฝั่งพระนคร เนื่องจากผิดใจกันเรื่องการขอยืมเงินกัน จนในที่สุดที่บริเวณนี้เหี้ยน
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เตียนราบเรียบไปหมด ซึ่งในบางตานานก็มีการเสริมเติมแต่งเข้าไปอีกว่า ที่ยักษ์ทั้งสองตนนั้นหยุดสู้
กันเพราะมีโยคีหรือฤๅษีมาห้าม บ้างก็ว่าเป็นยักษ์วัดพระแก้วเข้ามาห้าม
ปัจจุบัน ท่าเตียนเป็นทั้งตลาดและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม มี
ร้านอาหารและร้านกาแฟเป็นจานวนมาก ในส่วนของตลาด เป็นตลาดที่นับว่าใหญ่ที่สุดของกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นตลาดที่มีสินค้าหลากหลายประเภทขายทั้งสินค้าทางการเกษตรหรือข้าวของ
เครื่องใช้ เนื่องจากเป็นท่าจอดเรือที่มีชัยภูมิเหมาะสม โดยในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีชื่อเรียกว่า
"ตลาดท้ายวัง" หรือ "ตลาดท้ายสนม" กินอาณาบริเวณตั้งแต่ถนนท้ายวังจนถึงตลาดท่าเตียนใน
ปัจจุบัน เป็นตลาดที่บรรดานางในหรือนางสนมจะออกจากกาแพงพระบรมมหาราชวังมาจับจ่ายซื้อ
ข้าวของต่าง ๆ โดยสินค้าที่นิยมมากที่สุด คือ ดอกไม้ ต่อมาได้รวมเป็นตลาดเดียวกับตลาดท่าเตียน
จนกระทั่งถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 5 จึงเริ่มมีการสร้างอาคารขึ้นมาอย่างเป็นรูปร่าง โดยวางแนวเป็นรูปตัว
ยู ด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก และมีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น และกลายมาเป็นแหล่งค้าส่ง
แห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น วัสดุก่อสร้าง, เครื่องตัดหญ้า, อะไหล่รถยนต์, ผักและผลไม้,
น้าตาล, ลูกอมหรือท็อฟฟี่ รวมถึงอาหารทะเลแห้ง เป็นต้น ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ท่าเตียนมีสถานะ
เป็นตาบลชื่อ "ตาบลท่าเตียน" ขึ้นอยู่กับอาเภอพระราชวัง (เขตพระนครในปัจจุบัน) ปัจจุบันอาคาร
พาณิชย์ตลอดจนบ้านเรือนต่าง
ๆ
ได้รับการบูรณะปรับปรุงโดยสานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ในปี พ.ศ. 2556 ให้แลดูใหม่และสวยงามยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับที่ท่าช้างที่อยู่ใกล้เคียง
โดยทาการปรับปรุงทั้งสิ้น 55 คูหา ("ท่าเตียน,")

ภาพที่ 4.21 ภาพถ่ายหน้าอาคารบริเวณท่าเตียน
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จากรายละเอียดของการใช้งานพื้นที่เดิมที่กล่าวมาข้างต้น
ผนวกกับแผนพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์ จะเห็นว่าการย้ายราชนาวีสโมสรออกจากพื้นที่โครงการเป็นเหตุเหมาะสม เพราะลักษณะ
การใช้งานของอาคารและบริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนบทบาทไป
จากพื้นที่เพื่อการบริหารราชการถูก
ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการเก็บรักษาพระที่นั่ง
ราชกิจวินิจฉัยและท่าราชวรดิฐไว้ที่เดิมทั้งในแง่ของการอนุรักษ์อาคารสาคัญทางประวัติศาสตร์ และ
รองรับกระบวนพระราชพิธีเสด็จพระราชดาเนินกระบวนพยุหยาตราชลมารคในอนาคต ยังรวมถึงการ
ผสานบริบทของพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ติดกันอย่างท่าช้างและท่าเตียนอีกด้วย
4.3.2 ทัศนียภาพและมุมมอง

ภาพที่ 4.22 ผังแสดงการวิเคราะห์พื้นที่โครงการ : ทัศนียภาพและมุมมอง

พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในจุดที่สาคัญคั่นอยู่ระหว่างแม่น้าเจ้าพระยากับพระบรมหาราชวัง
ทาให้เกิดมุมมองหลักขึ้นจากทั้งผู้เดินทางสัญจรทางน้าผ่านแม่น้าเจ้าพระยาและผู้เดินทางสัญจรทาง
บกผ่านทางด้านพระบรมมหาราชวัง ซึ่งจากเส้นทางทั้ง 2 เส้นทางนี้คือ เส้นทางมุมมองหลักของ
นักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลก ในขณะที่โครงการต้องเป็นหน้าฉากให้กับพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขัด
เขิน กลมกลืน และไม่ลดทอนความเป็นเอกลักษณ์และฐานานุลักษณ์ของพระบรมมหาราชวังลง จาก
เหตุผลดังกล่าว การให้ความสาคัญกับมุมมองมาจากทางด้านแม่น้าเจ้าพระยาจึงเป็นมุมมองที่ควรให้
ความสาคัญมากที่สุด
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ภาพที่ 4.23 ภาพถ่ายมุมกว้างบริเวณท่าช้างวังหลวง

ภาพที่ 4.24 ภาพถ่ายมุมกว้างบริเวณท่าเตียน

ภาพที่ 4.25 ภาพถ่ายมุมกว้างเกาะรัตนโกสินทร์จากแม่น้าเจ้าพระยา ส่วนที่ 1 : บริเวณท่าช้างและราชนาวีสโมสร
ที่มา: วีรพันุธ์ ชินวัตร, รัตนโกสินทร์ริมเจ้าพระยา, 53.
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ภาพที่ 4.26 ภาพถ่ายมุมกว้างเกาะรัตนโกสินทร์จากแม่น้าเจ้าพระยา ส่วนที่ 2 : บริเวณท่าราชวรดิฐและพระที่นั่งราชกิจ
วินิจฉัย
ที่มา: วีรพันุธ์ ชินวัตร, รัตนโกสินทร์ริมเจ้าพระยา, 54.

ภาพที่ 4.27 ภาพถ่ายมุมกว้างเกาะรัตนโกสินทร์จากแม่น้าเจ้าพระยา ส่วนที่ 3 : บริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
ที่มา: วีรพันุธ์ ชินวัตร, รัตนโกสินทร์ริมเจ้าพระยา, 55.

ภาพที่ 4.28 ภาพถ่ายมุมกว้างเกาะรัตนโกสินทร์จากแม่น้าเจ้าพระยา ส่วนที่ 4 : บริเวณสวนนาคาภิรมย์เดิมและท่าเตียน
ที่มา: วีรพันุธ์ ชินวัตร, รัตนโกสินทร์ริมเจ้าพระยา, 56.
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4.3.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ภาพที่ 4.29 ผังแสดงการวิเคราะห์พื้นที่โครงการ : สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ภาพที่ 4.30 ภาพถ่ายฟุตบาททางเดินฝั่งพระบรมมหาราชวัง
ภาพที่ 4.31 ภาพถ่ายท่าราชวรดิฐ
ภาพที่ 4.32 ภาพถ่ายป้ายรถโดยสารประจาทางในพื้นที่โครงการ

จะเห็นว่าการบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการนั่นมีรองรับประชาชนและนัก
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับหนึ่ง ขาดแต่การสร้างพื้นที่รองรับที่เหมาะสมกับจานวนคนในพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น
หลายเท่าตัว และการเชื่อมต่อกันอย่างมีระบบทั้งในพื้นที่โดยรอบโครงการเอง และพื้นที่ต่อเชื่อมกับ
กรุงรัตนโกสินทร์ในภาพรวม ตาแหน่งของท่าเรือ ที่จอดรถประจาทาง และที่จอดรถใต้ดิน (อยู่ใน
แผนพัฒนากรุงฯ) สามารถจัดให้อยู่ในตาแหน่งที่ใกล้เคียงกัน และสามารถเดินทางด้วยเท้าเชื่อมต่อกัน
ได้อย่างสะดวก
ทางเดินริมน้าและทางเดินฟุตบาทก็ต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมทั้งในแง่ของ
ขนาด วัสดุ และความสะดวกสบายในการใช้งาน
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4.3.4 องค์ประกอบด้านภูมิสถาปัตยกรรม

ภาพที่ 4.33 ผังแสดงการวิเคราะห์พื้นที่โครงการ : องค์ประกอบด้านภูมิสถาปัตยกรรม

ภาพที่ 4.34 ภาพถ่ายมุมกว้างแนวต้นไม้ใหญ่บริเวณฟุตบาททางเดินฝั่งพระบรมมหาราชวัง

ภาพที่ 4.35 ภาพถ่ายต้นไม้ใหญ่ในบริเวณลานจอดรถราชนาวีสโมสร
ภาพที่ 4.36 ภาพถ่ายต้นไม้ใหญ่บริเวณฟุตบาททางเดินฝั่งพระบรมมหาราชวัง ภาพที่ 1
ภาพที่ 4.37 ภาพถ่ายต้นไม้ใหญ่บริเวณฟุตบาททางเดินฝั่งพระบรมมหาราชวัง ภาพที่ 2

90
สวนนาคราภิรมย์
เป็นสวนสาธารณะในการกากับดูแลของกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4
กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก มีพื้นที่รวม 3 ไร่ 3 งาน 65.90 ตารางวา ตั้งอยู่
บริเวณ ทิศเหนือติดกับสโมสรข้าราชบริพาร ทิศใต้ติดกับถนนท้ายวัง ทิศตะวันออกติดถนนมหาราช
ทิศตะวันตกติดแม่น้าเจ้าพระยา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โดยสร้างบนที่ดินของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรมธนารักษ์
โดย
แบ่งเป็นของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2 ไร่ 0 งาน 25.90 ตารางวา และของกรมธนา
รักษ์ 1 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา โดยได้พัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็นสวนสาธารณะในแนวราบพร้อมห้องน้า
สาธารณะ ไม่มีสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เพราะเป็นสถานที่ ๆ ที่มีทาเลสวยงาม อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์
ซึ่งแวดล้อมไปด้วยศิลปวัฒนธรรมแห่งยุครัตนโกสินทร์เช่นเดียวกับ สวนสันติชัยปราการ โดยสามารถ
มองเห็นสถาปัตยกรรมที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งของทั้งพื้นที่ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระ
นครได้ชัดเจน อาทิ พระปรางค์วัดอรุณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็น
ต้น การออกแบบสวนแห่งนี้ มีพื้นที่กลางสวนปูด้วยสนามหญ้าสีเขียวผืนใหญ่ มีทางเดินเล่นระดับแบ่ง
สัดส่วน พื้นที่ โดยเฉพาะลานขนาดใหญ่ริมแม่น้าเจ้าพระยาที่ตลอดความยาวของพื้นที่ติดกับผืนน้า
เพื่อเปิดรับลมเย็นพัดเข้าสู่ฝั่ง ประดับด้วยแนวกั้นด้วยเสาต้นเตี้ยผูกโยงด้วยโซ่เส้นเดียวจากเสาสู่เสา
เป็นจังหวะที่สวยงาม พร้อมม้านั่งสาหรับชมวิวที่จัดวางอยู่เป็นระยะ ๆ จากริมน้าขึ้นทางเดินเล่น
ระดับขึ้นเป็นลานกว้าง มีบ่อสระบัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวขนานทั้งสองด้าน ส่วนไม้ประดับเน้นกลุ่ม
ของไม้พุ่มเตี้ยที่ออกแบบจัดวางได้อย่างลงตัว ส่วนที่สูงโปร่งมีเพียงต้นลีลาวดีเพียงไม่กี่ต้นเท่านั้น เพื่อ
ไม่ให้บดบังความงามของสถาปัตยกรรมที่อยู่เบื้องหลัง และเป็นพื้นที่ที่มิให้มีการค้าขายหาบเร่แผง
ลอย
โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามว่า "สวนนาคราภิรมย์" มีความหมายถึง "สวนเป็นที่น่ารื่นรมย์ยิ่งของชาวพระนคร"
สวนนาคราภิรมย์ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ในกลางปี พ.ศ. 2559 สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ได้มี
โครงการจัดทาอาคารจอดรถใต้ดินจานวน 3 ชั้นครึ่ง บนพื้นที่ 7 ไร่ ภายในสวนนาคราภิรมย์ โดย
เริ่มต้นก่อสร้างขึ้นในเดือนตุลาคม ปีเดียวกัน คาดว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 ปี โดยสามารถรองรับ
รถได้ทั้งหมด 700 คัน ("สวนนาคราภิรมย์
")
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ภาพที่ 4.38 ภาพถ่ายสวนนาคาภิรมย์มองไปยังวัดอรุณฯ

ลักษณะพื้นที่ลานโล่งของสวนนาคราภิรมย์เดิม ยังคงมีความสาคัญในแง่ของมุมมองเปิด
โล่งและการเป็นพื้นที่สาธารณะให้กับคนเมืองและนักท่องเที่ยวในบริเวณ ต้นไม้ใหญ่บริเวณทางเท้า
ตลอดแนว มีความใหญ่โตและให้ร่มเงากับการเดินทางสัญจรทางเท้าได้เกือบตลอดทาง ถือเป็นต้นไม้ที่
มีคุณค่าควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ และปลูกใหม่เพิ่มเติมให้มีความร่มรื่นตลอดเส้นทางเดินจากท่าช้าง
ไปจนถึงท่าเตียน
4.4 แนวความคิดในการออกแบบ
งานออกแบบร่างขั้นต้น
ชื่อเรียกขั้นตอน “ช่วงต้น” ของกระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรมหรือศิลปกรรม
ที่เป็นการถอดถ่าย “แนวความคิด" ซึ่งถูกกาหนดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนั้น มาสู่ขั้นตอนการ "ขีดเขียน"
ให้ปรากฎเป็นแบบอย่างหรือรูปแบบอย่างคร่าวๆ เพื่อนาไปสู่การใช้กับงานใน 2 คุณลักษณะ คือ
1. สาหรับพัฒนา "ตัวแบบ" หมายถึงการนาไปแก้ไข หรือปรับปรุง พร้อมทั้งพิจารณา
ในการจะเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆที่มากขึ้นอย่างเป็นลาดับต่อๆไป จนกว่าจะได้มาซึ่งความสมบูรณ์
ในเชิงความพร้อมที่จะเป็น "ตัวแบบ" ของการนาไปใช้ในงานก่อสร้างจริง
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2. สาหรับเป็น "ต้นแบบ" หมายถึงการใช้เป็น"แบบอย่าง"ให้บุคคลอื่นนาไปเป็น "ตัว
แบบ" หรือ "ต้นคิด" ในมิติของโครงหลักต่อการนาไปสู่การสร้างจริง ที่ดาเนินไปพร้อมๆกับการ
ออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติมขณะก่อสร้าง (สมคิด จิระทัศนกุล, 2559a)
งานออกแบบร่างขั้นต้น ครั้งที่ 1
ให้ความสาคัญไปที่ลักษณะเฉพาะของโครงการ 2 ส่วนประกอบกันคือ
1) ลักษณะของอาคารประเภทพิพิธภัณฑสถาน
2) กระบวนพยุหยาตราชลมารค

ภาพที่ 4.39 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : ผังหลังคาแสดงแนวความคิดการวางกลุ่มอาคาร

ภาพที่ 4.40 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : ผังพื้นแสดงแนวความคิดการวางกลุ่มอาคาร

นามาซึ่งการทดลองการเทียบสัดส่วนกันของอาคารแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีเดิม
กับ การใช้สอยแบบใหม่อย่างพิพิธภัณฑ์นั้นมีความสอดคล้องกันหรือไม่ ลักษณะสถาปัตยกรรมไทย
ประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะทั้งทางด้านรูปทรง โครงสร้าง และที่ว่างภายในนั้น จะสามารถตอบรับกับ
การใช้งานเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงาน และรองรับผู้เข้าชมในจานวนมากได้เหมาะสมหรือไม่
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ภาพที่ 4.41 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : เส้นทางการเคลื่อนกระบวนพยุหยาตราชลมารคในปัจจุบัน (ท่า
วาสุกรี - วัดอรุณราชวราราม)

ภาพที่ 4.42 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : ผังแสดงการจัดกระบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารคในปัจจุบัน

ภาพที่ 4.43 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : ผังพื้นแสดงแนวความคิดการวางริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีพยุหยา
ตราชลมารคลงไปผสานการวางกลุ่มอาคาร
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ภาพที่ 4.44 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : ภาพมุมสูงแสดงบรรยากาศโดยรวมภาพที่ 1

อย่างไรก็ดีการนาสถาปัตยกรรมไทยมาทดลองวางลงในบริบทของพื้นที่โครงการนั้น คง
จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องนาเอาระบบและวิธีการวางผังแบบไทยประเพณีตามมาด้วย เนื่องจากพื้นที่
โครงการติดอยู่กับสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างพระบรมมหาราชวัง งานออกแบบที่ดี
ต้องสอดคล้องและตอบรับกับบริบทโดยรอบอย่างกลมกลืนและเป็นเนื้อเดียวกัน

ภาพที่ 4.45 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : ภาพมุมสูงแสดงบรรยากาศโดยรวมภาพที่ 2
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ภาพที่ 4.46 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : ภาพมุมสูงแสดงบรรยากาศโดยรวมภาพที่ 3

การรองรับการเข้าถึงโครงการ เป็นจุดสาคัญที่จะนามาพิจารณาแนวทางการวางผังด้วย
เช่นกัน เพราะโครงการนอกจากจะต้องรองรับกิจกรรมภายในโครงการเองแล้ว จากแผนพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร์ พื้นที่นี้ถูกวางยุทธศาสตร์ให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งริมน้าสาธารณะให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
ด้วย

ภาพที่ 4.47 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : ภาพมุมสูงแสดงการเปิดมุมมองบริเวณพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย

96
พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย เป็นสถาปัตยกรรมสาคัญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ การอนุรักษ์เชิง
พัฒนาให้สอดคล้องกับการใช้งานใหม่ เป็นส่วนที่ต้องนามาพิจารณาประกอบกัน

ภาพที่ 4.48 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : ภาพมุมสูงแสดงลาดับการเข้าถึงส่วนที่ 1
ภาพที่ 4.49 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : ภาพมุมสูงแสดงลาดับการเข้าถึงส่วนที่ 2
ภาพที่ 4.50 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : ภาพมุมสูงแสดงลาดับการเข้าถึงส่วนที่ 3
ภาพที่ 4.51 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : ภาพมุมสูงแสดงลาดับการเข้าถึงส่วนที่ 4

ภาพที่ 4.52 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : ภาพตัดแสดงการเปิดมุมมองบริเวณพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย

ภาพที่ 4.53 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : ภาพตัดยาวตลอดโครงการแสดงความสูงอาคารและระยะห่างของ
กลุ่มอาคาร
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ภาพที่ 4.54 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : ภาพตัดอาคารแสดงระดับการเข้าชมเรือพระราชพิธี
ภาพที่ 4.55 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : ภาพมุมสูงแสดงแกนตามยาวของการจัดกลุ่มอาคารแบบประเพณี

ภาพที่ 4.56 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : แสดงทัศนีภาพทางภูมิสถาปัตยกรรมภาพที่ 1

ภาพที่ 4.57 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 1 : แสดงทัศนีภาพทางภูมิสถาปัตยกรรมภาพที่ 2
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งานออกแบบร่างขั้นต้น ครั้งที่ 2
ในขั้นตอนนี้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับอาคารสถาปัตยกรรมไทยประเพณีเดิมนั้น ไม่สามารถรองรับ
กับการใช้งานแบบใหม่ได้อย่างเหมาะสม การสร้างสถาปัตยกรรมไทยประเพณีใหม่ให้สอดคล้องกับระบบ
ระเบียบวิธีการเข้าใช้งานอาคารแบบอาคารพิพิธภัณฑ์ จึงถูกนามาใช้ในการพัฒนาขึ้นในขั้นตอนนี้

ภาพที่ 4.58 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ผังแสดงการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารค

ภาพที่ 4.59 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ผังพื้น

ภาพที่ 4.60 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ผังแสดงผืนน้าและเส้นทางเดิน

ภาพที่ 4.61 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ผังแสดงการผสานสถาปัตยกรรมใหม่

ภาพที่ 4.62 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ผังแสดงโครงสร้างเสาและหลังคา

ภาพที่ 4.63 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ผังหลังคา
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ภาพที่ 4.64 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ภาพมุมสูงแสดงบรรยากาศโดยรวม

การออกแบบ การวางผังอาคาร และที่ว่างภายในอาคารเริ่มมีการสอดรับกัน เกิดลักษณะ
ที่ว่างภายในที่เป็นลักษณะแบบไทย เช่น ระเบียงคต พื้นที่โอบล้อมระหว่างอาคาร ผนวกกับการ
ทดลองนารูปทรงอาคารสถาปัตยกรรมแบบสมัยใหม่ วัสดุแบบใหม่ เข้ามาประสานกับสถาปัตยกรรม
ไทยแบบดั้งเดิม ในลักษณะสอดประสาน (Interpenetrated) เพื่อทดลองลักษณะการอยู่ร่วมกันของ
รูปทรงทางสถาปัตยกรรมทั้ง 2 ช่วงเวลา ว่าจะมีความงดงามตามอย่างไทยได้ลงตัวและเหมาะสม
หรือไม่

ภาพที่ 4.65 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ภาพแสดงบรรยากาศหน้าทางเข้าหลัก
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ภาพที่ 4.66 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ภาพแสดงการเปิดมุมมองบริเวณพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย

ภาพที่ 4.67 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ภาพแสดงบรรยากาศภายใน 1
ภาพที่ 4.68 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ภาพแสดงที่ว่างของสถาปัตยกรรมใหม่
ภาพที่ 4.69 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ภาพแสดงบรรยากาศบริเวณเชื่อมต่อไปยังอาคารจอดรถใต้ดิน
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ภาพที่ 4.70 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ภาพแสดงบรรยากาศภายใน 2
ภาพที่ 4.71 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ภาพแสดงบรรยากาศภายใน 3

ทดลองพัฒนาในเชิงรายะเอียดของหน้าอาคารทางเข้าหลัก เพื่อดูความเป็นไปได้ของการ
สอดรับกันขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยเดิมบนการประยุกต์แบบใหม่

ภาพที่ 4.72 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ภาพแสดงการทดลองผสานสถาปัตยกรรมประเพณีและ
สถาปัตยกรรมใหม่บริเวณหน้าอาคาร รูปแบบที่ 1

ภาพที่ 4.73 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ภาพแสดงการทดลองผสานสถาปัตยกรรมประเพณีและ
สถาปัตยกรรมใหม่บริเวณหน้าอาคาร รูปแบบที่ 2
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ภาพที่ 4.74 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ภาพแสดงการทดลองผสานสถาปัตยกรรมประเพณีและ
สถาปัตยกรรมใหม่บริเวณหน้าอาคาร รูปแบบที่ 3

ภาพที่ 4.75 ภาพจาลอง 3 มิติแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 : ภาพแสดงการทดลองผสานสถาปัตยกรรมประเพณีและ
สถาปัตยกรรมใหม่บริเวณหน้าอาคาร รูปแบบที่ 4

103
ขึ้นรูปอาคารด้วยโมเดล 3 มิติ เพื่อดูความสัมพันธ์ของรูปทรง ความสูง และบริบทโดยรอบ

ภาพที่ 4.76 ภาพหุ่นจาลองแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 ภาพที่ 1
ภาพที่ 4.77 ภาพหุ่นจาลองแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 ภาพที่ 2
ภาพที่ 4.78 ภาพหุ่นจาลองแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 2 ภาพที่ 3

104
งานออกแบบร่างขั้นต้น ครั้งที่ 3
ในขั้นตอนนี้ได้มีการพัฒนารูปทรงอาคารสถาปัตยกรรมให้มีความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น
ขึ้นมาจากอาคารทรงไทยแบบประเพณีเดิม ลงรายละเอียดในการแสดงออกถึงแนวคิดที่ไม่เพียงแต่ใน
แง่ของการวางผังอาคาร แต่รวมไปถึงการสร้างรูปทรงอาคารที่มีความสัมพันธ์กับแนวความคิดหลัก
เรื่องกระบวนพยุหยาตราฯ กล่าวคือ ตัวเรือพระราชพิธี นั่นเอง

ภาพที่ 4.79 “ภาพเรือพระราชพิธี” ในขบวนพยุหยาตราชลมารคในพระราชพิธีลงสรง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า
มหาวชิรุณหิศ
ที่มา: รศ.ดร. ศานติ ภักดีคา, พระเสด็จโดยแดนชล,(กรุงเทพ : มติชน, 2562) 221.

ภาพที่ 4.80 “ภาพเรือพระราชพิธี” ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค เสด็จพระราชดาเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณ
ราชวราราม
ที่มา: กรมศิลปากร, ฟิล์มกระจกจดหมายเหตุหนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพ : สานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร, 2559)
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สิ่งสาคัญที่นามาใช้เป็นแนวความคิดหลักในการสร้างความเชื่อมต่อระหว่างเรือพระราช
พิธีและสถาปัตยกรรมคือ แนวความคิดในการก่อรูปด้านโครงสร้าง

ภาพที่ 4.81 ภาพหุ่นจาลองโครงสร้างเรือพระราชพิธี จากพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีคลองบางกอกน้อย

ภาพที่ 4.82 ภาพร่างแบบรูปด้านอาคารจากแนวความคิดจากโครงสร้างเรือพระราชพิธี ภาพที่ 1
ภาพที่ 4.83 ภาพร่างแบบรูปด้านอาคารจากแนวความคิดจากโครงสร้างเรือพระราชพิธี ภาพที่ 2
ภาพที่ 4.84 ภาพร่างแบบรูปด้านอาคารจากแนวความคิดจากโครงสร้างเรือพระราชพิธี ภาพที่ 3
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ทดลองขึ้นทรง 3 มิติด้วยโมเดลจาลอง เพื่อดูความสัมพันธ์กันของสัดส่วน การซ้อนชั้น
หลังคา องศาหลังคา และโครงสร้างประกอบกัน

ภาพที่ 4.85 ภาพหุ่นจาลองแบบร่างขั้นต้นครั้งที่ 3
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ทดลองลงรายละเอียดลวดลายและองค์ประกอบเครื่องลายอง
เฉพาะตัวของเรือพระที่นั่งฯ ทั้ง 4 ลา
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

ภาพที่ 4.86 ภาพร่างแบบลวดลายประกอบอาคาร : เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

ภาพที่ 4.87 ภาพร่างแบบลวดลายประกอบอาคาร : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

ภาพที่ 4.88 ภาพร่างแบบลวดลายประกอบอาคาร : เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

เพื่อสะท้อนถึงลักษณะ
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เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ

ภาพที่ 4.89 ภาพร่างแบบลวดลายประกอบอาคาร : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ

ภาพที่ 4.90 ภาพร่างแบบลวดลายประกอบอาคารด้านหน้าจั่ว

ภาพที่ 4.91 ภาพร่างแบบความสัมพันธ์กันของเส้นสายทรวดทรงอาคาร
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บทที่ 5
ผลงานการออกแบบ
ระเบียบแบบแผนในงานสถาปัตยกรรมไทย
หมายถึงหลักปฏิบัติในกระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ภายใต้ “ขั้นตอน” และ
“ระเบียบวิธี” ที่เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ถึงสาระและบริบทอันเกี่ยวเนื่องซึ่งเป็นความต้องการหลัก
รวมทั้งข้อกาหนดหรือข้อจากัดต่างๆ ไม่ว่าจะในเชิงของเนื้อหา หรือคุณลักษณ์ของพื้นที่ตั้ง หรือ
องค์ประกอบแวดล้อม ฯลฯ เพื่อประมวลเป็น “แก่นสาร” หลักอันสาคัญ สาหรับนาไปสู่การใช้ตั้งเป็น
กรอบ “แนวความคิด” ต่อกาสร้าง “จินตภาพ” ของชิ้นงานนั้นๆ ผ่านมิติทั้งในเชิง “ความงาม” และ
“ความหมาย” ที่จักใช้ก่อเป็นรูป “ตัวแบบ” ทางสถาปัตยกรรมขึ้น
อย่างไรก็ดีพระพรหมพิจิตร (อู๋ ลาภานนท์) ได้อธิบายถึง “หลักวิชา”ดังกล่าว โดยเฉพาะ
มิติในทาง “สถาปัตยกรรมไทย” ที่เกี่ยวเนื่องกับทางพระศาสนาและสถาบันกษัตริย์ว่าประกอบด้วย
องค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน คือ
1. หลักพื้นที่
2. หลักรูปทรง
3. หลักเครื่องประกอบ (สมคิด จิระทัศนกุล, 2559a)
5.1 หลักพื้นที่
หมายถึงแบบแผนในการจัดวางส่วนสาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับผังบริเวณ ผังพื้นอาคาร ตลอดจน
“ขนาด” ของพื้นที่ อันสัมพันธ์กับการจัดระเบียบในเชิงที่ว่าง ตาแหน่ง และการใช้สอยต่างๆได้อย่าง
สมบูรณ์ (สมคิด จิระทัศนกุล, 2559a)

ภาพที่ 5.1 ภาพตัวอย่างผังพื้นงานสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี
ที่มา: สมคิด จิระทัศนกุล, อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย 1, 25.
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5.1.1 ระบบการวางผัง
5.1.1.1 การหันหน้าอาคารสู่แม่น้า

ภาพที่ 5.2 ระบบการวางผัง : ผังแสดงทิศทางการหันหน้าเข้าสู่แม่น้าของอาคาร

การหันหน้าอาคารสู่แม่น้า เป็นที่ยอมรับกันว่า การวางอาคารโดยหันด้านหน้าเข้าหา
แม่น้าลาคลอง เป็นคติที่คนไทยยึดถือมาช้านาน
“หลักใหญ่โดยทั่วไปในการวางผังพื้นของเรือนก็คือ
ถ้าอยู่ริมแม่น้าลาคลองจะหัน
ด้านหน้าออกทุกหลัง (ด้านหน้าคือส่วนยาวของเรือน หันด้านระเบียงออก) ไม่ว่าด้านนั้นจะเป็นทิศใด
ก็ตาม ถ้าอยู่ตามดอนตามทุ่ง จะหันด้านหน้าไปตามทางเกวียนหรือทางเดิน และถ้าในหมู่บ้านนั้นหัน
จั่วไปทางไหน เรือนหลังที่จะสร้างต่อไปก็มักจะนิยมหันจั่วไปทางเดียวกัน เพราะถือว่าถ้าหันขวางแล้ว
เจ้าของเรือนจะทะเลาะวิวาทกับเรือนอื่น....”
(ฤทัย ใจจงรัก, 2539: 38)
“สาหรับการสร้างบ้านเรือนนั้นจาเป็นต้องหันหน้าบ้านไปทางน้าอยู่แล้ว ทั้งนี้เพราะ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแม่น้าลาคลองในที่ราบลุ่มภาคกลาง ต้องพึ่งพาการคมนาคมทางน้า ซึ่งมีอยู่
ทั่วไปในชนบทสาหรับการเดินทางไม่ว่าจะไปวัด หรือไปหมู่บ้าน และเมืองที่อยู่ใกล้เคียง”
(สุเมรชุมสาย ณ อยุธยา, 2539: 127)
“การปลูกเรือน ถ้าอยู่ริมน้า ทฤษฎีขวางตะวันเป็นอันใช้ไม่ได้ เพราะท่านถือหลักว่า
บ้านจะต้องหันหน้าออกสู่แม่น้าเสมอ เพราะว่าน้าคือมงคลและน้าคือสิ่งอันเรือแพสัญจรไปมาแต่สมัย
โบราณ เราจึงมองไม่เห็นว่าบ้านใดหันหลังสู่แม่น้า” (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั )
(พลูหลวง, 2546: 74)
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คากล่าวของ 3 ผู้รอบรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทยข้างต้นยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ากรณีที่ปลูก
สร้างบ้านเรือนอยู่ริมน้าซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในที่ราบลุ่มน้าภาคกลาง ไม่เพียงสถาปัตยกรรมเรือนอัน
เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นที่มีคติในการหันด้านหน้าไปทางแม่น้า แม้สถาปัตยกรรมวัดก็ให้ความสาคัญกับ
ทิศแม่น้าเช่นเดียวกัน
5.1.1.2 แนวแกน

ภาพที่ 5.3 ระบบการวางผัง : ผังแสดงแนวแกนการวางตาแหน่งอาคารและแนวแกนอาคาร

แนวแกน (axis) คือแนวแส้นตรงที่พาดผ่านส่วนสาคัญของอาคาร เปรียบเสมือนเส้น
แกนหลักของอาคาร ซึ่งใช้เป็นแนวอ้างอิงในการออกแบบ ทั้งนี้แนวแกนจะปราฎให้เห็นได้อย่างเป็น
รูปธรรมเมื่อแสดงไว้ในแบบทางสถาปัตยกรรม เมื่อถ่ายทอดแบบทางสถาปัตยกรรมลงสู่สิ่งปลูกสร้าง
บนพื้น
โลกแล้วแนวแกนจะไม่ปรากฎ มีสถานะเป็นเพียงแนวเส้นตรงในจินตภาพเท่านั้น แนวแกนแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทตามความสัมพันธ์กับพื้นผิวโลก ได้แก่
- แนวแกนนอน (horizontal axis) ซึ่งหมายถึง แนวแกนที่ขนานกับพื้นผิวโลก
- แนวแกนตั้ง (vertical axis) ซึ่งหมายถึง แนวแกนที่ตั้งฉากกับพื้นผิวโลก
สาหรับพุทธสถาปัตยกรรมก็เป็นเช่นเดียวกับสถาปัตยรรมในศาสนาอื่นๆ คือ ส่วนของ
เจดีย์แสดงแกนนอนและครอบครองพื้นที่บนผิวโลก โดยมีแกนนอนเป็นเส้นอ้างอิงหลักในการสร้าง
มณฑล แล้วแกนตั้งค่อยๆ ผุดเพิ่มพูนปริมาตรขึ้นสู่เบื้องบนโดยมีแกนตั้งเป็นเส้นอ้างอิงหลัก เมื่อ
พิจารณาตามความสาคัญ แนวแกนแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทเช่นกัน คือ แนวแกนหลักและแนวแกน
รอง กรณีอาคารที่มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างโบสถ์วิหาร โดยแนวแกนหลักนั้นเป็นแนวเส้นตาม
ความยาวอาคาร
แนวแกนเป็นเสมือนเส้นสมมติแต่มีความสาคัญต่อการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมไทย
โดยใช้เป็นเส้นอ้างอิงหลักทั้งในการวางผังและขึ้นรูปอาคารให้มีความสมดุล ซึ่งแนวแกนได้รับกาวาง
อย่างสัมพันธ์กับบริบทเสมอ แนวแกนนอนซึ่งขนานกับพื้นผิวโลกนั้นอาจสัมพันธ์กับทิศทั้งสี่หรือลาน้า
ในกรณีที่อาคารตั้งอยู่ใกล้น้า ขณะที่แนวแกนตั้งซึ่งตั้งฉากกับพื้นผิวโลกสัมพันธ์กับแกนโลก ในงาน
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สถาปัตยกรรมไทยมีการจัดระเบียบอาคารสองข้างแนวแกนที่ก่อให้เกิดความสมดุลในลักษณะ
สมมาตรเป็นส่วนใหญ่ โดยฉพาะในสถาปัตยกรรมวังและวัด (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
5.1.1.3 ลาดับ

ภาพที่ 5.4 ระบบการวางผัง : ผังแสดงลาดับการเข้าถึงอาคาร

การวางผังในงานสถาปัตยกรรมไทย ปรากฎการจัดลาดับ (sequence) การเข้าถึง
ตาแหน่งอันเป็นศูนย์กลางหรือหัวใจของสถานที่อย่างมีนัยสาคัญ การมีลาดับในผังหมายถึงการนาการ
จัดเรีย อาคารมาใช้เป็นเครื่องมือ ยังผลให้การเข้าสู่อาคารต้องผ่านพื้นที่เข้าไปตามลาดับก่อนหลังเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งศูนย์กลาง มักพบเสมอว่า อาคารประธานในเขตพุทธาวาสของพุทธสถานไทย เช่น เจดีย์
โบสถ์ เป็นต้น ไม่ได้วางอยู่โดด ๆ ท่ามกลางลานวัด หากแต่มีระเบียงคตชักแนวล้อมไว้โดยรอบ
เสมือนเป็นกาแพงกั้นอาคารประธานออกกจากพื้นที่ภายนอก ทาให้การเข้าถึงจากภายนอกต้องผ่าน
ประตูเข้าสู่พื้นที่ภายในชั้นหนึ่งก่อน แล้วจึงผ่านจากพื้นที่ภายในเข้าถึงอาคารประธานนั้นอีกทีหนึ่ง
การเรียกว่า ระเบียงคต นั้นก็เพราะมีลักษณะเป็นอาคารที่แล่นเป็นแนวยาวและคดหักศอกมาบรรจบ
กันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรือสี่เหลี่ยผืนผ้าล้อมอาคารประธาน มูลเหตุแห่งการสร้างระเบียงคตล้อมรอบ
องค์เจดีย์นั้น ได้รับอิทธิพลจากแบบอย่างศิลปะสถาปัตยกรรมขอม ที่นิยมสร้างล้อมเทวสถาน
โดยฉพาะปรางค์ปราสาท ซึ่งก่อรูปภายใต้แนวคิดการจาลองจักรวาล ทาให้ระเบียงคดมีความหมาย
เชิงสัญลักษณ์เป็นกาแพงจักรวาล (สมคิด จิระทัศนกุล, 2543: 107)
ระเบียงคตโดยทั่วไปก่อผนังด้านนอกทึบ ส่วนด้านในปล่อยโล่งไม่ก่อผนังปิด เป็นเพียง
แนวเสารับหลังคา ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่สาหรับเดินจงกรม เจริญสมาธิ ตลอดจนใช้เป็นที่ค้างแรม
ของผู้มาทาบุญไหว้พระ สาหรับด้านการวางผัง ระเบียงคตได้สร้างลาดับการเข้าถึงอาคารประธานซึ่ง
ได้รับการโอบล้อมไว้ภายใน ดังคากล่าวว่า
“ระเบียงจงกรมรอบ ๆ พระอุโบสถไม่มีหน้าต่างที่ผนังให้มองออกไปบริเวณวัดส่วนนอก
ด้านในเปิดโล่ง มีเสา 2 แถวเป็นแนวตลอด ผนังระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์เป็นแถวทั้ง
ขนาดเท่าองค์จริงแต่ใหญ่กว่าองค์จริง.....ระเบียงที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสีทองสุกใสจานวนมากนั้น
ปิดล้อมพระอุโบสถจากโลกภายนอก ดูสงบร่มเย็นน่าเลื่อมใส ความโกลาหลของโลกภายนอกและการ
ดิ้นรนต่อสู้ชีวิตประจาวันมิได้ไปแผ้วพานรบกวนเลย” (คาร์ล เดอริงก์, 2520: 96-91)
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“.....ประโยชน์ที่สาคัญก็คือทาหน้าที่เป็นเครื่องปิดล้อมองค์พระ ทาให้บริเวณภายใน
สงบปราศจากสิ่งบกวน.....นอกจากนั้นยังทาให้บริเวณภายในมีความขลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก”
(โชติ กัลยาณมิตร, 2539.9) (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั )
5.1.1.4 ระดับ

ภาพที่ 5.5 ระบบการวางผัง : ผังแสดงระดับความสูงต่าของระนาบพื้นอาคาร

ในทางสถาปัตยกรรม ระดับ หมายถึงความสูงต่าของระนาบพื้นตามแนวระนาบ ระดับ
เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ช่างไทยใช้ในการวางผังอาคาร
ก่อให้เกิดความสูงต่าต่างกันของพื้นที่ใช้สอย
ความต่างระดับของพื้นนอกจากสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอยแล้วยังสัมพันธ์กับขนบฐานานุศักดิ์ใน
สังคมไทยอีกด้วย กล่าวได้ว่า ช่างไทยไม่นิยมทาพื้นระดับอาคารให้ราบเรียบเสมอกันทั้งหมด ยังผลให้
ความต่างระดับของพื้นอาคารมีลักษณะเฉพาะประการหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมไทย ดังข้อสังเกตของ
อัครราชฑูตฝรั่งเศส ลา ลูแบร์ ซึ่งได้เดินทางมาเยือนสยามในปี พ.ศ. 2230 ว่า
“ข้อที่ชาวสยามไว้ยศอย่างสูงต่าในเคหสถานของตนอย่างไรบ้างนั้น คือว่าแม้พื้นเรือน
จะมีอยู่เพียงชั้นเดียวแต่พื้นเรือนนั้นก็มิได้อยู่ในระดับเดียวกันตลอดทั้งหลัง”(ลา ลูแบร์, 2510: 140)
การใช้กลไกความต่างระดับของพื้นในการวางผังสถาปัตยกรรมไทยนั้น ปรากฏทั้งใน
อาคารประเภทวัง วัด และบ้าน โดยพื้นอาคารส่วนที่มีระดับสูงย่อมบ่งชี้ว่าเป็นที่สาหรับผู้มี
ฐานานุศักดิ์สูง ส่วนที่ลดหลั่นต่าลงมาเป็นที่สาหรับผู้มีฐานานุศักดิ์ต่ากว่า ลดหลั่นกันลงมาตามลาดับ
หากบุคคลใดวางตนไม่เหมาะสสอดคล้องกับความสูงต่าของระดับพื้น โดยเฉพาะผู้มีฐานานุศักดิ์ต่าไป
อยู่ในตาแหน่งพื้นระดับสูง จะถูกกล่าวเชิงตาหนิว่า “ไม่รู้จักที่ต่าที่สูง” สาหรับในสถาปัตยกรรมวังนั้น
“.....ภายในพระราชมนเทียร ห้องที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระสนมนางราช
นรี พืน้ ย่อมสูงกว่าในห้องอืน่ ๆ นอกนัน้ ทัง้ ปวง ห้องทีอ่ ยูใ่ กล้หอ้ งพืน้ สูงกว่าห้องอืน่ พืน้ ก็สงู กว่าห้องที่
ถัดห่างไป ลดหลั่นกันไปโดยลาดับ เพราะฉะนั้นจึงมีขั้นบันไดสาหรับก้าวจากห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่ง
เสมอ” (ลา ลูแบร์, 2510: 140)
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ตามคติสมมติเทวราช พระมหากษัตริย์เป็นภาคอวตารของพระนารายณ์ จึงต้องสถิตอยู่
ในตาแหน่งที่สูงกว่าสามัญชน ในการเสด็จออกงานพระราชพิธีก็ต้องประทับเหนือพระราชบัลลังก์ซึ่ง
ยกอยู่บนฐานสูง ขณะที่ข้าราชบริพารทั่วไปอยู่บนพื้นราบของอาคาร ภาพความสัมพันธ์ของวัดกับ
ชุมชนสะท้อนความสูงต่าในฐานานุศักดิ์ให้เห็นได้ตั้งแต่การกาหนดระดับที่ตั้งอาคาร โดยฉพาะในถิ่น
ฐานที่มีความสูงต่าของภูมิประเทศ ดังความว่า
“.....วัด อันประกอบด้วยโบสถ์ วิหาร การเปรียญ ปรางค์ เจดีย์ ฯลฯ ถือเป็นถาวรวัตถุที่
สร้างอุทิศไว้ในพระศาสนา.....ด้วยความเคารพในฐานานุศักดิ์ ให้ตั้งอยู่ ณ ที่กลางชุมชน หรือในกรณีที่
เนินสูง ก็ตอ้ งให้ขึ้นไปอยู่ที่ระดับเหนือหมู่บ้าน ส่วนบ้านเรือนก็เรียงรายลดหลั่นกันลงมา"
(นิจ หิญชีระนันทน์, 2537: 8)
ความต่างระดับของพื้นอาคารเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฎชัดในการวางผังงานสถาปัตยกรรม
ไทย ความสูงต่าต่างกันของพื้นเป็นประโยชน์ในการแยกหน้าที่การใช้งานแต่ละประเภท นอกจากนี้
ยังเป็นฐานานุลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมไทยอีกด้วย ซึ่งสัมพันธ์กับความสาคัญของพื้นที่ใช้งานและ
ตาแหน่งของบุคคลที่มีความสูงต่าทางสังคมต่างกัน (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
5.1.1.5 การผูกพื้นที่
สิ่งสาคัญของริ้วกระบวนพยุหายาตราทางชลมารค ก็คือตาแหน่งที่ตั้งของเรือแต่ละลา
ที่มีรายละเอียดที่สะท้อนทั้งในด้านสัญลักษณ์ ฐานานุลักษณ์ การศึกสงคราม และความปลอดภัย
ประกอบเข้าด้วยกัน

ภาพที่ 5.6 การผูกพื้นที่ : ผังแสดงการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารค

ย้อนไปในสมัยอดีต การจัดริ้วกระบวนเรือนั้นจัดทาขึ้นเพื่อการศึกสงคราม ตาแหน่งของ
ริ้วกระบวนเรือจึงสอดคล้องการยุทธวิธีในการรบ

ภาพที่ 5.7 การผูกพื้นที่ : ผังแสดงการวางตัวอาคารหลักทั้ง 4 หลัง
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ตาแหน่งการใช้เรือที่ติดตั้งปืนใหญ่อยู่บริเวณหัวเรือและอยู่ในตาแหน่งด้านหน้า ตาแหน่ง
ปลอดภัยอยู่ด้านในได้รับการอารักขาอย่างแน่นหนาของเรือพระที่นั่งบริเวณกลางริ้วขบวน

ภาพที่ 5.8 การผูกพื้นที่ : ผังแสดงผืนน้าเพื่อการจัดแสดงเรือพระราชพิธี

การจัดแสดงรายละเอียดระบบริ้วกระบวนพยุหายาตราชลมารคในพิพิธภัณฑ์จึงเป็น
หัวใจสาคัญในการจัดทาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ด้วยเหตุนี้เองการนาเอาลักษณะริ้วขบวนของกระบวนพยุหา
ยาตราชลมารคมาใช้ในการผูกพื้นที่เพื่ออ้างอิงถึงตาแหน่งที่ตั้งของอาคารต่างๆ รวมถึงเส้นทางการเช้า
ชมที่ผู้เข้าชมรับรู้ได้ถึงความสัมพันธ์กันของกระบวนเรือพระที่นั่ง
ที่นอกเหนือไปจากความวิจิตร
งดงามจากตัวเรือแต่เพียงอย่างเดียว

ภาพที่ 5.9 การผูกพื้นที่ : ผังแสดงพื้นทางเดิน

การวางตาแหน่งอาคารสาคัญที่สอดคล้องกับตาแหน่งเรือพระราชพิธีที่สาคัญทั้ง 4 ลา
ได้แก่
1)
2)
3)
4)

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9

ภาพที่ 5.10 การผูกพื้นที่ : ผังแสดงโครงสร้างหลังคา
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ภาพที่ 5.11 การผูกพื้นที่ : ผังแสดงวัสดุปิดผิวหลังคา

ภาพที่ 5.12 ภาพจาลองเสมือนจริง : ภาพมุมสูงแสดงบรรยากาศโดยรวมจากแม่น้าเจ้าพระยา

ภาพที่ 5.13 ภาพจาลองเสมือนจริง : ภาพมุมปกติแสดงบรรยากาศโดยรวมจากแม่น้าเจ้าพระยา
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ภาพที่ 5.14 ภาพจาลองเสมือนจริง : ภาพมุมสูงแสดงบรรยากาศโดยรวมจากพระบรมมหาราชวัง

5.2 หลักรูปทรง
หมายถึงแบบแผนในการสร้างสรรค์ส่วนสาคัญในมิติที่เกี่ยวกับรูปแบบ รูปทรง และ
สัดส่วนที่สัมพันธ์กันทางกายภาพ เพื่อให้อาคารนั้นๆบังเกิดความงดงามและสมบูรณ์ขึ้น ดังที่ว่า “
“......หลักรูปทรงส่วนนี้เปนส่วนสาคัญยิ่ง เพราะเปนที่บอกลักษณให้เรารู้ค่าแห่งความงาม
ของศิลปไทยเรา
คนงามรูปทรงได้ส่วนลักษณดีแล้วถึงจะไม่ตกแต่งประดับประดาก็งาม
ถ้า
ประกอบด้วยเครื่องตกแต่งโดยรู้สิ่งเครื่องประกอบของรูปนั้นก็ยิ่งส่งทรวดทรงให้งามยิ่งขึ้น
แต่ถ้า
รูปทรงไม่งาม ไม่ได้ลักษณแล้ว ถึงจะหาเครื่องประกอบที่งามเลิศมาตกแต่งประดับประดาอย่างไรก็ไม่
ทาให้งามขึ้นได้.....” (สมคิด จิระทัศนกุล, 2559a)

ภาพที่ 5.15 ภาพตัวอย่างรูปด้านงานสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี
ที่มา: สมคิด จิระทัศนกุล, อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย 1, 25.
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5.2.1 ระบบการสร้างมวล
5.2.1.1 ไตรภาค

ภาพที่ 5.16 ภาพตัวอย่างการเรียงตัวในแนวตั้งงานสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี
ที่มา: สมคิด จิระทัศนกุล, อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย 1, 78.

เมื่อพิจารณารูปแบบตามแนวตั้งของงานสถาปัตยกรรมไทย จักประกอบตัวย 3 ส่วน
หลักเสมอ ได้แก่
- ฐาน
- เรือน
- ยอด
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องค์ประกอบหลักทั้ง 3 ส่วนดังกล่าววางซ้อนกันขึ้นไปตามลาดับ โดยมีฐานอยู่ส่วน
ล่างสุด ถัดขึ้นไปเป็นเรือน และยอดอยู่ส่วนบนสุด กล่าวอย่างง่ายๆ คือ องค์ 3 ตามแนวตั้ง
ประกอบด้วยส่วนล่าง ส่วนกลาง และส่วนบน หรือมีลักษณะ “ไตรภาค” นั่นเอง
ฐาน หรือองค์ประกอบส่วนล่าง เป็นส่วนที่วางอยู่บนระดับดิน ทาหน้าที่รองรับส่วนที่
อยู่เหนือขึ้นไป กล่าวได้ว่าฐานช่วยชูสว่ นที่เป็นเรือนให้อยู่สูงเหนือระดับดิน ในงานสถาปัตยกรรมไทย
มีฐานหลายชนิด มีชื่อเรียกต่างกันไปหลากหลายตามลักษณะที่ประดิษฐ์ขึ้น
เรือน หรือองค์ประกอบส่วนกลาง เป็นส่วนที่วางอยู่บนฐาน ทาหน้าที่บรรจุประโยชน์
ใช้สอยหลักของอาคารไว้ โดยทั่วไป องค์ประกอบส่วนกลางนี้ได้รับการจัดให้เป็นพื้นที่ห้องสาหรับให้
ผู้คนเข้าไปใช้สอยภายใน ยกเว้นอาคารประเภทเจดีย์ที่ส่วนกลางซึ่งเรียกว่า เรือนธาตุ อันเป็นที่บรรจุ
อัฐิธาตุ มีลักษณะทึบตัน มุ่งให้ผู้ศรัทธากราบไหว้บูชาอยู่เฉพาะภายนอกเท่านั้น
ยอด หรือองค์ประกอบส่วนบน เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากเรือนขึ้นไป เป็นส่วนสูงสุดของ
อาคาร ได้มีการกล่าวถึงหน้าที่ของส่วนยอดไว้คือ
1) แสดงส่วนสิ้นสุดของความสูง
2) แสดงความสาคัญของสิ่งที่อยู่เบื้องล่าง
3) ทาหน้าที่ป้องกันภัยธรรมชาติให้กับส่วนล่าง (สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย)

ภาพที่ 5.17 ภาพจาลอง 3 มิติ : แสดงองค์ประกอบอาคารแนวตั้งแบบไตรภาค
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สาหรับอาคารบ้านเรือนทั่วไป ส่วนยอดคือหลังคา แตกต่างออกไปในอาคารประเภทเจดีย์
ที่ส่วนยอดซึ่งซ้อนอยู่เหนือเรือนธาตุมีลักษณะเป็นแท่งเรียวแหลมขึ้นไป ส่วนยอดเป็นส่วนสูงสุดของ
อาคารสามารถมองเห็นได้เป็นลาดับแรกจากระยะไกล กลายเป็นสัญลักษณ์ของอาคารไปโดยปริยาย
ความจริงแล้ว การแบ่งลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ออกเป็น 3 ส่วนดังกล่าว
ข้างต้น มีอยูใ่ นมโนภาพของคนทัว่ ไป ดังเช่นทีเ่ ราเห็นภูเขาตัง้ ตระหง่านอยู่ ก็มกี ารแบ่งส่วนล่างทีอ่ ยู่
ติดกับผืนดินเป็น เชิงเขา ส่วนที่อยู่สูงสุดเป็นยอด ส่วนที่อยู่ระหว่างเชิงเขาและยอดเขาคือ ส่วนกลาง
แม้ว่าจะไม่ปรากฎเส้นแบ่งใดเห็นอย่างเป็นรูปธรมก็ตาม
เอกลักษณ์ไทยในงานสถาปัตยกรรมจึงไม่ใช่อยู่ที่การแบ่งอาคารให้มีส่วนล่าง ส่วนกลาง
และส่วนบน หากแต่อยู่ที่การสร้างให้องค์ประกอบมีความเด่นชัดและมีท่วงทีลีลาอ่อนช้อยงดงามตาม
แบบแผนเฉพาะตนไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน หากพิจารณาด้านการใช้ประโยชน์ เพียงมีส่วน
เรือนก็บรรลุเป้าหมายหลักในการสร้างอาคารขึ้นมาแล้ว แต่ลองสร้างจินตภาพของสถาปัตยกรรมไทย
ที่มีรูปแบบไม่ครบองค์ 3 ขาดส่วนฐานหรือส่วนยอดอย่างหนึ่งอย่างใดไป ย่อมขาดความสมบูรณ์ตาม
รูปแบบ ไม่งดงามตามลักษณะไตรภาคในงานสถาปัตยกรรมไทย จึงเป็นเสมือนบทบัญญัติที่ปฏิบัติสืบ
ต่อกันมาอย่างเคร่งครัด แม้ไม่มีการตราไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม
5.2.1.2 การเรียงตัวทางตั้งในอาคารทรงจั่ว
- การซ้อนชั้นหลังคา
ความพิเศษของสถาปัตยกรรมไทยไม่เพียงอยู่ที่การทาหลังคาให้มีความสูง
เด่นเท่านั้น ยังนิยมทาหลังคาให้มีลักษณะซ้อนกันเป็นชั้น ๆ อีกด้วยในสายตาของสถาปนิก คาร์ล เด
อริงก์ ระนาบสูงชันของหลังคา 2 ผืนที่เอียงไปบรรจบกันที่สันหลังคาสถาปัตยกรรมไทยนั้นบรรลุถึง
ความงาม และการซ้อนกันหลายๆ ชั้นยิ่งทาให้โดดเด่น ดังที่พรรณนาไว้ว่า
“นอกเหนือสิ่งอื่นใดหมด คือความเด่นของหลังคาตัวอาคารซึ่งมีเส้นกรอบ
ของโครงสร้างวิจิตรพิศดารน่าดูมาก เป็นลักษณะอานม้าซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นลาดเทลงทางด้านข้าง
ลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้น ๆ เช่นน้าตก” (คาร์ล เดอริงก์, 2520:94) (สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั )
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ภาพที่ 5.18 ภาพจาลอง 3 มิติ : แสดงการซ้อนชั้นกันขององค์ประกอบหลังคา

- การซ้อนชั้นฐาน
ไม่เพียงการเรียงซ้อนกันขึ้นไปทางตั้งที่ปรากฏในลักษณะไตรภาคคือ ฐาน
เรือนและยอด เท่านั้น เมื่อพิจารณาในรายละเอียด แต่ละส่วนประกอบโดยเฉพาะฐานและยอด ช่าง
ไทยยังนิยมแตกออกเป็นชิ้นย่อย ๆ วางเรียงซ้อนกัน เช่นส่วนฐานมีการใช้ฐานคงชนิดวางเทินกันเป็น
ชั้น ๆ หรือใช้ฐานชนิดเดียวกันทาซ้าหลายๆ ชั้น เช่นเดียวกับส่วนยอดหรือหลังคาที่นิยมทาเป็นหลังคา
ซ้อนชั้น ทาให้สถาปัตยกรรมไทยมีลักษณะเสมือนก่อรูปขึ้นไปตามแนวตั้งด้วยการนาองค์ประกอบต่าง
ๆ มาวางเรียงซ้อนกันขึ้นไปอย่างชัดเจน (สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

ภาพที่ 5.19 ภาพจาลอง 3 มิติ : แสดงการซ้อนชั้นกันขององค์ประกอบฐาน
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5.2.1.3 ทรงจอมแห และ ท้องอัสดงคต
คาว่า ทรงจอมแห นี้เป็นคาที่คุ้นเคยกันดีในวงการสถาปัตยกรรมไทย เนื่องจากงาน
ออกแบบในด้านนี้ มักมีการนาทรงจอมแห มากากับหรือเป็นกรอบช่วยในการออกแบบ เพื่อให้
ผลลัพธ์ของตัวสถาปัตยกรรมมีความงดงามตามแบบแผนงานศิลปสถาปัตยกรรมไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทรวดทรงของอาคารทางสูง ประเภท เจดีย์ ปรางค์ หรืออาคารที่มียอดพุ่งสูงขึ้นด้านบน ซึ่ง รศ.
สมใจ นิ่มเล็ก (ราชบัณฑิต) ได้กล่าวว่า ทรงจอมแห น่าจะมาจากการตากแหให้แห้งของชาวบ้าน โดย
นาก้นแหไปผูกกับปลายไม้ไผ่หรือคล้องกับกิ่งไม้ที่มีความสูงมากกว่าความยาวของปากแห ใช้ไม้ค้า
ปากแหให้ถ่างออก จึงเกิดเป็นลักษณะของเส้นทรงที่เรียกว่า “ทรงจอมแห” นี้เอง (PN Synchronize
Co.)

ภาพที่ 5.20 ภาพแสดงลักษณะเส้นทรงจอมแหในกระบวนการออกแบบอย่างไทย
ที่มา: สมคิด จิระทัศนกุล, อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย 1, 140.
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ภาพที่ 5.21 ภาพแสดงลักษณะท้องอัสดงคต (หย่อนโค้งแบบท้องเรือสาเภา)
ที่มา: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, โครงการ การสร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ พื้นฐาน
เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย, 2-4.

รูปแบบสถาปัตยกรมไทยประเพณีของฐานอาคารแบบท้องอัสดงคต หรือฐานหย่อนโค้ง
แบบท้องเรือสาเภา ที่พบในอาคารโบสถ์หรือวิหาร ทาให้เกิดการรับรู้อาคารทั้งหลังเป็นเรือสาเภาที่ มี
ความเบาประหนึ่งเรือที่ลอยน้าอยู่ในน้า
“....และมีอรรถาธิบายเปรียบด้วยยานอันนามนุษย์ข้ามห้วงสังสารวัฏ”
(นิจหิญชีระนันทน์, 2539 ข:110)
“ทาให้สิ่งก่อสร้างด้วยอิฐ ปูนมีลักษณะเบาเหมือนกับว่าจะลอยน้าได้”
สถาปนิกสุมร ชุมสายณ อยุธยา (2525: 243)
สัญลักษณ์ ของเรือในสถาปัตยกรรมทางศาสนาของไทยที่ลักษณะการใช้เส้นโค้งหงาย
แบบท้องสาเภาที่เส้นฐานและเส้นหลังคามีส่วนช่วยให้เกิดการรับรู้อาคารในลักษณะเบาลอยขึ้นสู่เบื้อง
สูง
นับเป็นการแปลพุทธปรัชญาที่เป็นนามธรรมให้ปรากฎป็นรูปของวัตถุในงานสถาปัตยกรรม
(สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

ภาพที่ 5.22 ภาพร่างแบบรูปด้านอาคารแบบอย่างไทยเส้นทรงจอมแหและท้องเรือสาเภา
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5.2.2 ระบบโครงสร้างหลังคา
ชื่อเรียกองค์ประกอบของส่วนโครงสร้างหลังคา ที่เกิดจากการประสานกันขึ้นด้วยชิ้นส่วนย่อย
ต่างๆ บนตาแหน่งที่กาหนดไว้อย่างครบครัน จนได้มาซึ่งแบบแผนและแบบอย่างของ ระบบทาง
โครงสร้างหลังคาที่สมบูรณ์ ต่อการจะนาไปใช้ก่อรูปขึ้นเป็นรูปแบบและรูปทรงของลักษณะหลังคานั้นๆ
ตามที่ต้องการ รวมทั้งเพื่อจักใช้ทาหน้าที่เป็นตัวรองรับน้าหนัก และคุ้มกันแดด-ฝนได้อย่างสมบูรณ์
สาหรับในงานสถาปัตยกรรมไทยแล้วมีระบบของโครงสร้งหลังคาซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 ระบบ คือ
1) ระบบเครื่องประคุ
ชื่อเรียกระบบโครงสร้างของเครื่องบนหลังคา ในงานสถาปัตยกรรมไทยที่
ประกอบขึ้นด้วยเครื่องไม้ทั้งชุด โดยมีคุณลักษณะสาคัญคือเป็นระเบียบวิธีที่ใช้องค์ประกอบตัวไม้ชิ้น
ต่างๆซึ่งมีหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งชุด ไม่ว่าจะเป็นชื่อเอก ชื่อชัก แป ตะม่อ และดั้ง (ยกเว้นอกไก่ที่
ต้องใช้รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เนื่องเพราะเป็นตาแหน่งสุดปลายยอดแหลมของสันหลังคา) ก่อนนามา
คุมหรือปรุงเข้าด้วยกันเพื่อก่อรูปขึ้นเป็นโครงสร้าง โดยจัดเรียงให้วางซ้อนลดหลั่นกันเป็นชั้นๆขึ้นไป
2) ระบบเครื่องสับ
ชื่อเรียกระบบโครงสร้างของเครื่องบนหลังคาในงานสถาปัตยกรรมไทย
ประเภทเครื่องไม้ทั้งชุด
ภายใต้ระบบที่ใช้ชิ้นส่วนขององค์ประกอบซึ่งส่วนใหญ่มีหน้าตัดเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม่ว่าจะเป็นจันทัน ชื่อ แปลาน ดั้ง ยกเว้นอกไก่ที่ต้องใช้รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
(เนื่องเพราะเป็นตาแหน่งสุดปลายยอดแหลมของหลังคา) และแปหัวเสา แปปลายเต้า ก่อนนามาคุม
เข้าด้วยกันโดยวิธีบาก-สับ เป็นชุดๆ
3) ระบบผสม
ชื่อเรียกระบบโครงสร้างของเครื่องบนหลังคา ในงานสถาปัตยกรรมไทยที่
เป็นเครื่องไม้ทั้งชุด
ผ่านระเบียบวิธีผสมผสานกันระหว่างระบบเครื่องประดุกับเครื่องสับภายใต้
โครงสร้างชุดเดียวกัน (สมคิด จิระทัศนกุล, 2559b)

ภาพที่ 5.23 ภาพแสดงลักษณะโครงสร้างหลังคาแบบเครื่องประตู
ที่มา: สมคิด จิระทัศนกุล, อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย 4, 6.
ภาพที่ 5.24 ภาพแสดงลักษณะโครงสร้างหลังคาแบบผสม
ที่มา: สมคิด จิระทัศนกุล, อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย 4, 7.
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องค์ประกอบเรือ
ทาขึ้นโดยการนาแผ่นไม้กระดานยาวมาเรียงซ้อนกันขึ้นเป็นลาเรือที่เรียวไปทางด้านหัว
และด้านท้าย เริ่มจากการนาไม้กระดานวางซ้อนกันจากฐานตรงกลางที่เป็นไม้กระดูกงู ซึ่งถือว่าเป็น
กระดูกสันหลังของเรือ โดยวางไม้กระดานซ้ายขวาขึ้นไปเป็นคู่ ๆ ทั้งนี้เพื่อให้กราบเรือทั้งสองข้าง
สมดุลกัน การซ้อนต่อแผ่นไม้กระดานจะต้องเซื่อมต่อกันอย่างประณีตด้วยตะปูเดือยไม้ ต่อไปคือการ
นาไม้ลักษณะโค้งคล้ายตัวยูที่เรียกว่า “กง” มาวางเรียงกันภายในลาเรือ ตามขนาดและระยะที่
เหมาะสม ตั้งแต่ส่วนของเรือจนถึงท้ายเรือ กงมีหน้าที่เป็นโครงกระดูกหรือโครงสร้าง ช่วยยึดไม้
กระดานที่วางซ้อนกันขึ้นไปให้ติดกับกงด้วยตะปู ทาให้ลาเรือมีความแข็งแรงขึ้น เมื่อลาเรือมีความ
สมบูรณ์แล้วจึงมีการต่อเติมส่วนหัว ส่วนท้าย กราบเรือ และส่วนประกอบต่าง ๆ ของลาเรือ ("
องค์ประกอบเรือ,")

ภาพที่ 5.25 ภาพแสดงการวางโครงเรือ : ตั้งกระดูกงู
ที่มา: https://archive.clib.psu.ac.th/online-exhibition/korlae/page4.html
ภาพที่ 5.26 ภาพแสดงการวางโครงเรือ : ติดตั้งกง
ที่มา: https://archive.clib.psu.ac.th/online-exhibition/korlae/page4.html

ภาพที่ 5.27 ภาพแสดงการแทนค่าเจดีย์และไตรภูมิแบบไทย
ที่มา: สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั , โครงการ การสร้างสรรค์เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่
พืน้ ฐานเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย 2-21.
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แนวคิดการแทนค่าทางสถาปัตยกรรมนั้นมีมานานแล้วในทานองเดียวกันกับเจดีย์ทรงปรางค์
ที่เปรียบได้กับเขาพระสุเมรุ ซึ่งสูงเทียบส่วนบนของเรือนธาตุ ขณะที่ชั้นรัดประคดและกลีบขนุนที่อยู่
เหนือขึ้นไปคือภพภูมิของสวรรค์ชั้นต่างๆ
งานออกแบบใช้แนวคิดการแทนค่ากันของโครงสร้างหลังคาเปรียบเทียบกับโครงสร้างเรือ
พระราชพิธี เพื่อให้ลักษณะการก่อร่างสร้างตัวขึ้นของรูปทรงหลังคาอาคารมีความลึกซึ้งนอกเหนือไปจาก
ความหมาย และ การสื่อภาพลักษณ์ ที่ต้องการแสดงออกถึงลักษณะอาคารที่เป็นตัวแทนของเรือทั้ง 4
ความสัมพันธ์กันของโครงสร้างเรือและโครงสร้างหลังคามีความคล้ายคลึงกันทั้งในแง่ของรูปทรงแบบ
สมมาตร ขนาดของวัสดุโครงสร้างที่ลดลั่นกัน และความโค้งอ่อนช้อยเพื่อความงดงามตามอย่างกัน

ภาพที่ 5.28 ภาพหุ่นจาลองโครงสร้างเรือพระราชพิธีแบบยาวตลอดลาเรือ จากพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีคลองบางกอกน้อย

ภาพที่ 5.29 ภาพจาลอง 3 มิติ : แสดงงานออกแบบโครงสร้างหลังคาแทนค่าโครงสร้างเรือ 1

ภาพที่ 5.30 ภาพจาลอง 3 มิติ : แสดงงานออกแบบโครงสร้างหลังคาแทนค่าโครงสร้างเรือ 2
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โครงสร้างเรือ “สันกระดูกเรือ”
โครงสร้างเรือ “กง”
โครงสร้างเรือ “ไม้กระดาน”
ส่วนประกอบเรือ “หัวเรือ”

แทนค่าด้วย
แทนค่าด้วย
แทนค่าด้วย
แทนค่าด้วย

โครงสร้างหลังคา “อกไก่”
โครงสร้างหลังคา “จันทัน”
โครงสร้างหลังคา “แป”
ส่วนประกอบหลังคา “ช่อฟ้า”

ภาพที่ 5.31 ภาพตัวอย่างการแทนค่าหัวเรือกับช่อฟ้า 1
ที่มา: https://thepaperthailand.com/2019/10/18/the-grand-royal-barge-procession-3/
ภาพที่ 5.32 ภาพตัวอย่างการแทนค่าหัวเรือกับช่อฟ้า 2
ที่มา: https://palungjit.org/threads/ชมภาพการยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดสีหะลาดวน-น-3.366204/

ภาพที่ 5.33 ภาพจาลอง 3 มิติ : แสดงงานออกแบบโครงสร้างหลังคาแทนค่าโครงสร้างเรือ 3
ภาพที่ 5.34 ภาพแสดงรูปทรง สัดส่วน โครงสร้างเรือพระราชพิธี
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ.
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ภาพที่ 5.35 ภาพจาลอง 3 มิติ : แสดงงานออกแบบโครงสร้างหลังคาแทนค่าโครงสร้างเรือ 4

ภาพที่ 5.36 ภาพจาลอง 3 มิติ : แสดงงานออกแบบโครงสร้างหลังคาแทนค่าโครงสร้างเรือ 5

5.2.3 ระบบโครงสร้างเสา
จากการแบ่งอาคารเป็นหัว ตัว ฐาน ส่วนหัวหรือเครื่องหลังคาเปรียบได้กับเรือ การ
นาพาเรือไปยังจุดหมายได้ ต้องผ่านฝีพาย ลักษณะการออกแบบที่มีที่มาจากจังหวะการยกพายของ
ฝีพาย ที่เป็นระเบียบและพร้อมเพรียงกัน ไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะส่งผลให้เรือเคลื่อนที่ได้มีประสิท
ภาพมากที่สุด ซึ่งเปรียบได้กับเสาอาคาร ที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยพยุงเครื่องบนหลังคาให้คงตัวอยู่
ได้แบบสมัครสมานสามัคคี มีบทบาทเท่ากัน สาคัญเท่ากัน จะขาดใครคนใดคนนึงไปเสียมิได้
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ภาพที่ 5.37 ภาพตัวอย่างการแทนค่าลักษณะการพายเรือพระราชพิธี 1
ที่มา: http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2007/11/E5993484/E5993484.html

ภาพที่ 5.38 ภาพตัวอย่างการแทนค่าลักษณะการพายเรือพระราชพิธี 2
ที่มา: https://www.posttoday.com/social/general/587835
ภาพที่ 5.39 ภาพตัวอย่างการแทนค่าลักษณะการพายเรือพระราชพิธี 3
ที่มา: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/148931
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ภาพที่ 5.40 ภาพการแทนค่าลักษณะการพายเรือพระราชพิธี

ภาพที่ 5.41 ภาพจาลอง 3 มิติ : ภาพแสดงการแทนค่าลักษณะการพายเรือพระราชพิธีเข้าแนวเสาอาคาร

ภาพที่ 5.42 ภาพจาลอง 3 มิติ : ภาพแสดงแนวเสาอาคาร
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ภาพที่ 5.43 ภาพจาลองเสมือนจริง : ภาพแสดงแนวเสาอาคารระยะใกล้

ภาพที่ 5.44 ภาพจาลองเสมือนจริง : ภาพแสดงแนวเสาอาคารระยะปานกลาง

ภาพที่ 5.45 ภาพจาลองเสมือนจริง : ภาพแสดงแนวเสาอาคารระยะไกล
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5.2.4 ระบบโครงสร้างระเบียงคต
ระเบียงคตในโครงการนอกจากจะทาหน้าที่เชื่อมต่ออาคารทั้ง 4 เข้าด้วยกันแล้วนั้น ยัง
ทาหน้าที่เป็นการแบ่งส่วนความเป็นส่วนตัวให้กับผู้เข้าชมภายในโครงการกับบริบทที่วุ่นวายภายนอก
ด้วย โดยแนวคิดด้านโครงสร้างยังคงได้รับแรงบัลดาลใจมาจากการแทนค่าโครงสร้างเรือ โดยในส่วน
ระเบียงคตนี้ได้นาเอาส่วนของ “กง” โครงสร้างในแนวขวางของโครงกระดูกงูเรือ มาใช้ในการสร้าง
รูปทรงและลักษณะของระเบียงคตโครงการที่ขนาบอยู่ทั้ง 2 ฝั่งตลอดแนวแม่น้าเจ้าพระยาและ
พระบรมมหาราชวัง

ภาพที่ 5.46 ภาพแสดงโครงสร้างเรือพระราชพิธี
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ.

ภาพที่ 5.47 ภาพจาลองเสมือนจริง : ภาพแสดงแนวความคิดจากโครงสร้างเรือส่วนสู่หลังคาระเบียงคตฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา 1
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ภาพที่ 5.48 ภาพจาลองเสมือนจริง : ภาพแสดงแนวความคิดจากโครงสร้างเรือส่วนสู่หลังคาระเบียงคตฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา 2

ภาพที่ 5.49 ภาพจาลองเสมือนจริง : ภาพแสดงแนวความคิดจากโครงสร้างเรือส่วนสู่หลังคาระเบียงคตฝั่ง
พระบรมมหาราชวัง

ภาพที่ 5.50 ภาพจาลองเสมือนจริง : ภาพแสดงแนวความคิดจากโครงสร้างเรือส่วนสู่หลังคากระจกใสภายใน
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5.3 หลักเครื่องประกอบ
หมายถึงแบบแผนในการจัดวางส่วนประกอบสาคัญที่ใช้เป็น “เครื่องตกแต่ง” อาคาร
เพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ทั้งในเชิงความวิจิตร และความหมายอันทรงคุณค่าที่สื่อผ่าน “ระบบ
สัญลักษณ์” ของอาคารนั้นๆ ดังที่ .
“....หลักเครื่องประกอบ ส่วนนี้แบ่งได้หลายสถาน สุดแล้วแต่ผู้ประดิษฐ์คิดจังหวะแล
ระยะถี่ห่างใหญ่เล็ก ประกอบได้เด่นเปนตอนๆเพื่อมิให้พราวหรือรัวไปซึ่งจะทาให้ดูจืดชืด จะคิด
เปนลวดลายชนิดใดก็ได้ ข้อสาคัญลักษณลายต้องด้วยแบบลายไทย ผู้ประดิษฐ์ตามเนื้อที่ที่ควรบรรจุ
ได้ เพราะลาย
ของเรานี้มีตัวเรียกทั้งนั้น เปนตัวประดับของเครื่องประกอบทั่วไป จะเปนบ้างก็บางแห่ง บางส่วน บาง
ประเภท ที่ลายของเราจะผูกเข้าประดับไม่กลมกลืน การผูกลายนี้จะต้องหาความรู้หลายแห่ เช่น ลาย
ปูน ลายหินนั้น ต้องหาหลักลายชนิดทางปราสาทหินต่างๆ แล้วหันเหียนประสมรูปลายแลทรงนั้นให้
มาเข้าหลักแบบไทยเสมอ แต่ลายตามที่นึกมาประสมนั้น มิใช่ลอกหรือทาบเขามาโดยตรงเปนแต่จา
แบบมาคิดตกแต่งดัดแปลงผสมให้เข้าหลักตามสภาพวัตถุที่ต้องการ
แลรักษาทรวดทรงให้มีส่วน
ลักษณแข็งแรง.....”
จากความสัมพันธ์ทางรูปทรงเรือที่ต้องเหมือนกันเพื่อความเรียบง่ายในบทบาทของการ
เป็นหน้าฉากสาคัญให้กับพระบรมมหาราชวัง การออกแบบในเชิงรายละเอียดนั้นสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อ
สร้างความแตกต่างอันเป็นลักษณะเฉพาะที่แทนค่ามาจากเรือพระที่นั่งสาคัญทั้ง 4
ซึ่งในเชิงรายละเอียดที่แตกต่างกันในส่วนเครื่องประกอบ
ลักษณ์เฉพาะของอาคารทั้ง 4 หลังมีดังนี้ (สมคิด จิระทัศนกุล, 2559a)

จะสามารถแสดงออกได้ถึง

5.3.1 เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
ประวัติโดยสังเขป
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลาปัจจุบัน สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อพุทธศักราช
2454 โดยตั้งชื่อตามเรือพระที่นั่งโบราณของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เรือศรี
สุพรรณหงส์ หรือ เรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์ สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2091 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลายมีชื่อเรือพระที่นั่ง สุวรรณหงส์ สมัยรัชกาลที่ 1 (พุทธศักราช 2325 - 2352) ปรากฏชื่อเรือ
พระที่นั่ง สุวรรณหงส์ และ รัชกาลที่ 3 (พุทธศักราช 2367 - 2394) ปรากฏชื่อเรือพระที่นั่ง ศรี
สุพรรณหงส์ ("เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์,")
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ภาพที่ 5.51 ภาพหัวโขนเรือพระราชพิธี : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี,
http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/royalbarges/zoom/new/bz005ok/bz005ok.htm

ภาพที่ 5.52 ภาพเรือพระราชพิธี : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี,
http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/royalbarges/index.php/th/hilight/เรือพระราชพิธี/9-เรือพระที่นั่ง
สุพรรณหงส์.html
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ลักษณะเด่นที่ปรากฎเพื่อนามาใช้สร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคาร
1) หัวเรือพระที่นั่งนี้มีโขนเรือรูปหัวของหงส์ ลาตัวเรือทอดยาวคือส่วนตัวหงส์
จาหลักไม้ลงรัก ปิดทองประดับกระจกมีพู่ห้อย ปลายพู่เป็นแก้วผลึก
2) ท้องเรือทาสีแดง ภายนอกทาสีดา
3) มีที่ประทับแบบราชบัลลังก์กัญญา

ภาพที่ 5.53 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์แสดงเต็มลาเรือ
ที่มา: ข่าวเย็นไทยรัฐ, เรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, https://youtu.be/4fxraFvdlks

ภาพที่ 5.54 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์แสดงสีดาใต้ท้องเรือ
ที่มา: ข่าวเย็นไทยรัฐ, เรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, https://youtu.be/4fxraFvdlks
ภาพที่ 5.55 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์แสดงหัวโขนเรือ
ที่มา: ข่าวเย็นไทยรัฐ, เรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, https://youtu.be/4fxraFvdlks
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ภาพที่ 5.56 ภาพร่างแบบรูปด้านอาคารแบบซ้อนชั้นหลังคา

ภาพที่ 5.57 ภาพร่างแบบรูปด้านอาคารแบบหลังคาบัลลังค์กัญญา

ภาพที่ 5.58 ภาพร่างแบบลวดลายประกอบอาคาร : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
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5.3.2 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

ภาพที่ 5.59 ภาพหัวโขนเรือพระราชพิธี : เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี,
http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/royalbarges/zoom/new/bz010ok/bz010ok.htm

ประวัติโดยสังเขป
ชื่อเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช มาจากคาภาษาสันสกฤตว่า อนนฺตนาคราชะ มาจากคา 3
คา คือ อนนฺตะ (แปลว่า ไม่สิ้นสุด นิรันดร) นาคะ (แปลว่า นาค หรือ งู) ราชะ (แปลว่า เจ้านาย หรือ
พระราชา) ดังนั้นคานี้จึงแปลได้ว่า อนันตะ ราชาแห่งนาค หรืองูทั้งหลาย
ในฮินดูปกรณัมปรัมปรา อนันตะ หมายถึง งูเทพ หรือ งูทิพย์ ผู้มีพลังยิ่งใหญ่ รู้จักกันใน
ชื่อ เศษะ หรือ อาทิเศษะ เป็นผู้ที่มีเศียรหนึ่งพัน และ (ประดับด้วย) อัญมณีหนึ่งพันที่ส่องประกาย
สว่างจ้าไปทุกหนแห่ง คัมภีร์ปุราณะของอินเดียกล่าวว่า อนันตะอาศัยอยู่ลึกลงไปกว่าโลกบาดาลทั้ง 7
ชั้น และแบกโลกทั้งหมดไว้บนเศียร คราใดที่อนันตะหาว โลกก็สั่นไหว บางคัมภีร์อธิบายว่า อนันตะมี
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ชื่ออีกอย่างว่า วาสุกิ (ไทยเรียกวาสุกรี) ซึ่งมีเจ็ดเศียรและอยู่ในโลกบาดาลชั้นที่ 7 อนันตะปกครอง
นาคทั้งหลาย เรื่องราวจากคัมภีร์ข้างต้นให้อิทธิพลต่อความเชื่อของคนไทยที่เล่าสืบต่อกันมาว่า ใต้โลก
ของเรามีปลาอานนท์ ซึ่งแบกโลกไว้ คราใดปลาอานนท์ขยับตัว โลกจะสั่นคลอนเกิดแผ่นดินไหว และ
ยังมีความเชื่ออีกว่า พญานาคเจ็ดเศียรบันดาลให้เกิดฝน ความเชื่อที่ว่าพระเจ้าแผ่นดินของไทยเป็น
อวตารของพระวิษณุลงมาเกิดบนโลกมนุษย์
ดังนั้นพระองค์จึงควรมีเรือพระที่นั่งเป็นพญาอนันต
นาคราชซึ่งสอดคล้องกับเรื่องราวที่ว่า พระวิษณุประทับบรรทมบนพญาอนันตนาคราชในช่วงกาลดับ
สลายและเริ่มต้นการสร้างโลกและจักรวาลขึ้นใหม่
เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลาแรกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 (พุทธศักราช 2367 2394) แต่เริ่มใช้ในกระบวนพยุหยาตราชลมารคในสมัยรัชกาลที่ 4 (พุทธศักราช 2394 - 2411)
ปรากฏชื่อว่า เรือพระที่นั่งบัลลังก์อนันตนาคราช เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลาปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่
ในสมัยรัชกาลที่ 6 (พุทธศักราช 2453 - 2468) และเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 เมษายน พุทธศักราช
2457 ("เรื อพระที่นงั่ อนันตนาคราช,")

ภาพที่ 5.60 ภาพเรือพระราชพิธี : เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
ที่มา: The Paper Thailand, https://thepaperthailand.com/2019/10/18/the-grand-royal-barge-procession-3/

ลักษณะเด่นที่ปรากฎเพื่อนามาใช้สร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคาร
1) หัวเรือจาหลักรูปพญานาคเจ็ดเศียร ลงรักปิดทองประดับกระจก
2) ท้องเรือทาสีแดง ภายนอกทาสีเขียว
3) มีที่ประทับแบบบุษบกประดิษฐานพระพุทธรูปหรือผ้าพระกฐิน
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ภาพที่ 5.61 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชแสดงเต็มลาเรือ
ที่มา: ข่าวเย็นไทยรัฐ, เรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, https://youtu.be/4fxraFvdlks

ภาพที่ 5.62 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชแสดงสีเขียวใต้ท้องเรือ
ที่มา: ข่าวเย็นไทยรัฐ, เรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, https://youtu.be/4fxraFvdlks
ภาพที่ 5.63 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชแสดงหัวโขนเรือ
ที่มา: ข่าวเย็นไทยรัฐ, เรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, https://youtu.be/4fxraFvdlks

ภาพที่ 5.64 ภาพร่างแบบลวดลายประกอบอาคาร : เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
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5.3.3 เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

ภาพที่ 5.65 ภาพหัวโขนเรือพระราชพิธี : เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี,
http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/royalbarges/zoom/new/bz0092ok/bz0092ok.htm

ประวัติโดยสังเขป
ชื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์มาจากคาภาษาสันสกฤตว่า อเนกะชาตะภุชงฺคะ แปลว่า งู
หลากหลายชนิดซึ่งสอดคล้องกับรูปโขนเรือที่ลงรักปิดทองมีลายรูปงูตัวเล็กๆ จานวนมาก คาภาษา
สันสกฤตคือ ภุชงฺคะ มีความหมายเดียวกันกับ นาคะ นาคะหรือไทยเรียกว่า นาค เป็นเทพในฮินดู
ปกรณัมปรัมปรา บางครั้งก็ปรากฏในพระพุทธศาสนาด้วย นาคที่เป็นเทพหรือทิพยนาคเป็นตัวแทน
แห่งพลังอานาจ ความรอบรู้ และความอุดมสมบูรณ์ เทพเจ้าหลายองค์ของศาสนาฮินดูโยงใยกับนาค
หรือที่ปรากฏในรูปร่างของงู หรืองูเทพ (งูทิพย์) เช่น พระวิษณุบรรทมบนพญานาคอนันตะหรือเศษะ
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นาคทอดตัวอยู่เหนือแผ่นน้า รูปแบบของงูหรือนาคตัวเล็กๆ จานวนมากที่หัวเรือเช่นนี้ น่าจะหมายถึง
นาคที่มีจานวนนับพันซึ่งเป็นเหล่าบรรดานาคที่กาเนิดจากมหาฤษีกัศยปะและนางกัทรุ นาคเหล่านี้
อาศัยอยู่ในโลกบาดาล เรียกว่า นาคโลก แปลว่า โลกของนาคทั้งหลาย ตามปรากฏในคัมภีร์ปุราณะ
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 (พุทธศักราช 2411 - 2453) ("เรื อพระที่นงั่ อเนกชาติภชุ งค์,")

ภาพที่ 5.66 ภาพเรือพระราชพิธี : เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
ที่มา: The Paper Thailand, https://thepaperthailand.com/2019/10/18/the-grand-royal-barge-procession-3/

ลักษณะเด่นที่ปรากฎเพื่อนามาใช้สร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคาร
1) หัวเรือลงรักปิดทองลายรดน้าเป็นรูปนาคตัวเล็กๆ จานวนมาก
2) ท้องเรือทาสีแดง ภายนอกทาสีชมพู
3) มีที่ประทับแบบราชบัลลังก์กัญญา
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ภาพที่ 5.67 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์แสดงเต็มลาเรือ
ที่มา: ข่าวเย็นไทยรัฐ, เรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, https://youtu.be/4fxraFvdlks

ภาพที่ 5.68 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์แสดงสีชมพูใต้ท้องเรือ
ที่มา: ข่าวเย็นไทยรัฐ, เรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, https://youtu.be/4fxraFvdlks
ภาพที่ 5.69 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์แสดงหัวโขนเรือ
ที่มา: ข่าวเย็นไทยรัฐ, เรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, https://youtu.be/4fxraFvdlks

ภาพที่ 5.70 ภาพร่างแบบลวดลายประกอบอาคาร : เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
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ภาพที่ 5.71 ภาพร่างแบบลวดลายประกอบอาคารด้านหน้าจั่ว : เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

5.3.4 เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9

ภาพที่ 5.72 ภาพหัวโขนเรือพระราชพิธี : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี,
http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/royalbarges/zoom/new/bz004ok/bz004ok.htm
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ประวัติโดยสังเขป
นารายณ์ทรงสุบรรณ มีความหมายเดียวกันกับ พระวิษณุทรงครุฑ เนื่องจาก นารายณะ
(ไทยเรียก นารายณ์) เป็นพระนามหนึ่งของพระวิษณุ ส่วนสุบรรณ ก็เป็นชื่อเรียก ครุฑ หรือ พญาครุฑ
พาหนะของพระวิษณุ ส่วนที่เติมสร้อยว่า รัชกาลที่ ๙ เพื่อสื่อให้ประจักษ์ว่าเรือลานี้สร้างขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรง
สุบรรณมีมาแล้วแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ 3 (พุทธศักราช 2367 - 2394)
หัวเรือพระที่นั่งจาหลักรูปพระวิษณุประทับยืนบนครุฑ บ่งบอกอิทธิพลศาสนาฮินดูตาม
คัมภีร์ปุราณะจากอินเดียที่มีต่อประเพณีนิยมและศิลปกรรมไทย พระวิษณุเป็นหนึ่งในเทพเจ้าสาคัญ
ที่สุด 3 องค์ อีก 2 องค์ คือพระพรหมและพระศิวะ พระวิษณุเป็นเทพเจ้าแห่งการพิทักษ์รักษา
พระองค์ถือกาเนิดบนโลกมนุษย์ในรูปร่างต่างๆ เรียกว่า อวตาร เชื่อกันว่าทรงแบ่งภาคลงมากาเนิด
เป็นพระราชาได้ในทุกสถานที่และทุกกาลเวลา ในพุทธศตวรรษที่ 19 ราชสานักไทยได้รับเอาแนวคิด
เช่นนี้มาสร้างให้เกิดความเชื่อในหมู่ประชาชนซึ่งเกื้อหนุนสถานภาพของพระมหากษัตริย์ให้สูงส่ง
ประหนึ่งเทพ อย่างไรก็ดี โขนเรือพระที่นั่งลานี้มิได้แสดงรูปพระรามซึ่งเป็นอวตารของพระวิษณุ ซึ่ง
พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์มีสมมติพระนามโดยเรียกตามนามของพระราม แต่ได้
แสดงรูปพระวิษณุและลักษณะอันโดดเด่นของพระองค์ เช่น พระวรกายคล้า ในพระกรทั้ง 4 ทรงถือ
จักร สังข์ คทา และตรีศูล ประทับบนครุฑยุดนาค หรือครุฑที่จับนาค 2 ตัวชูขึ้น ตามคัมภีร์ปุราณะ
ครุฑกับนาคเป็นศัตรูกัน แต่ทั้งสองก็รับใช้พระวิษณุ ครุฑเจ้าแห่งนกทั้งหลาย เป็นสัญลักษณ์แห่งพลัง
ของท้องฟ้า นาคเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังของน้า เมื่อพระวิษณุอยู่เหนือครุฑและนาค ย่อมแสดงว่า
พระองค์ทรงมีพลังในการพิทักษ์ปกป้องโลกทั้งมวล ("เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9,")

ภาพที่ 5.73 ภาพเรือพระราชพิธี : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9
ที่มา: The Paper Thailand, https://thepaperthailand.com/2019/10/18/the-grand-royal-barge-procession-3/
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ลักษณะเด่นที่ปรากฎเพื่อนามาใช้สร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคาร
1) โขนเรือและตัวเรือจาหลักลงรักปิดทองประดับกระจก หัวเรือเบื้องใต้ครุฑเป็น
ช่องสาหรับปืนใหญ่
2) ท้องเรือทาสีแดง ภายนอกทาสีแดง
3) มีที่ประทับแบบราชบัลลังก์กัญญา

ภาพที่ 5.74 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 แสดงเต็มลาเรือ
ที่มา: ข่าวเย็นไทยรัฐ, เรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, https://youtu.be/4fxraFvdlks

ภาพที่ 5.75 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 แสดงสีแดงใต้ท้องเรือ
ที่มา: ข่าวเย็นไทยรัฐ, เรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, https://youtu.be/4fxraFvdlks
ภาพที่ 5.76 ภาพวิดีโอเสมือนจริง : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 แสดงหัวโขนเรือ
ที่มา: ข่าวเย็นไทยรัฐ, เรือพระที่นั่งในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, https://youtu.be/4fxraFvdlks
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ภาพที่ 5.77 ภาพร่างแบบลวดลายประกอบอาคาร : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9

ภาพที่ 5.78 ภาพร่างแบบลวดลายประกอบอาคารด้านหน้าจั่ว : เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9

หลักการนาลวดลายมาใส่ไว้ในอาคาร
หลักการนาลวดลายและลักษณะเฉพาะของอาคารมาไว้ในแบบขั้นสุดท้าย
คือการใส่
รายละเอียดของลวดลายให้อยู่ในตาแหน่งเดียวกันกับตาแหน่งของเรือพระราชพิธี เพื่อสะท้อนให้เห็น
ถึงลักษณะเฉพาะของการใส่ลวดลายบนเรือ ตาแหน่งและการใช้สีใต้ท้องเรือที่แตกต่างกันของเรือแต่
ละลา

ภาพที่ 5.79 ภาพแสดงแบบร่างลวดลายบนเรือพระราชพิธี บริเวณหัวเรือ
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ.
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ภาพที่ 5.80 ภาพแสดงแบบงานแกะสลักลวดลายไม้บนเรือพระราชพิธี บริเวณหัวเรือ
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ.

ภาพที่ 5.81 ภาพแสดงแบบร่างลวดลายบนเรือพระราชพิธี บริเวณท้ายเรือ
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ.
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ภาพที่ 5.82 ภาพแสดงแบบงานแกะสลักลวดลายไม้บนเรือพระราชพิธี บริเวณท้ายเรือ
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ.

ภาพที่ 5.83 ภาพแสดงการร่างแบบลวดลายลงบนเรือพระราชพิธี
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ.
ภาพที่ 5.84 ภาพแสดงการเขียนแบบลวดลายลงบนเรือพระราชพิธี
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ.
ภาพที่ 5.85 ภาพแสดงลวดลายบนเรือพระราชพิธี
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ.
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ภาพที่ 5.86 ภาพจาลองรูปด้าน : แสดงตาแหน่งของพื้นที่ให้รายละเอียดลวดลาย 1

ภาพที่ 5.87 ภาพจาลอง 3 มิติ : แสดงตาแหน่งของพื้นที่ให้รายละเอียดลวดลาย 1

ภาพที่ 5.88 ภาพจาลองรูปด้าน : แสดงตาแหน่งของพื้นที่ให้รายละเอียดลวดลาย 2

ภาพที่ 5.89 ภาพจาลอง 3 มิติ : แสดงตาแหน่งของพื้นที่ให้รายละเอียดลวดลาย 2
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ภาพที่ 5.90 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงรายละเอียดลวดลายบนอาคาร 1

ภาพที่ 5.91 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงรายละเอียดลวดลายบนอาคาร 2

ภาพที่ 5.92 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงรายละเอียดลวดลายบนอาคาร 3
ภาพที่ 5.93 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงรายละเอียดลวดลายบนอาคาร 4
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5.4 มุมมองและทัศนียภาพ
จากบทวิเคราะห์ในเรื่องมุมมองและทัศนียภาพ จะเห็นว่ามุมมองที่สาคัญที่สุดคือมุมมอง
ที่มาจากทางแม่น้าเจ้าพระยา ที่ต้องตั้งอยู่ในเงื่อนไข 3 ข้อหลักตามนี้
1. บ่งบอกได้ถึงเอกลักษณ์ของโครงการ “พิพิธภัณฑ์กระบวนพยุหยาตราชลมารค”
2. ไม่บดบังทัศนียภาพของพระบรมมหาราชวัง
3. อยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมความสูงอาคารเขตเกาะรัตนโกสินทร์ที่ไม่เกิน 16 เมตร

ภาพที่ 5.94 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพออกแบบโครงการรมุมกว้างเกาะรัตนโกสินทร์จากแม่น้าเจ้าพระยา ส่วนที่ 1
: บริเวณท่าช้างและราชนาวีสโมสร
ภาพที่ 5.95 ภาพถ่ายมุมกว้างเกาะรัตนโกสินทร์จากแม่น้าเจ้าพระยา ส่วนที่ 1 : บริเวณท่าช้างและราชนาวีสโมสร
ที่มา: วีรพันุธ์ ชินวัตร, รัตนโกสินทร์ริมเจ้าพระยา, 53.

ภาพที่ 5.96 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพออกแบบโครงการรมุมกว้างเกาะรัตนโกสินทร์จากแม่น้าเจ้าพระยา ส่วนที่ 2
: บริเวณท่าราชวรดิฐและพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย
ภาพที่ 5.97 ภาพถ่ายมุมกว้างเกาะรัตนโกสินทร์จากแม่น้าเจ้าพระยา ส่วนที่ 2 : บริเวณท่าราชวรดิฐและพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย
ที่มา: วีรพันุธ์ ชินวัตร, รัตนโกสินทร์ริมเจ้าพระยา, 54.
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ภาพที่ 5.98 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพออกแบบโครงการรมุมกว้างเกาะรัตนโกสินทร์จากแม่น้าเจ้าพระยา ส่วนที่ 3
: บริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือและท่าเตียน
ภาพที่ 5.99 ภาพถ่ายมุมกว้างเกาะรัตนโกสินทร์จากแม่น้าเจ้าพระยา ส่วนที่ 3 : บริเวณกรมกิจการพลเรือนทหารเรือและท่าเตียน
ที่มา: วีรพันุธ์ ชินวัตร, รัตนโกสินทร์ริมเจ้าพระยา, 55.

ภาพที่ 5.100 ภาพรูปตัดแสดงความสูงอาคารไม่เกิน 16 เมตร

ภาพที่ 5.101 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงความสูงอาคารไม่เกิน 16 เมตร
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ภาพที่ 5.102 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการมุมสูงจากแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณท่าราชวรดิฐ

ภาพที่ 5.103 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการมุมสูงจากพระบรมมหาราชวังบริเวณพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย

ภาพที่ 5.104 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพออกแบบโครงการมุมกว้างเกาะรัตนโกสินทร์จากแม่น้าเจ้าพระยาตลอดแนวโครงการ
ภาพที่ 5.105 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการมุมสูงจากแม่น้าเจ้าพระยาทั้งโครงการ
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5.5 งานภูมิสถาปัตยกรรม

ภาพที่ 5.106 ผังแสดงการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนเพื่อการขยายรายละเอียด

ผังบริเวณแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. ผังบริเวณส่วนที่ 1 - บริเวณพื้นที่โครงการส่วนต้นติดกับท่าเตียน
2. ผังบริเวณส่วนที่ 2 - บริเวณพื้นที่โครงการส่วนกลางติดกับท่าราชวริฐ
3. ผังบริเวณส่วนที่ 3 - บริเวณพื้นที่โครงการส่วนปลายติดกับท่าช้าง
5.5.1 ผังบริเวณส่วนที่ 1 - ท่าเตียน

ภาพที่ 5.107 ผังบริเวณส่วนที่ 1 - บริเวณพื้นที่โครงการส่วนต้นติดกับท่าเตียน
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ประกอบด้วยพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
5.5.1.1 ลานด้านหน้าโครงการ

ภาพที่ 5.108 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการมุมสูงลานด้านหน้าโครงการ (ท่าเตียน)

พื้นที่ลานโล่งขนาดใหญ่ด้านหน้าโครงการ ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานใน 5 วัตถุ
ประสงค์หลักคือ
1) พื้นที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย ได้แก่
(1) โดยรถประจาทาง - เชื่อมต่อผ่านจุดบริการรถประจาทางในพื้นที่ลาน
(2) โดยรถยนต์ส่วนตัว - เชื่อมต่อผ่านบันไดทางเดินและลิฟท์ขนส่งขึ้นมาจากที่
จอดรถใต้ดินตรงขึ้นมายังพื้นที่ลานโล่งด้านหน้า
(3) โดยการเดินเท้า - เชื่อมต่อผ่านทางเดินฟุตบาทสาธารณะหลัก ซึ่งเป็น
ทางเดินหลักในการท่องเที่ยวเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดโพธิ์
(4) โดยเรือโดยสาร - เชื่อมต่อผ่านท่าเรือท่าเตียนเดิม
2) เป็นพื้นที่รวบรวมและนัดพบกันของผู้ใช้งานโครงการและประชาชนทั่วไป
3) เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจริมน้าขนาดใหญ่สาหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
4) เปิดระยะการรับรู้อาคารสถาปัตยกรรมในภาพกว้างก่อนจะนาเข้าสู่การรับรู้ในระยะ
ต่อไป
5) เปิดโล่งรับลมจากแม่น้าเจ้าพระยา เพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศบริเวณลาน
ให้อยู่ในสภาวะสบายแก่การใช้งานภายนอกอาคาร

158

ภาพที่ 5.109 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการ - บริเวณบันไดทางขึ้นจากที่จอดรถใต้ดิน

ภาพที่ 5.110 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการ - บริเวณท่าเรือท่าเตียน

ลักษณะของลานนี้ประกอบไปด้วยพื้นที่ออกแบบย่อย ดังนี้
(1) พื้นที่ทางเดินขนาดใหญ่ล้อมรอบ
ซึ่งพื้นที่ทางเดินขนาดใหญ่นี้เป็นเหมือนกันทางเดินหลักที่รวบรวมผู้คนจากการ
เดินทางสัญจรในรูปแบบต่างๆตามที่กล่าวข้างต้น ทัง้ ทางบก ทางน้า และการเดินเท้า เพื่อเชื่อมต่อ
การสัญจรผ่านของประชาชนไปยังพื้นที่อื่นๆ และเพื่อรวบรวมและลาเลียงคนเข้าสู่โครงการฯ
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มีการออกแบบลวดลายบนพื้นให้มีลวดลายน้าแบบไทยประยุกต์ที่มีรายละเอียด
ลายขนาดใหญ่ เพื่อให้ความรู้สึกที่กว้าง โล่ง และก็ให้ความรู้สึกของพื้นที่แต่ละส่วนไม่อยู่ห่างไกลกัน
มากนัก เหมาะกับการนามาใช้ในพื้นที่ทางสัญจรด้วยเท้า

ภาพที่ 5.111 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการมุมสูงลานด้านหน้าโครงการ (ท่าเตียน) ตามแนวแกน

(2) ลานริมน้าภายนอก
พื้นที่ลานริมน้าภายนอกเป็นพื้นที่การเข้าถึงริมแม่น้าเจ้าพระยาของประชาชน
ทั่วไป เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งอยู่บริเวณภายนอกโครงการฯ ออกแบบให้เป็นทางเดินริมน้าขนาด
ใหญ่และมีพื้นที่เชื่อมต่อกับลานโล่งหลักเพื่อรองรับการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านประเพณีและ
วัฒนธรรม อาทิเช่น การเข้าชมกระบวนพยุหยาตราชลมารค ประเพณีสงกรานต์ หรือ ประเพณีลอย
กระทง เป็นต้น

ภาพที่ 5.112 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการ - บริเวณที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจริมแม่น้าเจ้าพระยา (ท่าเตียน)
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(3) ลานรวมพล
ลักษณะเป็นพื้นที่ลานโล่งขนาดใหญ่ ยกระดับสูงขึ้นเพื่อแยกการใช้งานระหว่างผู้
เดินทางสัญจรไปมากับผู้เข้าชมโครงการฯ มีการออกแบบให้มีลวดลายน้าแบบไทย ที่มีขนาดรายละเอียด
ที่เล็กลงเพื่อลดทอนการรับรู้ของผู้เข้าชมให้เตรียมพร้อมเข้าสู่พื้นที่สเกลอาคารที่มีรายละเอียดมากขึ้น
ต่อไป

ภาพที่ 5.113 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการ - ลานด้านหน้าโครงการ (ท่าเตียน)

(4) บ่อน้าผุดน้าล้นขนาดใหญ่
เป็นบ่อรับน้าขนาดใหญ่ มี 2 ระดับ
ระดับล่าง - เป็นระดับที่จะมองเห็นผนังน้าตกสูง 1.20 ซ.ม. ยาวตลอดแนวบ่อน้า
เป็นพื้นที่แยกระหว่างประชาชนผู้สัญจรทั่วไปกับประชาชนกับนักท่องเที่ยวผู้เข้าชมโครงการฯ ผนัง
น้าตกนี้นอกจากจะให้เสียงของน้าที่เป็นบรรยากาศที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว การกระจายของน้ายังเพิ่ม
ความชื้นในอากาศลดระดับความร้อนให้กับพื้นที่โครงการด้วยในขณะเดียวกัน
ระดับบน - ประกอบไปด้วยระบบน้าผุดสูงประมาณ 20 ซ.ม. เรียงรายเป็นกลุ่ม
กระจายตัวในแนวกริดอยู่ใต้ประติมากรรมหินอ่อนแกะสลักเป็นรูปเรือพระราชพิธีขนาดจริง 1 ต่อ 1
ในรายละเอียดที่ลดทอนลงจากเรือขบวนของจริง เนื่องจากเป็นพื้นที่รับแดดและฝนอยู่ตลอดเวลา
การนาเรือกระบวนฯจริงมาใช้ จะยากต่อการดูแลรักษาในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดของ
ตาแหน่งที่ตั้งยังคงไว้ซึ่งตาแหน่งที่สอดคล้องกับแนวความคิดหลักคือการวางผังพื้นที่ด้วยผังกระบวน
พยุหยาตราชลมารค ซึ่งประติมากรรมเรือหินอ่อนชุดนี้ เป็นตัวแทนของการต้อนรับผู้เข้าชมก่อนเข้าสู่
อาคารต่อไป
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(5) สะพาน
สะพานทางเดินข้ามน้าเข้าสู่อาคารนี้ออกแบบให้เปรียบเสมือนกันการเดินลงโป๊ะ
ท่าเรือจริง โดยจะมีเสาสัญลักษณ์สีแดง ยอดหัวเม็ดสีเทาประกอบอยู่เปรียบเสมือนเสาโครงสร้างรับ
โป๊ะจริงในแม่น้า ทางเดินมี 2 ฝั่งประกอบกัน เพื่อการกระจายความหนาแน่นของผู้ชมในการเข้าสู่
พื้นที่และยังช่วยขับให้อาคารมีความสง่างามด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 5.114 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการ - สะพานทางเดินข้ามน้าเข้าสู่อาคาร

(6) ลานหน้าอาคาร
เป็นลานโล่งภายนอกผืนสุดท้ายก่อนเข้าสู่ภายในอาคาร เป็นพื้นที่สาหรับตรวจเช็ค
คัดกรอง นัดหมาย จัดระเบียบผู้เข้าชม ก่อนจะเข้าสู่พื้นที่การซื้อบัตรเข้าเยี่ยมชมและเข้าสู่ประตู
พิพิธภัณฑ์ต่อไป

ภาพที่ 5.115 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการ - บริเวณพื้นที่พักคอยฝั่งริมแม่น้าเจ้าพระยา
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5.5.2 ผังบริเวณส่วนที่ 2 - ท่าราชวรดิฐ

ภาพที่ 5.116 ผังบริเวณส่วนที่ 2 - บริเวณพื้นที่โครงการส่วนกลางติดกับท่าราชวรดิฐ

ประกอบด้วยพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
5.5.2.1 ทางเดินริมน้าภายในโครงการ
งานออกแบบบริเวณนี้มีความสาคัญในระดับหนึ่ง
เพราะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อสาคัญ
ระหว่างแม่น้า (แม่น้าเจ้าพระยา) และแผ่นดิน (พื้นที่โครงการ) รอยต่อนี้ต้องทาหน้าที่เชื่อมประสาน
ระหว่างการสัญจรด้วยเท้าในแนวขนานกับลาน้าและในแนวตั้งฉากกับลาน้า และยังต้องเป็นหน้าฉาก
แรกที่รับมุมมองทางสายตาจากแม่น้าเจ้าพระยา ซึ่งนอกจากจะต้องสะท้อนถึงภาพลักษณ์โครงการ
ปัจจุบัน ยังต้องสะท้อนถึงภาพลักษณ์การออกแบบในสมัยรัตนโกสินทร์ในขณะเดียวกัน เพราะฉาก
เบื้องหลังโครงการคือพระบรมมหาราชวัง

ภาพที่ 5.117 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการ - บริเวณริมน้าท่าราชวรดิฐ
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สถาปัตยกรรมไทยที่มีความสาคัญและมีบทบาทสาคัญยิ่งในทางประวัติศาสตร์
ออกแบบแบ่งอย่างง่ายใน 2 ทิศทาง คือ

งาน

(1) ทางเดินขนาบลาน้า
มีหน้าที่หลักในการรองรับการสัญจรของผู้เยี่ยมชมโครงการ โดยทาหน้าที่เป็นทางเดิน
รอง (ไม่ใช่เส้นทางเดินหลักในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์) มีองค์ประกอบหลักสาคัญอยู่ 2 ส่วน คือ
- ราวกันตก ที่ออกแบบในลักษณะที่เรียบง่ายแบบรัตนโกสินทร์สมัยใหม่ ใช้
ลวดลายจากทรงเรขาคณิต คือ ลายประจายาม ที่มีลักษณะที่มาจากการลอกแบบธรรมชาติเป็น
ลักษณะลายดอก 4 กลีบคล้ายดอกบานเย็น เป็นลวดลายที่มักใช้ประดับท้องไม้หรือหน้ากระดาษ เดิม
โบราณมักใช้ประดับตามทิศมุมทั้งสี่ นามาลดทอนรายละเอียดให้เรียบง่ายเข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน อยู่
ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า เสาโครงสร้างเป็นลักษณะหัวเม็ดย่อมุมแบบสี่เหลี่ยมทรงมัณฑ์ลดรูปให้เรียบ
ง่ายเช่นกัน ราวกันตกนี้ในเชิงสัญลักษณ์เปรียบได้กับเข็มขัดที่คอยรัดอาคารหลักทรงเรือทั้ง 4 เอาไว้
เข้าด้วยกัน ให้รู้สึกถึงความมั่นคง ตั้งอยู่ได้ และยังเป็นเหมือนกับตะเข็บเย็บรอยต่อระหว่างอดีตกและ
ความร่วมสมัยในปัจจุบัน

ภาพที่ 5.118 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพรายละเอียดโครงการ – ราวกันตก

- เก้าอี้นั่งไม้สักทรงลวดลายน้า 3 มิติ ที่ต่อเนื่องมาจากลานริมน้า
อเนกประสงค์ภายนอกโครงการ สร้างความเชื่อมต่อของพื้นที่จากภายนอกเข้ามาสู่ภายใน
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ภาพที่ 5.119 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพรายละเอียดโครงการ - หลังคาระเบียงคต

ภาพที่ 5.120 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพรายละเอียดโครงการ - เก้าอี้นั่งลายน้า 3 มิติ

- หลังคากันแดดระเบียงคต เปรียบได้กับหลังคาของระเบียงคตในงาน
สถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี ที่จะมีลักษณะอยู่รอบภายนอกอาคารหลักและมีลักษณะแบบกึ่งเปิด
กึ่งปิด กึ่งภายนอกกึ่งภายใน รูปแบบโครงสร้างยังคงนาเอาแรงบันดาลใจของโครงสร้างเรือมาใช้
ต่อเนื่องจากภายในสู่ภายนอก โดยมีการใช้ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ ลักษณะเป็นเหมือน
โครงสร้างเรือโค้งออกเพียงครึ่งเดียวเพื่อทาหน้าที่รับหน้าประทะสายตามุมมองจากแม่น้าเจ้าพระยา
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รูปทรงโครงหลังคานี้ยังแสดงออกถึงการเชื่อมต่อรับที่ว่างอากาศจากแม่น้าเจ้าพระยาเข้าสู่โครงการ
ทาให้โครงการเป็นส่วนหนึ่งกับบริบทของแม่น้าเจ้าพระยาทั้งในทางสายตาและที่ว่างในทางนามธรรม

ภาพที่ 5.121 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพรายละเอียดโครงการ – วัสดุพืชพันุธ์

- วัสดุพืชพันุธ์ บริเวณนี้ไม่มีการนาต้นไม้ใหญ่เข้ามาใช้ เพราะจะบดบัง
มุมมองทางสายตาจากแม่น้าเจ้าพระยา
และบริเวณนี้ก็มีหลังคากันระเบียงคตที่ช่วยให้ร่มเงาแก่
ผู้ใช้งานได้ในระดับหนึ่ง มีเพียงการใช้ไม้พุ่มตัดแต่งใบเล็ก ทรงพุ่มแน่นอย่างชาฮกเกี้ยนเข้ามาเพื่อลด
ทอดความแข็งของฐานโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่เพียงเท่านั้น
(2) ทางเดินตั้งฉากลาน้า
มีหน้าที่หลักในการลาเลียงคนจากภายในอาคารออกมาสู่ริมแม่น้าภายนอกอาคารเพื่อ
เปิดมุมมองชมแม่น้าเจ้าพระยาแบบเปิดก่อนจะส่งต่อไปยังทางเดินขนาบลาน้าต่อไป โดยทางเดินตั้ง
ฉากลาน้านี้มีทั้งหมด 4 จุดด้วยกัน โดยจะอยู่ต่อเนื่องจากโถงอาคารทรงเรือทั้ง 4 เนื่องจากอาคารทรง
เรือทั้ง 4 วางตัวอยู่ในลักษณะยื่นหัวเรือออกสู่ลาน้าอยู่แล้ว การสร้างทางเดินในแนวตั้งฉากให้
สอดคล้องกับการวางตัวของอาคารทาให้ผู้ใช้งานรู้สึกได้ถึงความเป็นสถานที่ (sense of place) ในเชิง
รูปทรงและการใช้งานที่สอดคล้องกัน
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ภาพที่ 5.122 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการ - ทางเดินตั้งฉากลาน้า 1

ภาพที่ 5.123 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการ - ทางเดินตั้งฉากลาน้า 2

5.5.2.2 ทางเดินบริการ
เป็นทางเดินเพื่อการบริการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับทางเดินริมน้า (ฝั่ง
พระบรมมหาราชวัง) เพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่จะไม่ปะปนเข้าไปกับเส้นทางเดินของผู้เยี่ยมชม
โดยเส้นทางเดินนี้ยังเป็นเส้นทางเดินไปสู่ห้องน้าที่มีบริการเอาไว้ 4 จุดหลักเชื่อมต่อกับอาคารหลักทั้ง
4 ในขณะเดียวกัน

167

ภาพที่ 5.124 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการ - ทางเดินบริการ

5.5.2.3 ทางเดินฟุตบาทสาธารณะ
ทางเดินเส้นนี้มีความสาคัญอย่างมากในการสัญจรทางเท้า
เพราะนอกจากจะเป็น
เส้นทางเดินเชื่อมท่าน้าทั้ง 2 แล้ว (ท่าเตียน - ท่าช้าง) ยังเป็นทางเดินหลักของนักท่องเที่ยวในการ
เชื่อมต่อไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังกับวัดโพธิ์และสถานที่ประวัติศาสตร์อื่นๆในบริเวณใกล้เคียง
ซึ่งในปัจจุบันมีขนาดเล็กและยากแก่การเดินเนื่องจากองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมไม่สอดคล้อง
กับการใช้งานมากนัก
งานออกแบบโครงการจึงนาเสนองานออกแบบบริเวณนี้ต่อเนื่องไปด้วยกัน โดยเน้นไปที่
ความสะดวกในการสัญจรด้วยเท้า และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนต่างๆในบริเวณ ทั้งรถโดยสาร
ประจาทาง ท่าเรือ และ ที่จอดรถใต้ดิน ใช้ลวดลายพื้นแบบเดียวกับบริเวณลานอเนกประสงค์ทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลังโครงการ เพื่อให้ผู้ใช้งานรับรู้ได้ถึงการเชื่อมต่อกันได้ของพื้นที่ผ่านลาดลายน้า
บนพื้น
มีการเก็บต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาเดิมเอาไว้และมีการปลูกเสริมเพิ่มเติมในจุดที่แนวร่มเงาขาด
หายไป โดยเลือกใช้ต้นไม้ชนิดเดียวกันกับบริเวณใกล้เคียง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นหางนกยูงฝรั่ง มี
ต้นมะขามและต้นโพธิ์แทรกอยู่เป็นระยะ
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5.5.3 ผังบริเวณส่วนที่ 3 - ท่าช้าง

ภาพที่ 5.125 ผังบริเวณส่วนที่ 3 - บริเวณพื้นที่โครงการส่วนปลายติดกับท่าช้าง

ประกอบด้วยพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
5.5.3.1 ลานด้านหลังโครงการ
พื้นที่ลานโล่งขนาดใหญ่ด้านหลังโครงการ ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานใน 5
วัตถุประสงค์หลักคือ
1) พื้นที่เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนที่หลากหลาย ได้แก่
(1) โดยรถประจาทาง - เชื่อมต่อผ่านจุดบริการรถประจาทางในพื้นที่ลาน
(2) โดยการเดินเท้า - เชื่อมต่อผ่านทางเดินฟุตบาทสาธารณะหลัก ซึ่งเป็น
ทางเดินในการท่องเที่ยวเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดโพธิ์
(3) โดยเรือโดยสาร - เชื่อมต่อผ่านท่าเรือท่าช้างเดิม
2) เป็นพื้นที่รวบรวมและนัดพบกันของผู้ใช้งานโครงการและประชาชนทั่วไป
3) เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจริมน้าขนาดใหญ่สาหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
4) เปิดโล่งรับลมจากแม่น้าเจ้าพระยา เพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศบริเวณลาน
ให้อยู่ในสภาวะสบายแก่การใช้งานภายนอกอาคาร
5) เป็นพื้นที่หลักในการจัดงานเข้าชมพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารค
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ภาพที่ 5.126 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการ - ทางเดินฟุตบาทฝั่งพระบรมมหาราชวัง

ลักษณะของลานนี้ประกอบไปด้วยพื้นที่ออกแบบย่อย ดังนี้
(1) พื้นที่ทางเดินขนาดใหญ่ล้อมรอบ
ซึ่งพื้นที่ทางเดินขนาดใหญ่นี้เป็นเหมือนกันทางเดินหลักที่รวบรวมผู้คนจากการ
เดินทางสัญจรในรูปแบบต่างๆตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งทางบก ทางน้า และการเดินเท้า เพื่อเชื่อมต่อ
การสัญจรผ่านของประชาชนไปยังพื้นที่อื่นๆ และเพื่อรวบรวมและลาเลียงคนออกจากโครงการฯ
มีการออกแบบลวดลายบนพื้นให้มีลวดลายน้าแบบไทยประยุกต์ที่มีรายละเอียด
ลายขนาดใหญ่ เพื่อให้ความรู้สึกที่กว้าง โล่ง แต่ก็ให้ความรู้สึกพื้นที่แต่ละส่วนไม่อยู่ห่างไกลกันมากนัก
เหมาะกับการนามาใช้ในพื้นที่ทางสัญจรด้วยเท้า

ภาพที่ 5.127 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการมุมสูงลานด้านหลังโครงการ (ท่าช้าง)
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(2) ลานริมน้าภายนอกและลานรวมพล
พื้นที่ลานริมน้าภายนอกเป็นพื้นที่การเข้าถึงริมแม่น้าเจ้าพระยาของประชาชนทั่วไป
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งอยู่บริเวณภายนอกโครงการฯ ออก แบบให้มีเป็นทางเดินริมน้าขนาดใหญ่
และมีพื้นที่เชื่อมต่อกับลานโล่งหลักเพื่อรองรับการใช้งานในกิจกรรมต่างๆทางด้านประเพณีและ
วัฒนธรรม อาทิเช่น การเข้าชมกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประเพณีสงกรานต์ หรือ ประเพณี
ลอยกระทง เป็นต้น

ภาพที่ 5.128 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการ - บริเวณท่าเรือท่าช้าง

ภาพที่ 5.129 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการ - ลานด้านหลังโครงการ (ท่าช้าง)
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(3) บ่อน้าผุดน้าล้นขนาดใหญ่
เป็นบ่อรับน้าขนาดใหญ่ ขนาบทั้ง 2 ฝั่งบันไดทางเดินลงจากอาคาร มีลักษณะ
ล้อเลียนรูปทรงบันไดเพื่อความกลมกลืนกันทางทัศนียภาพ มีหัวน้าผุดเรียงรายอยู่บริเวณกระบะรับน้า
บน ในขณะที่กระบะรับน้าล่างรองรับน้าตกที่ส่งเสียงให้บรรยากาศรื่นภิรมย์ให้กับผู้ใช้งานในบริเวณ
ลานแห่งนี้

ภาพที่ 5.130 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพโครงการมุมสูงลานด้านหลังโครงการ - ลานน้าพุน้าล้น

ภาพที่ 5.131 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพรายละเอียดโครงการ - น้าพุน้าล้นฝั่งพระบรมมหาราชวัง
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ภาพที่ 5.132 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพรายละเอียดโครงการ - น้าพุน้าล้นฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา

(4) บันไดกึ่งนั่ง
คือบันไดทางเดินลงปกติของอาคาร
หากแต่มีขนาดลูกนอนที่กว้างกว่าปกติให้
รองรับการนั่งได้ในลักษณะแบบที่นั่งชมขั้นบันได (Amphitheater) รองรับการนั่งชมและการนั่ง
พักผ่อนในบริเวณยามเย็น พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าจากแม่น้าเจ้าพระยา

ภาพที่ 5.133 ภาพจาลองเสมือนจริง : แสดงภาพรายละเอียดโครงการ - บันไดกึ่งนั่ง
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5.6 งานออกแบบการใช้งานประกอบอาคาร สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ส่วนหลักดังนี้
- อาคารอเนกชาติภุชงค์
- อาคารหลังคากระจก - ส่วนแรก
- อาคารสุพรรณหงส์
- พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย
- อาคารอนันตนาคราช
- อาคารหลังคากระจก - ส่วนหลัง
- อาคารนารายณ์ทรงสุบรรณ

ภาพที่ 5.134 ภาพผังงานออกแบบโครงการ : แสดงรายชื่ออาคารและตาแหน่งที่ตั้ง

ภาพที่ 5.135 ภาพผังงานออกแบบโครงการ : แสดงเส้นทางสัญจรภายในโครงการในช่วงเวลาปกติ

ภาพที่ 5.136 ภาพผังงานออกแบบโครงการ : แสดงเส้นทางเสด็จพระราชดาเนินของพระมหากษัติย์และข้าราชบริพาร
ระหว่างเสด็จกระบวนพยุหยาตราชลมารค
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5.6.1 อาคารอเนกชาติภุชงค์

ภาพที่ 5.137 ภาพผังงานออกแบบโครงการ : ตาแหน่งที่ตั้งอาคารอเนกชาติภุชงค์

เป็นอาคารต้อนรับหลังแรกที่อยู่ส่วนหน้าสุดของโครงการต่อเนื่องจากสะพานข้ามน้าทั้ง 2 ข้าง
เป็นพื้นที่ให้บริการบุคคลทั่วไปและบริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โดยจะมีการให้บริการในส่วนของข้อมูล
การเข้าชมต่างๆ และมีการจาหน่ายตั๋วที่จุดนี้ด้วย มีประตูคัดกรองแยกผู้เข้าชมกับบุคคลทั่วไปที่
อาคารแห่งนี้ มีพื้นที่การใช้สอยประกอบอาคารดังนี้
1) ห้องบริการสอบถามข้อมูล
2) ห้องบริการฝากสิ่งของ
3) ห้องขายบัตรเข้าชม
4) ห้องส่วนสานักงานและส่วนบริการ
5) ประตูอัติโนมัติสาหรับผู้เข้าชม
6) พื้นที่นั่งพักคอย มีฝั่งริมแม่น้าเจ้าพระยาและฝั่งพระบรมมหาราชวัง

ภาพที่ 5.138 ภาพอาคารอเนกชาติภุชงค์ : ผังแสดงรายละเอียดการใช้งานต่างๆ
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ภาพที่ 5.139 ภาพอาคารอเนกชาติภุชงค์ : ลานหน้าอาคาร

ภาพที่ 5.140 ภาพอาคารอเนกชาติภุชงค์ : โถงต้อนรับและส่วนบริการต้อนรับต่างๆ

ภาพที่ 5.141 ภาพอาคารอเนกชาติภุชงค์ : ส่วนพักคอย
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ภาพที่ 5.142 ภาพอาคารอเนกชาติภุชงค์ : ส่วนพักคอยและทางเดินไปส่วนบริการห้องน้า

ภาพที่ 5.143 ภาพอาคารอเนกชาติภุชงค์ : แบบผัง รูปตัดยาว และรูปตัดขวาง

5.6.2 อาคารหลังคากระจก - ส่วนแรก

ภาพที่ 5.144 ภาพผังงานออกแบบโครงการ : ตาแหน่งที่ตั้งอาคารหลังคากระจก - ส่วนแรก
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เป็นอาคารต้อนรับผู้เข้าชมในส่วนแรก
เป็นพื้นที่สาหรับอธิบายกฎระเบียบปฏิบัติภายใน
พิพิธภัณฑ์ อธิบายถึงเส้นทางการรับชมและรายละเอียดของพื้นที่ส่วนต่างๆ รวมไปถึงการบรรยาย
ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าชมที่มาเป็นหมู่คณะอีกด้วย
ลักษณะเป็นพื้นที่ว่างที่ประกอบด้วยการขนาบกันของอาคารหลัก 2 อาคาร มีระเบียงคต
ประกบ 2 ด้านที่เหลือ มีลักษณะเป็นที่เปิดโล่งโอบล้อม ด้านบนใช้หลังคากระจกใสตั้งอยู่บน
โครงสร้างอาคารแบบ “กง” (โครงสร้างเรือ) เพื่อนาแสงธรรมชาติสาดส่องเข้ามาสู่ภายในอาคาร
เปิดเผยให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามของเรือพระราชพิธีแบบสมจริง มีหลังคาผ้าใบสีขาวซ้อนทับใต้
หลังคากระจกใสอีก 1 ชั้น เพื่อกรองแสงบางส่วนที่มากเกินไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทางเดินเยี่ยมชม
อยู่ในลักษณะเป็นแผ่นหินทางเดินด้วยวัสดุหินอ่อนสีขาววางเป็นแนวทางเดินอย่างง่าย โดยมีช่องว่าง
ระหว่างทางเดินคล้ายกับทางเดินในสวน (Stepping stone) เป็นนัยยะให้ผู้เข้าชมอยู่ในสภาวะที่มีสติ
สงบ ถ่อมตัว ชะลอการเดินเข้าชมอย่างมีสุนทรีย์ ตัวเรือพระราชพิธีจัดแสดงอยู่บนผืนน้าตื้น สะท้อน
ให้เห็นถึงความงดงามตามอย่างจริง เมื่อตัวเรือกระทบกับแสงและเงาจากน้าที่เคลื่อนไหวอยู่
ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการกันผู้เข้าชมไม่ให้เข้าใกล้ตัวเรือพระราชพิธีมากเกินไปจนก่อให้เกิดความ
เสียหายได้ มีพื้นที่ใช้สอยประกอบอาคารดังนี้ พื้นที่ใช้สอยประกอบอาคารดังนี้
1) หลังคากระจกใสพร้อมม่านผ้าใบกรองแสงสีขาว
2) ลานรับรองภายใน
3) ห้องประชุมและห้องบรรยาย กระจกใสปรับอากาศ
4) พื้นที่จัดแสดงเรือพระราชพิธีตามตาแหน่งผังกระบวนฯ
5) ส่วนบริการห้องน้า
6) ทางเดินริมน้า (ระเบียงคต)

ภาพที่ 5.145 ภาพอาคารหลังคากระจก - ส่วนแรก : ลานรับรองภายในและประตูบัตรผ่าน
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ภาพที่ 5.146 ภาพอาคารหลังคากระจก - ส่วนแรก : ห้องประชุมและห้องบรรยาย (2 ห้อง)

ภาพที่ 5.147 ภาพอาคารหลังคากระจก - ส่วนแรก : มุมมองภายในห้องประชุมและห้องบรรยาย

ภาพที่ 5.148 ภาพอาคารหลังคากระจก - ส่วนแรก : ทางเดินเยี่ยมชมภายใน 1
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ภาพที่ 5.149 ภาพอาคารหลังคากระจก - ส่วนแรก : ทางเดินเยี่ยมชมภายใน 2

5.6.3 อาคารสุพรรณหงส์

ภาพที่ 5.150 ภาพผังงานออกแบบโครงการ : ตาแหน่งที่ตั้งอาคารสุพรรณหงส์

เป็นอาคารที่จัดแสดงหุ่นโมเดลจาลองแสดงถึงริ้วขบวนพยุหยาตราชลมารคเป็นสาคัญ โดยผู้
เข้าชมจะสามารถเดินวนดูได้โดยรอบเรือพระราชพิธีต่างๆ และเห็นถึงความสัมพันธ์กันของเรือพระ
ราชพิธีแต่ละลาประกอบกัน มีพื้นที่ใช้สอยประกอบอาคารดังนี้
1) ห้องกระจกใสปรับอากาศ
2) พื้นที่จัดแสดงหุ่นเรือพระราชพิธีจาลองตามตาแหน่งผังกระบวนพยุหยาตราชลมารค

180

ภาพที่ 5.151 ภาพอาคารสุพรรณหงส์ : ผังแสดงรายละเอียดการใช้งานต่างๆ

ภาพที่ 5.152 ภาพอาคารสุพรรณหงส์ : แสดงพื้นที่หุ่นจาลองเรือพระราชพิธีตามตาแหน่งผังกระบวนพยุหยาตราชลมารค

ภาพที่ 5.153 ภาพอาคารสุพรรณหงส์ : แบบผัง รูปตัดยาว และรูปตัดขวาง
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5.6.4 พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย

ภาพที่ 5.154 ภาพผังงานออกแบบโครงการ : ตาแหน่งที่ตั้งพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย

เป็นอาคารเดิมแห่งเดียวที่ถูกเก็บรักษาไว้ในแง่ของความสาคัญทางประวัติศาสตร์และยังคงใช้
เป็นอาคารเพื่อรองรับการเสด็จพระราชดาเนินกระบวนพยุหยาตราชลมารคเนื่องในโอกาสสาคัญต่างๆ
ซึ่งพระที่นั่งฯแห่งนี้จะไม่ได้เปิดให้ผู้ชมเข้าไปข้างในอาคาร
จะสามารถเดินดูได้โดยรอบพระที่นั่งฯ
เท่านั้น โดยจะมีลานน้าล้นล้อมรอบเพื่อแสดงถึงความสาคัญและเพื่อกันผู้เข้าชมไม่ให้เข้าใกล้อาคาร
มากจนเกินไปในขณะเดียวกันพื้นที่น้าล้นนี้ยังเป็นพื้นที่จัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อีกด้วย โดย
พื้นที่ลานน้าล้นนี้สามารถปรับลดระดับน้าลงเปลี่ยนเป็นพื้นที่แห้งเพื่อรองรับข้าราชบริพารและการจัด
งานเพื่อรับเสด็จฯในคราวเดียวกัน มีพื้นที่ใช้สอยประกอบอาคารดังนี้
1) พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย
2) ลานน้าล้น ปรับเปลี่ยนระดับน้าได้
3) ทางเดินรอบ
4) ท่าราชวรดิฐ
5) พื้นที่จัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

ภาพที่ 5.155 ภาพพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย : มุมมองจากฝั่งแม่น้าเจ้าพระยา
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ภาพที่ 5.156 ภาพพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย : มุมมองจากฝั่งพระบรมมหาราชวัง

ภาพที่ 5.157 ภาพพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย : เส้นทางเสด็จพระราชดาเนินของพระมหากษัติย์และข้าราชบริพารระหว่างเสด็จ
กระบวนพยุหยาตราชลมารค บริเวณท่าเรือราชวรดิฐ

ภาพที่ 5.158 ภาพพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย : เส้นทางเสด็จพระราชดาเนินของพระมหากษัติย์และข้าราชบริพารระหว่างเสด็จ
กระบวนพยุหยาตราชลมารค บริเวณถนนด้านข้างพระบรมมหาราชวัง
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5.6.5 อาคารอนันตนาคราช

ภาพที่ 5.159 ภาพผังงานออกแบบโครงการ : ตาแหน่งที่ตั้งอาคารอนันตนาคราช

เป็นอาคารที่จัดแสดงนิทรรศการเรือพระราชพิธี ในส่วนประกอบต่างๆ เช่น หัวโขนเรือโบราณ
ผ้าม่านบัลลังค์กัญญา ชุดพลฝีพาย เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่นามาจากพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี
(บางกอกน้อย) มีพื้นที่ใช้สอยประกอบอาคารดังนี้
1) ห้องกระจกใสปรับอากาศ
2) พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการองค์ประกอบเรือพระราชพิธี

ภาพที่ 5.160 ภาพอาคารอนันตนาคราช : ผังแสดงรายละเอียดการใช้งานต่างๆ
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ภาพที่ 5.161 ภาพอาคารอนันตนาคราช : แสดงพื้นที่จัดนิทรรศการองค์ประกอบเรือพระราชพิธี

ภาพที่ 5.162 ภาพอาคารอนันตนาคราช : แบบผัง รูปตัดยาว และรูปตัดขวาง

185
5.6.6 อาคารหลังคากระจก - ส่วนหลัง

ภาพที่ 5.163 ภาพผังงานออกแบบโครงการ : ตาแหน่งที่ตั้งอาคารหลังคากระจก - ส่วนหลัง

เป็นอาคารที่จัดแสดงเรือพระราชพิธีต่อเนื่องจากอาคารส่วนแรก
ลักษณะเป็นพื้นที่ว่างที่
ประกอบด้วยการขนาบกันของอาคารหลัก 2 อาคาร มีระเบียงคตประกบ 2 ด้านที่เหลือ มีลักษณะ
เป็นที่เปิดโล่งโอบล้อม ด้านบนใช้หลังคากระจกใสตั้งอยู่บนโครงสร้างอาคารแบบ “กง” (โครงสร้าง
เรือ) เพื่อนาแสงธรรมชาติสาดส่องเข้ามาสู่ภายในอาคาร เปิดเผยให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามของเรือ
พระราชพิธีแบบสมจริง มีหลังคาผ้าใบสีขาวซ้อนทับใต้หลังคากระจกใสอีก 1 ชั้น เพื่อกรองแสง
บางส่วนที่มากเกินไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทางเดินเยี่ยมชมอยู่ในลักษณะเป็นแผ่นหินทางเดินด้วย
วัสดุหินอ่อนสีขาววางเป็นแนวทางเดินอย่างง่าย โดยมีช่องว่างระหว่างทางเดินคล้ายกับทางเดินใน
สวน (Stepping stone) เป็นนัยยะให้ผู้เข้าชมอยู่ในสภาวะที่มีสติ สงบ ถ่อมตัว ชะลอการเดินเข้าชม
อย่างมีสุนทรีย์ ตัวเรือพระราชพิธีจัดแสดงอยู่บนผืนน้าตื้น สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามตามอย่างจริง
เมื่อตัวเรือกระทบกับแสงและเงาจากน้าที่เคลื่อนไหวอยู่ ในขณะเดียวกันก็เป็นการกันผู้เข้าชมไม่ให้
เข้าใกล้ตัวเรือพระราชพิธีมากเกินไปจนก่อให้เกิดความเสียหายได้ มีพื้นที่ใช้สอยประกอบอาคารดังนี้
1) หลังคากระจกใสพร้อมม่านผ้าใบกรองแสงสีขาว
2) พื้นที่จัดแสดงเรือพระราชพิธีตามตาแหน่งผังกระบวนฯ
3) ส่วนบริการห้องน้า
4) ทางเดินริมน้า (ระเบียงคต)

ภาพที่ 5.164 ภาพอาคารหลังคากระจก - ส่วนหลัง : มุมมองภายในพื้นที่จัดแสดงเรือพระราชพิธี 1
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ภาพที่ 5.165 ภาพอาคารหลังคากระจก - ส่วนหลัง : มุมมองภายในพื้นที่จัดแสดงเรือพระราชพิธี 2

ภาพที่ 5.166 ภาพอาคารหลังคากระจก - ส่วนหลัง : มุมมองภายในพื้นที่จัดแสดงเรือพระราชพิธี 3

5.6.7 อาคารนารายณ์ทรงสุบรรณ

ภาพที่ 5.167 ภาพผังงานออกแบบโครงการ : ตาแหน่งที่ตั้งอาคารนารายณ์ทรงสุบรรณ
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เป็นอาคารหลังสุดท้ายสาหรับผู้เข้าชมแบบรอบเดียว (One way) และเป็นจุดวกกลับสาหรับผู้
เข้าชมแบบไปกลับ (Return) ซึ่งผู้เข้าชมแบบนี้จะมาเป็นหมู่คณะและมีการฝากสิ่งของสัมภาระเอาไว้
ด้านหน้า ในขณะที่บางส่วนต้องย้อนกลับไปเพื่อขึ้นรถบัสของคณะ เป็นต้น โดยทางเลือกในการเดิน
กลับมีด้วยกัน 3 ทางคือ ทางเดินริมน้าตลอดแนวแม่น้าเจ้าพระยา ทางเดินริมรั้วพระบรมมหาราชวัง
และทางเดินย้อนกลับภายในอาคาร โดยที่อาคารนี้จะให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในทิศฝั่งแม่นา้
เจ้าพระยา และให้บริการของที่ระลึกในทิศฝั่งพระบรมมหาราชวัง มีพื้นที่ใช้สอยประกอบอาคารดังนี้
1) ส่วนบริการอาหารและเครื่องดื่ม
2) ส่วนบริการขายของที่ระลึก
3) ทางออกสู่ท่าช้าง

ภาพที่ 5.168 ภาพอาคารนารายณ์ทรงสุบรรณ : ผังแสดงรายละเอียดการใช้งานต่างๆ

ภาพที่ 5.169 ภาพอาคารนารายณ์ทรงสุบรรณ : ภาพบรรยากาศร้านอาหาริมน้าภายนอกอาคาร
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ภาพที่ 5.170 ภาพอาคารนารายณ์ทรงสุบรรณ : ผังแสดงรายละเอียดการใช้งานภายในร้านอาหาร

ภาพที่ 5.171 ภาพอาคารนารายณ์ทรงสุบรรณ : ภาพบรรยากาศร้านอาหาริมน้าภายในอาคาร

ภาพที่ 5.172 ภาพอาคารนารายณ์ทรงสุบรรณ : แบบผัง รูปตัดยาว และรูปตัดขวาง

ภาพที่ 5.173 ภาพผังบริเวณ/รูปตัดยาวจากแม่น้าเจ้าพระยา/รูปด้านยาวจากพระบรมมหาราชวัง
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5.7 งานหุ่นจาลอง
ชื่อเรียกรูป “จาลอง” ตัวงานออกแบบซึ่งทาขึ้นเป็นชุดลอยตัวลักษณะ 3 มิติขนาดเล็กที่
เหมือนจริง ทั้งในเชิงรูปแบบ รูปทรง และองค์ประกอบ รวมทั้งส่วนสัดของอาคาร สาหรับนาไปใช้เป็น
“เครื่องมือ” ในการเทียบเคียงระยะและขนาดของงานที่จะก่อสร้างขึ้นจริง
แบบที่เป็น “รูปจาลอง” ขนาดย่อมที่สร้างขึ้นเป็นเบื้องต้นสาหรับใช้เป็น “ต้นอย่าง” ใน
การจะก่อสร้างอาคารขึ้นจริง โดยอาศัยการกาหนดระบบ “สัดส่วน”ที่เป็นพิกัดเดียวกัน ก่อนนาไปสู่
การปรับขยายให้มีขนาดซึ่งใหญ่ขึ้นตามต้องการนั่นเอง มีนัยยะสาคัญที่แฝงอยู่อีก 2 เหตุผล ก็คือ
1) เพื่อใช้พิเคราะห์งานออกแบบในรูป “3 มิต”ิ หมายถึงประโยชน์สาคัญในช่วง “ต้น
ทาง” ของผู้ออกแบบเอง ที่จะใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบหรือตรวจทานความคิด สาหรับนาไปสู่การ
จะปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือเพิ่มเติมกับตัวแบบอย่างอันจะเกิดขึ้น
2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกาสร้างความ “เข้าใจ” หมายถึงประโยชน์ในฐานะเครื่องมือ
สาหรับ “สื่อสาร” ความเข้าใจอันถูกต้องร่วมกัน (สมคิด จิระทัศนกุล, 2559a)

ภาพที่ 5.174 ภาพหุ่นจาลอง : แสดงภาพรวมโครงการ 1
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ภาพที่ 5.175 ภาพหุ่นจาลอง : แสดงภาพรวมโครงการ 2

ภาพที่ 5.176 ภาพหุ่นจาลอง : แสดงภาพรวมโครงการ 3
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ภาพที่ 5.177 ภาพหุ่นจาลอง : แสดงภาพรวมโครงการ 4

ภาพที่ 5.178 ภาพหุ่นจาลอง : แสดงภาพรวมโครงการ 5
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ภาพที่ 5.179 ภาพหุ่นจาลอง : แสดงภาพโครงสร้างหลังคา 1

ภาพที่ 5.180 ภาพหุ่นจาลอง : แสดงภาพโครงสร้างหลังคา 2
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