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วิทยานิพนธนี้มีเปาหมายในการศึกษาสถาปตยกรรมที่ออกแบบโดยนายโยอาคิม

กราซี(Joachim

Grassi)ในประเด็นของดานรูปแบบอาคารที่สะทอนถึงวิถีชีวิตแบบใหมในสยาม โดยไดเลือกกรณีศึกษาเปนสอง
ประเภทคืออาคารพักอาศัย

กับอาคารสาธารณะ

จากการศึกษาวิจัยไดพบลักษณะสําคัญดังตอไปนี้
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ประการแรก ผลงานสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีเปนมีลักษณะเฉพาะอยูสองประการ คือ
แบบที่เปนตะวันตกแท กับแบบตะวันตกที่ยังคงแสดงถึงโลกทัศนของชาวสยาม
ประการที่สอง แนวความคิดในการออกแบบอาคารแบบตะวันตกมาจากรสนิยมของลูกคา สวน
วิธีการกอสราง

การออกแบบจัดพื้นที่ภายในอาคารและความถูกตองของไวยากรณทางสถาปตยกรรมมาจาก

ทฤษฎีสถาปตยกรรมคลาสสิค และการออกแบบตามแนวทางสถาปตยกรรมโรแมนติคของคริสตศตวรรษที่ 18
และ 19
ประการที่สาม สถาปตยกรรมที่ออกแบบโดยนายโยอาคิม กราซี มีความสัมพันธกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองของสยามในชวงสมัยรัชกาลที่ 5
ประการที่สี่ พัฒนาการทางสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีในชวงเวลา 23 ปนั้น ยังคงเนน
สถาปตยกรรมแบบคลาสสิคซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงทางศิลปะไมมาก แตสภาพภูมิอากาศรอนชื้นแบบสยามทํา
ใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหลังคาจากหลังคาตัดเปนหลังคาจั่วและปนหยา
เฉลียงรอบอาคารเพื่อการถายเทอากาศที่ดี

และเกิดการออกแบบใหมี

สําหรับบานพักอาศัยในแผนผังมักจัดจังหวะหองใหมีหองโถงเปน

ประธานและมีหองบริวารรายลอม หรืออยูถัดไปตามลําดับศักดิ์การเขาถึง และมีหองนอนอยูในบริเวณชั้นในของ
บาน หากเปนอาคารสาธารณะมักใชแผนผังที่สมมาตร

มักเนนอาคารใหเดนดวยมุขดานหนาที่เปนหลังคาจั่ว

แบบวิหารกรีก มีการจัดจังหวะหองแบบตอเนื่อง โดยแบงเปนปกซายปกขวา ตามประโยชนใชสอย
สถาปตยกรรมของโยอาคิม

กราซี

จึงเปนผลงานที่ไมเพียงแตมีคุณคาทั้งประโยชนใชสอยและ

สุนทรียภาพแมจะถูกปรับเปลี่ยนจากสถาปตยกรรมตนแบบในยุโรปเพื่อใหเหมาะกับเงื่อนไขของสยาม แตก็ยัง
เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรสําคัญของยุคสมัยที่สยามเปลี่ยนโฉมหนาของตนเองใหเปนประเทศ“ศิวิไลซ”
ผานสถาปตยกรรมแบบใหมนี้
ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปการศึกษา 2554
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Main goals of this research is to study the works of Joachim Grassi which are
reflected the age of a new culture in Siam. His buildings are selected as case studies which
comprise of two types : 1. Residential buildings 2. Public buildings. The results of this
research are as follows :
1. Architecture designed by Joachim Grassi can be divided into two types :
Authentic western Style architecture and Siamese interpreted western style architecture.
2. Joachim Grassi designed Western-style building varied from one building to
another .It is based on the tastes of customers. On the other hand,the methods of
construction and the design of building’s plans and the accuracy of the grammar of
architecture is based on Classical principles and Romanticism design of the 18th and the 19th
century.
3. The architecture designed by Joachim Grassi shows the relationship with the
local socio-economic condition as well as political situation of Siam during the reign of King
Rama V.
4. The development of architectural design of Joachim Grassi within his 23 years
in Siam was mainly focused on Classical and Romanticism architecture,this artistic taste had
not been changed much. However,climatic condition in Siam led to a revision in roof form
particularly from flat roof to a hipped and gablet roof. A surrounding veranda was added as
well in order to provide a good ventilation for the buildings. In his building design for a
residence ,a principal hall at the front was generally provided and it was surrounded by
smaller rooms of lesser importance which were situated on later access positions. The
bedrooms were usually situated in the private and inner part of the house.In his design for
public buildings a Classical and symmetrical plan was generally used. A Greek temple front’s
portico was provided to enhance the façade. Rooms was arranged correspondingly to both
wings of the E shaped plan as their functions might suggested.
Architecture of Joachim Grassi hence is not only a significant work of function and
aesthetic despite of modifying from its originals in Europe to fit Siam’s condition. It is also a
important living testimony of the age when Siam searched for “civilization” through this new
style architecture.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเรื่อง “สถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีในสยาม” นี้ ใชเวลาในการทํา
ยาวนานกวา 3 ป จึงสําเร็จลงไดโดยไดรับความชวยเหลือจากหลายฝาย ผูศึกษาขอแสดงความ
ขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งสองทานเปนอยางสูง ไดแก ผูชวย
ศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชติมา จตุรวงค ที่ใหคําปรึกษา
ตลอดจนสละเวลาในการตรวจงานในแตละครั้งดวยความปราณีตและปราณีตั้งแตเริ่มเสนอหัวขอ
วิทยานิพนธจวบจนเขียนงานถึงบทสุดทาย ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.นวลลักษณ วัสสันตชาติ
ที่มาเปนประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธและใหคําแนะนําในการปรับปรุงวิทยานิพนธนี้
ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.วิมลรัตน อิสระธรรมนูญที่ชวยมาเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการ
สอบวิทยานิพนธ นอกจากนี้ตองขอขอบพระคุณอาจารย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ ที่อนุเคราะหตํารา
อันเปนประโยชนเกี่ยวกับวัดนิเวศธรรมประวัติ และขอขอบพระคุณอาจารยทานอื่นๆที่ผูศึกษาเคย
ขอคําแนะนําเมื่อครั้งเตรียมเสนอหัวขอวิทยานิพนธดวย ไดแก อาจารยชาตรี ประกิตนนทการ และ
อาจารย สุ น นท ปาลกะวงศ ณ อยุ ธ ยา เป น ต น ขอขอบพระคุ ณ เจ า หน า ที่ ฝ า ยต า งๆในคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรที่กรุณาจัดเตรียมหองสอบตลอดจนดําเนินเอกสารขออณุญาตตางๆให
เปนไปดวยความเรียบรอย ขอขอบพระคุณทุกหนวยงานที่เอื้อเฟอขอมูลอันเปนประโยชนทั้งหลาย
อาทิ กรมชางโยธาทหารเรือ ที่เอื้อเฟอขอมูลแผนผังปอมพระจุลจอมเกลา กองแบบแผนและสํารวจ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่เอื้อเฟอขอมูลโรงทหารหนา พิพิธภัณฑโรงพยาบาลสมเด็จ
เจา พระยาที่ให ขอมู ลอันเป นประโยชนเ กี่ย วกั บเรือนของพระยาสุรวงศไ วยวัฒ น(วร บุน นาค)
ขอขอบคุณกรมศิลปากร หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วัดนักบุญยอแซฟที่เอื้อเฟอ
ขอมูล ขอขอบคุณคุณโฮเซ มารตินที่เอื้อเฟอหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับเรือนรับรองราชทูตโปรตุเกส
และขอบคุณคุณเปาโล ลุยจิ กราซีที่เอื้อเฟอขอมูลลําดับเครือญาติของครอบครัวกราซี
สุ ด ท า ยนี้ ข อขอบพระคุ ณ สมาชิ ก ครอบครั ว ทุ ก คนที่ ค อยเป น กํ า ลั ง ใจและสนั บ สนุ น
การศึกษาตลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนสาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมทุกคนที่คอยเตือนให
ทราบถึงขาวสารตางๆไดแก คุณอนุรักษ ชํานาญชาง และคุณธีระยุทธ สุวลักษณ ขอบคุณคุณ
นัฐ วรรณ ไทยดี ที่ ช ว ยทํา รัง วั ดสุ ส านนายเฮนรี่ อ าลบาศเตอร ขอบคุ ณรุ น พี่ ทั้ง หลายที่ช ว ยให
คําแนะนํา อาทิ คุณนริศ อาจยืนยง คุณจักรภพ เสาเวียง และขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ยังคงดูแล
รักษาอาคารเกาแกอันเปนผลงานการออกแบบของนายโยอาคิม กราซีไวเปนอยางดี
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