




ปัจจุบันพื้นที่สำ�คัญที่ทรงคุณค�่ท�งประวัติศ�สตร์ในเก�ะรัตนโกสินทร์หล�ยแห่งเริ่มเสื่อม
สล�ยไปต�มก�ลเวล� บ�งสถ�นที่รกร�้ง บ�งสถ�นที่ได้รับก�รพัฒน� ปรับรูปแบบก�รใช้ง�น 
และเปลี่ยนแปลงไปต�มยุคสมัย ซึ่งในอดีตพื้นที่สำ�คัญเหล่�นี้มีทั้งเรื่องร�วประวัติที่น่�สนใจ
ม�กม�ย อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับบุคคลสำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์ ดังนั้นก�รธำ�รงรักษ�พื้นที่ท�ง
ประวัติศ�สตร์ที่เป็นมรดกท�งวัฒนธรรมของประเทศจึงมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง

มิวเซียมสยาม สถ�บันพิพิธภัณฑ์ก�รเรียนรู้แห่งช�ติ เป็นหนึ่งในสถ�นที่ประวัติศ�สตร์ที่
สำ�คัญแห่งหนึ่งในพื้นที่ของเก�ะรัตนโกสินทร์ และยังเป็นหน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่ในก�รนำ�เสนอ
ประวัติศ�สตร์สังคมไทย ถ่�ยทอดเรื่องร�วของชุมชน ภูมิปัญญ� วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ผ�่น
รูปแบบของพิพิธภัณฑ์ก�รเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้มีบรรย�ก�ศก�รเรียนรู้อย่�งรื่นรมย์ที่จะต่อยอด
ก�รเรียนรู้และนำ�ไปพัฒน�อย่�งสร้�งสรรค์ ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งก�รเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ตลอดจนสนันสนุนให้เกิดกระแสของก�รท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ ด้วยคว�มตั้งใจที่จะปลุก
กระแสของก�รเรียนรู้ประวัติศ�สตร์พื้นที่มรดกท�งวัฒนธรรมที่สำ�คัญของประเทศ ผ่�นรูปแบบ
ของก�รจัดทำ�กิจกรรมสร้�งสรรค์ที่จะรวบรวมเนื้อห� คว�มรู้ และเล่�เรื่องร�วผ�่นง�นศิลปะ
ในแขนงต�่งๆ  มิวเซียมสย�ม จึงได้จัดริเริ่มโครงก�รง�นเทศก�ลศิลปะเปิดเก�ะรัตนโกสินทร์
(CULTURAL DISTRICT) ขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๒ โดยมุ่งหวังที่จะพลิกฟื้นประวัติศ�สตร์พื้นที่รอบเก�ะ
รัตนโกสินทร์ และพัฒน�ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศ เสมือน
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Museum) รอบเก�ะรัตนโกสินทร์ ผ�่นรูปแบบก�รเผยแพร่และ
สร้�งสรรค์คว�มรู้ ที่จะต่อยอดให้เกิดแรงบันด�ลใจและก�รใช้คว�มคิดสร้�งสรรค์โดยมีพื้นฐ�น
ของก�รนำ�ทุนท�งวัฒนธรรมของประเทศม�ใช้ อีกทั้งในปัจจุบันมีก�รเปิดให้บริก�รของรถไฟฟ้�
ส�ยสีน้ำ�เงินซึ่งมีเส้นท�งผ่�นพื้นที่แห่งนี้ โดยเฉพ�ะที่สถ�นีสน�มไชยเป็นเสมือนประตูเชื่อมเข้�
สู่พื้นที่มรดกท�งวัฒนธรรมอันสำ�คัญของประเทศอีกด้วย จึงนับได้ว่�เป็นโอก�สอันดีที่จะส่งเสริม
และเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร�้งสรรค์รอบเก�ะรัตนโกสินทร์ให้แก่นักท่องเที่ยว และ
ประช�ชนช�วไทยได้เข้�ม�สัมผัส และเปิดประสบก�รณ์ใหม่ในก�รเรียนรู้พื้นที่ประวัติศ�สตร์
สำ�คัญแห่งนี้

คู่มือก�รท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ หรือ Guide Book จะเป็นเสมือนเข็มทิศที่จะนำ�พ�ทุกท�่น
ไปสัมผัสและเปิดประสบก�รณ์ใหม่ไปกับสถ�นที่ประวัติศ�สตร์สำ�คัญ ซึ่งบ�งสถ�นที่เร�ทุกท่�น
รู้จักกันดี แต่ยังมีอีกหล�ยสถ�นที่สำ�คัญ ที่เร�อ�จไม่เคยรู้จัก หรือคุ้นเคยม�ก่อน มิวเซียมสย�ม
ได้รวบรวมข้อมูล สถ�ปัตยกรรม อ�ค�ร ในเก�ะรัตนโกสินทร์ม�กกว่� ๑๕๐ อ�ค�ร ที่มีประวัติ
คว�มเป็นม�พร้อมทั้งเรื่องร�วบอกเล่�พัฒน�ก�รที่เปลี่ยนไปของเมืองในพื้นที่เก�ะรัตนโกสินทร์ 
ไว้ในหนังสือ “ติดเกาะ กับ ตึกเก่า” เพื่อเป็นประโยชน์ในก�รศึกษ� เรียนรู้ และก�รท่องเที่ยวต่อไป 

ร�เมศ พรหมเย็น
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันพิพิธภัณฑ์ก�รเรียนรู้แห่งช�ติ

สารจาก สถาบัันพิิพิิธภััณฑ์์การเรียนร้�แห่่งชาติิ (มิิวเซีียมิสยามิ)

Today, many places with historical significance in Bangkok’s Old Town 
have grown old with time - some have become deserted, some well-main-
tained, some repurposed, and some completely transformed to fit contem-
porary functions. These places from the past have a wealth of intriguing 
stories behind them, so it is crucial to preserve these history-rich places, 
which are considered cultural assets to our country.

Museum of Siam, the National Discovery Museum Institute, is housed 
inside one of the historical places in the Old Town. At the same time,  
Museum of Siam plays a role in presenting Thailand’s social history, 
portraying stories of local communities, local wisdom, ways of life, and art 
and culture, through the form of a “discovery museum” which promotes 
fun learning which encourages its visitors to keep discovering more and 
use the knowledge in creative ways, while at the same time also promoting 
a life-long learning socitey in Thailand.

Museum of Siam has sparked the trend for learning space tourism, 
with an aim to inspire people to find out more about Thailand’s historical 
and cultural places, illustrating those stories through various forms of 
art. Museum of Siam initiated Cultural District 2019: Art Festival to bring 
the old places in the Old Town area back to life, while also developing 
them into places where people can come and learn history. The Old Town 
area will thus become a living museum, and visitors can feel inspired and 
improve their creativity, using our country’s cultural capital.

Meanwhile, the MRT Blue Line is now in use and passes through this 
area. In particular, Sanam Chai Station serves as a gateway to the cultural 
hub of Thailand. It is a good opportunity to promote this area and welcome 
Thais and foreigners to come explore this neighborhood, introducing them 
to a new learning experience in this historical area.  

This guidebook is your personal compass that will take you to explore 
and experience important places in the past, some of which you are familiar 
with, and some unheard of. Museum of Siam has collected architectural 
information of more than 150 buildings in the Old Town, as well as their 
background and the evolution of Bangkok, in this “Storied Structure” 
guidebook for education, discovery, and tourism.

Rames Promyen
Director General of the National Discovery Museum Institute

Message from National Discovery Museum Institute (Museum of Siam)
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สถาปัตยกรรมยุคไทยประเพณี ในช่วงศตวรรษแรกของกรุง
รัตนโกสินทร์ เมื่อเร�ยังครองตัวอยู่ในสังคมจ�รีต มีวัดกับวัง
เป็นสำ�คัญ

สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งในยุคจักรวรรดินิยม ในช่วงศตวรรษ
ที่สองของกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อเร�ต้องเผชิญหน�้กับช�วตะวัน
ตก เร�ปรับตัวไปเป็นร�ชอ�ณ�จักรสย�มโฉมใหม่ มีคว�ม
ศิวิไลซ์ ชนชั้นนำ�เริ่มเห่อฝรั่ง พร้อมกับก�รเข้�ม�ของกิจก�ร
แบบใหม่ ที่เร�ไม่เคยรู้จักม�ก่อน เร�เริ่มมีโรงเรียน มีโรงละคร
 โรงพย�บ�ล โรงทห�ร มีโรงง�นผลิตเหรียญ มีไปรษณีย์ มีคุก
 มีสุส�น ล้วนเป็นตึกแบบฝรั่งทั้งสิ้น เร�อยู่เรือนบังกะโลอย่�ง
ฝรั่ง ริมถนนสร�้งตึกแถวก็เป็นแนวฝรั่งด้วยเช่นกัน

สถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์น รูปแบบลดทอน เรียบง่�ย 
สะท้อนสภ�พสังคมสมัยใหม่หลังปฏิวัติอุตส�หกรรม อันนำ�ม�
ซึ่งก�รเปลี่ยนแปลงใหญ่ท�งก�รเมือง

สถาปัตยกรรมยุคสงครามเย็น ที่มีอเมริก�เป็นผู้นำ�และ
ต้นแบบ เก�ะรัตนโกสินทร์เริ่มถูกลดบทบ�ทลง กล�ยเป็นเพียง
ย่�นเมืองเก่� ด้วยคว�มเจริญเคลื่อนตัวไปยังที่อื่น

สถาปัตยกรรมร่วมสมัยในวันนี้ ยุคที่กรุงเทพฯ เป็นหมุด
หม�ยของนักท่องเที่ยวจ�กทั่วโลก เริ่มมีก�รโหยห� กลับเข้�ม�
สู่เมืองเก่� ให้คว�มสำ�คัญกับก�รอนุรักษ์อ�ค�รเก�่เพื่อหน้�ที่
ใช้สอยใหม่ ย่�นเมืองเก่�กลับม�หอมหว�นอีกครั้ง

สถ�ปัตยกรรมในเก�ะรัตนโกสินทร์นี้เอง ที่ที่ตะวันออก
พบตะวันตก คว�มเก่�พบคว�มใหม่ บอกให้เร�รู้ว่�
กรุงเทพมห�นครแห่งนี้ไม่เคยท้อต่อก�รเปลี่ยนแปลง และจะ
เจริญเติบโตต่อไปไม่หยุดนิ่ง

ชวนคุณม�ลอง “ติดเก�ะกับตึกเก�่” กัน

The Old Town part of Bangkok is a small area measuring only about 
1,000 acres, protected by the City Wall and embraced by a moat. It has 
been the center of the Kingdom since Bangkok was established as the 
capital city.  

It has been two centuries, and the Old Town, like everything else, 
cannot escape from change. Formerly a port town in the Ayutthaya era, 
it became the Kingdom’s capital, and later a part of a busy metropolitan.  

Let’s take a look at what the Old Town has been through by looking at 
the buildings in it.  

The architectural style of each era not only demonstrates technology 
evolution but also speaks volumes about the society and way of life at the 
time, both of which have continued to evolve over the past two centuries.

Architecture in the traditional Thai era: In the beginning, old traditions 
were maintained, and palaces and temples were the most significant.

Architecture in the Colonization era: In the second century, Siam 
interacted with Western countries, and we adapted and evolved into a 
more civilized version of Siam. The elite were into all things Western. New 
businesses emerged, and we saw schools, theaters, hospitals, military 
barracks, government mints, post offices, prisons, and cemeteries - these 
were all in Western-style buildings. The people of Siam lived in Western-style 
bungalows, and Western-style shophouses popped up along our roads.

Architecture in the Modern era: Things were simplified as we entered 
the post-industrial revolution era which brought major political changes.

Architecture in the Cold War era: The US came into power and became 
a role model. The city center began to lose its significance, and later became 
just the Old Town as gentrification emerged in other neighborhoods.  

Architecture in the contemporary era now: Bangkok is the dream 
destination for travelers around the world, and people start to yearn for 
the past and come back to the Old Town. Old buildings are restored and 
repurposed. The Old Town area becomes a magnet once again.

Architectures in the Old Town Bangkok are where the East and the West 
mix, and the old and the new mingle. They show us that Bangkok is not 
deterred by changes, and will continue to evolve over time.

ติิดเกาะกัับตึึกัเก่ัา

เก�ะรัตนโกสินทร์ หรือย่�นเมืองเก่�
ของกรุงเทพฯ ของเร�นั้น คือพื้นที่เล็กๆ 
ร�ว ๔ ต�ร�งกิโลเมตร ภ�ยในกำ�แพง
เมือง มีคูน้ำ�ล้อมรอบอีกชั้น

เป็นศูนย์กล�งของพระนครม�ตั้งแต่
ตั้งกรุงแล้ว

ก�ลผ่�นเลย เกินกว�่ ๒ ศตวรรษ 
เก�ะเมืองแห่งนี้ย่อมหนีก�รเปลี่ยนแปลง
ไปไม่พ้น

จ�กเมืองหน�้ด่�นของอยุธย� สู่
ศูนย์กล�งร�ชอ�ณ�จักรสย�ม และ
มห�นครอันโกล�หลในปัจจุบัน

ลองม�ดูซิว่� เมืองเก่�ที่เร�คุ้นเคย 
พบเจออะไรม�บ้�ง โดยมองผ่�นง�น
สถ�ปัตยกรรมที่ปลูกสร้�งกันในเก�ะ
รัตนโกสินทร์แห่งนี้

ยุคของง�นสถ�ปัตยกรรม นอกจ�ก
จะแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของตึก และ
เทคโนโลยีของก�รก่อสร้�งอ�ค�รที่
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

ยังแสดงถึงสภ�พสังคมและก�รใช้
ชีวิตของคนเมืองกรุง ที่ผันแปรไป ตลอด 
๒ ศตวรรษที่ผ่�นม�ได้เป็นอย่�งดี

Storied Structure: Architectural awe of Old Town Bangkok
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C15 อ�ค�รกระทรวงพ�ณิชย์

ติึกฝรั่ง วังเจ�านาย 
D01 พระที่นั่งอิศเรศร�ช�นุสรณ์
D02 พระร�ชวังสร�ญรมย์
D03 วังวรวรรณ
D04 วังกรมพระสมมตอมรพันธุ์
D05 ตำ�หนักหม่อมเจ�้จรูญศักดิ์
D06 วังมะลิวัลย์
D07 วังจักรพงษ์
D08 ตำ�หนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิห�ร

ผ้�ดีเดินติรอก
E01 บ้�นพระศรีส�คร
E02 บ้�นลับ หลังร้�นนม
E03 บ้�นร้อยปี ตรอกตึกดิน
E04 บ้�นละครไทยศิริ
E05 บ้�นจงเกษม
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E18 บ้�นหลวงสวัสดิ์วรฤทธิ์
E19 บ้�นขุนวิสุทธิสมบัติ
E20 บ้�นพระย�อรรถวิรัชว�ทเศรณี
E21 บ้�นผ�่นฟ้�
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E23 บ้�นพระย�มห�วินิจฉัยมนตรี 
E24 บ้�นพระย�อ�ทรธุรศิลป์
E25 ร้�นอ�ห�รนัมเบอร์วัน
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ไทยให่ม่ รัฐทันสมัยสุดโมเดิร์น
G01 ตำ�หนักใหม่กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์
     (ทำ�เนียบท่�ช้�ง) 
G02 สุขุม�ลอน�มัย
G03 สะพ�นพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลก
G04 โรงมหรสพหลวง ศ�ล�เฉลิมกรุง
G05 โรงเรียนช่�งพิมพ์วัดสังเวช
G06 ตึกโดม มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
      และก�รเมือง
G07 อ�ค�รศ�ลยุติธรรม 
G08 อนุส�วรีย์ประช�ธิปไตย
G09 อ�ค�รพ�ณิชย์ริมถนนร�ชดำ�เนินกล�ง
      โลลิต้�ไนท์คลับ
      วิทย�ศรมและศึกษ�ภัณฑ์
      โรงแรมสุริย�นนท์
      ตึกไทยนิยม
      อ�ค�รรอบอนุส�วรีย์ประช�ธิปไตย
      อ�ค�รตรงสี่แยกคอกวัว
      โรงแรมรัตนโกสินทร์
G10 อ�ค�รสโมสรร�ษฎร์สร�ญรมย์
G11 ตึกกล�ง โรงเรียนเพ�ะช่�ง
G12 โรงละครแห่งช�ติ
G13 ศ�ล�ว่�ก�รกรุงเทพมห�นคร

ก.ท.ม. เมืองสห่ประชาชาติิ 
K01 มัสญิดจักรพงษ์ 
K02 มัสญิดบ�้นตึกดิน
K03 คุรุดว�ร�ศรีคุรุสิงห์สภ�
K04 เทวมันทิร (วัดเทพมณเฑียร) 
K05 ศ�ลเจ�้แม่ตะเคียนทอง
K06 สุส�นญี่ปุ่น
K07 นครวัดจำ�ลอง
K08 ตึกถ�วรวัตถุ
K09 อนุส�วรีย์ทห�รอ�ส�
     สงคร�มโลกครั้งที่ ๑

ติึกเก่าไป ติึกให่ม่มา 
L01 พลับพล�สูง วังหน้� 
L02 วังบูรพ�ภิรมย์
L03 ห้�งแบดแมน แอนโก
L04 ตึก บี. กริม ที่ส�มยอด
L05 โรงละครปรีด�ลัย 
L06 ตล�ดมิ่งเมือง
L07 ห้�ง บี. กริม หน้�วังบูรพ�
L08 อ�ค�รหัวมุมสี่แยกคอกวัว
L09 ศ�ล�เฉลิมไทย
L10 อ�ค�รศ�ลสถิตย์ยุติธรรม
L11 อ�ค�รศ�ลฎีก�หลังเก่�
L12 ห้�งสรรพสินค้�นิวเวิลด์

ประตูเมืองพระนคร • ประตูผี • ประตูช่องกุด
• ซ�กประตูวังกรมหลวงจักรเจษฎ� • ซุ้มประตูวัดโพธิ์ 
• ซุ้มประตูวัดร�ชบพิธ • ประตูพิม�นไชยศรี • ประตูวัง
สรรพศ�สตร์ • ประตูเหล็กหล่อ สวนสร�ญรมย์ • ประตู
คฤห�สน์ท�่นเจ�้คุณอิศรเสน� • ซุ้มประตูบ�้นหลวง
ศิลป์ประสิทธิ์ • ซุ้มประตูภ�ยในชุมชนหลังวัดร�ช
นัดด� • ประตูบ�้นขุนวิสุทธิสมบัติ • ซุ้มประตูบ�้น 
พ.ท. ยวง เจริญจันทร์

ประต้ิเก่าเล่าเร่ือง

คนนอกเดินถนน
ติึกแถวชั้นเดียวแบับัจีน
F01 ตึกแถวถนนดินสอ
F02 ตึกแถวตรอกสะเต๊ะ
F03 ซ�กตึกแถวชั้นเดียว 
F04 ตึกแถวซอยสุข�

ติึกแถวแนวปีนัง
F05 ตึกแถวถนนบำ�รุงเมือง
F06 ตึกแถวประตูผี เชิงสะพ�นสมมตอมรม�รค
F07 ตึกแถวถนนแพร่งน�ร� 
F08 ตึกแถวตรงข้�มแพร่งน�ร�

ติึกแถวรุ่นพิิมพ์ินิยม
F09 ตึกแถวย่�นแพร่งภูธร 
F10 ตึกแถวซอยสระสรง ลงท�่
F11 ตึกแถวถนนตะน�ว
F12 ตึกแถวถนนจักรพงษ์ 

ติึกแถวแนวฝรั่ง
F13 ตึกแถวถนนเจริญกรุง
F14 ตึกแถวเชิงสะพ�นมอญ
F15 ตึกแถวซอยพระย�ศรี
F16 ตึกแถวสี่กั๊กพระย�ศรี
F17 ตึกแถวบ้�นหม้อ “บุคคลัภย์” 
F18 ตึกแถวบ้�นหม้อ
F19 ตึกแถวหน้�พระล�น
F20 ตึกแถวท่�ช�้ง
F21 ตึกแถวท่�เตียน

ติึกแถวกันสาด ค.ส.ล.
F22 ตึกแถวถนนพระสุเมรุ หน้�วัดบวร 
F23 ตึกแถวถนนพระสุเมรุ ย่�นผ่�นฟ้� 
F24 ตึกแถวถนนตะน�ว แยกคอกวัว 
F25 ตึกแถวโค้งถนนพระอ�ทิตย์ 

F K

L
G

ติึกร่วมสมัย ไทยแบับัไห่น
I01 หอไตร วัดมห�ธ�ตุ 
I02 ท�วน์เฮ�้ส์เชิงสะพ�นพระปิ่นเกล�้
I03 ดิโอลด์สย�มพล�ซ่�
I04 หอสมุดปรีดี พนมยงค์

I

182
183
183
184

เมืองเก่ากับัติึกให่ม่ ในยุคอเมริกันจ๋า 
H01 อ�ค�รกรมประช�สัมพันธ์หลังที่สอง
H02 ห้�งไนติงเกล
H03 อ�ค�รคณะพ�ณิชย์ศ�สตร์และก�รบัญชี    
      มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ท่�พระจันทร์
H04 ธน�ค�รกสิกรไทย ส�ข�ถนนมห�ไชย
H05 อ�ค�รสำ�นักง�นและคลังสินค�้ ม�สด้�
      ถนนมห�ไชย

H

176
178
179

180
181 

153

154
155
157
160
161

163
165
167
168
168
169
169
170
171
171
172
173
174
175

ติึกเก่า ในวันให่ม่ 
J01 เดอะภูธร
J02 ๑๙๐๕ เฮอริเทจ คอร์เนอร์
J03 เดอะเนเบอร์ภูธร
J04 ร้�นฟ�ร์มทูเทเบิ้ลไฮด์เอ๊�ท์
J05 ร้�นแมคโดนัลด์ ส�ข�ร�ชดำ�เนิน
J06 หอศิลป์ร่วมสมัยร�ชดำ�เนิน
J07 หอสมุดเมืองกรุงเทพมห�นคร
J08 โรงแรมเชิญ
J09 วิลล่�เดอพระนคร
J10 สวนลอยฟ้�เจ้�พระย�

J

187
187
187
188
188
189
190
190
192
193

194
196
197
198
198
199
199
200
201

203
204
205
206
207
209
210
210
211
212
212
213

 
142

143

144

145
145
146
146
147 
147
148
148
148

149

150
150
150
151
151
151

ตึิกแถวห่ลังคาดาดฟ้า้
F26 ตึกกมลสุโกศล
F27 ตึกวรพรต
F28 ตึกคัคณ�งค์
F29 ตึกฟ�ซ�ล (ห้�ง อี. แอม. ก�ติ๊บ) 
F30 ตึกแถวโค้งเส�ชิงช้�
F31 ตึกแถวถนนจักรเพชร
     ป�กท�งเข้�สะพ�นหัน 
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พิระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มไห่ส้รยพิิมาน

เมื่อครั้งแรกสร�้งกรุงเทพมห�นครเป็นร�ชธ�นีแห่งใหม่นั้น หัวใจ
สำ�คัญของพระนครก็คือ “พระบรมมห�ร�ชวัง” ซึ่งถือเป็นศูนย์กล�งของ
คว�มศักดิ์สิทธิ์ และแสดงถึงพระร�ชอำ�น�จของพระมห�กษัตริย์ คำ�ว่� 
“กรุงเทพมห�นคร” หม�ยถึง “พระนครอันยิ่งใหญ่ดุจเมืองแห่งเทพ” ซี่ง
เทพในที่นี้ก็คือ พระมห�กษัตริย์ ผู้ทรงเปรียบพระองค์เป็นดั่งพระอินทร์   

วังหลวงที่สร�้งขึ้นใหม่นี้ จึงเป็นเสมือนภ�พจำ�ลองของวิม�น
พระอินทร์บนสวรรค์ชั้นด�วดึงส์นั่นเอง

วิมานพิระอินทร์ ติึกไทยในวังห่ลวง

When Bangkok was first established as the new capital of Thai-
land, the heart of the city was the Grand Palace, which was central 
to the king’s absolute power as the king was likened to Indra, a god.  

The newly built Grand Palace was thus constructed to emulate 
Indra’s heavenly home.  

A01

หลังค�ของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มุงด้วย
กระเบื้องเคลือบสีเขียวเป็นหลัก ที่ขอบหลังค�
มุงด้วยสีส้ม แล้วตัดเส้นระหว่�งทั้งสองสีด้วย
กระเบื้องเคลือบสีเหลือง ที่เรียกว่� “ลวดสีเหลือง” 

สำ�หรับท้องพระโรงส่วนหน้�ที่สร้�งในแนว
ขว�งนั้น มุงด้วยกระเบื้องหลังค�สีข�บหรือ
สีน้ำ�เงินเข้ม เนื่องจ�กเป็นก�รต่อเติมขึ้นม�ภ�ย
หลังในสมัยรัชก�ลที่ ๔

ไม่ว�่ใครก็ต�มที่มีโอก�สได้เข้�ไปในพระบรมมห�ร�ชวัง 
หรือกระทั่งผู้ที่สนใจศิลปสถ�ปัตยกรรมโดยเฉพ�ะ ไม่อ�จพล�ด
ก�รชมพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปได้ ถือเป็นอ�ค�รที่สำ�คัญ
หลังหนึ่งภ�ยในพระบรมมห�ร�ชวัง  

ตัวพระที่นั่งเป็นอ�ค�รท้องพระโรงแบบจ�รีตที่ใช้สำ�หรับ
พระมห�กษัตริย์เสด็จฯ ออกขุนน�ง ออกมห�สม�คม และ
ประกอบพระร�ชพิธีสำ�คัญต่�งๆ ม�ตั้งแต่อดีต และยังคงใช้ง�น
ม�จวบจนทุกวันนี้

สันนิษฐ�นว่� ในสมัยรัชก�ลที่ ๑ ครั้งเริ่มสร�้งนั้น ยังเป็น
โถงโล่ง ไม่มีฝ�ผนัง 

ต่อม�ได้ก่ออิฐถือปูนกั้นผนังขึ้นเพิ่มเติมในสมัยรัชก�ลที่ ๓

Amarin Winitchai Throne Hall in the Grand Palace was 
constructed in the reign of King Rama I-III (late 18th century - 
early 19th century). The Throne Hall followed traditional Thai 
architecture and has long been used for the king’s royal duties 
and prestigious royal ceremonies, up until today.

มุงกระเบัื้องลักสี
ก�รมุงกระเบื้องเคลือบสีของพระที่นั่งใน    

วังหลวงนั้น เรียกว่� “มุงลักสี”
เป็นก�รมุงกระเบื้องหลังค�ด้วยสีหนึ่งเป็น

หลัก แล้วขัดด้วยกระเบื้องอีกสีหนึ่ง (ซึ่งมัก
เป็นคู่สีตรงข้�ม) โดยกระเบื้องเคลือบที่ใช้มีอยู่
ด้วยกัน ๕ สี คือ สีเหลือง สีส้ม สีเขียว สีข�บ 
(น้ำ�เงินเข้ม) และสีน้ำ�ต�ลแดง

แต่ส่วนใหญ่มักใช้สีส้ม สีเขียว และสีข�บ
เป็นหลัก ต�มด้วยก�รใช้สีรองตัดเส้น หรือ
ล้อมเป็นกรอบ โดยมีทั้งแบบมุงลักสี ๒ ชั้น
และลักสี ๓ ชั้น เช่นหลังค�พระที่นั่งอมรินทร
วินิจฉัยองค์นี้

D
A
T
A

เรื่องเล่าชาวเกาะ

Architectural Traditions of the Grand Palace

A 01      Amarin Winitchai Throne Hall
  The Grand Palace, Na Phra Lan Rd.
  8.30am-3.30pm 
  02 623 5500 / 02 623 5499
  www.royalgrandpalace.th
  Not Open to the Public
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หน้�บันของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
จำ�หลักล�ยรูปพระอัมรินทร�ธิร�ช ประทับ
เหนือวิม�นปร�ส�ทส�มยอด

ม�ถึงตรงนี้ หล�ยคนอ�จสงสัยว่�...
ทำ�ไมต้องเป็นรูปพระอมรินทร์หรือ
พระอินทร์ด้วย? 

เหตุที่ต้องเป็นพระอินทร์นั้น ก็สืบเนื่อง
ม�จ�กรัชก�ลที่ ๑ ทรงเปรียบพระองค์เอง
เป็นดั่งมฆม�ณพ สัตบุรุษที่สร้�งศ�ล�จนได้
เป็นพระอินทร์ เสมือนกับพระองค์ที่เพียร
ปฏิบัติชอบ สั่งสมบ�รมีจนได้ขึ้นครองร�ชย์
เป็นพระมห�กษัตริย์

และด้วยคติคว�มเชื่อดังกล่�ว จึง
ทำ�ให้รัชก�ลที่ ๓ ตั้งชื่อพระที่นั่งองค์นี้ว่�      
“อมรินทรวินิจฉัย” ด้วยว่�กษัตริย์เป็นดั่ง
พระอินทร์นี้เอง

พระที่นั่งองค์น้อย ที่ตั้งอยู่ด้�นข้�งของพระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัย เป็นศ�ล�ไม้ขน�ดกะทัดรัดที่
รัชก�ลที่ ๒ โปรดเกล�้ฯ ให้สร้�งขึ้นเพื่อเป็นศ�ล�
ประทับในย�มลำ�ลอง  

ด้วยลักษณะที่เป็นศ�ล�โล่งทรงไทย หลังค�จั่ว 
มีช�ยค�ปีกนกทั้งสี่ด�้น ทำ�ให้พระที่นั่งสน�มจันทร์ 
ถือเป็นภ�พจำ�ของศ�ล�ไทยได้เป็นอย่�งดี 

ที่สำ�คัญแม้เห็นศ�ล�หลังกระจิริดเพียงแค่นี้
(ด้�นในมีแท่นที่ประทับขน�ดเท�่ฟูกเตียงนอนใน
ปัจจุบันเท่�นั้น) แต่ขอบอกว่�จิ๋วแต่แจ๋ว เพร�ะด้วย
ฐ�น�นุศักดิ์ของอ�ค�รที่สร�้งขึ้นให้พระมห�กษัตริย์
ได้ประทับแล้ว ก็ต้องจัดเต็มไปด้วยก�รประดับ
ประด� ไม่ว่�จะก�รปิดทองหรือติดกระจกวิบวับ 
ล้วนนำ�ม�ประดับประโคมให้อย่�งสมพระเกียรติ

Sanam Chan Pavilion is a small wooden pavilion 
located next to Amarin Winitchai Throne Hall. It was 
constructed in the reign of King Rama II and was used 
for informal occasions.

พิระที่นั่งสนามจันทร์ A02
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ท�องพิระโรง
เนื่องจ�กพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ใช้เพื่อเป็นท้องพระโรง
ดังนั้นพื้นที่ภ�ยในจึงต้องส�ม�รถรองรับผู้คน ทั้งพระบรม

วงศ�นุวงศ์และขุนน�งต่�งๆ เป็นจำ�นวนม�ก
ด้วยเหตุนี้จึงสร้�งให้เป็นห้องโถงขน�ดใหญ่ เพื่อให้เหม�ะ

สำ�หรับเป็นที่ประชุมชนนั่นเอง

พิระท่ีน่ังบุัษบักมาลา
ที่ด้�นท้�ยสุดของห้องโถง เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งบุษบก

ม�ล�มห�จักรพรรดิพิม�น
ตัวบุษบกเป็นทรงปร�ส�ทยอดแหลม
ใช้เป็นพระร�ชบัลลังก์สำ�หรับพระมห�กษัตริย์เสด็จฯ     

ขึ้นประทับ ในง�นมห�สม�คมต่�งๆ

พิระท่ีน่ังพุิดติาน
พระที่นั่งพุดต�นก�ญจนสิงห�สน์ ตั้งอยู่ด้�นหน้�บุษบก

ม�ล� ภ�ยใต้พระนพปฏลมห�เศวตฉัตร
เป็นพระร�ชอ�สน์ที่ประทับของพระเจ้�อยู่หัวในง�น     

พระร�ชพิธีสำ�คัญต่�งๆ

เสา
เมื่อแรกเริ่มก่อสร้�งในสมัยรัชก�ลที่ ๑ ใช้เส�ไม้กลม
ต่อม�ในสมัยรัชก�ลที่ ๓ ได้ก่ออิฐหุ้มเส�ไม้เดิมจนกล�ย

เป็นเส�ทรงเหลี่ยมขน�ดใหญ่
ตลอดจนมีก�รเขียนลวดล�ยเลียนแบบผ้�นุ่ง โดยมีท้องผ้�

เป็นล�ยดอกไม้ ส่วนหัวเส�และโคนเส� คือ เชิงผ้� เขียนเป็น
ล�ยกรวยเชิง

คอสอง
ค�นที่ว�งพ�ดระหว่�งหัวเส�เหล่�นี้ เรียกว�่ “คอสอง”
ทำ�หน้�ที่ในก�รรับน้ำ�หนักโครงสร้�งหลังค�หน�้จั่วให้ถ�่ย

ลงม�สู่ตัวเส�
คอสองคือผนังก่ออิฐเสริมขึ้นที่ด้�นบนของค�นไม้ที่พ�ด

ระหว่�งหัวเส� เพื่อเพิ่มคว�มแข็งแรง (เป็นที่ม�ของก�รเรียก
คอสองกันว่� เครื่องก่อท้องไม้)

จ�กก�รใช้ค�นไม้นี้เอง ทำ�ให้มีข้อจำ�กัดเรื่องคว�มย�ว และ
น้ำ�หนักที่ส�ม�รถแบกรับได้ จะสังเกตเห็นได้ว่�ช่วงเส�ของ
พระที่นั่งนี้จึงค่อนข้�งถี่

นอกจ�กนี้แล้วยังมีก�รเขียนภ�พเทพชุมนุมตกแต่งบริเวณ
ผนังตรงคอสองนี้อีกด้วย

พ้ืิน
พื้นภ�ยในพระที่นั่งปูด้วยหินอ่อนในแนวทแยง เพื่อช่วย

พร�งต�ให้ท้องพระโรงแลดูกว้�งขว�งใหญ่โตขึ้น

The Throne Hall is a vast space, big enough to fit 
a large number of people. At the center is a throne, 
placed under a nine-tiered royal umbrella, symbolic of 
the king. On the far end of the hall is another throne. 
Both thrones have been meticulously crafted as they 
were intended for royal ceremonies.

Outside, the gables of the building feature carving 
of Indra residing above his palace. A 02     Sanam Chan Pavilion
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พิระที่นั่งดุสิติมห่าปราสาท
อ�ค�รทรงจตุรมุข (คือมีมุขสี่ทิศ ทำ�ให้มีแผนผัง

เป็นรูปก�กบ�ท) ยกพื้นสูง มีหลังค�เป็นทรง
ปร�ส�ทยอดแหลมนี้ คือ พระที่นั่งดุสิตมห�ปร�ส�ท
อันเป็นพระที่นั่งสำ�คัญอีกองค์หนึ่งในหมู่มห�
ปร�ส�ทภ�ยในพระบรมมห�ร�ชวัง

ยอดปร�ส�ทของพระที่นั่งองค์นี้ เรียกว�่ทรง 
“จอมแห” ซึ่งถือว่�มีสัดส่วนที่สวยง�มเป็นเอกลักษณ์
ดว้ยทรวดทรงทีส่อดประส�นลงตวัรบักบัโครงหลงัค�
หน้�จั่วลดชั้นสี่ชั้นที่อยู่ต่อลงม�ท�งด้�นล่�ง

มุมหลังค�ทั้งสี่ด้�น (เรียกกันว่� รักแร้) ติดตั้ง
รูปสลักลอย ตัวรูปครุฑยุดน�ค เพื่อใช้รองรับเครื่อง
ยอดปร�ส�ท ต�มคติคว�มเชื่อท�งจักรว�ลวิทย�  

Dusit Maha Prasat Throne Hall was built in the 
reign of King Rama I (late 18th century). The layout 
features four gable ends, and featured on the gables 
are carvings of Narai on Garuda, which is a symbol 
of the monarch. The distinctive features of this Throne 
Hall are the spire on the roof and Garuda and Naga 
figures on the four corners of the roof.

ในอดีตเมื่อมีพระบรมวงศ�นุวงศ์ชั้นสูงฝ�่ยใน
บ�งพระองค์สิ้นพระชนม์ ก็โปรดเกล้�ฯ ให้ตั้งพระ
ศพบนพระที่นั่งดุสิตมห�ปร�ส�ทนี้ จนกล�ยเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อม�จนถึงปัจจุบัน

เมื่อแรกสร�้งโถงภ�ยในมีเส�ตั้งอยู่สี่จุด
เพื่อรองรับน้ำ�หนักของยอดหลังค�ปร�ส�ท ต่อม�
ได้มีก�รตรวจสอบแล้วว่�เส�ดังกล่�วไม่มีผลต่อก�ร
รับน้ำ�หนักโครงสร้�งหลังค�แต่อย่�งใด จึงให้รื้อถอน
ออก ทำ�ให้พื้นที่เปิดโล่งขึ้นไม่มีเส�ม�บังให้รกต� แต่
เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจในคว�มมั่นคงของโครงสร้�งยิ่ง
ขึ้น รัชก�ลที่ ๖ จึงให้สร้�งเส�คอนกรีตเสริมเหล็ก
ม�ทดแทนที่ผนังทั้งสี่มุม ซึ่งถือว่�เป็นก�รนำ�
เทคโนโลยีก�รก่อสร้�งสมัยใหม่ในยุคนั้น ม�ใช้กับ
ง�นสถ�ปัตยกรรมแบบจ�รีตประเพณีอย่�งที่ไม่เคย
ปร�กฎม�ก่อน

Dusit Maha Prasat Throne Hall has long been used 
for royal funerals for kings and royal family members, 
and the tradition still continues today.

หน้�บันทั้งสี่ทิศของพระที่นั่งดุสิตฯ ติดตั้งประติม�กรรมสลักลอยตัวรูป
“น�ร�ยณ์ทรงสุบรรณ” (น�ร�ยณ์ทรงครุฑสัตว์พ�หนะ) อันเป็นสัญลักษณ์
ของพระมห�กษัตริย์ ซึ่งเชื่อว่�เป็นน�ร�ยณ์อวต�ร ต่�งจ�กหน้�บันของ
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยที่เป็นรูปพระอินทร์

ซุ้มพระทว�รและพระบัญชร (ประตูและหน�้ต�่ง) ทำ�เป็น
ซุ้มยอดทรงมณฑป คือ ยอดปล�ยแหลม โดยซุ้มประตูหน้�ต่�ง
ยอดปร�ส�ทเช่นนี้ เป็นรูปแบบที่สงวนไว้เฉพ�ะพระที่นั่งภ�ยใน
วังหลวงเท�่นั้น

ดังนั้นห�กไปที่วังหน้� (พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติพระนคร
ในปัจจุบัน) จะเห็นได้ว�่ซุ้มประตูและหน้�ต�่ง จะเป็นซุ้มอีกรูป
แบบหนึ่งที่เรียกว่� ซุ้มบันแถลง (ซุ้มทรงจั่ว) เป็นนัยที่รู้กันโดย
ทั่วไปว่�วังหน้�นั้นไม่อ�จเทียบชั้นทำ�ซุ้มยอดมณฑปได้

องค์ประกอบหลังค�และหน้�จั่วของพระที่นั่ง
ดุสิตฯ ประดับด้วยเครื่องลำ�ยองต่�งๆ ซึ่งใช้แสดงถึง
ฐ�น�นุศักดิ์ของง�นสถ�ปัตยกรรมดังนี้ 

นาคสะดุ้ง คือ เครื่องไม้ประดับหลังค�ที่สะบัด
เป็นลอนโค้งขึ้นลงไปม� คล้�ยน�คเลื้อยม�แล้ว
สะดุ้งเกี่ยวแปไว้ เป็นเครื่องลำ�ยองที่ทำ�ได้เฉพ�ะใน
วัดและวังหลวงเท�่นั้น

หางหงส์ ขึ้นชื่อว่� ห�งของหงส์ แต่ลงท้�ยกลับ
แกะให้กล�ยเป็นหัวของน�ค ห�งหงส์ที่พระที่นั่ง
ดุสิตฯ มีเอกลักษณ์เฉพ�ะท่ีเรียกกันว่� “นาคเบือน” 
น�คเบือนในที่นี้ไม่ใช่น�คทั่วไปที่แชเชือนเบือนหน�้
หนี แต่นี่เป็นน�คที่เบือนหน้�จิกต�ตรงเข�้ห�กล้อง
จ้องถ่�ยเสมือนเซลฟี ถือเป็นลูกเล่นของช่�งในสมัย
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พบได้เฉพ�ะที่หน้�บันของ
พระที่นั่งดุสิตมห�ปร�ส�ทแห่งนี้ และที่พระที่นั่ง
อ�ภรณ์พิโมกข์ปร�ส�ทที่ตั้งอยู่ข้�งกันเท�่นั้น

กว่าจะเป็นพิระที่นั่งดุสิติ
รัชก�ลที่ ๑ โปรดเกล�้ฯ ให้สร�้งพระที่นั่งจตุรมุขทรงปร�ส�ทขึ้น ต�มแบบพระที่นั่ง “สรรเพชญปร�ส�ท” 

ในพระร�ชวังหลวงของกรุงศรีอยุธย� โดยให้ชื่อพระที่นั่งองค์ใหม่นี้ว่� “อินทร�ภิเษกมห�ปร�ส�ท”
เมื่อแล้วเสร็จ ทรงเสด็จฯ รับพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษกที่พระที่นั่งแห่งนี้ 
ก่อนที่พระที่นั่งอินทร�ภิเษก จะไฟไหม้ไปในปี ๒๓๓๒
รัชก�ลที่ ๑ จึงทรงให้สร้�งพระที่นั่งอีกองค์ขึ้นม�ทดแทนในลักษณะคล�้ยพระที่นั่ง “สุริย�สน์อมรินทร์” 

ของอยุธย� เพื่อใช้เป็นท้องพระโรงออกว่�ร�ชก�ร พระที่นั่งองค์ใหม่ สร้�งแล้วเสร็จ                     
ในปี ๒๓๓๘ ให้ชื่อว่�พระที่นั่ง “ดุสิตมห�ปร�ส�ท”
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เรื่องเล่าชาวเกาะ
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ครุฑแบกปูนปั้นประดับที่ส่วนยอด
ชั้นเรือนธ�ตุของปร�งค์ วัดร�ชบูรณะ
จังหวัดอยุธย� เป็นคติที่รับม�จ�กก�ร
สร้�งปร�ส�ทหินของขอมต�มคว�ม
เชื่อท�งจักรว�ลวิทย� ที่เปรียบองค์
ปร�งค์เป็นเข�พระสุเมรุ โดยมีครุฑ
เฝ�้อยู่ที่ตีนเข�

A 03     Dusit Maha Prasat Throne Hall
  The Grand Palace, Na Phra Lan Rd.     
  8.30am-3.30pm
  02 623 5500 / 02 623 5499
  www.royalgrandpalace.th
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พิระที่นั่งสุทไธศวรรย์ปราสาท
เป็นพระที่นั่งขน�ดย่อมที่ตั้งอยู่เคียงกับพระที่นั่ง

ดุสิตมห�ปร�ส�ท สร้�งขึ้นในสมัยรัชก�ลที่ ๔ ด้วย
ไม้ทั้งองค์ มีลักษณะเป็นโถงจตุรมุขยอดปร�ส�ท
ไม่มีผนัง ยกพื้นสูงเสมอกำ�แพงเพื่อใช้เป็นพลับพล�
สำ�หรับประทับพระร�ชย�น ไม่ว�่จะเป็นพระคช�ธ�ร 
(ช้�ง) หรือพระเสลี่ยง ถือว่�เป็นพระที่นั่งที่มีสัดส่วน
ทรวดทรงอันงดง�มเป็นอย่�งม�ก จนนำ�ไปเป็นต้น
แบบให้กับพระที่นั่งและศ�ล�อีกหล�ยองค์ต่อม�

ยอดปร�ส�ททรงมณฑป เช่นเดียวกับพระที่นั่ง
ดุสิตมห�ปร�ส�ท

หลังค�ซ้อนชั้น ๔ ชั้น ด�ดด้วยดีบุก โดยก�รนำ�
ดีบุกม�หล่อเป็นแผ่นแล้วมุงแทนกระเบื้อง

ห�งหงส์แบบ “น�คเบือน” คือหัวน�คเบือนหน้�
หันข�้งมองตรงออกม� เช่นเดียวกับพระที่นั่งดุสิต
มห�ปร�ส�ทที่อยู่เคียงกัน

หน้�บันจำ�หลักล�ยพระอัมรินทร�ธิร�ช (พระ 
อินทร์) เช่นเดียวกับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย    
เป็นสัญลักษณ์แทนกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์     
ที่เปรียบตัวเองเป็นดั่งพระอินทร์

เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สร�้งย�วคร่อมไปต�มแนวกำ�แพงพระบรมมห�ร�ชวัง
ด้�นทิศตะวันออก ตั้งตระหง่�นเหนือล�นโล่งท�งด�้นหน้�  

แรกสร้�งในสมัยรัชก�ลที่ ๑ เป็นเพียงพลับพล�โถงเครื่องไม้ หลังค�ไม่มียอด
ปร�ส�ท ใช้สำ�หรับเป็นที่ประทับทอดพระเนตรกระบวนแห่ที่ท้องสน�มไชยด้�นล่�ง 
บริเวณด�้นหน้�กำ�แพงพระบรมมห�ร�ชวัง

ต่อม�ในสมัยรัชก�ลที่ ๓ ได้เปลี่ยนเป็นผนังก่ออิฐถือปูน และเพิ่มยอดปร�ส�ท   
บนหลังค�ด้วย

พระที่นั่งอ�ภรณ์พิโมกข์ปร�ส�ท
องค์จำ�ลอง ในง�นเอ๊กซ์โป
ปี ๒๕๐๑ ที่กรุงบรัสเซลล์ 
ประเทศเบลเยียม

พระร�ชพิธีโสกันต์เจ�้ฟ้�
จุฬ�ลงกรณ์ (รัชก�ลที่ ๕) 
ในปี ๒๔๐๙ รัชก�ลที่ ๔ ทรง
ยืนอยู่บนเกยหน้�พระที่นั่ง
อ�ภรณ์พิโมกข์ปร�ส�ท 
ขณะที่เจ้�ฟ้�จุฬ�ลงกรณ์
ประทับบนพระร�ชย�น
เสลี่ยงค�นห�ม

ภ�พพระท่ีน่ังดุสิตมห�ปร�ส�ท
(องค์ใหญ่) และพระท่ีน่ัง
อ�ภรณ์พิโมกข์ปร�ส�ท (องค์
เล็กด้�นหน้�) ท่ีเพ่ิงสร้�งใหม่
 ในหนังสือ “บันทึกก�รเดิน
ท�งของอ็องรี มูโอต์ ในสย�ม 
กัมพูช� ล�ว และอินโดจีนตอน
กล�งส่วนอ่ืนๆ” 
โดย อ็องรี มูโอต์ นักสำ�รวจ
ช�วฝร่ังเศส ท่ีเดินท�งเข้�ม�ใน
สย�มในสมัยรัชก�ลท่ี ๔
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ยอดปร�ส�ททรงมณฑป ที่มีก�รสร�้งเพิ่มเติมในสมัย
รัชก�ลที่ ๓ ซึ่งถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพ�ะพระที่นั่งในวังหลวง
เท�่นั้นจึงจะทำ�ยอดปร�ส�ทได้

หลังค�ซ้อนชั้น ๔ ชั้น แต่ละชั้นแบ่งย่อยเป็น ๓ ตับ แต่ละ
ตับมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีแสด ตัดขอบเขียว

ก�รแบ่งหลังค�ออกเป็นตับย่อยๆ นั้น ช่วยลดทอนระน�บ
ขน�ดใหญ่ของผืนหลังค�ให้เล็กลง ขณะเดียวกันก�รตัดขอบ
หลังค�ด้วยกระเบื้องคู่สีตรงข้�ม ก็ช่วยย่อยพื้นที่หลังค�สีแสด
ให้ดูไม่ต่อเนื่องกันเป็นผืนใหญ่ผืนเดียว หลังค�พระที่นั่งจึงดูเบ� 
ไม่ใหญ่โตเทอะทะ หรือหน�หนักเท่�ที่ควรจะเป็น

ส่วนระเบียงที่มุขกล�ง ต่อยื่นออกม�เพื่อเป็นที่เสด็จออก
สีหบัญชรนั้น ได้ถูกต่อเติมขึ้นในปี ๒๔๙๓ เมื่อครั้งรัชก�ลที่ ๙ 
ออกมห�สม�คม เนื่องในก�รพระร�ชพิธีบรมร�ช�ภิเษก

A04พิระที่นั่งอาภัรณ์พิิโมกข์ปราสาท A05

Aphon Phimok Prasat Pavilion 
was built in the reign of King Rama IV 
(middle 19th century). It is a wooden 
structure, perched high above the 
ground to serve as a platform for 
mounting on an elephant or a palanquin. 
The roof tiles are made of tin, while  
the gables feature Indra’s figures.
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Sutthai Sawan Prasat is located on the 
edge of the Grand Palace on Sanam Chai’s 
side. It was first built during King Rama 
I’s era as an open wooden structure with 
no walls, used for observing parades at 
the field outside the Grand Palace. In King 
Rama III’s era, brick and mortar walls 
were constructed, and the spire was added 
to the roof. In 1950, King Rama IX granted 
a grand audience on the occasion of His 
Majesty’s Royal Coronation Ceremony.

รัชก�ลที่ ๙ ออกมห�สม�คม
เนื่องในก�รพระร�ชพิธีบรม
ร�ช�ภิเษก ปี ๒๔๙๓

A 04     Aphon Phimok Prasat Pavilion
  The Grand Palace, Na Phra Lan Rd.
  8.30am-3.30pm Everyday
  02 623 5500 / 02 623 5499
  www.royalgrandpalace.th

A 04     Sutthai Sawan Prasat
  The Grand Palace, Sanam Chai Rd.
  Not Open to the Public
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รู้หรือไม่? 
ต�มคติก�รสร้�งเมืองแบบจ�รีตประเพณีนั้น

กรุงเทพฯ มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองถึง ๒ พระองค์
โดยมี “วังหลวง” เป็นกษัตริย์องค์ที่ ๑ 

และมี “วังหน�้” เป็นอุปร�ช หรือกษัตริย์องค์ที่ ๒ 

วิมานกษัติริย์องค์ที่สอง
ติึกไทยในวังห่น�า

In ancient Thai traditions, a city would 
consist of the Royal Palace, or the supreme 
monarch, and the Front Palace (viceroy) 
as the second monarch. 

 Currently, the Front Palace is the 
ground of the National Museum Bangkok. 
Let’s see if the royal palace of the second 
monarch is similar to or different from 
the Grand Palace.

คนห่รือวัง? ... วังห่รือคน?
เอ๊ะ...ตกลงคำ�ว่� “วังหน้�” หรือ “พระร�ชวังบวรสถ�นมงคล” นี้ เป็นชื่อคนหรือ

ชื่อสถ�นที่กันแน่? ช่�งเป็นศัพท์ที่ชวนงงเสียนี่กระไร
แท้จริงแล้ว วังหน้� หรือพระร�ชวังบวรสถ�นมงคล 
มีอยู่ด้วยกัน ๒ คว�มหม�ย
จะหม�ยถึง “สถ�นที่” คือ วังที่ประทับของพระมห�อุปร�ช ก็ได้ หรือจะหม�ยถึง 

“บุคคล” และ “ตำ�แหน่ง” ของผู้ที่ครองวังนั้นอยู่ก็ได้เช่นกัน

เรื่องเล่าชาวเกาะ

Architectural Traditions of the Front Palace

อีกนัยหนึ่งก็คือ มีพระบรมมห�ร�ชวังเป็น
วังหลวง และพระร�ชวังบวรสถ�นมงคลเป็น
วังหน�้ ซึ่งในปัจจุบันวังหน้�ก็คือ พื้นที่บริเวณ
พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ พระนคร นั่นเอง

ทีนี้ลองม�ดูกันว่�พระที่นั่งองค์ต่�งๆ ของ
วังหน้� จะเหมือนหรือแตกต�่งจ�กวังหลวงกัน
อย่�งไรบ�้ง

วังหน้�
Front Palace

วังหลวง
Grand Palace
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ผนังก่ออิฐถือปูน ทำ�หน้�ที่รับน้ำ�หนักโครงสร้�งจ�กหลังค�
ถ่�ยลงสู่ผนัง ทำ�ให้ไม่ต้องมีเส�ม�รับน้ำ�หนักโครงหลังค�โถง
ภ�ยใน พระที่นั่งจึงโปร่งโล่ง ไม่รกต� มีเพียงเส�พ�ไลเฉพ�ะที่
ด้�นนอกเพื่อรองรับน้ำ�หนักของช�ยค�เท�่นั้น

คอสอง (ผนังระหว่�งหลังค�กับช�ยค�) ประดับลวดล�ย
ปูนปั้นอย่�งจีน ซึ่งได้ทำ�ขึ้นในคร�วปฏิสังขรณ์ใหญ่สมัยสมเด็จ
พระบวรร�ชเจ�้มห�ศักดิพลเสพ (วังหน้�ในสมัยรัชก�ลที่ ๓) 
อันเป็นยุคสมัยที่ศิลปะจีนเป็นที่นิยมอย่�งกว�้งขว�ง

เครื่องลำ�ยองหรือองค์ประกอบหลังค�หน้�จั่วของวังหน้� 
มีเพียงช่อฟ้� ใบระก� และห�งหงส์  ไม่อ�จทำ�เป็นน�คสะดุ้ง
หรือลอนโค้งไปม�ได้ เพร�ะเป็นของสงวนต�มฐ�น�นุศักดิ์ไว้
สำ�หรับวัดและวังหลวงเท่�นั้น ช�่งวังหน้�จึงทำ�ได้แต่เพียงทรง
ตรงๆ แอ่นไปต�มระน�บของโครงหลังค� เรียกว�่ “รวยระก�” 
ซึ่งถือว่�เป็นสไตล์เฉพ�ะของสกุลช่�งวังหน้�ในเวล�ต่อม�

หน้�บันแกะสลักเป็นรูปพระพรหมสถิตในวิม�น ๓ หลัง
เหตุที่ต้องเป็นพระพรหม ก็สืบเนื่องม�จ�กน�มเดิมของ
พระที่นั่ง คือ สุทธ�สวรรย์ นั้น เป็นชั้นสูงสุดของรูปพรหม
นั่นเอง

ติดยันต์อรหันต์แปดทิศ หรือโป้ยก่วย เครื่องร�งของจีน ที่
เหนือวิม�นพระพรหมองค์กล�ง

ภ�พจิตรกรรมเทพชุมนุมภ�ยในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ว�ด
ม�ตั้งแต่ครั้งก่อสร้�งในสมัยรัชก�ลที่ ๑ จึงถือว่�เป็น จุดเด่นที่
สำ�คัญของพระที่นั่งองค์นี้

ช�ล�กว�้งด้�นหน้�พระที่นั่ง เดิมเป็นที่ประดิษฐ�นพระที่นั่ง
คชกรรมประเวศ ซึ่งได้รื้อถอนออกไปในสมัยรัชก�ลที่ ๕

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์เป็นพระที่นั่งองค์สำ�คัญองค์หนึ่งในวัง
หน้� สร้�งขึ้นในสมัยรัชก�ลที่ ๑ โดยสมเด็จพระบวรร�ชเจ�้
มห�สุรสิงหน�ท (พระอนุช�ของรัชก�ลที่ ๑ ผู้ครองตำ�แหน่งวัง
หน้�ในสมัยนั้น) เพื่อใช้สำ�หรับประกอบพระร�ชพิธีต�่งๆ เช่น
เดียวกับพระมห�ปร�ส�ทในวังหลวง

ครั้นในปี ๒๓๓๘ ขณะกำ�ลังก่อสร�้งอยู่นั้นได้อัญเชิญพระ
พุทธสิหิงค์ จ�กเมืองเชียงใหม่ลงม�ยังพระนคร จึงได้อุทิศพระ 
ที่นั่งองค์นี้ถว�ยเป็นหอพระสำ�หรับประดิษฐ�นพระพุทธสิหิงค์

แรกสร้�งจึงใช้ชื่อว่�พระที่นั่ง “พุทธ�สวรรย์” ต่อม�ได้
เปลี่ยนเป็นพระที่นั่ง “พุทไธสวรรย์” ในสมัยรัชก�ลที่ ๔ เพื่อให้
ล้อกับพระที่นั่ง “สุทไธศวรรย์” A05 พระที่นั่งริมรั้วของวังหลวง
นั่นเอง

Phutthai Sawan Throne Hall was built during the viceroy of 
King Rama I’s era (his younger brother). Inside, there is Phra 
Phuttha Sihing Buddha statue, which is an important Buddha   
statue of Thailand, relocated from Chiang Mai. The distinctive 
feature of this Throne Hall is the mural paintings of deva (deities) 
and Buddha’s history.

พิระที่นั่งพุิทไธสวรรย์ A06

D
A
T
A

พิระที่นั่งคชกรรมประเวช
เมื่อคร�วรัชก�ลที่ ๔ สถ�ปน�พระอนุช� คือ เจ้�ฟ้�จุฑ�มณี ขึ้นเป็นสมเด็จพระมห�อุปร�ชวังหน้� 

โดยเฉลิมพระน�มว่� “พระบ�ทสมเด็จพระปิ่นเกล�้เจ้�อยู่หัว” มีพระร�ชอิสริยยศเทียบเท�่พระมห�
กษัตริย์นั้น

ในพระร�ชวังบวรสถ�นมงคล หรือวังหน้� จึงเกิดธรรมเนียมใหม่ คือ ก�รสร้�งปร�ส�ทขึ้นเป็นครั้ง
แรก เพร�ะโดยปกติแล้ว ต้องสงวนไว้ให้มีเฉพ�ะในวังหลวงเท่�นั้น วังหน้�ไม่อ�จสร้�งพระที่นั่งที่มียอด
เป็นปร�ส�ทอย่�งพระที่นั่งดุสิตฯ ได้

“พระที่นั่งคชกรรมประเวศ” จึงได้ปลูกขึ้นม�ที่บริเวณด้�นหน�้พระที่นั่งพุทไธสวรรย์  เป็นพระที่นั่ง
เครื่องไม้จตุรมุขทรงปร�ส�ท ขน�ดและสัณฐ�นอย�่งเช่นพระที่นั่งอ�ภรณ์พิโมกข์ปร�ส�ท ในพระบรม
มห�ร�ชวังที่สร้�งขึ้นในสมัยรัชก�ลที่ ๔ เช่นกัน

ต่อม�พระที่นั่งคชกรรมประเวศ ได้รื้อถอนไปในสมัยรัชก�ลที่ ๕ เมื่อคร�วยกเลิกตำ�แหน่งวังหน�้ 
เนื่องจ�กอ�ค�รมีสภ�พชำ�รุดผุพัง ขณะเดียวกันก็ถือเป็นก�รทำ�ล�ยสถ�นะของวังหน้�ให้
หมดไปในเชิงสัญลักษณ์อีกด้วย

เรื่องเล่าชาวเกาะ

A 06     Phutthai Sawan Thron Hall
  National Museum Bangkok, Na Phra That Rd.
  9.00am-4.00pm Wed-Sun except public holidays
  02 224 1370
  www.virtualmuseum.finearts.go.th/bangkoknationalmuseums 
  nationalmuseumbangkok



  22   23

พระที่นั่งศิวโมกขพิม�น ปัจจุบันใช้เป็นห้องจัด
แสดงนิทรรศก�รหมุนเวียนของพิพิธภัณฑสถ�น
แห่งช�ติ พระนคร

สร้�งขึ้นตั้งแต่คร�วสร�้งวังหน้� ในสมัยสมเด็จ
พระบวรร�ชเจ้�มห�สุรสิงหน�ท (วังหน้�ในสมัย
รัชก�ลที่ ๑) เดิมทีทำ�เป็นพระที่นั่งไม้ทรงโถง ไม่มี
ผนัง  ใช้เป็นท้องพระโรงตั้งพระที่นั่งบวรฉัตรสำ�หรับ
พระมห�อุปร�ชประทับออกขุนน�ง

ต่อม�ในสมัยสมเด็จพระบวรร�ชเจ้�มห�ศักดิพล
เสพ (วังหน�้ในสมัยรัชก�ลที่ ๓) โปรดให้ปฏิสังขรณ์ 
ขย�ยขน�ดสร้�งใหม่เป็นเครื่องก่ออิฐถือปูนดังเช่น
ในปัจจุบัน

จนเมื่อพระที่นั่งอิศร�วินิจฉัยก่อสร�้งแล้วเสร็จ
พร้อมประดิษฐ�นพระที่นั่งบุษบกด้วยนั้น จึงย้�ย
ท้องพระโรงไปที่นั่นแทน

Siwamok Phiman Audience Hall was built in the 
viceroy of King Rama I’s era. Formerly, it was used 
as a throne hall of the Front Palace. The front gable 
features a figure of Narai mounted on Garuda, while 
the back features Brahma on Hamsa. Currently, it is 
used as an exhibition venue for the National Museum 
Bangkok’s temporary exhibitions. 

จาก “วังห่น�า” มาเป็น “มิวเซียมห่ลวง” 
เมื่อกรมพระร�ชวังบวรวิชัยช�ญ (วังหน้�ในสมัยรัชก�ลที่ ๕) 

เสด็จทิวงคตในปี ๒๔๒๘ ตำ�แหน่งพระมห�อุปร�ช หรือวังหน้� 
ก็ถูกตัดตอนยกเลิกไป 

และมีก�รตั้งผู้สืบร�ชบัลลังก์ ในตำ�แหน่ง “มกุฏร�ชกุม�ร
” ขึ้นม�แทน หมู่พระที่นั่งในพระร�ชวังบวรสถ�นมงคลจึงรับ
หน้�ที่ใหม่ในฐ�นะ “มิวเซียมหลวง” โอนถ่�ยศิลปวัตถุจ�กหอ
คองค�เดีย C04 ม�รวบรวมไว้ที่นี่ ซึ่งต่อม�ได้พัฒน�ม�เป็น
พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ พระนคร ในที่สุด

พระที่นั่งเหล่�นี้ นอกจ�กจะใช้เป็นห้องจัดแสดงวัตถุโบร�ณ
ของช�ติอันประเมินค�่มิได้แล้ว องค์พระที่นั่งเองยังถือได้ว่�
เป็นวัตถุจัดแสดงชิ้นใหญ่ในพิพิธภัณฑ์ ที่แสดงให้เห็นถึงศิลป
สถ�ปัตยกรรมแบบไทยประเพณีของสกุลช่�งวังหน้�ด้วย

นอกจ�กนี้ พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติพระนครยังมี
สถ�ปัตยกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลง�นของวังหน้� ซึ่งได้ปลูกสร้�ง
ผนวกเข้�ม�ในภ�ยหลัง ดังเช่น ศ�ล�สำ�ร�ญมุขม�ตย์ ซึ่งสร�้ง
ในสมัยรัชก�ลที่ ๕ และพระที่นั่งลงสรง ในรัชก�ลที่ ๖  

นับได้ว่�เป็นผลง�นด้�นสถ�ปัตยกรรมชิ้นเอกที่ควรค่�แก่
ก�รนำ�เสนอให้ชนรุ่นหลังได้รับชมเป็นอย่�งยิ่ง

สร�้งขึ้นในสมัยสมเด็จพระบวรร�ชเจ�้มห�ศักดิพลเสพ 
(วังหน้�ในสมัยรัชก�ลที่ ๓) เพื่อใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรง
แบบเดียวกับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในวังหลวง A01 ภ�ยใน
ประดิษฐ�นพระที่นั่งบุษบกเกรินทรงปร�ส�ทที่ตอนท้�ยของ 
โถงท้องพระโรง เช่นเดียวกับพระที่นั่งบุษบกม�ล�ในพระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัยของวังหลวง

ภ�ยในมีเส�เพื่อใช้สำ�หรับรับน้ำ�หนักหลังค�หน้�จั่ว ส่วน
ผนังอ�ค�รย้�ยไปรับน้ำ�หนักช�ยค�ปีกนกแทน ทำ�ให้มีพื้นที่
ใช้สอยภ�ยในอ�ค�รม�กขึ้น ต่�งจ�กพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ที่ใช้
ผนังรับน้ำ�หนักโครงสร้�งของหลังค�โดยตรง ทำ�ให้พื้นที่ภ�ยใน
แคบ แต่แลกม�ด้วยก�รไม่มีเส�ภ�ยในให้กวนต�

ซุ้มพระทว�ร และซุ้มพระบัญชร ซุ้มประตูหน้�ต่�งของ
พระที่นั่งในวังหน้� ทำ�เป็นซุ้มบันแถลงหรือซุ้มทรงจั่ว ต่�งจ�ก
ซุ้มประตูหน้�ต่�งของวังหลวงที่ทำ�เป็นซุ้มยอดทรงมณฑป เช่น
ที่พระที่นั่งดุสิตมห�ปร�ส�ทในพระบรมมห�ร�ชวัง เป็นต้น

Itsara Winitchai Throne Hall was constructed in the viceroy of 
King Rama III’s era and was used as the royal Throne Hall similar 
to the Grand Palace’s Amarin Winitchai Throne Hall. Inside, there 
is a royal throne at the far end of the hall, used for the viceroy’s 
royal duties.

พิระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิระที่นั่งศิวโมกขพิิมานA07 A08

หลังค�พระที่นั่งของวังหน้�จะเป็นหลังค�ชั้นเดียว
 ไม่มีมุขลดซ้อนชั้น และมุงด้วยกระเบื้องดินเผ�ไม่เคลือบ
สี เนื่องจ�กเป็นข้อปฎิบัติที่ไม่อ�จมุงกระเบื้องหล�กสีล้อม
กรอบแบบของวังหลวงได้ ส่งผลให้พื้นที่หลังค�ของวังหน้�
ยังคงเป็นระน�บผืนใหญ่ ทึบตัน ดูหน�และหนัก ไม่อ�จ
ไล่ระดับให้เบ�บ�งอ่อนช้อยต�มแบบหลังค�พระที่นั่งในวัง
หลวงได้ จะเห็นได้ว่�ฐ�น�นุศักดิ์ถือเป็นเรื่องสำ�คัญในง�น
สถ�ปัตยกรรมไทยประเพณีเป็นอย่�งยิ่ง

เครื่องลำ�ยองของวังหน้� มีช่อฟ้� ใบระก� ห�งหงส์ และ 
“รวยระก�” ตรงทื่อ แทนที่จะเป็น “น�คสะดุ้ง” โค้งไปม�

นั่นเพร�ะน�คสะดุ้งเป็นองค์ประกอบที่สงวนไว้สำ�หรับวัด
และวังหลวงเท่�นั้น

ส่วนหน�้บันด�้นหน้� (ทิศตะวันออก) แกะเป็นรูป
น�ร�ยณ์ทรงครุฑ ขณะที่ด้�นหลัง (ทิศตะวันตก) เป็นรูป
พระพรหมทรงหงส์

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์
ผนังรับน้ำ�หนักโครงสร้�งของหลังค�โดยตรง

พระที่นั่งอิศร�วินิจฉัย
ผนังอ�ค�รย้�ยไปรับน้ำ�หนักช�ยค�ปีกนก

เรื่องเล่าชาวเกาะ
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A 08 A 07       Itsara Winitchai Throne Hall
  National Museum Bangkok, Na Phra That Rd.
  9.00am-4.00pm Wed-Sun except public holidays
  02 224 1370
  www.virtualmuseum.finearts.go.th/bangkoknationalmuseums 
  nationalmuseumbangkok

     Siwamok Phiman Audience Hall
  National Museum Bangkok, Na Phra That Rd.
  9.00am-4.00pm Wed-Sun except public holidays
  02 224 1370
  www.virtualmuseum.finearts.go.th/bangkoknationalmuseums 
  nationalmuseumbangkok



  25  24

เป็นศ�ล�ทรงจตุรมุขขน�ดกะทัดรัด สร้�งขึ้นในสมัยรัชก�ล
ที่ ๖ เพื่อใช้เป็นสถ�นที่ประทับสำ�หรับทรงพระเครื่องใหญ่      
(ตัดผม) เดิมทีสร้�งที่พระร�ชวังสน�มจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
แล้วโปรดฯ ให้ย�้ยม�ปลูกในพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ พระนคร 
โดยตั้งเด่นอยู่บริเวณประตูท�งเข้�ม�จวบจนทุกวันนี้

Long Song Thai Pavilion was built in the 1910s during the 
reign of King Rama VI as a haircut venue. The pavilion was later 
moved to the premise of the National Museum Bangkok. 

สร้�งยอดปร�ส�ทไม่ได้ 
(ยกเว้นพระที่นั่งคชกรรมประเวศ
ซึ่งสร้�งเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศ
พระปิ่นเกล้�เจ�้อยู่หัว 
เทียบเท่�พระเจ้�แผ่นดิน)

ไม่มีหลังค�ซ้อนชั้น
โครงสร้�งหลังค�หน้�จั่วผืนใหญ่
ผืนเดียว
มุงกระเบื้องดินเผ�ไม่เคลือบ
ไม่มีก�รมุงลักสี

รวยระก�
(ตรงๆ แอ่นโค้งไปต�มโครงหลังค�)

ห�งหงส์
ไม่มีน�คเบือน
 

ซุ้มบันแถลง หรือซุ้มทรงจั่ว

ลงรักปิดทองประดับกระจก

 

สร้�งขึ้นในสมัยรัชก�ลที่ ๕ ถือเป็นศ�ล�ไทยประเพณี      
ที่ไม่ใช่ประเพณีนิยม ออกแบบโดยกรมพระย�นริศร�นุวัดติวงศ์ 
น�ยช่�งใหญ่แห่งยุค ซึ่งทรงใส่องค์ประกอบที่มีคว�มแปลกใหม่
นอกเหนือจ�กขนบก�รสร้�งสถ�ปัตยกรรมไทยแบบจ�รีตที่มี 
ม�แต่ดั้งเดิม โดยมีก�รผสมผส�นรูปแบบสถ�ปัตยกรรมของ
ไทย พม่� ชว� และตะวันตก เข�้ด้วยกัน

เมื่อแรกสร�้งตั้งอยู่ที่สวนแง่เต๋ง ในพระร�ชวังดุสิต (ใน   
อ�ณ�บริเวณของพระที่นั่งวิม�นเมฆ) กระทั่งมิวเซียมหลวงที่
วังหน้� ได้รับก�รจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถ�นสำ�หรับพระนคร  
ในสมัยรัชก�ลที่ ๗ จึงได้ชะลอศ�ล�สำ�ร�ญมุขม�ตย์ม�ปลูก
ข�้งๆ พระที่นั่งอิศร�วินิจฉัย ในพื้นที่วังหน้�แห่งนี้

ศาลาส�าราญมุขมาติย์

ศาลาลงสรง

รูปแบบไทย

รูปแบบชว�

บั�านพ่ีิเรือนน�อง
วังห่ลวง VS วังห่น�า

สร้�งยอดปร�ส�ทได้ 
• พระที่นั่งดุสิตมห�ปร�ส�ท

• พระที่นั่งสุทไธสวรรย์
• พระที่นั่งอ�ภรณ์พิโมกข์ปร�ส�ท

หลังค�ซ้อนชั้น
โครงหลังค�ถูกลดทอน

เป็นผืนย่อยหล�ยผืน ลดหลั่นกันไป
มุงกระเบื้องเคลือบสี

ใช้ก�รมุงลักสี ๒ สี หรือ ๓ สี

น�คสะดุ้ง
(ลอนคดโค้งไปม�)

ห�งหงส์
มีน�คเบือน

(มีที่พระที่นั่งดุสิตมห�ปร�ส�ท
และพระที่นั่งอ�ภรณ์พิโมกข์ปร�ส�ท)

ซุ้มยอดทรงมณฑป
หรือทรงปร�ส�ท

ลงรักปิดทองประดับกระจก

A09

A10

Samran Mukkhamat Thai Pavilion was 
built in the reign of King Rama V (late 
20th century), designed by Prince Naris. 
It features Thai architectural style with 
influences from other cultures. Formerly, 
it was located elsewhere, but later moved 
to the premise of the National Museum 
Bangkok in the 1920s during King Rama 
VII’s era as an architectural example for 
Thai people to see.

ใครๆ คงคิดว่�สถ�ปัตยกรรมไทยแบบจ�รีตประเพณีนั้นดูเหมือนกันไปหมด โดย
เฉพ�ะอย�่งยิ่งพระที่นั่งทั้งหล�ยที่ปลูกสร้�งกันในพระบรมมห�ร�ชวัง และพระร�ชวัง
บวรสถ�นมงคล แม้มองโดยรวมแล้วอ�จดูคล้�ยคลึงกันเป็นอย�่งม�ก แต่ห�กพินิจ
พิเคร�ะห์ด้วยส�ยต�อันถี่ถ้วนแล้ว จะเห็นแจ้งว�่องค์ประกอบท�งสถ�ปัตยกรรมใน 
“วังหลวง” กับ “วังหน้�” นั้น มีคว�มเหมือนที่แตกต�่งกันอย่�งไรบ้�ง เร�มีคำ�ตอบ...

พิระบัรมมห่าราชวัง (วังห่ลวง)           พิระราชวังบัวร (วังห่น�า)

ห่ลังคาซ�อนชั้นและกระเบัื้องมุงห่ลังคา

เครื่องล�ายอง นาคสะดุ�ง

เครื่องล�ายอง ห่างห่งส์

ซุ�มพิระทวาร พิระบััญชร

ห่น�าบััน
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A 10 A 09       Samran Mukkhamat Thai Pavilion
  National Museum Bangkok, Na Phra That Rd.
  9.00am-4.00pm Wed-Sun except public holidays
  02 224 1370
  www.virtualmuseum.finearts.go.th/bangkoknationalmuseums 
  nationalmuseumbangkok

     Long Song Thai Pavilion
  National Museum Bangkok, Na Phra That Rd.
  9.00am-4.00pm Wed-Sun except public holidays
  02 224 1370
  www.virtualmuseum.finearts.go.th/bangkoknationalmuseums 
  nationalmuseumbangkok

ห่ลังคายอดปราสาท
รูปแบบพม่�

รูปแบบตะวันตก
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ศ�ลหลักเมืองมีม�ตั้งแต่สถ�ปน�กรุงรัตนโกสินทร์เป็น
ร�ชธ�นี เดิมทีเป็นเพียงศ�ล�ธรรมด�ๆ เท�่นั้น ต่อม�รัชก�ล
ที่ ๔ ทรงให้ปรับปรุงยกเป็นยอดปร�งค์ ต�มอย่�งศ�ลที่กรุง
เก�่ โดยอ�ค�รจตุรมุขที่มีเครื่องยอดเป็นปร�งค์นั้นถือเป็นพระ
ร�ชนิยมในรัชก�ลนี้ก็ว่�ได้ จะเห็นได้ว�่ปร�ส�ทพระเทพบิดร
ในวัดพระแก้ว ที่มียอดเป็นปร�งค์นั้น ก็สร้�งขึ้นในสมัยรัชก�ล
ที่ ๔ เช่นกัน

จนกระทั่งปี ๒๕๒๓ ศ�ลหลักเมืองได้มีก�รเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญ่อีกหน เพื่อเตรียมฉลองง�นสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ
๒๐๐ ปี ในปี ๒๕๒๕ โดยก่อสร้�งขึ้นใหม่เป็นอ�ค�รเครื่องปูน
ทรงยอดปร�งค์เช่นเดียวกับศ�ลเดิม มีหลังค�ซ้อนชั้น และ
หน้�บันประดับกระเบื้องเคลือบ 

Bangkok City Pillar Shrine was built when Bangkok was 
established as the capital city. Later, in the reign of King Rama IV, 
it was renovated and featured a cruciform floor plan with a corn 
cob-shaped spire. It went through another major renovation on the 
occasion of the Bangkok Bicentennial 1982 celebration.

ศาลห่ลักเมืองกรุงเทพิ
พื้นที่เดิมตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งของโรงภ�พยนตร์ยอดนิยมใน

อดีต “ศ�ล�เฉลิมไทย” ก่อนจะม�เป็นล�นพลับพล�มห�เจษฎ�
บดินทร์อย่�งที่เห็นในปัจจุบัน

ศ�ล�เฉลิมไทยรื้อไปในปี ๒๕๓๒ เพื่อเปิดมุมมองให้กับ
วิห�รวัดร�ชนัดด� และโลหะปร�ส�ทที่ถูกบดบังอยู่เบื้องหลัง 
และเนื่องจ�กโบร�ณสถ�นทั้งสองสร้�งขึ้นในสมัยรัชก�ลที่ ๓    
ล�นบริเวณนี้จึงตั้งชื่อต�มพระอิศริยยศของพระองค์ก่อนที่จะ
ขึ้นครองร�ชย์ คือ “กรมหมื่นเจษฎ�บดินทร์”

Maha Chetsadabodin Royal Pavilion was formerly home to a 
cinema which was demolished in 1989 to reveal the view of the 
Iron Stupa (Loha Prasat) at the back.

พิระที่นั่งลานพิลับัพิลามห่าเจษฎาบัดินทร์

พลับพล�โถงจตุรมุข ใช้เป็นที่สำ�หรับพระบ�ท
สมเด็จพระเจ�้อยู่หัวทรงออกรับแขกบ้�น     
แขกเมืองของประเทศ
หลังค�มุขลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบสี
ประดับช่อฟ้� ใบระก� ห�งหงส์ น�คสะดุ้ง
หน้�บันปิดทองประดับกระจก ล้วนครบต�ม
คุณลักษณะท�งสถ�ปัตยกรรมแบบจ�รีตประเพณี
ที่สร้�งขึ้นเพื่อพระมห�กษัตริย์

A11

A12

นอกจ�กวังหลวง วังหน้� และวัดว�อ�ร�มต�่งๆ ที่เป็นสถ�ปัตยกรรมรูปแบบไทย
ประเพณีที่หลงเหลืออยู่ในเก�ะรัตนโกสินทร์แล้ว ก็ยังมีสถ�ปัตยกรรมไทยที่สร�้งขึ้นใหม่
ในสมัยปัจจุบันปร�กฏให้เร�ได้เห็นกันอยู่บ้�ง ดังผลง�นก�รออกแบบทั้งส�มชิ้นของ
สถ�ปนิกชั้นครูจ�กกรมศิลป�กร พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น ผู้ซึ่งได้รับเกียรติเชิดชู
เป็นศิลปินแห่งช�ติ ส�ข�ศิลปสถ�ปัตยกรรม (สถ�ปัตยกรรมไทย) ในปี ๒๕๔๑

In addition to palaces and temples, the Old Town area of Bangkok is home to some 
newly built traditional Thai architecture, designed by an architectural expert from 
the Fine Arts Department Arvuth Ngoenchuklin, a national artist in Thai architecture.
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เห่ล�าเก่าในขวดให่ม่ ตึิกให่ม่ไทยประเพิณี
Old Booze, New Bottle

“ศ�ล�เฉลิมไทย” ก่อนจะม�เป็นล�นพลับพล�
มห�เจษฎ�บดินทร์

A 11     Bangkok City Pillar Shrine 
Lak Mueang Rd.
6.30am-6.30pm
02 222 9876
bangkokcitypillarshrine.com

A 12    Maha Chetsadabodin Royal Pavilion
Maha Chetsadabodin Park, 
Ratchadamnoen Klang Rd.
9.00am-8.00pm
02 224 8807 / 02 224 4599
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ในปี ๒๕๔๒ ได้มีก�รปรับปรุงภูมิ
ทัศนโ์ดยรอบป้อมพระสุเมรุ เพื่อให้เป็น
สวนส�ธ�รณะขน�ดย่อมและครั้งนั้นเอง
ได้มีก�รสร้�งพระที่นั่งสันติชัยปร�ก�ร
ขึ้นม�สำ�หรับใช้ในง�นพระร�ชพิธี
พยุหย�ตร�ท�งชลม�รค ในวโรก�สเฉลิม
พระชนมพรรษ�ครบ ๖ รอบของรัชก�ล
ที่ ๙ ด้วย

Santi Chai Prakan Royal Pavilion: In 
1999, the area around Sumen Fort was 
renovated to create a public park and to 
build a royal pavilion for the Royal Barge 
Procession on the occasion of His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej’s 72nd or 6th 
cycle birthday anniversary.

พิระที่นั่งสันติิชัยปราการ

หน้�บันประดับตร�สัญลักษณ์ง�น
เฉลิมพระชนมพรรษ�ครบ ๖ รอบ
ของรัชก�ลที่ ๙ มีเส�ทะลุผ�่น
ช�ยค�ปีกนก ขึ้นไปรับมุขประเจิด
มุขประเจิด คือหน้�บันที่ทำ�ยื่นลอย
ออกม�จ�กหลังค�ซ้อนชั้น

A13
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มุขประเจิด
ศ�ล�ก�รเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณ�ร�ม จังหวัดเพชรบุรี

(เดิมคือตำ�หนักหรือท้องพระโรงฝ�่ยใน ในพระร�ชวัง
หลวงของกรุงศรีอยุธย�) และพระวิห�รหลวง วัดมห�ธ�ตุ 
จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

ทั้งสองแห่งต่�งสร�้งขึ้นในสมัยอยุธย�ตอนปล�ย และมี
มุขประเจิดด้วยกันทั้งคู่

เรื่องเล่าชาวเกาะ

วัดใหญ่สุวรรณ�ร�ม
จังหวัดเพชรบุรี

วัดมห�ธ�ตุ
จังหวัดนครศรีธรรมร�ช

สถ�ปนิกไทยผู้เชี่ยวช�ญด้�นสถ�ปัตยกรรมไทย จ�ก
กรมศิลป�กร และศิลปินแห่งช�ติ ส�ข�ศิลปสถ�ปัตยกรรม 
(สถ�ปัตยกรรมไทย) ในปี ๒๕๔๑

จบก�รศึกษ�ส�ข�สถ�ปัตยกรรมไทย จ�กมห�วิทย�ลัย
ศิลป�กร จ�กนั้นเข้�รับร�ชก�รเป็นสถ�ปนิกประจำ�กองทัพ
อ�ก�ศ จนได้ยศเรืออ�ก�ศเอก แต่อ�ชีพทห�รคงไม่ใช่ท�ง 
จึงโอนม�รับตำ�แหน่งน�ยช�่งศิลปกรรม ประจำ�กองหัตถศิลป์
กรมศิลป�กร ก่อนจะได้เลื่อนเป็นหัวหน้�ฝ่�ยบูรณปฏิสังขรณ์ 
กองสถ�ปัตยกรรมไทย ในอีก ๓ ปีต่อม�

ผลง�นดี ก�รง�นเจริญก�้วหน�้ จนได้เป็นผู้เชี่ยวช�ญด้�น
บูรณปฏิสังขรณ์และสถ�ปัตยกรรมไทย และรั้งตำ�แหน่งอธิบดี
กรมศิลป�กรในที่สุด เมื่อปี ๒๕๔๕

อ�จ�รย์อ�วุธมีผลง�นออกแบบแนวไทยประเพณีที่โดดเด่น
ม�กม�ย ที่มีกล่�วถึงในเล่มนี้ก็มี ศาลหลักเมือง (๒๕๒๓) A11, 
พระที่นั่งพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ (๒๕๓๒) A12, พระที่นั่ง
สันติชัยปราการ (๒๕๔๒) A13 และง�นบูรณะมณฑปโลหะ
ปราสาท วัดราชนัดดา ให้เป็นยอดทองแดงรมดำ� (๒๕๓๙) B06

ง�นดี ไม่ทันเวล�

คุณค่�ไม่มี

พิลอากาศติรี อาวุธ เงินช้กลิ่น
พระเมรุเจ้�ฟ้�เพชรรัตนร�ชสุด�ฯ 
ณ ท้องสน�มหลวง 
ผลง�นชิ้นสุดท�้ยของอ�วุธ เงินชูกลิ่น

อ�จ�รย์อ�วุธยังเป็นผู้ออกแบบพระ
เมรุอีกถึง ๓ องค์ คือพระเมรุสมเด็จ
พระศรีนครินทร�บรมร�ชชนนี สมเด็จ
ย่� (๒๕๓๙), กรมหลวงนร�ธิว�สร�ช
นครินทร์ (๒๕๕๑) และ เจ�้ฟ้�เพชร
รัตนร�ชสุด�ฯ (๒๕๕๕)

ส่วนง�นบูรณะปฏิสังขรณ์ก็มี บูรณะ
วัดพระแก้ว พระปฐมเจดีย์ เป็นอ�ทิ 
แถมยังเป็นผู้ออกแบบวัดพระร�มเก้� 
ก�ญจน�ภิเษก อีกด้วย

ท่�นอ�วุธเสียชีวิตลงเมื่อปี ๒๕๕๖ 
ทิ้งผลง�นให้เร�เชยชมไว้ม�กม�ย    Santi Chai Prakan Royal Pavilion

Santi Chai Prakan Park, Phra Athit Rd.
5.00am-9.00pm
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ท้องพระโรงวังท่�พระ สร้�งขึ้นในสมัยรัชก�ลที่ ๒ เพื่อเป็นที่
ว�่ร�ชก�รของกรมหมื่นเจษฎ�บดินทร์ (พระยศของรัชก�ลที่ ๓
ก่อนขึ้นครองร�ชย์) ซึ่งประทับอยู่ ณ วังท่�พระนี้ (กรมหมื่น
เจษฎ�บดินทร์ เป็นพระร�ชขโอรสของรัชก�ลที่ ๒ กับเจ�้จอม
ม�รด�เรียม มีพระน�มเดิม พระองค์เจ้�ช�ยทับ)

หลังจ�กนั้นจึงมีเจ�้น�ยระดับพระองค์เจ้�เข้�ครองอีกหล�ย
พระองค์ จนถึงรัชก�ลที่ ๕ พระองค์เจ้�จิตรเจริญ หรือกรม
พระย�นริศร�นุวัดติวงศ์ เสด็จม�ครอง ได้มีก�รต่อเติมตึกฝรั่ง
เป็นที่ประทับอยู่ท�งด้�นหลังอีก ๒ หลัง คือ ตำ�หนักกล�ง และ
ตำ�หนักพรรณร�ย

ส่วนตัวท้องพระโรงเอง ก็มีก�รปรับปรุงให้ร่วมสมัยขึ้นด้วย
ผนังก่ออิฐถือปูน และติดตั้งลูกกรงเหล็กหล่อจ�กเมืองฝรั่งที่
กำ�แพงแก้ว

ปัจจุบันท้องพระโรงวังท่�พระ คือ หอศิลป์ของมห�วิทย�ลัย
ศิลป�กร วังท�่พระ นั่นเอง

ท้องพระโรงวังบ้�นหม้อ สร้�งขึ้นในสมัยรัชก�ลที่ ๓ ย่�น
ชุมชนบ�้นหม้อ ริมคลองตล�ดหรือคลองคูเมืองเดิม

เพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์เจ้�กุญชร กรมพระพิทักษ์
เทเวศน ์(โอรสของรัชก�ลที่ ๓ กับเจ�้จอมม�รด�ศิล�) ในอดีต
ใช้เป็นที่ออกว่�ร�ชก�ร และเป็นที่ซ้อมโขนละคร  

ปัจจุบันวังบ้�นหม้ออยู่ในคว�มดูแลของร�ชสกุลกุญชร และ
ไม่ได้เปิดให้เข้�ชม แต่เร�ยังอ�จพอจะชะเง้อชะแง้ดูท้องพระ
โรงได้จ�กภ�ยนอก เพียงเข้�ซอยเจ้�คุณเทเวศร์ (ที่อยู่ข้�งวัง)    
ไปสัก ๒๐๐ เมตร จะเห็นประตูวังบ�้นหม้ออยู่ท�งขว� (แต่เดิม
ท้องพระโรงจะเข้�จ�กท�งด้�นนี้เป็นหลัก)

ภ�พของหลังค�ที่มุงด้วยกระเบื้องดินเผ� และประดับด้วย
ช่อฟ้�ที่หัวท้�ย ตั้งตระหง�่นอยู่เบื้องหลังประตู ก็คือ ท้องพระโรง
วังบ�้นหม้อนี้เอง

ท�องพิระโรงวังบั�านห่ม�อ

ท�องพิระโรงวังท่าพิระ

ติ�าห่นักแดง
ถ�้เป็นสมัยนี้ต้องเรียกตำ�หนักติดล้อ เพร�ะย้�ยที่ตั้งม�แล้วถึง 

๓ ครั้งด้วยกัน
เดิมทีตำ�หนักแดง ปลูกอยู่ภ�ยในเขตพระร�ชฐ�นชั้นในของ

พระบรมมห�ร�ชวัง เพื่อเป็นตำ�หนักของสมเด็จพระศรีสุริเยนทร�
บรมร�ชินี ในรัชก�ลที่ ๒  ต่อม�ในสมัยรัชก�ลที่ ๓ ได้ย้�ยไปปลูก
ที่พระร�ชวังเดิม (ของพระเจ้�ต�ก ฝั่งธนบุรี ภ�ยในกองบัญช�ก�ร
ทห�รเรือ ข้�งวัดอรุณฯ ในปัจจุบัน) เพื่อเป็นที่ประทับของเจ�้ฟ้�
จุฑ�มณี (พระร�ชโอรสของพระศรีสุริเยนฯ เจ�้ของตำ�หนักเดิม)

ครั้นเมื่อเจ้�ฟ้�จุฑ�มณีได้สถ�ปน�เป็นพระบ�ทสมเด็จพระปิ่นเกล้�
วังหน้�ในสมัยรัชก�ลที่ ๔ จึงได้ชะลอตำ�หนักแดงหลังนี้ ม�ปลูก
ไว้ที่พระร�ชวังบวรสถ�นมงคลด้วย ซึ่งปัจจุบันก็คือพื้นที่ของ
พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติพระนคร นั่นเอง

ตำ�หนักแดงจึงนับเป็นสถ�ปัตยกรรมแห่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงรูป
แบบของท้องพระโรงเจ้�น�ยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ได้เป็นอย�่งดี

A14

A15

A16

The Red Residence was built in King 
Rama II’s era as his Queen’s residence. 
Formerly, it was located inside the 
Grand Palace, before being moved to the 
National Museum Bangkok in the reign of 
King Pinklao, the second king in the reign 
of King Rama IV.

The Audience Hall at Tha Phra Palace 
was built in the reign of King Rama II. It 
was used by Prince Chetsadabodin (later 
King Rama III) to perform royal duties, and 
later became the audience hall of Prince 
Naris, who was an expert on Thai art 
and architecture. Today, it is home to the 
Silpakorn University Art Gallery.

The Audience Hall at Ban Mo Palace 
was built in King Rama III’s era and was 
the residence of Prince Kunjara, King 
Rama III’s son. It was used for royal 
duties and khon practice. At present, it is 
maintained by the Kunjara family and is not 
open to the public.

หลังจ�กได้เยี่ยมยลคว�มวิบวับอลังก�ร สมกับที่ได้ชื่อว�่เป็นพระร�ชวังอย่�งวังหลวงของ
พระมห�กษัตริย์ และวังหน้�ของพระมห�อุปร�ช กันม�แล้ว ในเก�ะรัตนโกสินทร์ที่คุณยืนอยู่นี้ก็
ยังมีวังเจ�้น�ยระดับรองๆ ลงม�ให้ได้เยี่ยมชมอีกด้วยกันถึง ๓ หลัง

ว่�แต่ว่�...วังเจ�้น�ยจะเว่อร์วังแค่ไหน? มีรูปแบบเหมือนหรือต่�งกันอย่�งไรบ�้ง? เร�ลอง
ไปดูกัน

ท้องพระโรงของเจ�้น�ยระดับพระองค์เจ้� (โอรสของพระมห�กษัตริย์อันประสูติแต่เจ้�จอม
ม�รด�ส�มัญชน) เป็นเรือนเครื่องไม้รูปแบบเรียบง่�ยตรงไปตรงม�อย่�งเรือนไทยที่เร�คุ้นต� ตัว
เรือนท�สีดินแดง หันด้�นแปหรือด้�นย�วออกหน้�วัง ยกพื้นสูงขึ้นม�เล็กน้อย ทำ�ให้มีบันไดใหญ่
ทอดขึ้นเรือนที่ด�้นนี้ 

หลังค�เป็นหน้�จั่วชั้นเดียว ไม่มีลดชั้น มุงด้วยกระเบื้องดินเผ�ไม่เคลือบ (กระเบื้องเกล็ด
เต�่) และมีช�ยค�ปีกนกโดยรอบ

หน้�บันทั้งผืนเป็นล�ยลูกฟัก ไม่อ�จลงรักปิดทองหรือประดับกระจกวิบวับอย่�งในวังหลวง
หรือวังหน้�ได้  จึงเป็นท้องพระโรงที่สุดแสนสมถะ ไม่ได้เว่อร์วังดั่งวังเจ�้น�ยเลยแม้แต่น้อย

Thai-style royal audience halls were not all extravagant. For lower-tier royal 
members, their audience halls were simple-looking wooden structures on stilts, 
painted with rouge. They looked similar to traditional Thai houses with gable roofs 
covered with terracotta tiles. The palaces looked very ordinary, far from being 
extravagant.
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ท�องพิระโรงแบับัไทย วังเจ�านายใช่จะเว่อร์วัง
Thai-style Royal Audience Halls

A 15     The Audience Hall at Tha Phra Palace   
Silpakorn University, Na Phra Lan Rd.
02 623 6115-22
www.su.ac.th/th/wangthapra.php

A 16    The Audience Hall at
   Ban Mo Palace   
128 Atsadang Rd.
Not Open to the Public

A 14     The Red Residence
National Museum Bangkok, Na Phra That Rd.
9.00am-4.00pm Wed-Sun except public holidays
02 224 1370
www.virtualmuseum.finearts.go.th/bangkoknationalmuseums 
nationalmuseumbangkok
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A17

ในปี ๒๕๔๙ เมื่อมีก�รขุดค้นโบร�ณคดี ที่ด�้นหน้�ตึก
กระทรวงพ�ณิชย์เดิม C15 หลังจ�กที่กระทรวงได้ย�้ยที่ทำ�ก�ร
ไปอยู่ที่อื่นแล้ว ได้ค้นพบฐ�นร�กของท้องพระโรงวัง ที่สร�้งขึ้น
ม�ตั้งสมัยรัชก�ลที่ ๓ ทำ�ให้ส�ม�รถสันนิษฐ�นรูปแบบของวัง
ได้ว่�

ท้องพระโรงมีลักษณะเช่นท้องพระโรงของวังเจ้�น�ยชั้น
พระองค์เจ�้ คือเป็นเรือนไทยหันด้�นย�วออกท�งหน้�วัง
หลังค�ชั้นเดียวไม่มีมุขลด มุงหลังค�ด้วยกระเบื้องดินเผ�ไม่
เคลือบ ยกพื้นสูง มีบันไดก่ออิฐถือปูนสำ�หรับขึ้นลงประม�ณ
๓-๕ ขั้น ใต้ถุนโล่ง ภ�ยในท้องพระโรงเป็นโถงย�วสำ�หรับออก
ว�่ร�ชก�ร

“หลุมเส�” สันนิษฐ�นได้ว่�ท้องพระโรงหลังนี้มี เส�ไม้ เพื่อ
ใช้รองรับหลังค�หน้�จั่วมุงกระเบื้อง จ�กก�รศึกษ�อ�ค�รท้อง
พระโรงของเจ้�น�ยชั้นพระองค์เจ้�ที่สร้�งขึ้นในสมัยรัชก�ลที่ 
๓ เช่น ท้องพระโรงวังบ้�นหม้อ และวังท่�พระ ล้วนเป็นอ�ค�ร
เครื่องไม้หลังค�หน้�จั่วมุงกระเบื้องด้วยกันทั้งสิ้น

ก�รขุดค้นท�งโบร�ณคดียังเจอแนวซุงและอิฐที่ใช้เป็น
ฐ�นร�กของบันไดท�งเข�้ท้องพระโรงด้วย เป็นบันไดก่ออิฐ
ถือปูน สูงประม�ณ ๓-๕ ขั้น ตั้งอยู่ที่ด้�นย�วของท้องพระโรง 
ซึ่งเป็นด�้นหน�้ของวัง

“คลองร�ก” (Strip footing) คือฐ�นร�กที่ใช้รองรับน้ำ�หนัก
ผนัง มีลักษณะเป็นไม้ซุงว�งเรียงต่อกันไป แนวของก�รว�งซุง
ทำ�ให้ทร�บถึงขอบเขตของตัวอ�ค�ร เป็นหลักฐ�นสำ�คัญที่ช่วย
อธิบ�ยลักษณะท�งก�ยภ�พของท้องพระโรงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ชวนกันม�ชม “มิวเซียมใต้ดิน” ที่สถ�นี
รถไฟฟ้�สน�มไชย ท�งออกที่ ๑ ที่แสดง
หลักฐ�นท�งโบร�ณคดีของพื้นที่ตรงนี้ ด้วย
ก�รจำ�ลองหลุมขุดค้นโบร�ณคดีแสดง
ฐ�นร�กของวังเก่�

At MRT Sanam Chai Station Exit 1, 
you can explore an underground site 
museum which brings you archeo-
logical evidence from this very area. 
We have created an archeological 
excavation to show you the foundations 
of a former palace.

ท�องพิระโรงวังท�ายวัดพิระเชตุิพิน
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In 2006, the archeological excavation 
was undertaken in front of the Ministry of 
Commerce building after the Ministry re-
located to another place. The foundations 
of the Audience Hall found led us to envi-
sion the design of the palace in the early 
19th century.

 The Audience Hall, similar to other 
audience halls belonging to other sons 
of the king, was a Thai-style pavilion, 
with its long side facing the front. The 
roof was made with unglazed, terracotta 
roof tiles and the pavilion was built on 
stilts. Its stairs were made of bricks and 
mortar, about 3-5 steps in height. There 
was space under the building. Inside the 
Audience Hall, there was a long hall for 
state activities.

A 17    Underground Site Museum
MRT Sanam Chai Station, Exit 1
6.00am-12.00pm
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ป้อมพระสุเมรุเป็นป้อมใหญ่อยู่หัว
มุมกำ�แพงเมืองด้�นทิศเหนือ ริมแม่น้ำ�
เจ้�พระย� ตรงป�กคลองบ�งลำ�พู ซึ่ง
ถือเป็นชัยภูมิอย่�งดีในก�รป้องกันข�้ศึก
แบบป้อมเพชรของกรุงศรีอยุธย� แต่ทว่�
ป้อมนี้ไม่เคยได้ใช้ง�นต�มวัตถุประสงค์
ของก�รก่อสร้�งเลย แม้แต่ป้อมมห�ก�ฬ
เองก็เช่นกัน

นอกจ�กนี้แล้วชื่อป้อมพระสุเมรุ ยัง
ถูกนำ�ไปตั้งเป็นชื่อถนนในย่�นนี้ด้วย โดย
ถนนดังกล่�วเลียบไปต�มกำ�แพงเมือง
ด�้นทิศเหนือของพระนคร

Phra Sumen Fort was constructed in 
King Rama I’s era at the mouth of Bang 
Lamphu Canal (the city moat), on a strate-
gic location vital to safeguarding the city. 
It is one of the two remaining forts today.

ป้อมพิระสุเมรุ

รูปถ่�ยป้อมพระสุเมรุร�วปล�ยรัชก�ลที่ ๕
 ครั้งหนึ่งหอรบได้เคยพังทล�ยไป จึงได้รูปถ่�ย
เก่�เป็นหลักฐ�นชิ้นสำ�คัญที่ช่วยในก�รบูรณะ
ซ่อมแซมป้อมให้กลับคืนสู่สภ�พเดิม

ป้อมแปดเหลี่ยม ๓ ชั้น 
สูง ๑๙ เมตร ชั้นนอกสุด 
มีใบเสม�เป็นเหลี่ยม
ชั้นที่สอง มีใบเสม�ยอดแหลม 
แบบเดียวกับเสม�กำ�แพงเมือง 
ภ�ยในมีห้องเก็บอ�วุธและดินปืน 
ชั้นในสุดเป็นหอรบมีหลังค�

ป้อมปร�ก�รรูปทรงแปดเหลี่ยมมีทั้งหมด ๓ ชั้น 
ชั้นในสุดเป็นหอรบมีหลังค� สูง ๑๕ เมตร ใบ
เสม�เหลี่ยม ต่�งจ�กเสม�ของกำ�แพงเมือง
ที่พ�ดผ่�นป้อมซึ่งมีลักษณะเป็นยอดแหลม

ป้อม
พระสุเมรุ

ป้อม
มห�ก�ฬ

กำ�แพงเมือง

กำ�แพงพระนครที่หน�้วัดบวรนิเวศ เป็นส่วนหนึ่งของแนว
กำ�แพงเมืองที่สร้�งขึ้นล้อมรอบกรุง ตั้งแต่สมัยรัชก�ลที่ ๑ เป็น
กำ�แพงหน� ๑.๘๐ เมตร สูง ๖ เมตร มีใบเสม�ยอดแหลม ต่�ง
จ�กใบเสม�เหลี่ยมของตัวป้อม 

The City Wall in front of Bowon Niwet Temple is part of the Old 
City Wall built in the reign of King Rama I.

    ประติ้เมืองพิระนคร
แรกสร�้งเป็นประตูไม้ ท�ดินแดง

ต่อม�ก่ออิฐต่อเติมด้�นบนเป็นหอรบใน
สมัยรัชก�ลที่ ๓

ครั้นม�ถึงรัชก�ลที่ ๕ ได้รื้อแล้วสร้�ง
ใหม่เป็นประตูยอด และก่ออิฐถือปูนแทน

ประตูเมืองกรุงเทพ มีทั้งสิ้น ๖๓ 
ประตู เป็นประตูใหญ่อย่�งประตูที่หน้�
วัดบวรนี้ ๑๖ ประตู และเป็นประตูเล็ก
อย่�งประตูช่องกุดตรงกำ�แพงเมืองข้�ง
ป้อมมห�ก�ฬทั้งสิ้น ๔๗ ประตูด้วยกัน
เลยทีเดียว

Bangkok City Gate was formerly made 
of wood. In the reign of King Rama V, it 
was torn down and reconstructed using 
brick and mortar, with a spire at the top.

A18

สร้�งขึ้นคร�วสถ�ปน�กรุงเทพฯ ในรัชก�ลที่ ๑ เช่นเดียว
กับป้อมพระสุเมรุ และไม่เคยได้ใช้ง�นในก�รป้องกันข�้ศึกเช่น
เดียวกัน

ป้อมมห�ก�ฬเป็นป้อมใหญ่ตั้งอยู่ท�งทิศตะวันออกของ
พระนคร ริมคลองคูเมืองเชื่อมต่อไปยังคลองมห�น�ค เชิง
สะพ�นผ่�นฟ้�ลีล�ศ เป็น ๑ ใน ๒ ป้อม (จ�กทั้งหมด ๑๔ 
ป้อมที่สร้�ง) ที่ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน

Mahakan Fort was constructed in King Rama I’s era to protect 
the city from enemies. It is located by a moat on the eastern side 
of the city. It is one of the two remaining forts today. 

ป้อมมห่ากาฬ

ก�าแพิงเมือง

A19

A20

ในก�รสร้�งร�ชธ�นีแห่งใหม่ไม่อ�จข�ดสิ่งก่อสร้�งอันมั่นคงแข็งแรงสำ�หรับเป็น
ปร�ก�รป้องกันพระนครได้ ดังนั้นเมื่อคร�วสถ�ปน�กรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นในปี ๒๓๒๕
กำ�แพงพระนคร ป้อมปร�ก�ร และหอรบ จึงถือเป็นสิ่งก่อสร้�งสำ�คัญพื้นฐ�นที่ข�ดไม่ได้
สำ�หรับร�ชอ�ณ�จักรในสมัยโบร�ณ

When Bangkok was first established as the capital city, it needed strong struc-
tures to protect its safety. Therefore, city walls and forts were constructed.

ลาวสร�างป้อม
ที่บอกว่�กรุงเทพฯ เมืองเทพสร้�งนั้น คว�มจริงแล้วห�

ใช่ฝีมือเทพที่ไหน แต่เป็นฝีมือขั้นเทพของช�่งหลวงช่�ง
สิบหมู่ต่�งห�ก ที่ฝ�กผลง�นเอ�ไว้ ส่วนก�รสร้�งป้อม
และกำ�แพงพระนครนั้น ได้มีก�รเกณฑ์ช�วล�วจ�กเมือง
เวียงจันทน์ และหัวเมืองริมแม่น้ำ�โขงม�เป็นแรงง�นขุด
ฐ�นร�กสร้�งป้อม ก่อกำ�แพงรอบพระนคร 

โดยเมื่อก่อสร้�งแล้วเสร็จช�วล�วเหล�่นี้ก็ห�ได้กลับ 
ถิ่นฐ�นของตนเองไม่ ห�กแต่ต�่งคนต่�งลงหลักปักฐ�นอยู่
ในบ�งกอกสืบลูกหล�นเป็นคนพระนครต่อๆ กันม�

ใครเลยจะรู้ว่�...คุณอ�จมีบรรพบุรุษเป็นพวก          
ล�วสร้�งป้อมเหล่�นี้ก็เป็นได้
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เรื่องเล่าชาวเกาะ

รั้วรอบัขอบัเมือง
Fortifications of Bangkok

เมื่อคร�วสถ�ปน�กรุงเทพฯ เป็นร�ชธ�นี ในสมัยรัชก�ลที่ ๑  มี
ก�รสร�้งป้อมปร�ก�รต�มแนวกำ�แพงพระนครจำ�นวนทั้งสิ้น ๑๔ ป้อม 
เพื่อใช้รักษ�พระนคร ต�มยุทธวิธีก�รรบแบบโบร�ณ

แต่ในปัจจุบันเหลือให้เห็นอยู่เพียง ๒ ป้อม คือ ป้อมพระสุเมรุ และ
ป้อมมห�ก�ฬ เท�่นั้น

Phra Sumen Fort

City Wall

Mahakan fort

A 18     Phra Sumen Fort
Santi Chai Prakan Park,
Phra Athit Rd.
5.00am-9.00pm

A 19 A 20    Mahakan Fort  
Maha Chai Rd. 

   City wall 
Phra Sumen Rd. 
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หอกลองดั้งเดิม สร�้งขึ้นในสมัย
รัชก�ลที่ ๑ บนพื้นที่ป�่ช้�วัดโพธิ์ แต่เดิม
นั้นสร้�งเป็นอ�ค�รไม้ ๓ ชั้น ท�ดินแดง 
ไม่มีฝ� พอถึงสมัยรัชก�ลที่ ๕ โปรดฯ ให้
รื้อลง เนื่องจ�กไม่มีคว�มจำ�เป็นอีกต่อไป 
อีกทั้งจะใช้พื้นที่เพื่อสร�้งพระร�ชอุทย�น
สวนเจ้�เชตุ (กรมก�รรักษ�ดินแดนใน
ปัจจุบัน) นั่นเอง

หอกลองที่เร�เห็นในปัจจุบัน ซึ่งตั้ง
อยู่ริมถนน หน�้กรมก�รรักษ�ดินแดน
ตรงข้�มวัดโพธิ์นี้ จำ�ลองขึ้นม�ใหม่ใน
ว�ระสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี
ในปี ๒๕๒๕

Drum Tower was originally built as 
a 3-story wooden tower in the reign of 
King Rama I, used to tell the time as well 
as to alert the public in case of fire or 
war. It was later demolished. The new one 
was built to emulate the original one on 
the occasion of the Bangkok Bicentennial 
Celebration in 1982.

เกย คือแท่นสำ�หรับเทียบพระร�ชย�น 
เพื่อใช้สำ�หรับขึ้น-ลงพ�หนะ

เกยที่ตั้งอยู่หน�้วัดโพธิ์นี้ สร�้งขึ้น
ม�ใหม่ในตำ�แหน่งเดิม หลังจ�กที่มีก�ร
ทุบทิ้งไปด้วยเหตุผลง่�ยๆ ที่ว่�เกะกะ
ท�งเท้�ส�ธ�รณะ

Mounting platform is a platform used 
for mounting into and out of royal vehicles.

ขบวนเสด็จถว�ยผ้�พระกฐินของรัชก�ล
ที่ ๔ หยุดนิ่งชั่วขณะ เพื่อให้จอห์น ทอม
สัน ชักภ�พนี้ที่หน้�วัดโพธิ์ ห�กสังเกตดู
ให้ดีจะพบว่�มีเกยตั้งอยู่ เพื่อใช้สำ�หรับ
ขึ้น-ลง เสลี่ยงพระที่นั่งนั่นเอง

แผนที่ปี ๒๔๓๐ (กล�งรัชก�ลที่ ๕) 
แสดงตำ�แหน่งหอกลอง ที่หน้�วัดโพธิ์

ห่อกลอง

เกย

A21

A22

ในแต่ละชั้นจะมีกลองสำ�คัญ เพื่อใช้ตีแจ้งสัญญ�ณแตกต่�งกันไปดังนี้
• กลองย่ำ�พระสุริย์ศรี อยู่ชั้นล�่ง ใช้สำ�หรับบอกเวล�
• กลองอัคคีพิน�ศ อยู่ชั้นสอง ใช้สำ�หรับแจ้งไฟไหม้ 
• กลองพิฆ�ตไพรี อยู่ชั้นส�ม ใช้สำ�หรับตีบอกสัญญ�ณเวล�ข�้ศึกยกทัพ

ประชิดพระนคร ซึ่งกลองพิฆ�ตไพรีนี้ หน้�กลองยังคงใหม่ ไม่มีสึกลงไป
เลย เหตุเพร�ะไม่เคยได้ใช้ง�นนั่นเอง (เช่นเดียวกับป้อมปร�ก�ร ที่ไม่เคย
ใช้ป้องกันข้�ศึกเลยเช่นกัน)

  ห�กใครอย�กรู้ว่�หน้�กลองทั้งส�มใบจะเก่�ใหม่แค่ไหน ลองไปพิสูจน์
ดูได้ด้วยต�ตนเอง ที่พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ พระนคร (วังหน้�เดิม) มี
กลองทั้งส�มใบจัดแสดงอยู่
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เรื่องเล่าชาวเกาะ

A 21    Drum Tower
In front of Wat Pho, 
Sanam Chai Rd.

A 22    Mounting platform
In front of Wat Pho, 
Sanam Chai Rd.
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A09 
A10 
A11 
A12 
A13 
A14
A15 
A16 
A17 
A18 
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พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มไหสูรยพิม�น 
พระที่นั่งสน�มจันทร์ 
พระที่นั่งดุสิตมห�ปร�ส�ท
พระที่นั่งอ�ภรณ์พิโมกข์ปร�ส�ท
พระที่นั่งสุทไธศวรรย์ปร�ส�ท
พระที่นั่งพุทไธสวรรย์
พระที่นั่งอิศร�วินิจฉัย
พระที่นั่งศิวโมกขพิม�น
ศ�ล�สำ�ร�ญมุขม�ตย์
ศ�ล�ลงสรง
ศ�ลหลักเมืองกรุงเทพ
พระที่นั่งล�นพลับพล�มห�เจษฎ�บดินทร์
พระที่นั่งสันติชัยปร�ก�ร
ตำ�หนักแดง
ท้องพระโรงวังท�่พระ
ท้องพระโรงวังบ�้นหม้อ
ท้องพระโรงวังท�้ยวัดพระเชตุพนฯ
ป้อมพระสุเมรุ
ป้อมมห�ก�ฬ
กำ�แพงเมือง ประตูพระนคร
หอกลอง
เกย
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วัดพระเชตุพนฯ เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นราว ๓๐๐ กว่าปี
มาแล้ว ตั้งแต่สมัยอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา เดิม
ชื่อวัดโพธาราม เรียกติดปากกันว่า “วัดโพธิ์”  

แต่ก่อนพระอุโบสถหลังดั้งเดิมของวัดโพธิ์ ตั้งอยู่ที่หัวมุม
กำาแพงวัดด้านใต้ในปัจจุบัน

กระทั่งเมื่อรัชกาลที่ ๑ สร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ทางทิศเหนือ 
โบสถ์หลังเก่าจึงเปลี่ยนมาเป็นศาลาการเปรียญแทน

ไหนมาลองดูกันสิว่า...พระอุโบสถหลังเก่านี้หันหน้าไปทาง
ทิศไหน?!!

ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์

ใช่แล้ว! ทิศตะวันตก... เพราะพระประธานหันหน้าสู่แม่น้ำา 
แสดงว่าสมัยอยุธยานั้นผู้คนจะพายเรือพากันมาเข้าวัดจากทาง
น้ำาเป็นหลัก

ในขณะที่พระอุโบสถหลังใหม่หันไปทางทิศตะวันออก หรือ
หันหลังให้กับแม่น้ำา เพราะหน้าวัดเปลี่ยนไปอยู่ทางด้านถนน
สนามไชยแทนนั่นเอง

จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระอุโบสถหลังเก่านี้ มีการ
บูรณะทำาให้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือลักษณะทางสถาปัตย- 
กรรมของอยุธยาให้เห็นอีกเลย

Sermon Hall of Wat Pho faces the river on the west. It was 
formerly an ordination hall in the Ayutthaya Era. Later, King Rama 
I built a new ordination hall on the northern side, facing the east. 
Inside, there is an exquisite pulpit. บุษบกธรรมาสน์เครื่องยอดทรงปราสาท 

ภายในศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ 
ที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

B01

เมืองบางกอกมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้ว ใช่ว่าเพิ่งจะตั้งขึ้นมา
คราวสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปี ๒๓๒๕ เท่านั้น แต่ในครั้งก่อน บางกอกยังเป็น
แค่เพียงเมืองหน้าด่านคอยตรวจตราสำาเภาทั้งหลายก่อนแล่นขึ้นไปค้าขายยังกรุงศรี

ภายในเกาะรัตนโกสินทร์จึงมีวัดวาอารามเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยมี
อยู่ด้วยกัน ๔ วัด ไล่ไปตามแม่น้ำาจากเหนือลงใต้ได้ ดังนี้

Before King Rama I established Bangkok as the capital city in 1782, 
Bangkok was only a small port town, a checkpoint for merchant ships before 
entering Ayutthaya city. Therefore, in old Bangkok, there were four ancient 
temples which had been built since the Ayutthaya Era.

D
A
T
A

วัดกลางนา          วัดชนะสงคราม (วัดตองปุ)
          วัดมอญสุดถนนข้าวสารกลางย่านทัวริสต์
วัดสลัก          วัดมหาธาตุ
          วัดเก่าแก่กลางย่านแผงพระท่าพระจันทร์
วัดโพธาราม          วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)
          วัดพระนอนองค์ใหญ่ท้ายพระบรมมหาราชวัง 
          อลังสุดในย่านท่าเตียน
วัดเลียบ          วัดราชบูรณะ
          วัดเก่าแก่เชิงสะพานพุทธ ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน 
                        คือ สร้างขึ้นใหม่เพราะโดนระเบิดลงจนหาย
                        เรียบไปทั้งวัด ตอนสงครามโลกครั้งที่สอง

ชื่อเดิมสมัยอยุธยา         ชื่อใหม่คราวสถาปนากรุงเทพฯ

วัดโพธาราม

วัดเลียบ

วัดกลางนา

วัดสลัก

วัดเก่าก่อนตั้งกรุง
Former Temples before Bangkok’s Foundation

พระอุโบสถศาลาการเปรียญ

   Sermon Hall of Wat Pho
2 Sanam Chai Rd.
8.00am-6.30pm
02 226 0335
www.watpho.com
watphonews

B 01
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วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว เป็น
วัดประจำาวังหลวงที่อยู่คู่กับพระบรมมหาราชวังของ
กรุงรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์
ในพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยา

วัดพระแก้วนั้นสร้างขึ้นคราวสถาปนากรุงเทพฯ 
เป็นราชธานี และมีการก่อสร้างต่อเติมเรื่อยมา นั่น
สะท้อนให้เห็นว่า วัดแห่งนี้ได้รับการอุปถัมภ์อย่าง
ต่อเนื่องโดยพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ถือว่า
เป็นอีกหนึ่งของความสุดยอดในงานสถาปัตยกรรม
แบบไทยจารีตที่ไม่อาจพลาดได้

ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างน้อยใหญ่กระจัดกระจาย
อยู่มากมาย เรียกได้ว่าอัดแน่นเต็มพื้นที่ภายในพระ
ระเบียง จนคนรุ่นใหม่อาจจะรู้สึกระเกะระกะ...เยอะ
สิ่ง! ไม่ตรงตามมาตรฐานความงามของศตวรรษนี้

แต่ในความเยอะนี่ล่ะ...คือความงามตามจารีต
ของไทย เป็นความอลังการงานสร้างที่ช่างหลวง
ได้ฝากฝีมือไว้ทุกกระเบียดของวัดหลวงแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์

หลายๆ คนคงเคยได้มาเยี่ยมยลวัดพระแก้วกัน
แล้ว ตั้งแต่ครั้งมาทัศนศึกษากับโรงเรียน แต่มา
คราวนี้คุณจะชมวัดพระแก้วได้อย่างทรงภูมิมากยิ่ง
ขึ้น ด้วยหนังสือคู่มือเล่มนี้

Wat Phra Kaeo is the epitome of traditional Thai 
architecture, a Thai equivalent of the Baroque. It is 
situated on the ground of the Grand Palace. It was 
built when Bangkok was established as the capital city, 
and has been constantly maintained.

วัดพระแก้ววังหลวง

   พระอุโบสถ
พระอุโบสถถือเป็นไฮไลท์สำาคัญของวัดพระศรี 

รัตนศาสดาราม เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระแก้ว
มรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพฯ ที่ได้อัญเชิญ
มาจากเมืองเวียงจันทน์ เมื่อคราวไปตีอาณาจักรล้าน
ช้างได้ในสมัยกรุงธนบุรี (ส่วนพระราชวังบวรสถาน
มงคล หรือวังหน้า ก็มีพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ สำาหรับ
ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งอัญเชิญลงมาคราวไป
ตีเมืองเชียงใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๑) 

The ubosot (ordination hall) houses a revered 
Buddha image, the Emerald Buddha, brought to the city 
from Vientiane, Laos.

หลังคาซ้อนชั้น ๓ ชั้น มุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสีน้ำาเงินขอบสีเหลือง 
เชิงสีแดง หรือที่เรียกว่า มุงลักสี ๓ ชั้น มีเครื่องลำายอง ประกอบด้วย 
ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หางหงส์ ปิดทองประดับกระจก ซึ่งทำาได้เฉพาะ
กับหลังคาวัดและพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังเท่านั้น

หน้าบันจำาหลักไม้รูปพระนารายณ์ทรง
ครุฑยุดนาค สัญลักษณ์ที่แสดงว่า
เป็นวัดที่กษัตริย์สร้าง
The gable features wooden carving 
of Narai on Garuda to symbolize 
that it was built by a monarch.

ผนังและเสาด้านนอกพระอุโบสถประดับด้วย
กระเบื้องเคลือบหลากลวดลายหลายสีสัน บ้าง
ก็เป็นกระเบื้องเคลือบกังไสแบบจีน ลวดลาย
ดอกไม้ และลายนก เช่นที่ลูกตั้งบันไดทางเข้า
พระอุโบสถ หรือที่พนักระเบียงด้านนอก
ซึ่งสั่งทำาจากประเทศจีนโดยตรงในสมัย
รัชกาลที่ ๓
The walls and pillars are decked with 
porcelain tiles custom made in China. 

ส่วนครุฑยุดนาคที่ประดับอยู่
รายรอบฐานพระอุโบสถ 
ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเอกลักษณ์
อย่างหนึ่งของวัดพระแก้วนั้น 
ก็มาจากความเชื่อเรื่องสัณฐาน
จักรวาลในไตรภูมิที่เปรียบ
พระอุโบสถดังเขาพระสุเมรุ 
ศูนย์กลางของจักรวาลที่มีฝูง
ครุฑเฝ้าอยู่บริเวณตีนเขานั่นเอง
Garuda images adorn
the base of the ordination 
hall, symbolizing garudas 
guarding Mount Meru.
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B 02   Wat Phra Kaeo
The Grand Palace, Na Phra Lan Rd.
8.30am-3.30pm
02 623 5500 / 02 623 5499
www.royalgrandpalace.th

พระพุทธสิหิงค์ประดิษฐาน
ภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์
วังหน้า

พระแก้วมรกตประดิษฐาน
ภายในวัดพระแก้ว วังหลวง

วัดใหม่ครั้งตั้งกรุง
New Temples 
when Bangkok was Founded
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ฐานไพที คือ ชานชาลายกพื้น 
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ ประกอบด้วย
สิ่งก่อสร้างสำาคัญ ๓ หลัง คือ ปราสาท
พระเทพบิดร พระมณฑป และพระศรี
รัตนเจดีย์ ลักษณะของยอดปรางค์ 
ยอดปราสาท และยอดเจดีย์ ที่เรียงต่อ
กันเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้ ได้กลายเป็น
ภาพจำาของวัดพระแก้วไปเสียแล้ว

รู้หรือไม่? สิ่งก่อสร้างทั้งสามมี
ความหมายที่ลึกซึ้งอย่างไรบ้าง?

พระศรีรัตนเจดีย์ คือ เจดีย์ทรงระฆัง
ที่บุด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง ภายใน
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งก็คือ 
สัญลักษณ์แทน “พระพุทธ”

พระมณฑป คือสิ่งก่อสร้างตรงกลาง 
มียอดปราสาท เป็นที่สำาหรับไว้ตู้
พระไตรปิฎก ซึ่งก็คือ “พระธรรม”

ปราสาทพระเทพบิดร คือ อาคาร
จตุรมุขยอดปรางค์ ใช้เป็นที่สำาหรับ
บำาเพ็ญพระราชกุศล  นั่นทำาให้มี
พระภิกษุเข้ามาทำาพิธี จึงหมายถึง 
“พระสงฆ์”

เมื่อรวมกันแล้วจึงกลายเป็น 
“พระรัตนตรัย” นั่นเอง

ที่สำาคัญคือ ยอดเจดีย์ ยอดปราสาท 
และยอดปรางค์ ทั้งสาม ยังมีความสูง 
คือ ๔๐ เมตร เท่ากันอีกด้วย สื่อให้รู้
ว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ล้วนมี
ความสำาคัญเท่าเทียมกัน

In the reign of King Rama IV, a golden 
stupa, a scriptures hall, and the Royal 
Pantheon were built forming a single line. 
The three buildings are of the same height 
and are now the image of Wat Phra Kaeo. 
The golden stupa is decorated with gold 
mosaic tiles imported from Europe.

พระศรีรัตนเจดีย์ เจดีย์ทรงระฆังอันเป็นพระราชนิยมในสมัย
รัชกาลที่ ๔ แต่มาบุกระเบื้องโมเสกสีทองในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
เมื่อคราวฉลองกรุงเทพฯ ครบ ๑๐๐ ปี ในปี ๒๔๒๕  
โดยกระเบื้องโมเสกสีทองนั้น เป็นของนอกที่นำาเข้ามาจากยุโรป 
เจดีย์ทรงระฆังแบบนี้ จะพบได้อีกที่วัดบวรนิเวศวิหาร B07 และ
วัดราชประดิษฐ์ B09 เพราะต่างเป็นอารามที่สร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๔ ทั้งสิ้น

ยักษ์คู่ หรือจะสู้ ยักษ์โหล 

มุมกำาแพงแก้วรอบฐานไพที ประดับ
ด้วยพนมหมาก สร้างในสมัยรัชกาล
ที่ ๔ ด้วยเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่
พระองค์โปรดอย่างยิ่ง

ส่วนสัตว์หิมพานต์บนฐานไพทีบริเวณ
ด้านหน้าและรอบๆ ของปราสาทพระเทพ
บิดร หล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ จะเห็น
ได้ว่าเหล่าเทพและยักษ์ บ้างครึ่งนก บ้าง
ครึ่งสิงห์ เหล่านี้ ล้วนสะท้อนให้เห็นถึง
แนวคิดทางจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา 
ที่เปรียบพระอารามเป็นเขาพระสุเมรุ 
แกนกลางของจักรวาล มีหมู่สัตว์ใหญ่
น้อยในป่าหิมพานต์เฝ้าอยู่ที่เชิงเขา

สำาหรับยักษ์แบกที่ฐานเจดีย์ด้านหน้า
ปราสาทพระเทพบิดร ตามคติทางพุทธ
นั้น ถือว่า ยักษ์ เป็นเทพารักษ์ที่ช่วยค้ำาชู
พระศาสนาเช่นกัน

Himavanta mythological figures are half-
god, half-animal creatures guarding Mount 
Meru. There are six pairs of giants serving 
as guardians minding the gate, each with 
its own unique colors and expression.

เรื่องเล่าชาวเกาะ

ปราสาทพระเทพบิดร 
“พระสงฆ์”

พระศรีรัตนเจดีย์
“พระพุทธ”

พระมณฑป
“พระธรรม”

C มังกรกัณฐ์      D วิรุฬหก

K ไมยราพ        L วิรุณจำาบัง

A สุริยาภพ       B อินทรชิต

E ทศคีรีธร        F ทศคีรีวัน G จักรวรรดิ      H อัศกรรณมาลาสูร

ยักษ์ทวารบาลตัวใหญ่ที่ยืนเป็นคู่ เฝ้าประตูวัดพระแก้วนี้ กลายเป็นภาพ
จำาที่นำามาใช้แสดงความเป็นไทยอยู่เสมอ และมักปรากฎตัวเป็นพรีเซ็นเตอร์
โฆษณาตามสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำา

  หากได้ลองเดินนับดูจะพบว่า ยักษ์ทวารบาลมีอยู่ทั้งสิ้น ๖ คู่ รวม ๑๒ 
ตน แต่ละตนมีสีหน้า สีกาย และแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยสีที่ต่างกันออกไป 
ซึ่งทั้งหมดต่างถอดแบบมาจากเครื่องแต่งกายของการแสดงโขน

  ทวารบาลยักษ์เหล่านี้
ล้วนตกแต่งด้วยกระเบื้อง
เคลือบ อันเป็นเทคนิค
แบบจีน ทำาให้เราเดาได้ไม่
ยากเลยว่าสร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๓ นั่นเอง

ยักษ์เซเลบที่เรารู้จักกัน
ดี นั่นคือ “ทศกัณฐ์” ที่
มี ๑๐ หน้า กายสีเขียว 
ยืนคู่กับ “สหัสเดชะ” ผู้มี
กายสีขาว เฝ้าประตูด้าน
ทิศตะวันตก เชิงฐานไพที
ด้านใต้ 

  ...ไหนลองดูสิว่า...หา
กันเจอมั้ย?

I ทศกัณฐ์         J สหัสเดชะ
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วัดสุทัศน์เทพวราราม B03

D
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มหาวิหารใจกลางพระนครที่สร้างขึ้นในปลายรัชกาลที่ ๑ สำาหรับ
ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี หรือหลวงพ่อโต ที่อัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุ 
สุโขทัย

วัดสุทัศน์โดดเด่นด้วยมีพระวิหารหลวงเป็นประธานของวัด ล้อมรอบ
ด้วยระเบียงคต

มีพระอุโบสถหลังใหญ่ ตั้งขวางพระวิหารอยู่ด้านหลัง
แผนผังของวัดสุทัศน์จึงมีความงดงาม เป็นระเบียบ ได้สัดส่วน เฉกเช่น

เดียวกับแผนผังของวัดโพธิ์ เพราะต่างเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ 
และทั้งคู่ก็เน้นเรื่องผังภูมิจักรวาลเป็นสำาคัญ แต่การก่อสร้างวัดสุทัศน์นั้น
ใช้เวลาเนิ่นนานกว่ามาก เพราะมาแล้วเสร็จเอาก็ล่วงเข้าในสมัยรัชกาล
ที่ ๓ แล้ว

ก่อนจะขึ้นไปไหว้หลวงพ่อโต ลอง
แหงนขึ้นไปดูที่หน้าบันพระวิหาร จะเห็น
เป็นรูปสลักพระอินทร์กายสีเขียวทรง
ช้างเอราวัณ พระวิหารแห่งนี้จึงถือได้ว่า
เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอด
เขาพระสุเมรุ สอดคล้องกับคติการสร้าง
กรุงเทพฯ ที่ว่าเป็นเมืองแห่งพระอินทร์ 
(โลโก้ของกรุงเทพฯ จึงทำาเป็นรูปพระ 
อินทร์ทรงช้าง) พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
ในพระบรมมหาราชวัง ก็มีหน้าบันเป็น
พระอินทร์ด้วยเช่นกัน

ส่วนพระอุโบสถหลังมหึมา ที่อยู่ด้าน
หลังพระวิหารนั้น จัดว่ามีความยาวถือ
เป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยก็ว่าได้ 
ด้วยมีความใหญ่ไซส์สูสีกับพระอุโบสถ
และวิหารพระนอนวัดโพธิ์ ใหญ่ขนาดไหน
น่ะหรือ?!! ก็ขนาดที่ต้องซ้อนหลังคาถึง 
๔ ชั้น ยังไม่พอ! แต่ละชั้นยังแบ่งย่อยอีก 
๔ ตับ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยซอยระนาบ
หลังคาให้เล็กลง จะได้ไม่ดูเทอะทะ ขณะ
เดียวกันด้านสุนทรียะก็ไล่ระดับกันอย่าง
สวยสดงดงาม

แต่เดี๋ยวก่อน...ลองสังเกตดูที่หน้า
บันสิ 

คราวนี้ไม่ใช่พระอินทร์แล้วนะ แต่ด้าน
ทิศตะวันออกกลับเป็นรูปพระอาทิตย์ 
(คติการสร้างอุโบสถในสมัยรัตนโกสินทร์ 
จะหันหน้าสู่ทิศตะวันออกเป็นหลัก) ส่วน
ทิศตะวันตกเป็นรูปพระจันทร์ นั่นเพราะ
ตัวพระอุโบสถเองหมายถึงชมพูทวีป 
ตามคติความเชื่อของคนสมัยโบราณที่ว่า
โลก คือ ศูนย์กลางของจักรวาล มีพระ 
อาทิตย์และพระจันทร์โคจรอยู่โดยรอบ

กาลิเลโอไม่พอใจในสิ่งนี้!!

หากไปถึงวัดสุทัศน์แล้วอย่าให้เสียเที่ยว ลองเดินชมบริเวณ
กำาแพงวัดด้านทิศตะวันออกดู จะเห็นสิ่งก่อสร้างกระจุกกระจิก
ที่เรียกกันว่า “สัตตมหาสถาน” จำาลองสถานที่ที่พระพุทธเจ้า
ประทับภายหลังการตรัสรู้ ๗ แห่ง ถือเป็นงานศิลปะจัดวางใน
สมัยนั้นก็ว่าได้ ทั้งหมดล้วนสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ จึงมีการ
ใช้งานศิลปกรรมแบบจีน อย่างหินแกะสลักเป็นรูปเก๋งจีน เข้า
มาประกอบกับต้นไม้หลากหลายพันธุ์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์
แทนสถานที่ทั้ง ๗ นั้น

หลวงพ่อโต
ขึ้นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพระองค์ใหญ่ อัญเชิญมาจากเมืองสุโขทัยโดย

ล่องแพมาทางแม่น้ำาเจ้าพระยา แต่เมื่อมาถึงจุดหมายแล้วกลับยกเข้าเมือง
ไม่ได้ ด้วยมีสัณฐานใหญ่กว่าช่องประตูพระนคร! จำาต้องยอมรื้อประตูเมือง
ออก แล้วจึงชักลากพระศรีศากยมุนีเข้ามายังพระนครได้

ท่าน้ำาที่ชักลากหลวงพ่อขึ้นมาจึงเรียกกันว่า “ท่าพระ” และเป็นที่มาให้
วังที่ตั้งอยู่ตรงนั้น เรียกกันว่า “วังท่าพระ” A15 (มหาวิทยาลัยศิลปากรใน
ปัจจุบัน) นั่นเอง

หลายคนคงสงสัยว่า ถ้าพระองค์ใหญ่ขนาดเข้าประตูเมืองไม่ได้ แล้วทำาไม
หลวงพ่อถึงเข้าไปประดิษฐานอยู่ในวิหารได้?!!

โถ...ง่ายนิดเดียว ก็แค่สร้างพื้นวิหารและก่อฐานพระขึ้นมาก่อน แล้วค่อย
ยกหลวงพ่อโตขึ้นไปประดิษฐานไว้ จากนั้นจึงก่อกำาแพง และทำาหลังคาคลุม
ขึ้นภายหลัง ไม่ต้องใช้ปาฏิหาริย์แต่อย่างใด

จักรวาลที่วัดสุทัศน์
แบบแผนดั้งเดิมในการสร้างปราสาทหินของอาณาจักรขอมนั้น จะมีปราสาท

องค์กลางเป็นประธาน เปรียบดั่งยอดเขาพระสุเมรุ อันเป็นแกนของจักรวาล 
ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากแผนผังของนครวัด 

ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนต้น ได้รับคติจากขอมมา แต่เปลี่ยนให้สร้างพระ
ปรางค์เป็นประธานของวัดแทน

พอถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ พระวิหารหลวงกลับกลายมาเป็นประธานแทน
การใช้ปรางค์

มีศาลาตั้งประจำาที่มุมทั้งสี่ของพระวิหาร คือ ทวีปทั้งสี่ ตามที่ระบุไว้ใน
คัมภีร์ไตรภูมิ

ส่วนระเบียงคตที่ล้อมอยู่โดยรอบ ก็คือ กำาแพงจักรวาล นั่นเอง
แผนผังของวัดสุทัศน์จึงมีความงดงามตามตำาราด้วยประการฉะนี้

เรื่องเล่าชาวเกาะ

Wat Suthat: A large temple at the center of the city, Wat Suthat was 
built in the reign of King Rama I to house a big bronze Buddha image which 
had been brought to the city from Sukhothai. The construction was completed 
in the reign of King Rama III. The layout of the temple followed the concept 
of the Buddhist universe, with the main vihara symbolizing Mount Meru, 
which was considered the center of the universe. A cloister surrounds the 
temple, and on the roof gable there is a carving of Indra on Airavata, his 
three-headed elephant, a god who resides on Mount Meru. This is in line with 
the concept of Bangkok being Indra’s city. The ordination hall is located on 
the back of the vihara, and the roof gable which faces the east features the 
sun, and the western gable features the moon orbiting the earth (the ordina-
tion hall) following the ancient belief of the universe.

B 03        Wat Suthat Thepwararam
Giant Swing, 146 Bamrung Mueang Rd.
8.00am-9.00pm
02 622 2819
watsuthatt.com
WatSuthatBangkok
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วัดพระเชตุพน เดิมเป็นวัดราษฎร์ชื่อวัด “โพธาราม” เป็นวัด
เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมาเมื่อสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
เป็นราชธานี ในรัชกาลที่ ๑ จึงมีการสถาปนาวัดโพธิ์ขึ้นใหม่ให้
เป็นพื้นที่ในอุดมคติทางพุทธศาสนา

มีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ให้ตั้งอยู่กึ่งกลาง แล้วราย
รอบด้วยระเบียงคตเป็นชั้นๆ เสมือนเป็นการจำาลองสัณฐาน
จักรวาลที่กล่าวไว้ในไตรภูมิให้เป็นรูปธรรม โดยมีพระอุโบสถ
เปรียบเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บนเขาพระสุเมรุ อันถือว่าเป็น
แกนกลางของจักรวาล ส่วนพระระเบียงที่ล้อมรอบเป็นเสมือน
กำาแพงจักรวาล และมีพระวิหารทิศ เป็นดั่งทวีปทั้งสี่ 

แผนผังของวัดพระเชตุพน ที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๑ 
นี้ จึงถือว่ามีความซับซ้อนสวยงามยิ่งนัก

Wat Pho is an ancient temple from the 
Ayutthaya Era. In the reign of King Rama I,
a new ordination hall was built, and the 
layout replicates the Buddhist universe 
with Mount Meru at the center.

ลุถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นยุคเศรษฐกิจอู้ฟู่ บ้านเมืองเฟื่องฟูด้วยธุรกิจ
การค้าสำาเภาระหว่างประเทศ ราชสำานักจึงผุดโปรเจกต์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปรับภูมิทัศน์ของเมืองขนานใหญ่

เริ่มจากการบูรณะวัดเก่าแก่ที่สร้างมาแต่ครั้งรัชกาลที่ ๑ อย่างวัดโพธิ์ 
ด้วยการขยายพระอุโบสถให้ใหญ่ขึ้น รวมถึงเมกะโปรเจกต์อย่างการสร้าง
วิหารพระนอนอันสุดแสนจะโอฬารขึ้นมาในบริเวณเกาะเมือง

นอกจากนี้แล้วยังมีวัดน้อยใหญ่สถาปนาขึ้นมาใหม่อย่างมากมาย 
อาทิ วัดเทพธิดาราม วัดราชนัดดา วัดมหรรณพาราม รวมไปจนถึงวัด
บวรสุทธาวาส และวัดบวรนิเวศ ของวังหน้าด้วย 

กรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ใหญ่โตและมั่งคั่ง 
มีความเจริญรุ่งเรืองเฉกเช่นที่กรุงศรีอยุธยาเคยมีและเคยเป็นอย่าง
แท้จริง  

In King Rama III’s era, the Kingdom was at its peak in inter-
national trade, and old temples from King Rama I’s era were 
restored while the magnificent Chapel of the Reclining Buddha 
was constructed. Additionally, many new temples, big and 
small, were built all over the city.

วัดน้อยใหญ่ในรัชกาลที่ ๓

วัดพระเชตุพน B04

Temples in the Reign of King Rama III 



  48   49

พระอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๑ เดิมยังมีขนาด
เล็กกะทัดรัด ตั้งอยู่อย่างอ้างว้างท่ามกลางลานโล่งภายในพระ
ระเบียง ครั้นเมื่อเข้าสู่รัชกาลที่ ๓ จึงได้ขยายพื้นที่โบสถ์เสียใหม่
ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม เพื่อให้มีความสมส่วนสอดรับกับระเบียงคต
โดยรอบ

จะเห็นได้ว่ามีเสาพาไล เป็นเสาเหลี่ยมเรียบเกลี้ยงขนาด
ใหญ่ ขึ้นไปรับชายคาโดยไม่มีบัวหัวเสาและคันทวย ซึ่งถือเป็น
รูปแบบสุดฮิตที่ถูกจริตในสมัยรัชกาลที่ ๓ ยิ่งนัก

The new ordination hall built in the era of King Rama I was 
small, and the version that we see today was expanded in King 
Rama III’s time. A unique feature of architecture from King Rama 
III’s era is eaves on all the four sides of the hall, with large    
rectangular columns supporting them.

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ วัดพระเชตุพน ในสมัยรัชกาลที่ ๔

ก่อนจะขึ้นไปไหว้พระประธานข้างในพระอุโบสถ หากได้ยืน
อยู่ที่มุขโถงด้านหน้านี้ ถือว่าคุณได้ยืนอยู่ ณ ศูนย์กลางของ
จักรวาล และหากได้ลองแหงนหน้าขึ้นไปสำารวจดูตรงคอสอง 
จะพบกับภาพจิตรกรรมพระอาทิตย์ทรงราชรถอยู่ด้านหนึ่ง 
ส่วนอีกด้านจะเป็นรูปพระจันทร์ข้างแรม หันราชรถไปในทิศทาง
ที่แสดงการโคจรทักษิณาวรรต (วนขวา) รอบพระอุโบสถ

ในระเบียบจักรวาลที่ชาวสยามในอดีตยึดถือกันมานั้นเชื่อว่า 
เขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของจักรวาล โดยมีพระอาทิตย์และ
พระจันทร์โคจรรอบ แสดงให้เห็นว่าพระอุโบสถแห่งนี้ก็คือ 
เขาพระสุเมรุ ส่วนซุ้มประตูทำาเป็นซุ้มทรงมงกุฎจอมแห
หมายถึง ยอดไพชยนต์มหาปราสาท วิมานของพระอินทร์
ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นเอง

The cloister around the ordination hall features a row of 
Buddha statues. On the northwestern wing, the original gable apex 
of the hall is showcased, which is larger than one would expect 
it to be.

ที่ระเบียงคตด้านทิศตะวันตกฝั่งเหนือ (ด้านหลังพระอุโบสถ
มุ่งหน้าไปวิหารพระนอน) อย่าลืมลองแวะไปชมช่อฟ้าพระ
อุโบสถที่อยู่บนแท่นจัดแสดง ช่อฟ้านี้ คาดว่าเป็นของดั้งเดิม
ตั้งแต่แรกสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่โกลนจากท่อนไม้ขนาดใหญ่ 
มีความยาวกว่า ๕ เมตร ลงรักประดับกระจก

และหากสังเกตให้ดีจะเห็นว่าช่อฟ้าสุดอลังนี้ ตั้งอยู่ที่ด้าน
หน้าพระพุทธรูปตรงฐานบรรจุอัฐิของพระยาอนุมานราชธน  
นักเขียนนักปราชญ์ผู้ใช้นามปากกาว่า “เสฐียรโกเศศ” นี่เอง

ระเบียงคต

ช่อฟ้า และเครื่องไม้หลังคาที่จัดแสดงอยู่ใน
ระเบียงคต

เดินเลยขึ้นไปทางเหนือ ที่มุมระเบียงคต จะมีชิ้นส่วนเครื่อง
ไม้จากหลังคาพระอุโบสถ อย่างเช่น นาคสะดุ้ง ใบระกา และ
หางหงส์ จัดแสดงอยู่บนผนัง สันนิษฐานว่าเป็นของดั้งเดิม
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ เช่นกัน

ไม่นึกเลยว่า...เครื่องไม้ที่เราเห็นลิบๆ อยู่ไกลๆ บนหลังคา
นั้น เอาเข้าจริงดูใกล้ๆ จะมีขนาดใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่มได้ถึงเพียงนี้

At the entrance of the ordination hall, 
if you look up, you will see mural paintings 
on the ceiling, featuring the sun on one 
end and a crescent moon on the other. The 
sun and the moon orbit Mount Meru, which 
the hall symbolizes.

B 04        Wat Pho
Sanam Chai Rd.
8.30am-5.30pm
02 226 0335
www.watpho.com
watphonews
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วิหารทิศทั้งสี่หลัง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ ๑ หน้าบันวิหารทิศเหนือและ
ใต้ เป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ (วังหลวง)  
ส่วนหน้าบันวิหารทิศตะวันออกและ
ตะวันตก เป็นรูปพระลักษณ์ทรงหนุมาน 
(วังหน้า)

พระลักษณ์เหยียบบนบ่าของหนุมาน
เพื่อสู้กับอินทรชิต ใช้เป็นลัญจกรหรือ
โลโก้สำาหรับวังหน้า  

พระลักษณ์ ก็คือ น้องพระราม 
เปรียบได้กับวังหน้าพระอนุชาวังหลวง  
เครื่องหมายนี้จึงแสดงว่าวิหารทิศสร้าง
โดยฝีมือช่างวังหน้านั่นเอง (แต่ด้วยเหตุ
ใดไม่ทราบแน่ชัด รูปสลักพระลักษณ์
ทรงหนุมานที่ควรจะต้องมีกายสีทองนั้น 
ปัจจุบันกลับประดับด้วยกระจกสีเขียว
เป็นพระรามไปเสียแล้ว ทำาให้ความ
หมายของหน้าบันคลาดเคลื่อนไป)

วิหารทิศ

The four Vihara Pavilions were constructed in King Rama I’s 
era. The gable features sculptures of Narai on Garuda (sym-
bolizing the Royal Palace status) and Lakshmana on Monkey 
(symbolizing the Front Palace status, as it was built by craftsmen 
of the Front Palace).

ภาพลับ
หลังบานหน้าต่าง

วิหารทิศ

ข้างหลังบานหน้าต่างภายในวิหารทิศ มีภาพลับซ่อนอยู่....
ภาพเขียนของชนชาวต่างชาติต่างภาษานานาประเทศ ที่คนสยามในสมัยนั้นได้เริ่ม

คบค้าสมาคมกันในยุคเฟื่องฟู ภาพไหนเป็นชนชาติอะไรบ้างยังไม่อาจฟันธงให้แน่ชัดจัดเจน
ได้ แต่ชาวสยามสมัยนั้นก็รู้จักชาวดอดชิ (ชาวดัตช์) กันแล้ว อีกทั้งยังมีชาวหรุ่มโต้ระกี่ 
(ชาวตุรกี) ชาวหรูชปีตะสบาก (ชาวเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือรัสเซีย) หรือแม้แต่ชาวหุ้ยหุย 
(ชาวอุยกูร์) อันห่างไกล ก็น่าจะเคยเดินทางมาค้าขายกับสยามมาเป็นเวลาช้านานแล้ว

หน้าบันวิหารทิศเหนือและใต้ เป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ

หน้าบันวิหารทิศตะวันออกและตะวันตก เป็นรูปพระลักษณ์ทรงหนุมาน
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เจดีย์ใหญ่ ๔ องค์ ที่เรียงแถวกันด้านหลังพระอุโบสถ ด้าน
หน้าวิหารพระนอน นั้น ถือเป็นภาพจำาของวัดโพธิ์ก็ว่าได้ 

แต่ใครเลยจะรู้ว่า...เจดีย์ทั้งสี่ มีที่มาที่ไปและได้มีการสร้าง
ขึ้นเป็นลำาดับ ดังนี้

พระเจดีย์องค์กลาง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียว
คือ พระมหาเจดีย์ประจำารัชกาลที่ ๑ สร้างขึ้นองค์แรก เป็น
เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองเพิ่มมุมเป็นยี่สิบมุม (ซึ่งเป็นทรง
เจดีย์ที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย ปัจจุบันด้านหน้าวัด
ชนะสงคราม ก็ยังมีเจดีย์ทรงนี้อยู่)

เล่ากันว่า...ด้านในพระเจดีย์บรรจุซากของพระศรีสรรเพชดา
ญาณ อันเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่องค์สำาคัญอย่างยิ่งของ
ราชอาณาจักรอยุธยา ด้วยแต่เดิมประดิษฐานภายในวิหารหลวง
วัดพระศรีสรรเพชญ วัดประจำาวังหลวงกรุงศรีอยุธยา (แบบ
เดียวกับวัดพระแก้ว) ซึ่งเสียหายอย่างหนักคราวเสียกรุง

พระเจดีย์อีกสององค์ที่ขนาบข้างองค์กลาง สร้างเป็นลำาดับ
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓

องค์ขวาประดับกระเบื้องเคลือบสีขาว ถวายแด่รัชกาลที่ ๒
องค์ซ้ายประดับกระเบื้องเคลือบสีส้ม เป็นเจดีย์ประจำา

รัชกาลที่ ๓
ลำาดับสุดท้าย คือ เจดีย์ประดับกระเบื้องเคลือบสีขาบ 

(สีน้ำาเงินเข้ม) ที่อยู่ด้านหลังเจดีย์องค์กลาง
สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีลักษณะแตกต่างจากหมู่พระเจดีย์

ก่อนหน้านี้ คือ เป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองมีฐานสูง มีซุ้ม
ทิศประดับทั้งสี่ด้าน

รัชกาลที่ ๔ ได้มีพระราชดำารัสเกี่ยวกับหมู่พระมหาเจดีย์
ทั้งสี่นี้ว่า “พระเจ้าแผ่นดินทั้งสี่พระองค์นั้น ท่านได้เคยเห็นกัน
ทั้งสี่พระองค์ จึงควรมีเจดีย์อยู่ด้วยกัน ต่อไปอย่าให้ต้องสร้าง
ทุกแผ่นดินเลย” จึงเป็นอันสิ้นสุดธรรมเนียมการก่อสร้างเจดีย์
ประจำารัชกาลภายในวัดโพธิ์แต่เพียงเท่านี้

หากลองเดินเข้าไปที่ลานข้างใน จะได้ชมการประดับกระเบื้อง
เคลือบของพระเจดีย์อย่างใกล้ชิด บริเวณนี้ถือเป็นจุดถ่ายรูป
ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง และที่สำาคัญอย่าลืมชมนิทรรศการน่าสนใจ
ที่แสดงประวัติความเป็นมาของวัดโพธิ์อย่างละเอียด พร้อมกับ
รูปภาพเก่าและของจัดแสดง ที่พระระเบียงด้านทิศตะวันตกด้วยนะ

เจดีย์สี่รัชกาล

Four-Reign Pagodas are a popular 
photography spot among tourists. There 
are four large pagodas. At the center is 
a pagoda of King Rama I, decorated with 
green mosaic tiles. To the right is a pagoda 
built for King Rama II, decorated with white 
mosaic tiles. To the left is a pagoda with 
yellow mosaic tiles built for King Rama III, 
and the last one is decorated with blue 
mosaic tiles, built in the reign of King 
Rama IV.

เจดีย์วัดโพธิ์
วัดโพธิ์ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์มากที่สุด

ในประเทศ นอกจากพระมหาเจดีย์
สี่รัชกาลที่เป็นจุดหมายตาของพระอาราม
แล้ว ยังมีเจดีย์รายขนาดเล็ก ๗๑ องค์
ที่ด้านนอกระเบียงคต เป็นเจดีย์รูปทรง
เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง 

เจดีย์หมู่ห้าฐานเดียว ๒๐ องค์ รูปทรง
เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองเช่นกัน  

นอกจากนี้ยังมีพระปรางค์ที่ลานรอบ
พระอุโบสถอีก ๔ องค์

นับรวมกันได้ทั้งสิ้น ๙๙ องค์ เลย
ทีเดียว!!!

เรื่องเล่าชาวเกาะ

รัชกาลที่
๑

รัชกาลที่
๒

รัชกาลที่
๓

รัชกาลที่
๔



วิหารพระนอน วัดโพธิ์ สร้างขึ้นในปี ๒๓๗๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ตั้ง
อยู่ที่มุมกำาแพงวัดฝั่งเหนือ ท้ายพระบรมมหาราชวัง ถ้ามาจากทางท่า
เตียน จะเห็นวิหารตระหง่านมาแต่ไกล (พระอุโบสถวัดโพธิ์ที่ว่ามีขนาด
ใหญ่มากแล้ว ยังต้องพ่ายให้กับวิหารพระนอน ด้วยมีขนาดใหญ่กว่า
กันมาก) ถือได้ว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ในสมัยนั้นเลยก็ว่าได้ ด้วยเป็นการ
สร้างพระพุทธรูปปางไสยาสขนาดใหญ่มหึมา เพื่อเป็นแลนด์มาร์คให้
กับพระนครใหม่แห่งนี้

วิหารพระพุทธไสยาส

แรกเริ่มเดิมทีเส้นทางการนมัสการ คือ เข้าทางประตูด้านซ้าย ซึ่งเป็นด้านหลังของ
พระเศียร แล้วสาธุชนจะเริ่มต้นเดินจากที่ด้านหลังองค์พระ เวียนขวาเมื่อถึงพระบาท 
แล้วจึงเดินย้อนกลับมาสู่พระพักตร์ นับเป็นอุบายอันแยบยลในการสร้างเส้นทางที่วาง
ไฮไลท์ไว้ที่ตำาแหน่งท้ายสุด

แต่ในปัจจุบันทางวัดกำาหนดให้เข้าทางประตูขวา ซึ่งย้อนเส้นทางในอุดมคติ      
เมื่อเข้าไปปุ๊บ ก็เจอกับพระพักตร์ปั๊บ แชะภาพไหว้ขอพรกันได้ทันทีเลย

หากได้เดินชมจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบ จะพบว่า ที่บริเวณด้านหลังพระเศียรเป็น
เรื่องพระสาวิกาเอตทัคคะ ที่เป็นภิกษุณี ๑๓ องค์

ซุ้มประตูหน้าต่างนั้น 
มีการประดับด้วย
ลวดลายปูนปั้น
ดอกไม้อย่างเทศ

พระบาทประดับมุกลายมงคล
 ๑๐๘ ประการ ที่กลางพระบาท
ประดับลวดลายเป็นวิมานพระอินทร์
 ด้วยยังคงยึดคติกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นเมืองแห่งพระอินทร์อยู่ ในการ
ก่อสร้างได้สร้างองค์พระขึ้นมาก่อน
 แล้วจึงค่อยสร้างพระวิหารมาครอบ
ทับองค์พระในภายหลัง โดยองค์
พระพุทธไสยาสจะประดิษฐานอยู่
ระหว่างเสาร่วมใน ซึ่งใช้รับน้ำาหนัก
ของหน้าจั่วหลังคา มีทางเดินประ
ทักษิณโดยรอบ

แม้พระนอนวัดโพธิ์จะองค์โตใหญ่
ก็หาใช่จะยาวสุดในประเทศไม่  
แต่ถึงกระนั้นก็ยังติด Top 5 นะจ๊ะ  
...ว่าแต่ว่า...คุณเคยไปนมัสการ
พระนอนครบทั้งห้าอันดับนี้
แล้วหรือยัง?

พระนอนที่ไหน
นอนยาวที่สุด?!!

The Chapel of the Reclining Buddha was    
constructed in the reign of King Rama III in 1832.
It was one of the largest buildings in the city, built 
to house one of the largest brick and mortar 
Buddha statues, the fifth largest in the country.
The feet of the statue are decorated with mother-
of-pearl inlay. At the center of each foot is a 
pattern of Indra’s heaven, which represents  
Bangkok, a city believed to be home to the god. 
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ย า ว
พระศรีเมืองทอง
วัดขุนอินทประมูล อ่างทอง

พระนอนจักรสีห์
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร 
สิงห์บุรี

พระพุทธไสยาสน์
วัดพระพุทธไสยาสน์ 
เพชรบุรี 

พระพุทธไสยาส
วัดพระเชตุพนฯ 
กรุงเทพฯ

42.5 เมตร
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เมตร

ด้วยเป็นอาคารขนาดมหึมา มีผืนหลังคาที่มีพื้นที่
กว้างมาก การหาท่อนซุงขนาดใหญ่และยาวเพื่อนำา
มาก่อสร้างโครงหลังคาจึงเป็นเรื่องยาก

แต่ช่างไทยมีเทคนิค โดยทำาหลังคาลดชั้นแทน 
ลด ๓ ชั้น 

แต่ละชั้นยังแบ่งย่อยออกเป็นอีก ๔ ตับ
ซึ่งนอกจากจะทำาให้หาไม้ที่มีขนาดพอดีเพื่อนำา

มาใช้ก่อสร้างได้แล้ว ยังช่วยทอนระนาบของหลังคา
อันกว้างใหญ่ให้เล็กลง หลังคาจึงดูเบา ไม่รู้สึกว่า
หัวโต

การลดชั้นของหลังคานี้ยังช่วยนำาสายตาทำาให้
ความยาวของวิหารดูสั้นลงด้วย

เสาพาไลรอบวิหาร เป็นเสา
เหลี่ยมเกลี้ยง ไม่มีบัวหัวเสา

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
วัดรัชกาลที่ ๓ ทรงสร้าง

ส่วนตัวเสาลอยที่ตั้งขึ้นไปรับ
ชายคาโดยตรงเหล่านี้ ยังช่วยดึง

อาคารให้ยืดสูง ดูทรงเพรียวขึ้นได้

พระพุทธไสยาสเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน
แล้วลงรักปิดทอง ยาว ๔๒ เมตร
สูงถึงยอดเกตุมาลา ๑๕ เมตร
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ทวารบาลที่เฝ้าประตูวัดโพธิ์มา
กันเป็นคู่ เช่นเดียวกับทวารบาล
ยักษ์ของวัดพระแก้ว แต่ที่นี่เป็น
รูปสลักหินชายชาวจีนหรือไม่ก็ฝรั่ง
ร่างใหญ่ มีหนวดเครายาว บ้างถือ
ง้าว บ้างถือกระบอง ยืนจังก้าเฝ้า
อยู่ข้างประตู

นี่ไม่ใช่ยักษ์วัดโพธิ์ตนที่ไปไฝว้
กับยักษ์วัดแจ้ง เพราะมันคือลั่นถัน
หรือทหารนักรบจีน รูปสลักหินที่
สั่งนำาเข้ามาจากเมืองจีนเป็นการ
เฉพาะ เพื่อให้มาเฝ้าประตูวัดโพธิ์นี้ 
ไม่ใช่อับเฉาที่ใช้ถ่วงท้องเรือสำาเภา
กันเรือโคลง อย่างที่หลายๆ คน
เข้าใจกัน

Gate Guardians are large stone 
statues of Chinese and Western 
warriors imported from China. These 
are different from the gate guard-
ians at Wat Phra Kaeo which are 
yaksa (giant).

พระมณฑป

ลั่นถัน

สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ดูจาก
การตกแต่งด้วยกระเบื้องเครื่องถ้วย 
ก็น่าจะรู้ได้ว่าสร้างในสมัยใด ปัจจุบันเพิ่ง
บูรณะแล้วเสร็จสวยกริ๊บเลยทีเดียว

The Scripture Hall was built in the 
reign of King Rama III, decorated with    
Chinese ceramics which were popular 
during his era.

เขามอ หรือสวนหย่อมกระจุ๊กกระจิ๊กโดยรอบบริเวณวัดนั้น  
มีมาตั้งแต่ครั้งปฏิสังขรณ์ใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แล้ว

โดยการนำาหินที่เดิมก่อเป็นภูเขาในสวนขวาของพระบรม
มหาราชวัง มาจัดแต่งเป็นสวนเขามอประดับที่นี่ บ้างก็มีเจดีย์
หรือเสาโคมแบบจีนประดับ บ้างก็ตกแต่งด้วยรูปสลักหินเป็นคน
หรือสัตว์ต่างๆ ที่ใช้เป็นอับเฉาถ่วงน้ำาหนักเรือสำาเภาให้กินน้ำา

ในวัดโพธิ์มีเขามออยู่ทั้งสิ้น ๒๔ ลูก แต่ที่เป็นจุดเช็คอินมาก
ที่สุดในปัจจุบันก็คือ เขาศิวลึงค์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าวิหาร
ทิศตะวันตก (วิหารที่มีหน้าบันเป็นพระลักษณ์ทรงหนุมาน) 
ด้วยเพราะมีลึงค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา จึงเป็นที่นิยม
ของผู้คนที่มากราบไหว้บนบานขอลูกกันเป็นจำานวนมาก

Miniature Mountains are small gardens which simulate Chinese 
landscape. They are decorated with Chinese lanterns and stone 
statues. One of the most famous mountains is the one with Siva 
Linga on the top.

เขามอ

เขามอวัดโพธิ์มักมีรูปหล่อของฤาษีดัดตนแทรกอยู่ ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายเผยแพร่ตำาราแพทย์แผนโบราณสู่
สาธารณะ แต่ละกระบวนท่าล้วนใช้ในการแก้ปวดเมื่อยตามหลัก
โยคะของโยคีอินเดีย

แรกสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑ ยังเป็นดินปั้น ต่อมาได้ทำาเป็น
รูปหล่อโลหะเนื้อชิน (ดีบุกผสมตะกั่ว) ในสมัยรัชกาลที่ ๓ 
ปัจจุบันมีการหล่อเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหลายตน

Yogi Poses adorn the miniature mountains. They are sculptures 
cast from tin and lead alloy, depicting traditional medicine knowledge 
for the public to learn. These poses are based on Indian yoga 
practice and can help relieve muscle pain.

เขาฤาษีดัดดน

ยักษ์วัดโพธิ์อยู่ที่ไหน?
จากกรณีพิพาทระหว่างยักษ์วัดโพธิ์ กับ

ยักษ์วัดแจ้ง กลายเป็นตำานานสุดคลาสสิก
ของย่านท่าเตียน  

ว่ากันว่ายักษ์ทั้งสองยกพวกตะลุมบอน
กันบานปลายจนถึงขั้นข้ามแม่น้ำามาตีกัน
ที่ท่าเตียน ร้อนถึงพระอิศวร พระอินทร์ 
รวมถึงยักษ์วัดพระแก้ว ต้องออกมาไกล่
เกลี่ยเจรจาหย่าศึก แม้ว่าจะทำาไปด้วย
อารมณ์ชั่ววูบก็เถอะ แต่ผิดก็ต้องว่ากันไป
ตามผิด ยักษ์วัดโพธิ์จึงถูกลหุโทษโดยการ
ย่อให้ตัวเล็ก แล้วขังไว้ในซุ้มประตูหน้า
พระมณฑปนั่นเอง

ไหนลองไปหาดูสิ... ยักษ์ใหญ่ กลายเป็น
ยักษ์เล็ก อย่างที่คิดไว้มั้ย?

เรื่องเล่าชาวเกาะ

เขามอ
เขามอ คือ สวนหินแบบจีนที่จำาลองภูมิ 

ประเทศตามธรรมชาติให้เป็นสวนขนาด
ย่อม ก่อด้วยหินทำาเป็นภูเขา ประดับด้วย
พันธุ์ไม้ สายน้ำา และมักมีสถูปเจดีย์หรือ
ศาลจำาลองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐาน
อยู่บนยอดเขา

  หากมองตามคติพุทธ-ฮินดู เขามอ
ยังเป็นการจำาลองจักรวาลตามโลกทัศน์
ของคนสยามในสมัยโบราณด้วย โดย
เปรียบเป็นที่อยู่ของพระอินทร์บนยอด
เขาพระสุเมรุ พระสถูปเจดีย์จำาลอง คือ
พระเจดีย์จุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
ต้นไม้ที่ปลูกประดับ เปรียบได้กับป่า
หิมพานต์ เชิงเขาพระสุเมรุ ส่วนสระน้ำาใน
เขามอ ก็คือทะเลสีทันดร ที่ล้อมรอบเขา
พระสุเมรุนั่นเอง เก่งเชื่อมโยงจริงนะ

เรื่องเล่าชาวเกาะ

ลั่นถัน
พระมณฑป
เขาศิวลึงค์
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วัดราชนัดดา
เป็นวัดกษัตริย์สร้างในสมัยรัชกาลท่ี ๓ บริเวณชานพระนคร

ด้านทิศตะวันออก หลังป้อมมหากาฬ เคียงกันกับวัดเทพธิดาราม
ที่สร้างมาแล้วก่อนหน้า เป็นการสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี (หลาน
ปู่ของรัชกาลที่ ๓) ซึ่งกำาพร้าพระบิดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทำาให้
รัชกาลที่ ๓ ทรงนำามาเลี้ยงดูอย่างพระราชธิดาของพระองค์เอง 
ด้วยเหตุนี้จึงตั้งชื่อวัดใหม่แห่งนี้ว่า ราชนัดดาราม อันหมายถึง
หลานของกษัตริย์ นั่นเอง

Wat Ratcha Natda was built in King Rama III’s era, located 
behind Mahakan Fort, to honor the King’s granddaughter whom he 
had raised.

วัดบวรสุทธาวาส เป็นวัดประจำาพระราชวังบวรสถานมงคล 
หรือวังหน้า เช่นเดียวกับวัดพระแก้วที่เป็นวัดประจำาวังหลวง 
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประดิษฐานพระแก้วมรกตดังชื่อ แต่ก็ยังคง
เรียกอย่างลำาลองว่า “วัดพระแก้ววังหน้า”

ตัววัดสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพล
เสพ (วังหน้าในสมัยรัชกาลที่ ๓) ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในพื้นที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (วิทยาลัยนาฏศิลป์เดิม) ใช้เป็นที่
สำาหรับประกอบพิธีไหว้ครู ครอบครู ของบรรดานักศึกษาและ
ศิลปินของกรมศิลปากร

ยังไม่มีการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมแต่อย่างใด
แล้วอะไรล่ะ?..ที่บ่งบอกว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓
เสาพาไลขนาดใหญ่ ทรงเหลี่ยมเรียบๆ ที่รองรับชายคาโดย

รอบ ถือเป็นความนิยมในยุคนั้น เช่นเดียวกับคอสอง (ผนังซึ่ง
อยู่ระหว่างหลังคากับชายคา) ที่ประดับด้วยปูนปั้นรูปพวงอุบะ 
รูปแบบเหมือนกับพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ในวังหน้า A06 และวัด
บวรนิเวศ B07 ก็ถือเป็นพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๓ เช่นกัน

วัดพระแก้ววังหน้า B05 B06

Wat Phra Kaeo at the Front 
Palace was constructed in the reign 
of King Rama III. It features large 
rectangular columns which support 
the eaves surrounding the ordination 
hall, following the popular design of 
that era. As it belonged to the Front 
Palace, the temple is not allowed to 
have a spire on the roof. Currently, it 
is located on the premise of College 
of Dramatic Arts and is not open to 
the public.

วัดโสมนัส
เมื่อผลัดแผ่นดิน พระองค์เจ้าหญิงโสมนัส “ราชนัดดา” ของรัชกาลที่ ๓

ได้ทรงอภิเษกกับพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปคือรัชกาลที่ ๔ และได้สิ้น 
พระชนม์หลังให้กำาเนิดพระโอรส ทำาให้รัชกาลที่ ๔ ทรงโทมนัส จนให้สร้าง
วัด “โสมนัส” ขึ้นที่นอกเมือง เลียบคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเป็นอนุสรณ์ 
สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี จึงเป็นที่มาให้มีการสร้างวัดถึง ๒ วัด 
คือวัดราชนัดดา (หลานรัก) ในสมัยรัชกาลที่ ๓ และวัดโสมนัส (เมียรัก)    
ในสมัยรัชกาลที่ ๔

อีกทั้งเนื่องจากทรงกำาพร้าพระบิดาแต่เด็ก ผู้ที่เลี้ยงดูพระองค์เจ้าโสมนัส
มาตอนทรงพระเยาว์ก็คือพระปิตุจฉา (ป้า) หรือพระองค์เจ้าวิลาส กรม
หมื่นอัปสรสุดาเทพ ซึ่งเป็นพระธิดาองค์โตของรัชกาลที่ ๓ ผู้ซึ่งเป็นต้น
กำาเนิดของวัด “เทพธิดาราม” ที่ตั้งอยู่เคียงกันนั่นเอง

ข้อยกเว้นของวัดวังหน้า
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมหลายอย่างที่ปกติไม่อาจทำาได้ในพระที่นั่ง

ของวังหน้าทั้งหลาย
อย่างพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ที่ไม่อาจทำา

หลังคาลดชั้นได้ หรือพระที่นั่งต่างๆ ซึ่งมีรวยระกาตรงๆ แอ่นโค้งไปตามโครง
หลังคาตามฐานานุศักดิ์ของวังหน้า แต่เมื่อเป็น “วัด” กลับมีข้ออนุโลมให้
สร้างให้ทำาได้ กล่าวคือ วัดของวังหน้าสามารถทำาหลังคาลดชั้น และมีเครื่อง
ลำายองที่หน้าบันทำาเป็นนาคสะดุ้งได้

อย่างไรก็ตาม วัดพระแก้ววังหน้าก็ยังไม่อาจเทียบชั้นกับวังหลวงได้ ด้วย
ยังไม่อาจทำาเครื่องยอดปราสาทบนหลังคานั่นเอง

จะสังเกตได้ว่า ผังอาคารจตุรมุข และหลังคาลดชั้น เช่นนี้ หากมีเครื่อง
ยอดทรงปราสาทจะได้สัดส่วนสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่นพระที่นั่งดุสิตฯ 
หรือพระที่นั่งสุทไธศวรรย์ ในพระบรมมหาราชวัง

แต่เนื่องจากธรรมเนียมที่ไม่อาจทำายอดปราสาทอย่างเช่นวังหลวงได้
จึงได้งดทำาเสีย จะเห็นว่าลำาดับชั้นของฐานานุศักดิ์ถือเป็นเรื่องสำาคัญ    
อย่างยิ่งในงานสถาปัตยกรรมไทย

เรื่องเล่าชาวเกาะ

เรื่องเล่าชาวเกาะ

โลหะปราสาท 
โลหะปราสาทของวัดราชนัดดานี้ ถือเป็นหนึ่งเดียวใน

ประเทศไทย ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ตามคติโลหะ
ปราสาทของลังกาเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ 
ผิดแผกจากขนบทั่วไปด้วยเรานิยมสร้างสถูป อย่างเช่นเจดีย์
หรือพระปรางค์ เพื่อประดิษฐานพระสารีริกธาตุ มากกว่าที่จะ
สร้างสถานปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นประธานของวัด

Loha Prasat, or Iron Stupa, was built in the reign of King 
Rama III, following Sri Lankan traditions. It was meant to be a 
place for monks to stay and meditate, but instead was used as    
a stupa housing Buddha’s relics on the top floor. Even though its 
name suggests, all 37 spires are made from copper, rather than 
iron. There is a spiral staircase at the center of Loha Prasat,    
connecting the six floors.

ภาพร่างสันนิษฐาน
โลหะปราสาทที่ศรีลังกา

โลหะปราสาทสร้างค้าง
ไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕

B 05        Wat Phra Kaeo at the Front Palace   
Bunditpatanasilpa Institute, Rachini Rd.
Not Open to the Public 
02 224 1370

B 06        Wat Ratcha Natda / Loha Prasat
Maha Chai Rd.
9.00am-5.00pm
02 224 8807 / 089 683 5953
watratchanadda
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ว่ากันว่าต้นเค้าของโลหะปราสาทมาจากศรีลังกา โดยช่าง
ได้เดินทางไปถึงกรุงอนุราธปุระเพื่อไปถอดแบบจากซากแล้วมา
ดัดแปลงให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยไม่ผสมจีนเลย
ถึงแม้จะเป็นพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๓ ก็ตาม โลหะ
ปราสาทจึงได้ก่อสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนาวัดใหม่ โดย
มีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติเป็นแม่กองกำากับการ
สร้าง

แต่เนื่องจากเป็นโปรเจกต์ในช่วงปลายรัชกาล จึงทำาได้เพียง
แค่ก่อศิลาแลงสลับกับอิฐเท่านั้น ยังไม่ทันได้ฉาบปูนด้วยซ้ำาก็สิ้น
รัชกาลเสียแล้ว การก่อสร้างทั้งหมดจึงหยุดชะงักลง จนในสมัย
รัชกาลที่ ๕ จึงได้ดำาเนินการต่อโดยก่อคูหาสร้างยอดเป็นปูน  
แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ กระทั่งมีการก่อสร้างขนานใหญ่ขึ้น
มาใหม่ในยุคปัจจุบัน คือ ตั้งแต่ปี ๒๕๐๖ จนถึง ๒๕๒๕ เพื่อให้
แล้วเสร็จทันคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี นี้เอง

ยอดทั้งหมดมี ๓๗ ยอด 
ชั้นล่างมีด้านละ ๗ ยอด รวมเป็น ๒๔ 
ชั้นสองมีด้านละ ๔ รวมเป็น ๑๒
ชั้นบนสุดเป็นหลังคาทรงจตุรมุขยอดปราสาท มีขนาดใหญ่สุด
รวมทั้งหมดเป็น ๓๗ ยอด อันหมายถึงโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ 
อันเป็นหลักธรรมนำาทางสู่นิพพาน มีบันไดเวียนอยู่ด้านใน 
เป็นแกนกลางของอาคาร เพื่อนำาขึ้นไปยังชั้นบน

โลหะปราสาทในท�าเนียบโลก
ตามรูปศัพท์ หมายถึง ตึกที่มีเครื่องยอดเป็นโลหะ
มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว ที่อินเดียก็เรียกว่า “โลหะปราสาท” เช่นกัน โดยสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของสงฆ์
โลหะปราสาทหลังแรกสร้างโดยนางวิสาขาแห่งเมืองสาวัตถี เป็นปราสาท ๒ ชั้น มีพันห้อง ยอดเป็นทองคำา
หลังที่สองอยู่ที่กรุงอนุราธปุระ ในลังกา เป็นปราสาท ๙ ชั้น พันห้อง หลังคาเป็นแผ่นทองแดง ปัจจุบันเหลือแต่ซากเสา
หลังที่สามล่าสุด อยู่ที่วัดราชนัดดา ยืนตระหง่านสวยสง่า เป็นฉากหลังให้กับลานมหาเจษฎาบดินทร์นั่นเอง

สถาปัตยกรรมลูกผสมครึ่งไทยครึ่งจีน อันเป็นรูปแบบใหม่ที่นิยมใน
สมัยรัชกาลที่ ๓ นั้น ได้ประยุกต์เอาเทคนิคการก่อสร้างของจีนมาผสาน
เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบจารีตของไทย มีการนำางานก่ออิฐถือปูนมาใช้
กับหน้าบันแทนงานเครื่องไม้ (ช่างไทยถนัดงานไม้ ช่างจีนถนัดงานปูน)  
แล้วปั้นลวดลายปูนหรือตกแต่งด้วยกระเบื้องถ้วยชามจีน แทนการแกะไม้
ปิดทองประดับกระจก ทำาให้เครื่องไม้อย่าง ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์    
ที่ประดับอยู่บนหลังคา จึงแทนที่ด้วยงานปูนซึ่งคงทนมากกว่า ขณะที่
ผัง รูปทรง ขนาด และสัดส่วน ยังคงเป็นแบบไทยอยู่ แต่เครื่องประดับ
เป็นอย่างจีน เรียกได้ว่าเบ้าหน้าเป็นไทย แต่ใส่เสื้อผ้าแบบคนจีนนั่นเอง     
ดังจะเห็นได้ชัดที่วัดบวรนิเวศ B07 วัดเทพธิดาราม B08 และวัดมหรรณ- 
พาราม ซึ่งแสดงอัตลักษณ์ที่บ่งบอกได้ว่าเป็นงานที่สร้างขึ้นมาในสมัย
รัชกาลที่ ๓

Thai architecture with Chinese style was popular in King 
Rama III’s era. Such architecture used Chinese-style brick 
and mortar construction, which was more durable, to replace 
wooden gables. The gables were then decorated with Chinese 
porcelain tiles. In summary, while the shape was Thai, the    
decoration was Chinese.

เร่ืองเล่าชาวเกาะ

ศิลปะลูกผสม
พระราชนิยม ในรัชกาลที่ ๓

Hybrid Architecture

ถึงแม้จะสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตาม 
แต่โลหะปราสาท วัดราชนัดดา หนึ่งเดียว 
ในโลกนี้ ก็ไม่เคยใช้เป็นที่ปฏิบัติของภิกษุ
เลยสักครั้ง แถมยังเปลี่ยนสถานะไปเป็น
สถานที่สักการะบูชา เช่นเดียวกับเจดีย์
ตามคตินิยมของชาวไทยอีกด้วย เมื่อ
มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นที่
ปราสาทด้านบนสุด ในปี ๒๕๓๘

พร้อมกันนี้ ในอีกปีต่อมา นาวาอากาศ
เอก อาวุธ เงินชูกลิ่น สถาปนิกจากกรม
ศิลปากร ยังได้ออกแบบยอดใหม่ให้เป็น
โลหะอีกด้วย เพื่อให้สมกับเป็นปราสาท
ยอดโลหะตามชื่อที่เรียก โดยยอดใหม่นี้
ทำาจากโลหะและทองแดงรมดำาดูเข้มขลัง
ทรงพลังยิ่ง และเพิ่งมาปิดทองวาววับ
ในยุคหลังเมื่อราวปี ๒๕๕๕-๖๐ ทำาให้ได้
ความรู้สึกที่แตกต่างออกไป

หากลองเดินวนขึ้นไปยังชั้นบนสุด 
บริหารบั้นท้ายกันสักนิด อาจหน้ามืด
สักหน่อย แต่ได้เบิร์นแคลอรี่หลักร้อย       
ได้ชมวิวหลักล้านเลยนะจะบอกให้
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ทำาลงไปเพราะขาดรัก ! ...นั่นคือที่มาของเทรนด์
ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๓  

รัก...ในทีนี้คือ ยางไม้ชนิดหนึ่ง ที่นำามาใช้ทา
ถนอมผิวไม้ เพื่อเคลือบให้ไม้มีความคงทน สู้แดดสู้
ฝน ไม่ผุกร่อนพังไปโดยง่าย

และรักยังทำาหน้าที่เป็นเสมือนกาวในการยึดวัสดุ
ตกแต่งอย่างทองคำาเปลว หรือกระจกอีกด้วย

เมื่อหน้าบันและเครื่องลำายองของพระอุโบสถและ
วิหารทั้งหลายนั้น ล้วนทำาจากไม้ แกะสลักลวดลาย 
ลงรักปิดทอง ประดับกระจก ด้วยกันทั้งสิ้น ทำาให้
ยางรักเป็นวัตถุดิบที่มีความต้องการสูงจากกรมช่าง
ในราชสำานักกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ ๓

แต่ลุ่มน้ำาเจ้าพระยาไม่มีต้นรัก ทำาให้ต้องสั่งยาง
รักนำาเข้า ร้อนถึงเมืองเชียงใหม่ที่ต้องส่งบรรณาการ
เป็นยางรักมาให้จำานวนมาก เนื่องจากราชสำานัก
สยามต้องการใช้ในปริมาณมหาศาลสำาหรับโครงการ
ก่อสร้างวัดวาอารามและวังต่างๆ ทั่วพระนคร

การก่อหน้าบันด้วยอิฐและตกแต่งด้วยกระเบื้อง
เคลือบ ปราศจากช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ จึงเป็น
เทคนิคทางการก่อสร้างที่ช่างสมัยนั้นคิดขึ้นมา
ใหม่ เพื่อใช้แก้ปัญหารักขาดแคลน และช่วยให้การ
ก่อสร้างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Lacquer is varnish resin derived from a tree,    
used to coat wood and as adhesive for gold leaves     
or mirror tiles, which were crucial to architecture in 
the era of King Rama III since many temples were    
constructed. Chinese-style brick and mortar construction 
was a solution to the shortage of lacquer at the time.

 
รักแท้แพ้ปูนสอCut & Paste

วิธีการประดับตกแต่งด้วยเครื่องถ้วยหรือ
กระเบื้องเคลือบของจีน เรียกว่า “เจียงเหนียง”      
(剪粘 ziang niang) เป็นเทคนิคที่มาจากทางตอน
ใต้ของจีน แถบฮกเกี้ยนและแต้จิ๋ว อันเป็นถิ่นที่อยู่
ของชาวจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทย

คำาว่า “เจียง” หมายถึง การตัดกระเบื้องออก
เป็นชิ้นๆ และนำามา “เหนียง” คือ แปะบนปูน เพื่อ
ประกอบร่างเป็นลวดลายต่างๆ ตามต้องการ

พูดง่ายๆ ก็คือเทคนิค “ตัดแปะ” หรือ Cut & 
Paste นั่นเอง

ในสถาปัตยกรรมจีน นิยมทำาการตัดแปะแบบนี้
ในส่วนของสันหลังคา และซุ้มประตูหน้าต่าง โดยมัก
ตัดแปะให้เป็นรูปเทพเจ้าหรือเซียนต่างๆ บ้างเป็นรูป
ดอกไม้มงคลก็มี

Porcelain tile decoration was a technique from 
the South of China, known as Ziang Niang. The word 
“zaing” means to cut the tiles into little pieces, while 
“niang” means to paste something on plaster. The 
technique is to cut and paste shard work to form 
various patterns, and it was a popular method in King 
Rama III’s era.

เดิมชื่อ “วัดใหม่” หรือ “วัดวังหน้า” เพราะสร้างโดยสมเด็จ
พระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ (วังหน้าในสมัยรัชกาลที่ ๓)

ตั้งอยู่บริเวณชานพระนคร ริมกำาแพงเมืองด้านเหนือ ด้วย
อาณาบริเวณทางด้านเหนือของพระนครนี้ถือว่าอยู่ในเขต
ปกครองของกรมพระราชวังบวร

ครั้นเมื่อพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพสิ้นพระชนม์ลง 
ตำาแหน่งวังหน้าจึงว่าง รัชกาลที่ ๓ ก็ทรงมิได้สถาปนาใครขึ้น
มาแทน

แต่กลับอาราธนาพระอนุชา คือ เจ้าฟ้ามงกุฏ ซึ่งขณะนั้น
ทรงผนวชอยู่ที่วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) ให้ย้ายมาครองวัด
ใหม่แห่งนี้แทน พร้อมกับเปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดบวรนิเวศวิหาร” 
ประกาศเป็นนัยให้รู้ว่าอารามแห่งนี้เป็นวัดของบวรสถานวัง
หน้า คือ เจ้าฟ้ามงกุฏ และสงวนตำาแหน่งวังหน้าไว้ให้กับเจ้าฟ้า
มงกุฏที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุอยู่ จวบจนกระทั่งได้ขึ้นครอง
ราชย์เป็นกษัตริย์องค์ต่อไป คือ รัชกาลที่ ๔ นั่นเอง

Wat Bowon Niwet was built by the 
Front Palace of King Rama III. The King 
invited his brother Prince Mongkut, who 
was a monk at the time, to reside in this 
temple, where he remained for 14 years 
until he later became King Rama IV.

วัดบวรนิเวศวิหาร B07

D
A
T
A

B 07        Wat Bowon Niwet
248 Phra Sumen Rd.
8.00am-5.00pm
02 629 4854 / 02 281 5052
www.watbowon.org
WatBovoranivesVihara
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เสารับมุขด้านหน้าเป็นเสาหิน
อ่อนทรงเหลี่ยมเซาะร่อง 
สลักเป็นลายหัวเสาอย่างฝรั่ง

บานประตูไม้แกะสลัก
อย่างวิจิตรงดงาม 
ด้วยลายแก้ว ๗ ประการ 
อันได้แก่ บัวแก้ว 
วังแก้ว นางแก้ว ขุนพลแก้ว 
ขุนคลังแก้ว จักรแก้ว 
และแก้วมณี คู่ควรแก่
พระจักรพรรดิ์ยิ่งนัก

ด้านในมีพระประธาน ๒ องค์ด้วยกัน
องค์ใหญ่ที่อยู่ด้านหลัง คือ หลวงพ่อโต (หรือ

หลวงพ่อเพชร) เป็นพระสมัยอยุธยาที่อัญเชิญมา
จากเพชรบุรี

องค์น้อยที่อยู่ด้านหน้า คือ พระพุทธชินสีห์ เป็น
พระสมัยสุโขทัยจากวัดมหาธาตุ พิษณุโลก

เคยสงสัยกันบ้างมั้ยว่า...เราเอาพระพุทธรูป
ใหญ่ขนาดนี้เข้ามาในพระอุโบสถได้อย่างไร?

อันที่จริงแล้วในการสร้างอุโบสถ จะเริ่มที่การ
สร้างฐานอาคารขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงอัญเชิญ
พระพุทธรูปขึ้นไปประดิษฐาน แล้วจึงก่อผนังและ
สร้างหลังคาคลุมในภายหลัง

ตอนบนเหนือหน้าต่างภายใน มีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังอันเป็นปริศนาธรรมที่มีชื่อเสียงมาก ด้วย
เป็นฝีมือของขรัวอินโข่ง จิตรกรหัวก้าวหน้าในสมัย
นั้น ที่ได้นำาเอาเทคนิคการวาดภาพแบบฝรั่งมาใช้ 
โดยเฉพาะทัศนวิทยา หรือ Perspective กับอาคาร
ในภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นบ้านเรือนแบบฝรั่งที่คาดว่า
มีการก่อสร้างกันมาบ้างแล้วในสมัยนั้นด้วย

    พระอุโบสถ
พระอุโบสถวัดบวรนิเวศถือว่าเป็นตัวอย่างของ

งานสถาปัตยกรรมลูกผสมในสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่  
ต่างจากวัดอื่นอย่างเด่นชัด กล่าวคือ

หลังคาหน้าจั่วไม่มีลดชั้น แต่แทนที่จะมุงด้วย
กระเบื้องเคลือบตามอย่างวัดไทยอื่นๆ กลับมุงด้วย
กระเบื้องรางแบบจีน

ส่วนหน้าบันแทนที่จะเป็นเครื่องไม้ ก็เป็นอย่าง
จีน คือ ก่ออิฐถือปูน ประดับด้วยลายพานรองรับ
พระขรรค์ มีมหามงกุฎครอบ (พระราชลัญจกรของ
เจ้าฟ้ามงกุฏ ซึ่งมาครองวัดนี้ก่อนขึ้นครองราชย์เป็น
รัชกาลที่ ๔)

จะสังเกตได้ว่าไม่มีเครื่องไม้ประดับหลังคาอย่าง 
ช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หรือหางหงส์ ปรากฏอยู่
เลย

ส่วนคอสองระหว่างหลังคาหน้าจั่วกับชายคา 
ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบอย่างจีน เช่นเดียวกับ
วัดบวรสุทธาวาส B05 และพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 
A06 ซึ่งล้วนตั้งอยู่ในวังหน้าและสร้างในสมัยรัชกาล
ที่ ๓ ทั้งสิ้น

The Ordination Hall features a roof decorated    
with Chinese tiles, while the gable was constructed 
with brick and mortar, decorated with Chinese porce-
lain. Inside, there are two main Buddha statues, and 
the walls feature famous mural paintings with Western 
influence.

หน้าบันก่ออิฐถือปูน ประดับด้วยลายพานรองรับ
พระขรรค์ มีมหามงกุฎครอบ

เก๋งจีนในพระราชวังเดิมของ
พระเจ้าตาก ปัจจุบันอยู่ภายใน
กองบัญชาการกองทัพเรือ ฝั่ง
ธนบุรี

มาดูกันสิว่า...หน้าบันของเก๋ง
จีนนี้ กับหน้าบันของอุโบสถวัด
บวรนิเวศ คล้ายคลึงกันหรือไม่?

เรื่องเล่าชาวเกาะ
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The Pagoda is bell-shaped and decorated with gold 
mosaic tiles, which used to be a popular style in King 
Rama IV’s era. The layout, which saw the ordination 
hall placed at the front and the pagoda at the back, 
was also a popular style in that era.

ที่ด้านหลังของพระอุโบสถ มีเจดีย์ทรงระฆังตั้ง
อยู่ องค์พระเจดีย์บุด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง เช่น
เดียวกับพระศรีรัตนเจดีย์ภายในวัดพระแก้ว

จะเห็นได้ว่าตำาแหน่งของพระเจดีย์และพระ
อุโบสถเป็นรูปแบบการวางผังในสมัยรัชกาลที่ ๔    
ที่มักมีเจดีย์เป็นประธานของวัด และมีพระอุโบสถ
อยู่ด้านหน้า ซึ่งจะพบได้ที่วัดราชประดิษฐ์ B09 อีก
แห่ง เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างขึ้นในยุค
เดียวกัน

หากได้เดินขึ้นไปบนลานประทักษิณรอบพระเจดีย์ 
ลอดซุ้มเข้าไปสู่คูหาภายในเพื่อนมัสการพระบรม
สารีริกธาตุ แล้วล่ะก็ ลองสังเกตดูที่เหนือซุ้มประจำา
ทิศ จะมีรูปสัตว์ยืนอยู่ ๔ ตัว เป็นสัญลักษณ์แทนดิน
แดนที่รายรอบราชอาณาจักรสยามในขณะนั้น ได้แก่

ม้า แทน ฝรั่งเศส
นก แทน อเมริกา
ช้าง แทน ล้านช้าง (หรือลาว)
สิงห์ แทน สหราชอาณาจักร

   อุโบสถ
อุโบสถวัดเทพธิดาเป็นอีกแห่งหนึ่งที่แสดงศิลปะพระราช

นิยมในสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้อย่างชัดเจน
หน้าบันก่ออิฐถือปูนแบบจีน ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

แต่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบรูปหงส์คู่  
หลังคามุงกระเบื้องสีแบบไทย มีเสาพาไลเหลี่ยมรับชายคา 

และมีระเบียงโดยรอบ
แต่ไม่มีคอสองประดับกระเบื้องเคลือบ อย่างเช่นวัด

บวรนิเวศ B07 และวัดบวรสุทธาวาส B05

วัดน่ารักที่คนมักมองข้าม...ด้วยว่าวัดเทพธิดาราม เป็นวัด
เล็กๆ ตั้งเคียงกับวัดราชนัดดาที่มีโลหะปราสาทเป็นจุดหมายตา
สำาคัญ ทำาให้นักท่องเที่ยวมักข้ามคลองไปชมวัดข้างๆ กันเสีย
มากกว่า

ทว่าวัดเล็กๆ แห่งนี้ อันที่จริงแล้วไม่อาจพลาดชมได้เลย
แม้แต่น้อย  

ด้วยที่มาของชื่อวัดว่า “เทพธิดาราม” นั้น มาจากรัชกาลที่ ๓ 
ได้สร้างวัดนี้เพื่อประทานให้กับพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าวิลาส 
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระราชธิดาองค์โตองค์โปรดนั่นเอง

รายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ จึงมีความงดงามในรูป
แบบเฉพาะตัว

Wat Thepthidaram was constructed 
using King Rama III’s favorite style at the 
time. It was built in honor of the King’s 
first daughter, so the temple was decorated 
with feminine elements, such as swans 
on the roof gable of the ordination hall, 
sculptures of Buddhist nuns inside the 
vihara, and stone statues of women. 

วัดเทพธิดาราม B08

B 08        Wat Thepthidaram
70 Maha Chai Rd.
8.00am-5.00pm
02 621 1178
www.watthepthidaramqr.com/web/index.php
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พระเจดีย์
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หงษ์คู่มังกร
หน้าบันพระอุโบสถวัดเทพธิดารามประดับด้วยกระเบื้อง

เคลือบรูป “หงส์” คู่ อันเป็นสัญลักษณ์แทนเจ้านายสตรี
ขณะเดียวกันที่อีกวัดหนึ่ง ก็มีหน้าบันเป็นลูกผสมไทยจีน

ตามสไตล์รัชกาลที่ ๓ ด้วยเช่นกัน แต่หน้าบันเป็นรูป “มังกร” 
อันหมายถึงบุรุษ ซึ่งก็คือพระองค์เจ้าอรรณพ ผู้สร้างวัด 
“มหรรณพาราม” ขึ้นมานั่นเอง

หากได้ชมหน้าบันรูปหงส์ที่วัดเทพธิดาแล้ว ก็อย่าลืมไปดู
หน้าบันรูปมังกรและนมัสการหลวงพ่อพระร่วงทองคำา อัน
เป็นที่นับถือของผู้คนในย่านเสาชิงช้า ที่วัดมหรรณพ บนถนน
ตะนาว เยื้องศาลเจ้าพ่อเสือกันด้วยนะ

กุฏิตึกแบบจีน 
แต่เดิมวัดในสยามจะสร้างกุฏิแบบไทยกัน คือ 

เป็นหมู่เรือนไทยเครื่องไม้ ใต้ถุนสูง
แต่หมู่กุฏิด้านหลังของวัดเทพธิดารามนี้ เป็น

สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากจีนในสมัยรัชกาล
ที่ ๓ จึงได้เปลี่ยนจากกุฏิไม้มาเป็นกุฏิตึก เราจึง
ได้เห็นหมู่กุฏิเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ยกพื้นสูง มี
หลังคาเครื่องไม้แบบไทย และมี “คอร์ต” หรือลาน
โล่งเล็กๆ ที่ด้านใน

รูปแบบกุฏิตึกดังกล่าวจะพบเห็นได้ตามหมู่กุฎิ
ของวัดโพธิ์ วัดสุทัศน์ วัดมหาธาตุ และวัดเทพธิดา
รามแห่งนี้ ทั้งหมดล้วนเป็นหมู่ตึกที่ได้รับอิทธิพล
การก่อสร้างแบบจีน และสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 
๓ ทั้งสิ้น

ที่สำาคัญสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
เคยจำาพรรษาอยู่ที่วัดเทพธิดานี้ด้วย ปัจจุบันทาง
วัดได้อนุรักษ์กุฏิสุนทรภู่ (คณะ ๗) ไว้เป็นอย่างด ี
พร้อมกับจัดทำาเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมเรียกว่า 
“วรรณศิลป์สโมสร” อีกด้วย

  วัดสายหวาน
ด้วยเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อลูกสาว ทำาให้มีองค์

ประกอบที่แสดงความเป็นหญิงให้เราได้ชมกัน
หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบรูปหงส์คู่ 

ซึ่งหงส์ในคติความเชื่อแบบจีนนั้น ถือเป็น
สัญลักษณ์แทนฮองเฮา หรือสตรีผู้สูงศักดิ์ จึง
หมายถึง พระองค์เจ้าวิลาส กรมหมื่นอัปสรสุดา
เทพ นั่นเอง

ภายในพระวิหาร มีรูปหล่อภิกษุณีจำานวน 
๕๒ องค์ แต่ละองค์มีกริยาท่าทางแตกต่างกัน 
ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระประธาน

มุมต่างๆ ภายในวัดประดับตกแต่งด้วยตุ๊กตา
อับเฉา แกะสลักจากหิน ซึ่งในนั้นจำานวนหนึ่งจะ
เป็นตุ๊กตาอาหมวยในชุดคอสตูมแบบจีนและไทย
รวมอยู่ด้วย 

เจดีย์วัดราชประดิษฐ์         เจดีย์วัดโสมนัส               เจดีย์วัดมกุฏกษัตริยาราม

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระราชนิยมในการก่อสร้างวัดได้แปรเปลี่ยนไป
ด้วยโปรดให้สร้างเจดีย์ทรงระฆังอยู่ตรงกลางเป็นประธานของวัด มีพระ
วิหารหรือพระอุโบสถอยู่ด้านหน้า ทำาให้วัดที่สร้างขึ้นในรัชสมัยนี้ ล้วน
มีแบบแผนตามขนบใหม่เช่นเดียวกันทั้งหมด อย่างวัดราชประดิษฐ์ B09   
วัดโสมนัส หรือวัดมกุฏกษัตริยาราม

The royal traditions for temple architecture changed in the 
reign of King Rama IV. He preferred a bell-shaped pagoda at 
the center of the temple, and the ordination hall was placed at 
the front.

วัดในรัชกาลที่ ๔ เจดีย์เป็นใหญ่
วัดในสมัยรัชกาลที่ ๔ มักให้ความสำาคัญกับเจดีย์ โดยมีวิหารอยู่ด้านหน้า (วิหารมักสร้างให้

มีขนาดใหญ่กว่าพระอุโบสถ) ซึ่งเป็นการวางผังที่คล้ายกับสมัยอยุธยาตอนต้น ที่มีปรางค์เป็น
ประธานของวัด ล้อมรอบด้วยระเบียงคต ด้านหน้าเป็นพระวิหาร ส่วนด้านหลังเป็นพระอุโบสถ   
อันเป็นคติที่รับมาจากแผนผังของปราสาทหินแบบขอมที่จำาลองสัณฐานจักรวาลมาอีกที

แต่ด้วยรัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดเจดีย์มากกว่าปรางค์ จึงให้สร้างเจดีย์เป็นประธานของวัดแทน 
อย่างวัดมกุฏกษัตริยาราม และวัดโสมนัส ก็มีเจดีย์เป็นใหญ่เช่นกัน

เรื่องเล่าชาวเกาะ

เรื่องเล่าชาวเกาะ

วัดโฉมใหม่ ในรัชกาลที่ ๔
New Style of Temples in King Rama IV’s Era

Chinese-style brick and mortar monas-
teries. Traditionally, monks’ living quarters 
were wooden structures on stilts, but 
here, due to the Chinese influence, they 
were made of brick and mortar, with Thai-
style wooden roofing and a small inner 
courtyard.

หน้าบันรูปมังกรหน้าบันรูปหงส์

บ้านแต้จิ๋วโบราณ ทางตอนใต้
ของจีน เป็นหมู่ตึกล้อมรอบ
คอร์ตเล็กๆ ภายใน
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เป็นวัดไซส์มินิที่มีรายละเอียดน่าค้นหา แต่ไฉน
เลยคนทั่วไปกลับไม่นิยม ซ้ำาร้ายบางคนยังไม่รู้จักอีก
ต่างหาก

นั่นอาจเป็นเพราะวัดราชประดิษฐ์นั้นแทรกตัวอยู่
อย่างสงบ ที่ด้านหลังสวนสราญรมย์ และทำาเนียบ
องคมนตรี

มาดูกันสิว่า...วัดที่ว่าจิ๋วนี้ จะแจ่มขนาดไหน
วัดราชประดิษฐ์เป็นวัดสร้างใหม่ในปลายรัชกาล

ที่ ๔ เพื่อเป็นวัดประจำารัชกาล และทำาให้ราชธานี
มีวัดสำาคัญครบทั้ง ๓ วัด ตามราชประเพณีโบราณ
ดังเช่นกรุงศรีอยุธยา คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ 
และวัดราชประดิษฐ์

และที่ดินที่ใช้สร้างวัดนั้น ก็คือสวนกาแฟหลวง
นั่นเอง

Wat Ratcha Pradit is a tiny temple situated behind 
Saranrom Park. It was built in King Rama IV’s era as 
the symbolic temple of his reign. Originally, the area 
used to be a royal coffee farm.

The Vihara serves as the ordination hall. Its roof 
gable is decorated with gold and the Great Crown 
of Victory, which was King Rama IV’s emblem. It was 
built of Italian marble, which was a novel material at 
the time.

วัดราชประดิษฐ์

เสมาของวัดราชประดิษฐ์เป็นเสา
สีมาหิน เรียกกันว่า มหาสีมา ฝังไว้
ล้อมรอบทั้งบริเวณวัด ทำาให้สามารถทำา
สังฆกรรมที่จุดใดก็ได้ในเขตวัด โดยไม่
จำาเป็นต้องประกอบพิธีเฉพาะแต่ในพระ
อุโบสถเท่านั้น ถือว่าเป็นปรากฏการณ์
ใหม่ในเวลานั้นเลยทีเดียว

   วิหารหลวง
วิหารหลวงหันหน้าไปทางทิศเหนือ และใช้เป็น

พระอุโบสถของวัดไปด้วย
ที่หน้าบันเป็นปูนปั้นปิดทองประดับกระจกรูป

พระมหาพิชัยมงกุฎบนพานแว่นฟ้า อันเป็นพระบรม
ราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์

หลังคามุงด้วยกระเบื้องกาบูอย่างในสมัยอยุธยา
จะเห็นได้ว่าที่ด้านสกัด (ด้านหน้า และด้านหลัง) 

ของพระวิหาร ไม่มีชายคาโดยรอบอย่างพระอุโบสถ
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แล้ว

ส่วนเสาพาไลด้านข้างก็เป็นเสากลม ประดับ
หัวเสาอย่างสวยงาม ต่างจากพระราชนิยมในสมัย
รัชกาลที่ ๓ อีกเช่นกัน

 นอกจากนี้แล้วไม่น่าเชื่อว่า วัดเล็กๆ แห่งนี้จะมี
ความพิเศษที่เรียกได้ว่า Unseen อย่างยิ่งในสมัยนั้น 
คือ ผนังวิหารปูด้วยหินอ่อนสลับสี ซึ่งเป็นวัสดุชนิด
ใหม่จากอิตาลี

ภาพเสด็จฯ ทอดพระเนตร
สุริยุปราคาที่ตำาบลหว้ากอ

การวางผังวัดในสมัยรัชกาลที่ ๔
วิหารจะสร้างอยู่ด้านหน้าพระเจดีย์ทรง
ระฆัง คือเป็นเอกลักษณ์ประจำารัชกาล

   ปาสาณเจดีย์
สำาหรับพระเจดีย์วัดราชประดิษฐ์

นี้ บุด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระวิหาร
หลวงที่อยู่ทางด้านหน้า เป็นเจดีย์ทรง
ระฆัง อันเป็นพระราชนิยมในสมัยรัชกาล
ที่ ๔ ดังจะเห็นได้จาก พระศรีรัตนเจดีย์ 
(เจดีย์โมเสกทอง) ในวัดพระแก้ว หนึ่ง 
และพระเจดีย์ประธานหลังพระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศ อีกหนึ่ง ...ก็เป็นทรงระฆัง
แบบนี้เช่นกัน นั่นก็เพราะล้วนสร้างขึ้นใน
สมัยคิงมงกุฎด้วยกันทั้งสิ้น

A bell-shaped pagoda decorated with 
marble, built behind the main vihara,     
following King Rama IV’s favorite style.

ภายในวิหารบริเวณด้านหลังบาน
ประตูหน้าต่าง ยังเป็นงานประดับมุก
เขียนสีแบบญี่ปุ่น ที่เรียกว่างาน 
“กำามะลอ” ของนอกที่ผลิตจากเมือง
นางาซากิ เพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ

ที่สำาคัญยังมีจิตรกรรมฝาผนังภายใน
เป็นภาพเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคา 
ที่ตำาบลหว้ากอ เมื่อปี ๒๔๑๑ ด้วย แต่
วาดให้เป็นบริเวณด้านหน้าของพระที่นั่ง
อมรินทรวินิจฉัยแทน

หาเจอกันมั้ย?

Inside the vihara, the door panels are 
decorated with Japanese-style mother-of-
pearl inlays crafted in Nagasaki. On one 
of the walls, there is a mural depicting 
King Rama IV watching the solar eclipse 
in 1868.

B09

  สวนกาแฟหลวง
กาแฟ หรือที่ชาวสยามสมัยก่อนเรียกกันว่า “ข้าวแฝ่” นั้น 

เป็นที่นิยมในบ้านเรามาช้านานแล้ว
สมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดปรานกาแฟมาก ถึงขนาดให้มีการ

ปลูกสวนกาแฟหลวง ในที่แปลงเล็กๆ ข้างกับตึกดิน (อาคารที่
ไว้เก็บดินปืน เดิมตั้งอยู่ริมถนนสนามไชย บริเวณด้านหน้าพระ
ที่นั่งสุทไธศวรรย์ปราสาท ปัจจุบันคือบริเวณพระราชวังสราญ
รมย์นั่นเอง) เพื่อเก็บผลผลิตมาใช้ในราชสำานัก

ด้วยว่าของมันต้องมี! กาแฟถือเป็นเครื่องดื่มที่เก๋ไก๋
ไฮโซอยู่ในสมัยนั้น แถวฝั่งธนบุรีเลยไม่ยอมน้อยหน้า 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) จึงมี
สวนกาแฟด้วยเช่นกัน ก่อนที่จะยกสวนนั้นสร้างเป็นวัดประยูร
วงศาวาสในเวลาต่อมา

เรื่องเล่าชาวเกาะ
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Wat Ratcha Bophit was constructed in the early years of King 
Rama V’s reign as the symbolic temple of his reign. The temple 
has a perfect layout, with a pagoda at the center, enclosed in a 
circular cloister, similar to that in the temple of King Rama IV. 

เพชรเม็ดงามของวัดหลวงในเกาะ
รัตนโกสินทร์ ที่สร้างขึ้นสมัยต้นรัชกาลที่ 
๕ เพื่อสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวง
ประจำารัชกาล ในยุคที่สถาปัตยกรรม
แบบตะวันตกเริ่มรุกคืบเข้ามายังแผ่นดิน
สยาม

แผนผังของวัดราชบพิธถือว่ามีความ
น่าสนใจ เนื่องจากสิ่งก่อสร้างสำาคัญล้วน
ตั้งอยู่บนฐานไพทีเดียวกันทั้งหมด 

โดยมีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธาน
ของวัด ล้อมรอบด้วยพระระเบียงกลม 
มีลานประทักษิณวนรอบเจดีย์ และมี
อาคารประจำาทั้งสี่ทิศ ด้านหน้าเป็นพระ
อุโบสถ ด้านหลังเป็นพระวิหาร และด้าน
ข้างเป็นพระวิหารทิศ 

ซึ่งเป็นแบบแผนเดียวกันกับวัดที่
สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ อันมีเจดีย์เป็น
ประธาน และมีอุโบสถอยู่เบื้องหน้า

พระเจดีย์
พระเจดีย์เป็นทรงระฆัง เช่นเดียวกับเจดีย์ที่

สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ อย่างพระศรีรัตนเจดีย์ ใน
วัดพระแก้ว, เจดีย์วัดบวรนิเวศ, หรือปาสาณเจดีย์ 
ของวัดราชประดิษฐ์ แต่เจดีย์ของวัดราชบพิธปูด้วย
กระเบื้องเบญจรงค์ แทนที่จะเป็นกระเบื้องโมเสกสี
ทองหรือหินอ่อนอย่างวัดอื่นๆ

ส่วนระเบียงคตที่ล้อมรอบเจดีย์ก็ไม่ได้มีผังเป็น
รูปสี่เหลี่ยมหรือคดดังชื่อ เพราะเป็นระเบียงกลม
ล้อไปกับฐานพระเจดีย์ ช่วยในการร่นระยะทางและ
เวลาในการเดินประทักษิณรอบเจดีย์ได้

The Bell-shaped Pagoda is decked with painted 
porcelain tiles custom-made from China, depicting 
Chinese-looking divine gods.

พระอุโบสถ
สำาหรับพระอุโบสถนั้น เป็นรูปแบบมาตรฐาน

สำาหรับวัดกษัตริย์สร้าง กล่าวคือ หลังคาซ้อนชั้น ๒ 
ชั้น มีเครื่องลำายองประดับ หน้าบันเครื่องไม้แกะสลัก
ลงรักปิดทองประดับกระจก เป็นรูปสลักพระนารายณ์
ทรงครุฑ และพระราชลัญจกรของรัชกาลที่ ๕

บานประตูประดับมุกที่ด้านหน้าพระอุโบสถ ลวด 
ลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้รับการยกย่องให้เป็น
หนึ่งในงานประดับมุกชิ้นเยี่ยม

เดิมทีเป็นประตูหน้าต่างของปราสาทพระเทพ
บิดรในวัดพระแก้วมาก่อน แต่เกิดเหตุเพลิงไหม้ จึง
ชะลอมาติดตั้งที่วัดราชบพิธแทน

หากสังเกตดูให้ดีจะเห็นความปราณีตในการฉลุ
เปลือกหอยมุกออกมาเป็นลวดลายอันสุดแสนจะ
ละเอียดบอบบาง สมกับเป็นงานฝีมือของสำานักกรม
หมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ เจ้ากรมช่างมุกในสมัยนั้น

นอกจากนี้แล้ว ความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ 
วัดราชบพิธ ที่ทำาให้มงลงตำาแหน่งขวัญใจช่างภาพ 
ก็คือ กระเบื้องเบญจรงค์ลายเทพนมที่ประดับผนัง
และเสาโดยรอบพระอุโบสถและพระระเบียง

กระเบื้องเบญจรงค์เหล่านี้สั่งผลิตเป็นการเฉพาะ
จากเมืองจีน ด้วยการส่งลวดลายไปให้ช่างชาวจีน
วาด ฉะนั้นหากมองดูดีๆ จะเห็นเทพนมตี๋น้อยตาตี่   
มุ้งมิ้งไปอีกแบบ

และเช่นเดียวกับวัดราชประดิษฐ์ ที่กำาแพงวัดราช 
บพิธก็มีการประดับมหาสีมา เพื่อใช้บอกอาณาเขต
ของพระอาราม (ปกติจะตั้งสีมาที่รอบพระอุโบสถ
เท่านั้น) การทำาสังฆกรรมจึงไม่จำาเป็นต้องกระทำา
ภายในพระอุโบสถเพียงแห่งเดียว หากแต่สามารถ
ทำา ณ จุดใดก็ได้ภายในบริเวณวัด

The Ordination Hall’s gable decoration shows Narai 
on Garuda and King Rama V’s royal emblem. The door 
panels are exquisitely decorated, formerly located in 
Wat Phra Kaeo in the Grand Palace. After a fire, they 
were relocated to this temple.

ล่วงถึงรัชกาลที่ ๕ พื้นที่ภายในเกาะเมืองพระนครคับคั่งไปด้วยวัดน้อยใหญ่ที่ปลูก
สร้างกันเรื่อยมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ทำาให้ในรัชสมัยพระพุทธเจ้าหลวง จึงมีวัดที่ทรงสร้างอยู่เพียง ๒ แห่งเท่านั้น คือ
วัดราชบพิธ เมื่อแรกขึ้นครองราชย์ เพื่อให้เป็นวัดประจำารัชกาล และวัดเบญจมบพิธ 
ในช่วงปลายรัชกาล ที่ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองแถบพระราชวังดุสิต

ด้วยเป็นยุคที่วัฒนธรรมจากโลกตะวันตกได้แพร่หลายเข้ามาสู่สยาม จึงไม่แปลกใจ
เลย หากวัดไทยจะได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งกับเขาด้วย

Western-style Thai Temples began in the reign of King Rama V during 
which period Western influences started to arrive in Siam. It is not a surprise 
that Thai temples were also influenced by Western architecture.

วัดราชบพิธ B10

วัดไทยสไตล์ฝรั่ง
Western-style Thai Temples
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เห็นเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทยจารีต ทั้งใบระกาและ
ช่อฟ้าชะเอิงเอยขนาดนี้ แต่ภายในกลับตกแต่งอย่างฝรั่งจ๋าเลย
นะจ๊ะจะบอกให้ อันนี้ถือเป็นไฮไลท์ของวัดราชบพิธอีกอย่างเลย
ก็ว่าได้

ดูเผินๆ อาจลืมตัวนึกว่าอยู่ในโบสถ์คริสต์แบบฝรั่งที่มี 
หลังคาทรงสูง ฝ้าเพดานโค้งอย่างศิลปะโกธิค ปิดทองเข้มขลัง
สุดอลังการ

ที่ผนังระหว่างช่องหน้าต่างลองสังเกตดู จะเห็นการตกแต่ง
ในช่องตรงกลางด้วยรูปอุณาโลม (ลักษณะคล้ายเลข ๙) สลับ
กับอักษร “จ” (จุฬาลงกรณ์) ที่ช่องถัดไป เป็นเช่นนี้วนโดยรอบ
พระอุโบสถ

นั่นคือลวดลายที่ออกแบบโดยกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
นายช่างหลวงช่างใหญ่แห่งรัชสมัยพระพุทธเจ้าหลวง

ทับหลังเหนือช่องหน้าต่าง ก็เป็นลวดลายอย่างฝรั่ง หาก
สังเกตให้ดีจะมีลายเทพนมคั่นอยู่ที่ปลายของแต่ละช่อง และ
ที่ตรงกลางของบางช่องจะประดับพระปรมาภิไธยย่อ “จปร”    
เอาไว้ด้วย

เหนือขึ้นไปเป็นบัวตกแต่งรองรับฐานเสา ประดับลวดลาย
เครือเถาอย่างฝรั่ง และมีหัวช้างอยู่ใต้ฐานของเสาทุกต้น

ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นรายละเอียดการตกแต่งแบบไทยที่     
สอดแทรกไว้ในสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกได้อย่างกลมกลืน

ส่วนผนังด้านบนเหนือหน้าต่าง
ประดับด้วยลวดลายดอกไม้ร่วงอย่าง
ฝรั่งบนพื้นสีเขียว แต่เดิมบริเวณนี้เคย
เป็นภาพจิตรกรรมพุทธประวัติ แต่ลบ
ออกไปเมื่อคราวปฏิสังขรณ์ใหญ่ในสมัย
รัชกาลที่ ๗

สำาหรับพระวิหารนั้น ใช้เป็นหอไตร
เก็บพระไตรปิฎก มีขนาดและลักษณะ
สถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถ 
ภายในก็ตกแต่งแบบฝรั่งเช่นกัน แต่เป็น
สีชมพู เนื่องจากเป็นสีประจำาวันพระราช
สมภพของรัชกาลที่ ๕ นั่นเอง

The interior of the ordination hall features a Gothic style with 
Thai elements, such as gilded elephants’ heads on its friezes.
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ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์
วัดพระแก้ววังหลวง
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดพระเชตุพน
วัดพระแก้ววังหน้า
วัดราชนัดดา
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดเทพธิดาราม
วัดราชประดิษฐ์
วัดราชบพิธ
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ถือว่าเป็นหอนาฬิกาหลังแรกของสยามที่สร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๔ ออกแบบและก่อสร้างโดยพระองค์เจ้าชุมสาย
กรมขุนราชสีหวิกรม (พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๓) เจ้ากรม
ช่างสิบหมู่ในขณะนั้น อันเป็นช่วงเวลาที่สยามเริ่มเปิดประตู
รับศิลปะวิทยาการและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไฮเทคต่างๆ
เข้ามา

หอนาฬิกาพระที่นั่งภูวดลทัศไนย เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน
สูง ๕ ชั้น รูปทรงเดียวกับหอกลอง ด้านบนสุดติดตั้งนาฬิกา
ทั้งสี่ด้าน เพื่อใช้บอกเวลาเช่นเดียวกับการตีกลองบอกทุ่มโมง 
ซึ่งเป็นเครื่องมือบอกเวลาในสมัยนั้น และด้วยความที่นาฬิกา
เป็นของล้ำาสมัย การทำาหอนาฬิกาให้เป็นรูปแบบเดียวกับหอ 
กลอง จึงแสดงนัยยะถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของชาว
สยามนั่นเอง  

ที่สำาคัญด้วยความสูงของหอนาฬิกาภูวดลทัศไนยนี้ ทำาให้
หอนาฬิกากลายเป็นจุดหมายตาที่สำาคัญของพระนครในสมัย
ที่เราเริ่มคลั่งเทคโนโลยีเลยทีเดียว

จวบจนปลายรัชกาลที่ ๕ หอนาฬิกาภูวดลทัศไนยได้รื้อ
ลงพร้อมกับหมู่พระที่นั่งอภิเนาวนิเวศน์ ส่วนหอนาฬิกาที่เรา
เห็นอยู่ในปัจจุบันบริเวณริมถนนสนามไชย ตรงข้ามกับวัดโพธิ์
นั้น ได้สร้างขึ้นมาใหม่ในยุคนี้ โดยยังคงรูปแบบเดิมไว้ แต่ย้าย
ตำาแหน่งมาตั้งเคียงอยู่กับหอกลองที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยเช่นกัน
เพื่อเป็นอนุสรณ์ ทั้งหมดนี้ออกแบบโดย ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ
อยุธยา สถาปนิกระดับตำานานที่ฝากผลงานไว้หลายชิ้นบน
เกาะรัตนโกสินทร์แห่งนี้ ซึ่ง ดร. สุเมธ เอง ก็เป็นโหลนของ
กรมขุนราชสีหวิกรมผู้สร้างหอนาฬิกาเดิมนี้ในครั้งแรกเริ่ม

Clock Tower: This was Siam’s first clock tower, located 
inside the Grand Palace. It was built in the 1850s in King Rama 
IV’s era when Siam started receiving Western knowledge. It 
was shaped similar to a drum tower, as both were intended for 
telling the time. Later, it was dismantled in the reign of King 
Rama V. The Clock Tower that you see now was rebuilt following 
the old design, and relocated to Sanam Chai Road near the 
Drum Tower.

หอนาฬิิกา I Clock Tower

หอนาฬิิกาพระที่นั่งภูวดลทัศไนย

ครั้นถึงรัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มหาอำานาจจากดินแดนฝั่งตะวันตกทยอย
ตบเท้าเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับราชอาณาจักรทางฝั่งตะวันออกไกลเช่นเรา  

สยามที่ชาวพระนครเห็นและเป็นอยู่ก็พบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
การเปิดการค้าเสรีกับฝรั่งทำาให้เราได้เรียนรู้วิทยาการแปลกใหม่ของอีกซีกโลกหนึ่ง 

เราเริ่มสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำามาซึ่งความเจริญก้าวหน้า
ทุกอย่างเป็นของใหม่สำาหรับชาวสยาม อย่างเช่นนาฬิกา ไปจนถึงการทหารแบบใหม่ 

การแพทย์แบบใหม่ การผลิตสินค้าแบบใหม่ การทำาแผนที่แบบใหม่ การดูดาวแบบใหม่ 
และการศึกษาแบบใหม่...ไม่เว้นแม้แต่ตึกรามบ้านช่องก็เช่นกัน   

ภูมิทัศน์ของเมืองบางกอกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป
ระเบียบโลกอย่างใหม่นี้เอง ที่ได้เข้ามาทดแทนความเชื่อเรื่องสัณฐานจักรวาลแบบจารีต

ดั้งเดิม ซึ่งเราก็ไม่หยุดที่จะทำาความคุ้นเคยและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่นเหล่านี้มากยิ่งขึ้น
จนล่วงเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การปฏิรูปอย่างก้าว

กระโดดจึงเกิดขึ้น สยามประเทศเห่อฝรั่งอย่างจริงจัง!
เจ้านายโปรดประทับในวังแบบใหม่
อาคารสถานที่ราชการก็สร้างกันแบบใหม่ มีการใช้สอยในกิจกรรมที่เราไม่คุ้นเคย
มีโรงคะเด็ต โรงสกูล โรงกษาปณ์ โรงพิมพ์
เป็นกระทรวง เป็นมิวเซียม เป็นสถานีตำารวจ
โลกใหม่ของสยามจึงศิวิไลซ์สวยงามตระการตา... น่าตื่นตาตื่นใจเป็นยิ่งนัก

In the reign of King Rama IV in the mid 19th century, Western countries 
began to arrive in Siam to establish a relationship, resulting in significant 
changes. Siam was exposed to new knowledge from another side of the world, 
and began to take an interest in modern science and technology to bring    
advancement to the kingdom, from modern clocks to modern military, as 
well as modern medicine, manufacturing, mapping, astronomy, education, and       
architecture. The cityscape of Bangkok gradually changed, and in the reign  
of King Rama V, the transformation was rapid as Siamese people were more 
into all things Western.  

สยามใหม่ ศิวิไลซ์์สายฝร่ัง C01
Siam under Westernization
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   Clock Tower   
In front of Wat Pho, Sanam Chai Rd.

C 01
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พื้นที่สีเขียวผืนน้อยที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลาง
อาคารโบราณสถานในย่านเมืองเก่า เป็นสวน
สาธารณะที่ดึงให้เราชาวเกาะออกมาเดินทอดน่อง
กันในทุกวันนี้ เดิมคือพระราชอุทยานของพระราชวัง
สราญรมย์ที่อยู่ใกล้กัน สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
โดยมีผู้รอบรู้ด้านพฤกษศาสตร์อย่างนายเฮนรี่ อาลา
บาศเตอร์ (ต้นตระกูลเศวตศิลา) เป็นผู้ดูแลตกแต่ง
ราชอุทยานให้ร่มรื่นสวยงาม

แรกเริ่มนั้นพระราชอุทยานมีแนวคิดของสวน
พฤกษศาสตร์และสวนสัตว์แบบฝรั่งในสมัยวิคตอ- 
เรียน ซึ่งเป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชาติ และเป็น
สถานที่หย่อนพระทัยของเจ้านายในสมัยที่การ
ใช้ชีวิตแบบฝรั่งเป็นเรื่องชิคๆ เกร๋ๆ การตกแต่ง
ประกอบไปด้วย สระน้ำา มีน้ำาพุ มีกรงเลี้ยงสัตว์
อย่างกรงนก สระจระเข้ และต้นไม้น้อยใหญ่ ตลอด
จนสวนดอกไม้ กล้วยไม้ โดยเฉพาะกุหลาบแดงที่
โปรดปรานเป็นพิเศษ นอกจากนี้แล้วในสมัยรัชกาล
ที่ ๖ สวนสราญรมย์ยังเป็นที่สำาหรับจัดงานฤดูหนาว
อีกด้วย

แนวคิดเรื่องสวนสาธารณะหรือแหล่งหย่อนใจ
ของคนเมือง สำาหรับใช้ทำากิจกรรมกลางแจ้งนั้น  
เป็นเรื่องใหม่ที่เมืองใหญ่ๆ ในชาติตะวันตกล้วนให้
ความสำาคัญ อันจะเห็นได้จากการเกิดขึ้นของสวน
สาธารณะและสวนพฤกษศาสตร์อย่างมากมายใน
สมัยนั้น ซึ่งราชสำานักสยามเองก็ได้รับแนวความคิด
นี้มาด้วยเช่นกัน แต่ก็ยังไม่เปิดเป็นที่สาธารณะให้
ชาวประชาทั่วไปได้ใช้กัน

เป็นตึกแบบฝรั่งชั้นเดียว กรุกระจกประดับลวด 
ลายไม้ฉลุ สร้างขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่ ๕ เลียน
แบบเรอืนกระจกสไตลว์คิตอเรยีนทีใ่ชร้วบรวมพนัธุไ์ม้
เมืองร้อน ซึ่งมักสร้างกันตามสวนพฤกษศาสตร์ของ
เมืองฝรั่ง ผิดแต่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเรือน
กระจกอย่างของเมืองนอก แต่กลับใช้เป็นสโมสร
แบบตะวันตกของเจ้านายและข้าราชการชั้นสูง เป็น
แหล่งพบปะสมาคมของเหล่าผู้ดีปัญญาชนคนรุ่น
ใหม่ในสมัยนั้น เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและแนวคิดกัน 
ทั้งยังเป็นสถานที่เล่นกีฬาในร่ม มีโรงละคร และห้อง
อ่านหนังสืออีกด้วย

The Greenhouse: Built following the concept of 
Victorian-style greenhouses, this one was not used for 
keeping plants, but as a Western-style club for the 
elite to mix and mingle, play cards, read books, and 

act in plays.

ศาลากระโจมแตร
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ ใช้เป็นที่บรรเลง  

แตรวงของทหาร ยามมีงานในพระราชอุทยาน

Bandstand

ประตูเหล็กหล่อ
ประตูเหล็กหล่อเป็นของนอกนำาเข้าจากยุโรป ที่

ในยุคนั้นสวนสาธารณะตามยุโรปและอเมริกา ต่างก็
มีประตูเหล็กหล่อแบบนี้กันแทบทุกที่ แต่ที่ไม่เหมือน
ใครคือ นอกจากจะมีลวดลายพันธุ์พฤกษาสวยงาม
ตามเทรนด์ในสมัยวิคตอเรียนแล้ว ที่บริเวณกึ่งกลาง
ประตูจะมีตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ ด้วยนั่นเอง

Cast Iron Gate: Imported from Europe, the gate     
featured Siamese coat of arms at the center.

อาคารทวีปัญญาสโมสร
หรืออาคารเรือนกระจก

Saranrom Park: Formerly a botanical garden part of 
Saranrom Palace, it was designed by Henry Alabaster, 
King Rama V’s British consultant and a botanical 
expert. Alabaster was appointed by King Rama V to 
oversee this project, a Victorian-style botanical garden 
and zoo with various types of plants, designed for 
leisure. In the reign of King Rama VI, it was used to 
host winter banquets.

สวนพฤกษศาสตร์ I Botanical Garden

สวนสราญรมย์ C02
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   Saranrom Park   
Charoen Krung Rd.
4.30am-9.00pm
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ถือเป็นการแหกขนบในการก่อสร้างอาคารพระที่นั่งภายในพระบรม
มหาราชวังอย่างแท้ทรู ด้วยว่าพระที่นั่งใหม่องค์นี้มีร่างเป็นฝรั่ง แต่มี
หัวอย่างไทย สร้างอยู่บนพื้นที่ระหว่างพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ด้าน
ตะวันออก และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้านตะวันตก ตรงจุดที่เคย
เป็นเก๋งจีน และกรงนกเดิม

นายจอห์น คลูนิส (John Clunis) สถาปนิกชาวอังกฤษจาก
สิงคโปร์ ได้รับการว่าจ้างให้มาออกแบบพระที่นั่งท้องพระโรงองค์ใหม่
องค์สำาคัญนี้ในสมัยต้นรัชกาลที่ ๕ อันเป็นช่วงเวลาแรกเริ่มที่ตึกแบบ
ฝรั่ง ได้รับการออกแบบและก่อสร้างโดยนายช่างฝรั่งตัวจริงเสียงจริง

   ฝรั่งสวมชฎา
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นตึกแบบฝรั่งขนาดใหญ่ ๓ ชั้น ใช้

ระยะเวลาในการก่อสร้างกินเวลายาวนานถึง ๗ ปิ เดิมทีออกแบบให้
เป็นหลังคาโดมกลม แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) ผู้สำาเร็จราชการ ได้กราบบังคมทูลเรื่องธรรมเนียมการสร้าง
พระมหาปราสาท ที่ล้วนสร้างเป็นเรือนยอดทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นเอกสิทธิ์
เฉพาะพระมหามณเฑียรภายในพระบรมมหาราชวังเท่านั้น

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

ท้องพระโรงแบบฝรั่ง I Throne Hall
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มีพื้นที่ใช้สอยหลักอยู่ที่ชั้น ๒
มุขกลางเป็นส่วนท้องพระโรงใหญ่
มุขทางด้านซ้าย หรือมุขทางทิศตะวันออก เป็น

ห้องรับแขก
มุขทางด้านขวา หรือมุขทางทิศตะวันตก เป็น

ห้องทรงงาน หรือออฟฟิศหลวง
มุขกลาง มีลักษณะแบบประตูชัย คือ ช่องประตู

ตรงกลางกว้างประมาณสองเท่าของประตูด้านข้าง
ทั้งสอง และมีโค้งรูปครึ่งวงกลมที่ด้านบนประตู

ส่วนปีกที่เชื่อมมุขทั้งสองด้าน (มุขกระสัน) 
เป็นห้องโถงใหญ่สำาหรับรับรองแขก ออกแบบให้มี
ระเบียงทางเดินเป็นตัวเชื่อมห้องต่างๆ เข้าด้วยกัน 
ต่างจากการวางผังในหมู่พระมหามณเฑียรที่สร้าง
ขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ ๑ ที่แต่ละห้องจะเรียงต่อกัน
ไปโดยไม่มีทางเดินเชื่อม

ซุ้มประตูหน้าต่างชั้นสองประดับลายปูนปั้นตรา
แผ่นดิน และพระราชลัญจกรจุลมงกุฎ

ส่วนที่หน้าบันประดิษฐานตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่ง
เป็นตราแบบฝรั่ง แสดงถึงพระราชอำานาจเหนือประเทศราชย์
ทั้งสาม อันได้แก่ ล้านนา (ช้างสามเศียร) ล้านช้าง 
(ช้างเผือก) และมลายู (กริช)

ผนังชั้นล่างปั้นปูนเดินเส้นเป็น
ช่องสี่เหลี่ยมเลียนแบบการก่อหิน

   Chakri Maha Prasat Throne Hall
The Grand Palace, Na Phra Lan Rd.
8.30am-3.30pm
02 623 5500 / 02 623 5499
www.royalgrandpalace.th

C 03

Chakri Maha Prasat Throne 
Hall: Designed by a British architect 
John Clunis from Singapore, who 
was commissioned to design this 
significant throne hall in 1875 
in King Rama V’s era, the throne 
hall took seven years to complete. 
Despite being a Western-style 
building, it features a Thai-style 
roof and the iconic three spires, 
a signature of the Royal Palace.  
Currently, the roof gable features 
the coat of arms of King Rama V, 
which is a Western-style design.

รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
เป็นแบบผสมผสานระหว่างตัว
ตึกอย่างตะวันตก และหลังคา
เครื่องยอดทรงมณฑปตามจารีต
เดิม ถึงแม้ว่าได้สั่งซื้อเหล็กเพื่อ
มาใช้ในการก่อสร้างโครงหลังคา
แล้วก็ตาม
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ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ส่วนหน้าของพระบรมมหาราช
วัง หน้าประตูพิมานไชยศรี N07 ก่อสร้างขึ้นในสมัย
ต้นรัชกาลที่ ๕ ถือได้ว่าเป็นตึกฝรั่งหลังแรกๆ ใน
สยามเลยก็ว่าได้

หอคองคาเดียเป็นตึกแบบฝรั่งชั้นเดียว ประดับ
ด้วยเสาลอยตัว หัวเสาเป็นแบบดอริค มีซุ้มโค้ง
ครึ่งวงกลมต่อเนื่องกันไปโดยรอบ ภายในเป็นพื้นที่
ระเบียงล้อมรอบห้องตรงกลาง

แรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นสโมสรและที่ประชุมของ
ทหารมหาดเล็ก ตามที่ทรงทอดพระเนตรมาจาก
เมืองปัตตาเวีย (เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนิเซีย
ในปัจจุบัน ซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองท่าอาณานิคมของ
ดัทช์) และเรียกอาคารสโมสรนี้ว่า “หอคองคาเดีย” 
ตามชื่อที่ใช้เรียกในปัตตาเวียด้วย

ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นห้องเก็บรวบรวมและจัด
แสดงเครื่องราชบรรณาการต่างๆ รวมทั้งสิ่งของ
โบราณและศิลปวัตถุ เพื่อแสดงความศิวิไลซ์ของ
ราชสำานักสยาม ตามแนวคิดของชาติอาณานิคม
ตะวันตก จึงต่อเติมใส่ประตูหน้าต่างขึ้นที่ระเบียง  
ให้เป็นห้องหับปิดมิดชิด เรียกกันว่า “หอมิวเซียม” 

สุสานหลวง วัดราชบพิธ

โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้เป็นครั้งคราว เรียก
งานเอกซฮิบิเชน (Exhibition) ถือเป็นอาคารต้น
กำาเนิดพิพิธภัณฑ์ของไทยเลยก็ว่าได้

กระทั่งปี ๒๔๓๐ หลังจากมีการยุบตำาแหน่งวัง
หน้าลงแล้ว จึงได้ย้ายของออกจากหอคองคาเดียไป
ไว้ที่พระราชวังบวรสถานมงคลแทน

จวบจนปัจจุบันนี้หอคองคาเดียได้เปลี่ยนหน้าที่
การใช้งานไปอย่างหลากหลาย เคยเป็นที่ตั้งของหอ
พระสมุดวชิรญาณ (ต่อมาพัฒนาเป็นหอสมุดแห่ง
ชาติ) และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศาลาสหทัย
สมาคม” ซึ่งหลายคนคงคุ้นหูชื่อนี้อยู่บ่อยๆ เพราะ
มักได้ยินตามข่าวในพระราชสำานัก ว่าใช้เป็นที่จัด
เลี้ยงพระราชอาคันตุกะ หรือลงนามถวายพระพร
เนื่องในวโรกาสต่างๆ

Concordia Pavilion: The Concordia Pavilion in the 
Grand Palace was built in 1870 in King Rama V’s era, 
following the design of a building in Batavia (then a 
Dutch port city, currently Jakarta, Indonesia). It used 
to be a clubhouse for royal cadets, and was later 
turned into a museum housing royal tributes. Today, it 
is used to welcome royal guests.

ตั้งอยู่ริมคลองคูเมืองเดิม ทางด้านทิศตะวันตก
ของวัดราชบพิธ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บรรจุ 
พระสรีรธาตุของพระบรมวงศานุวงศ์และราชสกุลใน
สายรัชกาลที่ ๕ โดยก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์เพื่อระลึก
ถึงพระมเหสีและเจ้าจอมมารดาแต่ละท่าน

Royal Cemetery at Wat Ratcha Bophit: Built to 
keep relics of royal family members in King Rama V’s 
bloodline, as well as monuments for his royal consorts 
and concubines, the cemetery features four pagodas 
decorate with gold mosaic tiles to represent four 
of his main royal consorts. Other monuments have  
different architectural designs, both Thai and Western. 
The earlier ones feature gothic elements and sharp 
spires like Christian churches, while later ones feature 
Neo-Byzantine elements, also with an obelisk made 
of carved marble, as popularly used for European 
tombstones. The tradition of keeping relics inside these 
monuments followed a Western cemetery concept.

สุสาน I Cemetery

หอคองคาเดีย

มิวเซี์ยม I Museum

D
A
T
A

C04

C05

D
A
T
A

   Concordia Pavilion  
The Grand Palace, Na Phra Lan Rd.
8.30am-3.30pm
02 623 5500 / 02 623 5499
www.royalgrandpalace.th

C 04    Royal Cemetery at Wat Ratcha Bophit
2 Fueang Nakhon Rd.
6.00am-6.00pm
02 222 3930
WatRajabopit2412

C 05

สุสานไทย สไตล์ฝรั่ง
การนำาพระสรีรธาตุมาประดิษฐานในสุสานหลวง

วัดราชบพิธเช่นนี้ ถือเป็นของใหม่ตามแนวความคิด
แบบตะวันตก เลียนแบบการทำาแท่นหินประดับหลุม
ฝังศพอย่างสุสานฝรั่ง ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วคนไทย
มักนิยมบูชาอัฐิของบรรพบุรุษด้วยการบรรจุลงในโกฐ
ขนาดเล็กแล้วตั้งบูชาไว้บนหิ้งที่บ้าน ไม่ก็บรรจุไว้ที่
ฐานเจดีย์ หรือฐานพระพุทธรูปตามระเบียงคต
ของวัด

ขณะที่หากเป็นเจ้านายจะบรรจุอัฐิในพระโกฐ
ทองคำาขนาดเล็ก ประดิษฐานไว้ในหอพระนาก
วัดพระแก้ว ส่วนเจ้านายเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงจะ
ประดิษฐานไว้ที่ชั้นบนของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

เรื่องเล่าชาวเกาะ
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ภายในสุสานหลวงประกอบด้วยอนุสาวรีย์มากมาย แต่หลักๆ ก็
คือ พระเจดีย์สีทอง ๔ องค์ เรียงต่อกัน ที่สร้างขึ้นสำาหรับพระภรรยา
เจ้าทั้งสี่ อันมีชื่อเรียกอย่างคล้องจองกันว่า “สุนันทานุสาวรีย์” “รังษี
วัฒนา” “เสาวภาประดิษฐาน” และ “สุขุมาลนฤมิตร์” 

1 “สุนันทานุสาวรีย์” องค์ทางซ้ายสุด สร้างพระราช
ทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรม
ราชเทวี (พระนางเรือล่ม) ที่ทิวงคตไปแล้ว
2 “รังษีวัฒนา” สำาหรับ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา
พระบรมราชเทวี
3 “เสาวภาประดิษฐาน” สำาหรับ สมเด็จพระนางเจ้า
เสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี
4 และทางขวาสุดองค์สุดท้าย “สุขุมาลนฤมิตร์” 
เพื่อรำาลึกถึง พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี

โดยเจดีย์ทั้งสี่องค์มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นอาคารที่มี
หลังคาเป็นเจดีย์ทรงระฆังประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง อันเป็น
พระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ ก็ว่าได้ ด้วยเจดีย์ที่สร้างในสอง
รัชกาลนี้ เช่น พระศรีรัตนเจดีย์ ในวัดพระแก้ว พระเจดีย์วัดบวรนิเวศ 
และแม้แต่พระเจดีย์วัดราชบพิธนี้เอง ล้วนแล้วแต่มีรูปแบบเดียวกัน
ทั้งหมด กล่าวคือ เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ปูกระเบื้องโมเสกสีทอง

หากลองสังเกตที่ซุ้มทางเข้าพระเจดีย์แต่ละองค์ จะเห็นช่อฟ้ารูปนก
เจ่า ส่วนหางหงส์ก็ทำาเป็นหัวนกเจ่าเช่นกัน แต่เป็นนกเจ่าเบือน คือ
หันหน้าเบือนมาหาเราอย่างเช่นนาคเบือน (ซึ่งเป็นลักษณะของหาง
หงส์แบบพิเศษ มีอยู่เฉพาะที่หน้าบันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท A03 
และพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท A04 ในพระบรมมหาราชวัง)

ส่วนอนุสาวรีย์อื่นๆ ภายใน
สุสานหลวง ต่างก็มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่หลากหลายกันไป
ไม่ซ้ำาแบบทั้งไทยและเทศ

โดยยุคแรกที่สร้างนั้นจะเน้น
ไปที่แบบโกธิค คือ มียอดสูงแหลม
อย่างโบสถ์ฝรั่ง (เจ้าจอมมารดาแส 
๑, เจ้าจอมมารดาพร้อม ๑๗, เจ้า
จอมมารดาเนื่อง ๒๔) สันนิษฐาน
ว่า นายโจอาคิม แกรซี ช่างฝรั่งคน
ดังในต้นรัชกาลที่ ๕ เป็นผู้ออกแบบ อนุสาวรีย์นายเฮนรี 

อาลาบาศเตอร์ ต้นตระกูล
เศวตศิลา ตั้งอยู่ภายใน
สุสานโปรเตสแตนท์   
ถนนเจริญกรุง มีรูปแบบ
เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
โกธิค ซึ่งรัชกาลที่ ๕ 
โปรดเกล้าให้สร้างในช่วง
เวลาที่ไล่เลี่ยกับอนุสาวรีย์
เจ้าจอมมารดาทั้งสาม

ส่วนอนุสาวรีย์รุ่นถัดมา 
ที่สร้างในช่วงกลางรัชสมัยจะเป็น
ศิลปะฝรั่งรูปแบบนีโอไบแซนไทน์

พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ ๑๒
(ภาพซ้าย) 
เจ้าดารารัศมี ๒๑ 
(ภาพขวา)

ส่วนพระอนุสาวรีย์พระองค์
เจ้าโกมลเสาวมาล พระธิดา
ในรัชกาลที่ ๕ (หมายเลข 
๒๒) มีลักษณะพิเศษ คือ เป็น
ประติมากรรมหินอ่อนรูปเสา
โอเบลิสก์ (Obelisk: เสาแบบ
อียิปต์ ที่เป็นเสาสี่เหลี่ยมยอด
เป็นทรงพีระมิด ซึ่งในยุโรปสมัย
นั้น นิยมนำามาประดับหลุมศพ) 
โดยแกะสลักให้มีผ้าคลุมคาอยู่
ที่ยอดเสา คาดว่าเป็นของนอก
นำาเข้าจากต่างประเทศ

วิหารน้อย เป็นตึกฝรั่ง
ชั้นเดียว ตั้งอยู่ริมรั้วด้าน
เหนือ สำาหรับระลึกถึงเจ้าคุณ
พระประยูรวงศ์ พระสนมเอก 
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
ยืนปางห้ามญาติขนาดเท่าตัว
เจ้าคุณพระประยูรวงศ์

ขณะเดยีวกนัยงัมอีนสุาวรยี์
ที่ไม่เข้าพวกกับคนอื่นในสุสาน
หลวงแห่งนี้ นั่นก็คืออนุสาวรีย์
พระภรรยาเจ้าอีกพระองค์
หนึ่ง คือ พระอรรคชายาเธอ 
พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ ซึ่ง
เป็นพระมารดาของกรมหลวง
ลพบุรีราเมศวร์ ที่สร้างเป็น
ปรางค์เขมรแบบพระปรางค์
สามยอด จังหวัดลพบุรี

ส่วนที่อยู่ด้านใน
สุดของสุสานหลวง คือ 
อนุสาวรีย์หมายเลข ๓๔
เป็นอนุสาวรีย์ของเจ้า
จอมมารดาอ่วม และราช
สกุลกิติยากร ที่มีรูปร่าง
แปลกตาน่าสนใจ ด้วย
ก่อสร้างเป็นเขาหินและ
มีเจดีย์ตั้งอยู่บนยอด ซึ่ง
อัฐิของคุณพุ่ม เจนเซ่น ก็
บรรจุอยู่ที่นี่

อนุสาวรีย์นายเฮนรี
อาลาบาศเตอร์

13

1   เจดีย์ สุนันทานุสาวรีย์
2   เจดีย์ รังษีวัฒนา 
3   เจดีย์ เสาวภาประดิษฐาน
4   เจดีย์ สุขุมาลนฤมิตร์ 
5   โบสถ์โกธิค เจ้าจอมมารดาแส (๑) 
6   โบสถ์โกธิค เจ้าจอมมารดาพร้อม (๑๗) 
7   โบสถ์โกธิค เจ้าจอมมารดาเนื่อง (๒๔)
8   อนุสาวรีย์ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ (๑๒)
9   อนุสาวรีย์ เจ้าดารารัศมี (๒๑)
10 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
11 พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์
12 เจ้าจอมมารดาอ่วม
13 พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล

1
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นายโจอาคิม แกรซ์ี
โรงทหารหน้า เป็นอาคารรุ่นราว

คราวเดียวกับศุลกสถาน โรงภาษีริม
แม่น้ำาเจ้าพระยา จะเห็นว่ามีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน คือ เป็นอาคารสมมาตร 
มุขตรงกลางมีหน้าจั่ว

นั่นเพราะออกแบบโดยสถาปนิกคน
เดียวกัน คือ นายโจอาคิม แกรซี 
(Joachim Grassi) ชาวออสเตรียเชื้อ
สายอิตาลี นายช่างใหญ่มือทองในสมัย
ต้นรัชกาลที่ ๕ ผู้สร้างวังเจ้านายและ
อาคารสาธารณะต่างๆ อีกหลายแห่ง
เช่น วังบูรพาภิรมย์ วังวรวรรณ คุก
มหันตโทษ และศุลกสถานโรงทหารหน้า

สร้างขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่ ๕ ปัจจุบัน คือ อาคารที่ทำาการกระทรวง
กลาโหม นับเป็นตึกฝรั่งยุคแรกๆ ของสยามที่เริ่มมีสถาปนิกฝรั่งตัวจริง
เสียงจริงเข้ามาเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างอาคาร

ด้วยจำานวนของเหล่าทหารหน้าที่มีมากถึง ๒๐,๐๐๐ คน มีหน้าที่
รักษาพระนคร และออกไปประจำาการตามหัวเมืองต่างๆ ตลอดจนเป็น
กำาลังพลในยามศึก ทำาให้ทหารทั้งหมดนี้ต่างอยู่อย่างกระจัดกระจาย 
การสร้างกรมทหารที่เป็นกิจลักษณะขึ้นนี้ จึงได้ใช้เป็นอาคารบัญชาการ
และที่พักของทหาร ตลอดจนใช้เก็บเสบียง พาหนะ และอาวุธต่างๆ 
รวมถึงเพื่อให้สะดวกต่อการรวมพลเพื่อฝึกหัดอีกด้วย

โรงคะเด็ตทหารหน้าเป็นตึกสามชั้น มีลักษณะทางสถาปัตยกรรม
แบบพาลลาเดียน (Palladian) คือ ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีระเบียง
เดินได้โดยรอบ โอบล้อมลานโล่งภายในสำาหรับใช้เป็นที่ฝึกทหาร รูปแบบ
สไตล์นี้ถือเป็นต้นฉบับของค่ายทหารในยุคนั้น แม้กระทั่งค่ายทหารทาเก
บาชิ ที่โตเกียว ซึ่งสร้างขึ้นร่วมสมัยกันนั้น ก็มีรูปแบบนี้เช่นเดียวกัน

The Royal Barrack: Built in 1884 in the beginning of King Rama V’s 
era, this building served as a command center and residence for soldiers. 
It featured a square plan surrounding an inner court. It was used for 
military training and was designed by Joachim Grassi, an Italian architect 
of Austrian nationality, who had designed many buildings in King Rama V’s 
era. Currently, this building is the Ministry of Defense Headquarters. 

มุขตรงกลางเป็นหน้าจั่วแบบวิหารกรีก 
ประดับตราราชวัลลภ

มีประตูเข้า-ออก ขนาบข้างซ้าย-ขวา
ของมุขกลาง

ชายคากุดแบบอาคารฝรั่ง ทำาให้กันแดด
กันฝนไม่ได้

เสาด้านหน้ามุขกลาง ใช้หัวเสาแบบเรียบ  
ที่เรียกกันว่า ดอริก ซึ่งเป็นระเบียบที่มักใช้กับ
อาคารทางทหารโดยเฉพาะ

หากลองสังเกตดูเสาติดผนัง จะพบว่าเสา
ที่ชั้นล่างจะมีขนาดใหญ่สุด ไล่ไปจนถึงชั้นสาม
จะมีขนาดเล็กสุด

แต่เดิมมุขตรงกลางยังไม่มีระเบียงด้าน
หน้า ต่อมาภายหลังมีการต่อเติม และมีปูน
ปั้นทำาเป็นผ้าห้อยที่พนักเฉลียง

สถาปัตยกรรมแบบพาลลาเดียนเป็นอย่างไร?

โรงทหาร I Barrack
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เรื่องเล่าชาวเกาะ

โรงทหารหน้า ที่มีแผนผังเป็น
แบบพาลลาเดียน
ผังอาคารโอบล้อมลานโล่ง
ภายใน ออกแบบโดย โจอาคิม 
แกรซี ในสมัยต้นรัชกาลที่ ๕

โรงกษาปณ์สิทธิการ C11 ก็มีแผนผัง
เป็นแบบพาลลาเดียนเช่นกัน 
ออกแบบโดย นายคาร์โล อัลเลอกรี 
ในสมัยปลายรัชกาลที่ ๕

สถาปัตยกรรมแบบพาลลาเดียนเป็นรูปแบบที่ได้ต้นเค้ามาจากสถาปัตยกรรม
ของกรีก-โรมันที่สถาปนิกสมัยเรอเนสซองส์ อย่าง แอนเดรีย พาลลาดิโอ (Andrea 
Palladio) ใช้ในการออกแบบคฤหาสน์ในอิตาลี 

การวางผังอาคารใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบสนามตรงกลางแบบสมมาตร ช่วยให้
รับแสงสว่างได้มากขึ้น 

ส่วนการประดับตกแต่งใช้ลวดลายแบบกรีกและโรมัน

โรงทหารหน้าเมื่อแรกสร้าง
สังเกตว่าที่มุขกลาง

ยังไม่มีระเบียงด้านหน้า
ด้วยต่อเติมขึ้นมาภายหลัง

ภาพถ่ายทางอากาศโรงทหารหน้า 
ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โอบล้อม
ลานโล่งภายใน

   Ministry of Defense   
7 Sanam Chai Rd.
8.30am-4.30pm Mon-Fri, By Appointment only
02 224 0717
www.mod.go.th
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นายสเตฟาโน คาร์ดู
ช่างฝรั่งชาวอิตาลี ที่คนไทยสมัยนั้นขนานนามว่า 

นายกาดู หรือนายกาโด
เป็นสถาปนิกชาวต่างชาติยุคบุกเบิก ที่เข้ามาทำางานใน

สยามตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ ๕ มีผลงานเป็นตึกฝรั่งรุ่นแรกๆ
ในสยาม เช่น พระราชวังสราญรมย์ หอนาฬิกาตึกไปรษณี-
ยาคาร โรงแรมโอเรียนเต็ล โรงเรียนทหารสราญรมย์

 โดยซิกเนเจอร์ของนายคาร์ดู คือ การออกแบบอาคารให้
มีหน้าบันหรือกระบังหน้า ประดับลวดลายปูนปั้นเป็นตรา
แผ่นดิน หรือพระราชลัญจกร (ในทำานองเดียวกันกับหน้า
จั่วพระที่นั่งในวังที่ประดับด้วยรูปแกะสลักนารายณ์ทรง
ครุฑ) ซึ่งเรียกกันว่าแบบแมนเนอริสม์นั่นเอง

หรืออาคารสำานักงานเดิมของกรมแผนที่ทหาร ตั้งอยู่ด้านข้างของ
โรงคะเด็ตทหารหน้า หรือกระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน สร้างขึ้นในสมัย
กลางรัชกาลที่ ๕ บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของพระราชวังสราญรมย์ เพื่อใช้
เป็น “คะเด็ดสกูล” หรือโรงเรียนนายทหาร

ต่อมาในปลายรัชสมัย เมื่อโรงเรียนคับแคบ จึงได้ย้ายไปตั้งนอก
เมืองที่ถนนราชดำาเนินนอก ในชื่อ “โรงเรียนนายร้อยทหารบก” แล้วใช้
เป็นกรมเสนาธิการทหารบก จนราว ๒๔๗๔ กรมแผนที่ได้ย้ายเข้ามาใช้
อาคารหลังนี้แทน จนได้รวมกิจการเข้ากับกรมแผนที่ทหารบก และเพิ่ง
ย้ายออกไปเมื่อปี ๒๕๖๒ นี่เอง

สมัยเป็นคะเด็ดสกูลนั้น ชั้นล่างเป็นห้องเรียนสำาหรับนักเรียนนาย
ร้อย ส่วนชั้นบนใช้เป็นหอพัก

มีมุขอยู่ด้วยกันถึง ๕ มุข (ปกติจะมีเพียง ๓ มุข คือมุขกลาง และ
มุขหัว-ท้าย เท่านั้น) โดยส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือมุขทั้งสองข้างประตูที่
ขนาบข้างมุขกลาง

ที่มุขกลางและมุขหัวท้าย ประดับกระบังที่หน้ามุข ด้วยตราแผ่นดิน
ในสมัยรัชกาลที่ ๕

ส่วนมุขประตู หน้าบันประดับตราลัญจกรรัชกาลที่ ๕ รูปพระเกี้ยว
และช้างสามเศียร

รูปด้านแบบพระราชวัง
คือ สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิก ที่มีผังอาคาร

เป็นรูปตัว E
มีมุขกลาง และมุขหัว-ท้าย ซ้าย-ขวา เชื่อมด้วย

อาคารไปตลอดแนวยาว
โดยมุขที่ยื่นออกมาจะเน้นให้เป็นจุดเด่น ด้วย

หลังคาหน้าจั่วแบบวิหารกรีก
บ้างก็มีเสาลอยขึ้นไปรับหลังคา ส่วนผนังด้าน

ล่างของอาคารมักฉาบปูนเดินเส้นเลียนแบบการ
เรียงหินโชว์แนว

โรงเรียนนายทหารสราญรมย์

โรงเรียนนายร้อย I Cadet School

D
A
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C07

Saranrom Military School: Built 
in 1892 in King Rama V’s era in 
the precinct of Saranrom Palace, 
the school was used to train cadets. 
The school was later moved to 
another area later in King Rama 
V’s reign. Classrooms were on the 
ground floor and dorm rooms were 
on the upper floor. It was designed 
by an Italian architect named Stefano 
Cardu, one of the first foreign 
architects to work in Siam. The 
distinctive feature of this building 
is the pediments on the roof, a 
signature of Cardu. 

The Royal Thai Survey Depart-
ment recently moved out of this 
building in 2019.

แมนเนอริสม์ (Mannerism)
คือ ลักษณะของมุขที่เน้นส่วนตัวอาคารหรือ

หลังคา ด้วยแผงหน้าบันประดับลวดลาย ซึ่งเป็น
ที่นิยมในยุโรปช่วงคริสตศตวรรษที่ ๑๗ (หรือใน
ราวสมัยอยุธยาตอนปลาย ช่วงรัชสมัยพระเจ้า
ทรงธรรม และพระเจ้าปราสาททอง) ดังตัวอย่าง 
กระบังหน้าที่โรงเรียนทหารสราญรมย์แห่งนี้ และที่
ตึกสุนันทาลัยอีกแห่ง

เรื่องเล่าชาวเกาะ

อาคารหลังนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี
ชื่อนายสเตฟาโน คาร์ดู (Stefano Cardu) โดยการ
ใช้กระบังหน้าตกแต่งอาคารนี้ มีลักษณะคล้ายคลึง
กับตึกสุนันทาลัย (ภายในโรงเรียนราชินี) C08  จึงมี
ความเป็นไปได้ว่าคาร์ดูอาจจะเป็นผู้ออกแบบด้วย
ก็เป็นได้

   Saranrom Military School   
Kalayana Maitri Rd.
Not Open to the Public

C 07

โรงแรมโอเรียนเต็ล
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สร้างขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่ ๕ บนพื้นที่ริมแม่น้ำานอกกำาแพงเมือง 
ด้านหน้าป้อมมหาฤกษ์ บริเวณที่เรียกกันว่าปากคลองตลาด

ชื่ออาคารก็บอกอยู่ว่า สุนันทาอาลัย ก็มีความหมายตรงตัวดังชื่อ 
คือ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 
พระบรมราชเทวี ที่ทิวงคตไปด้วยอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่มขณะเสด็จฯ 
ประพาสบางปะอิน

แรกดำาเนินการใช้เป็นสถานศึกษาสำาหรับกุลธิดา เป็นที่ฝึกหัดครู 
และที่ตั้งของกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน)

จนกระทั่งในปลายรัชสมัย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี ได้
กราบบังคมทูลขอพระราชทานพื้นที่ตึกสุนันทาลัยเพื่อตั้งเป็นโรงเรียน
ราชินี และได้เปิดให้มีการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้

ตึกสุนันทาลัยเป็นอาคาร ๒ ชั้น
ชั้นบนเป็นห้องโถงกว้าง มีระเบียงยาวตลอดขนานไปกับแม่น้ำา
มีห้องมุขตรงกลางยื่นออกมาที่ด้านหน้า และยังมีห้องที่มุขหลังอีก

ด้วย
ชั้นล่างใช้เป็นห้องเรียน ส่วนชั้นบนใช้เป็นห้องประชุม
จะเห็นได้ว่าความสูงของเพดานที่ชั้นบนนั้น สูงกว่าชั้นล่างมาก ซึ่ง

เป็นลักษณะของอาคารแบบคลาสสิกนั่นเอง

อนุสาวรีย์น้ำาพุ ฟอนตานา เพาลา      
ที่กรุงโรม ออกแบบโดยสถาปนิก        
ฟลามิโน พอนซิโอ ในปี ๒๑๕๕
มีรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมประตูชัย    
ที่มีกระบังหน้าลักษณะคล้ายคลึงกับมุข
หน้าของอาคารสุนันทาลัย
 

The Royal Seminary: Built in 
1882 in the early years of King 
Rama V’s era, located by the river, 
the Royal Seminary was dedicated 
to King Rama V’s royal consort 
Queen Sunanda who passed away 
in an accident. Initially, it was a 
school for daughters of the elite 
and also housed the Ministry of 
Education. In 1906, towards the 
end of King Rama V’s era, Queen 
Saovabha asked His Majesty to set 
up a girls’ school in this building, 
titled Rajini School (Queen’s 
school), which is still operating 
today. It is assumed that the 
architecture was designed by 
Stefano Cardu because of the 
pediment on the top of the front  
facade, which is considered Cardu’s 
signature.

 The large dome on the roof 
was rebuilt following the original 
design after it had been removed 
since the weight was causing the 
building to crumble.

มุขกลางด้านหน้า มีขนาดสัดส่วนอย่างประตูชัย
ช่องประตูโค้งตรงกลางมีความกว้างประมาณสองเท่าของด้านข้าง 

ซึ่งเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกับมุขกลางด้านหน้าของพระที่นั่งจักรี
มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง

หน้าบันทำาเป็นกระบัังหน้า ที่ฐานเขียนว่า Royal Seminary 
ประดับลายปูนปั้นตราแผ่นดินที่กลางหน้าบัน

ด้วยการออกแบบที่มีกระบัังหน้า ทำาให้สันนิษฐานว่า นายสเตฟาโน
 คาร์ดู อาจเป็นผู้ออกแบบอาคาร ด้วยเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ
นายช่างฝรั่งผู้นี้ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบแมนเนอริสม์ ลักษณะแบบ
เดียวกับมุขหน้าของโรงเรียนทหารสราญรมย์ (ตึกกรมแผนท่ีทหาร
เดิม) C07

ที่บริเวณมุขหน้า ผนังชั้นล่างมีความหนามากถึง ๑ เมตร เพื่อใช้รับ
น้ำาหนักหลังคากระโจมด้านบน ที่ตั้งอยู่ด้านหลังกระบังหน้า

หลังคากระโจมนี้มารื้อออกในสมัยต่อมา (คาดว่ารื้อในช่วงระหว่าง
รัชกาลที่ ๖ และ ๗) เพื่อลดน้ำาหนักของหลังคาที่ทำาให้อาคารทรุดตัว 
ดังจะเห็นได้ในภาพถ่ายเก่าว่าเป็นหลังคาทรงปั้นหยาธรรมดา เมื่อ
ปราศจากโดมแล้ว

ต่อมาหลังคาโดมได้รับการก่อสร้างต่อเติมให้กลับคืนมาดังเดิมใน
ช่วงปี ๒๕๔๗-๕๐ นี้เอง เมื่อคราวฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีโรงเรียน
ราชินี

โรงสกูลสุนันทาลัย

โรงเรียนสตรี I Seminary

D
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ดีดตึกยกอาคารปูน
รู้หรือไม่? ในปี ๒๕๔๙ คราวบูรณะ

อาคารครั้งใหญ่ เมื่อโรงเรียนมีอายุ
ครบหนึ่งศตวรรษนั้น ได้มีการดีดตึก
สุนันทาลัยขึ้นให้สูงกว่าระดับถนน
นับเป็นปรากฏการณ์ยกอาคารก่อ
อิฐถือปูนแห่งแรกของประเทศไทย
เลยก็ว่าได้

เรื่องเล่าชาวเกาะ

   The Royal Seminary   
444 Maha Rat Rd.
Not Open to the Public 
02 221 1501
www.rajini.ac.th/

C 08

สุนันทาลัย
เมื่อรื้อหลังคาโดมลงแล้ว
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ตึกยาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตึกเรียนเป็นแบบฝรั่ง ๒ ชั้น สร้างขนานไปกับ
ถนนตรีเพชร มีความยาวมากถึง ๑๙๘ เมตร แต่ละ
ชั้นมีห้องเรียนเรียงต่อกันไปถึง ๑๙ ห้อง 

ที่ชั้นสองจะเห็นช่องหน้าต่างเรียงต่อกัน ๕ ช่อง 
ตรงนี้จะเป็นห้องเรียนใหญ่ สลับกับระเบียงทางเดิน                
๖ ช่องของห้องเรียนเล็ก (๒ ห้อง) สลับกันไปเช่นนี้ 
ตลอดความยาวของอาคาร

ด้านในเป็นระเบียงทางเดินยาวไปตามแนวซุ้ม
โค้ง เชื่อมห้องเรียนแต่ละห้องไปตลอดอาคารทั้งสอง
ชั้น ตัวระเบียงหันหน้าเข้าสู่สนามฟุตบอล ภายใน
โรงเรียน จึงเหมาะสำาหรับใช้เป็นอัฒจรรย์ดูกีฬาจาก
หน้าห้องเรียนได้

ช่องทางเข้าโรงเรียนทำาเป็นหลังคาจั่ว มีหน้าบัน
ประดับตราสัญลักษณ์โรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อเติม
ขึ้นมาภายหลัง ทำาให้รูปด้านของตึกยาวไม่สมมาตร 
ผิดแผกไปจากขนบการสร้างอาคารแบบคลาสสิก

ชื่อของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนั้น มีที่มาจากที่ตั้งของ
โรงเรียน เดิมอยู่ที่พระตำาหนัก “สวนกุหลาบ” ด้านท้ายพระบรม
มหาราชวัง อันเป็นตำาหนักที่เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ประทับก่อนจะขึ้น
ครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๕ โดยโรงเรียนแห่งใหม่นี้สอนหนังสือให้กับ
บุตรหลานเจ้านายและข้าราชการ ตามหลักสูตรการศึกษาแบบใหม่ คือ
มีการสอบวัดผล ที่เรียกกันว่า การไล่หนังสือ ขึ้นเป็นครั้งแรกในสยาม

ต่อมาโรงเรียนได้ขยายตัวและระหกระเหินย้ายสถานที่ไปอีกหลาย
แห่ง จนท้ายที่สุดในปีแรกของรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ จึงได้มาลงหลักปัก
ฐานที่ตึกสร้างใหม่ ตรงข้ามพระอุโบสถวัดราชบูรณะ ซึ่งอยู่ทางด้านใต้
ของพระนคร

การก่อสร้างตึกโรงเรียนแห่งใหม่นี้มีมาตั้งแต่สมัยปลายสมัยรัชกาล
ที่ ๕ แล้ว ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของวัดราชบูรณะ ซึ่งมีถนนตรีเพชรคั่น
กลาง โดยกรมโยธาธิการเป็นผู้ออกแบบตึก ส่วนกระทรวงธรรมการ   
(กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) เป็นผู้เช่าที่วัด และออกเงินก่อสร้าง
อาคารเอง

Long Building, Suankularb School: Suankularb School was a Western- 
style school which used modern curricula, with final exams at the end of 
each academic year. The school had been moved from location to location, 
before settling down here. The new school building was built in 1910, 
designed by the Department of Public Works. The 2-story building is 216 
yards long, and is therefore known as the Long Building. The building is 
slightly curved, if you look at it through the long corridor.

กีฬาฮ่าไฮ้
...กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ฮ่าไฮ้...ฮ่าไฮ้...
รู้หรือไม่? เพลงกราวกีฬาที่มีท่อนฮุค

ติดหูนี้ 
มีต้นกำาเนิดมาจากกีฬาสีของโรงเรียน

สวนกุหลาบ
แต่งโดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 

(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) หรือ ‘ครู
เทพ’ อดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการ  
และเป็นผู้นำากีฬาฟุตบอลเข้ามาเผยแพร่
ในสยามโดยให้เล่นกันตามโรงเรียนด้วย

โรงเรียนรัฐ I Public School
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ตึกยาว...โค้งน้อยๆ แต่โค้งนะ
จุดเด่นของตึกยาวใช่ว่าอยู่ที่ความยาวของอาคารเท่านั้น แต่

ตัวตึกที่เห็นยังมีความโค้งน้อยๆ ไม่ได้สร้างขึ้นมาแบบเส้นตรง
อย่างอาคารทั่วไป...เพราะอะไรกันนะ?!!

นั่นก็เพราะอาคารสร้างขึ้นขนานไปกับถนนตรีเพชร ซึ่งเป็น
ถนนที่โค้งอ่อนๆ ด้วยถนนตรีเพชรช่วงนี้ เป็นส่วนต่อขยาย
ที่ตัดใหม่ลงมาจากถนนพาหุรัด เชื่อมต่อไปยังถนนจักรเพชร
หากตัดถนนเป็นเส้นตรง แนวถนนจะไปทับกำาแพงแก้วของ
พระอุโบสถวัดราชบูรณะ ทำาให้ต้องตัดถนนให้ค่อยๆ โค้งเข้าไป
เลียบกับกำาแพงวัด

เราจะเห็นความโค้งนี้ได้ชัดๆ ก็ต่อเมื่อมองลอดระเบียงด้าน
ในของตึกยาวออกไปนั่นเอง

ตึกยาวริมรั้ว
แรกสร้าง ตึกเรียนมีระเบียงทางเดิน

ยาวไปตลอดอาคาร ทั้งด้านนอกที่ติด
ถนนตรีเพชรและด้านใน 

แต่ในปี ๒๔๗๕ เมื่อมีงานฉลอง ๑๕๐ ปี
กรุงรัตนโกสินทร์นั้น รัชกาลที่ ๗ ทรง
โปรดให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
ของรัชกาลที่ ๑ และสะพานพุทธสำาหรับ
ข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยาไปยังฝั่งธนบุรี ซึ่ง
เป็นแนวแกนที่ต่อมาจากถนนตรีเพชร
พอดี ทำาให้ต้องขยายถนนตรีเพชรที่เดิม
เป็นเพียงถนนสายย่อยแคบๆ ให้กลาย
เป็นถนนใหญ่ที่มีขนาดกว้างขวางขึ้น

การขยายถนนจึงทำาให้ต้องร่นพื้นที่
เข้าไปในรั้วโรงเรียนสวนกุหลาบ กิน
บริเวณที่เป็นบันไดและระเบียงด้านที่ติด
กับถนน จึงเหลือแต่ตัวอาคารซึ่งกลาย
มาเป็นกำาแพงของโรงเรียนด้านถนน
ตรีเพชรแทน

ส่วนระเบียงด้านหลัง ที่หันหน้าเข้า
สนาม ได้ปรับให้เป็นด้านหน้าของตึก
แทน โดยมีการต่อเติมบันไดกลางขึ้น
ใหม่ที่ด้านนี้

เรื่องเล่าชาวเกาะ

    Long Building, Suankularb School   
88 Tri Phet Rd.
Not Open to the Public 
02 221 6701
www.sk.ac.th
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คุกมหันตโทษ
ในอดีต การลงโทษผู้กระทำาผิด จะแบ่งที่คุมขัง

ออกเป็น ๒ ประเภท คือ

The New Prison: Built in 1891 
in King Rama V’s era, the New 
Prison followed the concept of a 
prison in Singapore which at the 
time was a British colony. Located 
on the eastern side of the capital, 
the New Prison was designed by 
one of the most sought after West-
ern architects of the time, Joachim 
Grassi. The three buildings are 
located outside the fence served 
as the prison’s offices, and today 
the area inside the prison has 
been renovated into a public park. 
The buildings are now restored 
and developed as the Justice and 
Criminal Discovery Museum.

“คุก” สำาหรับผู้ต้องโทษตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ตั้ง
อยู่บริเวณหน้าวัดพระเชตุพนฯ

ส่วน “ตะราง” ใช้คุมขังผู้ที่มีโทษน้อยกว่า ๖ 
เดือน หรือขังนักโทษที่มิใช่โจรผู้ร้าย

เมื่อสยามเรียนรู้วิทยาการอย่างตะวันตก รัชกาล
ที่ ๕ จึงทรงให้มีการปรับปรุงรูปแบบการจองจำาใหม่
ด้วย โดยให้สร้างคุกใหม่ที่แข็งแรงแน่นหนา และจัด
ระเบียบให้ถูกต้องตามมาตรฐานตะวันตก

แรกเริ่มมีการไปศึกษารูปแบบคุกจากสิงคโปร์
(ในสมัยนั้นอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ) และ
ได้เลือกรูปแบบของเรือนจำาบริกซ์ตัน (Brixton) 
ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นเรือนจำาที่มีความมั่นคง
ในระดับสูงสุดมาใช้ เรียกว่า “คุกกองมหันตโทษ” 
พร้อมกับให้สร้างตะรางขึ้นมาใหม่ด้วย (ตรงบริเวณ
อาคารศาลฎีกา ข้างสนามหลวงในปัจจุบัน) เรียกว่า 
“กองลหุโทษ” โดยคุก เป็นสถานที่คุมขังนักโทษที่
ได้รับการพิจารณาคดีแล้ว ส่วนตะราง คือ ที่คุมขัง
จำาเลยที่อยู่ในระหว่างการรอพิจารณาคดีของศาล

“คุกใหม่” หรือคุกมหันตโทษนี้ ตั้งอยู่บนถนน
มหาไชย ภายในกำาแพงพระนครด้านทิศตะวันออก 
ด้านข้างติดคลองหลอด และอยู่ด้านหลังวัดสุทัศน์ 

เมื่อแรกเปิด มีนักโทษย้ายไปคุมขังมากถึง 
๑,๐๐๐ คน

นับได้ว่าคุกแห่งใหม่นี้มีบริเวณกว้างขวางและทัน
สมัยกว่าเรือนจำาเก่าหน้าวัดโพธิ์เป็นอย่างมาก

อาคารสำาคัญของคุกมหันตโทษ ประกอบด้วย
ตึกฝรั่ง ๓ หลัง อยู่ในพื้นที่ด้านนอกของเรือนจำา ติด
ถนนมหาไชย ใช้สำาหรับเป็นที่ทำาการเรือนจำา โดย
มีอาคารแฝดคู่หนึ่ง สร้างขนาบข้างที่ประตูทางเข้า
หลัก

เรือนจ�า I Prison
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“คุก” “ตะราง”

ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
ตั้งอยู่หน้าวัดโพธิ์

น้อยกว่า ๖ เดือน

หรือขังนักโทษที่มิใช่โจรผู้ร้าย

แต่ละหลังเป็นตึก ๒ ชั้น มีหลังคาปั้นหยา ประดับประดาเพียงเล็ก
น้อย เน้นความเรียบง่ายเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานเป็นหลัก โดย
อาคารแฝดเป็นตึกที่สร้างขึ้นมาก่อน ออกแบบโดย นายโจอาคิม แกร
ซี (Joachim Grassi) สถาปนิกชาวออสเตรียเชื้อสายอิตาลี ซึ่งเข้ามา
ทำางานรับเหมาก่อสร้างในสยาม และได้รับความนิยมอย่างสูงในสมัย
ต้นรัชกาลที่ ๕ ซึ่งโรงทหารหน้า หรือกระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน C06 
ก็เป็นผลงานอันโดดเด่นของนายช่างฝรั่งผู้นี้เช่นกัน

คุกกองมหันตโทษ ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น เรือนจำาพิเศษกรุงเทพ 
และท้ายที่สุดได้ย้ายผู้ต้องขังออกไปในปี ๒๕๓๔ ก่อนจะปรับปรุงพื้นที่
ให้เป็น “สวนรมณีนาถ” สวนสาธารณะซึ่งเปิดให้ใช้งานในปี ๒๕๔๒

ตกึเก่าทัง้สามไดร้บัการอนรุกัษแ์ละพฒันาใหเ้ปน็พพิธิภณัฑร์าชทัณฑ ์
แสดงประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์ และการลงโทษแบบต่างๆ 
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม พร้อมเปิดให้เข้าชมได้ในอีกไม่นานนี้

เรือนจำาบริกซ์ตัน (Brixton) ที่ประเทศอังกฤษ
ขึ้นชื่อในฐานะคุกที่มีความมั่นคงในระดับสูงสุด
(Maximum Security)
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โรงกษาปณ์สิทธิการ
อาคารสวยคลาสสิกเช่นนี้ ใครเลยจะคิดว่าแท้จริงแล้ว...

มันคือ โรงงาน!
ใช่แล้ว...ที่นี่เป็นโรงงานจริงๆ แต่เป็นโรงงานผลิตเหรียญ

เงินสำาหรับใช้จ่ายภายในประเทศ ตั้งอยู่ริมคลองคูเมืองเดิม
ด้านเหนือของพระนคร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ แทน
โรงกษาปณ์เดิมที่ตั้งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง

โดยโรงงานแห่งใหม่นี้ได้ติดตั้งเครื่องจักรใหม่สำาหรับผลิตเงินเหรียญ
 นำาเข้าจากเมืองเบอร์มิงแฮม (Birmingham) ประเทศอังกฤษ ทำาให้
มีกำาลังผลิตได้ถึงวันละ ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญ นับได้ว่าเป็นโรงงานขนาด
ใหญ่ใจกลางพระนครเลยทีเดียว

ตัวอาคารออกแบบโดย นายคาร์โล อัลเลอกรี (Carlo Allegri) 
วิศวกรชาวอิตาลีแห่งกระทรวงโยธาธิการ

แผนผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีลานโล่งตรงกลางสำาหรับไว้หอ
เหล็กเก็บน้ำา โดยมีอาคารล้อมรอบ (เป็นแผนผังแบบที่เรียกกันว่า “
พาลลาเดียน” คล้ายกับโรงทหารหน้า หรือกระทรวงกลาโหม C06 ที่
สร้างขึ้นก่อนหน้านั้นเป็นระยะเวลาหลายปี)

The Royal Mint: Constructed in 1902 towards the end of King Rama 
V’s era, it was designed by Italian engineer Carlo Allegri under the 
Department of Public Works, to serve as a new mint responsible for the 
production of Thai coins, replacing the old one inside the Grand Palace. 
Its roof span is 11 yards wide and does not require supporting columns. 
Currently, the building is home to the National Gallery.

ตรงกลางด้านหน้าเป็นอาคาร
หลัก สูง ๒ ชั้น ใช้เป็นสำานักงาน

มีหลังคาจั่วแบบวิหารกรีก 
และประดับตราแผ่นดินในสมัย
รัชกาลที่ ๕

อาคารปีกโดยรอบเป็นอาคาร
ชั้นเดียว ใช้เป็นส่วนของโรงงาน

มีหลังคาจั่วซ้อน ๒ ชั้น เพื่อ
ให้มีช่องสำาหรับระบายอากาศ
ระหว่างชั้นหลังคา

จุดเด่นของโรงกษาปณ์แห่งนี้ 
คือ โครงหลังคาของส่วนโรงงานที่
เป็นเหล็กยึดแนวทแยง (Truss) 
มีดั้งหลังคากลาง และค้ำายันแนว
ทแยง นับว่าเป็นความก้าวหน้า
อย่างหนึ่งในการก่อสร้างสมัยนั้น 
ซึ่งช่วยทำาให้มีช่วงหลังคาที่กว้าง
ขึ้นถึง ๙.๖๕ เมตร โดยไม่จำาเป็น
ต้องมีเสามารองรับ

ถึงแม้จะเป็นโรงงาน แต่ก็ไม่
วายที่จะตกแต่งประดับประดา
ด้วยรายละเอียดฟรุ้งฟริ้ง ทั้งสัน
หลังคาและเชิงชาย ตกแต่งด้วย
เหล็กแผ่นฉลุลาย เลียนแบบเชิง
ชายไม้ขนมขิง

ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธ 
ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์    
ที่เรามักเรียกกันติดปากว่า    
“หอศิลป์เจ้าฟ้า”

นายคาร์โล อัลเลอกรี
นับเป็นนายช่างฝร่ังอีกคนหน่ึง ท่ีเข้ามาทำางานในสยามช่วงจังหวะเวลาอัน

เหมาะสมเป็นอย่างย่ิง ด้วยเป็นยุคหัวเล้ียวหัวต่อของงานก่อสร้าง อันเกิดจาก
การก่อต้ัง “กรมโยธาธิการ” ข้ึน เพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบในการ
ออกแบบก่อสร้างอาคารต่างๆ ของรัฐ แทนการจัดจ้างบริษัทรับเหมาเอกชนของ
สถาปนิกและวิศวกรอิสระจากตะวันตก

นายคาร์โล อัลเลอกรี (Carlo Allergri) วิศวกรหนุ่มจากอิตาลีเดินทางมา
แสวงโชคในสยามช่วงกลางรัชกาลที่ ๕ โดยทำางานให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ของนายโจอาคิม แกรซี (Joachim Grassi) ที่มีเชื้อสายอิตาลีเช่นกัน ซึ่งขณะ
นั้นบริษัทของนายแกรซีเป็นที่นิยมอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากผลงานออกแบบ
ก่อสร้างวังเจ้านายและอาคารของรัฐทั้งหลายที่มีอยู่ให้เห็นเป็นประจักษ์พยาน
จำานวนมาก

กระทั่งกรมโยธาธิการก่อตั้งขึ้นมาพอดี ในปี ๒๔๓๒ นายอัลเลอกรีจึงได้เปลี่ยน
มารับราชการที่นี่แทน ในตำาแหน่งวิศวกร ผู้รับผิดชอบตรวจและควบคุมงาน
ออกแบบก่อสร้างในทุกๆ โปรเจกต์ของกรมโยธาธิการ และนายช่างฝรั่งผู้นี้เอง
ก็เป็นผู้ออกแบบสะพานต่างๆ ในพระนคร โดยนำาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงยาว เข้ามาใช้ในการสร้างสะพานขึ้นเป็นครั้งแรกในสยาม อาทิ สะพานผ่าน
ภิภพลีลา ผ่านฟ้าลีลาศ ก็ล้วนเป็นผลงานของเขาทั้งสิ้น

นอกจากนี้แล้วเขายังเป็นวิศวกรคำานวณโครงสร้างอาคารแทบทุกหลังของ
กรมโยธา รวมไปจนถึงพระที่นั่งอนันตสมาคมหลังใหม่ด้วย

โรงกษาปณ์ I Coin Mint
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เรื่องเล่าชาวเกาะ

บน: สะพานผ่านภิภพลีลา
ล่าง: สะพานผ่านฟ้าลีลาศ

   National Gallery   
4 Chao Fa Rd.
9.00am-4.00pm Wed-Sun
02 281 2224

C 11

ก่อนจะสร้างสะพาน
พระปิ่นเกล้า ในปี ๒๕๑๔
ด้านหน้าโรงกษาปณ์เป็น
คลองคูเมืองชั้นในมาก่อน 
ที่เรียกว่า คลองโรงไหม
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โรงพิมพ์บำารุงนุกูลกิจตั้งอยู่ในย่านสี่กั๊กเสาชิงช้า บนถนนบำารุงเมือง 
ถนนการค้าสายสำาคัญสายหนึ่งของพระนครในยุคนั้น เห็นเป็นอาคาร
เก่าแบบนี้ ใครจะคิดว่าเคยเป็นโรงพิมพ์มาก่อน แถมยังเป็นโรงพิมพ์
เอกชนที่เปิดดำาเนินงานมาตั้งแต่สมัยกลางรัชกาลที่ ๕ อีกต่างหาก

ที่ว่าเป็นโรงพิมพ์เอกชนนั้น ด้วยเป็นกิจการของหลวงดำารงธรรม
สาร (มี ธรรมาชีวะ) ปลัดกรมอัยการ ซึ่งภายหลังได้ออกจากราชการ
เพื่อมาดำาเนินธุรกิจโรงพิมพ์อย่างเต็มตัว

การพิมพ์ถือเป็นเรื่องใหม่ในสมัยนั้น ถึงแม้หมอบลัดเลย์ มิชชัน-
นารีชาวอเมริกา จะนำาแท่นพิมพ์เข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔
แล้วก็ตาม งานพิมพ์จัดว่าเป็นเครื่องมือให้ชาวสยามได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
กว้างขวางขึ้น ซึ่งพวกเราก็ตื่นตัวกับหนังสือและสิ่งพิมพ์เป็นอย่างมาก

โรงพิมพ์แห่งนี้รับบริการพิมพ์หนังสือหลากหลายประเภท ทั้ง
หนังสือของหลวง หนังสืองานศพ หนังสือธรรมะ หนังสือเรียน รวมไป
จนถึงหนังสือราชกิจจานุเบกษาต่างๆ ด้วย

โดยเริ่มแรกที่ตั้งแท่นพิมพ์และเปิดกิจการนั้น มีออเดอร์เข้ามามาก
ยิ่งกว่าโรงพิมพ์อื่นๆ แต่ต่อมาเมื่อเข้าสู่รัชกาลหลังๆ ก็มีโรงพิมพ์เปิด
ใหม่ขึ้นเป็นจำานวนมาก งานที่นี่จึงค่อยๆ ลดลงไปในที่สุด

โรงพิมพ์บำารุงนุกูลกิจได้เปิดดำาเนินงานมาอย่างยาวนานจนกระทั่ง
ถึงรุ่นที่ ๔ ซึ่งเป็นเหลนของหลวงดำารงธรรมสาร และได้ปิดตัวลง
อย่างเงียบๆ เมื่อราว ๓๐ ปีที่แล้ว จบตำานานโรงพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดใน
ประเทศไทยไป 

ปัจจุบันตึกเก่าหลังนี้ได้รับการดูแลรักษาไว้ และมีโครงการอนุรักษ์ที่
จะฟื้นคืนอดีตอันรุ่งโรจน์ของอาคารแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาอีก
ครั้ง...โปรดติดตามกันต่อไป...

ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน สูง ๒ ชั้น ผัง
อาคารเป็นสี่เหลี่ยม ยาว ๑๒ ช่วงเสา 
มีประตูเข้า ๒ ทาง 
รูปด้านสมมาตรแบบอาคารคลาสสิก
การตกแต่งแบบเรียบง่าย เน้นการใช้งาน
เป็นสำาคัญ แต่กระนั้นก็ยังมีการประดับ
ลูกไม้เชิงชายอยู่บ้าง
หลังคาทรงปั้นหยาซึ่งเป็นแบบมาตรฐาน
ของตึกฝรั่งในยุคนั้น ส่วนวัสดุมุงหลังคา
ใช้กระเบื้องซีเมนต์ อันเป็นวัสดุอย่างใหม่
ด้วยเช่นกัน

กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์โรงพิมพ์บ�ารุงนุกูลกิจ

โรงพิมพ์ I Print Shop
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Bamrung Nukunkit Print Shop: 
Opened in 1895 in King Rama V’s 
era, it was a leading printing house 
located on Bamrung Mueang Road, 
a business district at the time. The 
business continued into the family’s 
fourth generation, and was later 
closed down around 30 years ago.

ดูเหมือนหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของถนนเจริญกรุง จะนับจากกรม
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์แห่งนี้ เป็นตึกฝรั่งแสนโก้ ตรงวงเวียน
หน้าวัดโพธิ์ ที่สร้างขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ ๖ บนที่ดินอันเคยเป็นคุก
เก่าหน้าวัดโพธิ์ ก่อนที่จะกลายมาเป็นสวนเจ้าเชตุ และใช้เป็นที่ทำาการ
ของทหารราชวัลลภรักษาพระองค์ในเวลาต่อมา ภายหลังจึงเปลี่ยน
เป็นที่ตั้งของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนอย่างในทุกวันนี้ 

ตึกสองชั้นสร้างขนานไปกับถนนเจริญกรุง มีจุดเด่นที่ทางเข้าตรง
มุมถนนทำาเป็นมุขสูง ๓ ชั้นยื่นออกมา โดยโถงทางเข้ามีเสาขนาดใหญ่
รองรับหน้าบันจั่วแบบวิหารกรีก ประดับด้วยตราแผ่นดิน พร้อมกับระบุ
ปีที่สร้าง คือ ปี ๒๔๖๖

หัวเสาระเบียบไอโอนิค (ลวดลายม้วนก้นหอย หรือเขาแกะ) ตัวเสา
เซาะร่องตามแนวดิ่ง

หากลองสังเกตที่อาคารด้านถนนเจริญกรุง จะเห็นหัวเสาที่ชั้นสอง
มีหูช้างทำาเป็นลวดลายรูปก้นหอยขึ้นไปยันรับกันสาด ถือเป็นราย
ละเอียดการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอาคารแห่งนี้

The Royal Guard Regiment: Constructed in 1923 in King Rama VI’s 
era on the area that used to be an old prison in front of Wat Pho. It is a 
Western-style building with a portico at the corner of the roads, featuring 
the Siamese seal on the pediment. Currently, it is the Territorial Defense 
Command Center. Inside, there is King Rama VI’s Museum which displays a 
collection of King Rama VI’s wardrobes in a perfect condition. You can step 
out on the balcony to enjoy the spectacular view of the Grand Palace.

น้อยคนนักจะรู้ว่าที่ตึกกรมการรักษา
ดินแดนแห่งนี้มีพิพิธภัณฑซ์่อนอยู่ด้วย 
นั่นคือ พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ ๖

หากมาถึงให้แจ้งที่ป้อมทหารด้านหน้า
ว่าจะมาดูพิพิธภัณฑ์ แล้วสาวเท้าลอด
อุโมงค์ทางเข้าไปด้านในได้เลย

ที่ชั้นสองจัดแสดงเป็นเรื่องราวพระ
ราชกิจในพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มี
รองพระบาทสีแดงที่ทรงตอนประกาศ
สงครามเข้าร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตร 
ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๔๖๐

ชั้นสามเป็นไฮไลท์ ด้วยรวบรวมฉลอง
พระองค์เครื่องแบบต่างๆ อีกทั้ง พระ
มาลา ฉลองพระบาท ที่อนุรักษ์และจัด
แสดงไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม พลาดไม่ได้ คือ 
พระสนับเพลาที่คว้านตรงขอบเอวเพื่อ
เลี่ยงแผลจากการผ่าตัดพระอันตะติ่ง 
(ไส้ติ่ง) และหลายคนคงอดอมยิ้มไม่ได้
เมื่อได้เห็นรองพระบาทหนังแกะผูกโบว์
สีชมพูโอลด์โรส นอกจากนี้ยังมีห้องทรง
งานจริงของพระองค์อีกด้วย

ที่สำาคัญถือเป็น The Must สำาหรับ
โปรแกรมนี้เลยก็ว่าได้ อย่าลืมเปิดออก
ไปที่ระเบียงด้านนอก คุณจะได้เห็นวิว
มุมสูงของท้ายพระบรมมหาราชวังได้
อย่างเต็มตา ชมวิวกันเสร็จ อย่าลืมแชะ
รูปเก็บไว้ แล้วลงไปชิมกาแฟก่อนกลับ
กันที่ “อรรถรสคาเฟ่” บริเวณชั้นล่าง จะ
มีน้องๆ พลทหารหัวเกรียนคอยชงลาเต้
ให้ทุกคนได้จิบกันด้วยจ้า

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ ๖ 
เปิดแค่วันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นเด้อ

ชม แชะ ชิม 
ที่พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ ๖

เรื่องเล่าชาวเกาะ

   The Royal Guard Regiment 
Charoen Krung Rd.
8.30am-4.30pm Mon-Fri
02 221 1733-4
www.tdc.mi.th/index.html

C 13   Bamrung Nukunkit Print Shop   
79-83 Bamrung Mueang Rd.

C 12
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สถานีต�ารวจนครบาลพระราชวัง อาคารกระทรวงพาณิชย์
บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมชายธง หัวมุมล่างสุดของเกาะรัตนโกสินทร์

ชั้นในนั้น เป็นที่ตั้งของสถานีตำารวจนครบาลพระราชวัง ซึ่งเป็นพื้นที่
เดิมของวังกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ พระโอรสในรัชกาลที่ ๓ ต่อมา
มีเจ้านายองค์อื่นๆ สับเปลี่ยนมาครองวังนี้จนถึงรัชกาลที่ ๖ จึงได้
รื้อวังลง และสร้างเป็นสถานีตำารวจถนนสนามไชยขึ้นมาแทน

หากกล่าวถึงกิจการตำารวจสมัยใหม่แบบฝรั่ง จะว่าไปก็เริ่มมีมาใน
สยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ แล้ว เรียกกันว่าพลตระเวน ส่วนสถานี
ตำารวจนครบาลแห่งนี้ ย้ายมาจากบริเวณท่าเตียน ตัวอาคารสร้าง
ในสมัยเดียวกับอาคารกระทรวงพาณิชย์ที่อยู่ด้านหลัง C15 และยัง
ออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกัน นั่นคือ นายมาริโอ ตามานโญ 
นายช่างชาวอิตาลีแห่งกรมโยธาธิการ แต่สถานีตำารวจแห่งนี้ได้
ออกแบบไว้ก่อนอาคารกระทรวงพาณิชย์ราว ๗ ปี

รูปแบบของอาคารเป็นชั้นเดียว มีโถงกลาง ที่ปลายปีกทั้งสองด้าน
มีระเบียงรูปครึ่งวงกลม   

เนื่องจากเป็นยุคที่เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่อย่างคอนกรีต 
เสริมเหล็กเริ่มเข้ามาแล้ว อาคารนี้จึงมีการใช้ ค.ส.ล. ร่วมกับระบบ
โครงสร้างแบบกำาแพงรับน้ำาหนักซึ่งเป็นเทคนิคฝรั่งแต่ดั้งเดิม

ซุ้มเหนือหน้าต่างเป็นปูนปั้นรูปเทพธิดาแบบฝรั่ง ดังจะเห็นได้ที่ซุ้ม
ระเบียงของอาคารกระทรวงพาณิชย์เช่นกัน (มิวเซียมสยามในปัจจุบัน)

เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นวังเก่า ๔ วัง ที่เรียกรวมกันว่า กลุ่มวังท้ายวัด
พระเชตุพนฯ เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่ ๓ รุ่นแรก
ที่ออกมาครองวัง หลังจากนั้นก็มีพระองค์เจ้าอีกหลายองค์สับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมาครองวังทั้งสี่นี้

จวบจนรัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้น
เมื่อปี ๒๔๖๓ เพื่อแก้ไขภาวะเศรษฐกิจตกต่ำา และย้ายมาอยู่ที่ตึกฝรั่ง
สร้างใหม่หลังนี้ในปี ๒๔๖๕

ตัวอาคารออกแบบโดยนายมาริโอ ตามานโญ สถาปนิกชาวอิตาลี 
จากกรมโยธาธิการ ผู้ออกแบบสถานีตำารวจนครบาลพระราชวัง C14 ที่
อยู่ถัดไปด้วย

อาคารหลังนี้นับได้ว่ารับใช้กระทรวงพาณิชย์มาเป็นเวลานาน จน
กระทั่งย้ายไปที่แห่งใหม่ที่สนามบินน้ำาในปี ๒๕๓๒ ก่อนจะอนุรักษ์และ
พัฒนาให้เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการของมิวเซียมสยามอย่างเช่น
ในปัจจุบัน

The Ministry of Commerce Building: Formerly a cluster of four palaces 
behind Wat Pho, in the reign of King Rama VI, the Ministry of Commerce 
was established in 1920 and moved here in 1922. It was designed by 
Italian architect Mario Tamagno. The 3-story building featured a load-bearing 
wall system with reinforced concrete structures, so the walls were only 
a foot thick. The building has been restored and developed into Museum of 
Siam today. The distinctive feature is the stairwells at the center, which 
use the walls to hold the weight of each step, so they do not require any 
supporting columns. 

Phra Ratchawang Metro Police 
Station: Formerly a palace ground, 
the original construction was 
demolished in King Rama VI’s era 
and rebuilt as a police station 
in 1915, designed by Italian 
architect Mario Tamagno under 
the Department of Public Works. 
It is a one-story building with a 
load-bearing wall system and  
reinforced concrete structures, 
a new construction technique at 
the time.  

สถานีต�ารวจ I Police Station
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อาคารส�านักงาน I Office Building

C15
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   Museum of Siam   
4 Sanam Chai Rd.
10.00am-6.00pm Tue-Sun
02 225 2777
www.museumsiam.org
museumsiamfan

C 15
   Phra Ratchawang Metro Police Station  
79 Maha Rat Rd.
24 hrs.
02 224 5050
policepk.siam2web.com

C 14



  102   103

จะเห็นได้ว่าอาคารกระทรวงพาณิชย์นั้น ตั้งหัน
หน้าเข้าหามุมถนน ซึ่งเป็นแนวนิยมของการวางผัง
อาคารในสมัยนั้น

ผังอาคารเป็นรูปตัว E เน้นที่มุขกลางและมุขหัว
ท้าย ตามขนบของอาคารคลาสสิกแบบฝรั่ง

ด้วยเป็นอาคารที่ทำาการของหน่วยงานราชการ
อันเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก จึงไม่มีการประดับ
ประดาตกแต่งอะไรเป็นพิเศษ

โครงสร้างอาคารเป็นผนังรับน้ำาหนัก ซึ่ง
เป็นเทคนิคแบบโบราณของตึกฝรั่ง ผสมกับ
คอนกรีตเสริมเหล็ก เทคนิคล้ำาสมัยในยุคนั้น 

และเนื่องจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่
อาจประดับลวดลายปูนปั้นลงบนพื้นผิว เพราะอาจ
หลุดร่อนได้ จึงทำาให้อาคารดูเรียบง่ายกว่าตึกฝรั่งใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ ที่สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ 

ที่สำาคัญการใช้คอนกรีตเสริมเหล็กยังช่วยทำาให้
ผนังอาคารบางลงด้วย คือมีความหนาแค่เพียง 
๓๐-๔๐ ซม. เท่านั้น ซึ่งหากเป็นโครงสร้างกำาแพง
รับน้ำาหนักแล้ว ผนังอิฐจะหนาถึง ๗๐-๘๐ ซม. เลย
ทีเดียว

การเข้ามาของคอนกรีตเสริมเหล็กนี้ จึงเป็นการ
ส่งสัญญาณให้รู้ว่า ...ในไม่ช้า อาคารที่ก่อสร้างต่อ
จากนี้ไปจะมีลักษณะที่เรียบง่ายขึ้น และไม่มีการ
ประดับลวดลายมากมายอย่างที่เคยเป็นมา

ฐานรากของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
รองรับผนัง

ใต้พื้นอาคารชั้นล่างปูด้วยแผ่นคอนกรีตขนาด
ใหญ่รูปโค้งทั่วทั้งพื้นที่ เพื่อป้องกันความชื้นจากดิน
ซึมเข้าสู่พื้นไม้ชั้นล่างได้ ถือเป็นเทคนิคการก่อสร้าง
ที่นำามาประยุกต์ใช้กับอาคารในภูมิอากาศร้อนชื้น
อย่างประเทศไทย

โถงบันไดกลางภายในตึก เป็นไฮไลท์
สำาคัญของอาคารแห่งนี้ ด้วยใช้ก้านคอนกรีต
เสริมเหล็กยื่นออกมาจากผนังอาคารเป็น
โครงสร้างรับบันไดแต่ละขั้น น้ำาหนักเวลา
ขึ้นลงบันไดจึงถ่ายไปลงที่ผนัง โดยไม่จำาเป็น
ต้องทำาเสาขึ้นมารับโครงสร้างบันไดให้รก
หูรกตาเลยแม้แต่น้อย โถงบันไดกลางจึงดู
โปร่งโล่ง สามารถมองทะลุถึงกันได้ตลอด

บริเวณนี้จึงนับว่าเป็นอีกจุดหนึ่ง ที่ทุก
คนต้องมาเช็คอินและแชะภาพลงโซเชียล
มีเดียกัน...ฉะนั้นหากใครไม่มีภาพตรงนี้ 
ถือว่ามาไม่ถึงนะ จะบอกให้ !

นายมาริโอ ตามานโญ Mario Tamagno ค.ส.ล. ส.บ.ม.
การใช้ “คอนกรีตเสริมเหล็ก” เป็น

โครงสร้างของอาคาร เริ่มแพร่หลาย
อย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ ๖ ถือเป็น
เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบใหม่ ที่มา
ทดแทนโครงสร้างแบบผนังรับน้ำาหนัก
 ส่งผลให้อาคารเปลี่ยนโฉมหน้าไปจาก
เดิม กล่าวคือ ค.ส.ล. ทำาให้มีผนังที่บาง
ลง และช่วยให้สร้างอาคารที่มีโถงหรือ
พื้นที่ภายในที่โล่งกว้างกว่าเดิมได้ 

นอกจากนี้ สยามเรายังสามารถ
ผลิตพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ได้ตั้งแต่
ปี ๒๔๕๖ แล้ว (ต้นรัชกาลที่ ๖) ซึ่ง
ก็คือ ปูนซีเมนต์ทั่วไปที่เราเห็นกัน
อยู่บ่อยๆ ตามงานก่อสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กต่างๆ ที่มีลักษณะ
เป็นผงปูนสีเทา ก่อนนำาไปใช้ต้องผสม
กับหินหรือทรายก่อนนั่นเอง

เรื่องเล่าชาวเกาะ
ลักษณะเด่นของอาคารร่วมรุ่นในยุคนี้ก็คือ
กันสาดคอนกรีตเสริมเหล็กที่ยื่นออกมาจาก
ตัวอาคารเพื่อใช้บังแดด

สถาปนิกชาวอิตาลีอีกผู้หนึ่งที่เป็นกำาลังสำาคัญในการปรับภูมิ
ทัศน์เมืองบางกอกให้ดูศิวิไลซ์ขึ้น
  นายมาริโอ ตามานโญ (Mario Tamangno) เดินทางเข้ามา
รับราชการที่กรมโยธาธิการ ในสยาม เมื่อปี ๒๔๔๓ สมัยปลาย
รัชกาลที่ ๕ ภายใต้สัญญาที่ยาวนานถึง ๒๕ ปี ขณะนั้นเองเขา
เป็นเพียงเด็กหนุ่มจบใหม่ในวัย ๒๓ ปีเท่านั้น แต่ก็ได้สร้าง

ผลงานมากมายจนเป็นที่ประจักษ์  ในช่วงเวลาที่สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเฟื่องฟู
อย่างเต็มที่ ณ พระนครแห่งนี้

ผลงานที่โดดเด่นของเขา มักปรากฏในเขตเมืองใหม่ คือ นอกเกาะเมืองออกไป
และในบริเวณชานเมืองอย่างพระที่นั่งดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) ตัวอย่างเช่น
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระที่นั่งอภิเษกดุสิต วังปารุสกวัน วังบางขุนพรหม และ
พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นต้น

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ก็ยังมีผลงานการออกแบบ ได้แก่ วังมะลิวัลย์ D06 บ้าน
พิษณุโลก บ้านนรสิงห์ กระทรวงพาณิชย์ (มิวเซียมสยามในปัจจุบัน) สถานีตำารวจ
พระบรมมหาราชวัง และห้องสมุดเนลสัน เฮย์ส เป็นต้น

ส่วนตึกที่ให้เช่าสำาหรับทำาการค้า ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเกาะเมือง ที่เขารับผิดชอบ ก็มี 
“อาคารบีกริม” ที่แยกสามยอด L04 เมื่อสมัยปลายรัชกาลที่ ๕ และ “ตลาดมิ่งเมือง”
ที่ถนนพาหุรัด L06 ในปลายรัชกาลที่ ๖ ซึ่งอาคารขนาดใหญ่ทั้งสองแห่งนี้ได้รื้อลงไป
แล้ว

กระทั่งในสมัยต้นรัชกาลที่ ๗ นายมาริโอ ได้จากแผ่นดินสยามกลับไปยังบ้านเกิด 
เหลือไว้แต่เพียงผลงานที่ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าอย่างมากมายจริงๆ
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ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำาเทรนด์...ย่อมไม่ตามใครอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจึง
ไม่น่าแปลกใจเลยว่า คนกลุ่มแรกๆ ที่เริ่มเรียนรู้และรู้จักปรับตัวเข้าหา
วัฒนธรรมตะวันตก จะเป็นชนชั้นนำาของสยาม โดยเฉพาะเจ้านายหนุ่มหัว
ก้าวหน้าทั้งหลาย ต่างพากันตบเท้าเก็บกระเป๋าเข้ามาประทับในตึกฝรั่งกัน
ให้คึกคัก ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่รุกคืบเข้ามาอย่างช้าๆ 

วังเจ้านายสไตล์ฝรั่งในสมัยนั้นจึงผุดขึ้นกันราวกับดอกเห็ด แต่ที่หลง
เหลือให้เห็นในเกาะรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่มักเป็นตำาหนักของเจ้านายใน
สายรัชกาลที่ ๔ (พระเจ้าน้องยาเธอของรัชกาลที่ ๕) อย่างเช่น วังบูรพา
ภิรมย์ L02 วังวรวรรณ D03 วังสมมตอมรพันธุ์ D04 และวังมะลิวัลย์ D06

ครั้นเจ้านายรุ่นต่อมา (เหล่าพระโอรสของรัชกาลที่ ๕) เสด็จกลับ
จากการศึกษาต่อต่างประเทศ พื้นที่เกาะเมืองก็แออัดไปด้วยวังเจ้านาย
รุ่นเก่าเสียแล้ว ทำาให้ต้องออกไปปลูกสร้างวังกันในพื้นที่เมืองใหม่นอก
เขตพระนครกัน อย่างเช่นวังปารุสกวัน วังบางขุนพรหม วังลดาวัลย์ และ
วังเทเวศน์

The first group of people who became acquainted and adapted 
to Western influences was the Siamese elite, especially the  
progressive gentlemen. They were interested in Western-style 
architecture and had their new residences built accordingly.  
As Western influences crept in little by little, many Western- 
style palaces emerged. Some of the remaining ones include 
Burapha Palace, Narathip Palace, Palace of Prince Svasti Pravat, 
and Palace of Prince Kritakara.

ตึกฝรั่ง วังเจ้านาย

พระที่นั่งสไตล์ยุโรปนี้สร้างขึ้นใหม่ เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระปิ่น
เกล้าเจ้าอยู่หัวได้บวรราชาภิเษกเป็นกษัตริย์ที่วังหน้า แล้วเสด็จฯ มา
ประทับที่พระราชวังบวรสถานมงคลแห่งนี้เป็นการถาวร หลังจากที่วัง
หน้าได้ร้างผู้ครองมานานร่วม ๒๐ ปี

พระปิ่นเกล้าฯ ทรงเรียกพระที่นั่งองค์นี้ว่า “พระที่นั่งวงจันทร์” 
ตามพระนามของพระธิดา พระองค์เจ้าวงจันทร์ ต่อมาเมื่อพระปิ่น
เกล้าฯ สวรรคต จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “อิศเรศราชานุสรณ์” เพื่อเป็น
อนุสรณ์แด่ “กรมขุนอิศเรศรังสรรค์” ตามพระนามเดิมของพระองค์

พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ ถือว่าเป็นพระที่นั่งแบบฝรั่งองค์แรกๆ
ที่สร้างขึ้นในสยามก็ว่าได้ ด้วยเป็นยุคบุกเบิกที่เริ่มรับอารยธรรมจาก
ยุโรป ตลอดจนพระปิ่นเกล้าฯ เองก็เป็นเจ้านายหัวก้าวหน้าที่ทรง
โปรดปรานการใช้ชีวิตสมัยใหม่อย่างชาวตะวันตก นอกจากนี้แล้ว
พระที่นั่งองค์นี้ยังเคยใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่าง เซอร์
จอห์น เบาว์ริง ราชทูตอังกฤษ ครั้งมาเยือนสยามในปี ๒๓๙๘ อีกด้วย

ในยุคแรกของการก่อสร้างอาคารแบบตะวันตกในสยามนั้น ใช้ฝีมือ
ของช่างไทยและช่างจีนเป็นหลัก ด้วยยังไม่มีการว่าจ้างนายช่างฝรั่งให้
เข้ามาทำาหน้าที่ การก่อสร้างตึกฝรั่งในสมัยนี้จึงเป็นงานก๊อปที่ทำาให้
ออกมาคล้ายกับอาคารต้นฉบับแบบตะวันตก โดยจำาองค์ประกอบเพียง
แค่รูปร่าง และการประดับประดามาใช้เท่านั้น ไม่ได้ทำาหน้าที่โครงสร้าง
จริงอย่างสถาปัตยกรรมต้นแบบ

นอกเหนือจากนี้แล้วยังมีตึกฝรั่งร่วมรุ่นที่แผ้วถางทางมาด้วยกัน
 ได้แก่ หมู่พระที่นั่งอภิเนาว์นิเวศ ในวังหลวง (ปัจจุบันรื้อลงหมดแล้ว) 
วังสราญรมย์ (หลังเก่า) และเขาวังหรือพระนครคีรี ที่เพชรบุรี ซึ่งสร้าง
ขึ้นมาไล่เลี่ยกันในสมัยรัชกาลที่ ๔ นี้เอง

พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ D01
Itsaret Mansion: The mansion 

was a private residence of King 
Pinklao, King Rama IV’s viceroy 
and also the second king. It was 
one of the first Western-style 
buildings in Siam. At the time, 
the buildings were designed and 
constructed by Thai and Chinese 
craftsmen. Despite being a West-
ern-style, two-story bungalow, the 
use of space was not different from 
a traditional Thai house, where the 
dwellers would reside only on the 
upper floor.

D
A
T
A

 Western-style Palaces

   Itsaret Mansion 
National Museum Bangkok, 
Na Phra That Rd.
9.00am-4.00pm 
Wed-Sun except public holidays
02 224 1370
www.virtualmuseum.finearts.go.th/
bangkoknationalmuseums
nationalmuseumbangkok

D01  
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ชั้นบนมีระเบียงทางเดินหน้าห้อง โดยแต่ละห้อง
จะเปิดเข้าสู่ระเบียงนี้

แนวคิดการใช้พื้นที่เป็นแบบฝรั่ง มีการแยกห้อง
เป็นสัดส่วนชัดเจนตามประโยชน์ใช้สอย เช่น ห้อง
เสวย ห้องรับแขก ห้องพระบรรทม ห้องแต่งพระองค์
พร้อมห้องสรง ตลอดจนห้องหนังสือและทรงพระ
อักษร ต่างไปจากเรือนไทยที่มีการใช้สอยอเนก 
ประสงค์ภายในพื้นที่เดียวกัน โดยไม่ใคร่จะแบ่งห้อง
ไปตามหน้าที่ใช้งาน
    ระหว่างห้องไม่มีธรณีประตู ซึ่งขัดกับประเพณี
การสร้างเรือนอย่างไทย

การตกแต่งใช้เครื่องเรือนแบบฝรั่ง ทั้งโคมไฟ
ระย้า และพระแท่นบรรทมสี่เสาสไตล์วิคตอเรียน    
ที่แน่นอนคือต้องสั่งมาจากเมืองนอกเท่านั้น

ที่ผนังด้านบนทำาเป็นลูกกรงโปร่งเพื่อระบาย
อากาศ นับได้ว่าเป็นการประยุกต์ให้เข้ากับสภาพ    
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นได้เป็นอย่างดี

พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์มีลักษณะเป็นเรือน
อย่างบังกะโล หรือบ้านที่พวกฝรั่งเจ้าอาณานิคม
สร้างอยู่อาศัยกันในเขตร้อน มีลักษณะเป็นตึก ๒ ชั้น 
ชั้นล่างเป็นที่พักของเหล่ามหาดเล็ก ส่วนชั้นบนจะ
เป็นที่ประทับ   

การแบ่งพื้นที่ใช้สอยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า 
ถึงแม้จะทรงปรับมาประทับเรือนฝรั่ง ๒ ชั้นแล้ว
ก็ตาม แต่รูปแบบการใช้พื้นที่ก็ยังคงเป็นเช่นจารีต
เดิม ไม่ต่างจากการประทับตำาหนักแบบเรือนไทยยก
ใต้ถุนสูง ที่ใช้ชีวิตอยู่บนเรือนชั้นบนแต่เพียงอย่าง
เดียว 

ที่น่าสังเกต คือ ทางขึ้นอาคารเป็นบันไดก่ออิฐ
ถือปูนอยู่ภายนอกพระที่นั่ง ด้วยคติไทยแต่โบราณ
ถือว่าการขึ้นทางใต้ถุนเรือนเป็นเรื่องอัปมงคล

หลังคาเป็นทรงจั่ว ลาดชันน้อยกว่าหลังคาจั่ว
แบบไทย และถึงแม้จะเป็นตึกแบบฝรั่ง แต่ก็ยังคง
ขนบการใช้หน้าบันเป็นพื้นที่แสดงสัญลักษณ์ของ  
ผู้ครอบครองอยู่ อย่างที่หน้าจั่วของพระที่นั่งอิศเรศฯ 
นี้ก็ประดับด้วยปูนปั้นรูปปิ่นประดิษฐานบนพานแว่น
ฟ้า ซึ่งเป็นพระลัญจกรประจำาพระองค์ของเจ้าฟ้า
จุฑามณี หรือพระปิ่นเกล้า (จุฑามณี คือ ปิ่นปักจุก
หรือมวยผม ซึ่งก็คือความหมายของคำาว่า ปิ่นเกล้า
นั่นเอง)

พระราชวังสราญรมย์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ๒๔๐๙ ในปลายสมัย
รัชกาลที่ ๔ เพื่อใช้เป็นที่ประทับหลังทรงสละราชสมบัติให้พระโอรส
แล้ว ออกแบบโดย เฮนรี อาลาบาศเตอร์ (ต้นตระกูลเศวตศิลา) โดยมี
เจ้าพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (เพ็ง) เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง แต่ยัง
มิทันแล้วเสร็จ ก็สิ้นรัชกาลเสียก่อน 

พอขึ้นรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวังที่ประทับชั่วคราวของ
พระเจ้าน้องยาเธอหลายพระองค์ ที่โตพอจะออกจากวังหลวง แต่วัง
ส่วนพระองค์ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ อย่างเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์   
ก็เคยประทับอยู่ที่วังสราญรมย์นี้หลายปี ระหว่างที่รอให้วังบูรพาภิรมย์
ซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์แล้วเสร็จ

นอกจากนี้แล้วยังใช้เป็นสถานที่รับรองราชอาคันตุกะจากต่างแดน 
และเป็นสำานักงานกระทรวงต่างประเทศด้วย ที่สำาคัญคือ พระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ก็เคยมาประทับ
ที่นี่ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนขึ้นครองราชย์ จนท้ายที่สุดได้เปลี่ยนมาเป็น
อาคารสำานักงานของกระทรวงการต่างประเทศอย่างเต็มตัวในสมัย
รัชกาลที่ ๖

อาคารวังสราญรมย์จึงถือได้ว่ารับใช้กระทรวงบัวแก้วมาเป็นเวลา
ยาวนาน ก่อนที่จะได้ย้ายออกไปตั้งอยู่ที่ใหม่ตรงหัวมุมสี่แยกศรีอยุธยา
ในปี ๒๔๓๕

นับเป็นพระราชวังยุคแรกๆ ในสยาม ที่สร้างแบบตะวันตกช่วง
รัชกาลที่ ๔ ที่ยังไม่ได้มีการว่าจ้างนายช่างฝรั่งที่เป็นสถาปนิกจริงๆ 
เข้ามาออกแบบก่อสร้างแต่อย่างใด ต่อมามีการปรับปรุงใหญ่ในสมัย
รัชกาลที่ ๕ อีกหลายหน คราวนี้เองที่ได้มีสถาปนิกฝรั่งตัวจริงเสียงจริง
เข้ามาฝากผลงานอยู่ด้วยกันหลายคน ดังนั้นพระราชวังสราญรมย์ที่
เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน จึงล้วนเป็นผลงานการก่อสร้างยุคหลังในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ทั้งสิ้น

Saranrom Palace: Built in 
1866 in King Rama IV’s era, the 
one that we see today has been 
renovated several times in the 
reign of King Rama V. It was 
designed by foreign architects to 
be used as a temporary residence 
for young princes whose actual 
palaces were not yet completed. 
It was also used to welcome royal 
guests and as an office for the 
Ministry of Foreign Affairs.
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พระราชวังสราญรมย์ D02

ดูเหมือนเจ้านายสยามจะรู้จัก WFH 
หรือ Work from Home กันมาช้านาน
แล้ว เพราะต่างใช้วังที่ประทับเป็นที่ทรง
งานไปด้วยในตัว หรือมีท้องพระโรงเป็น
ดั่งออฟฟิศหลวงนั่นเอง

แต่ “วังสราญรมย์” ถือได้ว่าเป็นตึก
สำานักงานของกระทรวงแห่งแรกๆ ของ
สยามเลยก็ว่าได้ ที่มีการแยกสถานที่
ทำางานกับบ้านออกจากกัน   

โดยพระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์
กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดี
กระทรวงการต่างประเทศขณะนั้น จะไป
ทรงงานที่กระทรวงซึ่งตั้งอยู่ที่วังสราญ-
รมย์ แล้วจึงกลับมาประทับที่วังส่วน
พระองค์ ณ วังสะพานถ่าน

ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติครั้งแรกที่
มีการแยก “บ้าน” กับ “ที่ทำางาน” ออก
จากกัน

เรื่องเล่าชาวเกาะ

แนวคิดการใช้พื้นที่เป็นแบบฝรั่ง
มีการแบ่งห้องตามประโยชน์ใช้สอย

แนวคิดการใช้พื้นที่แบบไทย
มีพื้นที่ส่วนกลางใช้สอยอเนกประสงค์

   Saranrom Palace
Sanam Chai Rd.
Not Open to the Public 
02 221 015 / 02 222 1035

D02
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ตึกที่ยาวไปตลอดแนวถนนสนาม 
ไชยนี้ แท้จริงแล้ว คือ ด้านข้างของ
อาคาร

ส่วนด้านหน้าของพระราชวังจริงๆ
นั้น คือ ด้านสกัด หรือด้านแคบของ
อาคาร ที่หันหน้าเข้าสู่ทำาเนียบองค-
มนตรีในปัจจุบัน

ส่วนด้านยาวของอาคารที่หันหน้า
เข้าสู่ถนนสนามไชยนั้น เป็นอาคาร
ดั้งเดิมที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่แรก จะเห็น
ได้ว่าผังอาคารเป็นรูปตัว E (เรียกว่ารูป
ด้านแบบพระราชวัง) มีมุขยื่นออกมา  
ตรงกลาง และมีมุขหัว-ท้าย ที่ปลาย   
ทั้งสองข้างของอาคาร

สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบ ๒ ศตวรรษแห่ง
ปีพระราชสมภพในพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมื่อปี ๒๕๔๗ และก่อสร้างแล้วเสร็จปี ๒๕๕๒  
ประดิษฐานอยู่ตรงนี้เนื่องจากวังสราญรมย์
สร้างขึ้นในสมัยพระองค์

มุขกลาง มีหน้าบันเป็นโค้งเสี้ยว
วงกลม ประดับตราอาร์มแผ่นดิน
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ (พระมหาพิชัย
มงกุฎประดิษฐานเหนือช้างสามเศียร 
ขนาบข้างด้วยคชสีห์และราชสีห์)

มุขหัว-ท้าย มีหน้าบันเป็นจั่ว
สามเหลี่ยมแบบวิหารกรีก ประดับ
ตราพระเกี้ยว ซึ่งก็คือตราลัญจกร
ของรัชกาลที่ ๕ นั่นเอง

อาคารสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมล้อม
รอบลานโล่งตรงกลาง มีระเบียงโดย
รอบและกั้นห้องไปตามแนวระเบียง
นี้ ช่วยให้มีการถ่ายเทอากาศ และรับ
แสงสว่างได้ดี

ส่วนด้านอื่นๆ ที่โอบล้อมลานโล่ง
ตรงกลางนั้น ได้ถูกรื้อถอนออกไปจน
หมด แล้วจึงมีการก่อสร้างต่อเติม
ขึ้นมาภายหลังในคราวซ่อมแซมใหญ่
สมัยปัจจุบันนี้เอง

พระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๔

เป็นวังที่ประทับของพระองค์เจ้าวรวรรณากร 
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ พระโอรสในรัชกาลที่ ๔
สร้างขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่ ๕ อันเป็นช่วงเวลาที่
เจ้านายสยามหัวสมัยใหม่ในยุคนั้นนิยมสร้างวังแบบ
ฝรั่งกัน

ออกแบบโดยนายช่างฝรั่งเซเลปคนดังที่มีงานชุก
สุดในยุคนั้น นั่นคือ นายโจอาคิม แกรซี ผู้ออกแบบ
วังบูรพาภิรมย์ โรงทหารหน้า (กระทรวงกลาโหม) 
ศุลกสถาน (โรงภาษี) และคุกมหันตโทษ เป็นต้น

ด้วยเป็นเจ้านายนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หัว
ก้าวหน้า กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ได้ทรงให้
ตัดถนนสาธารณะตรงเข้ามาในพื้นที่วัง เพื่อเชื่อม
ระหว่างถนนตะนาวที่ด้านหน้าวัง กับคลองคูเมือง
ด้านหลัง อีกทั้งต้องการใช้พื้นที่เพื่อสร้างตึกแถวริม
สองฝั่งถนนไว้สร้างรายได้เก็บค่าเช่าอีกด้วย F07  

Narathip Palace: Built in early King Rama V’s era 
as a residence for Prince Narathip, it was designed by 
Joachim Grassi. Later, a road was constructed within 
the palace premise, with shophouses for rent, so the 
right wing was demolished, leaving only the left wing 
and the central hall. The new road was named Phraeng 
Nara to honor the Prince. The gingerbread-style wood-
en balcony overlooking the road was constructed later.

 

วังวรวรรณ
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การตัดถนนนี้ผ่าเข้าไปยังตัวพระตำาหนัก ทำาให้
ต้องรื้ออาคารบางส่วนลง ได้แก่ ปีกขวาทั้งหมด    
คงเหลือไว้แต่ส่วนมุขกลางที่เป็นพื้นที่ท้องพระโรง
กับปีกซ้าย

ภายหลังถนนตัดใหม่นี้จึงเรียกกันว่าถนน “แพร่ง
นรา” ซึ่งมาจาก “นรา” ธิปประพันธ์พงศ์ นั่นเอง

กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ประทับอยู่ที่วังวร
วรรณนี้จนสิ้นพระชนม์ ต่อมาภายหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครองได้ใช้เป็นหน่วยงานของรัฐ จนถึงราวปี
 ๒๕๐๐ โรงเรียนตะละภัฏศึกษาได้ย้ายมาเช่าตึกนี้
 และเปิดการเรียนการสอนจนกระทั่งปิดตัวลงในปี
 ๒๕๓๖

แผนที่ปี ๒๔๓๐
ก่อนตัดถนน

แนวถนนแพร่งนรา

แผนที่ปี ๒๔๕๐
แสดงตำาแหน่ง 
วังวรวรรณที่
พระตำาหนัก
โดนเฉือนปีกขวา
เมื่อมีการตัด
ถนนแพร่งนรา

เร่ืองเล่าชาวเกาะ

   Narathip Palace
63 Phraeng Nara Rd.
Not Open to the Public

D03
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ตำาหนักเดิมเป็นตึกฝรั่งก่ออิฐถือปูน หันหน้าไปยังถนนตะนาว โดย
ตัวอาคารสมมาตรกันทั้งซ้าย-ขวา มีมุขกลางและบันไดทางขึ้นที่ด้าน
นอกของอาคาร

บริเวณมุขกลางด้านหน้ามีกระบังรูปครึ่งวงกลมที่ส่วนหลังคา
เมื่อมีการรื้อปีกขวาของวังเพื่อตัดถนน ได้มีการต่อเติมใหม่ขึ้น

อีกหลายครั้ง จะสังเกตเห็นว่าเป็นยุคใดได้ง่าย ด้วยมีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมที่ต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัย กล่าวคือ

ระเบียงทางเดินไม้ภายนอกที่มีหลังคาคลุมบริเวณชั้นสอง ที่หัน
ออกสู่ถนนแพร่งนรา ประดับด้วยไม้ฉลุสวยงาม ตามความนิยมในสมัย
ปลายรัชกาลที่ ๕ 

ส่วนที่อาคารด้านหน้ามีหน้าบันโค้งเป็นอาคารเครื่องไม้ ต่อเติมขึ้น
มาในสมัยรัชกาลที่ ๖
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เร่ืองเล่าชาวเกาะ

เห็นช่องทางเข้าแล้วอย่าเพิ่งตกใจ เพราะหากค่อยๆ ย่างเท้าผ่าน
ซอกหลืบเล็กๆ นี้เข้าไป จะพบว่ามีของดีซ่อนอยู่ นั่นคือตำาหนักเก่าที่
แทรกตัวอยู่อย่างลึกลับใจกลางชุมชนโบราณโดยรอบ

วังแห่งนี้เป็นของพระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ 
ซึ่งเป็น “ไปรเวตสิเกรตารี” (Private Secretary หรือราชเลขาส่วน
พระองค์) ของรัชกาลที่ ๕

ตั้งอยู่บนถนนบำารุงเมืองฝั่งเหนือ บริเวณประตูเมืองฝั่งตะวันออก  
ที่ใช้ขนศพออกไปเผายังวัดสระเกศ เรียกกันว่า “ประตูผี”

ตัววังตั้งอยู่ด้านหลังตึกแถวซึ่งสร้างยาวตลอดแนวถนนบำารุงเมือง
มาตั้งแต่สมัยแรกแล้ว โดยเว้นช่องไว้สำาหรับเป็นทางเข้าวัง

ตำาหนักใหญ่ (ปัจจุบันรื้อลงแล้ว) เดิมนั้นตั้งอยู่กลางพื้นที่ หันหน้า
ไปทางทิศใต้เข้าสู่ถนนบำารุงเมือง 

ปัจจุบันคงเหลือแต่ตำาหนักบริวารของหม่อมเจ้ามงคลประวัติ สวัส-
ดิกุล พระโอรส ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่งตั้งอยู่ด้านข้างของตำาหนักใหญ่

ตำาหนักหลังนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย ตามมาตรฐานตึก
ฝรั่งในสมัยนั้น กล่าวคือ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น หลังคาปั้นหยา 
มีความสมมาตรซ้าย-ขวา หน้าต่างเป็นบานเกล็ดไม้โดยรอบ และมีช่อง
แสงเป็นไม้ฉลุอยู่เหนือช่องหน้าต่าง

ครั้งต่อไป หากจะต้องไปประกันตัวใครที่ สน.สำาราญราษฎร์ แล้วล่ะ
ก็...อย่าลืมลองเข้าไปสำารวจตำาหนักเก่าแห่งนี้ด้วยนะ

Residence of Prince Svasti Pravat: King Rama V’s Private Secretary. 
The Palace was tucked away behind shophouses. The main building has 
been torn down, leaving only a secondary building which belonged to his 
son.

วังกรมพระสมมตอมรพันธ์ุ

แผนที่ปี ๒๔๕๐ 
แสดงตำาหนักใหญ่ ตำาหนักบริวารของหม่อมเจ้ามงคลประวัติ
และสะพานสมมตอมรมารค

สะพานสมมตอมรมารค
สะพานสมมตอมรมารค อ่านว่า สม-

มต-อ-มร-มารค เป็นสะพานข้ามคลอง
รอบกรุง ตรงประตูผี

เดิมทีเป็นสะพานไม้ โครงสร้างเป็น
เหล็ก มีรางสำาหรับเลื่อนพื้นสะพานให้
แยกออกจากกันได้เพื่อให้เรือผ่านเรียก
กันว่า “สะพานเหล็กประตูผี”

ต่อมาในสมัยปลายรัชกาลที่ ๕
ได้ก่อสร้างใหม่เป็นสะพานคอนกรีต 
ประดับลูกกรงปูนปั้น และตั้งชื่อตาม
เจ้านายที่ตั้งวังอยู่ละแวกนั้น ซึ่งก็คือ 
กรมพระสมมตอมรพันธุ์ นั่นเอง
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   Residence of Prince Svasti Pravat
Bamrung Mueang Rd.
Not Open to the Public

D04

เรื่องเล่าชาวเกาะ

ตึกเสาวภาคย์ ภายในศิริราชพยาบาล
สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกับวังวรวรรณ
โดยสถาปนิกคนเดียวกัน และมีรูปแบบที่
คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก นั่นคือ มี
หน้าบันและซุ้มระเบียงโค้ง ตลอดจน
มีบันไดทางขึ้นภายนอกอาคารเช่นกัน 
ปัจจุบันอาคารได้รื้อถอนลงแล้ว

ตึกเสาวภาคย์
ศิริราชพยาบาล
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ต�าหนักหม่อมเจ้าจรูญศักดิ์
ตึกฝรั่งหลังย่อมอีกหลังบนถนนพระอาทิตย์ สร้างบนที่ดินมรดก

ของเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) ขุนนางมอญต้นตระกูลคชเสนี 
ด้วยบริเวณนี้เป็นย่านชุมชนมอญที่ตั้งบ้านอยู่โดยรอบวัดตองปุ 
(วัดชนะสงคราม) ซึ่งเป็นวัดรามัญมาตั้งแต่ต้นกรุงแล้ว

จนที่ดินตกทอดมาถึง พระองค์เจ้ากฤดาภินิหาร กรมหมื่นนเรศวร
ฤทธิ์ พระโอรสในรัชกาลที่ ๔ กับเจ้าจอมมารดากลิ่น อันเป็นหลานปู่
ของทอเรียะ

พระตำาหนัก ๒ ชั้น สร้างขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็น
ตำาหนักที่ประทับของหม่อมเจ้าจรูญศักดิ์ และหม่อมเจ้าบวรเดช 
กฤดากร พระโอรสสององค์โต

กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ ๗ เป็นตำาหนักที่ประทับของพระองค์เจ้า
สวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ อยู่ระยะหนึ่ง ท่านเรียกที่นี่ว่า 
บ้านที่แม่น้ำา

ตัวอาคารเป็นตึกก่ออิฐถือปูนแบบฝรั่งที่นิยมสร้างกันในสมัยรัชกาล
ที่ ๕ คาดว่าออกแบบก่อสร้างโดยช่างไทยหรือช่างจีน หลังคาทรงปั้น
หยา มุงกระเบื้องว่าว หากมองจากทางน้ำา จะเห็นจั่วคู่ และมีระเบียงที่
ชั้นสองยาวขนานไปตามริมแม่น้ำา

D05 วังมะลิวัลย์
ตำาหนักอีกหลังที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๖ บนถนน

พระอาทิตย์
แต่เดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของป้อมอิสินธร 

แต่ได้รื้อถอนลง แล้วสร้างเป็นตำาหนักใหม่เนื่องใน
โอกาสเจริญพระชันษาครบ ๕ รอบของพระองค์
เจ้ากฤดาภินิหาร กรมพระนเรศวรฤทธิ์ องคมนตรี 
(พระโอรสรัชกาลที่ ๔) ซึ่งเดิมประทับอยู่ที่ตำาหนัก
เก่าที่อยู่ถัดไปด้านทิศเหนือของวังมะลิวัลย์นั่นเอง

ตึกฝรั่งใหญ่โตหลังนี้ ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
อิตาลีจากกรมโยธาธิการ คือนายมาริโอ ตามานโญ
(Mario Tamagno) และนายแอร์โกเล มันเฟรดี
(Ercole Pietro Manfredi ต่อมาใช้ชื่อไทยว่า เอกฤทธิ์
หมั่นเฟ้นดี)

กระทั่งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้ใช้เป็นที่
พำานักของผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์หลายท่าน

จนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ นายปรีดี พนมยงค์
ได้ใช้เป็นศูนย์บัญชาการของฝ่ายสัมพันธมิตรและ
ขบวนการเสรีไทย ร่วมกับหน่วยสืบราชการลับ
ของอเมริกา (OSS) ปัจจุบันเป็นที่ทำาการองค์การ
อาหารและเกษตรกรรมแห่งสหประชาชาติ (FAO)

วังมะลิวัลย์มีการใช้โครงสร้างคอนกรีต ผสมกับ
โครงสร้างแบบผนังรับน้ำาหนัก เช่นเดียวกับอาคาร 
อื่นๆ ในยุคเดียวกันที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๖
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Prince Kritakara’s Palace: Formerly, this area 
used to be a city fort, before it was torn down and 
a palace was built in its place on the occasion of the 
5th cycle birthday anniversary of Prince Kritakara. 
The Palace was designed by Italian architect Mario 
Tamagno from the Department of Public Works. Later, 
during World War II, it served as the command center 
of the Allies and the Free Thai Movement. Today, it is 
the FAO office.

   UNICEF
19 Phra Athit Rd.
Not Open to the Public

D05    FAO   
39 Phra Athit Rd.
Not Open to the Public

D06

ส่วนด้านริมถนนซึ่งเป็นด้าน
หน้าอาคารมีเสาสูงขึ้นไปรับหน้า
จั่วหลังคาที่กลางอาคารตาม
ประเพณีนิยมของสถาปัตยกรรม
แบบคลาสสิก

ทิศเหนือมีมุขครึ่งแปดเหลี่ยม
ปัจจุบันเป็นที่ทำาการองค์การ

ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(UNICEF) ถนนพระอาทิตย์

Charunsakdi Kritakara’s 
Mansion: The first son of Prince 
Kritakara, his mansion was built 
in King Rama V’s era by local or 
Chinese craftsmen. It was a small 
mansion by the Chao Phraya River, 
facing Phra Athit Road. The north-
ern side of the mansion features 
a semi-octagonal bay window. In 
King Rama VII’s era, it was used as 
a temporary residence for Prince 
Svasti Vatana. Currently, it serves 
as the UNICEF office.

ตัวอาคารเป็นวังขนาดใหญ่ มีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยชัดเจน
โดยด้านเหนือเป็นส่วนของท้องพระโรง เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. 
ลักษณะเป็นห้องโถงสูง มีระเบียงทางเดินโดยรอบ ส่วนด้านใต้
นั้นเป็นส่วนของที่ประทับ มีโครงสร้างผนังรับน้ำาหนัก

ภายในมีการประดับตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรม ส่วนของ
เพดานห้องโถงและหัวเสาเป็นศิลปะขอมประยุกต์

โครงสร้างบันไดไม่มีเสาขึ้นมารับ แต่ใช้เหล็กแผ่นยื่นออก
มาจากผนัง เพื่อเป็นโครงสร้างรับบันไดแต่ละขั้นแล้วกรุทับ
ด้วยไม้ น้ำาหนักทั้งหมดจึงถ่ายไปลงที่ผนัง ทำาให้เมื่อเวลาเดิน
ขึ้นลงก็จะปราศจากเสียงดังอีกด้วย ซึ่งเป็นเทคนิคการสร้าง
บันไดเช่นเดียวกับที่อาคารกระทรวงพาณิชย์ C15 ที่สร้างช่วง
เวลาไล่เลี่ยกัน ในยุคที่คอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มเข้ามามีบทบาท
ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ ทั้งยังออกแบบโดยสถาปนิกคน
เดียวกันอีกด้วย
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วังจักรพงษ์ D07

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา ทางตอนใต้ของเกาะ
รัตนโกสินทร์ชั้นใน ทำาให้เห็นวังจักรพงษ์ได้ชัดจาก
ทางน้ำาเป็นหลัก หากมองจากถนนมหาราช ซึ่งเป็น
ด้านหลังของวังแล้ว แทบจะไม่สังเกตเห็นเลยว่ามีวัง
โบราณตั้งอยู่แถบนี้

เนื่องจากวังตั้งอยู่ท้ายวัดโพธิ์ ในละแวกตลาดท่า
เตียน จึงเรียกกันอย่างลำาลองว่า “วังท่าเตียน” ตาม
ทำาเลที่ตั้ง

วังจักรพงษ์ เป็นวังเก่าที่สร้างขึ้นในช่วงปลาย
รัชกาลที่ ๕ ต่อรัชกาลที่ ๖ เพื่อเป็นบ้านพักผ่อน
ริมน้ำาของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ และหม่อมคัทริน 
ชาวรัสเซีย ซึ่งโดยปกติพระองค์จะทรงประทับที่วัง
ปารุสกวันเป็นหลัก

ต่อมาเป็นที่ประทับของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ 
พระโอรส สืบต่อมาจนถึง ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์ 
พระธิดา และ “ฮิวโก้” จุลจักร ดารานักร้องนักแสดง
ชื่อดัง ก็อาศัยอยู่ที่นี่ จนปัจจุบันมักเรียกวังนี้กัน
อย่างขำาๆ ว่า “วังฮิวโก้”

ตัววังหันหน้าเข้าสู่แม่น้ำาเจ้าพระยา  มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสไตล์ชนบทของอังกฤษ ไม่ใหญ่โต
โออ่าเป็นทางการอย่างเช่นวังปารุสก์ เพราะสร้าง
เพื่อให้เป็นบ้านสำาหรับพักผ่อน ออกแบบโดย นาย
แอร์โกเล มันเฟรดี (Ercole Pietro Manfredi 
ต่อมาใช้ชื่อไทยว่า เอกฤทธิ์ หมั่นเฟ้นดี) และ
นายเอ็ดวาร์ด ฮีลี (Edward Healey)

ชั้นสองมีเฉลียงสำาหรับรับลมจากแม่น้ำา
ชั้นที่สี่ทำาเป็นหอสูงไว้ประดิษฐานอัฐิรัชกาลที่ ๕ 

และเจ้านายสายราชสกุลจักรพงษ์
จะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะเป็นวังแบบฝรั่ง แต่ก็ยังยึด

คติการใช้พื้นที่แบบจารีตบางอย่างอยู่ เช่น การนำา
อัฐิของบรรพบุรุษตั้งบูชาไว้ที่ห้องส่วนที่สูงที่สุดของ
เรือน เช่นเดียวกับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก็ยึดคติ
นี้ด้วยเช่นกัน

ต�าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
ไม่ต้องทำาหน้างง...ว่าหนังสือนำาชมเล่มนี้ คงจะหลงเสียแล้ว เพราะ

ดันนำาเสนอตำาหนักเพ็ชรเอาไว้ในหมวดวังเจ้านาย แทนที่จะเอาไปใส่ไว้
ในหมวดวัด!

นั่นก็เพราะตำาหนักเพ็ชร แท้จริงแล้ว ก็คือวังของพระสังฆราช
นั่นเอง ซึ่งมีท้องพระโรงเฉกเช่นตำาหนักของเจ้านายอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สร้างขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่ ๖ 
เพื่อถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ พระโอรสรัชกาลที่ ๔) ซึ่งดำารงตำาแหน่ง
สังฆราชในขณะนั้น เพื่อใช้เป็นท้องพระโรง ที่ประชุมของมหาเถระ
สมาคม และเป็นที่ตั้งพระศพ

ตัวอาคารเป็นตึกฝรั่งชั้นเดียว ตั้งอยู่ในเขตสังฆาวาส มีระเบียงยาว
ตลอดด้านหน้าของอาคาร  และมีลูกเล่นที่มุขยื่นตรงมุมอาคารด้าน
หน้า เพื่อใช้เป็นบันไดทางขึ้น ทำาให้ตำาหนักมีผังเป็นรูปตัวแอล (L) 

หากลองแหงนขึ้นไปดูหน้าจั่วของมุขทางเข้านี้ จะเห็นว่าหน้าบันทำา
เป็นลวดลายพระมหามงกุฎและวชิราวุธ

นอกจากนี้แล้วยังออกแบบให้มีการยกคอสองหลังคาขึ้นโดยรอบ 
เพื่อใช้เป็นช่องแสง และมีค้ำายันไม้ฉลุรองรับชายคา

ลักษณะอีกอย่างที่น่าสนใจคือ ลวดลายที่ประดับระหว่างเสาที่
ระเบียงด้านหน้านั้น เรียกกันว่า ซุ้มสาหร่ายรวงผึ้ง เป็นการผสมผสาน
ลายประดับแบบตะวันตกและลายไทยประยุกต์ ซึ่งเป็นรูปแบบอันเป็นที่
นิยมในสมัยรัชกาลที่ ๖ D
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Tamnak Phet, Wat Bowon Niwet:  
Built in the reign of King Rama VI   
for Supreme Patriarch Prince Vajira 
nana, the building was used as a 
meeting hall for Buddhist monks. 
It is a Western-style one-story 
building, decorated with stucco   
works featuring Thai patterns.

ศาลาท่าน้ำาก็เป็นสิ่งก่อสร้างดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งแรก
สร้างวัง ซึ่งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีก็ทรง
ใช้เป็นท่าเสด็จพระราชดำาเนินมาลงเรือพระที่นั่งที่นี่

ส่วนหมู่เรือนไทยเครื่องไม้ มุงหลังคาด้วย
กระเบื้องดินเผา อีกหลายหลังที่ตั้งเบียดเสียดกัน
อยู่ริมแม่น้ำานั้น ทั้งหมดเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคหลัง 
ที่ทางวังได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยรอบบางส่วน ให้เป็น
บูติกโฮเต็ลต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากเปิด
ประสบการณ์ใหม่ดีๆ ที่นี่

หากมองจากถนนมหาราช บริเวณหน้าร้านริเวอร์
บุ๊ค (กิจการหนึ่งของคุณหญิงนริศรา) เข้าไปทาง
ประตูวัง จะเห็นหลังคาของศาลาไม้แปดเหลี่ยมอยู่
ไม่ไกลนัก  

ศาลานี้เดิมเคยตั้งอยู่ที่วังของพระองค์เจ้าจุล
จักรพงษ์ ที่ริมทะเลหัวหิน ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๖-๗ 
นั้น หัวหินเป็นสถานตากอากาศสุดชิคที่เหล่าคนเก๋
ไก๋ไฮโซเมืองพระนครจะต้องไปพักผ่อนกัน และศาลา
แปดเหลี่ยมริมชายหาดหลังนี้นี่เอง ก็คือภาพจำา
หัวหินของผู้คนในสมัยนั้น

Chakrabongse Villa: Constructed as a recreational 
home for Prince Chakrabongse, it features English 
domestic architecture. The family’s descendants still 
live here today, and part of the palace premise is 
converted into a boutique hotel. 

   Chakrabongse Villa  
396 Maha Rat Rd.
Not Open to the Public 
02 222 1290
www.chakrabongsevillas.com

D07     Tamnak Phet, Wat Bowon Niwet
248 Phra Sumen Rd.
02 629 5854
www.watbowon.org
Not Open to the Public

D08  
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หากถามว่าพวกขุนนางในสมัยก่อนเค้าอยู่เยี่ยงไรในยุคที่สยามต้อง
ปรับตัวเข้าหาตะวันตก

เค้าก็อยู่เรือนไม้อย่างฝรั่งกันสิ โดยสร้างบ้านกันตามตรอกแคบๆ 
ที่ใช้เป็นทางเดินเท้าได้เท่านั้น ด้วยในสมัยนั้นยังไม่จำาเป็นต้องมีรถกัน  
บ้านคุณหลวงคุณพระเหล่านี้มักปลูกเรือนใกล้ๆ กันเป็นชุมชน ล้อมรอบ
ด้วยตึกแถวที่อยู่ติดถนน

เรือนที่สร้างในช่วงรัชกาลที่ ๕-๖ มักเป็นเรือนมะนิลาอย่างฝรั่ง
หลังคาเป็นปั้นหยาผสมหน้าจั่ว มีหน้าต่างบานเกร็ดไม้ มีราวระเบียง  
ช่องแสง เชิงชายเป็นไม้ฉลุอย่างขนมขิง

ในยุคต่อมาจึงเริ่มพัฒนาเป็นหลังคาจั่วตัด และมีมุขหลายเหลี่ยม   
ที่มุมด้านหน้า

When Siam first tried to adapt to Western culture, the 
Siamese elite had Western-style bungalows built along small 
alleys which could only be accessed on foot, since cars were 
not necessary at the time. They usually built a cluster of 
bungalows, surrounded by roadside shophouses.

The homes built in the late 19th century to early 20th 
century (King Rama V’s and King Rama VI’s eras) were 
typically called “manila” homes with hip and gable roofs, 
wooden louver windows, and gingerbread-style veranda 
railings, ventilating grills, and trims at the eaves.

Later, the style shifted to a jerkinhead roof with bay windows.

ผู้ดีเดินตรอก
Alleys for the Elite

C01 
C02 
C03 
C04 
C05 
C06
C07
C08 
C09 
C10
C11
C12
C13
C14
C15 

D01 
D02 
D03 
D04 
D05 
D06
D07
D08 

หอนาฬิกาพระที่นั่งภูวดลทัศไนย 
สวนสราญรมย์
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
หอคองคาเดีย 
สุสานหลวง วัดราชบพิธ
โรงทหารหน้า
โรงเรียนนายทหารสราญรมย์
โรงสกูลสุนันทาลัย
ตึกยาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คุกมหันตโทษ
โรงกษาปณ์สิทธิการ
โรงพิมพ์บำารุงนุกูลกิจ
กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
สถานีตำารวจนครบาลพระราชวัง
อาคารกระทรวงพาณิชย์

พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์
พระราชวังสราญรมย์
วังวรวรรณ
วังกรมพระสมมตอมรพันธุ์
ตำาหนักหม่อมเจ้าจรูญศักดิ์
วังมะลิวัลย์
วังจักรพงษ์
ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร
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นับเป็นเรือนไม้ขนาดใหญ่ในละแวกชุมชนหลัง
วัดราชนัดดา ที่มีบ้านเก่าเหลือให้เชยชมอยู่เพียงไม่
กี่หลัง

เล่ากันมาว่า แต่เดิมเป็นบ้านที่มิชชันนารีชาว
เยอรมันปลูกอยู่อาศัยกัน แต่เมื่อเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ ๑ ในปี ๒๔๖๐ รัชกาลที่ ๖ ประกาศสงคราม
กับเยอรมัน บ้านจึงโดนยึดเป็นของหลวง พระศรี
สาคร (ช้อย พันธุมสุต) สังกัดกรมสรรพากร 
กระทรวงพระคลัง จึงได้รับพระราชทานเรือนหลังนี้
ตามบรรดาศักดิ์ที่ได้

เรือนไม้หลังนี้คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ 
ด้วยมีผังเป็นรูปตัวแอล (L) ซึ่งเป็นรูปแบบการสร้าง
เรือนในสมัยนั้น ที่ชั้นล่างด้านหน้าเป็นระเบียง

หลังคาทรงปั้นหยา หลังคาด้านหนึ่งทำาเป็นจั่ว
ตัด อันเป็นลูกเล่นการทำาหลังคาในสมัยรัชกาลที่ ๖ 
ส่วนมุขด้านหน้าทำาหลังคาเป็นหน้าจั่ว

หน้าต่างบานเกร็ดไม้ ตามขอบชายคาประดับ
ไม้ฉลุ

บ้านพระศรีสาคร
Bandhumasuta House: Located 

inside a community behind Loha 
Prasat (Iron Stupa), the house 
formerly belonged to German 
missionaries. When World War I 
erupted in 1917, King Rama VI  
declared war with Germany, and 
the house was confiscated. It was 
later given to the first generation 
of the Bandhumasuta family, who 
worked in the Revenue Department.

The layout was an L shape, 
which was popular at the time. The 
ground floor had a front veranda 
and a hip roof with a jerkinhead 
roof on the side. The protruding 
portico at the front featured a 
gable roof and wooden louver 
windows with gingerbread trims at 
the awnings.

E01
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   Bandhumasuta House
Community behind Loha Prasat
Not Open to the Public

E01  

E01 บ้านพระศรีสาคร
E02 บ้านลับ หลังร้านนม
E03 บ้านร้อยปี ตรอกตึกดิน
E04 บ้านละครไทยศิริ 
E05 บ้านจงเกษม
E06 บ้านเขียว ตรอกตึกดิน
E07 บ้านพระยาวิเศษสงคราม
E08 บ้านนพวงศ์
E09 บ้านหลวงสุนทรนุรักษ์ (บ้านวรรณโกวิท)
E10 บ้านพระวิทยานุวัติการ (บ้านมะเฟือง)
E11 บ้านหลวงบรรสบวิชาฉาน
E12 บ้านขุนประเสริฐทะเบียน
E13 บ้านหมอหวาน
E14 บ้านหมอฟื้น บุณยะรัตเวช
E15 บ้านขุนทรงสุขภาพ 
E16 บ้านเทพทับ
E17 บ้านพระยาพิทักษ์เทพมณเฑียร
E18 บ้านหลวงสวัสดิ์วรฤทธิ์ 
E19 บ้านขุนวิสุทธิสมบัติ 
E20 บ้านพระยาอรรถวิรัชวาทเศรณี 
E21 บ้านผ่านฟ้า 
E22 บ้านบุระเกษตร 
E23 บ้านพระยามหาวินิจฉัยมนตรี 
E24 บ้านพระยาอาทรธุรศิลป์ 
E25 ร้านอาหารนัมเบอร์วัน
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E02

หลายคนคงเคยดั้นด้นมากินนมที่ร้านมนต์กันบ่อยๆ
แต่น้อยนักที่จะรู้ว่า ที่ถนนดินสอ บริเวณหน้าศาลาว่าการกรุงเทพฯ 

แห่งนี้ จะมีบ้านเก่าสุดเก๋าแฝงตัวอยู่ด้านหลังร้านนม
เข้าตรอกที่ข้างร้านไป จะพบกับบ้านเลขที่ ๑๖๐ ถนนดินสอ คือ

บ้านลับที่เรากล่าวถึง
เรือนไม้ประดับลวดลายฉลุหลังนี้ถือว่ามีอายุเก่าแก่ คาดว่าสร้างขึ้น

ตั้งแต่กลางรัชกาลที่ ๕ เลยทีเดียว
ทำาไมเราจึงรู้ เพราะเป็นบ้านไม้ที่สร้างเลียนแบบตึกปูน ๒ ชั้นแบบ

ฝรั่งหน่ะสิ
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ตึกฝรั่งแบบนี้มีให้เห็นกันอยู่พอสมควรแล้วใน

พระนคร แต่ส่วนใหญ่ก็มักเป็นตำาหนักเจ้านาย พวกขุนนางถ้าจะสร้าง
เรือนอย่างฝรั่งแล้วหล่ะก็ มักจะสร้างด้วยไม้กัน ด้วยยังไม่กล้าทำาเป็น
ตึกเทียบชั้นเจ้านายได้

ลองสังเกตที่เหนือช่องหน้าต่างชั้นบน ประดับด้วยจั่วไม้สามเหลี่ยม
ป้านๆ เลียนแบบหน้าจั่วปูนปั้นเหนือหน้าต่างในงานของฝรั่ง หลังคาเป็น
ทรงปั้นหยาแบบเรือนฝรั่ง แต่เป็นแบบที่มีหน้าจั่วเล็กๆ อยู่ที่หัว-ท้าย

ที่สำาคัญ เป็นเรือนเพียงไม่กี่หลังในเกาะรัตนโกสินทร์ที่ยังคงมุง
หลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาอยู่ แสดงให้รู้ว่าสร้างในยุคก่อนที่กระเบื้อง
ว่าว (กระเบื้องซีเมนต์) จะมาถึง

ลองมองข้ามรั้วไปทางด้านขวามือ เรือนไม้เก่าๆ ของเพื่อนบ้านก็ใช่
ย่อย มีหน้าจั่วฉลุลาย

Hidden House behind Mont Milk: This wooden gingerbread house was 
built a long time ago, perhaps in the late 19th century. The style of the 
house mimicked that of a Western-style 2-story brick and mortar building. 
It has a hip roof like a Western home, but with two tiny gables at the 
front and back. Interestingly, it is one of the few remaining homes in the 
Old Town with terracotta roof tiles today.

เรื่องเล่าชาวเกาะ

บ้านลับ หลังร้านนม ตึกดิน คือ?
ตึกดินหาใช่ตึกที่สร้างด้วยดิน อย่างพวก

บ้านจีน ไม่
แต่คือตึกที่ใช้เก็บดินปืน ตัวอาคารก่ออิฐ

ถือปูน มีผนังหนา มีหน้าต่างบานเล็กๆ
เนื่องด้วยใช้เก็บวัตถุอันตราย ตึกดินจึง

สร้างให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แวดล้อมด้วยที่
ว่างโล่งเวิ้งว้างโดยรอบ

เพราะหากเกิดอุบัติเหตุระเบิดขึ้นมาแล้ว 
ชุมชนโดยรอบจะได้ปลอดภัย บ้านเรือนไม่
ติดไฟวอดวายไปด้วย

แรกสร้างกรุงเทพฯ นั้น ตึกดินตั้งอยู่หน้า
พระบรมมหาราชวัง แถวถนนสนามไชย 
(ตรงที่เป็นวังสราญรมย์ในปัจจุบัน)

ต่อมาราวรัชกาลที่ ๔ ได้ย้ายให้ไกลจากวัง
หลวงออกไปหน่อย

ที่ทุ่งว่างด้านเหนือของพระนคร ติดคลอง
หลอดวัดราชนัดดา เหนือวัดมหรรรณพาราม

มีการยกร่องทำาสวนโดยรอบ เพื่อใช้เป็น
พื้นที่ฉนวนกันไฟ

ส่วนตรอกตึกดิน เป็นตรอกชายขอบ
ปริมณฑลของตึกดิน ขนานไปกับคลอง
หลอดทางด้านใต้ คนละฝั่งกันกับตึกดิน

ถือเป็นชุมชนเก่าหลังวัดมหรรณพ
เมื่อมีการตัดถนนราชดำาเนินในช่วงปลาย

รัชกาลที่ ๕ ซึ่งผ่าทะลุอาณาบริเวณของ
ตึกดินนั้น

ตัวอาคารที่ใช้เก็บดินปืน ซึ่งขณะนั้นตั้งอยู่
ริมถนนราชดำาเนินด้านใต้ ได้เปลี่ยนมาเป็น
ตึกเรียนของโรงเรียนสตรีวิทย์ในยุคตั้งไข่

ก่อนที่จะย้ายข้ามฟากถนนราชดำาเนินไป
ฝังรากอยู่ที่ฝั่งเหนือ ณ ที่ที่เป็นที่ตั้งของ
โรงเรียนในปัจจุบัน

ถือเป็นไฮไลท์ของตรอกตึกดินแห่งนี้
ด้วยเป็นเรือนของหลวงสมรภูมิพิชิต (สกุลไชยา

คำา) ที่สร้างมาตั้งแต่ราวปลายรัชกาลที่ ๕ หรือต้น
รัชกาลที่ ๖

ปัจจุบันทายาทรุ่นที่ ๔ ยังคงอาศัยอยู่ที่เรือน
หลังนี้ ซึ่งได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพดีเยี่ยม

ลักษณะเรือนมีผังเป็นรูปตัวแอล (L) อันเป็น
แบบฉบับของเรือนไม้ในสมัยปลายรัชกาลที่ ๕ ถึง
รัชกาลที่ ๗

คือมีมุขยื่นออกมาด้านหน้าที่ปลายด้านใดด้าน
หนึ่งของเรือน ไม่ได้อยู่ตรงกลางอย่างตึกใหญ่ที่เป็น
อาคารราชการ

พื้นที่บริเวณมุมตัวแอลนี้มักทำาเป็นเฉลียงหน้า
บ้าน เพื่อใช้เป็นทางเข้าหลัก

ที่เป็นลักษณะเฉพาะของเรือนร้อยปีนี้ก็คือระเบียง
ไม้ชั้นสองของบ้าน ที่ยื่นออกมาโดยรอบ คล้ายกับ
ระเบียงไม้รอบตำาหนักวังวรวรรณที่แพร่งนรา D03 
ซึ่งต่อเติมขึ้นในสมัยเดียวกัน

Jayagam House: Built in the early 20th century 
(towards the end of King Rama V’s era or early in 
King Rama VI’s era), the house is now occupied by the 
fourth generation of the Jayagam family. The layout 
forms an L shape, as typical in homes in King Rama 
V’s era through King Rama VII’s era, with a protruding 
portico on one side, a front veranda, and cantilevered 
corridors on all sides of the upper floor.

บ้านร้อยปี ตรอกตึกดิน E03

ระเบียงไม้ชั้นสอง เจาะเป็นช่องประตูโดยรอบ
เพื่อเปิดเข้าไปยังห้องภายในเรือนได้อีกด้วย

   Jayagam House
72-74 Tuek Din Alley
10.30am-1.00pm Mon-Fri
02 224 1093

E03  D
A
T
A

   Hidden House behind Mont Milk
160 Off Dinso Rd.
Not Open to the Public

E02  

หากอยากเยี่ยมยลบ้านร้อยปี ตรอกตึกดิน อย่างใกล้ชิด ให้
ลองแวะมากินกลางวันที่นี่

คุณย่าคุณยายในบ้านนี้พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยเมนูไม่ซ้ำา
กันในแต่ละวัน

เปิดบริการเฉพาะมื้อเที่ยง วันจันทร์ ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 
๑๐:๓๐ น. ถึง ๑๓:๐๐ น. เท่านั้น

รสชาติดี ราคาย่อมเยาว์ เพราะไม่ได้หวังกำาไร หากเป็นความ
สุขใจของผู้สูงวัยที่อาศัยในบ้านโบราณแห่งนี้

ไปไม่ถูก ถามได้ที่ ๐๒-๒๒๔-๑๐๙๓
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E04

ไทยศิริเป็นคณะละครรำาเก่าแก่ ที่สืบทอดมา
หลายชั่วอายุคนแล้ว

เป็นคณะโขนราษฎร์ ที่เรียกกันว่าโขนโรงวัด
มหรรณพ์ แสดงละครแก้บนที่ศาลหลักเมือง

ตัวบ้านตั้งอยู่ริมคลองหลอด เป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น 
มีมุขครึ่งแปดเหลี่ยมที่ด้านหน้า อันเป็นเทรนด์ใน
สมัยรัชกาลที่ ๖-๗

ปัจจุบันเปิดให้บริการเป็นเกสต์เฮ้าส์

Thai Siri House: Thai Siri is a traditional Thai dance 
troupe which has been around for a long time. In the 
past, this private-owned dance troupe did performances 
at the City Pillar Shrine. Their house is located on 
Tuek Din Alley and is a 2-story wooden house with a 
semi-octagonal bay window, which was a popular trend 
in the 1910s-20s in the eras of King Rama VI and King 
Rama VII. Today, the troupe is no longer in business, 
and this house is now a guesthouse.

บ้านนี้มีมุขเยอะ
บ้านที่มีมุขหลายเหลี่ยมบริเวณด้านหน้า หรือด้านข้างของ

อาคาร มีปรากฏอยู่หลายที่ในเกาะรัตนโกสินทร์
อย่างเช่น ตำาหนักหม่อมเจ้าจรูญศักดิ์ กฤดากร (สำานักงาน 

UNICEF ถนนพระอาทิตย์ ในปัจจุบัน) เป็นตึกแบบฝรั่งซึ่งสร้าง
ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ ๕ แล้ว

ส่วนบ้านขุนนางและสามัญชน ก็มีบ้านพระยาพิทักษ์เทพ
มณเฑียร (ตรอกเสถียร), บ้านขุนประเสริฐทะเบียน (บ้าน
ขนมปังขิง หลังโบสถ์พราหมณ์), บ้านขุนพิสิษฐสารากร ถนน
พระอาทิตย์ (ซ่อนตัวอยู่ในตรอกข้างร้าน Hemlock), บ้านบุระ
เกษตร (เชิงสะพานเฉลิมวันชาติ ริมคลองบางลำาพู), บ้านหมอ
เหรียญ ชุติชูเดช ตรอกมะยม (ร้านต้มยำากุ้ง ถนนข้าวสาร ใน
ปัจจุบัน) และที่บ้านละครไทยศิริ ตรอกตึกดินแห่งนี้

เรื่องเล่าชาวเกาะ

บา้นละครไทยศริิ

แต่ดั้งเดิมเป็นเรือนของรองอำามาตย์ตรี สุนทร 
จงเกษม ที่เข้ารับราชการกรมป่าไม้มาตั้งแต่สมัย
ปลายรัชกาลที่ ๕ แล้ว

ตัวบ้านเป็นเรือนมะนิลา หลังคาปั้นหยา มีหน้า
จั่วที่มุขหน้า

ผังเป็นรูปตัวแอล ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
บ้านในสมัยปลายรัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๗

มีจุดน่าสนใจคือการเซาะร่องเป็นริ้วๆ ที่เสา 
เลียนแบบงานก่อด้วยหิน (Rustication) ซึ่งนิยมทำา
กันในตึกฝรั่งทั้งหลายในขณะนั้น

ปัจจุบันทายาทได้ขายให้กับเจ้าของใหม่ ซึ่งได้
ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วน เช่นปรับห้องชั้นสองด้าน
หน้าให้เป็นระเบียง

Chong Kasem House: Originally, it was occupied by 
the Department of Forest officer. The house forms an 
L shape and is a “manila” style with a hip roof and a 
gable at the front. An interesting feature is the wooden 
pilasters with grooves to imitate stone masonry which 
was popular in Western buildings at the time. Today, 
parts of the house have been renovated and it looks 
different from its original design.

E05

E06

เป็นบ้านไม้โบราณอีกหลังในตรอกตึกดิน คาดว่า
เดิมคงเป็นของขุนนางในสมัยรัชกาลที่ ๖-๗

ผังอาคารมีลักษณะเช่นเรือนหลังอื่นๆ ในซอย
นี้ คือเป็นรูปตัวแอล (L) อันเป็นประเพณีนิยมของ
ผังบ้านไม้ที่สร้างในสมัยปลายรัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาล
ที่ ๗ กล่าวคือมีมุขยื่นออกมาที่ปลายด้านหนึ่ง มี
บันไดจากภายนอกขึ้นไปยังระเบียงที่ชั้นบนซึ่งยาว
ไปตลอดด้านหน้าบ้าน เพื่อแจกเข้าไปยังห้องต่างๆ 
ภายในเรือนอีกที

ลูกกรงระเบียงเป็นเหล็กหล่อ ช่องระบายอากาศ
เหนือประตูหน้าต่างเป็นไม้ฉลุลวดลายสวยงาม

มุขหน้ามีหลังคาทรงจั่วตัด ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก
ในสมัยรัชกาลที่ ๖-๗

ปัจจุบันเจ้าของแบ่งพื้นที่เป็นห้องเช่าเพื่ออยู่อาศัย

Green House on Tuek Din Alley: It is assumed to 
have belonged to a nobleman in King Rama VI’s or 
King Rama VII’s era. The house has the same layout as 
those on the same alley, with an L shape design. It has  
external steps leading to the corridor of the upper 
level. The house features cast iron balustrades and 
perforated wooden ventilation grills. Today, the home 
is rented out.

ดับกระหายที่ท้ายซอย
เดิมชมบ้านเก่าตรอกตึกดินมาจนถึง

ท้ายซอย จะพบกับ “บ้าน ลลิณ” คาเฟ่
เล็ก แต่ไม่ลับ

บ้านไม้เก่าๆ หลังนี้ ถึงแม้ความงามและ
คุณค่าทางสถาปัตยกรรมอาจจะไม่โดดเด่น 

เรื่องเล่าชาวเกาะ

แต่สำาหรับเรื่องรสชาติอาหารและเครื่องดื่มของที่นี่แล้ว ต้องบอกว่าไม่เป็นรองใคร เพราะคือร้านของ
เชฟพลอย แห่งรายการมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์

เมนูแนะนำาคือ เค้กแตงไทยราดซ้อสกะทิ และส้มฉุนเย็นฉ่ำา หอมกลิ่มส้มซ่า 
ส่วนเครื่องดื่มก็มี น้ำาสับปะรดพริกเกลือ และน้ำาฝรั่งบ๊วย ดับร้อนผ่อนกระหายยามบ่ายๆ ได้ดี
ตกเย็นเป็นเชฟเทเบิ้ล ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นจร้า

   Thai Siri House
155 Tuek Din Alley
Not Open to the Public

E04     Chong Kasem House
34 Tuek Din Alley
Not Open to the Public

E05    Green House on Tuek Din Alley
58 Tuek Din Alley
Not Open to the Public

E06  D
A
T
A

บ้านจงเกษม

บ้านเขียวตรอกตึกดิน
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E07 E08บ้านพระยาวิเศษสงคราม
เรือนไม้สักสองชั้นสีครีมหลังนี้ แต่เดิมเป็นบ้าน

ของพลตรี พระยาวิเศษสงคราม (ช้อย จันทรสนธิ)
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่ ๖ 

เนื่องจากมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นที่
นิยมในยุคนั้น คือ

ผังเรือนเป็นรูปตัวแอล (L) มีมุขด้านหน้า หลังคา
จั่วตัด อันเป็นลูกเล่นในการดีไซน์หลังคาที่รับมาจาก
ตะวันตก (บ้านที่สร้างก่อนหน้านี้ มักมีทรงหลังคา
เป็นแบบมะนิลากัน คือเป็นปั้นหยา ผสมกับหน้าจั่ว 
ยังไม่พัฒนาเป็นทรงจั่วตัด)

อีกทั้งเป็นเรือนยกพื้นมีใต้ถุนเตี้ยๆ เพื่อใช้เก็บ
ของและช่วยในการระบายอากาศ ระบายความชื้น

ปัจจุบันเรือนหลังนี้ได้เปลี่ยนมือไป เจ้าของใหม่
ซึ่งเป็นสถาปนิกได้ปรับปรุงอย่างดีเยี่ยมเพื่อเป็น
เรือนแรมสำาหรับนักท่องเที่ยว ในชื่อว่า “บ้านดินสอ
บูติคโฮสเทล”

Chandrasandhi House: The house originally be-
longed to a major general in the Chandrasandhi family. 
It might have been built in the 1910s towards the end 
of King Rama VI’s era. The house forms an L shape 
with a front portico and a jerkinhead roof, which was 
a Western roof design. The house is slightly elevated 
and the space is used for both storage and ventilation. 
Its current owners, an architect couple, have restored 
the house into a hostel named Baan Dinso Boutique 
Hostel at Trok Sin.

บ้านนพวงศ์
บ้านไม้หลังย่อมหลังนี้เดิมเป็นของหม่อมหลวง 

ดิศพงศ์ นพวงศ์ สร้างขึ้นในปี ๒๔๘๘ อันเป็นช่วงที่
สงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ใกล้จะสงบลงแล้ว วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง อย่างเช่น 
ไม้ สังกะสี และเหล็ก จึงได้มาจากค่ายทหารญี่ปุ่นที่
เข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการในเมืองไทย

ผังเรือนเป็นรูปตัวที (T) สมมาตรซ้าย-ขวา ที่
มุขกลาง หลังคาเป็นจั่วยื่นมาด้านหน้า และเนื่องจาก
ก่อสร้างในยุค 1940s ที่ซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบโมเดิร์นเป็นที่นิยม บ้านนพวงศ์จึงแผงด้วย
กลิ่นอายของบ้านแบบโมเดิร์นที่เรียบง่าย ไม่ประดับ
ประดา ออกแบบโดย หลวงบุรกรรมโกวิท

บ้านนพวงศ์ตกเป็นของลูกสาว และต่อมาหลาน
ตาได้ปรับปรุงเรือนไม้ที่เก่าแก่ทรุดโทรมให้กลายเป็น
บูติกโฮเต็ลขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่เงียบๆ เนี้ยบๆ ด้าน
หลังโชว์รูมเบนซ์ ถนนราชดำาเนิน ไม้ฉลุลายที่ปั้นลม
ซึ่งนิยมในบ้านสมัยรัชกาลที่ ๕-๖ ได้ต่อเติมเข้ามา
ในภายหลัง

Navavongs House: Built in 1945 during the end of 
World War II, it is a 2-story house with a symmetrical 
T-shaped layout and the protruding portico. It is a 
Western-style bungalow, but adapted to suit Thailand’s 
hot and humid weather. The house features Modern 
architecture with a simple design. Today, it has been 
restored and converted into a boutique hotel. The gin-
gerbread gable trims at the front were later added.

บ้านปูนหลังใหญ่ ที่ตั้งตระหง่านด้านหลังอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา 
๑๖ บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำาเนินกลาง นี้ พระยานรราชจำานง 
(มา วรรณโกวิท) ผู้ช่วยกองบัญชาการ กรมราชเลขานุการ ในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ผู้เป็นพ่อ ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเรือนหอของลูกชาย หลวง
สุนทรนุรักษ์ (กระจ่าง วรรณโกวิท) ซึ่งรับราชการเป็นเลขานุการให้กับ
กรมพระสมมตอมรพันธ์ 

แต่เดิมอาณาบริเวณบ้านกว้างขวาง อยู่ชิดถนนราชดำาเนิน ตัวเรือน
ปลูกอยู่ด้านท้ายของที่ดิน เมื่อมีการสร้างอาคารริมถนนราชดำาเนินขึ้น
ในช่วงปี ๒๔๘๔ ที่ดินส่วนหน้าบ้านจึงโดนเวนคืนไป เหลือพื้นที่เช่นใน
ปัจจุบัน

คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่ ๕ - รัชกาลที่ ๖ ด้วยในสมัย
นี้ขุนนางระดับสูงเริ่มที่จะสร้างบ้านก่ออิฐถือปูนกันได้บ้างแล้ว (ในยุค
สมัยก่อนหน้านี้จะมีแต่ตำาหนักของเจ้านายเท่านั้นที่สร้างเป็นอาคาร
ปูน)

หากดูเผินๆ เรือนหลังนี้จะมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่หาก
พิจารณาดีๆ จะเห็นว่าส่วนอาคารที่เป็นปูนนั้นมีผังเป็นรูปตัวอักษรแอล 
(L) ส่วนที่มุมตัวแอลนั้นชั้นล่างทำาเป็นระเบียงหน้าบ้าน ใช้เป็นทางเข้า
เรือน มีเสารับโครงสร้างไม้ที่ต่อเป็นระเบียงที่ชั้นบน กรุด้วยหน้าต่าง
บานเกร็ดไม้ทั้งผนังเพื่อช่วยอากาศถ่ายเท

E09

ปัจจุบัน คนจะรู้จักบ้านวรรณโกวิท
จากตำารับข้าวแช่ ที่มีขายตลอดทั้งปี 
เป็นสูตรของคุณชื้น วรรณโกวิท ภรรยา
ของหลวงสุนทรนุรักษ์

เปิด ๑๑:๐๐ - ๑๕:๐๐ น. (ปิดวัน
จันทร์) ไปไม่ถูก โทรฯ ถามได้ที่ ๐๘๑-
๙๒๒-๖๖๑๑

Varnakovida House: The first 
generation of the Varnakovida fam-
ily worked in King Rama V’s Office 
of Secretary. He built this home 
for his son’s wedding, possibly in 
the 1900s - 1910s, or around 
the end of King Rama V’s era or 
early in King Rama VI’s era. This 
brick and mortar building forms an 
L shape, with a veranda at the cor-
ner on the ground floor, used as 
the entrance. There is a hip roof, 
with gables at the front and the 
side, decorated with gingerbread 
gable trims, which used to be 
popular at the time.

D
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   Baan Noppawong
112-114 
Soi Damnoen Klang Tai
02 224 1047
Baannoppawong

E08    Varnakovida House
64 Soi Damnoen Klang Tai
11.00am-3.00pm Tue-Sun
081 922 6611
ข้าวแช่ “บ้านวรรณโกวิท”

E09       Baan Dinso Boutique Hostel
113 Trok Sin Alley
096-565-9795
www.baandinso.com
Baandinso.hostel

E07  

บ้านหลวงสุนทรนุรักษ์ (บ้านวรรณโกวิท)

หลังคาทรงปั้นหยา 
ที่มุขหน้า และมุขข้าง ทำาเป็นจั่ว 
ปั้นลมประดับไม้ฉลุตามสมัยนิยมสมัยนั้น
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E10

เป็นบ้านเก่าอีกหลังที่เป็นที่รู้จักกันดีในย่านศาล
เจ้าพ่อเสือ ริมถนนมหรรณพ ด้วยยังคงรักษาให้อยู่
ในสภาพดี

แรกเริ่มเดิมทีเป็นบ้านของคุณพระวิทยานุวัติการ 
(วาศ วาศวิท) ประจำากองหอพระสมุดหลวง 
กรมราชเลขานุการ ในสมัยรัชกาลที่ ๖

ปัจจุบันตกทอดมาถึงทายาทรุ่นที่ ๔ คือพี่น้อง
ตระกูลประกอบสันติสุข สิวิกา และณัฐ ช่างภาพ
แฟชั่นชื่อดัง (คุณพระวิทยานุวัติการ เป็นคุณทวด
ทางฝั่งแม่)

บ้านน้อยหลังนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 
๖ อยู่ติดริมถนนมหรรณพ ซึ่งตัดขึ้นใหม่ในปี ๒๔๖๐

มีผังเป็นรูปตัวอักษรแอล (L) เช่นบ้านเก่าอื่นๆ 
ในย่านนี้ หลังคาเป็นทรงจั่วตัด

เป็นเรือนไม้ใต้ถุนเตี้ยๆ มีบันไดเพียง ๓-๔ ขั้น
เพื่อขึ้นเรือน คุณณัฐเล่าว่า พื้นเรือนชั้นล่างปูแผ่น
กระดานเว้นร่อง ลมจะพัดจากใต้ถุนเรือนเข้ามาใน
บ้าน ตอนเด็กชอบมานอนเล่นบนพื้น เพื่อรับลมที่
พัดเข้ามาจากใต้ถุน ลมตึง เย็นสบาย

Vasavid House: Formerly, the house belonged to 
the first generation of the Vasavid family, who worked 
in the Royal Library Division under King Rama VI’s 
Secretary Office. It was built on a newly constructed 
road in 1917. The layout forms an L shape with a 
jerkinhead roof. It is elevated on stilts, with 3-4 steps 
leading up to the house. Currently, the house is occu-
pied by the family’s fourth generation, one of whom is 
a famous fashion photographer.

บ้านหลวงบรรสบวิชาฉาน
เป็นบ้านเก่าอีกหลังที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังตึกแถว 

เข้าซอยมหรรณพ ๑ มานิด ก็เจอแล้ว
เดิมเป็นเรือนของคุณหลวงบรรสบวิชาฉาน (เจน 

นิยมวิภาต) ข้าราชการครูกระทรวงธรรมการ น่าจะ
สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๖

ปัจจุบันทายาทปล่อยเช่า จึงผ่านการใช้งานมา
แล้วอย่างโชกโชน ทั้งเป็นที่ทำาการพรรค ร้านเหล้า 
ร้านสัก และร้านอาหารเวียดนาม จนกระทั่งเมื่อปี
ที่แล้ว คุณสิวิกา และคุณณัฐ ประกอบสันติสุข แห่ง
บ้านมะเฟืองเพื่อนบ้านกัน ได้ขอเช่าเพื่อเปิดเป็นร้าน
หนังสือเท่ๆ นามว่า World at the Corner เน้นที่
หนังสือท่องเที่ยวและงานหัตถกรรมพื้นเมืองจากทั่ว
ทุกมุมโลก เปิดเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เท่านั้น 
๑๐:๐๐ - ๑๙:๐๐ น.

ลักษณะบ้านก็เช่นเดียวกับบ้านไม้ในยุคนี้ คือมี
ผังเป็นรูปตัวแอล มีระเบียงเล็กๆ หน้าบ้าน มี ๒ ชั้น 
ตัวเรือนยกพื้นขึ้นมาเล็กน้อย พอให้มีลมโกรกใต้ถุน
เรือน

แถมยังมีหน้าต่างโดยรอบ เป็นบานเกร็ดไม้บาน
กระทุ้ง เพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของลมภายใน
เรือน ผู้อาศัยจึงรู้สึกเย็นใจสบายกาย

ประดับลูกไม้ฉลุแลดูบอบบางฟรุ้งฟริ้งนัก

Niyamavibhata House: The house belonged to a 
nobleman who was the first generation of the Niyam-
avibhata family, a teacher in the Education Ministry. It 
might have been built in the 1910s in King Rama VI’s 
era. It is a 2-story house with an L-shaped layout and 
a small veranda at the front. The current generation 
has rented out the house to a political party, a bar, 
a tattoo parlor, a Vietnamese restaurant, and now a 
cool bookstore named World at the Corner.

E11 บ้านขุนประเสริฐทะเบียน
ใครที่คุ้นเคยกับย่านเสาชิงช้า คงจะคุ้นตากับบ้านไม้หลังนี้ดี ด้วย

ตั้งอยู่ปากตรอกข้างๆ โบสถ์พราหมณ์ ปิดประตูเงียบเชียบ สภาพทรุด
โทรม มีป้ายติดอยู่ที่ซุ้มประตูหน้าบ้านว่า “บ้านขนมปังขิง”

ย้อนไปเมื่อราวต้นรัชกาลที่ ๖ รองอำามาตย์โท ขุนประเสริฐทะเบียน 
(ขัน) ได้ซื้อที่ดินเปล่าแปลงนี้มา แล้วบรรจงปลูกเรือนไม้อย่างฝรั่ง ๒ 
ชั้นขึ้น ตามรูปแบบที่นิยมในสมัยนั้น คือมีผังเป็นรูปตัวแอล (L) ที่มุม
ขวาของเรือนทำาเป็นมุขครึ่งแปดเหลี่ยมยื่นออกมา ที่ชั้นสองด้านหน้า
เป็นระเบียงกว้างเพื่อเปิดรับลม

ให้ลองสังเกตช่องลมเหนือประตูหน้าต่าง พนักระเบียง เชิงชาย 
ล้วนประดับด้วยไม้ฉลุทั้งสิ้น โดยเฉพาะช่องลมนั้นฉลุอักษรประดิษฐ์
ภายในวงกลมเป็นคำาว่า “ขัน” บอกให้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของบ้านนั่นเอง

เช่นครอบครัวไทยอื่นๆ ที่บ้านมักตกเป็นของลูกสาว เพราะเมื่อ
แต่งงาน ลูกเขยจะเป็นฝ่ายแต่งเข้า บ้านขุนประเสริฐฯ หลังนี้ก็เช่นกัน 
ปัจจุบันตกเป็นของท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจำา
พระองค์รัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นหลานตาของขุนประเสริฐฯ ซึ่งเมื่อไม่นาน
มานี้ ลูกสาวของคุณหมอเพ็ชรา และลูกสาว (ทายาทรุ่นที่ ๔ และ ๕) 
ได้ปรับปรุงเรือนหลังนี้ให้เป็นร้านกาแฟเก๋ไก๋ตามสมัยนิยม ใช้ชื่อว่า 
“บ้านขนมปังขิง” ตามป้ายชื่อหน้าบ้าน ลูกค้าหนาตา แต่งตัวสวยมา
ถ่ายรูปลง IG กัน

Gingerbread House: This house which belonged to an officer from a 
Brahmin family was built in 1913. It has two stories and an L-shaped 
layout. The right wing of the house has a protruding semi-octagonal bay 
window, and there is a wide veranda on the second floor to bring in fresh 
air. The perforated wooden vent features calligraphy within small circles, 
bearing the name of a man who was the owner of this house. Currently, 
the present generation of the family has converted the house into a 
cafe cum museum known as Gingerbread House.

E12

   Vasavid House
108 Mahannop Rd.
Not Open to the Public

E10  
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บ้านพระวิทยานุวัติการ
(บ้านมะเฟอืง)

   World at the Corner
1 Soi Mahannop 1
10.00am-7.00pm Fri-Sun
089 699 7074
worldatthecorner

E11 
   Gingerbread House
47 Soi Lang Bot Phram
11am-8pm Mon-Fri
9am-8pm Sat-Sun
097 229 7021
house2456

E12  

“ขนมปังขิง” 
หรือ “ขนมขิง” กันแน่?
เรือนไม้บังกะโลอย่างฝรั่ง ที่ประดับ

ด้วยไม้ฉลุตามเชิงชาย หรือช่องลมนั้น 
ฝรั่งเรียกกันว่าบ้านแบบ “Ginger-
bread” ด้วยลวดลายไม้ฉลุเหล่านี้ มี
ลักษณะที่คล้ายกับขนม “Gingerbread” 
ของฝรั่ง ซึ่งเป็นขนมอบชนิดหนึ่งคล้าย
คุกกี้ มากกว่าจะเป็นขนมปังตามชื่อที่
เรียกกัน โดยมักจะทำากันในช่วงเทศกาล
คริสต์มาส

จึงมีผู้เสนอให้เรียก “Gingerbread” 
ว่า “ขนมขิง” ด้วยเป็นขนมอบใส่ขิงและ
เครื่องเทศอื่นๆ ไม่ใช่ขนมปัง

เพราะถ้าเราเรียก “Gingerbread” 
ว่า “ขนมปังขิง” แล้ว เราก็ควรจะ
เรียก “เค้กกล้วยหอม” หรือ “Banana 
Bread” ว่า “ขนมปังกล้วยหอม” ด้วย
เช่นกัน

เรื่องเล่าชาวเกาะ
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บ้านหมอหวาน
จริงๆ แล้ว เรือนตึกหลังนี้ไม่ใช่บ้าน แต่เป็นร้านขายยาแผนโบราณที่

ชื่อว่า “บำารุงชาติสาสนายาไทย” สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๔๖๗ สมัยปลาย
รัชกาลที่ ๖ แล้ว เพื่อเป็นหน้าร้านและคลีนิคของหมอหวาน รอดม่วง 
หมอยาแผนไทยที่เปิดร้านมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ แล้ว โดยก่อนหน้าที่จะ
ย้ายมาเปิดร้านในตรอกริมถนนบำารุงเมืองนี้ ได้อยู่แถวแยกอุณากรรณ
มาก่อน

สถานปรุงยาแห่งนี้เป็นตึกแบบฝรั่ง คาดว่าออกแบบโดยสถาปนิก
ตะวันตกที่ทำางานในสยาม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีนำาสมัยในยุคนั้น สังเกตได้จากชายคาที่ยื่นออกมาตรงๆ และ
หลังคาที่เป็นดาดฟ้าไว้สำาหรับตากยา

ลองสังเกตที่ประตูรั้วเหล็กประดับสิงห์คาบดาบ ส่วนประตูร้านเป็น
ประตูไม้ประดับกระจกสีสไตล์ตะวันตก แกะสลักเป็นรูปหม้อยา และเฉลว

ส่วนเรือนไม้ด้านหลังเป็นบ้านพักของครอบครัว สร้างเป็นเรือน
มะนิลา หลังคาปั้นหยา ปนจั่วตัด ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ ๖

ปัจจุบันทายาทรุ่นที่ ๔ ยังคงสานต่อกิจการ ผลิตภัณฑ์ยังคง
คุณภาพเช่นเดิม แต่ปรับแพคเกจจิ้งให้ดูร่วมสมัยขึ้น พร้อมเปิดร้าน
เป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆ อีกด้วย

Dr. Waan’s House: Built in 1924 as a clinic of Dr. Waan, a traditional 
Thai medicine doctor whose business had been around since King Rama 
V’s era, before relocating to this house. The apothecary is a reinforced 
concrete building with reinforced concrete awnings. The rooftop was used 
to drying herbs. Currently, the fourth generation of the family still contin-
ues the business, and opens this place as a small museum.  

บ้านหลังนี้จะเรียกว่าเป็นบ้านลับก็ว่าได้ เพราะขนาดเจ้าหน้าที่
ศาลาว่าการกรุงเทพฯ จำานวนมากยังไม่รู้ด้วยซ้ำาว่ามีเรือนสวยหลังนี้
อยู่ ด้วยซ่อนตัวอย่างมิดชิดในย่านของกินอันคึกคัก หน้าศาลาว่าการ 
กทม. แห่งนี้

แรกเริ่มเดิมที บ้านหลังนี้เป็นของพันตรี หลวงทวยหารรักษา (เพิ่ม 
อุปลาคม) นายทหารเบี้ยบำานาญ กระทรวงกลาโหม เป็นเรือนหลัง
ใหญ่หันหน้าเข้าสู่ถนนดินสอ ขณะนั้น สมัยรัชกาลที่ ๖ ยังไม่ได้มีการ
สร้างห้องแถวไว้ด้านหน้าเพื่อเก็บค่าเช่า และยังไม่มีศาลาว่าการ กทม.

เมื่อหลวงทวยหารรักษาถึงแก่กรรมในปี ๒๔๖๙ (ต้นรัชกาลที่ ๗) 
หมอฟื้น บุณยะรัตเวช ได้ซื้อต่อมา

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ หมอฟื้นได้เปิดบ้านเป็นคลินิกรักษาโรค 
ส่วนใต้ถุนเรือนทำาเป็นหลุมหลบภัย บ้านถนนดินสอนี้นี่เองที่ลูกๆ ได้
เกิดและเติบโตกัน ก่อนที่จะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่ราชวัตรในปี ๒๔๙๕

หลังจากนั้น ครอบครัวบุณยะรัตเวชได้ให้เช่าเปิดเป็นหอพักสตรี 
เป็นเวลายาวนานร่วม ๕๐ ปี มีการกั้นแบ่งห้องขึ้นมาอย่างง่ายๆ 
สภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา

ต่อมาเมื่อปี ๒๕๕๓ ผู้เช่าตึกแถวด้านหน้า ซึ่งดำาเนินกิจการร้าน
ถ่ายเอกสารวิกรได้ดำาเนินการซ่อมแซมเพื่อเปิดเป็นเกสต์เฮ้าส์ต้อนรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมกับปันพื้นที่ของร้านถ่ายเอกสารไปเป็น
ร้านอาหาร

ลักษณะบ้านเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น ผังสมมาตรรูปตัวที (T) 
มีมุขกลาง และมีเฉลียงด้านหน้าซ้าย-ขวา

E13 E14

ช่องแสงเหนือประตู ฉลุเป็นคำาว่า “เจริญ” 
ส่วนที่หน้าต่างเป็นไม้ฉลุ รูปดาวเดือน (มี
รูปกระต่ายคู่เป็นสัญลักษณ์แทนพระจันทร์) 
สันนิษฐานว่าช่างฝีมือที่สร้างบ้านในสมัยนั้น
เป็นช่างจากมลายู จึงฉลุลวดลายของศาสนา
อิสลามตามที่ตนคุ้นเคย
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Dr. Fuen Punyarataveja’s House: 
This house formerly belonged to a 
retired major under the Ministry 
of Defence. After he passed away, 
Dr. Fuen Punyarataveja bought it in 
1926 in King Rama VII’s era. It is a 
half-wooden, half-brick-and-mortar 
house, forming a symmetrical T 
shape with a central portico and 
terraces on both sides. Above 
windows, there are perforated 
wooden panels with star, crescent 
moon, and a pair of rabbits, which 
are motifs in islamic culture. It is 
assumed that these motifs were 
made by Malay artisans.

บ้านหมอฟื้ น บุณยะรัตเวช

ร้านอาหารสวีทตี้ ร้านอาหารสไตล์
โฮมคุกกิ้ง เหมือนอยู่กับบ้านที่มีแม่ทำา
กับข้าวให้กิน

รายการอาหารอาจมีจำากัด แต่ละ
อย่างก็ล้วนเป็นเมนูมาตรฐาน อย่าง 
ข้าวหน้าไก่ ข้าวหมูอบ ข้าวผัดอเมริกัน 
ผัดมักกะโรนี หรือแม้แต่ต้มยำากุ้ง แต่
ขอบอกว่ารสชาติดีงามทุกรายการ

แถมมีเค้ก และไอศกรีมโฮมเมดทำา
เองหลากหลายรส ให้เลือกชิมเลือกอิ่ม
อีกด้วย

   Dr. Waan’s House
9 Off Bamrung Mueang Rd.
9.00am-5.00pm 
02 221 8070
www.mowaan.com
mowaan.bumrungchat.sassana.yathai

E13    Baan Pranakorn Antique Guesthouse
194 Dinso Rd.
084 611 2115
baanpranakorn.blogspot.com
baanpranakorn.hostel
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หน้าจั่วหลังคามุขหน้ามีลายฉลุละเอียด
งดงามมาก แสดงให้เห็นอิทธิพลของ
ศิลปะมุสลิม
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บ้านขุนทรงสุขภาพ
เรือนไม้หลังใหญ่ที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี

เยี่ยมแห่งนี้ แต่เดิมคือเรือนหอของนายแพทย์ ทรง 
บุณยะรัตเวช หรือขุนทรงสุขภาพ กับภรรยา คือนาง
เจือ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ โดยมีพ่อตาเป็นผู้
สมทบทุนให้สร้างขึ้นบนที่ดินดั้งเดิมของครอบครัว

จะว่าไปแล้ว ตระกูลบุณยะรัตเวชถือว่าเป็นผู้ทรง
อิทธิพลในวงการยาแผนโบราณของไทยเลยก็ว่าได้ 
ด้วยต้นตระกูลเป็นพ่อค้าสมุนไพรชาวจีน ขายยาจีน
ยาไทย อยู่ที่คลองโอ่งอ่าง มีลูกชายคือหมอบุญรอด 
เป็นหมอแผนโบราณ สืบทอดกิจการร้านต่อมาใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ มีตำารับสร้างชื่อคือ “ยาหอมนาย
บุญรอด”

หมอทรง ถึงจะจบแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ก็รับ
ดำาเนินกิจการร้านขายยาของพ่อ (คือหมอบุญรอด) 
ต่อเป็นรุ่นที่สาม ช่วยขยายอาณาจักรร้านขายยาบุณ
ยะรัตเวช ให้กว้างไกลออกไป พร้อมกับสร้างแบรนด์ 
“ยาหอมสุคนธโอสถ” ตราม้า (เนื่องจากหมอ
บุญรอดเกิดปีมะเมีย) ให้กลายเป็นชื่อติดหูของชาว
พระนคร ควบคู่ไปกับเปิดรักษาโรคตามแผนสมัยใหม่

เมื่อแรกครอบครัวหมอทรงอาศัยที่เรือนนี้ หลัง
สงคราม เมื่อย้ายบ้านไปอยู่ที่ราชวัตร จึงเปิดชั้นล่าง
เป็นคลีนิครักษาโรค ส่วนรอบๆ บริเวณบ้านยังใช้เป็น

E15

โรงงานผลิตยาอีกด้วย มีโรงโม่ยา มีเรือนบรรจุยา 
ส่วนหน้าบ้านมีโรงพิมพ์ฉลาก

ตึกแถวหน้าบ้าน ริมถนนตะนาว ก็เปิดเป็นหน้า
ร้าน ขายยาแผนโบราณ (ปัจจุบันคือร้านอาหารกิม
เล้ง)

ภายในบริเวณบ้านประกอบด้วยเรือนสำาคัญๆ ๒ 
หลังด้วยกัน คือ “บ้านเขียว” ด้านหน้า และ “ตึก
เหลือง” ด้านหลัง

บ้านเขียว เป็นเรือนไม้ ๒ ชั้น ที่หมอทรงอยู่
อาศัย และต่อมาเปิดเป็นคลินิก ทาสีเขียวอ่อนตาม
ความนิยมในสมัยนั้น

ส่วนด้านหลังบ้าน ซื้อที่ดินมาเพิ่มแล้วปลูกเรือน
ขึ้นมาอีกหลัง เป็นตึก เรียกกันว่า ตึกเหลือง ตามสี
ของเรือน ไว้เป็นที่พำานักของนางเทศ (ภรรยาหมอ
บุญรอด หรือแม่ของหมอทรง) และพี่สาว

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของบ้านเขียวคือเป็น
เรือนไม้สองชั้น ผังเป็นรูปตัวแอล (L) ซึ่งเป็นรูป
แบบมาตรฐานสำาหรับบ้านที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๖

มีระเบียงรับลมด้านหน้า หน้าต่างบานเกร็ดไม้
รอบบ้านสำาหรับให้ลมพัดผ่านได้

หลังคาด้านหนึ่งเป็นจั่ว ส่วนที่มุขหน้าเป็นจั่วตัด 
นิยมทำากันในสมัยรัชกาลที่ ๖ อีกเช่นกัน

บ้านยาหอม
ปัจจุบัน คุณดลชัย บุณยะรัตเวช นักโฆษณาและ

นักสร้างสรรค์แบรนด์อันดับต้นๆ ของวงการ ซึ่งเป็น
หลานปู่ของขุนทรงสุขภาพ ได้ฟื้นฟูกิจการเครื่อง
หอมขึ้นมาใหม่ ภายใต้แบรนด์ “ยาหอมสุคนธะ” 
และมีเวชภัณฑ์อื่นๆ อีกหลายแบรนด์ เพื่อตอบรับ
การใช้ชีวิตของคนกรุงผู้รักสุขภาพในยุคปัจจุบัน

 คุณดลชัยได้ปรับปรุงบ้านเก่าหลังนี้เพื่อเป็นสปา 
ในชื่อว่า “บ้านยาหอม” และด้วยความที่เรียนจบมา
ทางด้านสถาปัตยกรรม จึงออกแบบปรับปรุงบ้าน
โดยที่ยังคงเคารพคุณค่าดั้งเดิมของตัวเรือนอยู่ เช่น
ไม่มีการซอยห้องเพิ่ม รวมทั้งสร้างอาคารส่วนต่อ
เติมขึ้นใหม่ เพื่อใช้พื้นที่เป็นครัว และห้องน้ำา เพื่อที่
จะได้ไม่ต้องรบกวนงานโครงสร้างไม้ของเรือนเก่า ไม่
ต้องทำาระบบประปา ระบบท่อน้ำาทิ้ง ในตัวเรือน ส่วน
อาคารส่วนต่อเติมได้มีการลดทอนรูปแบบให้ดูร่วม
สมัย แต่ก็ดูกลมกลืน

อีกทั้งอาคารส่วนที่ต่อเติมขึ้นใหม่นี้ ก็จะไม่ทำาให้
ยึดติดไปกับโครงสร้างบ้านเดิม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ทรุดตัวในภายหลัง

ครัวยาหอม
มานวดตัวที่บ้านยาหอมแล้ว อย่าลืมแวะชิม

อาหารไทยรสเข้มกันที่นี่ด้วย ด้วยเน้นเมนูตำารับบ้าน 
บุณยะรัตเวช และกับข้าวหลากหลายที่อุดมด้วย
เครื่องเทศ อย่างพะโล้ หรือแกงเหลืองแกงใต้ พร้อม
เครื่องดื่มสมุนไพรเกร๋ๆ เรียกว่ากินอย่างมีคอนเซ็ปต์

ลองสังเกตดู จะเห็นว่าส่วนที่เป็นคาเฟ่นั้น ก็ทำาแยก
ออกมาจากตัวเรือนเช่นกัน เพื่อจะได้ไม่ต้องรบกวน
โครงสร้างไม้ของเรือนเก่า ถ้าจะต้องเดินท่อประปา

ส่วนตัวเลือกอีกแห่ง ก็ที่ปากทางเข้าบ้านยาหอม
นั่นเอง คือร้านกิมเล้ง ริมถนนตะนาว ตึกแถว ๒ 
คูหานี้ เดิมเคยเป็นร้านขายยาบุณยะรัตเวชมาก่อน 
อาหารที่นี่ขึ้นชื่อลือชามาก เป็นอาหารไทยผสมจีนรส
นวลลิ้น อย่างหมี่กรอบโบราณหอมเตะจมูกด้วยกลิ่น
เปลือกส้มซ่า และหมูทอดปลาเค็ม เป็นเมนูแนะนำา

ส่วนตึกเหลืองนั้น มีผังเป็นรูปตัวที (T) สมมาตร
ซ้าย-ขวา มีมุขยื่นมาตรงกลางด้านหน้า หลังคาเป็น
จั่วตัด

นอกจากนี้ยังมีการสร้างห้องใต้ดินสำาหรับเป็น
หลุมหลบภัยในช่วงสงครามโลกอีกด้วย

การวางผังของตึกเหลืองนี้ หันหน้าออกสู่ตรอก
ด้านข้างของบ้าน มีซุ้มประตูเข้าออกแยกโดยเฉพาะ

ปัจจุบันตึกเหลืองเป็นของน้องชายคนเล็กของ
หมอทรง มีการล้อมรั้วแยก ลูกหลานให้เช่าเป็นเกสต์
เฮ้าส์ชื่อ บ้านยินดี ไม่ได้มีสีเหลืองแล้ว

หมอทรง มีน้องชายอีกคน ช่ือหมอฟ้ืน บุณยะรัตเวช 
เป็นแพทย์แผนปัจจุบันเช่นกัน หมอฟื้นมีบ้านสวย
ที่หน้าศาลาว่าการกรุงเทพฯ ตรงเสาชิงช้า E14 ตาม
ไปส่องกันได้

Dr. Song Punyarataveja’s House: Formerly a  
marital home of Dr. Song Punyarataveja, with his 
father-in-law contributing to the budget, this home 
was built in the 1910s in King Rama VI’s era. It is a 
2-story house forming an L shape, with a veranda at 
the front and a gable roof on the side with a cut gable 
roof at the front. After relocating to a new house, 
Dr. Song opened this house as a clinic for modern 
medicine, while the area around the house was used 
for producing traditional medicine, which was the 
family’s business. Today, it is a spa and restaurant 
known as Baan Ya Hom, run by the 3rd generation of 
this family.

   Baan Ya Hom
156 Soi Damnoen Klang Tai
9.00am-9.00pm Tue-Sun
095 764 2768
BAANYAHOMZANTIIS
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ตึกเหลือง
บ้านเขียว
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บ้านเทพทับ
บ้านตึกหลังใหญ่ ดูเรียบโก้ ซึ่งซ่อนตัวนิ่งๆ อยู่ริมตรอกสาเก ถนน

ตะนาว แห่งนี้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวปลายรัชกาลที่ ๖ - ต้น
รัชกาลที่ ๗  เดิมเป็นคฤหาสน์ของขุนประสิทธิหัตถการ ข้าราชการ
กระทรวงธรรมการ (ศึกษาธิการ) ซึ่งมีอาชีพเป็นช่างทำาทองด้วย

ต่อมานำาออกขายทอดตลาด โดยมีราชบุรุษ จิตร เวียงเกตุ 
ข้าราชการกระทรวงธรรมการเช่นกัน มาซื้อต่อ โดยคำาแนะนำาของ
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี หรือ ‘ครูเทพ’ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ 
ซ้ำาท่านยังตั้งชื่อเรือนหลังนี้ให้ด้วยว่าบ้าน “เทพทับ” เพื่อจะได้มีเทวดา
มาช่วยปกปักรักษาบ้านไว้ และยังสื่อถึงชื่อของตัวท่านเองด้วย

ต่อมาธุรกิจยาแผนโบราณของนายจิตรเฟื่องฟู จึงลาออกจาก
ราชการ มาผลิตแบรนด์ของตัวเองอย่างจริงจัง มียาหอมเวียงเกตุ 
ยาหม่องตราหมีขาว ยาระบายปู่โสม เป็นอาทิ ขายดีเป็นอย่างยิ่ง

ต่อมาลูกชายคือนายจำานงค์ เวียงเกตุ สืบทอดกิจการต่อ
ปัจจุบันธุรกิจยาแผนโบราณได้ปิดตัวลงตามกาลเวลา
ผู้สืบทอดบ้านคือทายาทรุ่นที่ ๓ นายภัสสร เวียงเกตุ หลานปู่ของ

นายจิตร

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
เป็นอาคารตึก คาดว่าคงมีการ
ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวัสดุ
ทำาผนังด้วย เนื่องจากความหนา
ของผนังไม่ได้มากแบบผนังก่ออิฐ
ถือปูนที่ใช้ผนังเป็นตัวรับน้ำาหนัก

ลักษณะเป็นเช่นอาคาร
กระทรวงพาณิชย์ C15 ซึ่งเป็นยุค
ที่เทคโนโลยี ค.ส.ล. เริ่มเข้ามามี
บทบาทในงานก่อสร้างของสยาม

ระเบียงชั้นสอง และชายคา 
ยื่นยาวออกมาได้ด้วยใช้ ค.ส.ล. 
เช่นกัน

รูปแบบอาคารประดับด้วยเส้น
สายแบบอาคารฮาล์ฟทิมเบอร์ 
(Half-Timber) แบบฝรั่ง หลังคา
เป็นทรงจั่วตัดที่พบได้ในบ้าน
ชนบทของอังกฤษ

การตกแต่งภายในเรียกว่าโก้
หรูมากสำาหรับบ้านขุนนาง/พ่อค้า
คหบดี มีฝ้าเพดานไม้ทำาเป็น
ลายตารางเช่นเดียวกันฝ้าเพดาน
ของอาคารกระทรวงพาณิชย์ 
ตอกย้ำาว่าสร้างขึ้นร่วมสมัยกัน
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บ้านไม้หลังน้อย ที่ซ่อนตัวอยู่ในซอกของตรอกเสถียร ถนนตะนาว 
หลังนี้ เป็นเรือนของมหาเสวกตรี พระยาพิทักษ์เทพมณเฑียร (กระจ่าง 
หงสกุล) ซึ่งรับราชการเป็นมหาดเล็กมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ และถวายรับ
ใช้รัชกาลที่ ๖ มาตั้งแต่ยังเป็นมกุฏราชกุมาร จึงเป็นที่โปรดปรานเมื่อ
ทรงขึ้นครองราชย์แล้ว โดยทำางานในกรมคลังวรภาชน์และคลัง
พระเครื่องต้น ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการครัวและงานจัดเลี้ยงในพระราช
พิธีต่างๆ ต่อมาได้ย้ายมารับราชการในกรมชาวที่จนเป็นปลัดบัญชาการ
กรมชาวที่ และเป็นองคมนตรีในที่สุด

เรือนหลังนี้คาดว่าคงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ สืบทอดมายัง
หลานปู่ คือนายจินตน์ หงสกุล ปัจจุบันภรรยาและบุตรสาวยังคงพำานัก
อยู่ที่นี่

ลักษณะบ้านเป็นเรือนมะนิลาสองชั้นขนาดกะทัดรัด ผังเป็นรูป
ตัวแอล (L) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเรือนที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๖     
หลังคาเป็นทรงปั้นหยา แต่ตรงมุขหลายเหลี่ยมที่ด้านหน้าทำาเป็นทรง
จั่ว ประดับไม้ฉลุที่เชิงชายพองามตามสมัยนิยม

Hansakul House: The owner is the Hansakul family. The original owner 
worked in Royal Office Bureau’s food & beverage department responsible 
for banquets and caterings in royal ceremonies. This house is estimated 
to be built in King Rama VI’s era. It is a compact two-story manila house 
with an L-shaped layout and a hip roof. The bay window at the front has a 
gable roof. Currently, the third and fourth generations of the family still 
reside in this house.  

E17

D
A
T
A

บ้านพระยาพิทักษ์เทพมณเฑียร

แต่เดิมบ้านเทพทับหลังนี้ไม่ได้
เข้าออกทางด้านตรอกสาเกอย่าง
เช่นในปัจจุบัน แต่เข้าออกจากทาง
ด้านถนนตะนาวเป็นหลัก โดยบ้าน
ปลูกอยู่ด้านหลังตึกแถวริมถนน
ตะนาว เว้นช่องเผื่อไว้เป็นทางรถ
เข้าออก ตัวเรือนปลูกขึ้นที่ด้าน
ท้ายของที่ดิน หันหน้าออกถนน
ตะนาว หน้าตึกมีวงเวียนสนาม
หญ้าสำาหรับวนรถ ตามเทรนด์ใน
สมัยปลายรัชกาลที่ ๖

ที่ด้านซ้ายของวงเวียนหน้าบ้าน 
ติดริมรั้ว สร้างเป็นเรือนไม้บริวาร
อีกหลัง ขนาดย่อมลงมาหน่อย

ส่วนที่ข้างตึกใหญ่ด้านขวาที่ติด
กับตรอกสาเกนั้น ปลูกเป็นห้อง
แถวไม้ยาวไปตลอดแนวสำาหรับ
เก็บค่าเช่า

อย่างไรก็ดี ในยุคหลังมาแล้ว
นั้น เมื่อมีการจัดสรรทรัพย์สินใน
หมู่ลูกหลาน ได้ตัดแบ่งพื้นที่ออก
เป็นสองส่วนในแนวขวาง กล่าวคือ

พื้นที่วงเวียน และเรือนไม้ที่
ด้านหน้าบ้านนั้น เป็นของเจ้าของ
หนึ่ง ยังคงเข้าออกจากทางถนน
ตะนาวอยู่

แต่ตึกเทพทับซึ่งปลูกอยู่ท้าย
ที่ดิน ต้องหันมาเข้าออกจากทาง
ด้านข้างคือตรอกสาเกแทน โดย
รื้อห้องแถวไม้ลงเพื่อเปิดใช้เป็น
ทางเข้า

บ้านทรงจั่วตัดที่เราเห็นจาก
ตรอกสาเกในปัจจุบัน ที่แท้คือด้าน
ข้างของเรือนนั่นเอง

   Wiangket Mansion
203 Trok Sake Rd.
Not Open to the Public

E16    Hansakul House
80 Trok Sathien Rd.
Not Open to the Public
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Wiangket Mansion: The house is assumed to be built in the 1920s 
around the end of King Rama VI’s era or King Rama VII’s era. It was 
formerly a Ministry of Education officer’s mansion. Later, Chit Wiangket, 
another Ministry of Education officer, bought it from the original owner. 
Chit later left the Ministry and pursued on his own traditional Thai 
medicine business. The building is among the first to be made of reinforced 
concrete with Western-style, half-timber design. It has a jerkinhead roof, 
as common in country houses in England.
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บ้านหลวงสวัสดิ์วรฤทธิ์
บ้านตรอกเสถียรหลังนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นใน

ราวรัชกาลที่ ๗ เพื่อเป็นเรือนหอของหลวงสวัสดิ์วร
ฤทธิ์ (สวัสดิ์ วรทรัพย์) กับนางฉวีวรรณ วรทรัพย์ 
ต่อมาได้ใช้เป็นเรือนหออีกเมื่อลูกสาวแต่งงานกับ 
ศ. นพ. อุกฤษต์ เปล่งวาณิช อาจารย์หมอที่ศิริราช 
และได้เปิดบ้านเป็นคลินิกด้วย คนรุ่นเก่าแถวนั้นจะ
คุ้นเคยกันดี

ลักษณะบ้านเป็นเรือนไม้ ๒ ชั้น อย่างเรือน
มะนิลา ผังเป็นรูปตัวแอล (L) หลังคาปั้นหยา มีจั่ว
ด้านหน้า ลักษณะเรียบง่าย ไม่มีไม้ฉลุประดับประดา

Varadrapya House: This house might have been 
built in the 1920s in King Rama VII’s era as a marital 
home for an admiral in the Varadrapya family. Later, 
it was used as his daughter’s marital home when 
she married a Siriraj Hospital doctor. The house was 
also used as his clinic. It is a 2-story house with an 
L-shaped layout, and a hip roof with a gable at the 
front. Since it was built later in that era, it does not 
feature either gingerbread gable trims or perforated 
wooden panels.  

E18 บ้านขุนวิสุทธิสมบัติ
บ้านไม้สีฟ้าท่ามกลางป่ากลางกรุงหลังนี้ ซ่อนตัว

อยู่เงียบๆ ริมตรอกเสถียร มองจากภายนอกแทบไม่
เห็นตัวบ้านเลย สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัย
ต้นรัชกาลที่ ๖ โดยหลวงสรรพสุรพล เรียกบ้านริม
คลองหลอด

ต่อมามีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันอีกหลายทอด 
จนตกมาถึงหลวงอภิบาลศุขภัณฑ์ (ทองดี สุนทร
ครุฑ) กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล เรียกบ้าน
นี้ว่าบ้านตรอกวัดศิริ (คือวัดศิริอำามาตย์ หรือวัด
บุญศิริ หรือที่ปัจจุบันเรียกว่าวัดบูรณศิริ)

ต่อมาในปี ๒๔๘๒ ก่อนเกิดสงครามโลกเพียงเล็ก
น้อย รองอำามาตย์เอก ขุนวิสุทธิสมบัติ (ตุ๊ กาญจนโหติ)
ได้ซื้อบ้านหลังนี้ต่อ และย้ายครอบครัวมาอาศัยที่นี่
กัน ขุนวิสุทธิสมบัตินั้น แต่เดิมทำางานที่กรมยาฝิ่น
ก่อนจะย้ายมาทำาที่กรมพระคลังมหาสมบัติ 
จนกระทั่งเกษียณ

ปัจจุบันบ้านหลังนี้ตกเป็นของนางวันเพ็ญ อมร-
สิทธิ์ บุตรสาวคนเล็กของขุนวิสุทธิสมบัติ ยังอาศัย
อยู่กับครอบครัว

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นเรือนไม้สองชั้น 
มีระเบียงยื่นออกมาที่ชั้นสองโดยรอบบ้าน ประดับ
ด้วยไม้ฉลุ คล้ายกับที่วังวรวรรณ ตรงถนนแพร่งนรา 
D03 และบ้านหลวงสมรภูมิพิชิต ตรอกตึกดิน E03 
ต่างอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน ทั้งหมดล้วนสร้างและ

E19 E20บ้านพระยาอรรถวิรัชวาทเศรณี
บ้านไม้ปริศนาหลังนี้ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสตรีวิทย์ ด้าน

หลังแผนที่หลักกิโลเมตรที่ศูนย์ ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้น ปิด
ประตูเงียบเชียบมานาน ด้วยสภาพที่เก่าและทรุดโทรมตามกาลเวลา 
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวปลายรัชกาลที่ ๕ - รัชกาลที่ ๖ เพื่อเป็น
เรือนอาศัยของพระยาอรรถวิรัชวาทเศรณี (ปลั่ง จินตกานนท์) ต่อมา
ตกเป็นของลูกชายคือ พลโท อัมพร จินตกานนท์ และเป็นบ้านที่ซึ่งคุณ
หญิงรุจี จินตกานนท์ ได้พำานักอาศัยจนวาระสุดท้ายของชีวิต

ลักษณะบ้านเป็นแบบฉบับเรือนมะนิลาในสมัยนั้น คือมี ๒ ชั้น ผัง
เป็นรูปตัวแอล (L) มีระเบียงทางเข้าที่หน้าบ้าน หลังคาทรงปั้นหยา 
มุขหน้ามีหลังคาเปิดเป็นจั่ว หน้าจั่วฉลุลาย พร้อมประดับไม้ฉลุขนมขิง
ที่ราวระเบียง ปั้นลม และเชิงชาย

ขณะนี้บริษัทผู้ผลิตอาหารทะเลกระป๋องชื่อดังอย่าง ซีเล็ค ได้ซื้อไป 
ด้วยมีใจรักในของเก่า และกำาลังอนุรักษ์และปรับปรุงอย่างปราณีตเพื่อ
ให้เป็นโรงแรมและพิพิธภัณฑ์ 

Chintakananda House: This house might have been built in the 1900s- 
1910s late in King Rama V’s era or early in King Rama VI’s era as a 
residence for a nobleman from the Chintakananda family who worked as 
a prosecutor. It later belonged to his son, an influential politician and gen-
eral in the 1960s. It is a 2-story manila house with an L-shaped layout 
and a terraced entrance. It has a hip roof with an open gable at the front, 
decorated with carvings. The house also has gingerbread-style wooden 
balusters, gable trims, and trims at the eaves. Currently, it is under 
restoration and will be converted to become a hotel.  

ตอ่เติมระเบยีงในชว่งปลายรชักาล
ที่ ๕ ถึงต้นรัชกาลที่ ๖ ทั้งสิ้น

ผังอาคารเป็นรูปตัวแอล (L) 
ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นที่นิยมใน
รัชกาลที่ ๖

หลังคาเป็นทรงปั้นหยา แต่
ตรงมุขหน้าเป็นทรงจั่วตัด ซึ่งเป็น
ลูกเล่นการทำาทรงหลังคาที่นิยม
มากในสมัยรัชกาลที่ ๖ อันมา
จากบ้านบังกะโลของอังกฤษ

Kanchanahoti House: This 
house might have been built in 
the 1910s early in King Rama 
VI’s era by a nobleman. Later, 
it passed through many owners, 
and in 1939, an officer in the 
Royal Treasury Division from the 
Kanchanahoti family bought it and 
moved his family to this house. It is 
a 2-story house with an L-shaped 
layout, with cantilevered balconies 
on three sides, decorated with 
gingerbread-style wooden railings. 
It has a hip roof with a jerkinhead 
roof at the front portico.D
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   Varadrapya House
48 Trok Sathien Rd.
Not Open to the Public

E18    Kanchanahoti House
22 Trok Sathien Rd.
Not Open to the Public

E19    Chintakananda House
149 Dinso Rd.
Not Open to the Public
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บ้านบุระเกษตร
ใครจะไปเชื่อว่า แถวสะพานเฉลิมวันชาติจะมีบ้านไม้หลังงามซ่อน

ตัวอย่างมิดชิดอยู่ด้านหลังตึกแถวบนถนนพระสุเมรุ
เรือนหลังนี้ คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๖ เจ้าของเดิมเป็นใคร 

ไม่อาจทราบได้ เดาว่าคงเป็นขุนนาง
ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จึงประกาศขายบ้าน ซึ่งนายสุริ-

ยาวุธ บุระเกษตร อดีตข้าราชการในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้มาซื้อบ้านต่อ 
และย้ายครอบครัวมาอาศัยกันที่นี่ ขณะนั้นนายสุริยาวุธทำางานอยู่ที่
ห้างบาโรเบราน์ ห้างฝรั่งขายรถอยู่ที่บ้านหม้อ เชิงสะพานอุบลรัตน์

เรือนไม้สีเขียวอ่อนหลังนี้หันหน้าออกคลองบางลำาพู และหันหลังให้
ถนนพระสุเมรุ แต่ออกแบบให้เป็นหน้าเรือนได้ทั้งสองด้าน คือมีมุขยื่น
ออกมาเป็นรูปตัวแอล (L) ทั้งด้านคลองและด้านถนน ด้านถนนพิเศษ
หน่อยเพราะทำาเป็นมุขครึ่งแปดเหลี่ยม ผังรูปตัวแอล (L) นี้ถือเป็น
ประเพณีนิยมของบ้านที่ปลูกสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๖ เลยทีเดียว

ด้านริมคลองมีระเบียงอยู่หน้าบ้าน ส่วนด้านถนนก็ทำาซุ้มไม้ฉลุที่
บันไดทางเข้าบ้านด้วย

ปัจจุบันอาจารย์ชลัยย์ บุระเกษตร ในวัย ๙๑ ปี บุตรสาว ยังคง
อาศัยในบ้านหลังนี้

อาจารย์ชลัยย์เล่าว่า สมัครเป็นครูที่โรงเรียนสตรีวิทย์ก็เพราะอยู่
ใกล้บ้าน สอนภาษาอังกฤษที่นี่จนเกษียณ เป็นที่รักใคร่ของศิษย์ ส.ว. 
ปัจจุบันยังคงแข็งแรงมากและมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความทรงจำาที่ดีใน
เรือนหลังนี้

E22

Purakshetra House: It might 
have been built in the 1910s in 
King Rama VI’s era. Later, during 
World War II, a former govern-
ment officer from the Purakshetra 
family, who worked for a foreign 
company, bought this house from 
the original owner. The house has 
two front sides. On the canal side, 
there is an L-shaped portico and a 
veranda. On the road side, there is 
a semi-octagonal bay window and 
an entrance arch.

บ้านผ่านฟา้
ตึกหลังใหญ่ ริมถนนพระสุเมรุ ในละแวกผ่านฟ้า หลังสวยหลังนี้ มี

ประวัติที่น่าสนใจ
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวปี ๒๔๕๗ ช่วงต้นรัชกาลที่ ๖ เพื่อเป็น

ที่อยู่อาศัยของครอบครัวอนุกูลสยามกิจคราวอพยพกลับมาอยู่สยาม
อย่างถาวร ก็ด้วยก่อนหน้านี้คุณหญิงเผื่อน อนุกูลสยามกิจ ได้พำานัก
อยู่ที่สิงคโปร์เป็นเวลานานมาก่อน ในฐานะคุณนายที่สองของ “ตันกิม
เจ๋ง” นักธุรกิจชื่อดังแห่งเมืองอาณานิคมช่องแคบแห่งนี้ (ตันกิมเจ๋ง
มีเชื้อสายเปอรานากัน หรือชาวจีนที่เกิดและเติบโตในแถบมาเลเซีย
สิงคโปร์) ตันกิมเจ๋งได้รับความไว้วางใจจากราชสำานักสยาม แต่งตั้งให้
เป็นกงสุลสยามประจำาสิงคโปร์ มีราชทินนามว่า “พระยาอนุกูลสยามกิจ”

หลังตันกิมเจ๋งเสียชีวิตลงร่วม ๒๐ ปี คุณหญิงเผื่อน ภรรยาหม่าย 
จึงได้กลับมาสร้างคฤหาสน์หลังงามที่นี่ บนที่ดินริมคลองบางลำาพู ใกล้
กับสะพานผ่านฟ้าลีลาศ โดยกลับมาพร้อมกับบุตรชาย (ตันเซียวคอง 
หรือนายคง อนุกูลสยามกิจ) บุตรสาว และหลานเล็กๆ อยู่อาศัยกันที่
บ้านผ่านฟ้านี้

โดยปกติแล้ว ขุนนางมักจะไม่กล้าสร้างเรือนตึกแบบฝรั่งกัน ด้วย
เกรงจะไปเทียบชั้นเจ้านายซึ่งมักสร้างตำาหนักก่ออิฐถือปูน แต่เมื่อย่าง
เข้าสู่รัชกาลที่ ๖ แล้ว ธรรมเนียมเหล่านี้ได้คลายลง ครอบครัวคหบดี
เชื้อสายจีนตระกูลนี้ จึงมีคฤหาสน์เป็นตึกใหญ่โตได้ เป็นสถาปัตยกรรม
คลาสสิกที่เป็นที่นิยมในสมัยนั้น มีแผนผังเป็นรูปตัวยู (U) หันปลาย
สองข้างเข้าหาคลอง ประดับด้วยไม้ฉลุที่เชิงชาย ช่องลม และโดย
เฉพาะที่ค้ำายันชายคา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านหลังนี้

ปัจจุบันบ้านผ่านฟ้าตกเป็นของคุณหญิงพรพรรณ ธารานุมาศ 
ทายาทรุ่นที่ ๔ ของคุณหญิงเผื่อน โดยให้เอกชนเช่าเป็นสถานที่จัดงาน
แต่งงาน ในนามว่า สยามเฮ้าส์

E21
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   Siam House
591 Phra Sumen Rd.

E21 

Phan Fa Masion: Located by 
a canal in the Phanfa Lilat Bridge 
area, this house might have been 
built in 1914 as a permanent 
home of a Thai widow whose 
late husband was an influential 
Singaporean businessman, Tan Kim 
Cheng. The brick and mortar home 
has a U-shaped layout, decorated 
with perforated wooden trims at 
the eaves, ventilating grills, and 
signature corbels which have 
become the house’s most prominent 
feature.

   Purakshetra House
459/3 Phra Sumen Rd. 
Not Open to the Public
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E24บ้านพระยาอาทรธุรศิลป์
บ้านตึกหลังนี้ถือได้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งถนนข้าวสารเลยก็ว่าได้ 

สร้างขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นคฤหาสน์หลังใหม่ของพระยา
อาทรธุรศิลป์ (มล. ช่วง กุญชร) ข้าราชการกรมศิลปากร สืบเนื่องจาก
บ้านหลังเก่าโดนเวนคืนที่ดินไป ญาติทางภรรยาจึงเป็นผู้จัดการสร้างให้ 
และเมื่อแล้วเสร็จจึงย้ายครอบครัวมาอาศัยกัน

ต่อมาในราวปลายรัชกาลที่ ๖ ลูกสาวคนโต (เชย) แต่งงานกับ
พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์ (สุดใจ ไกรจิตติ) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 
กรุงเทพ พระยาอาทรฯ จึงยกเรือนหลังนี้ให้เป็นเรือนหอ ต่อมาพระยา 
กฤตราชทรงสวัสดิ์ ได้เลื่อนยศขึ้นเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 
และอดีตองคมนตรีในสมัยรัชกาลที่ ๗ เรือนหลังนี้จึงเรียกกันว่า “บ้าน
ไกรจิตติ” ตามสกุลของเขย

เป็นบ้านตึกแบบฝรั่ง ๒ ชั้น ออกแบบโดยสถาปนิกอิตาลีที่รับราชการ
ในสยาม เรือนนี้มีความพิเศษตรงที่ในสมัยนั้น เรือนขุนนางทั่วไปยังไม่
นิยมสร้างเป็นตึกกัน ด้วยไม่กล้าเทียบชั้นกับเรือนเจ้านาย

ด้านหน้าบ้านแต่เดิมมีวงเวียนสนามหญ้าสำาหรับวนรถ มุขกลาง
ด้านหน้าชั้นล่างจึงเป็นโถงสำาหรับเทียบรถ ชั้นบนเป็นห้องพักผ่อน 
มีหน้าต่างเปิดถึงพื้นอยู่โดยรอบ

หลังคาปั้นหยา เปิดจั่วที่มุขหน้า อย่างที่เรียกว่าเรือนมะนิลา 
ประดับด้วยไม้ฉลุอย่างเรือนขนมขิง

ส่วนการตกแต่งภายในบ้านถือว่าเป็นไฮไลท์ของเรือนหลังนี้เลยที
เดียว ห้องรับแขกใหญ่ ตกแต่งแบบไทย, โถงบันไดเป็นห้องจีน, ตรงมุข
แปดเหลี่ยมข้างเรือนเป็นห้องนั่งเล่น แต่งแบบอียิปต์ เรียกห้องเมมฟิส 
(เล่ากันว่ามีจิตรกรรมฝาผนังที่วาดโดยศิลป์ พีระศรี ด้วย), ส่วนห้อง
รับประทานอาหาร แต่งสไตล์วิคตอเรียน ว่ากันว่าภาพวาดเถาดอกไม้
บนฝ้าเพดานนั้น คุณหญิงเชยลงมือสะพัดพู่กันเองเชียวนา

คุณหญิงเชยพำานักอยู่ที่เรือนหลังงามนี้จนสิ้น ต่อมาทายาทให้เช่า
เป็นร้านเรือธงของกาแฟสตาร์บัคส์ ในช่วงปี ๒๕๔๗-๕๕ ซึ่งกลายเป็น
ทอล์คออฟเดอะทาวน์ชนิดที่สาวกกาแฟเงือกเขียวต้องมาเช็คอินที่นี่กัน
ในช่วงนั้นเลยทีเดียว

ปัจจุบันเรือนนี้เป็นสมบัติของ ศ. สรรเสริญ ไกรจิตติ (ลูกชายคนโต
ของพระยากฤตราชฯ กับคุณหญิงเชย) อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติและวุฒิสภา โดยคุณกฤต ไกรจิตติ (ลูกชาย ศ. สรรเสริญ) อดีต 
เอกอัคราชทูต เป็นผู้ดูแล

Kraichitti Mansion: Built in 
1909 towards the end of King 
Rama V’s era as a new mansion 
for a high-rank officer of the 
Department of Fine Arts, the house 
was later used as a marital home 
for his daughter and her husband, 
a judge from the Kraichitti family. 
It is a Western-style, 2-story 
house, with a central portico used 
as a drop-off area. The manila 
style house has a hip roof with 
an open gable decorated with 
gingerbread-style gable trims. The 
interior is exquisitely decorated in 
Thai, Chinese, and Victorian styles, 
with  a hint of Egyptian influence 
seen in the bay window.

บ้านพระยามหาวินิจฉัยมนตรี
ตรงบริเวณแยกสะพานเฉลิมวันชาตินี้ โดดเด่นด้วยอาคารโก้หร่าน

หลังหนึ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมถนนพระสุเมรุ เป็นตึกอย่างฝรั่งประดับ
ประดาอย่างกับวัง แต่สิ่งที่น่าสนใจนั้นกลับเป็นเรือนไม้ที่ปลูกอยู่ด้าน
หลัง อันเป็นเรือนของพระยามหาวินิจฉัยมนตรี (เภา ภวมัย) เนติ
บัญฑิตไทยรุ่นแรก และข้าหลวงพิเศษจัดการศาลหัวเมือง กระทรวง
ยุติธรรม คาดว่าสร้างขึ้นในราวปลายรัชกาลที่ ๕ ถึงต้นรัชกาลที่ ๖

ต่อมาลูกสาวคนโตแต่งงานกับหลวงพิชัยบัณฑิต (บัณฑิต วิริยะพา
นิช) จึงใช้เป็นเรือนหอ หลวงพิชัยฯ นี้ก็ทำางานด้านกฎหมายเช่นเดียว
กับพ่อตา เคยเป็นถึงผู้พิพากษาศาลฎีกา และเป็นพี่ชายของนางประไพ 
วิริยะพันธุ์ ภรรยาคุณเล็ก แห่งอาณาจักรเบนซ์ธนบุรี เมืองโบราณ และ
มูลนิธิเล็ก-ประไพ นั่นเอง

ส่วนเชิด วิริยะพานิช ที่มีชื่อเขียนไว้ที่ตึกหลังหน้านั้น เป็นลูกชาย
ของหลวงพิชัยฯ แต่ก่อนตึกนี้เคยเปิดเป็นคลินิกของ นพ. เลิศ วิริยะพานิช 
พี่ชายคุณเชิดด้วย

เรือนไม้ด้านในที่เรากล่าวถึงมี ๒ หลัง เรือนใหญ่หลังคาปั้นหยา กับ
เรือนเล็กสีฟ้าอ่อน หลังคาจั่ว หน้าบันฉลุลาย ประดับไม้ฉลุอย่างขนม
ขิงที่ปั้นลม เชิงชาย และช่องลมเหนือหน้าต่าง สวยหยด ลองส่องดูได้

Bhavamaya House: The house 
might have been built towards the 
end of King Rama V’s era or early 
in King Rama VI’s era. It belonged 
to a nobleman who worked for the 
court under the Ministry of Justice. 
He was the first generation of the 
Bhavamaya family. The house has 
two buildings - the bigger one has 
a hip roof, while the smaller one, 
in pale blue color, has a gable roof 
and carved pediments. It is deco-
rated with gingerbread gable trims, 
trims at the eaves, and perforated 
wooden ventilating grills.

E23
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T
A

   Bhavamaya House
320 Phra Sumen Rd.
Not Open to the Public

E23 

   Kraichitti Mansion
199 Khaosan Rd.

E24 

   No.1 Restaurant
119 Off Tanao Rd.

E25 

บ้านไม้โทรมๆ หลังนี้ ตั้งอยู่ในตรอกด้านหลังตึกแถวถนนตะนาว 
(ฝั่งเหนือราชดำาเนิน ย่านชุมชนบวรรังษี หลังวัดบวร) ที่จะมุ่งไปยังบาง
ลำาพู หากดูเผินๆ ก็เป็นเพียงบ้านเก่าหลังหนึ่ง ไม่ได้พิเศษอะไร   
มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่เป็นที่นิยมในรัชกาลที่ ๖-๗ คือเป็นเรือน
มะนิลา ๒ ชั้น ผังเป็นรูปตัวแอล (L) หลังคาปั้นหยา ที่มุขหน้าเป็นจั่วตัด

แต่หากลองเพิ่งพินิจไปที่ไม้ฉลุที่ใต้จั่วนั้น จะเห็นความพิเศษเฉพาะ
ที่หาไม่ได้ที่ไหนในเกาะเมืองเก่าแห่งนี้ นั่นคือ “พานรัฐธรรมนูญ” เป็น
อย่างพานที่เราเห็นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย G08 และสโมสรราษฎร์
สราญรมย์ G10 คือเป็นสมุดไทยวางอยู่บนพาน ๒ ชั้น แต่ที่นี่ไม่เหมือน
ใคร เพราะแกะเป็นช้าง ๒ เชือก หันหน้าเข้าหากันอยู่ที่สมุดรัฐธรรมนูญ
ด้วย

Number One Restaurant: This restaurant is located off Tanao Road, 
which is in Khaosan area, a popular tourist spot. It is a manila-style wooden 
house built in the 1920s with a cut gable decorated with perforated wooden 
panels in the shape of constitution atop two offering bowls.

เกสต์เฮ้าส์ศรินทิพย์ และร้านอาหารนัมเบอร์วัน E25
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ตึกแถวกำาเนิดขึ้นอย่างมากมายริมถนนสาย
สำาคัญๆ ทั่วพระนคร โดยเฉพาะในช่วงปลาย
รัชกาลที่ ๕ 

แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่รุ่งเรือง อันเป็น
ผลพวงมาจากการเปิดตลาดการค้าเสรีกับต่าง
ประเทศ

ตึกแถวยังแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนย้าย
จากการค้าขายทางน้ำา มาเป็นทางบก อันมา
พร้อมกับการตัดถนน

ตึกแถวในยุคแสนศิวิไลซ์นี้ จึงเป็นตึกอย่าง
ฝรั่ง รูปแบบลดทอนจากสถาปัตยกรรมคลาสสิก
ของทางตะวันตก ส่วนใหญ่มักสูง ๒ ชั้น ชั้นล่าง
ใช้ค้าขาย ส่วนชั้นบนเก็บสินค้า และพักอาศัย

Many shophouses popped up along 
major roads throughout Bangkok, especially 
towards the end of the 19th century (in King 
Rama V’s era). This meant the economy was 
prosperous due to free trade with foreign 
countries. These shophouses also indicated a 
shift from floating markets to roadside  
markets, as a result of road construction. 
Buildings in this era adopted a Western look, 
with simplified classic designs. They were 
mostly 2-story buildings, and the ground 
floor was used for business while the upper 
floor was used for either storage or residence.

คนนอกเดินถนน
Streets for Commoners 

ตึึกแถวช้ั้�นเดีียวแบบจีีน
F01 ตึกแถวถนนดินสอ
F02 ตึกแถวตรอกสะเต๊ะ
F03 ซากตึกแถวชั้นเดียว
F04 ตึกแถวซอยสุขา

ตึึกแถวแนวปีน้ีง
F05 ตึกแถวถนนบำารุงเมือง
F06 ตึกแถวประตูผี 
       เชิงสะพานสมมตอมรมารค
F07 ตึกแถวถนนแพร่งนารา
F08 ตึกแถวตรงข้ามแพร่งนารา

ตึึกแถวรุ่่�นพิิมพ์ินิยม
F09 ตึกแถวย่านแพร่งภูธร
F10 ตึกแถวซอยสระสรง
       ลงท่า
F11 ตึกแถวถนนตะนาว
F12 ตึกแถวถนนจักรพงษ์

ตึึกแถวแนวฝรุ้่�ง
F13 ตึกแถวถนนเจริญกรุง
F14 ตึกแถวเชิงสะพานมอญ
F15 ตึกแถวซอยพระยาศรี
F16 ตึกแถวสี่กั๊กพระยาศรี
F17 ตึกแถวบ้านหม้อ 
       “บุคคลัภย์”
F18 ตึกแถวบ้านหม้อ
F19 ตึกแถวหน้าพระลาน
F20 ตึกแถวท่าช้าง
F21 ตึกแถวท่าเตียน

ตึึกแถวก้นสาดี ค.ส.ล.
ตึกแถวถนนพระสุเมรุ
หน้าวัดบวร
ตึกแถวถนนพระสุเมรุ
ย่านผ่านฟ้า 
ตึกแถวถนนตะนาว 
แยกคอกวัว
ตึกแถวโค้ง
ถนนพระอาทิตย์

F22

F23

F24

F25 

F26 ตึกกมลสุโกศล
F27 ตึกวรพรต
F28 ตึกคัคณางค์
F29 ตึกฟาซาล 
       (ห้าง อี. แอม. กาติ๊บ)
F30 ตึกแถวโค้งเสาชิงช้า
F31 ตึกแถวถนนจักรเพชร
       ปากทางเข้าสะพานหัน

ตึึกแถวหล้งคาดีาดีฟ้า้
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F01 F02

F05

ตึกแถวดั้งเดิมของเรานั้นเป็นห้องแถวไม้ ต่อมาพัฒนาเป็นตึกปูนแบบจีน มีชั้นเดียว หลังคาจั่ว      
มุงกระเบื้องดินเผา สร้างกันตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ แต่ไม่หลงเหลือให้เห็นอีกแล้ว

ตึกแถวชั้นเดียวที่พอให้เห็นในปัจจุบันนั้น สร้างขึ้นราวรัชกาลที่ ๖ คงมีรูปแบบไม่ต่างกับแบบจีน
ดั้งเดิมมากนัก

Chinese-style One-story Shophouses: Shophouses were typically made of wood, but later changed to 
bricks and mortar like buildings in China. Such buildings have actually existed since the mid 19th century in 
King Rama IV’s era, but are no longer around today. The ones that we still see now are from the 1910s in 
King Rama VI’s era.

มีมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ แล้ว ด้วยทรงส่งสมุหกลาโหมไปดูงานที่สิงคโปร์ในปี ๒๔๐๔ เพื่อสร้างตึกแถว
เก็บค่าเช่าหน้าวัด

เป็นตึกปูน ๒ ชั้น หน้าแคบ แต่ลึก ชั้นบนมีหน้าต่างแคบ ยังไม่มีการก่อสร้างผนังกันไฟ และมุงหลังคา
ด้วยกระเบื้องดินเผา

Shophouses in Straits Settlements Style: These shophouses have existed since the mid 19th century in 
King Rama IV’s era. The King sent a team to observe the architecture in Singapore so that they could come 
build the same buildings here for rent.

ตึกแถวชั้นเดียวแบบจีน ตึกแถวแนวปีนัง

ตึกแถวชั้นเดียว
ตรอกสะเต๊ะ 

เชื่อมระหว่างถนนรามบุตรี 
กับถนนตานี ย่านบางลำาพู

เดิมเป็นแหล่งที่อยู่ของชาว 
ยะหวา หรือชวา จากอินโดนีเซีย 
มาทำางานในสมัยรัชกาลที่ ๕-๖ 
สามีเป็นคนสวน ภรรยาทำาสะเต๊ะ
ขาย

รู้แล้วใช่มั้ยว่าทำาไมร้าน “อา
อีซะห์” ขายข้าวหมก เนื้อสะเต๊ะ
ตำารับอินโด จึงตั้งอยู่แถวนี้

One-story Shophouses along 
Satay Alley: Located in Bang 
Lamphu area, it used to be a 
community of Javanese people 
from Indonesia who had migrated 
to Thailand to work as gardeners 
in King Rama V’s and King Rama 
VI’s eras. They used to sell satay 
(skewered beef) in this area. 
On a wall in front of one of the 
shophouses, there is a notice about 
rent receipts stamped on it.

ตึกแถวชั้นเดียว
ถนนดินสอ
แถบหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาจนถึง

สะพานเฉลิมวันชาติ แหล่งร้านขายธง 
มีขนมหวานแม่อุดม ถั่วทอดลุงแจ๋ว 
แขกขายถั่วที่ยังเหลืออยู่ และโบ๊กเกี้ย
เย็นๆ ยามบ่าย

ดูห้องหมายเลข ๒๘ ยังคงสภาพ
ดั้งเดิมอยู่

One-story Shophouses along Dinso 
Road: Unit number 28 still looks the 
same as it did when it was first built.ห้องแถวถนนดินสอในปี ๒๔๙๗

ตึกแถวชั้นเดียวในตรอกที่เชื่อมระหว่าง 
ซอยสุขา ๑ กับสุขา ๒ 
หลังกระทรวงมหาดไทย

ถัดไปอีกซอย เห็นซากผนังกัน
ไฟ ของตึกแถวชั้นเดียวมั้ย มีสอง
ซาก หัว-ท้าย บอกให้รู้ว่าตึกแถว
ชุดนี้มีหลังคาจั่ว มีชั้นลอย และ
ก่อสร้างโดยช่างจีน ด้วยเทคนิค
การก่ออิฐเป็นซุ้มโค้ง เพื่อรับน้ำา
หนักเช่นนี้เป็นเทคนิคจีน

สร้างในช่วงกลางรัชกาลที่ ๕ 
มีลักษณะพิเศษคือพื้นที่ส่วนหน้า
ของแต่ละคูหา จะกันไว้เป็นทาง
เดินหน้าร้าน (ใต้พื้นชั้นบน) ต่อ
เนื่องไปทุกคูหา กลายเป็นทาง
เดินหลังคาคลุมแบบที่ฝรั่งเรียก
ว่า อาเขต หรือ “หง่อคากี่” ใน
ภาษาจีน อันเป็นที่นิยมสร้างกันใน
สิงคโปร์ ปีนัง และภูเก็ต ปัจจุบัน
แต่ละคูหาล้ำาพื้นที่ออกมาจนไม่
เหลือสำาหรับเป็นทางเดินแล้ว

Shophouses along Bamrung 
Mueang Road: Built in King Rama 
V’s era, the uniqueness of these 
buildings was the roofed continuous 
walkway in front of shophouses 
(five-foot way or Ngo-ka-ki), which 
was popular in Singapore, Penang, 
and Phuket. Today, the units have 
extended to cover the walkway.

ตึกแถวถนนบ�ารุงเมือง  
ตอนส�าราญราษฎร์

ตึกแถวถนนแพร่งนารา
ตัดขึ้นในราวปี ๒๔๔๐ รัชกาลที่ ๕ 

เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วน
พระองค์ของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ 
เพื่อให้เช่าเป็นรายได้ 

ตึกแถวบนถนนตะนาว ตรงข้ามแพร่งนารา ชุดนี้
มี ๙ คูหาเท่านั้น รูปแบบเป็นเช่นเดียวกับตึกแถว
ในแพร่งนาราทุกประการ คาดว่าสร้างขึ้นในคราว
เดียวกัน ที่สำาคัญ ยังคงมุงด้วยกระเบื้องดินเผาเช่น
เมื่อครั้งแรกสร้างในราวปี ๒๔๔๐

ตึกแถวที่เชิงสะพานสมมตอมรมารคหลังนี้ คาดว่า
สร้างขึ้นในช่วงกลางรัชกาลที่ ๕ โดยช่างพื้นเมืองหรือ
ช่างจีน อันเป็นยุคที่ยังสร้างเลียนแบบตึกแถวฝรั่งจาก
สิงคโปร์-ปีนังอยู่

แต่ละคูหาเจาะช่องหน้าต่างแคบๆ เพียงช่องเดียว 

Chinese-style 
One-story Shophouses  
   Dinso Rd.
   Satay Alley
   off Rambuttri Rd.
   Sukha Lanes
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อย่าลมืมองหาประกาศเรื่อง
ใบเสร็จค่าเช่า ประทับอยู่ที่
เสาต้นหนึ่ง

ตึกแถว Unseen

ตึกแถว Unseen

ตึกแถว Unseen

เป็นห้องแถวในยุคแรกที่ยังสร้างต่อเป็นพืดติดกันโดยไม่เว้นช่อง
ว่างระหว่างตึก และไม่ทำาผนังกันไฟ

ในถนนสั้นๆ เพียงเส้นเดียวนี้ อัดจำานวนเข้าไปมากกว่า ๑๒๐ 
ห้อง หนึ่งในนั้นคือขนมหวานลุงแดง (เลขที่ ๑๑๒) แวะมาเพิ่ม
น้ำาตาลในเลือดกันได้

Shophouses along Phraeng Nara Road: Built in 1897 in King Rama V’s 
era, there are 120 units forming a single row with no space in between.

แบบห้องแถวจีน ติดกันสาดมุงสังกะสีประดับไม้ฉลุ
ส่วนที่เสาและเหนือหน้าต่าง ฉาบปูนเซาะร่องเลียนแบบหินก่ออย่างตึกฝรั่ง 

แต่ยังประดักประเดิด ไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของงานคลาสสิกนัก
ที่น่าสนใจคือ หลังคายังคงมุงด้วยกระเบื้องดินเผาอยู่ ซึ่งเหลืออยู่น้อยหลัง

มากในเกาะเมืองเก่าแห่งนี้
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Shophouses in Straits Settlements Style 
  Bamrung Mueang Rd. 
  Bamrung Mueang Rd. 

  Phraeng Nara Rd. 
  Tanao Rd. 



  144   145

Popular Style of Shophouses   
   Phraeng Phuthon Rd. 
   Sa Song, Long Tha Lanes
   Tanao Rd. 
   Chakrabongse Rd.

F09
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ตึกแถวย่าน
แพร่งภูธร
มีจำานวนมากถึงราว ๑๒๐ ห้อง 

แหล่งของกินขึ้นชื่อ
อย่าลืมแวะกินต้มยำาสมองหมู 

ข้าวสตูว์หมูอุดมโภชนา บะหมี่
ลูกชิ้นเนื้อวัว นัฐพรไอศรีมกะทิ 
ตกเย็นมีครัวส้มหอม แดงโภชนา 
ขนมปังปิ้งนมปั่น สวรรค์ของนัก
ชิมจริงๆ

Shophouses in Phraeng 
Phuthon: There are about 120 
units circling a big square at the 
center. This area, located next to 
Phraeng Nara, was a food hub.

ตึกแถวถนนจักรพงษ์ 
ย่านบางล�าพู

(ด้านท้ายวัดสุทัศน์) เลื้อยต่อ
ไปถนนตีทอง และอุณากรรณ 
ถือเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบเพราะ
มีมากร่วม ๑๕๐ ห้องเลยเทียว

ลองเข้าไปที่ซอยสระสรง ช่วง
กลางซอยฝั่งเหนือ (ด้านที่ติดกับ
กุฏิวัด) หน้าตาห้องแถวจะต่าง
กับเพื่อนๆ ด้วยสร้างขึ้นมาภาย
หลัง เนื่องจากแต่เดิมเว้นไว้เป็น
บ่อน้ำาให้พระมาสรงมาซักล้างกัน 
จึงเป็นที่มาของชื่อซอยนั่นเอง

Shophouses on Sa Song / Long 
Tha Roads: Located behind Wat 
Suthat, there are about 150 units. 
The ones along the northern part 
of Sa Song Road look different 
because they were newly built. 
Formerly, it was a well where 
monks would come take a shower.

ตึกแถวซอยสระสรง
ลงท่า

ต้นถนนเจริญกรุง 
เชิงสะพานมอญ มีหน้ากว้าง

มาก ๑ ห้อง มีซุ้มหน้าต่างเลียน
แบบคานโค้งหินก่อถึง ๓ ซุ้ม

โรงเรียนสอนขับรถ ส. 
สะพานมอญอันโด่งดังก็ตั้งอยู่ใน
ห้องแถวแถบนี้

Shophouses on Charoen Krung 
Road: Located by the bridge, 
each unit is extra wide, with three 
window arches in the style of stone 
masonry. In Sam Yot area, each 
unit has two window arches.

สร้างต่อออกมาจากตึกแถว
ชุดถนนเจริญกรุง ๑ ห้องมีซุ้ม
หน้าต่างโค้งเพียง ๑ ซุ้มเท่านั้น

Shophouses on Atsadang Road: 
Located by the canal on the oppo-
site side of Saranrom Park, these 
units continue from the ones on 
Charoen Krung Road. Each unit has 
only one window arch.

ช่วงสะพานถ่านถึงสามยอด 
รูปแบบเหมือนกับที่เชิงสะพาน

มอญ แต่ ๑ ห้อง มีซุ้มหน้าต่าง 
๒ ซุ้ม 

หาดูได้ที่ร้านออนล็อกหยุ่น และ
สถานีรถไฟฟ้าสามยอด

ตึกแถวถนนเจริญกรุง

ตึกแถวริมถนนอัษฎางค์
ที่เชิงสะพานมอญ

ฝั่งเหนือถนนราชดำาเนิน
เป็นชุดใหญ่อีกชุดร่วม ๑๐๐ 

ห้อง คับคั่งขนาบสองข้างทาง
ช่วงเช้าแวะซื้อขนมปังไส้

ทะลักของดีย่านบางลำาพูได้ มี
ร้านขายยาเก่าโฉมใหม่อย่าง
วิริยมัยโอสถ

Shophouses on Tanao Road: 
Located on the northern side 
of Ratchadamnoen Road, it has 
about 100 units on both sides. It 
is home to the old traditional Thai 
apothecary.

ตึกแถวถนนตะนาว

สร้างล้อมกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม 
ระหว่างรอรถเมล์ อุดหนุนของกิน
สรรพสิ่งที่ร้านน้ำาพริกนิตยาได้

Shophouses on Chakrabongse 
Road: Located in Bang Lamphu, 
forming a rectangle.

เป็นตึกแถวแบบมาตรฐานที่กรมพระคลังข้างที ่(สำานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน) สรา้ง
ขึ้นในราวปลายรัชกาลที่ ๕ ตามย่านการค้าสำาคัญทั่วพระนคร โดยทำาเป็นชุดใหญ่ มีจำานวนหลายห้อง 
สร้างต่อเป็นช่วงๆ และเว้นช่องว่างเป็นทางเดินระหว่างตึก

โดยมักมีผนังก่ออิฐกันไฟทุก ๒-๓ ห้อง (เห็นได้ชัดที่สันหลังคา) ระหว่างห้องเป็นผนังไม้ เหนือหน้า 
ต่างทำาช่องแสงไม้ฉลุ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากมลายู มีกันสาดเป็นไม้มุงสังกะสี ติดลูกไม้ฉลุที่ชายกันสาด และ
มีรูระบายอากาศกลมๆ เหนือหน้าต่าง

Popular Style of Shophouses: The standard style of shophouses came about in the 1900s late in King 
Rama V’s era in major commercial districts in Bangkok. They were usually a large compound with many units 
built in separated blocks, decorated with Malay-style perforated wooden panels and trims.

ในช่วงปลายรัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๖ ตึกแถวที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเป็นที่นิยมอย่างมาก โดย
มักสร้างขึ้นเป็นชุดใหญ่ ในย่านการค้าสำาคัญๆ ของพระนคร มีจำานวนหลายห้อง ก่อเป็นช่วงๆ และเว้น
ช่องว่างระหว่างตึกเป็นทางเดิน 

แถมยังมีการตกแต่งที่สวยงาม มีลวดลายปูนปั้นประดับ บ้างก่อเป็นแผงหน้าจั่วขึ้นไปที่มุขหน้าของ
อาคาร มุขหน้ามักอยู่ตรงกลาง หรือที่คูหาสุดท้ายหรือเป็นมุขที่หัวมุมถนน มีเสาลอยขึ้นไปรับเฉลียง
ด้านบน หรือหน้าบันหลังคา

โครงสร้างตึกแถวเป็นงานก่ออิฐถือปูน เสาเป็นไม้ แต่ก่ออิฐหุ้มเสาอีกชั้น
ส่วนหลังคาเป็นทรงปั้นหยา มุงหลังคาด้วยกระเบื้องซีเมนต์ หรือกระเบื้องว่าว มีสันหลังคายกสูง 

เลยระดับกระเบื้อง จากการก่อผนังกันไฟระหว่างคูหา
ซุ้มหน้าต่างทำาแบบฝรั่ง บ้างเป็นเสี้ยววงกลม หรือเป็นจั่วสามเหลี่ยม บ้างประดับลายปูนปั้น หรือไม้

ฉลุสำาหรับระบายอากาศ

Western-style Shophouses: Built in the 1900s-10s in King Rama V’s and King Rama VI’s eras, these 
shophouses were much influenced by Western trends, as seen in stucco decorations, pediments on front 
porticos, Western-style window frames, and cement tiles.

ตึกแถวรุ่นพิมพ์นิยม ตึกแถวแนวฝรั่ง

F09 F10

F11

F13

F14

F12



  146   147

(ตรงข้ามสะพานหก สวน 
สราญรมย์) มีซุ้มหน้าต่างเป็นจั่ว
สามเหลี่ยมแบบฝรั่ง

ห้องหัวมุมทำาพิเศษประดับ
กระบังหน้าเป็นจั่วโค้ง ทำาปูนปั้น
เป็นลายงูพันไม้คทา สัญลักษณ์
ของเมอร์คิวรี่ เทพแห่งการค้า

Shophouses on Phraya Si Lane: 
Located on the opposite side of 
the Dutch drawbridge, its window 
features Western-style triangle 
pediments, and the corner unit has 
three curved pediments on the roof 
decorated with the Caduceus, or 
two snakes winding around a staff, 
which is the symbol of Mercury, 
the god of trade.

ตึกแถวซอยพระยาศรี

เป็นชุดที่สร้างในยุคหลัง ราวรัชกาลที่ ๗ ต่อมา
จากตึกแถวในซอยพระยาศรี

รูปแบบเรียบง่ายมากขึ้น แต่ยังคงใส่จั่วกระบัง
หน้าที่ห้องหัวมุม เพื่อให้ล้อกับตึกแถวชุดซอย
พระยาศรีที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ช่วยได้ดูกลมกลืนเป็นชุด
เดียวกัน

Shophouses on Fueng Nakhon Road: Located near 
the intersection that cuts across Charoen-
krung Road, these shophouses were built 
in the 1920s in King Rama VII’s era. The 
design is simple, and the corner unit has 
three curved pediments on the roof, simi-
lar to the shophouses on Phraya Si Road 
on the other side. On a wall in front of 
one of the units, there is a notice about 
rent receipt stamped on it. The corner 

unit used to be a Butler & 
Webster showroom.

ตึกแถวถนนเฟื่ องนคร 
บริเวณสี่กั๊กพระยาศรี

ตึกแถวที่สี่กั๊กพระยาศรีนี้ยังเคย
เป็นที่ตั้งของห้างบัตเล่อร์แอนด์
เว็บสเตอร์ ขายรถ 
และห้างสิทธิพันธุ์ ด้วย
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อย่าลืมมองหาประกาศเรื่องใบเสร็จค่าเช่า 
ประทับไว้ที่เสาหน้าร้านห้องใด ห้องหนึ่งด้วย

ตึกแถวบ้านหม้อ
   ย่านปากคลองตลาด 

ห้องปลายสุดของชุดนี้เคยเป็นที่ตั้งของ “บุคคลัภย์” (Book Club) 
เมื่อแรกก่อตั้งในปี ๒๔๔๙ เป็นธนาคารแห่งแรกของไทย ที่กลายมาเป็น
ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน

Shophouses on Ban Mo Road near Flower Market: The last unit of these 
shophouses used to be the location of Book Club, established in 1906, 
which was the first bank of Thailand. It is now Siam Commercial Bank.

   โค้งถนนอัษฎางค์ริมคลองคูเมืองเดิม
เป็นตึกแถวชุดใหญ่อีกชุดที่ยังคงหลงเหลือให้เห็น สร้างติดถนนโดย

รอบ ห้องริมสร้างเป็นมุขประดับกระบังหน้าที่หลังคา
ซุ้มหน้าต่างที่มุขชั้นสองประดับปูนปั้นรูปหม้อ ตามชื่อของย่าน

Ban Mo Shophouses: This is another set of shophouses which still 
remains today. It wraps around an entire block, surrounded by roads. 
The window pediment on the second floor of the end unit is decorated with 
pot-shaped stucco statues in line with the name of the area (“ban mo” 
means “village of pot” in Thai). 

   ริมถนนบ้านหม้อ 
ห้องหัว-ท้าย เป็นมุขมีหน้าจั่ว

แบบฝรั่งเช่นกัน หน้าต่างของห้อง
แถวบ้านหม้อมีเอกลักษณ์เฉพาะ 
กรอบเป็นปูนปั้นเลียนแบบงาน
ก่อหิน ซุ้มหน้าต่างเป็นจั่วโค้ง มีรู
ระบายอากาศด้านบน

แต่ที่พิเศษสุดสำาหรับตึกริมถนน
บ้านหม้อช่วงนี้ ก็คือช่องระบาย
อากาศไม้ฉลุที่เหนือประตูด้านหน้า 
ห้องตรงข้ามวิทยาลัยเสาวภา ยังมี
หลงเหลืออยู่หลายห้อง

Ban Mo Shophouses on Ban Mo 
Road: Its window frames feature 
stucco works in rustication style. 
The shophouses are unique for the 
perforated wooden ventilating grills 
above the doors.

   เชิงสะพานอุบลรัตน์
ห้องหัวมุม ถือเป็นทำาเลทอง 

สร้างตามลักษณะการวางผัง
อาคารมุมถนนที่นิยมทำาในยุโรป

ห้องตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งห้างบา
โรเบราน์ ขายรถ มาก่อน

Ban Mo Shophouses near the 
Moat Bridge: The corner unit used 
to be Barrow Brown & Co store.

หัวมุมถนนจักรเพชร-อัษฎางค์
ถ่ายในปี ๒๕๐๒ แต่รื้อไปแล้ว 
ปัจจุบันกลายเป็นธนาคารกรุงไทย 
สาขาปากคลองตลาด

Corner unit of Ban Mo shophouses:
 This photo was taken in 1959. The 
building has been torn down and 
Krung Thai Bank has replaced it.
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Western-style 
Shophouses   
Charoen Krung Rd. 
Atsadang Rd. 
Phraya Si Lane
Fueang Nakhon Rd.
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Ban Mo Shophouses   
Ban Mo Rd. 
Ban Mo Block
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Na Phra Lan Rd. 
Maha Rat Rd. 
Maha Rat Rd. 

F19
F20
F21

ตึกแถวหน้าพระลาน
เป็นห้องแถวเกรดพรีเมียม ทำาปราณีตเป็นพิเศษ ด้วยอยู่หน้า

วังหลวง เลยต้องสวยเนี้ยบ อวดแขกบ้านแขกเมืองได้ สร้างขึ้นในปี 
๒๔๕๒ ปลายรัชกาลที่ ๕

โดยเด่นด้วย ๓ ห้องช่วงกลางที่ทำาเป็นมุขหน้า มีกระบังหน้าขนาด
ใหญ่ประดับบนหลังคา

ช่องระบายอากาศเหนือหน้าต่างเป็นไม้ฉลุโค้งครึ่งวงกลม 

ฝั่งใต้ถนนราชดำาเนิน ที่แยกคอกวัว ขนาบสองข้างถนน แวะชิมกิม
เล้งได้ เลขที่ ๑๕๘-๑๖๐ หมี่กรอบขึ้นหิ้ง

Shophouses on Tanao Road: south of Ratchadamnoen

ตึกแถวท่าช้าง
เป็นชุดเดียวกันกับตึกแถวหน้าพระลาน
ผังเป็นรูปตัวแอล (L) โดดเด่นที่มุขกลางตรงหัวมุม มี 

กระบังหน้าที่หลังคาเช่นเดียวกับชุดหน้าพระลาน
ซุ้มหน้าต่างก็มีรูปแบบเช่นเดียวกัน
แวะไปชิมข้าวหมูแดงหมูกรอบสตูว์หมูได้ ที่ร้านเลขที่ ๑๘๔

Shophouses at Tha Chang Pier: It is the same set as the 
shophouses on Na Phra Lan Road. It also features the same 
style of central portico with a large pediment on the roof.

ตึกแถวท่าเตียน
สร้างหลังตึกแถวท่าช้างเล็กน้อย มีรูปแบบใกล้เคียงกัน
ผังเป็นรูปตัวยู (U) ล้อมรอบตลาดข้างใน อันเป็นอิทธิพล

จากตะวันตก
มีมุขกลางทั้งสามด้าน ใช้เป็นทางเดินเข้าตลาด

Shophouses at Tha Tian: These shophouses were built  
slightly after the ones near Tha Chang Pier, but the style is 
similar. They form a U shape, with a market at the center.

F19

F20

F21

F24

F22

F25

Shophouses on Na Phra Lan Road: 
Built in 1909 towards the end of King 
Rama V’s era, these shophouses used 
to be luxurious as they were located in 
front of the Royal Palace. The highlight is 
the central portico with a large pediment. 
Its ventilating grills over the windows are 
semi-circular perforated wooden panels.
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ในช่วงปลายรัชกาลที่ ๖ ถึงรัชกาลที่ ๗ ตึกแถวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ด้วยเริ่มมี
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวัสดุอย่างใหม่เข้ามา ทำาให้ทำากันสาดยื่นออกมาได้ทั้งชั้นบน และชั้นล่าง

บางชุด ช่องลมเหนือประตูและหน้าต่าง ก็เป็น ค.ส.ล. แทนการใช้ไม้ฉลุอย่างที่ทำากันมา

Shophouses with reinforced concrete awnings: In the 1910s-20s in King Rama VI’s and King Rama VII’s 
eras, reinforced concrete was introduced and became a popular material in construction. Awnings, railings, 
and ventilating grills were made of reinforced concrete at that time. 

ตึกแถวกันสาด ค.ส.ล.

โดดเด่นที่ลวดลายปูนปั้นใต้หน้าต่าง ช่องลมเหนือประตูหน้าต่าง
เป็น ค.ส.ล.

Shophouses on Sumen Road in front of Wat Bowon Niwet: The unique 
feature is the stucco works under the windows. The ventilating grills are 
made of reinforced concrete. 

Shophouses on the bend on Phra Athit Road
ตึกแถวโค้งถนนพระอาทิตย์

ตึกแถวถนนตะนาว

ตึกแถวถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวร

F22
F23
F24
F25

Shophouses with reinforced 
concrete awnings  
   Phra Sumen Rd. 
   Phra Sumen Rd. 
   Tanao Rd. 
   Phra Athit Rd. 

F23ตึกแถวถนนพระสุเมรุ ย่านผ่านฟ้า
รูปแบบเหมือนกับที่หน้าวัดบวรทุกประการ กันสาด ค.ส.ล. ทั้งสอง

ชั้น มีลวดลายใต้หน้าต่างเหมือนกัน
Shophouses on Sumen Road in Phan Fa area: They share the same style 

as the ones in front of Wat Bowon Niwet. There are reinforced concrete 
awnings on both stories, with stucco works under the windows as well.
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ถนนมหาไชย หลังคาเป็น
ดาดฟ้า มีชายคายื่นยาวทั้งชั้นบน
และชั้นล่าง

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะมี 
ค.ส.ล.

Kamol Sukosol Building:      
Located on Maha Chai Road, it has 
a rooftop, and cantilevered eaves 
on both upper and ground floors.

หัวมุมแยกสามยอด เมื่อแรก
สร้าง เป็นตึกแถวที่ยาวไปตาม
ถนนมหาไชย แต่คูหาอื่นๆ รื้อลง
หมดสิ้นแล้ว เหลือแต่ห้องตรงหัว
มุมนี้

สร้างขึ้นในปลายรัชกาลที่ ๖ 
สูง ๓ ชั้น มีดาดฟ้า เคยเป็นโรง
พยาบาลทาเคดะ และห้างขายยา
หมอเหล็ง ศรีจันทร์ มาก่อน ทุก
วันนี้เป็น คชาเบด โฮสเต็ลฮิป

Gagananga Building: Located 
at the corner of the Sam Yot 
Intersection, it was built in the 
1920s in King Rama VI’s era. It 
used to house a Japanese hospital 
and a well-known clinic/pharmacy. 
Today, it is home to a hip hotel 
called Cacha Bed Heritage Hotel.

หัวมุมถนนบำารุงเมือง เชิง
สะพานช้างโรงสี

สร้างเมื่อปี ๒๔๗๔ เป็นห้าง
แขกมุสลิมจากอินเดีย ขายเครื่อง
แก้วเจียระไนจากยุโรป

ต่อมาเป็นร้านขายอุปกรณ์
เครื่องแบบตำารวจ ก่อนจะปิด
ปรับปรุง

Fazal Building (E. M. Katib 
Store): Located on the corner of 
Bamrung Mueang Road near the 
foot of the bridge. It was built in 
1931.

สูง ๓ ชั้น มีดาดฟ้า ชายคา 
ค.ส.ล. ลูกกรงระเบียง ค.ส.ล.

Shophouses on the bend 
near the Giant Swing: They are 
three stories high with rooftop, 
reinforced concrete awnings, and 
balcony railings.

Shophouses on Chak Phet Road 
near the entrance of Sampheng 
Market
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ในช่วงปลายรัชกาลที่ ๖ ถึงรัชกาลที่ ๗ ตึกแถวที่มีหลังคาแบนเริ่มปรากฏให้เห็น แทนหลังคาจั่วหรือ
หลังคาปั้นหยาที่นิยมทำามาในยุคก่อน ดาดฟ้าเหล่านี้สร้างขึ้นมาได้ก็เมื่อมีคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว 

ราวระเบียงก็เป็นลูกกรง ค.ส.ล. กันสาดก็เป็น ค.ส.ล. คอนกรีตเสริมเหล็กยังช่วยให้สร้างตึกได้สูงขึ้น
เป็น ๓ ชั้นอีกด้วย

Shophouses with Rooftops: In the 1910s-20s in King Rama VI’s and King Rama VII’s eras, shophouses 
were built with a flat top. Using reinforced concrete meant the buildings could be built higher than before.  

ตึกแถวหลังคาดาดฟา้

F26
F29

F27 F30
F31

F28
ตรงวงเวียนสิบสามห้าง บาง

ลำาพู
สร้างในปี ๒๔๗๕ มีดาดฟ้า 

ชายคายื่นยาว มีลูกกรงระเบียง 
ค.ส.ล.

3-unit shophouse: near the 
Bang Lamphu Roundabout, built 
in 1932 with reinforced concrete 
balcony railings.

ตึกกมลสุโกศล ตึกฟาซาล
(ห้าง อี. แอม. กาติ๊บ)

ตึกวรพรต ตึกแถวโค้งเสาชิงช้า ตึกคัคณางค์ ตึกแถวถนนจักรเพชร
ปากทางเข้าสะพานหัน

Shophouses with Rooftops   
665 Maha Chai Rd. 
Tani Rd. 
156 Maha Chai Rd. 

F26
F27
F28

Shophouses with Rooftops 
Bamrung Mueang Rd. 
Bamrung Mueang Rd. 
Chak Phet Rd. 

F29
F30
F31
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กรุงรัตนโกสินทร์ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง เมื่อลุถึงแผ่นดินที่ ๗  
ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจที่แพร่กระจายไปทั่วโลก และสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการเรียกร้อง
รัฐธรรมนูญ อันนำามาสู่วิกฤตศรัทธาต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนในที่สุดจึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย

ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้เอง เป็นจุดเปลี่ยนที่สำาคัญยิ่งในแวดวงสถาปัตยกรรมของไทย
ด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีการลดจำานวนสถาปนิกฝรั่งในหน่วยงานราชการลงจนแทบไม่เหลือ 
แถมยังมีการส่งนักเรียนไทยไปศึกษาวิชาชีพสถาปัตยกรรมในต่างประเทศอีกด้วย

สถาปนิกชาวไทยที่จบกลับมาจากยุโรปเหล่านี้ จึงกลายเป็นกำาลังสำาคัญในการปรับภูมิ
ทัศน์ของพระนคร แทนที่สถาปนิกฝรั่งดังเช่นยุคสมัยก่อนหน้า อาคารหลายหลังในเกาะ
รัตนโกสินทร์จึงล้วนเป็นผลงานที่เด็กหัวนอกเหล่านี้ ได้ฝากฝีมือเอาไว้ให้เราได้เห็นกันมา
จนถึงปัจจุบัน

สถาปัตยกรรมแบบ “โมเดิร์น” ได้ถือกำาเนิดขึ้นในยุโรป สะท้อนถึงสังคมสมัยใหม่หลังยุค
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งการออกแบบจะเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก...เบาได้เบา ความอู้ฟู่
หรูหราและลวดลายประดับตกแต่งต่างๆ จึงถูกลดทอนลงหรือตัดออกไปสิ้น

คอนกรีตเสริมเหล็กได้นำามาใช้เป็นวัสดุพื้นฐานที่ช่วยให้สร้างอาคารได้สูงขึ้น รวมถึงมี
กันสาดยื่นยาวตอบรับกับการใช้ชีวิตของคนกรุงในสังคมเมืองที่เปลี่ยนไปอีกด้วย

อาคารหลายหลังในยุค “ไทยใหม่” นี้ จึงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคประชาธิปไตย อัน
เบ่งบานในช่วงเปลี่ยนผ่านนี่เอง

Bangkok witnessed a major change in the reign of King Rama VII due to a 
global economic crisis and its transition into democracy. In terms of architecture, 
Thai students were sent to study architecture overseas, and they became 
important changemakers of the cityscape, replacing foreign architects in the 
former era. These foreign-educated Thais have created many remarkable 
buildings that we see today, and these are “Modern” architectures that 
portray our society in the post-industrial era. The design focuses more on 
functionality, and such design has become a symbol of democratic society in 
Thailand.

ไทยใหม่ รัฐทันสมัยสุดโมเดิร์น
“New Thai,” a modern nation

ตึกหลังใหญ่ริมถนนพระอาทิตย์ เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
หลังนี้ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๗ เพื่อเป็นตำาหนักที่ประทับ
องค์ใหม่ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดน-    
วิศิษฏ์ แทนตำาหนักเดิมที่อยู่เคียงกันซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปลาย
รัชกาลที่ ๕ (เดิมคือตำาหนักของหม่อมเจ้าจรูญศักดิ์ กฤดากร) 
D05

ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในสมัยรัฐบาล
จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกฯ ได้ใช้เรือนหลังนี้เป็น
ที่พักของนายปรีดี พนมยงค์ ขณะดำารงตำาแหน่งประธานคณะ
ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ จึงเรียกเรือนหลังนี้ว่า “ทำาเนียบ
ท่าช้าง” (ท่าช้างในที่นี้ เป็นท่าช้างวังหน้า คนละแห่งกับท่าช้าง
วังหลวงตรงมหาวิทยาลัยศิลปากร) ปัจจุบันใช้เป็นอาคาร
รับรองของสำานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ตัวอาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสูงสามชั้น รูป
ทรงเรียบง่ายทันสมัย ด้วยเป็นช่วงที่กำาลังก้าวเข้าสู่ยุคโมเดิร์น 
จึงคลายการประดับประดาแบบสถาปัตยกรรมคลาสสิกลง 
จะเห็นได้ว่าประตูหน้าต่างก็เป็นเพียงสี่เหลี่ยมเรียบๆ บางห้อง
เป็นหน้าต่างกระจกสูงจากพื้นจรดเพดานเลยทีเดียว

New Mansion of Prince Svasti Sobhana: 
Built in 1930 in the reign of King Rama 
VII as a new residence for Prince Svasti 
Sobhana (King Rama VII’s father-in-law), 
the mansion was later occupied by Regent 
to Thailand Pridi Banomyong after the 
political reform. The building is made of 
reinforced concrete and is 3 stories high, 
with a simple design. It is one of the most 
modern architecture of its time.

ต�าหนักใหม่กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์
หรือท�าเนียบท่าช้าง G01
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   The Chang Mansion 
19 Phra Athit Rd.
Not Open to the Public

G 01
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หากใครคุ้นเคยกับย่านแพร่งภูธร คงคุ้นตากับ
อาคารขนาดย่อมหลังหนึ่ง ที่มีหน้าตาคล้ายบ้าน
พักอาศัย ดูอบอุ่นเป็นมิตรด้วยมีความเรียบง่าย
สมถะ ไม่หวือหวา อาคารที่ว่า คือ สถานีกาชาดที่ 
๒ กรุงเทพฯ หรือที่เรียกอย่างสละสลวยว่า “สุขุมาล
อนามัย” ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเปิดให้บริการทางการ
แพทย์อยู่ ภายใต้สังกัดสภากาชาดไทย

ย้อนกลับไปเมื่อปี ๒๔๗๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๗ 
เมื่อสิ้นงานพระเมรุของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาล
มารศรี พระบรมราชเทวีในรัชกาลที่ ๕ แล้ว สมเด็จฯ 
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระโอรส ได้ประทาน
เงินทำาบุญจากงานพระเมรุเพื่อสร้างอาคารสถานี
กาชาดแห่งใหม่ขึ้น ตรงบริเวณที่เป็นสนามเด็กเล่น
กลางแพร่งภูธร 

ตึกใหม่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “สุขุมาลอนามัย” สถานี
อนามัยของสุขุมาล ตามพระนามของผู้บริจาคทุน
ในการสร้าง

ตัวอาคารเป็นตึกสองชั้นมีโครงสร้างเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นล่างเป็นห้องตรวจ ชั้นบน
เป็นที่พักของนางพยาบาล หลังคาเป็นทรงปั้นหยา 
มุงหลังคาด้วยกระเบื้องซีเมนต์

ออกแบบโดยนายชาร์ล เบเกอแล็ง (Charles 
Béguelin) สถาปนิกชาวฝรั่งเศส-สวิส นายช่างจาก
กรมสาธารณสุข

สุขุมาลอนามัย G02

คาวหวาน ในย่านแพร่งภูธร
หากมาเยือนถิ่นแพร่งภูธร อย่าลืมแวะชิมข้าวหมูแดงหมู

กรอบ สตูว์เนื้อ และกะหรี่หมู ที่ร้านอุดมโภชนาด้วยนะ
สตูว์ และแกงกะหรี่ ที่เราคุ้นเคยตามร้านเก่าแก่ของชาวจีน

แบบนี้ ถือเป็นอาหารฟิวชั่น คือ เป็นสำารับฝรั่งที่ทำาขึ้นในสไตล์
จีน แล้วก็ไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่เสียด้วยนะ แต่เป็นจีนโพ้นทะเล
ที่มาตั้งรกรากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี้เอง จึง
เป็นสูตรเฉพาะ แบบฝรั่งปนจีนปนมาเลย์ หากินไม่ได้ทั้งที่เมือง
ฝรั่ง และเมืองจีน

ติดกันยังมีร้านข้าวเหนียวปิ้งไส้กล้วยกับไส้เผือก ร้านโปรด
ของนันทิดา แก้วบัวสาย นักร้องดีวาดาวค้างฟ้าที่นางกินมา
ตั้งแต่ครั้งยังเรียนอยู่ที่สตรีวิทย์

แล้วอย่าลืมไปดับร้อนตอนบ่ายๆ กันด้วยที่ร้านถัดไป...ร้าน 
ไอติมนัฐพร ไอติมกะทิในตำานานของดีคู่แพร่งภูธรอีกอย่าง  

เป็นยังไงล่ะ! อิ่มอร่อยครบ จบในย่านเดียวทั้งคาวหวานเลย
นะฮ้า

เรื่องเล่าชาวเกาะ

G03
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สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ
รอบ ๑๕๐ ปี ในปี ๒๔๗๕ สมัยรัชกาลที่ ๗  โดยแต่แรกนั้นทรง
มีพระราชดำาริจะสร้างเพียงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ 
เพื่อระลึกถึงปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาพระนครแห่งนี้ขึ้น

แต่กรมพระกำาแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเสนอว่าควรสร้าง
สะพานข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยาจะเป็นประโยชน์กว่า ด้วยเชื่อม
ฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนครเข้าด้วยกัน เพื่อให้ความเจริญขยาย
ตัวออกไปทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำาบ้าง และให้ประดิษฐาน
พระบรมราชานุสาวรีย์อยู่ที่เชิงสะพานแทน หากสร้างเพียง
อนุสาวรีย์เฉยๆ จะไม่เป็นสาธารณประโยชน์ใดๆ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจและชาติบ้านเมือง

พิธีเปิดสะพานและอนุสาวรีย์จึงได้จัดขึ้นในวันที่ ๖ เมษายน 
๒๔๗๕ (วันจักรี) และอีก ๓ เดือนต่อมา คือในวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ก็เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย

Memorial Bridge: Built in 1932 to mark the 150th anniversary 
of Bangkok, the government at the time commissioned Dorman 
Long & Co, a world-famous company from England, to design this 
bridge. Their most famous work is the Sydney Harbour Bridge in 
Australia which was being constructed at the same time.

The layout of the bridge, roads, and gardens form the shape 
of an arrow, which was King Rama VII’s emblem. The bridge is the 
bow, and the tip of the arrow points towards the Thonburi side. 
The U-shaped end points towards the Bangkok side, and King 
Rama I’s statue is located on this side. This bridge is very strong 
and durable as it is a through-truss bridge.

สะพานพระพุทธยอดฟา้จุฬาโลก สะพานเหล็กกล้า ยาว ๒๓๐ เมตร 
มีน้ำาหนักมากถึง ๑,๑๐๐ ตัน

ตอม่อเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่ตรงกลางสะพานสามารถยกเปิดขึ้น

เพื่อให้เรือผ่านได้ 
โครงสร้างสะพานมีความมั่นคงแข็งแรงมาก
ด้วยเป็นโครงเหล็กยึดโยงตามแนวทะแยง
ทั้งด้านข้างสะพาน ด้านบน และด้านล่าง 

ลักษณะคล้ายกับกล่องหรืออุโมงค์เหล็กโปร่ง 
เรียกกันว่าโครงสร้างแบบ Through Truss

   Memorial Bridge
Tri Phet Rd.

G 03   Sukhumala Health Center
   (Bangkok’s 2nd Red Cross Center)
80 Atsadang Rd.
8.00am-4.00pm Mon-Fri
02 221 5778

G 02

รูปแบบสถาปัตยกรรมจัดว่าอยู่ในช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อจากอาคารแบบคลาสสิก อันเป็นที่นิยมใน
สมัยรัชกาลที่ ๕-๖ เข้าสู่ยุคโมเดิร์น จากเดิมที่เป็น
โครงสร้างผนังรับน้ำาหนัก แปรเปลี่ยนเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็กที่เรียบง่ายขึ้น และมีการลดทอนราย
ละเอียดการประดับประดาลง

ส่วนผลงานการออกแบบอาคารอีกหลังของชาร์ล 
เบเกอแล็ง ก็คือ ตึกบีกริม หน้าวังบูรพา L07 ซึ่ง
สร้างขึ้นในยุคเดียวกัน ปัจจุบันได้ถูกรื้อลงหมดแล้ว

Sukhumala Health Center (Bangkok’s 2nd Red 
Cross Center): Built in 1928 in King Rama VII’s era 
from the funds raised in the royal funeral of Queen 
Consort Sukhumala of King Rama V, it is located at a 
square in the middle of Phraeng Phuthon, a business 
complex. It is a two-story reinforced concrete build-
ing. The first floor had examination rooms, and the 
second floor housed nurses’ dorms. It was designed 
by Charles Béguelin, a French-Swiss architect who 
worked in Thailand.
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สะพานข้ามอ่าวซิดนีย์ 
ประเทศออสเตรเลีย ขณะก่อสร้าง
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สะพานข้ามอ่าวซิดนีย์ 
เมื่อแล้วเสร็จ 
เปิดใช้ในปี ๒๕๗๕ ปีเดียว
กับสะพานพระพุทธยอดฟ้า 
จะเห็นว่ามีโครงสร้างเหล็กที่
คล้ายคลึงกัน ด้วยออกแบบ
ก่อสร้างโดยบริษัทเดียวกัน

รัฐบาลในขณะนั้นได้ว่าจ้างบริษัทที่
มีชื่อเสียงระดับโลกของอังกฤษให้เป็น   
ผู้ออกแบบก่อสร้างสะพานแห่งนี้ นั่นคือ 
บริษัท ดอร์แมน ลอง (Dorman Long & 
Co) ซึ่งขณะนั้นกำาลังดำาเนินการก่อสร้าง
สะพานข้ามอ่าวซิดนีย์อยู่ด้วยอีกแห่ง 
โดยสะพานทั้งสองได้สร้างแล้วเสร็จและ
เปิดใช้ในปีเดียวกันคือปี ๒๔๗๕

อนุสาวรีย์หันพระพักตร์มายังฝั่งพระนคร โดยมีลานโล่งอยู่บริเวณด้านหน้า ซึ่ง
เป็นแนวคิดการใช้พื้นที่สาธารณะภายในเมืองเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ อันเป็นอิทธิพลที่ได้
รับมาจากตะวันตก และใช้ถนนตรีเพชรเป็นแนวแกนพุ่งตรงมายังอนุสาวรีย์ ซึ่งถนน
ตรีเพชรนี้เองจะเชื่อมต่อไปยังศาลาเฉลิมกรุง G04 โรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่ง ที่สร้างขึ้นใน
โอกาส ๑๕๐ ปี กรุงเทพฯ ด้วยเช่นกัน        
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ผังของสะพานพระพุทธยอดฟ้าเป็นรูปลูกศร 
อันเป็นพระลัญจกรของรัชกาลที่ ๗ 
(พระนามประชาธิปกศักดิเดชน์ คำาว่า “เดชน์” 
แปลว่า ลูกศร) ตัวสะพาน คือ ก้านธนู 
หัวธนูชี้ไปด้านฝั่งธน ส่วนหางธนูเป็นรูปตัวยู (U) 
อยู่ฝั่งพระนคร และประดิษฐานพระบรมราชา
นุสาวรีย์ไว้ที่ฝั่งนี้ ตัวอนุสาวรีย์ออกแบบ
โดยกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และศิลป์ 
พีระศรี เป็นผู้ปั้นพระบรมรูป
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โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง G04

เป็นโรงภาพยนตร์ที่รัชกาลที่ ๗ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น
เนื่องในโอกาสฉลองกรุงเทพฯ ครบ ๑๕๐ ปี ในปี ๒๔๗๕ ด้วย
ทรงโปรดปรานภาพยนตร์เป็นอย่างมาก และเห็นว่ากรุงเทพฯ 
ขณะนั้น ยังไม่มีโรงภาพยนตร์อย่างดีสมเป็นศรีสง่าแก่พระนคร
เลย

โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงตั้งอยู่บนหัวมุมถนนเจริญกรุง 
ตัดกับถนนตรีเพชร ตรงสี่แยกสะพานถ่าน ซึ่งถือว่าเป็นใจกลาง
พระนครในขณะนั้น ผู้ชมสามารถเดินทางจากฝั่งธนมายังฝั่ง
พระนครได้ โดยใช้สะพานพุทธที่ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นแล้วในช่วง
เวลาเดียวกัน

หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร เป็นผู้ออกแบบศาลาเฉลิม
กรุง และนับว่าเป็นผลงานชิ้นแรกๆ ของสถาปนิกหนุ่มหัวก้าว 
หน้าท่านนี้ หลังจากจบการศึกษามาจากฝรั่งเศส และกลับมา
รับราชการที่เมืองสยาม โดยมี นารถ โพธิประสาท เป็นสถาปนิก 
ผู้ช่วยออกแบบและคำานวณโครงสร้าง

การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี ๒๔๗๓ แต่เสร็จไม่ทันพิธีฉลอง 
๑๕๐ ปีกรุงเทพฯ ในปี ๒๔๗๕ ได้ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ
ระบบระบายความร้อนน้ำา (Chilled Water System) ที่สั่งมา
จากต่างประเทศ เกิดความล่าช้า ถึงกระนั้นก็ยังสร้างแล้วเสร็จ
และเปิดฉายภาพยนตร์ได้ในปีถัดไป คือปี ๒๔๗๖ นั่นเอง

Chalerm Krung Theatre: King Rama VII 
had Chalerm Krung Theatre built on the 
occasion of Bangkok’s 150th anniversary 
celebration in 1932, at the same time the 
Memorial Bridge was built. It is located on 
a road extended from the Memorial Bridge. 
The building is box-shaped with clean-cut 
edges and a cut-off corner used as the 
entrance hall. This reinforced concrete 
building was designed by a Thai nobleman 
with a degree in architecture from France. 
It was the best cinema in the city at the 
time and the first air-conditioned movie 
theater in Asia.  

   Chalerm Krung Theatre
66 Charoen Krung Rd.
9.00am-6.00pm 
02 224 4499, 02 225 8757-8,
02 623 8148-9
www.salachalermkrung.com
ศาลาเฉลิมกรุง

G 04
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เมื่อแรกเปิด ศาลาเฉลิมกรุงนับเป็น
โรงภาพยนตร์ชั้นหนึ่งเพียงแห่งเดียวใน
พระนคร ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุด 
ภายในไม่มีเสากลางโรงมาบดบังสายตา 
และที่สำาคัญมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ
เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย!

ว่ากันว่าเป็นโรงภาพยนตร์ที่เก๋ไก๋ 
เสมือนหนึ่งอยู่ในปารีส

นอกจากนี้ยังเป็นโรงหนังที่ออกแบบ
มาเพื่อให้ฉายหนังเสียงโดยเฉพาะเป็น
แห่งแรกในสยาม เนื่องจากเป็นยุคหัว
เลี้ยวหัวต่อจากหนังใบ้มาเป็นหนังพูด 
หนังที่ฉายส่วนใหญ่จะเป็นหนังฮอลลีวู้ด
แบบมีเสียงในฟิล์ม แต่ยังไม่มีซับไตเติ้ล
ภาษาไทยอย่างทุกวันนี้

เป็นสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นตามกระแสของโลกในขณะนั้น
มีรูปทรงอาคารเป็นกล่องสี่เหลี่ยม เรียบเกลี้ยง 
โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความน่าสนใจของศาลาเฉลิมกรุงก็คือ ตรงหัวมุมถนนได้
ออกแบบให้เป็นทางเข้าด้านหน้า โดยใช้การปาดมุม
เพื่อเน้นโถงทางเข้าให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น

บรรยากาศหน้าโรงเมื่อฉายหนังเรื่อง
“ทาร์ซานกับมนุษย์วานร” โรงหนัง

ที่เรียกว่า โรงหนัง... มันเป็นหนังอะไรกันนะ? 
จะเป็นหนังสัตว์หรือตัวอะไรกันแน่? งงใน

งงเสียจริง
นั่นเพราะ เมื่อแรกฉายภาพยนตร์ในสยาม

นั้น ถือเป็นของใหม่น่าตื่นเต้น ขนาดที่ว่ายังไม่มี
การบัญญัติศัพท์ไว้เรียกกันเลยแม้แต่น้อย แต่
ด้วยความที่ภาพยนตร์จะฉายลงบนจอผ้าที่ขึง
ให้ตึง ซึ่งมีรูปแบบเดียวกับมหรสพพื้นบ้านชนิด
หนึ่งที่ชาวสยามเราคุ้นเคยกันดี นั่นก็คือ หนัง
ใหญ่ หรือหนังตะลุง เพราะต่างก็เป็นการเล่น
แสงเงาให้ปรากฏเป็นภาพเคลื่อนไหวบนจอ
เช่นเดียวกัน

ชาวสยามจึงเรียกสถานที่ฉายภาพยนตร์ตาม
อย่างคำาเรียกสถานที่สำาหรับการละเล่นดั้งเดิม
ที่มีมาก่อนว่า “โรงหนัง”  ตัวภาพยนตร์เองเลย
พาลเรียกกันว่า “หนัง” ไปด้วย ทั้งๆ ที่ไม่มีส่วน
ไหนของฟิล์มภาพยนตร์ ที่ทำาจากหนังสัตว์เลย

ด้วยเหตุนี้ ที่ด้านบนของผนังด้านหน้าศาลา
เฉลิมกรุง จึงประดับโลหะรูปวงกลมฉลุลาย
ลักษณะคล้ายหนังใหญ่ เป็นรูปหัวลิง หัวยักษ์ 
และหัวฤาษี เพื่อเป็นการล้อคำาว่า “โรงหนัง” 
กับ “หนังใหญ่” นั่นเอง

ตั๋วใบนี้เป็นตั๋วชั้นล่าง แถวหลัง ราคา 
๒๕ สตางค์

ใช้เมื่อแรกเปิดให้บริการในปี ๒๔๗๖ 

ข่าวพระราชส�านัก 
สมัยก่อนนั้น การเผยแพร่ข่าวพระราชกรณียกิจ

กระทำาโดยการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ตาม
โรงหนัง โดยเริ่มฉายครั้งแรกเมื่อปี ๒๔๙๓ ที่ศาลา
เฉลิมกรุง จนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปทุก
ปี เฉลี่ยปีละหน จนได้ยุติไปเมื่อปี ๒๕๑๐ เมื่อ
โทรทัศน์เริ่มเป็นที่แพร่หลายกันแล้ว และได้กลาย
มาเป็น “ข่าวพระราชสำานัก” ที่ออกอากาศทาง
โทรทัศน์ทุกคืน อย่างเช่นทุกวันนี้

หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร
เป็นโอรสของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ

นเรศวรฤทธิ์ แห่งวังมะลิวัลย์ D06 และอนุชาของ
หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์ กฤดากร (ตำาหนักหม่อมเจ้า
จรูญศักดิ์ D05 ทรงศึกษาที่สถาบันประณีตศิลป์ 
แห่งกรุงปารีส (École Nationale Superieme 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

des Beaux-Arts Paris) หรือที่เรียกกันว่า “โบซาร์” แล้วกลับมารับ
ราชการที่กรมศิลปากรในปี ๒๔๗๑  อันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบ
สถาปัตยกรรมฝรั่งยุคโคโลเนียล สู่สถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นที่กำาลังเป็น
ที่นิยมในยุโรปขณะนั้น

ศาลาเฉลิมกรุงเป็นผลงานออกแบบของหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมในช่วง
แรกๆ ที่เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศส

ส่วนศาลาว่าการกรุงเทพ G13 และโรงละครแห่งชาติ G12 เป็นผลงาน
ในช่วงท้ายๆ  ซึ่งมีการนำาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมไทยประเพณี 
เข้ามาประยุกต์ใช้ในสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นด้วย

แม่นาคเฉลิมกรุง
แม่นาคพระโขนง เรื่องราวตำานานรักที่ถูกหยิบยกมาทำาเป็นภาพยนตร์

แล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง แต่เดิมเป็นละครเวที ที่แสดงขึ้นเป็นครั้งแรก ณ 
โรงละครปรีดาลัย ย่านแพร่งนรา L05 แต่ทว่าครั้งที่เป็นทอล์คออฟเดอะ
ทาวน์และสร้างภาพจำาให้กับผู้ชมได้มากที่สุด คงหนีไม่พ้นแม่นาคฉบับ 
ปรียา รุ่งเรือง “นางเอกอกเขาพระวิหาร” ในปี ๒๕๐๒

เล่ากันว่า เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมเมื่อครั้งฉายที่ศาลาเฉลิมกรุง
นั้น ได้มีการพรมน้ำาอบในโรงอีกด้วย
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โรงเรียน? โรงพิมพ์? หรือวัด?
ดูจากชื่อที่ด้านหน้าอาคารแล้วเป็นงง ว่าตกลงตึกหลังนี้เป็น

อะไรกันแน่?
มาลองศึกษาประวัติกันดู... แล้วจะรู้ว่าเป็นอะไร
อาคารทรงเหลี่ยมๆ ทื่อๆ ที่ทอดยาวไปตามถนน ข้างป้อม

พระสุเมรุ หลังนี้ สร้างขึ้นในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 
๒๔๗๕ เพื่อใช้เป็น “โรงเรียน” สำาหรับสอน “การพิมพ์” แห่ง
แรกของประเทศไทย

ในภาคเช้า จะเป็น “โรงเรียน” ที่นักเรียนจะมาเรียนภาค
ทฤษฎีกัน

ส่วนในภาคบ่าย จะกลายเป็น “โรงพิมพ์” ที่นักเรียนจะได้ฝึก
ปฏิบัติงานจริง รับงานพิมพ์กันจริงๆ และได้รับค่าจ้างตอบแทน
จริงๆ อีกด้วย

ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้เปลี่ยนมาเป็นโรงพิมพ์
อย่างเดียว และพิมพ์แบบเรียนต่างๆ ให้กับองค์การค้าคุรุสภา
เรียกกันว่า โรงพิมพ์คุรุสภา จนโรงพิมพ์คุรุสภาย้ายไปในปี
๒๕๐๑ จึงใช้ตึกนี้เป็นคลังสินค้า และปิดตัวลงในปี ๒๕๓๘   
เมื่อหมดสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์

ส่วนที่มีชื่อวัดสังเวชนั้น ก็เพราะด้านหลังตึกนี้ คือ คลอง
บางลำาพู หากข้ามคลองไปยังอีกฝั่งก็เป็นวัดสังเวชแล้ว

โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
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G05

ตัวอาคารเป็นตึกคอนกรีตสูง ๒ ชั้น 
ผังอาคารเป็นรูปตัวแอล (L) รูปแบบ
อาคารมีความเรียบง่าย ตรงไปตรงมา
ลดการประดับประดาลง ตามสไตล์
สถาปัตยกรรมโมเดิร์น

อาคารหลังนี้ออกแบบโดยพระสาโรช
รัตนนิมมานก์ (สาโรช สุขยางค์) 
สถาปนิกไทยที่เรียนจบจากอังกฤษ และ
นับเป็นอาคารหลังแรกๆ ที่พระสาโรชฯ 
ปรับเปลี่ยนสไตล์การออกแบบมาเป็น
แนวโมเดิร์น

ด้วยตั้งอยู่ในชุมชนบางลำาพูที่มีความ
เข้มแข็ง ประชาคมบางลำาพูจึงผลักดันให้
มีการ Save อาคารโรงเรียนโรงพิมพ์แห่ง
นี้ไว้ จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน  

ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้เปิดเป็น
พิพิธภัณฑ์น่ารักๆ ภายใต้ชื่อว่า “พิพิธ
บางลำาพู” บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา
ของชุมชนแห่งนี้

Printing School: Constructed in 1932 
as Thailand’s first printing school, it was 
later used as the Ministry of Education’s 
printing house. It is a two-story concrete 
building with an L-shaped floor plan. Its 
style is simple and modern, and today it is 
home to Banglamphu Museum which illus-
trates the stories of its local community.

Dome Building, Thammasat University: 
The first building of Thammasat University, 
the Dome housed the command center in 
1936. It was remodeled from four existing 
buildings which formed a single line, 
connected into one building with a conical 
spire at the top. The building has become 
the icon of Thammasat University and is 
known as “the Dome” despite the fact that 
the top is a conical spire, not a dome.

ตึกที่มีหลังคาเป็นยอดสูง ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา
แห่งนี้ เป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิด
ใช้เป็นตึกบัญชาการเมื่อปี ๒๔๗๙ ภายหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเพียงไม่กี่ปี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองได้ก่อตั้งขึ้นมาใน
สมัยนี้ ด้วยจุดประสงค์ที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาได้อย่างทั่วถึง อันเป็นปณิธานหนึ่งของคณะราษฎร

ในการออกแบบมีโจทย์ คือ ต้องการให้เชื่อมต่อตึกเก่าทั้งสี่
เข้าเป็นอาคารเดียว

ซึ่งการตอบโจทย์นี้ ทำาได้ด้วยการรื้อหลังคาอาคารเดิมลง 
แล้วสร้างหลังคาขึ้นมาใหม่คลุมอาคารทั้งสี่หลังเข้าด้วยกัน
ทำาให้ตึกมีความยาวมากถึง ๒๓๕ เมตร

ทั้งนี้ ที่ช่องว่างระหว่างตึกคู่กลางซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของตึก
ทั้งแนวนั้น ได้สร้างตึก ๓ ชั้นใส่เข้ามาเพื่อใช้เป็นทางเข้าหลัก    
มีหลังคาขนาดใหญ่ปลายยอดแหลมสูง มุงด้วยกระเบื้องไม้สัก 
ช่วยเน้นให้เป็นจุดเด่น 

หากสังเกตดีๆ ที่หลังคายอดแหลมนี้เองจะมีหน้าต่างเล็กๆ
โผล่ออกมาโดยรอบหลังคาถึง ๖ ช่อง เพื่อสื่อถึงหลัก ๖ ประการ
ของคณะราษฎรนั่นเอง

ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง G06
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   Banglamphu Museum
Phra Sumen Rd.
8.30am-6.00pm Tue-Sun 
02 281 0345-51
www.banglamphumuseum.treasury.go.th
pipitbanglamphu

G 05      Dome Building,
     Thammasat University
2 Phra Chan Rd.
10.00am-3.30pm Mon-Fri
02 613 3880, 02 613 3840-1
www.tu.ac.th

G 06
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวังหน้า
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันนี้ เดิม

คือพื้นที่ฝ่ายในของวังหน้า ซึ่งมีตำาหนักต่างๆ ปลูกอยู่
เต็มพื้นที่   

จนเมื่อวังหน้าโดนตัดตอนไปในสมัยรัชกาลที่ ๕ จึงใช้
พื้นที่เป็นค่ายทหาร และมีการสร้างอาคารที่ทำาการทหาร
ปืนใหญ่ รวมทั้งมีโรงทหารใช้สำาหรับพักอาศัย ก่อนจะ
เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง

ตึกโดม สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในรูปคือการประท้วงของนักศึกษาในช่วง ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖

จะเห็นได้ว่าลักษณะทางสถาปัตยกรรมของตึก
ใหม่นี้มีความเป็นโมเดิร์น ด้วยการใช้รูปทรงที่เรียบ
ง่ายอย่างเรขาคณิต และลดทอนรายละเอียดการ
ประดับประดาลง

ในสมัยต่อมา ได้รื้อถอนอาคารปีกขวาสุดและ
ซ้ายสุดลง คงเหลือแต่อาคารคู่กลางและตึกหลังคา
ยอดแหลม ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นสัญลักษณ์คู่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาจวบจนทุกวันนี้

ตึกโดมที่ไม่ใช่โดม
ไม่เห็นมีฝรั่งที่ไหนเรียกหลังคาตึกโดมธรรมศาสตร์นี้ว่า 

“โดม” เลยสักคน!
เพราะหลังคาโดมจริงๆ นั้น จะมีรูปทรงกลมแบบหลังคา

พระที่นั่งอนันตสมาคม หรือรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่ ทรง
กลมป้อม มียอดแหลม ตัวอย่างเช่นโดมของตาจญ์ มะฮาล 
(ทัชมาฮาล) ที่เราคุ้นเคยนั่นเอง 

แท้จริงแล้ว ทรงหลังคาของตึกโดมนี้ คือ ทรงกรวยยอด
แหลม (Spire) ซึ่งมักสร้างเป็นหลังคาหอคอยของโบสถ์ใน
ศาสนาคริสต์มากกว่า แต่ทรงยอดแหลมของตึกโดมของเรา 
มีการซ้อน ๒ ชั้น ซึ่งไม่มีปรากฏในงานต้นแบบของยุโรปเลย

หมิว อภัยวงศ์
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ออกแบบ

ปรับปรุงตึกโดมแห่งนี้ ก็คือ นายหมิว 
อภัยวงศ์ บุตรเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
(ชุ่ม อภัยวงศ์) และเป็นพี่น้องต่าง
มารดากับนายควง อภัยวงศ์ โดย 
นายหมิว อภัยวงศ์ เป็นสถาปนิกหนุ่ม
ผู้สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันประณีต
ศิลป์ แห่งกรุงปารีส (École Nationale 

Superieme des Beaux-Arts Paris) หรือที่เรียกกันว่า        
“โบซาร์”  สำานักเดียวกับหม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร

ตึกโดม ถือเป็นผลงานเดี่ยวชิ้นแรกของนายหมิวเลยก็ว่าได้ 
เพราะก่อนหน้านี้ เขาเป็นเพียงสถาปนิกผู้ช่วยให้กับพระสาโรช
รัตนนิมมานก์ (สาโรช สุขยางค์) หัวหน้ากองสถาปัตย์ กรม
ศิลปากร ในการออกแบบตึกไปรษณีย์กลาง บางรัก

ผลงานของนายหมิวโดดเด่นในช่วงหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ถึงช่วงสงครามโลก คือในช่วงระหว่างปี 
๒๔๗๕-๒๔๙๐ โดยกลุ่มอาคารตึกแถวทั้ง ๑๐ หลัง ริมถนน
ราชดำาเนินกลาง ที่สร้างขึ้นในราวปี ๒๔๘๔ ก็เป็นผลงานของ
นายหมิวด้วยเช่นกัน แต่หลังจากสงครามโลกสงบลงแล้ว 
เขากลับไม่มีผลงานปรากฏให้เห็นอีกเลย

Court of Justice Building: Located by 
Sanam Luang on the eastern side, it was 
built in 1941. The design is Modern archi-
tecture as common in the post political 
reform era. It is a large concrete box 
which looks clean, calm, and strong. 
It is one of the courts complex buildings 
which have survived the mass demolition 
in 2013.

หากเรายืนอยู่ริมรั้วด้านสนามหลวงแล้วมองออกไปทางทิศ
ตะวันออก จะเห็นอาคารคอนกรีตสีเทารูปทรงเหมือนกล่อง
สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ช่างดูยิ่งใหญ่ สง่างาม และ
ภูมิฐาน หากเปรียบเป็นคนก็คงเข้าทำานองเรียบโก้ ดูนิ่ง และมี
ความมั่นคงขึงขังอยู่ในที 

นั่นคือ อาคารศาลยุติธรรม ตึกเก่าเพียงหนึ่งเดียวในกลุ่ม
อาคารกระทรวงยุติธรรม ที่รอดพ้นจากการทุบทิ้งเมื่อปี ๒๕๕๖ 
เหลือเป็นประจักษ์พยานให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงสถาปัตยกรรม
ชิ้นเด่นในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่ตั้งอยู่ภายในเกาะ
รัตนโกสินทร์แห่งนี้

ย้อนไปในสมัยรัชกาลที่ ๕ พื้นที่ริมสนามหลวงฝั่งตะวันออก
บริเวณนี้ เคยเป็นที่ตั้งของอาคารกระทรวงยุติธรรมหลังเก่า 
บริเวณด้านหน้าติดถนนราชดำาเนินใน ส่วนพื้นที่ด้านหลังเป็น
ส่วนของตะรางหรือกองลหุโทษ

ในรัชสมัยต่อมา ได้รื้อตะรางด้านหลังลงเพื่อใช้พื้นที่สร้าง
เป็นอาคารของกระทรวงยุติธรรมอีกหลัง

จวบจนกระทั่งในปี ๒๔๘๑ หลังจากเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองแล้ว ประเทศไทยได้เอกราชทางการศาลกลับคืนมา
อีกครั้ง (หลังจากที่ต้องสูญเสียไปตั้งแต่ทำาสนธิสัญญาเบาริ่ง
ในสมัยรัชกาลที่ ๔) เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม ขึ้นเป็น
นายกรัฐมนตรีในปีต่อมา จึงมีดำาริที่จะรื้อถอนกลุ่มอาคารเก่า
อันทรุดโทรมเหล่านี้ เพื่อสร้างกลุ่มอาคารที่ทำาการกระทรวง
ยุติธรรมหลังใหม่ขึ้นมาทดแทน แล้วมอบหมายให้ พระสาโรช
รัตนนิมมานก์ (สาโรช สุขยางค์) สถาปนิกกรมศิลปากรเป็นผู้
ออกแบบ

อาคารศาลยุติธรรม G07
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ซึ่งอาคารศาลยุติธรรมที่เห็นอยู่นี้ ได้
สร้างขึ้นเป็นตึกแรก จนแล้วเสร็จพร้อม
เปิดอย่างเป็นทางการในปี ๒๔๘๔

ตัวอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบโมเดิร์น ที่มีการลดทอนรายละเอียด
และการตกแต่งประดับประดาต่างๆ ลง 
เหลือแต่เพียงรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยไม่มี
การทาสีอาคารเพื่อแสดงให้เห็นถึงสัจจะ
ของวัสดุที่ใช้ นั่นคือ คอนกรีตและหินล้าง 
ทำาให้อาคารเป็นสีเทาดูขรึมขลังเป็นอย่าง
ยิ่ง นับเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับกระแส
สถาปัตยกรรมหลักของโลกในขณะนั้น 
(1930s-40s หรือก่อนสงครามโลกครั้ง
ที่ ๒)

แผนที่ พ.ศ.๒๔๕๐ แผนที่ พ.ศ.๒๔๖๘

   Court of Justice Building
Ratchadamnoen Nai Ave.
Not Open to the Public
02 541 2258, 02 541 2309
www.coj.go.th
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อาคารออกแบบให้สมมาตรซ้าย-ขวา มีทางเข้าหลักอยู่  
ตรงกลางและมีบันไดขนาดใหญ่ทอดขึ้นไปสู่โถงทางเข้าด้าน
หน้า ซึ่งรองรับด้วยเสา ๖ ต้น อันหมายถึงหลัก ๖ ประการของ 
คณะราษฎร

ต่อมาอาคารในยุคนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคประชา 
ธิปไตยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่นักวิชาการบางท่าน
เรียกว่า “สถาปัตยกรรมคณะราษฎร์”

พระสาโรชรัตน-
นิมมานก์ 
(สาโรช สุขยางค์)

เนื่องจากเกิดในครอบครัว
ขุนนาง จึงมีโอกาสได้รับ
ทุนเล่าเรียนจากรัฐบาลให้
ไปศึกษาวิชาสถาปัตยกรรม
ที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล 

ประเทศอังกฤษ ในช่วงต้นรัชกาลที่ ๖ จนเมื่อ
ปลายรัชกาลจึงเดินทางกลับมารับราชการที่กอง 
สถาปัตย์ กระทรวงธรรมการ

พระสาโรชรัตนนิมมานก์ (สาโรช สุขยางค์) 
ถือว่าเป็นสถาปนิกชาวไทยรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้ 
ด้วยก่อนหน้านี้มีแต่สถาปนิกฝรั่งเท่านั้นที่ทำางาน
ในสยาม

ผลงานยุคแรกๆ ของท่านยังเป็นตึกฝรั่งแบบ
คลาสสิกอยู่ อย่างเช่นอาคารมนุษยนาควิทยา 
ทาน ที่วัดบวรนิเวศ กระทั่งหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ได้เลื่อนตำาแหน่งเป็นหัวหน้ากอง
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ซึ่งในช่วงนี้เองที่
แนวทางการออกแบบของพระสาโรชฯ ได้เปลี่ยน
ไปตามกระแสโลก

อาคารศาลยุติธรรมนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ
สถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น ที่ยังคงมีโครงของ
สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกอยู่ กล่าวคือ รูปทรง
อาคารเป็นกล่องเกลี้ยง สมมาตรซ้าย-ขวา มีโถง
ทางเข้าใหญ่ที่ด้านหน้า และมีเสาลอยตัวขนาด
ใหญ่เรียงเป็นแถวที่ด้านหน้าโถง  

ส่วนอาคารอื่นๆ ที่พระสาโรชฯ ออกแบบในช่วง
เดียวกันนี้ก็มี ศาลากลางอยุธยา, ตึกเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และโรงแรมรัตนโกสินทร์ 
ถนนราชดำาเนิน G09 ซึ่งทั้งหมดล้วนมีรูปทรง  
เช่นที่ว่ามาทุกหลัง

กลุ่มอาคารกระทรวงยุติธรรม
กลุ่มอาคารกระทรวงยุติธรรมแต่เดิมที่สร้างขึ้นใหม่หลังเปลี่ยนแปลง

การปกครองนั้น ประกอบไปด้วยอาคารหลัก ๓ หลัง สร้างเรียงกันเป็นรูป
ตัววี (V) คือ

๑. อาคารศาลยุติธรรมหลังที่เราเห็นอยู่นี้ สร้างขึ้นเป็นตึกแรกในปี 
๒๔๘๔ ตรงบริเวณด้านเหนือของพื้นที่ ปัจจุบันยังคงอยู่ ไม่ได้ถูกรื้อถอน
ออกไป

๒. อาคารศาลอาญา/ศาลอุทธรณ์ 
สร้างขึ้นเป็นลำาดับถัดไปในปี ๒๔๘๖ 
ตั้งอยู่ด้านฝั่งริมคลองคูเมือง

อาคารทั้งคู่เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
โมเดิร์น ออกแบบโดยพระสาโรชรัตน
นิมมานก์ (สาโรช สุขยางค์)

๓. อาคารศาลฎีกา/ศาลแพ่ง L11 อาคารที่สร้างหลังสุดริมสนามหลวง 
เป็นตึกที่คนรุ่นเก่าคุ้นตากันดี สร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๐๖ ทิ้งช่วงจาก
อาคารที่สร้างมาแล้วก่อนหน้าถึง ๒๐ ปี โดยรื้อถอนอาคารศาลสถิตย์
ยุติธรรมหลังเก่า L10 ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ลง (เป็นอาคารร่วม
รุ่นกับอาคารกระทรวงกลาโหม C06 ที่อยู่ใกล้ๆ กัน) เพื่อสร้างอาคารศาล
ฎีกาหลังนี้แทน

เนื่องจากอาคารศาลฏีกานี้ สร้างขึ้นในยุคปลายของสถาปัตยกรรม
แบบโมเดิร์น จึงมีการใส่รายละเอียดความเป็นไทยประยุกต์เข้าไปด้วย 
เช่น หัวเสาแบบไทยที่โถงทางเข้า และซุ้มจระนำา ทำาให้มีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมที่ต่างไปจากตึกโมเดิร์นรุ่นพี่ทั้งสองที่สร้างมาแล้วก่อนหน้า

อาคารศาลอาญา ด้านฝั่งคลองคูเมือง (๒) และอาคารศาลฎีกา ฝั่งถนน
ราชดำาเนิน (๓) ถูกทุบทิ้งไปในปี ๒๕๕๖ เพื่อสร้างอาคารศาลฎีกาแห่ง
ใหม่หลังปัจจุบันขึ้นมาแทน ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากทั้งกรมศิลปากร
และนักวิชาการ ด้วยเป็นอาคารโบราณสถานอันทรงคุณค่า ตัวอย่างของ
สถาปัตยกรรมหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

หากใครอยากรู้ว่า อาคารยุคโมเดิร์นผสมไทยประยุกต์ที่ว่าหน้าตาเป็น
อย่างไร? ให้ดูได้จากอาคารร่วมสมัยกับอาคารศาลฎีกาหลังที่รื้อไปแล้ว
นี้ ซึ่งก็คือ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ G13 ที่เสาชิงช้า ทั้งสองแห่งสร้างขึ้นใน
เวลาไล่เลี่ยกัน

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
หากพูดถึงภาพจำาของถนนราชดำาเนิน ย่อมนึกถึงอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตยอย่างแน่นอน ด้วยเป็นสัญลักษณ์แทนการชุมนุม
เรียกร้องทางการเมืองมานับครั้งไม่ถ้วน เริ่มตั้งแต่การเรียกร้อง
ดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำาโขงคืนจากฝรั่งเศสในปี ๒๔๘๓ เมื่อ
ครั้งอนุสาวรีย์สร้างเสร็จใหม่ๆ เลยทีเดียว

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสร้างขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๒ (วันชาติในขณะ
นั้น) เพื่อเป็นที่ระลึกในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ และทำาพิธีเปิดในอีก ๑ ปีต่อมา คือ วันที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓

ผลงานการออกแบบของ มล. ปุ่ม มาลากุล โดยเป็นแบบที่
ชนะการประกวด ซึ่งเต็มไปด้วยสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับวันที่
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

Democracy Monument: Constructed in 1939 in Field Marshal 
Phibun’s era to commemorate the Siamese Revolution on June 
24th, 1932, the Democracy Monument has been with Ratchadam-
noen Avenue for so long that it has become the image of this area. 
It is also used as the National Highway’s Kilometer Zero.
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นอกจากนี้แล้ว อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยังใช้
เป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศไทยอีกด้วย  

ลองมองหาป้ายแผนที่ผืนใหญ่ตรงหัวมุม
ถนนด้านหนึ่งดู...เจอกันมั้ยจ๊ะ?

บริเวณรอบฐานอนุสาวรีย์
มีปืนใหญ่โบราณ ๗๕ กระบอก 
ฝังเรียงรายลงบนดิน
โผล่ท้ายกระบอกขึ้นมา
เป็นเสาสำาหรับคล้องโซ่เชื่อม
นั่นสื่อถึงปี ๒๔๗๕ เช่นกัน

สมุดไทย คือ รัฐธรรมนูญประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า 
ทำาจากทองเหลือง สูงถึง ๓ เมตร อันหมายถึงเดือน ๓ 
คือเดือนมิถุนายน (หากนับแบบไทย เดือน ๑ คือ เดือนเมษายน) 
เดือนที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง
อีกนัยหนึ่งยังหมายถึงอำานาจอธิปไตยทั้งสาม 
คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ด้วย

พระขรรค์ ๖ เล่ม
ที่บานประตูโดยรอบ
หมายถึงหลัก ๖ ประการ
ของคณะราษฎร

ประติมากรรมที่ฐานปีกทั้งสี่ 
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
เป็นผู้ปั้น และสิทธิเดช 
แสงหิรัญ เป็นผู้ช่วย 
เนื้อหาบอกเล่าเรื่องราว
การดำาเนินงานของ
คณะราษฎร

ปูนปั้นรูปงูใหญ่พ่นน้ำา
ตรงฐานปีกทั้งสี่

สื่อถึงปีมะโรง
ซึ่งก็คือปี ๒๔๗๕ นั่นเอง

24
เมตร

24
เมตร

ปีกสูง ๔ ทิศ รอบอนุสาวรีย์
มีความสูงจากพื้น ๒๔ เมตร 
และมีรัศมีจากแกนกลางเท่ากัน
คือ ๒๔ เมตร หมายถึง วันที่ 
๒๔ มิถุนายน

75
กระบอก

ถนนราชดำาเนินกลาง ถนนสายสั้นๆ ระหว่างสะพานผ่าน
พิภพลีลา ตรงหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ 
ตรงป้อมมหากาฬ ได้กลายเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ของ
การเมืองไทยไปเสียแล้ว ด้วยเป็นภาพจำาของการชุมนุมเรียก
ร้องประชาธิปไตยไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่คราว จนอาคารพาณิชย์ที่ขนาบ
ทั้งสองข้างของถนนเส้นนี้ตลอดทั้งสาย ได้เป็นประจักษ์พยาน
สำาคัญถึงการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตลอด ๘๐ ปีที่ผ่านมา

ถนนราชดำาเนินสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๔๔๒ ราวปลายสมัย
รัชกาลที่ ๕  โดยเอาแบบอย่างมาจากถนนสายสวยๆ ของเมือง
ฝรั่ง เดิมทีเป็นถนนที่กว้างใหญ่ ตัดจากพระบรมมหาราชวังตรง
ไปยังพระราชวังดุสิต ซึ่งตั้งอยู่ชานพระนคร (บริเวณพระบรม
รูปทรงม้า) 

แรกเริ่มนั้นตลอดสองข้างทางปลูกต้นมะฮอกกานีไว้ ไม่
ต่างจากถนนราชดำาเนินนอกในปัจจุบัน จนเมื่อจอมพล ป. 
พิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ในปี ๒๔๘๒ จึงเกิดความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นกับถนนเส้นที่สวยงามและเงียบสงบ
แห่งนี้ 

กลุ่มอาคารริมถนนราชดำาเนินกลาง ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อครั้งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ

อาคารพาณิชย์ริมถนนราชด�าเนินกลาง G09
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3เมตร

หลักทั้งหกของคณะราษฎร ที่นำามาใช้เป็นนโยบายในการบริหารงานของ
รัฐบาลหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประกอบไปด้วย

“เอกราช ปลอดภัย เศรษฐกิจ เสมอภาค เสรีภาพ และการศึกษา”
ซึ่งปรากฏเป็นสัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในยุคไทยใหม่ ดังเช่น
• หลังคาโดมของธรรมศาสตร์ มีช่องหน้าต่างทั้งหมด ๖ ช่อง
• ศาลสถิตยุติธรรม โถงทางเข้าด้านหน้ามีเสาทั้งสิ้น ๖ ต้น
• ป้อมกลางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีประตู ๖ ช่อง และมีพระขรรค์ ๖ เล่ม

หลัก      ประการของคณะราษฎร

   Commercial Buildings
   Ratchadamnoen Avenue
Ratchadamnoen Klang Ave.
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อาคารริมถนนราชดำาเนินเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สูง ๓-๕ ชั้น ออกแบบโดย หมิว อภัยวงศ์ สถาปนิกที่จบจาก
สถาบันประณีตศิลป์แห่งปารีส (École des Beaux-Arts)  

มาดูสิว่า...ตึกหลังไหนใครเคยเห็นผ่านตากันมาแล้วบ้าง...

โรงแรมสุริยานนท์ ในปี ๒๕๐๓
ตึกข้างๆ คือสำานักงานเทเวศน์
ประกันภัยในปัจจุบัน

Deves Insurance 
97-99 Ratchadamnoen Klang Ave.
02 080 1599, 02 670 4444
www.deves.co.th

ด้วยเกิดอภิมหาโปรเจกส์ในการ
ก่อสร้างตลอดแนวสองข้างทางของ
ถนนราชดำาเนินกลาง เริ่มจากการ
ตัดต้นมะฮอกกานีลงเพื่อขยายผิว
ถนนให้กว้างขึ้น และมีการก่อสร้าง
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย G08 ที่
กึ่งกลางของถนน ตลอดจนมีการ
สร้างอาคารพาณิชย์รูปทรงทันสมัย
ขึ้น เรียงต่อกันไปเป็นแถวเป็นแนว
ไปตลอดสองข้างทาง โดยมีรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกับ
แบบอาร์ต เดโก (Art Deco) เพื่อ
ให้เป็นย่านธุรกิจ อันประกอบด้วย
โรงแรมหรู และโรงภาพยนตร์ที่ดู
โก้เก๋ สร้างภาพลักษณ์ของรัฐไทย
ใหม่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

Commercial Buildings on 
Ratchadamnoen Avenue: Ratcha-
damnoen Avenue was built in 1899 
in King Rama V’s era, inspired by 
European avenues. The buildings 
on both sides of the avenue were 
built in 1939 during Field Marshal 
Phibun’s government, designed by a 
Thai architect who graduated from 
École des Beaux-Arts in Paris. They 
are Modern buildings with a style 
similar to Art Deco. These buildings 
were built after the political reform 
to make this area a commercial dis-
trict. There were various shops, two 
luxury hotels, one of which is Royal 
Hotel, and the recently demolished 
Chalerm Thai Theatre.
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   โลลิต้าไนท์คลับ 
อาหารดี...ดนตรีไพเราะ...มีแบนด์ดังๆ 

มาเล่นสด ทั้งนักร้องแม่เหล็กอย่าง
สุเทพ วงศ์กำาแหง และสวลี ผกาพันธุ์
เด็ดกว่านั้นยังมีพาร์ทเนอร์สาวสวย
ให้บริการเป็นคู่เต้นรำาและเพื่อนคุย
อย่างเป็นกันเองอีกด้วย  

ทั้งหมดนี้พบได้ที่ “โลลิต้าไนท์คลับ” 
ไนท์คลับในตำานานที่เปิดตัวบนถนน
ราชดำาเนินในช่วงปี ๒๕๐๔ ซึ่งขณะนั้นถือ
เป็นสถานบันเทิงยามราตรีสุดหรู ที่บรรดา
นักดื่มนักเที่ยวต่างก็พูดถึงและรู้จักกัน
เป็นอย่างดี  

เด็กรุ่นใหม่คงไม่รู้ว่าโลลิต้านี้อยู่ตรง
ไหน? 

ปัจจุบันคือ ตึกริมถนนราชดำาเนิน
ฝั่งเหนือที่ล้อมรั้วไว้ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และร้านข้าวต้ม
สกายไฮ ตึกที่อยู่เคียงกับห้องสมุดเมืองใน
ปัจจุบัน ก่อนถึงสี่แยกคอกวัวนั่นเอง

1 วิทยาศรมและศึกษาภัณฑ ์
กลุ่มอาคารพาณิชย์ด้านฝั่งเหนือใกล้

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (ด้านหลังเป็น
โรงเรียนสตรีวิทยา) เคยเป็นที่ตั้งของ 
“วิทยาศรม” ร้านค้าระดับตำานานที่ขาย
อุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ 
และ “ศึกษาภัณฑ์พานิช” แหล่งขาย
อุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งสองเป็นร้าน
ที่อยู่คู่กับอาคารนี้มานานตั้งแต่ครั้งแรก
สร้างตึกแล้ว จนเมื่อไม่นานมานี้ 
ศึกษาภัณฑ์ได้ยุบสาขานี้ไปก่อน 
ส่วนวิทยาศรมเองก็เพิ่งเลิกกิจการตามไป
เช่นกัน

ส่วนฝั่งตรงข้ามอาคารศึกษาภัณฑ์ ก็
คือ โชว์รูมเบนซ์ธนบุรี ที่ขายรถหรูอยู่ที่นี่
มานานตั้งแต่ราวปี ๒๕๐๐ แล้ว

ในรูปคือศึกษาภัณฑ์คราวมหาอุทกภัย
ในปี ๒๔๘๕ เมื่อแรกเปิดทำาการที่ตึกนี้
ใหม่ๆ

2    โรงแรมสุริยานนท์
ตึกธนาคารธอส. ในปัจจุบัน (ริม

ถนนราชดำาเนินฝั่งเหนือ ตรงข้ามนิทรรศ
รัตนโกสินทร์) หากย้อนไปเมื่อไม่กี่ปีมา
นี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมมาเจสติกอยู่
เลย แต่ทว่าเมื่อแรกสร้างอาคารหลังนี้
นั้น คือที่ตั้งของโรงแรมหรูอีกแห่งบน
ถนนราชดำาเนิน ซึ่งเปิดให้บริการพร้อม
กับโรงแรมรัตนโกสินทร์ ในวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๔๘๖ (วันชาติในสมัยนั้น)  
นั่นก็คือ โรงแรมสุริยานนท์ นั่นเอง

3    ตึกไทยนิยม
ตึกแถวล็อกแรกของถนนราชดำาเนิน 

กลางฝั่งเหนือ ตั้งอยู่ตรงหัวมุม เชิงสะพาน
ผ่านฟ้าลีลาศ

แรกเปิดเป็นที่ตั้งของห้างไทยนิยม 
ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น ที่มี
การจัดจำาหน่ายสินค้าแบบซุเปอร์มาร์เก็ต
เป็นแห่งแรก ซึ่งดำาเนินงานโดยรัฐบาล

ปัจจุบันคือ ที่ตั้งของเทเวศประกันภัย
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่โดด

เด่นของตึกนี้ จนถือเป็นแลนด์มาร์คของ
ถนนราชดำาเนินส่วนนี้เลยก็ว่าได้ นั่นคือ 
หอคอยทรงกระบอกสูง ๕ ชั้น ตรงหัวมุม
เปิดให้เป็นทางเข้า   

ภายในหอคอยเป็นโถงบันไดเวียนขึ้น
ไปจนถึงชั้นบนสุด

ส่วนด้านบนที่เห็นเป็นครีบซ้อนๆ กัน
นั้น คือ ปล่องระบายความร้อนจากภายใน
อาคาร
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J07
หอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร

J05
ร้านแมคโดนัลด์
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   Rattanakosin Hotel
2 Ratchadamnoen Klang Ave.
02 222 9111
www.rattanakosinhotel.com
royalrattanakosin

5

5

หอศิลป์ร่วมสมัย J065

6

6

   อาคารรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
อาคารชั้นเดียวรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทั้ง ๔ หลัง 

ประจำา ๔ มุม แต่ละหลังเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ออกแบบโดย มล. ปุ่ม มาลากุล ผู้เดียวกับที่ออกแบบ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่อยู่ตรงกลางถนน

อาคารเหล่านี้สร้างขึ้นในปี ๒๔๘๖ (ภายหลังอนุสาวรีย์
ประมาณ ๓ ปี) เพื่อใช้เป็นปะรำาในการตรวจพลสวนสนาม ซึ่ง
ต่อมาเมื่อย้ายไปจัดพิธีสวนสนามที่ลานพระบรมรูปทรงม้าแล้ว 
จึงเปิดให้เช่าทำาการค้าแทน

ตัวอาคารทั้งสี่มีลักษณะเด่น คือมีการใช้องค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมไทยประเพณี อย่างบัวหัวเสา และปูนปั้นลาย
ไทยที่ชายคา มาประยุกต์ใช้ในสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น

ปัจจุบันอาคารหลังหนึ่งในนั้น เปิดเป็นห้องอาหารศรแดง 
ร้านอาหารไทยสุดคลาสสิค

ที่หัวมุมถัดไปเป็นร้านหนังสือริมขอบฟ้า ของสำานัก
พิมพ์เมืองโบราณ เน้นสิ่งพิมพ์ด้านประวัติศาสตร์และศิลป
วัฒนธรรมเป็นหลัก

ส่วนอีกมุมเป็นร้านกินดื่ม และหลังสุดท้ายที่หน้าโรงเรียน
สตรีวิทยา เป็นร้านแมคโดนัลด์ สาขาราชดำาเนิน J05 ที่เปิดให้
บริการ ๒๔ ชั่วโมง
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   กลุ่มอาคารริมถนนราชด�าเนิน        
   ตรงสี่แยกคอกวัว

อาคารพาณิชย์ ๔ หลัง ที่สร้างขึ้นทั้ง ๔ มุมของสี่แยกคอก
วัวนั้น ดูเผินๆ อาจเหมือนกับอาคารอื่นๆ ที่เรียงรายกันไปตาม
ถนนเส้นนี้ แต่หากพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะเห็นได้ถึง
ความแตกต่างในการออกแบบ กล่าวคือ มีการทำามุมอาคารให้
โค้งรับกับสี่แยก และที่ชั้น ๒ และชั้น ๓ ทำาเฉลียงโค้งยาวไป
ตลอดด้วย

หนึ่งในตึกทั้งสี่หลังนั้น ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นหอสมุด
เมืองกรุงเทพมหานคร J07 ส่วนด้านตรงข้ามที่เคยเป็นตึกใน
ชุดเดียวกัน ปัจจุบันได้กลายเป็นอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๑๖ ไปแล้ว
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   โรงแรมรัตนโกสินทร์ 
เมื่อแรกสร้างเป็นโรงแรมหรูหรา ที่ตั้งอยู่เชิงสะพานผ่าน

พิภพลีลา ตรงหัวมุมสนามหลวง
เกิดจากพระราชดำาริของรัชกาลที่ ๗ ที่อยากให้มีโรงแรม

อย่างดีสำาหรับรับรองแขกบ้านแขกเมือง
แต่มาก่อสร้างจริงในสมัยจอมพล ป. ราวปี ๒๔๘๔-๘๕ 

และได้เปิดให้บริการในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๖ วันชาติของ
ไทยในสมัยนั้น (วันที่มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง) 
พร้อมกับโรงแรมอีกแห่งบนถนนเส้นนี้ (โรงแรมสุริยานนท์)

ในปี ๒๔๙๖ คราวสมเด็จพระนโรดม สีหนุ กษัตริย์แห่ง
กัมพูชา ได้เสด็จฯ เยือนไทยเพื่อลี้ภัยทางการเมือง ก็ได้มา
ประทับที่โรงแรมรัตนโกสินทร์แห่งนี้ด้วย

ปัจจุบันโรงแรมรัตนโกสินทร์ยังคงเปิดดำาเนินการ ภายใต้
ชื่อ โรงแรมรอแยล ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนรู้จักกันเป็นอย่างดี 
กลางวันมีบุฟเฟต์ติ่มซำาเลื่องชื่อ

ตัวอาคารเป็นคอนกรีตสูง ๔ ชั้น โค้งไปตามแนวถนน ด้าน
หน้ามีมุขทางเข้าและโถงบันได  ส่วนห้องพักแต่ละห้องจะมี
เฉลียงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กยื่นออกมา

ออกแบบโดยพระสาโรชรัตนนิมมานก์ ผู้ออกแบบกลุ่ม
อาคารกระทรวงยุติธรรม G07 ที่ก่อสร้างในเวลาไล่เลี่ยกัน
บริเวณข้างสนามหลวงใกล้ๆ กันนั้นเอง
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G10

ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี ๒๔๗๕ แล้ว 
กลุ่มคณะราษฎรผู้ดำาเนินการปฏิวัติได้ปรับเปลี่ยนมาเป็น
องค์กรการเมืองที่ชื่อ สโมสรคณะราษฎร์ มีที่ทำาการอยู่ที่
สวนสราญรมย์ เรียกกันโดยย่อว่า “สโมสรราษฎร์สราญรมย์”

อาคารที่ทำาการเป็นตึกคอนกรีตชั้นเดียว รูปแบบเป็น
กล่อง เรียบง่ายตามความนิยมในสมัยนั้น โถงทางเข้าด้านหน้า
มีประติมากรรมรูปพานรัฐธรรมนูญตั้งอยู่ เช่นเดียวกับที่ปรากฏ
ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และในงานสถาปัตยกรรมหลายที่ใน
ช่วงเวลานั้น

ในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่เอง ที่สวนสราญรมย์
มีบทบาทในฐานะสถานที่สำาหรับจัดงานรื่นเริงตามแบบ
ตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานฉลองรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัด
เป็นประจำาในวันที่ ๑๐ ธันวาคมของทุกปี ในช่วงแรกจัดกันที่
สวนสราญรมย์แห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ทำาการของสโมสรคณะ
ราษฎร์ด้วย

อาคารสโมสรราษฎร์สราญรมย์
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ตึกกลาง โรงเรียนเพาะช่าง G11

โรงเรียนเพาะช่าง ตั้งอยู่บนถนนตรีเพชร (ติดกับโรงเรียน
สวนกุหลาบ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๕๖ สมัยต้นรัชกาลที่ ๖

 เดิมทีมีช่องประตูทางเข้าเป็นหลังคาจั่วเหมือนกับประตู
ทางเข้าของตึกยาว โรงเรียนสวนกุหลาบ C09 ด้วยเป็นตึกที่
สร้างขึ้นในชุดเดียวกัน

เมื่อคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา ประตูทางเข้าพร้อมกับ
อาคารเรียนภายในของโรงเรียนเพาะช่างได้โดนทิ้งระเบิด เสีย
หายอย่างหนักเกินจะซ่อมแซม ทำาให้ต้องก่อสร้างอาคารเรียน
หลังใหม่ขึ้นมาทดแทน

ในปี ๒๔๘๙ หลังจากสงครามสงบลง นายจิตร บัวบุศย์ 
อาจารย์โรงเรียนเพาะช่าง ได้รับมอบหมายให้ออกแบบตึกหลัง
ใหม่ และได้เริ่มก่อสร้างในปีถัดไป

ตึกใหม่เป็นอาคารคอนกรีตแบบโมเดิร์นผสมผสานทรงไทย
ประยุกต์ เรียกอาคารศิลปกรรม (ตึกอำานวยการหรือตึกกลาง
ในปัจจุบัน)

Central Building, Poh-Chang Academy of Arts: This building 
was built in 1946 after World War II. It is a Modern concrete 
building with Thai elements such as gable roofs. At the entrance 
hall, there are large cylindrical pillars with Thai-style decora-
tions. Currently, the building still remains in use.
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รูปทรงอาคารมีลักษณะสมมาตร   
มุขกลางทำาเป็นโถงทางเข้า และมีเสา
กลมขนาดใหญ่ ๖ ต้น ประดับบัวหัวเสา
แบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีที่ลดรูป
ให้ดูเรียบง่าย

หลังคาเป็นทรงจั่วซ้อนชั้น มุงกระเบื้อง
เคลือบ แบบหลังคาของสถาปัตยกรรมวัด
และวัง

ที่ปลายอาคารทั้งสองข้าง มีมุขซ้าย-
ขวายื่นออกมาเล็กน้อย และเป็นหลังคา
หน้าจั่วซ้อนชั้นเช่นกัน

ปัจจุบันตึกกลางนี้ยังคงใช้งานอยู่   
แต่โรงเรียนเพาะช่างได้เปลี่ยนสถานะ  
มาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์แล้ว

   Poh-Chang Academy of Arts,
   Rajamangala University of Technology Rattanakosin
86 Tri Phet Rd.
8.30am-4.30pm Mon-Fri
02 623 8790-99
www.pohchang.rmutr.ac.th
prpohchang

G 11
   Saranrom Park
Charoen Krung Rd.
4.30am-9.00pm

G 10

นอกจากนี้ เพื่อสะท้อนแนวคิด
เสรีนิยม ให้ผู้หญิงได้แสดงออกผ่านพื้นที่
สาธาณะ รัฐบาลยังจัดให้มีการประกวด
เทพีรัฐธรรมนูญ หรือนางสาวสยาม 
ภายในงานฉลองรัฐธรรมนูญนี้ด้วย   
โดยตั้งเวทีกันกลางแจ้งเลยทีเดียว

ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ใช้เป็นสำานักงาน
ของสวนสาธารณะสราญรมย์

People’s Party Society Building at 
Saranrom Park: After the political reform 
in 1932, the People’s Party, which led 
the revolution, changed into a political 
organization named People’s Party Society. 
Its office was located at Saranrom Park in 
a one-story, simple and modern concrete 
building. At the entrance hall stood a 
sculpture of an offering bowl, decorated 
with mirror, holding the Thai Constitution 
(similar to the one at the Democracy 
Monument). At the time, Saranrom Park 
was used as the venue for the annual  
Constitution Celebration, a winter cele-
bration which took place on December 10 
every year.

นางสาวสยามคนแรก
มงลงที่ กันยา เทียนสว่าง 

ในปี ๒๔๗๗
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โรงละครแห่งชาติ G12

เป็นอาคารสมัยใหม่ใหญ่ยักษ์อีกหลังในเกาะรัตนโกสินทร์    
ที่จุผู้ชมได้ถึง ๓,๖๐๐ คน สร้างขึ้นที่บริเวณด้านเหนือของพิพิธ 
ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ซึ่งเดิมพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ตั้งของ
อาคารที่ทำาการกระทรวงคมนาคม ที่สร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ แล้ว

โรงละครใหม่แห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี แต่มาแล้วเสร็จในปี ๒๕๐๘ สมัย
จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกฯ ขณะนั้นด้านหน้าโรง
ละครยังเป็นคลองคูเมืองเดิมอยู่ และยังไม่มีการก่อสร้างสะพาน
พระปิ่นเกล้า

ด้วยเป็นยุคปลายของสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น จึงมีการ 
นำาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมไทยแบบจารีตมาลดทอน
และประยุกต์ใช้กับอาคารแบบตะวันตก

ผังอาคารเป็นรูปตัวที (T) มีปีก ๒ ข้าง ตัวโรงละคร คือ
พื้นที่ใช้สอยหลักอยู่ตรงส่วนกลาง มีหลังคาเป็นทรงจั่วซ้อนชั้น 
๒ ชั้น แบบหลังคาทรงไทยประเพณี มุงกระเบื้องเคลือบสี

National Theater: A large building in the Old Town, the 
National Theater was constructed in 1965 in a Modern design 
with applied Thai elements. The layout is a T shape with two wings. 
The theater, which is the main area, is at the center. It is topped 
with traditional Thai gable roofs.

เครื่องลำายองประดับหน้าจั่ว อย่าง
ใบระกา หางหงส์ ทำาเป็นคอนกรีตลด
ทอนรายละเอียด

ส่วนหน้าบันด้านหน้าเป็นปูนปั้นนูน
สูงรูปพระพิฆเนศ เทพแห่งศิลปะ

ส่วนปีกสองข้างของโรงละคร เป็นตึก
สูง ๕ ชั้น หลังคาทรงจั่วแบบไทยซ้อนชั้น 
๒ ชั้น เช่นกัน

สถาปนิกผู้ออกแบบคือ นายอิสสระ 
วิวัฒนานนท์ แต่มาปรับแก้เพิ่มเติมอีก
ในภายหลัง โดยสถาปนิกรุ่นใหญ่อย่าง 
หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร

นอกจากนี้แล้วยังมีอาคารที่มีรูปแบบ
ใกล้เคียงกับโรงละครแห่งชาตินี้ คือ ตึก
กลางของโรงเรียนเพาะช่าง ตรงถนน
ตรีเพชร G11 ที่เป็นอาคารยุคโมเดิร์น มี
การนำาหน้าจั่วแบบไทยมาประยุกต์ใช้ลด
รูปและประดับอาคารเช่นเดียวกัน
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ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร G13

Bangkok City Hall: Built in 1955, the 
design inspiration came from the Stockholm 
City Hall in Sweden, with a large bell tower 
as its landmark.

Originally, the Bangkok City Hall was 
also designed to have a clock tower, but 
it was later removed from the plan. The 
design followed a Western-style modern 
architecture concept which focused on 
simplicity without too much decoration, 
with a touch of classic design which focused 
on symmetry. There are also elements of 
traditional Thai architecture. The building 
embraces the inner courtyard.

อาคารศาลาว่าการ กทม. ที่เสาชิงช้าแห่งนี้ สร้างขึ้นมา
ตั้งแต่ปี ๒๔๙๘  สมัยที่ยังเป็นเทศบาลนครกรุงเทพฯ ออกแบบ
โดยสถาปนิกรุ่นใหญ่จากกรมศิลปากร นั่นก็คือ หม่อมเจ้า  
สมัยเฉลิม กฤดากร

ในการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากศาลาว่าการเมือง
สต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งมีหอระฆังใหญ่อยู่ที่มุมอาคาร
เป็นแลนด์มาร์คที่เห็นได้แต่ไกล นอกจากนี้แล้วยังนับว่าเป็น
อาคารที่โดดเด่นในเรื่องการใช้พื้นที่สำาหรับกิจกรรมสาธารณะ
ของเมือง แถมยังใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงในคืนรับรางวัลโนเบล
ทุกปีอีกด้วย

แต่เดิมตึกศาลาว่าการกรุงเทพฯ ของเราก็ออกแบบให้มีหอ 
คอย อยู่ที่ด้านข้างอาคารฝั่งตะวันออกริมถนนศิริพงษ์ เช่นกัน 
แต่เมื่อก่อสร้างจริง ได้ตัดออกไป เหลือเพียงปล่องลิฟต์และโถง
บันไดแทน

ผังอาคารเป็นสี่เหลี่ยม มีคอร์ทขนาดใหญ่ตรงกลางแบบ
สถาปัตยกรรมคลาสสิกของตะวันตก (เช่นที่อาคารกระทรวง
กลาโหม และอาคารโรงกษาปณ์) โดยรูปแบบสถาปัตยกรรม
แบบคลาสสิกยังคงปรากฏชัดอีกในรูปด้านของอาคารที่เน้นเรื่อง
ความสมมาตรซ้าย-ขวา เป็นสำาคัญ แต่ลักษณะทางสถาปัตย- 
กรรมโดยรวมกลับเป็นอาคารสมัยใหม่แบบตะวันตก ที่เน้น
ความเรียบง่าย ไม่นิยมการตกแต่งประดับประดา มีการนำาราย
ละเอียดขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีเข้าไปสอด
แทรกด้วย อาทิ การทำาซุ้มจั่วรับแนวเสา ส่วนผนังด้านนอก
ของอาคารทำาจากหินล้าง จึงมีสีเทาทึมๆ แข็งแรงทนทาน ที่
สำาคัญคือไม่จำาเป็นต้องทาสีนั่นเอง

อาคารโมเดิร์นที่มีลักษณะไทยประยุกต์เช่นนี้ จะพบได้ใน
อาคารศาลฎีกา ริมสนามหลวง (L11 ที่รื้อลงไปแล้ว) ซึ่ง
สร้างขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน

กทม. คอมเพล็กซ์
แบบที่หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม ได้ออกแบบไว้

แต่แรกนั้น เป็นอาคารขนาดใหญ่ กินพื้นที่ส่วน
ที่เป็นลานคนเมืองในปัจจุบันทางด้านหน้า
เข้าไปด้วย และมีส่วนสำานักงานอยู่ที่ตึกด้าน
หลัง ส่วนตึกด้านหน้าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เมือง 
ระหว่างกลางเจาะเป็นช่องให้ถนนลอดผ่าน
ได้ แต่ภายหลังอาคารส่วนพิพิธภัณฑ์ได้ระงับ
ไป คงเหลือแต่ส่วนสำานักงานดังที่เราเห็นกัน
อยู่ในปัจจุบัน

เรื่องเล่าชาวเกาะ

   Bangkok City Hall
173 Dinso Rd.
8.30am-4.30pm Mon-Fri
02 221 2141-69
www.bangkok.go.th/main
prbangkok

G 13   National Theater
2 Rachini Rd.
8.30am-4.30pm Mon-Fri
02 224 1342, 02 221 0171
www.ntt.finearts.go.th
โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพ 
Nationaltheatre

G 12

ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

เอ
ิงเ

อย



  176   177

ในช่วงหลังปี ๒๕๐๐ เป็นต้นมา มีการพัฒนาเมืองอย่างก้าวกระโดด ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ จากที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของ
พระนคร กลับค่อยๆ หมดความสำาคัญลงจนกลายเป็นเพียงย่านเมืองเก่า เนื่องจากมีการ
ขยายย่านธุรกิจออกไปยังพื้นที่อื่นๆ นอกตัวเมือง เช่น สุขุมวิท สีลม ราชประสงค์ และ
สยามสแควร์ เกาะรัตนโกสินทร์จึงสิ้นความสดใหม่และไม่ทันสมัยอีกต่อไป  

แต่ในช่วงขาลงนี้เอง ก็ยังพอมีอาคารที่ก่อสร้างใหม่ภายในเกาะเมืองเก่าอยู่บ้าง โดย
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมในช่วงเวลานี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของมหาอำานาจใหม่
อย่างอเมริกา ที่มีต่อประเทศไทยหลังสงครามโลกอย่างเห็นได้ชัด

อาคารที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีแผงกันแดดโดยรอบ ตอบรับกับสภาพ
ภูมิอากาศของเมืองไทย หรือคอนกรีตหล่อเป็นโครงสร้างโค้ง ตลอดจนอาคารคอนกรีต
เปลือย รูปทรงทื่อๆ ทว่าบึกบึนแข็งแรง เหล่านี้ล้วนเป็นแบบอย่างที่นิยมในอเมริกาทั้งสิ้น 

รูปร่างหน้าตาของตึกในสมัยนี้ จึงสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของอเมริกาในฐานะลูกพี่
ใหญ่ของเราในยุคสงครามเย็นได้เป็นอย่างดี

In the 1960s, Bangkok changed at a rapid pace, and the Old Town part 
gradually grew less significant, becoming a thing of the past. New buildings 
were erected, and they displayed evident influences of the new power - the 
US - during the Cold War.

เมืองเก่ากับตึกใหม่ ในยุคอเมริกันจ๋า

ชัยภูมิตรงหัวโค้งถนนราชดำาเนินกลางตรงนี้ นับเป็นทำาเลทองมาตั้งแต่ครั้งแรก
ตัดถนนราชดำาเนินแล้ว

แต่เดิมตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งของตึกฝรั่งห้างแบดแมน L03 ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาล
ที่ ๕ ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสำานักงานของกรมโคสนาการ (กรมประชาสัมพันธ์) และรื้อลง
เมื่อปี ๒๕๐๔ ด้วยว่าเก่าและทรุดโทรม จนรัฐบาลได้อนุมัติให้มีการสร้างอาคารหลังใหม่
ขึ้นมาทดแทน

อาคารกรมประชาสัมพันธ์หลังที่สอง H01

Old Town and Modern Architectures in the Age of Americanization

ตึกใหม่ของอาคารกรมประชาสัมพันธ์หลังนี้
สร้างขึ้นในปี ๒๕๐๖ ถือว่านำาสมัยมากในยุคนั้น 
ด้วยไม่สมมาตรแบบอาคารราชการทั่วไป แต่กลับ
เลื้อยไปตามความคดโค้งของแนวถนน ตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมอันเป็นที่นิยมในยุค 1960s คือมี 
แผงกันแดดคอนกรีตอยู่รอบอาคาร (เช่นเดียวกับ
อาคารห้างไนติงเกล H02 ซ่ึงสร้างข้ึนในเวลาไล่เล่ียกัน)

แถมที่น่าแปลกใจสำาหรับใครหลายๆ คน ก็คือ 
อาคารกรมประชาสัมพันธ์หลังที่สองนี้ ออกแบบโดย 
พิชัย วาศนาส่ง!!! กูรูผู้วิเคราะห์ข่าวต่างประเทศ ที่
คนรุ่นเก่ามักรู้จักและคุ้นชื่อคุ้นเสียงกันเป็นอย่างดี 
แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าเขาผู้นี้ก็เรียนจบมาทางด้าน
สถาปัตย์จากจุฬาด้วยเช่นกัน

สำาหรับตึกนี้ คุณพิชัยได้รับโจทย์ให้ออกแบบเป็น
อาคารสำานักงาน และให้มีหอประชุมขนาดใหญ่ที่
สามารถจุผู้ชมได้เป็นจำานวนมากอีกด้วย

สถาปนิกและวิศวกรจึงเลือกใช้โครงสร้างอาคาร
อย่างใหม่ ที่เรียกว่า Folded Plate ซึ่งเป็นการใช้
คอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อเป็นแผง วางยักเยื้องสลับ
กันไปมาเหมือนการพับกระดาษ ทำาให้ไม่จำาเป็นต้อง
ใช้คานมาเป็นโครงสร้างรับน้ำาหนักเลย โดยเป็น
ผลงานการออกแบบโครงสร้างของ ดร.รชฏ 
กาญจนะวณิชย์ วิศวกรโยธาชื่อดังในสมัยนั้น

และด้วยเป็นที่ทำาการกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อ
เกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นทีไร ตึกนี้ก็จะเป็นสถาน
ที่แรกๆ ที่ถูกกำาลังทหารเข้ายึด แต่ก็รอดพ้นมาได้
หลายครั้งหลายคราว จนท้ายที่สุดมาโดนเผาใน
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี ๒๕๓๕ อาคารเกิดความ
เสียหายอย่างหนักจนต้องรื้อทิ้งไปในที่สุด

เหตุการณ์ประท้วงในช่วง ๑๔ ตุลา ๑๖ หน้าอาคารกรม
ประชาสัมพันธ์ แต่ก็รอดพ้นมาได้

The 2nd Public Relations Department Office:
Located on Ratchadamnoen Avenue, the former building 
had been built since 1907 to house Badman & Co 
store. It later became the office of the Public Relations 
Department. The original building was torn down and a 
new one was built in its place in 1963 using a folded 
plate structure, made with cast panels of reinforced 
concrete. It was considered an advanced technique of 
that time.
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ชื่อเต็มๆ ของตึกนี้ คือ “ไนติงเกล-โอลิมปิก” เป็น
ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมายาวนานที่สุด
ในประเทศไทย นับแล้วก็เป็นเวลายาวนานร่วม ๙๐ ปี

จริงๆ แล้วห้างไนติงเกลเริ่มเปิดกิจการขึ้นในปี 
๒๔๗๓ โดยมีนายอะลี ราชีพ รายาบาลี พ่อค้าชาว
อินเดียเป็นผู้ก่อตั้ง และมีลูกชายคือนายแน็ต ฮูเซ็น 
รายาบาลี หรือนายห้างนัติ นิยมวานิช เป็นหัวเรี่ยว
หัวแรงในการปลุกปั้นห้างให้ประสบความสำาเร็จ

แรกเริ่มเป็นเพียงห้องแถวคูหาเดียว ตั้งอยู่ที่หลัง
วังบูรพา ต่อมาได้ย้ายไปอีกหลายที่กว่าจะมาปักหมุด
ตรงตึกย้อนยุคบนถนนตรีเพชร ที่แยกพาหุรัดแห่งนี้

ตึกใหม่ห้างไนติงเกลเปิดให้บริการในปี ๒๕๐๙ 
ด้วยสโลแกนเฟี้ยวๆ “คลังแห่งเครื่องกีฬา ราชาแห่ง
เครื่องดนตรี ราชินีแห่งเครื่องสำาอาง” อ่านจบก็รู้ได้
ทันทีว่าห้างนี้ขายอะไรบ้าง ถือได้ว่าเป็นห้างที่เก๋ไก๋  
ไฮโซของพระนครแห่งหนึ่งเลยทีเดียวเชียว

ห้างไนติงเกล H02
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ลักษณะอาคารเป็นตึกสูง ๗ ชั้น 
มีแผงกันแดดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ด้านหน้าอาคารตามสมัยนิยมในขณะนั้น 
สันนิษฐานว่าออกแบบโดย 
พ.อ. อุดมศุข ศุขโชติ ศิษย์เก่ารุ่นบุกเบิก
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ซึ่งเป็นสหายเก่าแก่ของครอบครัวนี้
ชั้นล่างและชั้นสองเป็นห้าง
ชั้นสามเป็นสถานบริการด้านความงาม
ชั้นบนเป็นโกดังเก็บสินค้า และที่พักอาศัย

การตกแต่งร้านภายในสะท้อนถึงเทรนด์การ
ออกแบบในยุคปี 60s ได้ดี มีทั้งโถงใหญ่ บันไดเวียน 
บรรยากาศทุกอย่างคงเดิมเสมือนกับหยุดเวลาเอาไว้
บางคนเห็นแล้วอาจจะรู้สึกคุ้นๆ ก็ด้วยห้างไนติงเกล
นี้ใช้เป็นโลเคชั่นสำาหรับถ่ายทำามิวสิควิดีโอเพลง 
“คิดมาก” ของปาล์มมี่ เมื่อเกือบ ๑๐ ปีที่แล้วนั่นเอง

ปัจจุบันคุณยายอรุณ นิยมวาณิช น้องสาวของ
นายห้างนัติ ยังคงทำาหน้าที่เป็นผู้จัดการห้าง แม้จะ
อยู่ในวัยเฉียด ๑๐๐ ปีแล้วก็ตาม!!! ไหนๆ ก็ไหนๆ 
แล้ว ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปช้อปแบบย้อนยุคที่
ห้างไนติงเกลกันดู

Nightingale-Olympic Mall: This mall is more than 
90 years old, opened in 1930. It was moved to the 
current building in 1966. Nightingale-Olympic Mall 
sells sport equipment, musical instruments, and 
beauty products. The 7-story building has reinforced 
concrete fins at the front facade, which was a trend at 
the time. Inside, it still retains the 1960s style.

H03

หรือที่ชาว มธ. เรียกกันอย่างลำาลองว่า “ตึกตู้ปลา” สร้างขึ้นใน
ปี ๒๕๑๒ เป็นตึกสูง ๕ ชั้น รูปทรงเป็นกล่องสี่เหลี่ยมยาวๆ ขนานไป
กับกำาแพงวังหน้าด้านถนนท่าพระจันทร์ ออกแบบโดยสถาปนิกหัว
ก้าวหน้า อมร ศรีวงศ์ และมี อรุณ ชัยเสรี เป็นวิศวกรโครงสร้าง

ความพิเศษของตึกหลังนี้อยู่ที่โครงสร้างอาคารแบบใหม่ ที่ไม่ใช้
ระบบเสา-คาน ตามปกติ แต่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถักยึด
อาคารไว้ตามแนวทแยง อันจะเห็นได้จากรูปทรงของหน้าต่างที่ตัดเฉียง
ไปตามทิศทางการถ่ายแรงของโครงสร้าง ซ้ำาโครงสร้างคอนกรีตถักดัง
กล่าวนี้ยังเป็นตัวถ่ายน้ำาหนักทั้งหมดของอาคารลงมายังพื้นชั้นสอง 
แล้วรวบกันเป็นรูปพีระมิดหัวคว่ำาทิ่มลงไปยังเสาตอม่อด้วย ตึกใหญ่
ขนาดนี้จึงตั้งอยู่บนเสาตอม่อเพียง ๒๖ ต้นเท่านั้น!

อมร และอรุณ ยังเป็นผู้ออกแบบหอสูงเก็บน้ำาที่ตั้งอยู่ปลายตึกตู้
ปลานี้ทางด้านทิศตะวันตกอีกด้วย และหากใครสงสัยว่าสถาปนิกผู้นี้
คือใคร อมร ศรีวงศ์ ก็คือพี่ชายของ ศ. ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักคิด      
นักเขียน นักประวัติศาสตร์ชื่อดัง นั่นเอง

อาคารคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Faculty of Commerce and 
Accountancy, Thammasat University, 
Tha Phrachan Campus: Built in 1969 
using a new structure without the 
usual column and beam system, it was 
constructed with diagonal reinforced 
concrete structure, as seen in the 
diagonal window frames. The building 
sits on only 26 ground columns.

   Thammasat Business School,
   Thammasat University, Tha Phrachan Campus
2 Phra Chan Rd.
02 613 2200
www.tu.ac.th
ThammasatUniversity

H 03

   Nightingale-Olympic Mall
70 Tri Phet Rd.
9.00am-5.30pm Mon-Fri
9.00am-6.00pm Sat 
081 844 6248
www.nightingaleolympic.com
NightingaleOlympic
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อาคารส�านักงานและคลังสินค้ามาสด้า 
ถนนมหาไชยหากผ่านไปแถบย่านประตูผี (ละแวก สน.สำาราญราษฎร์) ลอง

สังเกตให้ดี จะเห็นอาคารสีขาวปลอด รูปทรงแปลกตา ตั้งเด่นเป็นสง่า
อยู่ริมถนนมหาไชย

เมื่อราว ๒ ปีที่แล้ว ที่นี่ยังคงเป็นสำานักงานสาขาของธนาคารกสิกร
ไทยอยู่เลย ก่อนที่จะปิดตัวลงไป

เดิมทีตึกหลังนี้เปิดทำาการมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๔ แล้ว โดยเป็นผลงาน 
การออกแบบในช่วงแรกๆ ของสถาปนิกและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ชาวไทย ผศ. รังสรรค์ ต่อสุวรรณ ซึ่งในขณะนั้นเพิ่งเรียนจบจาก
อเมริกาและเข้ามาทำางานเป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาฯ รวมถึงได้ออกแบบตึกธนาคารกสิกรไทยมามากกว่าร้อยสาขา

เบื้องต้นทางธนาคารได้ให้โจทย์มาว่า อาคารของสำานักงาน
สาขาแต่ละแห่งนั้น ไม่จำาเป็นต้องออกแบบให้เหมือนกัน แต่ขอให้มี
เอกลักษณ์ที่ผู้คนทั่วไปสามารถจดจำาได้

อาจารย์รังสรรค์จึงนำาเทคนิคการหล่อแผงคอนกรีต ซึ่งกำาลังเป็นที่
นิยมไปทั่วโลกในขณะนั้นมาใช้ โดยออกแบบให้โถงทางเข้ามีเสาสูงชะลูด 
ปลายยอดบานออกเพื่อขึ้นไปรับเพดาน รูปทรงดังกล่าวเป็นการเลียน
แบบรูปทรงของรวงข้าวอันเป็นโลโก้ของธนาคาร จนสร้างอัตลักษณ์
ให้กับธนาคารกสิกรไทย และกลายเป็นภาพจำาสำาหรับลูกค้าในเวลานั้น
เลยทีเดียว

แต่เนื่องจากความนิยมในการทำาธุรกรรมออนไลน์ในปัจจุบันมีมาก
ขึ้น ทำาให้ธนาคารกสิกรไทยมีนโยบายลดจำานวนสาขาลง รวมทั้งที่ถนน
มหาไชยแห่งนี้ด้วย ทำาให้ตึกย้อนยุคหลังนี้หมดวาระลง รวมระยะเวลา
ที่เปิดทำาการมายาวนานร่วม ๔๘ ปี

Kasikorn Bank on Maha Chai Road: This building was constructed in 
1971, designed as an ear of rice, which is Kasikorn Bank’s icon. The
architect molded concrete panels in an arched shape, which was a popular 
trend at the time. Other Kasikorn Banks in that era all featured this style, 
but their arches all looked different.
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H04ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนมหาไชย

อาคาร Northwestern National 
Life ที่เมือง Minneapolis ออกแบบ
โดย Minoru Yamasaki สถาปนิก
อเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่น

H05

เมื่อรถยนต์มาสด้าเปิดตัวในประเทศไทยครั้งแรก มี บริษัท กมลสุ
โกศล จำากัด เป็นผู้แทนจำาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ต่อมาเมื่อเป็นที่
รู้จักกว้างขวางขึ้น จึงสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศด้วย

ตึกคอนกรีตเปลือยหลังนี้ ซ่อนตัวอย่างเงียบขรึมอยู่ทางด้านหลัง
ออฟฟิศของ บริษัท กมลสุโกศล ที่ถนนมหาไชย ตรงข้ามกับสวน
รมณีนาถ (เรือนจำาเดิม) เป็นผลงานการออกแบบในยุคเริ่มแรกของ
สถาปนิกชื่อดังอย่าง อาจารย์รังสรรค์ ต่อสุวรรณ เช่นเดียวกับอาคาร
ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาไชย H04 ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกันนักบน
ถนนเส้นเดียวกันนี้

ถึงแม้ทั้งสองตึกจะออกแบบโดยสถาปนิกคนเดียวกัน แต่กลับมี
สไตล์ที่ต่างกันออกไป

อาคารมาสด้าหลังนี้เป็นคอนกรีตเปลือย นั่นคือ การหล่อคอนกรีต
โดยที่ยังคงเผยให้เห็นร่องรอยของไม้แบบอยู่ โดยไม่มีการฉาบปูนแต่ง
ผิวทับหน้าให้เนียนเรียบ และไม่มีการทาสีด้วย ทั้งนี้เพื่อเผยให้เห็น
สัจจะของวัสดุ ทำาให้อาคารที่ออกมาจึงดูดิบ ดุดัน หนักแน่น และแข็ง
แรง ซึ่งศัพท์ทางสถาปัตยกรรม เรียกกันว่า Brutalism

ปัจจุบันอาคารหลังนี้ยังคงใช้เป็นโกดังเก็บสินค้าในเครือกมลสุโกศล 

อาคารสำานักงานและโรงงานมาสด้า 
ถนนวิภาวดีรังสิต (๒๕๑๕)
(ปัจจุบันคือสำานักงานใหญ่นครชัยแอร์) 
ผลงานแนว Brutalism 
ในช่วงแรกของรังสรรค์ ต่อสุวรรณ

Office building and warehouse 
of Mazda on Maha Chai Road: 
Located behind the office of Kamol 
Sukosol Limited, a dealer of Mazda 
at the time, the building was built 
in the 1970s as Brutalist architec-
ture, with raw concrete similar to 
the design of the Boston City Hall. 
It was designed by the same
architect who designed the 
Kasikorn Bank on the same road. 

อาคารคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ 
(๒๕๑๕) กล่องคอนกรีตเปลือย
แนว Brutalism เป็นผลงานในช่วงแรก
ของ รังสรรค์ ต่อสุวรรณ เช่นกัน

อาคารศาลาว่าการเมืองบอสตัน (๒๕๑๑) 
ออกแบบโดย Michael McKinnell 
แห่ง Kallman, McKinnell & Wood 
Architects เป็นต้นแบบของอาคาร 
แนว Brutalism ที่ส่งอิทธิพลไปทั่วโลก

   Mazda Office building and warehouse
Kamol Sukosol Electric, 663-665 Maha Chai Rd.
Not Open to the Public
02 222 2700-9
www.sukosol.com/pro-audio

H 05   Kasikorn Bank, Maha Chai branch
198 Maha Chai Rd.
Not Open to the Public
02 222 3677
www.kasikornbank.com
KBankLive
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ทาวน์เฮ้าส์โก้บนทำาเลทองเชิงสะพานปิ่นเกล้า
แห่งนี้ มักสร้างความประหลาดใจให้กับผู้เดินทาง
ผ่านไปมา ด้วยเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพล
จากตึกโบราณของฝรั่ง มีราวระเบียงเหล็กดัด
สวยงามแปลกตา แต่ก็ไม่ดูแปลกแยกจากย่านเมือง
เก่าแห่งนี้สักเท่าไหร่

สร้างขึ้นในราวปี ๒๕๓๐ อันเป็นยุคที่การอนุรักษ์
และฟื้นฟูเมืองเก่าเริ่มเป็นที่สนใจในหมู่นักออกแบบ 
ออกแบบโดยบริษัท ดาวินจิ ของ สมพงษ์ พานิช 
สถาปนิกรุ่นใหญ่ในปัจจุบัน แต่เป็นรุ่นใหม่ไฟแรงใน
สมัยนั้น สร้างชื่อจากผลงานออกแบบตกแต่งภายใน
ที่ล้ำาสมัย

ปัจจุบันอาคารนี้เป็นที่ตั้งของสำานักงาน
ทนายความ เกสต์เฮ้าส์เก๋ และร้านอาหารเกาหลี

Townhouses at the Foot of Pinklao Bridge: These 
townhouses were built in the 1980s after the Bangkok 
Bicentennial Celebration. At the time, old town conser-
vation and gentrification projects were in trend. The 
design is inspired by Western architecture in the late 
19th century, with wrought iron balconies. The town-
houses were designed by Sompong Panich and are now 
used as a home, an attorney office, two guesthouses, 
and a restaurant.

อาคารร่วมสมัยที่สร้างขึ้นภายในเกาะรัตนโกสินทร์ ในช่วง ๕๐ ปีที่ผ่านมานี้ มีจำานวน
ไม่ค่อยมากนัก ด้วยมีข้อจำากัดในการก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ในย่านเมืองเก่า แต่ที่โดดเด่น
ควรค่าแก่การกล่าวถึงนั้น อาจแบ่งแนวความคิดในการออกแบบได้เป็น ๓ ทาง นำา
สถาปัตยกรรมไทยประเพณีมาต่อยอดเป็นทางหนึ่ง นำาตึกฝรั่งในยุคโคโลเนียลสมัยรัชกาล
ที่ ๕-๖ มาดัดแปลงก็เป็นอีกทางหนึ่ง ส่วนทางสุดท้ายเน้นที่ความร่วมสมัย เป็นไปตาม
กระแสสถาปัตยกรรมที่เป็นที่นิยมในขณะนั้น

There are not many contemporary buildings in the Old Town. There are 
three main design concepts. The first is based on traditional Thai architecture. 
The second is inspired by colonial architectures from the turn of the 20th 
century. The last one is modern buildings following popular architectural 
trends at the time.  

หอไตรหลังน้อยแห่งนี้เป็นตัวอย่างของอาคาร
ร่วมสมัยในเกาะรัตนโกสินทร์ที่มีรูปแบบคลี่คลาย
ต่อยอดมาจากสถาปัตยกรรมไทยประเพณี มีหลังคา
จั่วอย่างวัดไทย

ตั้งอยู่ภายในวัดมหาธาตุ ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือนอกพระระเบียง สร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๑๕ แล้ว 
เป็นผลงานในช่วงแรกๆ ของสถาปนิกหัวก้าวหน้า
อย่าง ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา สมัยที่เพิ่ง
สำาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศมาใหม่ๆ ที่จะได้มา
ลองฝีมือกับโจทย์แปลกๆ เช่นนี้

Scriptures Hall at Wat Maha That: This compact 
Scriptures Hall was based on traditional Thai archi-
tecture, with a gable roof as seen in Thai temples. It 
was built in 1972 and was one of the earliest works 
of Sumet Jumsai, a renowned progressive architect.

หอไตร วัดมหาธาตุ
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ตึกร่วมสมัย ไทยแบบไหน
 Contemporary Architectures - are they Thai?  

I 01

I 02

   Wat Maha That  
3 Phra Chan Rd.
7.30am-6.00pm 
02 221 5999
www.watmahathat.com
Watmahadhatu

I 01

ทาวน์เฮ้าส์เชิงสะพานป่ินเกล้า
เป็นศูนย์การค้าสมัยใหม่ เอาใจคนรุ่นเก่า ที่ตั้ง

อยู่ในย่านธุรกิจเก่าแก่ของพระนครอย่างพาหุรัด    
ดิโอลด์สยามเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ แล้ว 
โดยสร้างขึ้นบนที่ที่เคยเป็น “ตลาดมิ่งเมือง” และ
ห้องแถวที่อยู่ล้อมรอบ สถาปนิกเลือกใช้รูปแบบ
สถาปัตยกรรมโคโลเนียล ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัย
รัชกาลที่ ๕-๖ มาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ

ลานมิ่งเมือง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ ค่อนไปทางถนน
พาหุรัด ที่เป็นโถงใหญ่สำาหรับขายเสื้อผ้าสำาเร็จรูป
นั้น ก็คือที่ตั้งของตลาดมิ่งเมือง L06 ในอดีตนั่นเอง

ส่วนซุ้มประตูโค้งสีส้ม ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคาร
ฝั่งทิศใต้ ริมถนนพาหุรัดนั้น ออกแบบให้เลียน
รูปด้านของตลาดมิ่งเมืองเดิมซึ่งเป็นซุ้มโค้ง

ชั้นล่างเป็นร้านขายเพชรจากบ้านหม้อ ชั้นสอง
เป็นร้านขายผ้าไหม ชั้นสามขายอุปกรณ์อิเลคโทร
นิคส์จากบ้านหม้อ ส่วนด้านทิศตะวันออกติดถนน
บูรพาเป็นพื้นที่สำาหรับร้านปืนย่านอุณากรรณ ชั้น
บนสุดเป็นคอนโดสำาหรับอยู่อาศัย

ออกแบบโดย บริษัท ดีไซน์ ๑๐๓ จำากัด

The Old Siam Plaza: The Old Siam Plaza is located 
in a longstanding commercial district, Phahurat. 
Formerly, it used to be home to Ming Mueang Market, 
before it was demolished and replaced by a new 
shopping complex in 1993. The new building has a 
colonial design as popular in the late 19th century. 
The lower floors are used as a shopping mall, and the 
top floor is a penthouse. The project was designed by 
Design 103.

I 03ดิโอลด์สยามพลาซ่า

   The Old Siam Plaza
12 Tri Phet Rd.
10.00am-7.00pm 
02 226 0156-8
www.theoldsiam.co.th
Theoldsiamshoppingplaza

I 03   Townhouses at the Foot of 
   Pinklao Bridge
Chao Fa Rd.

I 02
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หรือสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็น
ห้องสมุดริมน้ำาที่เปิดใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ แล้ว สร้างขึ้นในโอกาสครบ 
๖๐ ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในปี ๒๕๓๗ ออกแบบโดยบริษัท เอสเจ
เอ ทรีดี ของสถาปนิกรุ่นใหญ่ และศิลปินแห่งชาติ ดร. สุเมธ ชุมสาย 
ณ อยุธยา

เนื่องจากข้อกำาหนดของการก่อสร้างอาคารในเกาะรัตนโกสินทร์ ที่
ไม่อนุญาตให้สร้างอาคารที่มีความสูงเกิน ๑๖ เมตรได้ ทำาให้สถาปนิก
ต้องออกแบบให้อาคารอยู่ลึกลงไปใต้ดินถึง ๓ ชั้น มีส่วนที่โผล่พ้นดิน
เพียง ๔ ชั้น รวมมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น ๗ ชั้น

ในส่วนของอาคารใต้ดินนั้น เพื่อลดความรู้สึกอับทึบไม่มีหน้าต่าง 
จึงออกแบบให้พื้นที่ส่วนอ่านหนังสือโอบล้อมช่องเปิดโล่งตรงกลาง 
ปลูกไม้น้อยใหญ่ไว้เป็นสวนสวยใต้ดิน สร้างพื้นที่สีเขียวและความรู้สึก
ผ่อนคลายให้กับนักศึกษาที่มาใช้บริการ เสมือนนั่งอยู่บนระดับพื้นดิน
ธรรมดา คอร์ตกลางอาคารนี้ยังใช้เป็นช่องระบายอากาศของระบบปรับ
อากาศอีกด้วย

ดราม่าของห้องสมุดใต้ดินริมน�้า
เนื่องจากเป็นอาคารที่มุดอยู่ใต้ดิน แถมยังอยู่

ริมแม่น้ำาเจ้าพระยาด้วย ในช่วงแรกที่เปิดบริการ
นั้น ถึงแม้ผนังใต้ดินจะออกแบบให้เป็น ๒ ชั้น เพื่อ
กันความชื้นแล้วก็ตาม แต่หนังสือในห้องสมุดก็
ประสบชะตากรรมเดียวกัน คือขึ้นรากันอย่างถ้วน
หน้า ทำาให้ต้องมีการจัดทำาระบบควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นอย่างรัดกุม ติดตั้งเครื่องดูดความชื้น 
และเปิดเครื่องปรับอากาศตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพราะ
อุณหภูมิที่ผันแปรจะนำามาซึ่งความชื้นและก่อให้เกิด
เชื้อราได้

อีกครั้งหนึ่งก็คราวน้ำาท่วมใหญ่เมื่อปี ๒๕๕๔ นั้น 
ถึงแม้จะมีระบบป้องกันน้ำารั่วซึมเข้ามาภายในอาคาร 
โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำาอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่หอ
สมุดก็ไม่นิ่งนอนใจ เตรียมความพร้อมโดยการขน
ย้ายหนังสือทั้งหมดออกจากอาคาร เพื่อป้องกัน
ความเสียหายหากน้ำาล้นตลิ่งเข้ามาท่วมชั้นใต้ดิน แต่
นับว่าโชคยังเข้าข้าง ด้วยไม่เกิดเหตุการณ์ที่กังวลไว้
แต่อย่างใด

I 04

หอสมุดแห่งชาติฟรองซัวส์มิตแตรองด์ 
ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาแซนในกรุงปารีส
ออกแบบก่อสร้างระหว่างปี ๒๕๓๒-๓๘
ออกแบบโดย โดมินิก แปร์โรลท์ 
มีสวนป่าตรงกลางเช่นกัน

   Pridi Banomyong Library
Thammasat University,
Tha Phrachan Campus, Phra Chan Rd.
9.00am-9.30pm Mon-Fri
9.00am-8.00pm Sat-Sun except public holidays
02 613 3544
www.library.tu.ac.th
ThammasatULibrary
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และเนื่องจากหอสมุดนี้   
สร้างคร่อมไปบนแนวกำาแพงเมือง
และกำาแพงวังหน้า ที่บริเวณลาน
ด้านหน้าหอสมุดจึงได้ออกแบบ
ให้มีสิ่งก่อสร้างกึ่งประติมากรรม
มีใบเสมาเลียนแบบกำาแพงเมือง 
วางยักเยื้องไปมา เชื่อมต่อไป
ยังอาคาร ๖๐ ปี ธรรมศาสตร์ 
(อาคารอเนกประสงค์ ๒) ที่ตั้ง
อยู่ถัดออกไป โดยตึกทั้งสอง  
ต่างมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกัน 
เพราะออกแบบโดยบริษัท เอสเจ
เอ ทรีดี เช่นเดียวกัน

หอสมุดปรีดี พนมยงค์
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เรื่องเล่าชาวเกาะ

หอสมุดปรีดี พนมยงค์ นี้ เป็นผลงานในช่วงท้าย
ของ ดร. สุเมธ ซึ่งเน้นอาคารที่ประดับด้วยเส้นโค้ง
รูปทรงอิสระ อย่างภาพแนวนามธรรม ตัวอย่างที่
เห็นเด่นชัดก็เช่นตึกเนชั่นหลังแรกที่บางนา (๒๕๓๓) 
และด้วยตั้งอยู่ภายในเกาะรัตนโกสินทร์ จึงนำารูปทรง
ซุ้มหน้าต่างโค้งของตึกฝรั่งในสมัยรัชกาลที่ ๕ มา
เป็นส่วนประกอบของอาคารด้วย

Pridi Banomyong Library: Located inside Thammasat 
University, Tha Phrachan Campus, it was built by the 
river in 1997 as an underground library with an inner 
courtyard to bring in natural light. It was designed by 
Sumet Jumsai’s company SJA+3D. Since it is located 
by the river, humidity must be well controlled.
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แพร่งภูธรถือเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกรมพระคลัง
ข้างที่ในช่วงปลายของรัชกาลที่ ๕ (ราวปี ๒๔๔๙) เพื่อให้เป็นย่าน  
การค้า ประกอบด้วยตึกแถวให้เช่าจำานวนร่วม ๑๒๐ ห้อง ล้อมรอบ
ลานโล่งตรงกลาง เพื่อใช้เป็นพื้นที่สาธารณะสำาหรับชุมชนตามรูปแบบ
การพัฒนาเมืองในยุโรปในสมัยนั้น มีถนนเข้าออกได้หลายทาง สร้างขึ้น
บนพื้นที่วังเดิมของกรมหมื่นภูธเรศธำารงศักดิ์ (พระเจ้าน้องยาเธอของ
รัชกาลที่ ๕) จึงเรียกกันว่า “แพร่งภูธร” ตามพระนามภูธเรศฯ ของ
พระองค์ ตึกแถวที่ก่อสร้างนั้นมี ๒ ชั้น ตามแบบสิงคโปร์ปีนัง และเป็น
รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำาหรับก่อสร้างตึกแถวทั่วพระนคร

Phraeng Phuthon was a real 
estate development project which 
took place late in King Rama V’s 
era to create a commercial district 
comprising of around 120 shop 
units, surrounding an open area 
at the center which was used as 
a public space following the urban 
development concept of other 
European cities at the time. Some 
of the units have been preserved 
until today and converted into 
boutique hotels.

J01
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ช่วงปี ๒๕๒๐ พระนครเสื่อมโทรม นำามาซึ่งแนวคิดในการฟื้นฟูเมืองเก่าแห่งนี้ เพื่อ
ต้อนรับการเฉลิมฉลองกรุงเทพฯ ครบ ๒๐๐ ปี ในปี ๒๕๒๕ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญที่
ทำาให้กรุงเทพฯ กลายมาเป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยว
ทั้งไทยและเทศที่จะเดินทางมาเที่ยวชมกัน ตึกเก่าหลายแห่งได้รับการอนุรักษ์และปรับ
เปลี่ยนหน้าที่ใช้สอยใหม่ ตึกแถวเก่ายุคโคโลเนียลเปลี่ยนมาเป็นบูติคโฮเต็ล ตึกแถวเก่าที่
ราชดำาเนินปรับมาเป็นหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ และก็ยังมีที่ซ่อมแซมตึกแถวยุคใหม่โทรมๆ 
ให้กลายเป็นโรงแรมใหม่ใสกิ๊ง ล่อตาล่อใจให้ทุกท่านเข้ามาร่วมติดเกาะกัน

In the 1980s, the Old Town grew old and shabby, leading to an idea for 
gentrification to prepare for the Bangkok 200 years celebration in 1982. 
This marked a significant milestone that turned Bangkok into a tourist spot, 
and many old buildings were restored and repurposed. Bangkok is now one of 
the most popular tourist destinations in the world today.

ตึกเก่าในวันใหม่ ตึกแถวบางห้องในย่านแพร่งภูธรนี้ ได้รับการ
อนุรักษ์และปรับเปลี่ยนให้เป็นบูติคโฮเต็ล หรือ
โรงแรมเก๋ไก๋ขนาดเล็ก คือ

เดอะภูธร
เป็นผู้บุกเบิกตลาดของย่านนี้ ตั้งอยู่ที่ ๒ คูหา

ตรงหัวมุม (ติดกับร้านไอติมนัฐพรอันลือชื่อ) เดิม
เป็นร้านขายข้าวหมูแดง ได้รับการอนุรักษ์อย่างถูก
ต้องตามขั้นตอนด้วยเจ้าของเป็นสถาปนิก มีห้องพัก
เพียง ๓ ห้องเท่านั้น ตกแต่งอย่างดีเยี่ยมด้วย
เฟอร์นิเจอร์แอนทีคสไตล์โคโลเนียลเหมือนย้อนเวลา
กลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว

The Bhuthorn was a pioneer in this area. The cor-
ner units have been well-preserved as the owners are 
architects. This boutique hotel has only three rooms, 
decorated in Colonial style which takes its guests back 
to the previous century.
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Old Buildings, New Era

   The Bhuthorn
96-98 Phraeng Phuthon Rd.
02 622 2270
www.thebhuthorn.com
The-Bhuthorn-coffee-and-History

J 01    1905 Heritage Corner
66-68 Phraeng Phuthon Rd.
02 041 0102
www.1905heritagecorner.com
1905HeritageCorner

J 02    The Neighbor Phuthon
104 Phraeng Phuthon Rd.
081 345 7767
neighbourphuthon

J 03

เดอะเนเบอร์ภูธร
ตั้งอยู่ในตึกแถว ๕ คูหาตรงหัวมุมเช่นกัน (ตรง

ข้ามกับเดอะภูธร) มีห้องพักราว ๘ ห้อง ตกแต่ง
ร่วมสมัย เรียบง่าย มีการรื้ออาคารส่วนต่อเติมด้าน
หลังของห้องแถวแต่ละคูหาออก เพื่อทำาเป็นสวน
เล็กๆ หลังบ้าน

The Neighbor Phuthon, also the corner units, has 
about eight rooms. It features a contemporary and 
simple design. The back of the hotel has been renovated 
and converted into a small courtyard.

เดอะภูธร I ๑๙๐๕ เฮอริเทจ คอร์เนอร์ I เดอะเนเบอร์ภูธร
บูติคโฮเต็ล ๓ แห่งที่แพร่งภูธร

๑๙๐๕ เฮอริเทจ คอร์เนอร์
โรงแรม ๒ คูหา ตั้งอยู่ที่หัวมุมเช่นกัน เดิมเป็น

โรงนำ้าชาและโรงงานผลิตฟันปลอม มีห้องพักเพียง 
๓ ห้องเช่นกัน ตกแต่งอย่างเนี้ยบสะท้อนบรรยากาศ
ในยุคโคโลเนียลได้ดี

1905 Heritage Corner is a corner building which 
also has only three rooms. It is meticulously decorated 
to reflect a Colonial vibe.
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ร้านฟาร์มทูเทเบิ้ลไฮด์เอ๊าท์
ร้านอาหารกึ่งคาเฟ่กึ่งร้านไอติมแห่งนี้ เป็นร้าน

ลับ ที่ไม่ลับ ด้วยถึงแม้จะอยู่ในทำาเลที่ลึกลับสักปาน
ใด แต่ก็มีสาวกดั้งด้นมาช้อปชิมแชะลงโซเชียลมีเดีย
กันไม่ขาดสาย

ห้องแถวที่เป็นที่ตั้งร้านฟาร์มทูเทเบิ้ลไฮด์เอ๊าท์
นั้น สร้างขึ้นมาภายหลังในรัชกาลที่ ๖ ตรงที่ว่าง
ด้านในอันโอบล้อมด้วยตึกแถวติดถนนโดยรอบที่
สร้างมาก่อนในสมัยปลายรัชกาลที่ ๕

จริงๆ แล้วมีลักษณะเป็นทาวน์เฮ้าส์เสียมากกว่า
ตึกแถว คือมีรั้วหน้าบ้าน เว้นพื้นที่ด้านหน้าเป็นที่
โล่ง ซึ่งผู้อาศัยในยุคต่อๆ มาได้ต่อเติมโรงเรือนเข้า
มาจนเต็มพื้นที่ ไม่เหลือที่ว่างด้านหน้าให้เห็น สภาพ
ปัจจุบันทรุดโทรมมาก

ต้องขอขอบคุณร้านสวยแห่งนี้ที่ได้ช่วยฟื้น
ทาวน์เฮ้าส์ห้องนี้ให้กลับไปสู่สภาพดั้งเดิมดังที่เคย
เป็น เปิดพื้นที่ให้กับสวนสวยหน้าบ้าน ส่วนภายใน
ซ่อมแซมอย่างปราณีต ชั้นล่างเป็นร้านอาหาร ชั้น
บนเป็นออฟฟิศออกแบบ

Farm to Table, Hideout: The location of Farm to 
Table Hideout was originally a townhouse with a small 
open space at the front. The building was constructed 
in the 1910s in King Rama VI’s era. The building 
is surrounded by roadside shophouses built in the 
1900s, towards the end of King Rama V’s era. It was 
restored into an original townhouse, repurposed into 
a restaurant on the first floor and an office space on 
the top floor. 

ร้านแมคโดนัลด์ 
สาขาราชด�าเนิน
ร้านแมคโดนัลด์ ที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาแห่งนี้ 

ถือว่าสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อแรกเปิดสาขา
ที่นี่เมื่อปี ๒๕๔๑ (หรือประมาณ ๒๐ กว่าปีที่แล้ว)

ด้วยภาพลักษณ์ของอาหารฟาสต์ฟู้ดสไตล์
อเมริกันจ๋า เอาใจคนรุ่นใหม่ แต่กลับมาเปิดในอาคาร
เก่าๆ เชยๆ กึ่งไทยประเพณี แถมยังตั้งเผชิญหน้า
ท้าทายกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอันเป็นไอคอน
ของถนนประวัติศาสตร์สายนี้อีกด้วย

บริษัท ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค เป็นผู้ออกแบบปรับปรุง 
โดยยังคงเคารพในรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมอยู่ 
(ซึ่งออกแบบโดย มล. ปุ่ม มาลากุล ในปี ๒๔๘๖ ดู
ที่ G09) ส่วนองค์ประกอบสมัยใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ทำาให้
ดูกลมกลืน

ร้านแมคโดนัลด์แห่งนี้ได้รับคำาชื่นชมเป็นอย่าง
มากในด้านการอนุรักษ์ เพราะสามารถนำาการใช้สอย
สมัยใหม่เข้าไปปรับใช้กับอาคารเก่าได้อย่างสวยงาม
และกลมกลืน ปัจจุบันยังเปิดให้บริการ ๒๔ ชั่วโมง
อยู่ยิ่งดึก คนยิ่งเยอะ ยิ่งมีม็อบ คนยิ่งเยอะเช่นกัน

ลองสังเกตที่โลโก้แมคโดนัลด์ ที่ติดอยู่บนผนัง
หน้าร้านด้านซ้าย-ขวา ได้มีการเปลี่ยนมาใช้สีแดง
เลือดหมู แทนสีแดงสด เพื่อให้ดูไม่โดดเด่นสะดุดตา
จนเกินไป

McDonald’s on Ratchadamnoen: Opened in 1998, it 
generated a big buzz as it was a fast food restaurant 
housed inside an old building across the Democracy
Monument. It maintained the original building’s 
architecture, and the McDonald’s logo at the front is 
crimson instead of red in order not to be too loud. 
It is open 24 hours a day.

ตึกหลังนี้คือหนึ่งในอาคารพาณิชย์ที่ขนาบสองข้างทางถนน
ราชดำาเนินกลาง G09 สร้างขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็น
นายกรัฐมนตรี และออกแบบโดยหมิว อภัยวงศ์ สถาปนิกหัวก้าวหน้า
ในยุคประชาธิปไตย อาคารหลังนี้ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนด้านตะวันออก
ฝั่งใต้ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ในช่วงปี ๒๕๕๓ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม มีความต้องการพื้นที่สำาหรับแสดงงานศิลปะร่วมสมัย และ
ด้วยอาคารหลังนี้ว่างลง จึงได้ขอใช้พื้นที่เพื่อปรับปรุงเป็นหอศิลป์ 
ลงมือก่อสร้างในปี ๒๕๕๕ จนแล้วเสร็จเมื่อ ๒๕๕๖

การอนุรักษ์และพัฒนาอาคารประวัติศาสตร์บนถนนราชดำาเนินแห่ง
นี้ให้เป็นหอศิลป์ร่วมสมัยถือได้ว่าเป็นงานที่ท้าทายมาก ที่สถาปนิกรุ่น
ใหม่อยากจะมาฝากฝีมือกัน ด้วยต้องรักษารูปด้านภายนอกของอาคาร
เอาไว้ ให้เข้าชุดกันตึกอื่นๆ ตลอดถนนช่วงนี้ แต่โจทย์ยากคือการ
ปรับปรุงพื้นที่ภายในขนานใหญ่ เพื่อรองรับการใช้พื้นที่กว้างๆ สำาหรับ
จัดแสดงงานศิลปะ โดยทุบผนังที่กั้นระหว่างคูหาทิ้งให้กลายเป็นห้อง
ใหญ่ บางจุดเลือกที่จะทะลวงพื้นชั้นบนออก เพื่อให้เป็นห้องโถงเพดาน
สูง เกิดการลื่นไหลของพื้นที่ที่น่าสนใจ

ผนังภายใน กะเทาะปูนที่ฉาบออก เพื่อโชว์แนวก่ออิฐ บ้างเป็นผนัง
ปูนเปลือย โดยรวมเป็นภาษาการออกแบบที่ร่วมสมัยสไตล์มินิมอลที่
เผยให้เห็นเนื้อแท้ของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง

ฝีมือการออกแบบปรับปรุงของสถาปนิกกระทรวงวัฒนธรรม สำานัก
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

J04
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   McDonald’s on Ratchadamnoen
77/1 Ratchadamnoen Klang Ave.
24 hours
085 488 0544
www.mcdonalds.co.th
McThai

J 05   Farm to Table, Hideout
15 Tha Klang Lane
9.00am-8.00pm Thu-Tue
02 004 8771
farmtotablehideout
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   Ratchadamnoen Contemporary Art Center   
   (RCAC)
84 Ratchadamnoen Klang Ave.
10.00am-7.00pm Tue-Sun
02 224 8030
www.rcac84.com
rcac84

J 06

Ratchadamnoen Contemporary 
Art Center (RCAC): This building 
is one of the commercial buildings 
on both sides of Ratchadamnoen 
Avenue, built in the 1940s in Field 
Marshal Phibun’s government. It 
was designed by a progressive 
Thai architect who had been 
educated in France. In 2010, 
the Office of Contemporary Art 
and Culture, Ministry of Culture, 
requested to use this building to 
create an art center, which was 
completed in 2013.  

While the exterior had to be 
maintained as original, the interior 
was restored and walls were 
removed to create a large open 
area, while the upper floor was 
opened up to add more ceiling 
height. The venue is therefore  
perfect for showcasing art pieces.
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โรงแรมเชิญ
พื้นที่ฝั่งใต้ของถนนบำารุงเมืองย่านประตูผีนี้ แต่

เดิมเป็นกลุ่มวังเก่าถึง ๘ วังด้วยกัน ใช้เป็นที่อยู่ของ
พระเจ้าน้องยาเธอของรัชกาลที่ ๕ ด้วยกันทั้งสิ้น 
แต่บริเวณที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้ก็คือวังของ
กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร (ต้นราชสกุล กมลาศน์) มี
ตำาหนักแบบฝรั่งยุคบุกเบิกซึ่งปลูกมาตั้งแต่ปี ๒๔๒๓ 
แล้ว ในสมัยต้นรัชกาลที่ ๕

นางพึ่ง จงเจริญสุข ตั้งร้านขายสังฆภัณฑ์อยู่ข้าง
ประตูวัง ได้ซื้อวังดังกล่าวมาในราวปี ๒๔๗๙ แล้ว
แบ่งบางส่วนให้โรงเรียนจีนเช่า และบางส่วนเป็น
ที่พักอาศัยอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาตำาหนักเดิมได้ทรุด
โทรมลงตามอายุขัย ยากเกินจะซ่อมแซมดังเดิม
ได้ จึงรื้อลง สร้างเป็นกลุ่มห้องแถวขึ้นมาใหม่ เพื่อ
ปล่อยให้เช่าระยะยาวตามแนวนิยมการพัฒนาที่ดิน
ในสมัยนั้น

ตำาแหน่งของสระว่ายน้ำา 
เดิมคือถนนภายในโครงการ

ที่ขนาบไปด้วยตึกแถวทั้งสองข้าง

นอกจากหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนินที่ได้ปรับ 
ปรุงอาคารริมถนนราชดำาเนินกลางเพื่อการใช้งาน
ใหม่ๆ แล้ว ยังมีหน่วยงานอีกแห่งที่ได้มาใช้พื้นที่
ของอาคารชุดนี้ด้วยเช่นกัน นั่นคือหอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ที่หัวมุมสี่แยกคอกวัวฝั่งเหนือ เกิดขึ้น
เนื่องจาก UNESCO ได้คัดเลือกให้กรุงเทพฯ เป็น
เมืองหนังสือโลกเมื่อปี ๒๕๕๖ กรุงเทพมหานครจึง
มีโครงการสร้างห้องสมุดสาธารณะของเมือง โดย
การปรับปรุงอาคารเก่าหลังนี้ให้ตอบรับกับหน้าที่ใช้
งานใหม่ โดยที่ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมยุค
โมเดิร์นที่ด้านนอกของอาคารไว้ดังเดิม

Bangkok City Library: Bangkok has been designat-
ed a World Book Capital 2013 by UNESCO. Therefore, 
the Bangkok Metropolitan Administrator built a public 
library by converting one in a group of old buildings 
on Ratchadamnoen Avenue, giving it a new life while 
still maintaining the original Modern architecture on 
the outside.

J07

หอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร

   Bangkok City Library
39 Ratchadamnoen Klang Rd.
8.00am-9.00pm Tue-Sat
9.00am-8.00pm Sun
02 282 0680
www.bangkokcitylibrary.com
bangkokcitylibrary
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จนเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ประกอบกับอาคาร
เดิมมีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ทายาท
ร้านสังฆภัณฑ์แม่พึ่ง จึงคิดดัดแปลงอาคารให้เป็น
โรงแรม โดยปรับพื้นที่ใช้สอยภายในใหม่ ทะลวงพื้น
ออก ทลายผนังที่แบ่งคูหาลง กลายเป็นห้องโถง
ใหญ่ เพื่อช่วยลดภาระการรับน้ำาหนักของโครงสร้าง
เดิม ส่งผลให้มีจำานวนห้องพักไม่มากนัก อีกทั้ง
การออกแบบภายในต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดของ
เทศบัญญัติและมาตรฐานโรงแรมด้วย

โรงแรมใหม่ในร่างเก่าจึงเปิดประตูต้อนรับนัก
ท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ แล้ว “เชิญ” ทุกท่าน
แวะมาติดเกาะกันได้

ออกแบบอาคารโดย บริษัท เกรย์สเปซ จำากัด
ตกแต่งภายในโดย บริษัท อานุภาพ ดีไซน์ 

แพรคทิซ จำากัด
บริหารงานโดย ทายาทรุ่นเหลนของยายทวดพ่ึง 

จงเจริญสุข

Chern Hotel: This area was formerly a mansion of 
a royal family member, built in the reign of King Rama 
V. In 1936, the palace was sold to a monk supply 
business located near the mansion. In the 1970s, 
since the building was in a poor condition, it was torn 
down, and a series of shophouses was built in its 
place. When the lease was up, these shophouses were 
renovated into a modern hotel. The walls between the 
units were torn down to connect the space. This hotel 
has been in business since 2013.

   Chern Hostel
17 Soi Ratchasak, Bamrung Mueang Rd.
02 621 1133 / 089 168 0212
www.chernbangkok.com
chernbangkok
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สวนลอยฟา้เจ้าพระยา
เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวภายในเมือง

เก่าชิ้นล่าสุดที่เป็นที่กล่าวถึงอย่างมาก ด้วยปรับ
เปลี่ยนการใช้สอยซากสะพานเก่า ให้กลายเป็นพื้นที่
สาธารณะสำาหรับคนเมืองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น    
มีเจ้าภาพร่วมคือ สำานักการวางผังและพัฒนาเมือง 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และศูนย์ออกแบบ
และพัฒนาเมือง

สวนสาธารณะเล็กๆ ลอยฟ้าแห่งนี้ เกิดขึ้นจาก
การปรับปรุงโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยา
สำาหรับรถไฟฟ้าลาวาลิน (โครงการรถไฟฟ้ายก
ระดับโครงการแรกของไทยที่สร้างไม่เสร็จและล้ม
เลิกไป) ที่ปล่อยทิ้งร้างไว้มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ แล้ว 
ซากสะพานคอนกรีตดังกล่าวตั้งอยู่ตรงกลางขนาบ
ข้างด้วยสะพานพระปกเกล้าขาเข้าและขาออก (ซึ่ง
ขนานไปกับสะพานพุทธ) สวนลอยฟ้าที่สร้างใหม่
นี้ยังช่วยเชื่อมสวนที่ด้านใต้สะพานพระปกเกล้าฝั่ง
พระนคร กับสวนที่ธนบุรีให้ต่อเนื่องกันด้วย

ถึงแม้สะพานจะมีความยาวเพียง ๒๘๐ เมตร 
แต่สถาปนิกได้หาทางออกสำาหรับข้อจำากัดนี้ ด้วย
การแบ่งทางเดินออกเป็นสองสายซ้อนทับกัน เส้น
ทางหนึ่งเล่นระดับไต่ขึ้นเป็นอัฒจรรย์สำาหรับนั่งชม
วิว กับอีกเส้นทางที่ใต้อัฒจรรย์ ขึ้นลงไปเช่นนี้ ๓ 
อัฒจรรย์ เราจึงเลือกเดินไปด้วยเส้นทางหนึ่ง และ

J10

   Chao Phraya Sky Park
Phra Pokklao Rd.
5.00am-8.00pm
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วิลล่าเดอพระนคร
บนถนนมหาไชย ชายขอบด้านตะวันออกของ

เกาะเมืองเก่าแห่งนี้ ยังมีโรงแรมหรูอีกแห่งที่เพิ่ง
เปิดตัวขึ้นมาใหม่ วิลล่าเดอพระนครตั้งอยู่ตรงข้าม
ร้านขายเครื่องหวายนายเหมือน ที่หน้าคุก (สวน
รมณียนาถ) ดูแปลกตาไปสำาหรับย่านที่ค่อนข้างจะ
เงียบเหงาห่างไกลนักท่องเที่ยวแห่งนี้

แต่เดิมนั้น ที่ตรงนี้มีคฤหาสน์โบราณหลังใหญ่ที่
ครอบครัวกิตติสุวรรณอาศัยอยู่กัน ต่อมาขยับขยาย
ย้ายไปอยู่ที่อื่น จึงใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งโรงเรียน สอนเป็น
ภาษาจีน ชื่อโรงเรียน ประสาทปัญญา จนถึงราวปี 
๒๕๑๕-๒๐ เมื่อโรงเรียนย้ายออกไป ครอบครัวกิตติ
สุวรรณจึงตัดสินใจรื้อบ้านเก่าลง แล้วสร้างเป็นห้อง
แถวชุดขึ้นมาแทนที่ ตามความนิยมในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในสมัยนั้น (เหมือนในสมัยนี้ที่นิยม
สร้างคอนโดกัน)

ห้องแถวที่สร้างใหม่มีจำานวนทั้งสิ้น ๑๔ ห้อง 
แบ่งเป็นห้องด้านหน้าริมถนนมหาไชย ๖ ห้อง 
และด้านในอีก ๘ ห้อง (หน้าตาเหมือนห้องแถว
ที่แวดล้อมโรงแรมอยู่ในปัจจุบันนี้ คือเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๔ ชั้น มีชั้นลอย หลังคาเป็น
ดาดฟ้า) เจ้าของปล่อยให้เช่าระยะยาวเพื่อเปิดเป็น
ร้านค้า จนกระทั่งสัญญาเช่าได้ทยอยหมดลงในช่วง
ปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
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พ.ท. น.พ. ก่อเกียรติ กิตติสุวรรณ ทายาทรุ่นที่ 
๓ จึงมีโครงการที่จะพัฒนาห้องแถวทั้ง ๑๔ ห้องดัง
กล่าว ซึ่งมีอายุร่วม ๕๐ ปีแล้ว ให้เป็นโรงแรมหรู ใช้
เวลาปรับปรุงทั้งสิ้น ๑ ปี และเปิดให้บริการในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานี้เอง ก่อนจะเกิด
วิกฤตการณ์โควิด ๑๙ เพียงเล็กน้อย มีห้องพักทั้ง
สิ้น ๔๗ ห้อง

การปรับปรุงห้องแถวเก่าจากยุคทศวรรษ 
๒๕๑๐-๒๐ อันมีหน้าตาไม่น่าพิสมัยนัก ให้เป็น
โรงแรมเก๋ไก๋ไฉไลได้นั้น เจ้าของโครงการและสถาปนิก
เลือกที่จะรักษาโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิมไว้ แต่แต่งตัวให้ใหม่ ใส่หน้ากากให้สวย สถาปัตย-
กรรมสไตล์โคโลเนียลจึงถูกหยิบมาใช้เพื่อช่วยสร้าง
ความรู้สึกที่โออ่าอลังการ เฉกเช่นเดียวกับอาคาร
โบราณหลายหลังในย่านเมืองเก่านี้ วิลล่าเดอ
พระนครจึงมีรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นตึกฝรั่ง 
มีซุ้มโค้ง แต่ลดทอนรายละเอียดลงให้ดูร่วมสมัย
มากยิ่งขึ้น

ยังมีโรงแรมอีกแห่งในย่านประตูผี-สำาราญราษฎร์ 
นี้ ที่ปรับปรุงมาจากตึกแถวเก่ายุค ๒๕๑๐-๒๐ ด้วย
เช่นกัน นั่นคือโรงแรมเชิญ J08 ลองแวะไปดูไปชมไป
พักกันได้

Villa de Pranakorn: Formerly a large mansion, 
the original building was torn down in the 1970s and 
a new 14-unit shophouse was erected in its place, 
because of the real estate trends at the time. When 
the lease was up, the third generation of the family 
renovated the shabby building into a luxury hotel while 
still maintaining the old reinforced concrete structure. 
It was given a facelift with a colonial design which 
gives the building a sense of grandeur, with cleaner 
details to make it contemporary.
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   Villa de Pranakorn
543 Maha Chai Rd.
02 221 1122
www.villadepranakorn.com
villadepranakorn
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กลับด้วยอีกเส้นทางหนึ่งได้ ไม่จำาเจ ส่วนอัฒจรรย์
ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน วิวด้านตะวันตกมองไปยัง
สะพานพุทธ วัดอรุณ ด้านตะวันออกมองเห็นดาวน์
ทาวน์กรุงเทพฯ ได้อย่างเต็มตาน่าประทับใจ

และเนื่องด้วยโครงสร้างสะพานเดิมไม่ได้
ออกแบบให้รับน้ำาหนักได้มาก ผู้ออกแบบจึงหลีก
เลี่ยงการนำาต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาปลูกบนสะพาน จึงมี
เพียงกระบะปลูกไม้ประดับขนาดย่อมเท่านั้น อาจไม่
ร่มครึ้ม จึงควรมาเดินในตอนเย็นๆ

ออกแบบโดยบริษัท แลนด์โปรเซส โดย กชกร    
วรอาคม ภูมิสถาปนิกหญิงที่มีชื่อในด้านการ
ออกแบบภูมิสถาปัตย์เมือง ผลงานสร้างชื่อก็คือ
อุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาฯ

Chao Phraya Sky Park: Located around Phra 
Pokklao Bridge, it used to be a deserted Skytrain 
bridge across the Chao Phraya River, abandoned since 
1992. Recently, it was converted into a public park, 
which was officially opened in 2020. This sky park was 
designed by Landprocess by a famous urban landscape 
architect Kotchakorn Voraakhom.
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ด้วยกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมผู้คนจากหลากเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์มาตั้งแต่ตั้งกรุง
แล้ว บ้างโดนบังคับเทครัวมา บ้างมาค้าขายแสวงโชค บ้างหนีทุพภิกขภัย หรือแม้แต่หนี
สงครามมา

จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ในเกาะเมืองเก่าแห่งนี้จะมีสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มาจากหลาก
หลายความเชื่อ ไม่ว่าจะมัสญิดในชุมชนจักรพงษ์ วัดสิกข์ของแขกพาหุรัด วัดฮินดู ศาล-
เจ้าจีน และแม้กระทั่งสุสานญี่ปุ่น!

รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรเพื่อนบ้านอย่าง ขอม สุโขทัย 
หรือชวา ความหลากหลายเหล่านี้ช่วยหลอมให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่เราเห็นและเป็น
อยู่ในปัจจุบัน

Bangkok has long been home to people from different races and backgrounds, 
so not surprisingly, it has many religious sites from different beliefs – Islamic 
mosques, a Sikh temple, a Hindu temple, Chinese shrines, and even a Japanese 
mausoleum! Architectural influences from neighboring lands like Khmer, Sukhothai, 
and Java also add diversity to Bangkok, making it a vibrant city as we know it 
today.

เป็นมัสญิดสำาคัญของชุมชนมุสลิมซึ่งอาศัยใน
ตรอกสุเหร่า ย่านบางลำาพู เป็นชุมชนเก่าแก่ ด้วย
โดนเทครัวมาจากเมืองปัตตานี ตั้งแต่สมัยรัชกาล
ที่ ๑ แล้ว และเพราะเป็นชุมชนของแขกตานี จึงมี
ถนนสายหนึ่งในละแวกนี้ที่ชื่อว่า ถนนบ้านแขก หรือ 
ถนนตานี ในปัจจุบันนั่นเอง

แรกเริ่มเดิมที มี บาแล (บาลาเซาะฮฺ) เพื่อใช้
ประกอบศาสนกิจ เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว

ต่อมาสร้างขึ้นเป็นมัสญิดในสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็น
เรือนไม้เช่นกัน หลังคามุงกระเบื้องดินเผา

ด้วยในสมัยก่อน สุเหร่าในแถบชวามลายูและ
สยาม ต่างปลูกสร้างเป็นเช่นเรือนพื้นถิ่น หลังคา
จั่วหรือปั้นหยา ทั้งสิ้น ซึ่งสอดรับกับลักษณะภูมิ

มัสญิดจักรพงษ์

อากาศร้อนชื้น ฝนตกชุก โดยไม่จำาเป็นจะต้องสร้างเป็นหลังคาโดมแบบ
สถาปัตยกรรมแขกจากแดนอาหรับแต่อย่างใด

แต่อาคารใหม่ที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ สร้างขึ้นในสมัยจอมพล ป. 
พิบูลสงครามเป็นนายก ด้วยในสมัยนั้นมีนโยบายชาตินิยม ที่ให้ชาว
มุสลิมละอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตน เพื่อสลายความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมให้กลายมาเป็นไทยเพียงหนึ่งเดียว อาคารมัสญิดแห่งใหม่
จึงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ลักษณะเหมือนอาคารราชการ มีรูป
แบบสอดคล้องกับความนิยมในสมัยนั้น คือเป็นสถาปัตยกรรมยุค
โมเดิร์น ที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา เป็นกล่องสี่เหลี่ยม ไม่มีการประดับ
ประดา และไม่มีหลังคาโดมเพื่อบอกชาติพันธุ์

ต่อมาภายหลังสงครามจึงได้มีการต่อเติมสร้างหออะซานขึ้นมา 
และทำาหลังคาเป็นยอดโดม ช่วงเวลานี้เองที่เป็นยุคที่ชุมชนมุสลิมจาก
ทั่วทั้งโลก เริ่มยึดโยงกลับไปหาต้นกำาเนิดของศาสนาที่ตะวันออกกลาง
กัน สถาปัตยกรรมแบบอาหรับจึงถูกหยิบยกมาใช้เพื่อบอกอัตลักษณ์
ของชุมชนมุสลิม แทนที่สถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่น

Chakrabongse Mosque: Located in Bang Lamphu, this mosque is an 
important religious site for this long-standing Muslim community. They had 
been moved to this community from Pattani (Islamic kingdom on the Malay 
Peninsula) since King Rama I’s era. The mosque that we see today was 
built in the 1940s in a Modern and simple design. Later, the Arab-style 
dome was added to add a touch of Islamic identity.

ช่องแสงประดับด้วยกระจกสี ทำาเป็นรูปโดม มีกันสาดคอนกรีตเสริมเหล็กยื่นยาว 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ นิยมทำากันในสมัยปลายรัชกาลที่ ๖ เป็นต้นมา

สุเหร่า VS มัสญิด 
“สุเหร่า” เป็นคำามลายู ที่เราใช้เรียก

ศาสนสถานของชาวมุสลิมมาแต่ไหน
แต่ไร

“มัสญิด” เป็นคำาอาหรับ เพิ่งมาใช้กัน
ในยุคหลัง เมื่อโลกมุสลิมได้มีการยึดโยง
กลับไปหาต้นกำาเนิดของศาสนาที่ดิน
แดนตะวันออกกลาง

วัด VS มัสญิด
วัดชนะสงคราม เรียกได้หลายอย่าง 

จนอาจสับสนกันได้
เริ่มแรกชื่อ “วัดกลางนา” สร้างมา

ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว
พอเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ จึงเปลี่ยน

เป็นวัดมอญ เรียกกันว่า “วัดตองปุ”
ก่อนจะเปลี่ยนเป็น “วัดชนะสงคราม” 

ในที่สุด
ชื่อเรียกมัสญิดจักรพงษ์ ก็มีหลายชื่อ

ชวนฉงนเช่นกัน
โดยเรียกให้อิงกับวัดชนะสงครามที่อยู่

ใกล้กัน ดังนี้
แรกเรียก “บาแลกลางนา”
ต่อมาเรียก “สุเหร่าตองปุ”
แต่ไม่มี “มัสญิดชนะสงคราม” นะ
เราเรียกกันว่า “มัสญิดจักรพงษ์” 

แทน ตามชื่อถนนที่มัสญิดตั้งอยู่

เรื่องเล่าชาวเกาะ

ก.ท.ม. เมืองสหประชาชาติ
 Bangkok, a United Nations city

   Chakrabongse Mosque
70 Chakrabongse Mosque Alley.
musjidchakraphong
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คำาว่า “คุรุดวารา” ก็คือ วัดสิกข์
ส่วน “ศรีคุรุสิงห์สภา” ก็คือชื่อวัด
ถือเป็นวัดสิกข์แห่งแรกของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ชนชาวสิกข์ในสยาม
ตั้งอยู่ในดงแขกสิกข์ที่ถนนพาหุรัด-จักรเพชร
แต่แรก ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พ่อค้าสิกข์ที่มาค้าขายในสยามยังไม่มี

จำานวนมาก ได้เช่าบ้านหลังใหญ่ที่หัวมุมถนนแห่งนี้ เพื่อใช้ประกอบ
ศาสนกิจ

ครั้นปี ๒๔๗๕ เมื่อชุมชนสิกข์ขยายตัว ได้เรี่ยไรเงินซื้อที่และก่อสร้าง
คุรุดวาราขึ้น เป็นตึกสามชั้นครึ่ง รูปทรงเช่นไรไม่ปรากฏ

แต่อาคารยอดโดมทองที่เราเห็นเป็นแลนด์มาร์คของย่านพาหุรัด
ในปัจจุบันนี้ สร้างขึ้นใหม่ในปี ๒๕๒๒ ตามแบบวิหารทองคำา ที่เมือง
อมฤตสระ รัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย อันเป็นเมืองศูนย์กลางที่ชาว
สิกข์ทั้งหลายต้องไปแสวงบุญกัน

อาคารสูง ๕ ชั้น ประกอบด้วย โถงขนาดใหญ่สำาหรับประกอบพิธีที่
สาธุชนจะมาสวดมนต์กันทุกวัน หรือมาฟังธรรมในวันอาทิตย์

มีโรงทาน มีห้องเรียนภาษาปัญจาบี และเป็นที่ตั้งสมาคมศรีคุรุสิงห์
สภา

ชั้นบนสุดเป็นห้องประดิษฐานพระมหาคัมภีร์ ซึ่งชาวสิกข์ให้ความ
เคารพสูงสุด ด้วยถือเป็นตัวแทนของพระศาสดา

Gurdwara Siri Guru Singh 
Sabha: The first Sikh temple in 
Thailand, it is located in Phahurat, 
which was the first Sikh commu-
nity where immigrants from India 
settled down after World War II. 
This new building was construct-
ed in 1979 and has become the 
landmark of this neighborhood. It 
features a golden dome just like 
the Golden Temple of Amritsar in 
Punjab, India. Inside, there is a 
large hall for religious activities 
and ceremonies. At the top, 
religious scriptures are kept.

D
A
T
A

หรือมัสญิดดาริสซุนนะห์ ตั้งอยู่ในบ้านตึกดิน ชุมชนมุสลิมเล็กๆ อัน
เก่าแก่ ซึ่งกระจุกตัวอยู่ท่ามกลางวัดบวรนิเวศ โรงเรียนสตรีวิทยา และ
ที่ทำาการไปรษณีย์สาขาราชดำาเนิน

เดิมที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของคนมุสลิมที่โดนเทครัวมาจากปัตตานี
ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว โดยตั้งบ้านอยู่ด้านเหนือของ 
“ตึกดิน” (อาคารสำาหรับเก็บดินปืน ซึ่งเดิมตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตยในในปัจจุบัน) เวลานั้นชาวชุมชนตึกดินจะเดินไปประกอบ
พิธีทางศาสนาที่สุเหร่าจักรพงษ์ แถวบางลำาพูกัน

ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนต่างๆ จึงแยกชุมชนมุสลิมทั้งสองออกจาก
กัน บ้านตึกดินจึงสร้างบาแล (บาลาเซาะฮฺ) ขึ้นมาเป็นเรือนไม้สำาหรับ
ประกอบพิธีกรรมในชุมชน แต่มาโดนเผาวอดไปเมื่อคราวไฟไหม้ครั้ง
ใหญ่ปี ๒๕๒๕ ชุมชนจึงสร้างเป็นมัสญิดขึ้นมาทดแทน

มัสญิดหลังใหม่สร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๒๗ หน้าตาแปลกใหม่ เป็น
อาคารคอนกรีตสีขาว ตามแนวสถาปัตยกรรมยุค 70s มีหออะซานสูง 
ยอดเป็นหลังคาโดมตามแบบสถาปัตยกรรมในประเทศมุสลิม ออกแบบ
โดย ไพจิตร พงษ์พรรฤก สถาปนิกมุสลิมรุ่นเดอะผู้เกิดและเติบโตใน
ชุมชนมัสญิดจักรพงษ์ และมีผลงานออกแบบมัสญิดมากมาย ที่โดดเด่น
ก็เช่นอาคารมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่แถว
รามคำาแหง เป็นต้น

อาคารมัสญิดหันหน้าออกทางทิศตะวันออก ด้านท้ายอาคารทำาเป็น
ผนังกลมเว้ายื่นออกไปเพื่อเป็น “มิห์รอบ” ช่วยบอกทิศทางสำาหรับหัน
หน้าไปยังเมืองมักกะฮฺ ยามละหมาด (สำาหรับเมืองไทยคือหันไปทิศ
ตะวันตก)

พร้อมกับทำาเป็นแท่น “มิมบัร” หรือธรรมมาสน์ สำาหรับอิหม่ามขึ้น
ไปยืนนำาละหมาดหรือเทศน์ด้วย

K02

K03

มัสญิดบ้านตึกดิน

คุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา
Ban Tukdin Mosque: This 

mosque is located behind Wat 
Bowon Niwet in a Muslim commu-
nity which had been around since 
Bangkok was first established, 
along with Chakrabongse Mosque 
community. The original mosque 
was a wooden house, and was 
burned down in 1982. A new one 
has been built in its place, in a 
style popular in the 1970s-80s. 
It has a minaret topped with a 
dome cap at the front, designed 
by a seasoned Muslim architect 
who grew up in the Chakrabongse 
Mosque community.
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   Gurdwara Siri Guru Singh Sabha
571 Chak Phet Rd.
6.00am-10pm 
094 324 9258
SikhTempleBangkokThailand

K 03   Ban Tukdin Mosque
139 Soi Damnoen Klang Nuea
มัสยิดบ้านตึกดิน-ดาริสซุนนะห์

K 02

“บ้านตึกดิน” กับ “ตรอกตึกดิน” คือชุมชนเดียวกันหรือเปล่า?
ตึกดินคืออาคารสำาหรับเก็บดินปืน ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว มีสวนล้อมรอบเพื่อเป็นฉนวนกันไฟ
หมู่บ้านมุสลิมที่ตั้งอยู่ด้านเหนือ เรียกกันว่า “บ้านตึกดิน”
ส่วนชุมชนขุนนางตั้งบ้านอยู่ใน “ตรอกตึกดิน” ที่อยู่ด้านใต้
เมื่อมีการตัดถนนราชดำาเนินผ่าสวนตึกดิน ในปลายรัชกาลที่ ๕ จึงแยกชุมชนทั้งสองออกเป็น
บ้านตึกดินทางเหนือ กับ ตรอกตึกดินทางใต้ ตั้งอยู่คนละฝั่งของถนน ห่างไกลไม่รู้จักกัน

เรื่องเล่าชาวเกาะ
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โรงสวดชุมนุมของแขกฮินดู ก่อตั้งมาตั้งแต่
ปี ๒๔๖๘ แล้ว ช่วงแรกเช่าห้องแถว ๑ คูหา รอบ
ตลาดมิ่งเมือง ด้านหลังวังบูรพา เป็นที่ตั้ง (ตรง
บริเวณที่เป็นศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่าใน
ปัจจุบัน) โดยจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมในนาม ฮินดูสภา

ต่อมาขยายเป็น ๓ คูหา พร้อมจัดให้มีโรงเรียน
อยู่ด้วย

หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ชาวฮินดูจากรัฐ
ปัญจาบ ทางตอนเหนือของอินเดีย ได้อพยพเข้ามา
ใหม่ ทำาให้สถานท่ีเดิมคับแคบ จึงย้ายท้ังวัดและ
โรงเรียนมายังสถานท่ีปัจจุบันท่ีข้างวัดสุทัศน์ แต่แรก
เป็นอาคารเช่นไรไม่ปรากฏ แต่อาคารวัดเทพมณเฑียร
ท่ีเห็นในปัจจุบันน้ีสร้างข้ึนมาภายหลังในปี ๒๕๑๒ 
ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมวัดแขกในอินเดียเหนือ

Dev Mandir: A Hindu temple behind Wat Suthat, it 
was formerly in Phahurat area, and was relocated to 
its current spot. The new building was built in 1969 
following the style of Hindu temples (Mandir) in North 
India. It is used for religious ceremonies and festivities, 
as well as for Hindu Samaj’s offices.

หลายคนคงแปลกใจว่ามีสถาปัตยกรรมจากแดนอาทิตย์อุทัยตั้งอยู่
ภายในเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยหรือ?

สุสานญี่ปุ่นแห่งนี้ ซ่อนตัวอยู่เงียบมากภายในวัดราชบูรณะ (วัด
เลียบ วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว) โดยใช้เก็บกระดูกชาว
ญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในสยาม

ชาวญี่ปุ่นเดินทางเข้ามาทำางานในสยามตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ แล้ว
บ้างเป็นข้าราชการ เป็นชาวนาอพยพ เป็นพ่อค้า พนักงานธนาคาร 

ช่างภาพ หมอ หมอฟัน แต่ที่มีจำานวนเยอะที่สุดก็เห็นจะเป็น “คารายุกิ
ซัง” หรือหญิงโสเภณีที่ประกอบวิชาชีพในต่างแดน

ในปี ๒๔๖๒ (รัชกาลที่ ๖) มีคนญี่ปุ่นอาศัยในกรุงเทพฯ มากถึง ๒๓๔ คน
หอเก็บกระดูกนี้ แรกสร้างขึ้นในปี ๒๔๗๕ จนอีก ๓ ปีต่อมาจึงได้

สร้างเป็นอาคารคอนกรีต ๓ ชั้น เลียนแบบวัดคิงกากูจิ ที่เมืองเคียวโตะ 
(เกียวโต)

ปัจจุบันยังคงมีพระญี่ปุ่นดูแลสุสานอยู่ และภายในยังคงเก็บสมุด
บันทึกรายชื่อผู้เสียชีวิตเอาไว้ด้วย

เป็นศาลเก่าแก่มาแต่เดิมแล้ว
พอถึงรัชกาลท่ี ๖ ได้เปล่ียน
เป็นเก๋งจีนหกเหล่ียม สูง ๓ ช้ัน 
ประดับด้วยภาพวาดฝีมือช่างจีน 
ยอดหลังคาประดับด้วยปูนป้ัน 
ปลายหลังคาของแต่ละช้ันไม่เชิด
ข้ึน ซ่ึงต่างจากถะของจีน

Chinese Holy Shrine: Housed 
inside Saranrom Park, this holy 
shrine is ancient but was rebuilt in 
the 1910s in King Rama VI’s era. It 
is a tall hexagonal Chinese pagoda, 
3 stories high, with Chinese murals 
drawn by Chinese artisans.

ใช่ ในเกาะรัตนโกสินทร์แห่งนี้ มีสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของขอม 
สร้างอยู่ด้วย แต่เป็นของจำาลองขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนฐานไพที ด้านทิศ
เหนือของพระมณฑป ภายในวัดพระแก้วนั่นไง

มีเรื่องเล่าอยู่ว่า รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชดำาริให้ไปรื้อปราสาทหิน
นครวัด ที่เมืองเสียมราฐ (เสียมเรียบ) เพื่อนำามาสร้างไว้ในกรุงเทพฯ 
(ขณะนั้นกัมพูชายังขึ้นตรงกับสยาม ก่อนจะตกเป็นรัฐในอารักขาของ
ฝรั่งเศสในเวลาต่อมา) แต่มีขนาดใหญ่เกิน จึงให้ไปรื้อปราสาทตาพรม
ซึ่งมีขนาดย่อมกว่าแทน แถมโดนขัดขวางจากชาวเขมร ลอบซุ่มทำาร้าย 
ต่อสู้ฆ่าฟันกัน จนต้องระงับโครงการไปในที่สุด

รัชกาลที่ ๔ จึงทรงเปลี่ยนมาให้สร้างนครวัดจำาลองเล็กๆ ตามแบบ
จริง แล้วให้ตั้งไว้ในวัดพระแก้วแทน

K04

K06

K07K05

K04เทวมันทิร (วัดเทพมณเฑียร) สุสานญี่ปุ่น

ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ภายในสวนสราญรมย์

นครวัดจ�าลอง
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เป็นอาคาร ๓ ชั้น ชั้นล่างเป็นสำานักงานโรงเรียนภารตวิทยาลัย
ชั้นสองเป็นสำานักงานสมาคมฮินดูสมาช มีห้องประชุม 
และโรงครัว
ชั้นสามเป็นเทวสถาน สำาหรับสาธุชนร่วมฟังธรรม อ่านคัมภีร์ 
และสวดเพลงสรรเสริญ ทั้งยังใช้เป็นที่จัดงานแต่ง งานรื่นเริง
ต่างๆ ของชาวไทยเชื้อสายอินเดียอีกด้วย

ในภาษาอินเดียเรียกวัดแขกว่า “มันทิร” (Mandir) 
อ่านออกเสียงคล้ายๆ “มันเดิร”

“มันทิร” นี่เอง ที่กลายมาเป็นคำาไทยว่า “มณเฑียร”
“เทวมันทิร” จึงเป็น “เทพมณเฑียร” ตามสำาเนียง

ไทยๆ

เรื่องเล่าชาวเกาะ

อะไรคือ “ถะ”
ถะ (塔) คือเจดีย์ของจีน

นั่นเอง สร้างเป็นหอสูงรูป
แปดเหลี่ยม ซ้อนขึ้นไปเป็น
ชั้นๆ โดยมากมักทำาเป็น ๗ 
หรือ ๙ ชั้น หลังคาชั้นบนสุด
เป็นยอดแหลม

เรื่องเล่าชาวเกาะ
เนื่องจากทำาเลของวัดเลียบตั้งอยู่ติดกับโรงไฟฟ้า ที่ตีนสะพานพุทธ ซึ่งเป็นจุดยุทธ- 

ศาสตร์สำาคัญในการทิ้งระเบิดทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๒
แต่หอเก็บกระดูกชาวญี่ปุ่นแห่งนี้กลับรอดพ้นระเบิดมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ด้วยสิ่ง  

ก่อสร้างอื่นๆ ภายในวัด ได้พังราบลงหมดสิ้น จะมีก็แต่พระปรางค์ที่หน้าวัด กับสุสาน
ญี่ปุ่นแห่งนี้ ที่เหลือรอดมาได้

   Dev Mandir
Hindu Samaj, 136/1-2 Siri Phong Rd.
8.00am-1.00pm Mon-Sat
8.30am-11.30am Sun 
02 223 8494
devmandirbangkok.com
devmandirtemple

K 04    Chinese Holy Shrine
Saranrom Park, 
Charoen Krung Rd.
4.30am-9.00pm

K 05
   Model of Angkor Wat
The Grand Palace, Na Phra Lan Rd.
8.30am-3.30pm
02 623 5500 / 02 623 5499
www.royalgrandpalace.th

K 07   Japanese Mausoleum
Wat Ratcha Burana, 119 Chak Phet Rd.
02 221 9544
www.watliab.com
Watliab

K 06

Japanese Mausoleum: Located 
inside Wat Ratcha Burana near 
Memorial Bridge, it was built in 
1932 in a similar design as Kyoto’s 
Kinkaku-ji Temple. It is used to keep
ashes of Japanese expats who 
came to work in Siam in the late 
19th century until today. 
A Japanese monk resides here 
to perform religious ceremonies. 
During World War II, Wat Ratcha 
Burana was destroyed by a bomb, 
but miraculously the building 
remained intact.

Model of Angkor Wat: Since it 
was not possible to move Angkor 
Wat to Bangkok, King Rama IV had 
an Angkor Wat replica built in a 
smaller size in Wat Phra Kaeo.  
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ตึกยาวที่ทอดตัวไปตามสนามหลวงหลังนี้ แต่ก่อนเรียกกันว่า “ตึก
แดง” ตามสีดินแดงที่ทา เป็นสีนี้อยู่นาน จนวันหนึ่งทาเป็นสีดินเหลือง 
แล้วก็ทากลับมาเป็นดินแดงอีกดังเช่นในปัจจุบัน

ตึกนี้มีดราม่ามาอย่างยาวนาน ด้วยเริ่มโปรเจกส์ในปี ๒๔๓๘ สมัย
รัชกาลที่ ๕ เพื่อให้เป็นอาคารสำาหรับตั้งพระศพเจ้านาย แทนการ
ก่อสร้างพระเมรุที่กลางท้องสนามหลวง ด้วยเห็นว่า “เปนการเปลือง
พระราชทรัพย์ไปในสิ่งซึ่งมิได้ถาวร” เพราะพระเมรุนั้นใช้เพียงครั้งเดียว 
เสร็จงานแล้วก็ต้องรื้อทิ้งไป

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะใช้เป็นวิทยาลัยสำาหรับพระภิกษุใช้เป็น
ที่ศึกษาเล่าเรียนด้วย

แต่กว่าอาคารจะสร้างเสร็จและได้ใช้ตามวัตถุประสงค์จริงๆ ก็เมื่อ
อีกราว ๒๕ ปีต่อมาโน่น ในคราวพระเมรุมาศสมเด็จพระศรีพัชรินทรา 
บรมราชินีนาถ ในปี ๒๔๖๓ โดยใช้เป็นพระที่นั่งทรงธรรมสำาหรับเป็นที่
ประทับของรัชกาลที่ ๖ ซึ่งเป็นการใช้เพียงครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น

หลังจากนั้นจึงใช้เป็นหอพระสมุดสำาหรับพระนคร และมีปรับ
เปลี่ยนการใช้งานอีกหลายครั้ง ปัจจุบันเป็นอาคารแสดงนิทรรศการ
พระประวัติรัชกาลที่ ๕ ทาสีแดงแล้ว

K08 K09ตึกถาวรวัตถุ อนุสาวรีย์ทหารอาสา สงครามโลกครั้งที่ ๑
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ท�าไมตึกแดงจึงเป็นตึก
แบบขอม?

ก็ด้วยในขณะนั้นสยามมีกรณีพิพาท
กับฝรั่งเศสในเรื่องอำานาจอธิปไตยเหนือ
ดินแดนกัมพูชา ราชสำานักกรุงเทพใน
สมัยนั้นจึงต้องการแสดงออกถึงอำานาจ
เหนือราชอาณาจักรเขมร ด้วยการใช้
สถาปัตยกรรมเป็นเครื่องมือ

กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ จึงทรง
ออกแบบโดยผสมผสานรูปแบบเขมร
กับไทย ลักษณะคล้ายคลึงกับระเบียง
คตของปราสาทหินของขอม แต่เดิม
ออกแบบให้มีอาคารด้านหลังที่มีหลังคา
สูงเป็นปรางค์สามยอดด้วย แต่งดทำาไป

เรื่องเล่าชาวเกาะ

ใครผ่านมาแถวสนามหลวงบ่อยๆ เคยนึกสงสัยบ้างมั้ยว่า ที่
หน้าโรงละครแห่งชาติ มีเจดีย์อะไรตั้งอยู่?

ใช่นี่คือเจดีย์ แต่หาใช่เจดีย์ในวัดที่บรรจุสารีริกธาตุไม่ แต่เป็น
เจดีย์ที่บรรจุอัฐิทหารสยามที่เสียชีวิตไปในสงครามโลกครั้งที่ ๑

ในคราวนั้น รัชกาลที่ ๖ ทรงส่งกองกำาลังทหารอาสาสมัคร
จำานวนทั้งสิ้น ๑,๒๓๓ นายไปร่วมรบในยุโรป เมื่อสงครามสงบ 
ฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะ มีทหารของเราเสียชีวิตไป ๑๙ นาย 
จึงโปรดฯ ให้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมา เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์
ในครั้งนั้น

อนุสาวรีย์ออกแบบโดยกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เจ้านาย
นักออกแบบผู้ชื่นชอบในศิลปสถาปัตยกรรมต่างชาติต่างภาษา 
ตามค่านิยมในสมัยจักรวรรดินิยมของตะวันตกสมัยนั้น ที่เห็น
วัฒนธรรมต่างถิ่นเป็นเรื่องตื่นตาน่าเร้าใจ จึงหยิบเอารูปแบบ
เจดีย์ของชวา ที่เรียกว่า “จันทิ” มาเป็นแรงบันดาลใจ

ในขณะเดียวกันยังมีอีกทฤษฎีที่กล่าวว่าต้นเค้าของอนุสาวรีย์
แห่งนี้ก็คือ เจดีย์ทรงปราสาทวัดเจ็ดแถว ที่ศรีสัชนาลัย ด้วย
เป็นช่วงเวลาที่สยามต้องการดึงสุโขทัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ไทยด้วยเช่นกัน

The First World War Volunteers Memorial: Located in front of the 
National Theater, the Memorial houses ashes of 19 fallen soldiers 
who lost their lives in World War I. The Memorial was designed by 
Prince Naris, inspired by an old stupa in Sukhothai. At the time, Siam 
was trying to incorporate Sukhothai into its history.

Thawon Watthu Building (Red 
Building): Located by Sanam 
Luang, its construction began in 
1895 to be used in a royal funeral 
and a monks’ college. It was 
designed by Prince Naris based on 
Khmer architecture to show Siam’s 
power over Cambodia. At the time, 
Siam had a dispute with France 
over Cambodia. The construction 
was done in 1920. It was tempo-
rarily used as a library, but today 
it is a venue for King Rama V’s 
exhibition.
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   Thawon Watthu Building (Red Building)
Na Phra That Rd.
9.00am-4.00pm Wed-Sun 
02 222 4867
ตึกถาวรวัตถุ:นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

K 08    The First World War 
   Volunteers Memorial
Na Phra That Rd.

K 09

จันทิหลังหนึ่ง
ในเกาะชวา
ประเทศอินโดนิเซีย

เจดีย์ทรงปราสาท
วัดเจ็ดแถว ที่ศรีสัชนาลัย
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ภายในเกาะรัตนโกสินทร์
แห่งนี้  มีความเปลี่ยนแปลงเกิด
ขึ้นอยู่เสมอ

ตึกเก่าอันทรงคุณค่าหลาย
หลัง บ้างเป็นพระที่นั่งแบบไทย 
เป็นวังเจ้านายแบบฝรั่ง

เป็นห้าง ตลาด โรงหนัง 
หรือแม้แต่อาคารราชการ

จึงโดนลบทิ้งไปจากแผนที่ 
เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งใหม่ๆ

เพราะเราเชื่อว่า เมือง
ต้องพัฒนาต่อไป และความ
เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้

In the Old Town, changes 
were constant. Old buildings 
steeped in history, whether 
they were Thai or Western 
in design, whether they were 
shopping malls or theaters, or 
even government offices, were 
gradually removed, making 
way for new things. The city 
had to keep evolving, and 
change was inevitable.

ตึกเก่าไป
ตึกใหม่มา

เมื่อแรกสถาปนากรุงเทพฯ เป็นราชธานีนั้น สนามหลวง 
หรือทุ่งพระเมรุ ไม่ได้กว้างใหญ่อย่างเช่นในปัจจุบันนี้นะ เพราะ
อาณาบริเวณของวังหน้า (ตรงที่เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) ได้กินเข้าไปเกือบค่อน
ฝั่งเหนือของสนามหลวงเลยทีเดียว

และที่กำาแพงวังหน้าด้านนี้เอง ที่มีพระที่นั่งในตำานานอีกองค์
หนึ่ง เป็นพลับพลาริมรั้ว สำาหรับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
(วังหน้าในสมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นพระมหา-
กษัตริย์อีกพระองค์) ประทับเพื่อทอดพระเนตรขบวนแห่ด้าน
นอกวัง ไม่ต่างไปจากพระที่นั่งสุทไธศวรรย์ปราสาท ของทางวัง
หลวง A05

ลักษณะเป็นพระที่นั่งโถง เครื่องไม้ไม่มีผนัง เครื่องลำายอง
ประดับหลังคาซ้อนชั้น ๔ ชั้น ฟู่ฟ่าไม่ต่างจากพระที่นั่งในวัง
หลวง หากแต่ไม่มียอดปราสาท

พลับพลาสูงองค์นี้รื้อถอนไปสิ้น คราวยกเลิกตำาแหน่งวัง
หน้าไปในกลางรัชกาลที่ ๕ โดยขยายสนามหลวงให้ล้ำาเข้าไปใน
พื้นที่ส่วนหน้าของวังหน้า

พระที่นั่งองค์งามนี้จึงสูญสลายไปพร้อมกับสถานะของ    
วังหน้า เหลือไว้ให้เห็นแต่เพียงภาพเท่านั้น

Elevated Open Pavilion at the Front Palace: Initially, part of 
Sanam Luang belonged to the Front Palace, and at the wall of 
the Front Palace, there used to be a royal pavilion, which was an 
open wooden structure with no walls, built for King Pinklao, the 
second King in the reign of King Rama IV. The purpose was for 
this pavilion to be an observation point when there were marches 
outside the palace. Later, the pavilion was removed in the reign of 
King Rama V as more space was needed to expand Sanam Luang 
into the oval shape that we see today.

พลับพลาสูง วังหน้า

Out with the Old,
In with the New

L01

G01 ตำาหนักใหม่กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์
    (ทำาเนียบท่าช้าง)
G02 สุขุมาลอนามัย
G03 สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
G04 โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง
G05 โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช
G06 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     และการเมือง
G07 อาคารศาลยุติธรรม
G08 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
G09 อาคารพาณิชย์
     ริมถนนราชดำาเนินกลาง
G10 อาคารสโมสรราษฎร์สราญรมย์
G11 ตึกกลาง โรงเรียนเพาะช่าง
G12 โรงละครแห่งชาติ 
G13 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

H01 อาคารกรมประชาสัมพันธ์หลังที่สอง
H02 ห้างไนติงเกล
H03 อาคารคณะพาณิชย์ศาสตร์
     และการบัญชี มหาวิทยาลัย
     ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
H04 ธนาคารกสิกรไทย 
     สาขาถนนมหาไชย
H05 อาคารสำานักงานและคลังสินค้า 
     มาสด้า ถนนมหาไชย

I01 หอไตร วัดมหาธาตุ
I02 ทาวน์เฮ้าส์เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
I03 ดิโอลด์สยามพลาซ่า
I04 หอสมุดปรีดี พนมยงค์

J01 เดอะภูธร
J02 ๑๙๐๕ เฮอริเทจ คอร์เนอร์
J03 เดอะเนเบอร์ภูธร
J04 ร้านฟาร์มทูเทเบิ้ลไฮด์เอ๊าท์ 
J05 ร้านแมคโดนัลด์ สาขาราชดำาเนิน
J06 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน
J07 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
J08 โรงแรมเชิญ
J09 วิลล่าเดอพระนคร
J10 สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา

K01 มัสญิดจักรพงษ์
K02 มัสญิดบ้านตึกดิน
K03 คุรุดวาราศรีคุรุสิงห์สภา
K04 เทวมันทิร (วัดเทพมณเฑียร)
K05 ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง
K06 สุสานญี่ปุ่น
K07 นครวัดจำาลอง
K08 ตึกถาวรวัตถุ
K09 อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑
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ถือเป็นแลนด์มาร์คสำาคัญสำาหรับย่านนี้เลยที
เดียว ด้วยเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุด โอ่อ่าหรูหราทันสมัย
ที่สุด ในพระนครสมัยนั้นก็ว่าได้

ก่อสร้างเพื่อเป็นตำาหนักที่ประทับของสมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ กรม-
หลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช บนที่ดิน ๑๕ ไร่หลังป้อม
มหาไชย

ถือเป็นวังเจ้านายยุคแรกๆ ที่เป็นตึกแบบฝรั่ง 
ก่อสร้างขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่ ๕ อันเป็นช่วงที่
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเพิ่งเริ่มเป็นที่นิยมใน
สยาม

ออกแบบโดยช่างฝรั่งคนสำาคัญแห่งยุค นาย 
โจอาคิม แกรซี (Joachim Grassi) ในปี ๒๔๑๘ 
ด้วยเป็นวังขนาดมโหฬาร จึงใช้เวลาก่อสร้างร่วม ๕ 
ปีเต็ม เสด็จขึ้นประทับในปี ๒๔๒๔

วังบูรพาภิรมย์ถือว่ามีลักษณะและสัดส่วนถูก
ต้องตามระเบียบสถาปัตยกรรมคลาสสิกแท้ๆ ด้วย
ผังรูปตัวยู (U) มุขกลางที่ยื่นออกมามีหลังคาจั่ว
แบบวิหารกรีก โครงสร้างผนังรับน้ำาหนัก มีซุ้มโค้ง
เรียงต่อกัน และเป็นอาคารแบบตะวันตกรุ่นแรกที่ทำา
บันไดไว้ในอาคาร ด้วยแต่ก่อนเชื่อว่าการทำาบันไดที่
ใต้ถุนเรือนเป็นอัปมงคล

วังบูรพาภิรมย์ L02

หลังเสด็จทิวงคตในปี ๒๔๗๑ ทายาทได้ให้เช่า
พื้นที่ตำาหนักเป็นโรงเรียนสตรีภาณุทัต และโรงเรียน
พาณิชยการพระนคร ก่อนจะถูกทิ้งร้างไป ท้ายที่สุด 
ทายาทราชสกุลภาณุพันธุ์ก็ขายวังให้กับเอกชนไปใน
ปี ๒๔๙๕ เพื่อจัดสรรเป็นศูนย์การค้า เปิดให้บริการ
ในปี ๒๔๙๗ โดยใช้ชื่อว่าศูนย์การค้าวังบูรพา ตาม
ชื่อวัง

Burapha Palace: Built in 1875 early in King Rama 
V’s reign as a residence for Prince Bhanu Rangsi 
(King Rama V’s younger brother), it was the biggest 
building at the time and one of the first Western-style 
buildings. The layout was a U shape and the building 
featured a classic style, designed by the famous Joa-
chim Grassi. Later, the prince’s descendants sold the 
palace to a private company and it was converted into 
a shopping mall. 

ในช่วงปลายรัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดำาริให้พระคลังข้างที่สร้างตึก
ขึ้นมาใหม่ บริเวณเชิงสะพานผ่านภิภพลีลา หัวมุมถนนราชดำาเนินกลาง 
ฝั่งตรงข้ามกับสนามหลวง ซึ่งนับว่าเป็นทำาเลเยี่ยมในการตั้งร้าน เพื่อ
ให้เอกชนเช่าสำาหรับเป็นห้างโดยเฉพาะ เป็นตึกแบบฝรั่งหลังใหญ่สูง ๓ 
ชั้น มุขกลางมีกระบังหน้าขนาดใหญ่ ตกแต่งโก้หรู พื้นที่กว้างขวาง ห้าง
ฝรั่งอย่าง แบดแมน แอนโก จึงมาเช่าไป (เป็นห้างของชาวอังกฤษที่ก่อ
ตั้งมาตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ ๕ แล้ว เดิมตั้งร้านอยู่ที่ตึกแถวหัวมุมกระทรวง
มหาดไทย เชิงสะพานช้างโรงสี ในปัจจุบัน)

รัชกาลที่ ๕ เสด็จฯ มาเปิดห้างแบดแมนในปี ๒๔๕๐ เป็นห้าง 
สรรพสินค้าหรู ขายของนำาเข้าจากยุโรป พร้อมจำาหน่ายเครื่องเรือนที่
ผลิตโดยช่างชาวจีนซึ่งตั้งโรงงานอยู่ด้านหลัง

ต่อมาร้านเลิกกิจการไป โรงเรียนกฎหมาย ของกระทรวงยุติธรรม 
จึงย้ายมาตั้งที่ตึกนี้แทน ก่อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และการเมืองในปี ๒๔๗๗ และย้ายไปที่ตึกโดมท่าพระ
จันทร์ในอีก ๒ ปีต่อมา

Badman & Co.: Late in King Rama V’s era, the King had a Western-style 
building constructed at the corner of Ratchadamnoen Avenue, to be rented 
out as a shopping mall. A British merchant rented the place and moved 
his Badman & Co mall to this new building. The mall sold items imported 
from Europe. Later, the Department of Public Relations moved its office to 
this building, and in 1961, the old building was torn down and a new one 
was erected in its place as the 2nd Department of Public Relations Office.

ห้างแบดแมน แอนโก L03

รูปหล่อสิงโตสำาริดซึ่งเคยตั้งอยู่
หน้าตึกวังบูรพาภิรมย์

ปัจจุบันย้ายไปนั่งสวยสง่า
ที่หน้าตึกกองบัญชาการกองทัพบก

ถนนราชดำาเนิน

ปี ๒๕๘๕ กลายเป็นสำานักงานของกรม
โคสนาการ ยังมีรูปน้ำาท่วมใหญ่กรุงเทพฯ 
ในสมัยจอมพล ป. เป็นหลักฐาน
ตึกสวยคลาสสิกหลังนี้มารื้อลงใน
ปี ๒๕๐๔ เพื่อสร้างตึกใหม่ของกรม
ประชาสัมพันธ์ H01 ขึ้นมาแทน
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ในช่วงปีสุดท้ายของรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงโปรดฯ ให้สร้างอาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่เพื่อให้เอกชนเช่าพื้นที่ทำาการค้า ตรงหัวมุมถนน
เจริญกรุง เชิงสะพานดำารงค์สถิตย์ ซึ่งเป็นแยกที่คึกคักที่สุดของ
พระนครในสมัยนั้น (คงราวๆ สี่แยกราชประสงค์ในปัจจุบัน)

ตึกใหม่เป็นผลงานการออกแบบของนายมาริโอ ตามานโญ เมื่อเปิด
ตึกในปี ๒๔๕๔ ในรัชกาลที่ ๖ ห้าง บี. กริม เป็นผู้เช่าไป (บี. กริม เป็น
ห้างเยอรมัน ตั้งร้านอยู่ที่ปากคลองตลาดมาตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ ๕ แล้ว) 
เมื่อย้ายมาเปิดที่นี่ ถือเป็นห้างหรูใหญ่โตโอ่อ่าสุดแล้วในบางกอก
ชาวบ้านเรียกกันว่า ห้างประตูสามยอด

เป็นห้างขนาดใหญ่แบบห้างสรรพสินค้าในปัจจุบัน ที่มีสินค้าหลาย
อย่างจัดเป็นแผนกๆ มีพื้นที่กว้างขวาง ขายของหรูหรานำาเข้าจากต่าง
ประเทศ

ปี ๒๔๖๐ สยามประกาศสงครามกับเยอรมัน ในสงครามโลกครั้ง  
ที่ ๑  บี. กริม ซึ่งเป็นห้างเยอรมันจึงโดนสั่งปิดทันที สินค้าโดนยึด 
ตึกสามยอดจึงว่างลง เปิดให้ห้างอื่นมาใช้พื้นที่แทน

B. Grimm Building at Sam Yot: B. Grimm building was a Western 
building on Charoen Krung Road at Sam Yot intersection. B. Grimm, a 
big German-owned department store business, rented this place to sell 
luxury items imported from overseas. In 1917, Siam declared war with 
Germany during World War I, and B. Grimm was ordered to shut down 
and leave the premise to make way for new tenants. This building was 
later torn down in 1969.

ตึก บี. กริม ที่สามยอด
บริษัท ไฟฟ้าสยาม คอร์ปอเรชั่น จำากัด
(การไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบัน) 
ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า

โรงพยาบาลทาเคดะ ของหมอญี่ปุ่น 
ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒

กรมพระนราธิปฯ 
และพระมารดา 
(เจ้าจอมมารดาเขียน 
ในรัชกาลที่ ๔)

โรงละครปรีดาลัย เป็นโรงไม้ 
ดังที่เห็นอยู่ด้านซ้ายในรูป 
ที่เห็นลิบๆ มุมขวาบน คือประตูวังสรรพศาสตร์ศุภกิจ
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L04
พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิป

ประพันธ์พงศ์ พระโอรสของรัชกาลที่ ๔ กับเจ้าจอม
มารดาเขียน เป็นผู้ก่อตั้งคณะละครและโรงละครนี้
ขึ้น ภายในบริเวณวังที่ประทับถนนแพร่งนรา

ด้วยความที่เจ้าจอมมารดาเขียนเป็นนางละคร
หลวง ทำาให้กรมพระนราธิปฯ มีความสนพระทัย
และถนัดในด้านการละคร และมักจัดการแสดงที่ผสม
ผสานจนเกิดเป็นละครร้องสลับพูดอย่างใหม่ขึ้นมา

โดยละครที่โด่งดังเป็นอย่างมากและได้รับความ
นิยมสูงสุดก็คือเรื่อง “สาวเครือฟ้า” มีเค้าโครงมา
จากละครโอเปร่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลาย และ
เรื่อง “อีนากพระโขนง” บทประพันธ์ของพระองค์เอง 
ที่แสดงครั้งแรกเมื่อ ๒๔๕๔ (ต้นรัชกาลที่ ๖) และ
ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม จนกลายเป็นทอล์ค
ออฟเดอะทาวน์ ทำาให้ต้องแสดงซ้ำาถึง ๒๔ รอบ

ตัวโรงละครเป็นอาคารไม้ สร้างขึ้นปลายรัชกาล 
ที่ ๕ ลักษณะเป็นตึกยาวขนานไปกับถนนแพร่งนรา
ด้านทิศเหนือ โดยอยู่ด้านหลังตึกแถว มีทางเข้าจาก
ถนนผ่านทางตึกแถวคูหาหนึ่ง (ปัจจุบันคือตึกของ
ร้านชัยเจริญเอ็นยีเนียริ่ง)

ภายในโรงละคร ด้านหนึ่งเป็นเวที ส่วนที่นั่งด้าน
หน้าเวทีแบ่งผู้ชมออกเป็น ๖ บ็อกซ์ บ็อกซ์ละ ๖ คน 
หลังบ็อกซ์จะเป็นเก้าอี้เดี่ยวชั้นพิเศษและชั้นหนึ่ง ถัด

โรงละครปรีดาลัย L05
ไปเป็นเก้าอี้ยาว ส่วนชั้นสองและชั้นสามก็เป็นที่นั่ง
แบบบ็อกซ์เช่นเดียวกัน

คณะละครปรีดาลัยแสดงอยู่ได้ไม่นาน จนเมื่อถึง
รัชกาลที่ ๖ ก็ระงับการแสดงไป กระทั่งตัวอาคาร
ของโรงละครนั้นก็ถูกไฟไหม้ไปในปี ๒๔๘๙ จนไม่
เหลือแม้แต่ซากให้คนรุ่นหลังได้เห็นสถานที่กำาเนิด
ของแม่นากพระโขนงในตำานานอีกต่อไป

จากทางสามแพร่งถนนแพร่งนรา หากลองเดิน
ย้อนขึ้นไปตามถนนบูรณศาสตร์ มองลอดเข้าไปทาง
ประตูข้างของวัง ลานโล่งที่ลึกเข้าไปข้างในนั่นก็คือที่
ตั้งของโรงละครปรีดาลัยแห่งนี้

Pridalai Theater: Late in King Rama V’s era, on the 
premise of Prince Narathip’s palace (King Rama V’s 
younger brother), Pridalai Theater was built. It was 
a wooden theater, located along Phraeng Nara Road. 
Inside the theater, on one side, there were boxes, 
single seats, and row seats, with seats on the second 
and third floors. The theater was destroyed in a fire 
in 1946.

ตึก บี. กริม ที่แยกสามยอด 
กับ ตลาดมิ่งเมืองที่ถนนพาหุรัด

เรื่องเล่าชาวเกาะ

เป็นฝีมือออกแบบของสถาปนิกคน
เดียวกัน คือ นายมาริโอ ตามานโญ 
(Mario Tamagno)

ผลงานการออกแบบของนายมาริโอที่เรา
รู้จักกันดี คือ พระที่นั่งอนันตสมาคม 
วังบางขุนพรหม บ้านนรสิงห์ (ตึกไทยคู่ฟ้า 
ทำาเนียบรัฐบาล) วังมะลิวัลย์ D06 และ
อาคารกระทรวงพาณิชย์ C15 (ปัจจุบันคือ
มิวเซียมสยาม)

อาคารสวยโก้แห่งนี้ รื้อไปในปี ๒๕๑๒ 
ด้วยทรุดโทรม สร้างเป็นโรงแรมบูรพา
ขึ้นมาแทน อย่างที่เห็นเช่นในปัจจุบัน
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โรงละครแบบฝรั่ง
โรงมหรสพเก็บค่าเข้าชม นับเป็นความ

บันเทิงรูปแบบใหม่ที่ถูกใจชาวพระนครยิ่งนัก 
ถือเป็นธรรมเนียมใหม่ในช่วงที่สยามเริ่มเรียนรู้
การใช้ชีวิตแบบฝรั่ง   

ภายในเกาะเมืองจึงมีโรงละครเปิดให้เข้าชม
อยู่หลายเจ้าด้วยกัน ซึ่งนายโรงส่วนใหญ่ก็ล้วน
เป็นเจ้านายและขุนนางทั้งสิ้น

โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ 
ตั้งอยู่ภายในวังหม่อมเจ้า อลังการ มาลากุล 

ถือเป็นโรงมหรสพที่ขึ้นชื่อที่สุดในสมัยต่อมา 
เพราะตั้งอยู่ในย่านที่คึกคักที่สุดของพระนคร 
แถวๆ โรงหวยสามยอด หากมาจากถนน
เจริญกรุงเข้าตรอกข้างห้างเซ่งชงไปจะพบกับ
ตัวโรงละครอยู่ทางด้านซ้ายมือ

เมื่อปี ๒๔๓๙ (ปลายรัชกาลที่ ๕) เริ่มเปิดวิก 
เป็นโรงไม้ที่ดูโอ่อ่า ทันสมัย นิยมแสดงละคร
นอก คณะเจ้าหมื่นสรรเพธฯ (แห่งโรงละคร  
ปริ๊นซ์เธียเตอร์) ต่อมาภายหลังมีการแสดงลิเก 
โดยคณะหม่อมสุภาพที่ดังที่สุดในสมัยนั้นด้วย 

นอกจากนี้แล้วโรงละครหม่อมเจ้าอลังการ 
ยังถือเป็นสถานที่จัดฉายหนังขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย เป็นหนังสั้นจากฝรั่งเศส ปัจจุบัน
อาคารได้รื้อถอนไปจนหมดแล้ว

โรงละครปริ๊นซ์เธียเตอร์
ตั้งอยู่ภายในบ้านเจ้าพระยามหินทรศักดิ์

ธำารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา ติด
กับตลาดท่าเตียน

สร้างขึ้นภายหลังฉลองกรุงเทพฯ ครบ ๑๐๐ 
ปี ในปี ๒๔๒๕ (ราวต้นรัชกาลที่ ๕) นับเป็น
คณะแรกๆ ที่มีการแสดงแบบเก็บค่าเข้าชม 
และมีชื่อเสียงมาก ด้วยเป็นคณะละครที่แต่ง
องค์ทรงเครื่องกันอย่างวิจิตรสมจริง

เมื่อเจ้าพระยามหินทรฯ อสัญกรรม เจ้าหมื่น
สรรเพธภักดี (บุศย์ เพ็ญกุล) ลูกชาย จึงรับ
ไม้ต่อและได้นำาคณะละครไปแสดงถึงทวีปยุโรป 
แต่ปรากฏว่าขาดทุนย่อยยับจนต้องกลับมาและ
ปิดตัวลงไปในที่สุด

ต่อมาพื้นที่บ้านและโรงละครเจ้าพระยา
มหินทรฯ ได้สร้างเป็นวังใหม่เพื่อใช้เป็นที่ประทับ
ของพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่น     
พิไชยมหินทโรดม พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๕ 
กับเจ้าจอมมารดามรกฏ ซึ่งเป็นหลานตาของ
เจ้าพระยามหินทรฯ

ปัจจุบันอาคารทั้งหลายได้รื้อลงไปจนหมดสิ้น 
และได้กลายเป็นอาคารพาณิชย์ในบริเวณซอย
เพ็ญพัฒน์ ๑-๔ ที่ท่าเตียนนั่นเอง

โรงละครปรีดาลัย โรงละครปราโมทัย
ของพระโสภณอักษรกิจ (นายเล็ก สมิตศิริ)
ตั้งอยู่ตำาบลประตูสามยอดเช่นกัน โดยอยู่

ถนนเจริญกรุงฝั่งใต้ ตรงข้ามกับโรงละครหม่อม
เจ้าอลังการ สร้างภายหลังโรงละครปรีดาลัย ที่
แพร่งนรา ราว ๒-๓ ปี มีการแสดงละครร้อง
แบบเดียวกับคณะละครปรีดาลัยด้วยเช่นกัน

จนปลายรัชกาลที่ ๖ ให้เช่าเป็นโรงหนัง และ
ฉายหนังเงียบ ก่อนที่จะปิดตัวลงในเวลาไม่นาน

ปัจจุบัน คือ พื้นที่ในบริเวณซอยพิชิต หรือ
เจริญกรุง ๖  ส่วนตัวอาคารได้รื้อถอนไปหมด
แล้ว

วิกละคร
การแสดงละครในสมัยก่อนจะจัดแสดงเฉพาะคืนเดือนหงายเท่านั้น เพื่อที่

เวลาจบการแสดงตอนดึกแล้ว ท้องฟ้าจะได้สว่าง ผู้คนเดินทางกลับเคหาสถ์
สถานได้สะดวก เดือนหนึ่งจะแสดงทุกคืนตลอดสัปดาห์ หรือ ๑ วีค เท่านั้น

เป็นเหตุให้คนสมัยก่อนมักเรียกสถานที่จัดมหรสพว่า “วิก” ต่างๆ ทั้ง วิก
ลิเก วิกละคร วิกหนัง นั่นก็มีที่มาจากคำาว่า “วีค” นี่เอง

ตั้งอยู่ที่วังวรวรรณ   
ถนนแพร่งนรา เปิด
แสดงเมื่อปี ๒๔๕๑ 
สมัยปลายรัชกาล
ที่ ๕

เป็นตลาดใหญ่ใจกลางเมือง ริมถนนพาหุรัด 
สร้างขึ้นแบบตลาดฝรั่ง มีหลังคาคลุม ภายในเป็น
โถงกว้าง เพดานสูง ถือเป็นแนวคิดในการวางผัง
อาคารขนาดใหญ่ในชุมชน ที่จะสร้างตึกแถวล้อม
รอบ พื้นที่ว่างตรงกลางทำาเป็นตลาด

ก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๗ พร้อมๆ กับศาลา
เฉลิมกรุง G04 ซึ่งตั้งอยู่ในละแวกเดียวกัน ออกแบบ
โดยนายมาริโอ ตามานโญ สถาปนิกกระทรวง
มหาดไทย ถือเป็นผลงานการออกแบบช่วงปีท้ายๆ 
ก่อนที่เขาจะเก็บกระเป๋ากลับอิตาลีไป

ตัวตลาดมีผังเป็นรูปตัวยู (U) มีแผงขายสินค้า
แบ่งเป็นล็อกๆ เรียงรายเป็นแถวหันหน้าเข้าหากัน
สองข้างทางเดินตรงกลาง ขายสินค้าสารพัด ทำานอง
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในปัจจุบัน

ต่อมากลายเป็นแหล่งชุมนุมช่างเย็บทันใจ ตั้ง
แผงไปรอบๆ ห้อง รองรับลูกค้าที่มาซื้อผ้าที่พาหุรัด 
ข้ามถนนมาวัดตัวกันที่นี่ ฝากผ้าไว้ ออกไปกินอะไร
หน่อย กลับมาเย็บเสร็จ รับกลับบ้านได้เลย

ตลาดมิ่งเมืองรื้อไปในปี ๒๕๒๑ ด้วยเสื่อมโทรม 
ส่วนตึกแถวโดยรอบนั้นรื้อในปี ๒๕๓๕

ก่อนจะเปิดเป็นศูนย์การค้าสมัยใหม่ เอาใจคนรุ่น
เก่า ในปี ๒๕๓๖ คือศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่า

ลานมิ่งเมือง ที่เป็นโถงขายเสื้อผ้าสำาเร็จรูป ก็คือ
ที่ตั้งของตลาดมิ่งเมืองนั่นเอง

Ming Mueang Market: Built in King Rama VII’s 
era, it was the central market of the city by Phahurat 
Road. Ming Mueang Market was a Western-style 
roofed market, featuring a large hall with a high 
ceiling. It was constructed following an urban planning 
concept, with shophouses surrounding the central 
market. The market formed a U shape with hundreds 
of shops lining on both sides of the walkway. The 
market later became old and worn out, and in 1978 it 
was torn down. A new and modern shopping complex 
replaced it in 1993, known as The Old Siam Plaza.

ตลาดมิ่งเมือง
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ตรงข้ามวังบูรพาภิรมย์ บริเวณที่เป็นป้อมมหาไชยเดิม ริมคลอง
โอ่งอ่าง เชิงสะพานภาณุพันธุ์นั้น มีอาคารพาณิชย์หลังใหญ่อยู่อีกหลัง 
สร้างขึ้นตรงหัวโค้งถนนมหาไชยตัดกับถนนเยาวราช

ตึกหลังนี้ สมเด็จวังบูรพาทรงลงทุนสร้างเอง มีโกดังสินค้าปลูก
อยู่ด้านหลัง เพื่อให้ห้างเยอรมัน บี. กริม เช่า ตัดริบบิ้นพร้อมเปิดให้
บริการในปี ๒๔๗๑

ตึกหลังใหม่นี้ออกแบบโดย นายชาร์ล เบเกอแล็ง (Charles
Béguelin) สถาปนิกชาวฝรั่งเศส-สวิส เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็กสอง
ชั้น หลังคาปั้นหยา ตรงจั่วมีตรารัศมีพระอาทิตย์ อันเป็นตราประจำา
พระองค์เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ เจ้าของตึก

ปี ๒๔๙๘ ห้าง บี. กริม ย้ายออกไป บริษัทไทยประกัน ย้ายเข้าอยู่
ที่ตึกนี้แทนพร้อมธนาคารไทยทนุ และรื้อลงไปในที่สุด ปัจจุบันที่ตรงนี้
กลายเป็นอาคารจอดรถไปเสียแล้ว

อาคารร่วมรุ่นที่มีหน้าตาคล้ายตึกหลังนี้ที่ยังเหลืออยู่ให้เห็นคือ 
สุขุมาลอนามัย G02 ที่แพร่งภูธร ออกแบบโดยสถาปนิกฝรั่งคนเดียวกัน

ห้าง บี. กริม
หน้าวังบูรพา

รู้มั้ย? ที่ตรงนี้ก็เคยเป็นตึกชุดเดียวกันกับตึกอื่นๆ ริมถนนราชดำาเนิน
เช่นกันนะ

แต่ก่อนตึกตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งของร้านค้าหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง 
คือองค์การจัดซื้อสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (อจส.) มาก่อน

สมัยต่อมา ชั้นบนเป็นสถานีวิทยุของ ท.ท.ท. ทุกเสาร์-อาทิตย์  
ตอนบ่าย จะมีการบรรเลงเพลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์

แล้วต่อมาก็เป็นตึกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ (กตป.) ซึ่งโดนเผาไปในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
จนต้องทุบทิ้งและสร้างเป็นอนุสรณ์สถานขึ้นมาแทน

Building at Khok Wua Intersection: This used to be a building, in the 
same lot as the other ones along both sides of Ratchadamnoen Avenue. 
Over the years, various government offices occupied the building, and 
later it was damaged in a fire during the October 14, 1973 uprising. It 
had to be demolished, and a monument was erected in its place.

อาคารหัวมุมสี่แยกคอกวัว

B. Grimm Mall opposite Bura-
pha Palace: Prince Bhanu Rangsi 
invested in the construction of this 
building in front of his palace. The 
area used to house a fort, and was 
later rented by German business 
B. Grimm. The business officially 
opened in 1928. This new building, 
designed by a French-Swiss 
architect, was a reinforced concrete 
building with two floors. It featured 
a hip roof with a rising sun symbol 
at the front of each gable roof, the 
emblem of Prince Bhanu Rangsi, 
the landlord of this building.       
B. Grimm moved out of this building 
in 1955 and the building was later 
demolished. Currently, this area is 
a parking lot.  

L07

L08

โรงหนังทันสมัยจากแนวคิดของจอมพล ป. พิบูลสงคราม สร้าง
ขึ้นราวปี ๒๔๘๓ พร้อมๆ กับอาคารพาณิชย์อื่นๆ ที่ขนาบสองข้างถนน
ราชดำาเนินกลาง แต่ยังสร้างไม่เสร็จก็เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา จำา
ต้องหยุดสร้างไป

ถึงปี ๒๔๙๒ จึงเปิดตัวเป็นโรงละครเวที ช่วยแจ้งเกิดให้กับนักแสดง
หลายท่าน เช่น ส. อาสนจินดา สุพรรณ บูรณพิมพ์ เป็นต้น ก่อนจะ
เปลี่ยนมาเป็นโรงภาพยนตร์ในปี ๒๔๙๖ บริหารงานโดย สยามมหรสพ 
ของพิสิฐ ตันสัจจา (เครือเดียวกับโรงหนังสยาม ลิโด สกาล่า)

รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นสไตล์โมเดิร์น แบบเดียวกับอาคารอื่นๆ  
ริมถนนราชดำาเนิน เพราะออกแบบโดย หมิว อภัยวงศ์ เช่นเดียวกัน 
ส่วนภายในตกแต่งโดย ศิววงศ์ กุญชร ณ อยุธยา จุผู้ชมได้ถึง ๑,๒๐๐ 
ที่นั่ง เป็นโรงโก้ที่ผู้ชมต้องแต่งกายสุภาพมาชมกัน

ด้วยความที่เป็นโรงหนังแถวหน้าของประเทศ จึงมีภาพยนตร์ระดับ
ตำานานเรียงคิวมาฉายกันที่นี่ ไมว่่าจะมนต์รักทะเลใต้ (South Pacific) 
อเมริกันอันตราย (The Ugly American) คลีโอพัตรา (Cleopatra) 
บุษบาริมทาง (My Fair Lady)

ส่วนหนังไทยก็มี เรือนแพ เป็ดน้อย โทน ทอง รักริษยา รักข้าม
คลอง

ที่นี่ยังเป็นต้นกำาเนิดป๊อปคอร์นหน้าโรงหนัง และยังมีร้านไอศกรีม
ขึ้นชื่ออีกด้วย

รื้อถอนไปเมื่อปี ๒๕๓๒ เพื่อเปิดมุมมองให้กับโลหะปราสาทที่อยู่
ด้านหลัง ซึ่งในขณะนั้นศาลาเฉลิมไทยก็โรยราเต็มที ด้วยความเจริญ
ย้ายไปที่อื่นแล้ว ปัจจุบันเป็นลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ A12

ศาลาเฉลิมไทย

Chalerm Thai Theatre: Built 
in the 1940s along with other 
buildings on both sides of Ratcha-
damnoen Avenue, the construc-
tion had to be paused as World 
War II erupted. The construction 
resumed in 1949, and it was 
opened as a show theater, and was 
later changed to a movie theater 
in 1953. It featured a Modern 
architectural design, similar to 
other buildings on Ratchadamnoen. 
Chalerm Thai Theatre was demol-
ished in 1989 to open up the view 
of Loha Prasat (Iron Stupa) at the 
back. At the time of the demolition, 
Chalerm Thai Theatre was already 
old and shabby, as the area was 
no longer popular.
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ตั้งอยู่ริมทุ่งพระเมรุ (สนามหลวง) เป็นตึกฝรั่งหลังใหญ่
สร้างขึ้นในปี ๒๔๒๕ ตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ ๕ แล้ว โดยนายช่าง
ฝรั่ง โจอาคิม แกรซี (เป็นอาคารร่วมรุ่นกับอาคารกระทรวง
กลาโหมที่อยู่ใกล้ๆ กัน C06 ซึ่งเป็นผลงานของนายช่างแกรซี
เช่นเดียวกัน) แต่แรกที่มุขกลางด้านหน้ามีหอนาฬิกาสูงสร้าง
อยู่บนหลังคา แต่ได้รื้อออกไปภายหลังเนื่องจากทรุดตัว

ตึกฝรั่งทรงคลาสสิกหลังนี้ รับใช้กระทรวงยุติธรรมมา
มากกว่า ๗๐ ปี ในที่สุดก็รื้อทิ้งไปในปี ๒๕๐๓ เพื่อสร้าง
อาคารศาลฎีกาหลังใหม่ L11 ขึ้นมาทดแทน

Court of Justice Building: Built in 1882 in King Rama V’s 
era, it was a Western building with a tall clock tower atop the 
roof at the front. Later, the clock tower was removed as it had 
begun to sink. This classic Western building was used by the 
Ministry of Justice for 70 years before being torn down in 1960 
and a new Supreme Court building was erected in its place.

อาคารศาลสถิตย์ยุติธรรม

อาคารศาลฎีกาหลังเก่า
สร้างขึ้นในปี ๒๕๐๖ ทดแทนอาคารศาลสถิตย์ยุติธรรม

หลังเก่า L10 ที่สร้างมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ แล้ว มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น ที่มีการใส่รายละเอียดความเป็น
ไทยประยุกต์เข้าไปด้วย เช่น หัวเสาแบบไทยที่โถงทางเข้า และ
ซุ้มจระนำา

อาคารศาลฎีกา ฝั่งถนนราชดำาเนินหลังนี้ ทุบทิ้งไปใน
ปี ๒๕๕๖ เพื่อสร้างอาคารศาลฎีกาแห่งใหม่หลังปัจจุบันขึ้น
มาแทน ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากทั้งกรมศิลปากรและนัก
วิชาการ ด้วยเป็นอาคารโบราณสถานอันทรงคุณค่า ตัวอย่าง
ของสถาปัตยกรรมหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ควรค่าแก่
การอนุรักษ์ไว้

Former Supreme Court Building: Constructed in 1963 to 
replace the former Court of Justice building which had been 
around since 1882, the Supreme Court building featured a 
Modern architectural design combined with Thai elements. It was 
later demolished in 2013 and replaced by the current Supreme 
Court building, despite strong opposition from many.

L10

L11

พื้นที่เดิมตรงนี้มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ด้วย
เป็นตลาดเก่ามาแต่ต้นกรุงแล้ว คึกคักมากในสมัย
รัชกาลที่ ๕ เรียกกันว่า ตลาดยอด หรือตลาดบาง
ลำาพู มารุ่งเรืองสุดๆ ในรัชกาลที่ ๗ และไฟไหม้วอด
ไปในปี ๒๕๑๐ นี่เอง

ตลาดสดแบบเก่าจึงหลีกทางให้กับตลาดใหม่ที่
เรียกกันว่า ห้างสรรพสินค้านิวเวิลด์ โลกใบใหม่ของ
ชาวบางลำาพูเปิดให้บริการในปี ๒๕๒๗ สูง ๔ ชั้น มี
ลิฟต์แก้วอยู่หน้าห้าง ซึ่งเป็นกระแสนิยมสำาหรับห้าง
สรรพสินค้าในยุคนั้น และได้กลายเป็นแหล่งแฮงค์
เอ๊าท์ยอดนิยมของเด็กบางลำาพู

แต่โลกใบใหม่แห่งนี้กลับมีเงื่อนงำา ด้วยมีการ
ต่อเติมขึ้นไปเป็น ๑๑ ชั้น โดยไม่ได้รับอนุญาต จึง
มีคำาสั่งศาลให้รื้อถอนชั้น ๕-๑๑ ลงเสีย ด้วยฝ่าฝืน
เทศบัญญัติ กทม. และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ผู้
บริหารได้ประวิงเวลามานานร่วมยี่สิบปี จนกระทั่งปี 
๒๕๔๗ ได้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้น ขณะที่มีการรื้อถอน
ชั้นบนโดยที่ยังคงเปิดบริการชั้น ๑-๔ ตามปกติ!!! 
กองวัสดุที่รื้อมากองไว้ ทำาให้พื้นอาคารรับน้ำาหนัก 
ไม่ไหว พังถล่มลงมา ผู้คนหนีตาย ได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิต จนต้องปิดห้างไป

ห้างสรรพสินค้านิวเวิลด์

จากเหตุการณ์ตึกถล่มนี้เอง เมื่อฝนตกลงมาจึง
เกิดน้ำาท่วมขังภายใต้ห้างร้าง กลายเป็นบ่อน้ำาขนาด
ใหญ่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างดี ชาวชุมชนจึงนำา
ปลาหลากหลายพันธุ์มาปล่อยเพื่อหวังให้ช่วยกำาจัด
ลูกน้ำา ปลาแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัง
มัจฉาใจกลางกรุง ลงข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์
มาแล้ว

ปัจจุบันซากอาคารร้างของห้างสรรพสินค้าโลก
ใหม่ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ให้คนเล่าขาน ขนย้ายปลา
ไปปล่อยได้ร่วม ๕ พันตัว! และสูบน้ำาออกหมดแล้ว 
แว่วๆ มาว่าอาจมีการปรับโฉมใหม่เร็วๆ นี้ จะเป็น
อะไร จับตาดูให้ดี

New World Department Store: This modern 
department store was constructed in 1984. It is 11 
stories high, but the building permit actually allowed 
only four stories. By the time the owner agreed to 
tear it down, it is already 2004. Interestingly, during 
the demolition, the lower floors were still in service, 
and when the building collapsed, many were killed and 
injured, so the department store had to close down 
and became deserted. 
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01 City Gate in front of Wat Bowon Niwet
02 Pratu Phi (ghost’s gate) where dead 
bodies were transported on their way to 
funerals outside the city. The gate has 
been demolished. Today, this area is known 
as Samran Rat.
03 Pratu Chong Kud is a small door 
in the wall, seen in the City Wall and the 
Grand Palace’s wall, used as a service 
entrance. 
04 Ruins of an old palace’s gate on 
Sumen Road, constructed in King 
Rama I’s era.
05 Wat Pho’s gate capped with a crown, 
decorated with Chinese porcelains, which 
was a popular style in King Rama III’s era.
06 Wat Ratcha Bophit’s gate is 
guarded by soldier statues dressed in 
a full Western-style uniform.
07 Phiman Chaisi Gate is a 
Western-style gate in front of the Chakri 
Throne Hall. The gate and building were 
constructed at the same time.
08 Prince Sapphasat’s palace gate 
still remains although the palace has long 
been demolished. The gate was built in a 
Western style.
09 Cast iron gate of Saranrom Park 
was imported from Europe.
10 Gate of Israsena mansion was 
built by an Italian architect in the late 19th 
century towards the end of King Rama 
V’s era. 
11 Gate of Silpi house near Phra 
Sumen Fort was built in the 1910s in King 
Rama VI’s era.
12 Gingerbread-style gates in the 
community behind Loha Prasat.
13 Gate of Kanchanahoti house is 
decorated with gingerbread-style wooden 
panels, a trend in the era of King Rama VI.
14 Gate of a house in Soi Sukha 1 
behind the Ministry of Interior today has 
only perforated wooden panels remaining 
at the top.

10 ประตูคฤหาสน์ท่านเจ้าคุณอิศรเสนา 

เป็นตึกฝรั่งริมคลองคูเมืองเดิม สร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๕ โดยสถาปนิกฝรั่งชาวอิตาลี ต่อมาตก
เป็นเรือนหอของพระยาอิศรพงศ์พิพัฒน์ (มล.สิริ 
อิศรเสนา) ปัจจุบันตกทอดมายังบุตรชายคือ
คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

11 ซุ้มประตูบ้าน พล.ต.ต. หลวงศิลป์ประสิทธิ์ 
(ตาบ ศิลปี) บิดาของคุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์
ภายในตรอกไก่แจ้ ย่านป้อมพระสุเมรุ คาดว่า
สร้างขึ้นในช่วงรัชกาลที่ ๖

12 ซุ้มประตูไม้ฉลุชุมชนหลังวัดราชนัดดา
13 ประตูบ้านขุนวิสุทธิสมบัติ (ตุ๊ กาญจนโห
ติ) ประตูไม้ ประดับลวดลายไม้ฉลุตามเทรนด์ใน
สมัยรัชกาลที่ ๖ ปัจจุบันตกเป็นของบุตรสาวคือ
นางวันเพ็ญ อมรสิทธิ์

14 บ้าน พ.ท. ยวง เจริญจันทร์ ภายใน
ซอยสุขา ๑ หลังกระทรวงมหาดไทย เหลือเพียง
แต่ไม้ฉลุสวยงามที่ซุ้มประตู ลองไปตามดูกันได้ 
แล้วช่วยบอกหน่อยว่าลายฉลุนั้น อ่านว่าอะไร

04 ซากประตูวังกรมหลวงจักรเจษฎา     
ริมถนนพระสุเมรุช่วงนี้ เคยเป็นพื้นที่วังมาก่อน 
สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ แล้ว เรียกว่าวังริม
ป้อมพระสุเมรุ เพื่อให้เป็นที่ประทับของกรมหลวง
จักรเจษฎา (พระอนุชาต่างมารดาของรัชกาลที่ 
๑) ปัจจุบันกลายเป็นชุมชนตรอกเขียนนิวาศน ์
ถึงแม้ว่าตัววังจะไม่เหลืออะไรให้เห็นแล้ว จะมีก็
แต่ซากซุ้มประตูวังเท่านั้น ก่อด้วยอิฐมอญ
มีศาลกรมหลวงจักรเจษฎาตั้งอยู่ที่ด้านหน้า

05 ซุ้มประตูวัดโพธิ์ทรงยอดมงกุฏ ประดับ
กระเบื้องเคลือบแบบจีนตามพระราชนิยมในสมัย
รัชกาลที่ ๓ มีทั้งหมดรวม ๑๖ ประตูโดยรอบ
รั้วกำาแพงวัดโพธิ์

06 ซุ้มประตูวัดราชบพิธ ทวารบาลคือผู้พิทักษ์
รักษาประตู ที่วัดราชบพิธ ทำาเป็นรูปทหารแต่ง
เครื่องแบบเต็มยศอย่างฝรั่ง ด้วยเป็นช่วงที่ทำาตัว
ศิวิไลซ์เป็นฝรั่งกัน ส่วนที่ซุ้มประตูนั้นเป็นปูนปั้น 
ทำาช่อฟ้าหางหงส์เป็นนกเจ่า

07 ประตูพิมานไชยศรี เป็นประตูใหญ่ดีไซน์
ฝรั่งทรงโค้ง สร้างขึ้นให้มี ๒ ชั้น ชั้นนอก-ชั้นใน 
ด้านหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราท ออกแบบโดย
นายจอห์น คลูนิส ในช่วงต้นรัชกาลที่ ๕ 
ควบคู่ไปกับการก่อสร้างพระที่นั่งจักรี

08 ประตูวังสรรพศาสตร์ พื้นที่บริเวณนี้เคย
เป็นวังที่ประทับของกรมหลวงสรรพศาสตร์ศุภกิจ 
มาก่อน ปัจจุบันไม่หลงเหลือให้เห็นแล้ว คงมี
เพียงประตูวังที่ริมถนนตะนาวนี้เท่านั้นที่เป็น
ประจักษ์พยานให้เห็นถึงความโก้หรูของวังเจ้า
นายในยุคที่เห่อสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกกัน

09 ประตูเหล็กหล่อ สวนสราญรมย์
เป็นของนอก นำาเข้าจากยุโรป ในยุคนั้น สวน
สาธารณะตามยุโรปและอเมริกา ต่างก็มีประตู
เหล็กหล่อแบบนี้กันแทบทุกที่

ประตูเก่าเล่าเรื่อง
Stories from Old Gates

01 ประตูเมืองพระนคร หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร

02 ประตูผี ประตูด้านทิศตะวันออกของเมือง 
ใช้ขนศพออกไปเผานอกกำาแพงพระนครที่วัด  
สระเกศ ประตูผีรื้อไปนานแล้ว แต่เรายังเรียก
บริเวณนี้ว่าย่านประตูผี (ผัดไทยประตูผี หรือเจ๊ไฝ
ประตูผี) ด้วยชื่อไม่เป็นมงคล เลยเปลี่ยนมาเรียก
แบบโลกสวยว่า “สำาราญราษฎร์” แทน  
สน. สำาราญราษฎร์ ก็ตั้งอยู่ในละแวกประตูผีนี้เอง

03 ประตูช่องกุด เป็นประตูขนาดเล็กที่ไม่มีซุ้ม
ประตูที่กำาแพงเมือง มีมากถึง ๔๗ ประตู ปัจจุบัน
เหลืออยู่เพียง ๔  ดูได้ที่ซากกำาแพงเมืองบริเวณ
ป้อมมหากาฬ ส่วนประตูช่องกุดที่กำาแพงท้าย
พระบรมมหาราชวังนั้น เป็นประตูเซอร์วิสใช้
สำาหรับคนนอกเข้าติดต่อกับคนในวัง

เมือง   วัง    วัด   ฝรั่ง   บ้าน
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