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บทที 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา (Statement and significance of the problem) 

 แนวคิดในการสรางงานสถาปตยกรรมในแตยุคสมัยนั้นมีความแตกตางกันในเรื่องของ
ความนิยมในชวงเวลานั้นๆ ทําใหงานสถาปตยกรรมท่ีสําคัญๆ มีความสวยงามโดดเดน และมีความ
แตกตางจากรูปแบบสถาปตยกรรมท่ัวๆไป โดยเฉพาะอยางยิ่งวังท่ีประทับของเจานายไมวาจะเปน
ช้ันกษัตริยหรือช้ันเจาฟา ท่ีจะมีรายละเอียดของงานสถาปตยกรรมและลวดลายประดับท่ีออกแบบ
มาเปนพิเศษ ดังนั้นงานสถาปตยกรรมประเภทวังของเจานายท่ียังหลงเหลือใหเห็นอยูในปจจุบันนี้
จึงเปนส่ิงท่ีมีคุณคาท้ังเรื่องประวัติศาสตร ความเปนมา ตลอดจนความงามท่ีปรากฏใหเห็น 

 แนวคิดเรื่องการออกแบบวังท่ีประทับของเจานายในชวงสมัยรัชกาลท่ี 5 นั้นก็ถือไดวา
มีเอกลักษณโดดเดน เนื่องจากสวนใหญมักเปนงานท่ีไดรับอิทธิพลจากกระแสนิยมตะวันตกท่ี
หล่ังไหลเขามาในประเทศไทยในขณะนั้น หากจะกลาวถึงวังท่ีประทับของเจานายท่ีมีความงดงาม
และทรงคุณคามากท่ีสุดแหงหนึ่งในประเทศไทย ตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม นั้นถือไดวาเปน
หนึ่งในตัวอยางท่ีดีท่ีสุดท่ีเราจะสามารถศึกษาถึงรูปแบบงานโครงสรางทางสถาปตยกรรมตลอดจน
ลวดลายประดับอาคารท่ีไดรับการออกแบบใหเปนอาคารแบบตะวันตกท้ังหลัง เนื่องจากการสราง
วังแหงนี้ไดชางผูออกแบบเปนชาวยุโรป โดยไดออกแบบตัวตําหนักใหมีลักษณะแบบเดียวกับ
อาคารท่ีกําลังไดรับความนิยมในยุโรปขณะนั้น ท้ังนี้ลวดลายปูนปนประดับอาคารตลอดจนลวดลาย
ประดับท่ีพบในสวนตางๆ ภายในอาคารก็ลวนแลวแตมีตนแบบมาจากลวดลายท่ีนิยมในยุโรป
เชนเดียวกัน ดังนั้นการรวบรวมขอมูลและการคนควาในรายละเอียดเชิงลึกเพ่ือทําการเปรียบเทียบ
รูปแบบงานประดับตกแตงอาคารแบบดั้งเดิมในยุโรปและลวดลายประดับของตําหนักแหงนี้จะทํา
ใหทราบถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบของสถาปนิก ตลอดจนเห็นถึงความแตกตาง
ในรายละเอียดของลวดลายดั้งเดิมกับลายท่ีใชประดับตําหนักแหงนี้วาเปนการออกแบบเพ่ือให
เหมาะสมกับโครงสรางของตัวอาคารหรือไมอยางไร 
 ตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม ยังมีขอมูลเรื่องการออกแบบและรูปแบบศิลปะท่ียังไม
ชัดเจน ดังจะเห็นไดจากการระบุลักษณะรูปแบบโครงสรางอาคารวาเปนสถาปตยกรรมแบบ 
เรอเนซองส หรือแบบบาโรก โดยขอมูลเบ้ืองตนท่ีมีอยูก็ยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกันนัก ในเรื่อง
ของสถาปนิกผูออกแบบก็ยังมีความคลาดเคล่ือนอยูบาง และท่ีสําคัญคือรูปแบบของลวดลายประดับ
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ตกแตงอาคารท้ังภายนอกภายในนั้นยังไมมีผูใดศึกษาเปรียบเทียบหรือจําแนกรูปแบบ ประเภท 
ลักษณะสําคัญ ตลอดจนท่ีมาและความหมายท่ีมีอยูในตัวลวดลายนั้นๆใหเห็นอยางชัดเจนเพ่ือให
เกิดความเขาใจงานศิลปะอยางแทจริง 
 ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูศึกษาตองการรวบรวมขอมูลเพ่ือจําแนกและจัดกลุม
ลวดลายประดับ ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจรูปแบบวาแตละสวนมีการออกแบบโดยไดรับแรง
บันดาลใจจากศิลปะตะวันตกยุคใดยุคหนึ่งหรือมีการผสมผสานงานศิลปะท่ีหลากหลายตลอดจน
ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบลวดลายประดับอาคารจากงานสถาปตยกรรมท่ีเกี่ยวของท้ังในและ
ตางประเทศในชวงเวลาใกลเคียงกันซ่ึงจะทําใหสามารถเขาใจเอกลักษณและลักษณะโดยรวมของ
ลวดลายประเภทตางๆ และเห็นคุณคาในเรื่องของความงามของตําหนักแหงนี้ไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
   
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา (Goal and objective)  

 1. ศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมเบ้ืองตนและศึกษาลวดลายประดับของตําหนักใหญ  
วังบางขุนพรหม 
 2. ศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบลวดลายประดับตกแตงอาคารตะวันตกแหงสําคัญ ๆ 
ท่ีสรางขึ้นในชวงเวลาใกลเคียงกันท้ังในและตางประเทศท่ีมีความเกี่ยวของกับศิลปะการตกแตง
ภายนอกและภายในของตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม 
 3. วิเคราะหคุณคาของงานศิลปกรรมของตําหนักใหญ วังบางขุนพรหมในเชิง
สุนทรียศาสตร 

 
สมมตฐิานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 
 อิทธิพลจากตะวันตกในชวงรัชกาลท่ี 5นั้นมีผลกับความคิดดานตาง ๆ ของผูคน งาน
ศิลปกรรมและรูปแบบทางสถาปตยกรรมเปนหนึ่งในส่ิงท่ีไดรับอิทธิพลจากการเขามาของอารย
ธรรมตะวันตกดวยเชนเดียวกัน ส่ิงตางๆ เหลานี้นํามาซ่ึงความเจริญกาวหนาในหลาย ๆ ดานแตก็
ปฏิเสธไมไดวาแนวคิดดังกลาวไดสงผลตอคติดั้งเดิมท่ีสืบทอดกันมาตามโบราณราชประเพณีของ
ไทยไมนอย ดังเชน การสรางอาคารสําคัญ ๆหรืองานปูนปนประดับอาคารตามแบบแผนโบราณ
แลดูจะถูกกลืนหายไปเนื่องจากความนิยมในสถาปตยกรรมแบบตะวันตกท่ีมีมากขึ้นในชวงเวลา
ดังกลาว 
 ตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม ถือไดวาเปนสถาปตยกรรมท่ีสําคัญและงดงามท่ีสุดแหง
หนึ่งในประเทศไทยในฐานะท่ีเปนวังท่ีประทับของเจานายช้ันเจาฟาท่ีมีการออกแบบตัวอาคารให
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เปนศิลปะแบบบาโรก สวนลวดลายประดับตกแตงอาคารนั้นเปนลวดลายท่ีมีการผสมผสาน
ระหวางศิลปะแบบบาโรก โรโกโก และอารต นูโวเขาดวยกันอยางลงตัว 
 การศึกษาในเรื่องของท่ีมา ประเภท และรายละเอียดของลวดลายประดับ ตลอดจน การ
จัดกลุมลวดลายใหชัดเจนนั้นจะทําใหเกิดความเขาใจและสามารถสังเกตลักษณะเดนของลวดลาย
หรือรูปแบบงานสถาปตยกรรมไดวาลักษณะโครงสรางหรือลวดลายลักษณะเชนนี้จัดไดวาเปน
ศิลปะในแบบใดโดยเฉพาะอยางยิ่งลวดลายประดับตกแตงอาคารแบบตะวันตกในประเทศไทยท่ีมี
ปจจัยหลายอยางเขามาเกี่ยวของกับการออกแบบของสถาปนิก การศึกษานี้เรื่องราวเหลานี้จะทําให
สามารถเรยีนรูและทําความเขาใจถึงอิทธิพลตะวันตกท่ีเขามาในชวงเวลาดังกลาว อันนํามาซ่ึงความ
เปล่ียนแปลงในเรื่องของงานศิลปกรรมหลายอยางในประเทศไทยไดเปนอยางดี ดังนั้นการศึกษา
เพ่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะการประดับตกแตงอาคารในเชิงสุนทรียศาสตรก็ยอมจะ
ทําใหเกิดความเขาใจรูปแบบและท่ีมาของลวดลายตลอดจนแนวคิดในการออกแบบของสถาปนิก
ไดชัดเจนยิ่งขึ้นอันจะกอใหเกิดความซาบซ้ึงแกผูท่ีมาเยี่ยมชมไดมากกวาการรับรูวาเปนอาคารแบบ
ตะวันตกท่ีดูสวยงามแปลกตา แตกตางจากงานสถาปตยกรรมแบบไทยท่ีสามารถพบเห็นได
โดยท่ัวไปในประเทศแตเพียงเทานั้น 

  
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

 1. ศึกษาอิทธิพลของสถาปตยกรรมแบบตะวันตกในประเทศไทย สมัยรัชกาลท่ี 5 

 2. ศึกษาประวัติและผลงานของสถาปนิกผูออกแบบตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม 
 3. ศึกษารูปแบบงานประดับตกแตงอาคารของตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม  
 4. ศึกษาเปรียบเทียบงานประดับตกแตงของอาคารตะวันตกแหงสําคัญๆ ในยุโรป ท่ีมี
อิทธิพลตอการออกแบบตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม 
 5. ศึกษาเปรียบเทียบลวดลายประดับอาคารแบบตะวันตกในประเทศไทยท่ีสรางขึ้นใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 
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ขันตอนและวธิีการศึกษา (Process of study) 

 1. ศึกษาถึงอิทธิพลการเขามาของความนิยมตะวันตก ท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงจาก
อาคารแบบไทยสูอาคารแบบตะวันตกในชวงสมัยรัชกาลท่ี 5 จากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

             2. ศึกษาขอมูลช้ันตนเกี่ยวกับประวัติและแนวคิดของสถาปนิกในออกแบบตําหนัก
ใหญ วังบางขุนพรหม จากผลงานการออกแบบอาคารแหงอ่ืนๆและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  
 3. ศึกษาขอมูลช้ันตนเกี่ยวกับรูปแบบงานประดับอาคารของตําหนักใหญ วังบางขุน-
พรหมจากเอกสารตางๆ เชนพงศาวดาร จดหมายเหตุ บันทึก ภาพถาย และการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ
เรื่องศิลปะตะวันตก  
 4. ศึกษารูปแบบลวดลายประดับตกแตงอาคารของประเทศแถบยุโรปในรูปแบบศิลปะ
เดียวกันเพ่ือเปรียบเทียบอิทธิพลตะวันตกท่ีถูกนํามาใชประดับตกแตงตําหนักใหญ วังบางขุน-
พรหมจากหนังสือเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมในยุคสมัยท่ีเกี่ยวของ 
 5. วิเคราะหขอมูลท่ีศึกษาโดยการเปรียบเทียบกับรูปแบบลวดลายประดับอาคาร
ตะวันตกในประเทศแถบยุโรปและอาคารแบบตะวันตกท่ีพบในประเทศไทยในสมัยเดียวกันจาก
เอกสารตางๆ และจากสถานท่ีจริง 
 6. สรุปผลการศึกษา และนําเสนอผลการศึกษา 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

  1. เขาใจรูปแบบงานประดับตกแตงของตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม 
 2. เขาใจการเปล่ียนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการสรางอาคารแบบไทยดั้งเดิมสูอาคารแบบ
ตะวันตกในสมัยรัชกาลท่ี 5 
 3. เขาใจแนวคิดในการออกแบบลวดลายประดับตกแตงท้ังภายในและภายนอกตําหนัก
ใหญ วังบางขุนพรหม 
 4. เขาใจรูปแบบและรายละเอียดของลวดลายในตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม 
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บทท ี2 

อาคารแบบตะวนัตกในประเทศไทยในสมยัรัชกาลที 5 

 

1. ประวตัแิละแนวคดิในการสร้างอาคารแบบตะวนัตกในสมยัรัชกาลที 5 

   หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พระองค
ทรงมีพระบรมราโชบายจะปฏิรูปบานเมืองใหมความเจริญทันสมัยทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 
ตามรอยพระยุคลบาทในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  พระบรมราชชนก ท่ีทรงริเริ่ม
ไว  ซ่ึงในขณะนั้นไทยไดเริ่มเปดสัมพันธไมตรีดานตางประเทศอยางกวางขวางและรับเอาวิทยาการ
สมัยใหมมาพัฒนาบานเมืองอยางรวดเร็ว  หนึ่งในนั้นก็คือการรับอิทธิพลตะวันตกในการสรางและ
การตกแตงสถาปตยกรรมมาใช นอกจากรูปแบบสถาปตยกรรมตามแบบอยางศิลปะตะวันตกจะเปน
ท่ีนิยมในขณะนั้นแลว  รูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกยังไดทําหนาท่ีเปนสัญลักษณส่ือถึงความ
เจริญสมัยใหม ความม่ันคงของชาติ  และการเทาเทียมกันทางวัฒนธรรมระหวางประเทศไทยและ
โลกตะวันตก โดยทําหนาท่ีเปนฉากท่ีแสดงออกถึงภาพแหง “ความศิวิไลซ” ของประเทศไทยแก
สายตาชาวโลก (สมใจ นิ่มเล็ก, 2546: 47) 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวงานสถาปตยกรรมได มีการ
เปล่ียนแปลงครั้งสําคัญขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร เนื่องจากเปนยุคท่ีมีการรับเอารูปแบบของ
สถาปตยกรรมตะวันตกเขามาเปนอยางมาก   อีกท้ังยังมีการผสมผสานกันระหวางสถาปตยกรรม 
ตะวันตกและสถาปตยกรรมไทย ไมวาจะเปนอาคารท่ีสรางขึ้นในพระบรมหาราชวัง อาคารท่ีทําการ
ของรัฐ  ตําหนักเจานาย  วัด เปนตนซ่ึงโดยมากมักจะไดรับการออกแบบและควบคุมการกอสราง
โดยชางชาวตะวันตก 
 ในชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว กลาวคือ ในระหวาง พ.ศ.
2411-2453 นับวาเปนยุคท่ีสถาปตยกรรมกรีกและโรมันแบบคลาสสิกกําลังอยูในชวงท่ีไดรับการ
ฟนฟู (Classical revival)  และอยูในชวงท่ีไดรับความนิยมขึ้นอีกครั้งในยุโรปและอเมริกา ชาง
ชาวตะวันตกท่ีไดทรงวาจางใหเขามารับหนาท่ีในการกอสรางงานสถาปตยกรรมตางๆ ณ ขณะนั้น
สวนใหญเปนชาวอิตาเลียน อังกฤษ และเยอรมัน (กฤษฎา พิณศรี, 2540:21) อาทิเชน นายยอหน คลู
นิช (John Clunice) ชาวอังกฤษ  นายโยคิม กราซี (Joachim Grassi) ชาวอิตาเลียน  นายคารล ดอหริ่ง 
(Karl Dohring) ชาวเยอรมัน  นายมาริโอ ตามานโญ (Mario Tamagno) ชาวอิตาเลียน เปนตน  
    อนึ่ง สถาปนิกในกลุมดังกลาว ไดนําแบบอยางท่ีตนเองคุนเคยมาใชเปนแนวทางใน
การออกแบบอาคารแทบท้ังส้ิน อาคารสถาปตยกรรมท่ีสําคัญในสมัยนี้จงึแสดงอิทธิพลและรูปแบบ
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ตะวันตกอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะอิทธิพลจากสถาปตยกรรมแบบเรอเนซองส (Renaissance) ของ
อิตาลี เปนตนวามีการใชเสาท่ีมีหัวเสาแบบกรีกและโรมัน บริเวณเหนือหนาตางมีจั่วรูปสามเหล่ียม
หรือ รูปโคงประกอบ และการใชชองโคงรูปครึ่งวงกลมท่ีผนัง ฯลฯ หรืออิทธิพลจากสถาปตยกรรม
แบบโกธิค เชน การใชโคงปลายแหลม หรือการนิยมสรางหอคอยท่ีมีหลังคาคลุม เปนตน   
(เบญจมาศ  แพทอง, 2540: 92) 
 สถาปตยกรรมแบบตะวันตกท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี5ท่ีพบโดยมากมีรูปแบบท่ีกําลัง
ไดรับความนิยมในประเทศแถบยุโรปในชวงเวลานั้น รูปแบบศิลปะตะวันตกท่ีถูกนํามาใชในงาน
ดานสถาปตยกรรมสมัยรัชกาลท่ี 5 นี้ มีความหลากหลาย ดังจะเห็นไดจากอาคารสําคัญๆ ท่ีสรางขึ้น
ในรูปแบบศิลปะตะวันตก ท้ังวัง พระท่ีนั่ง ตําหนัก อาคารทางราชการหรือแมกระท่ังวัดวาอาราม 
โดยงานสถาปตยกรรมตางๆ เหลานี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวตะวันตกซ่ึงมีรูปแบบท่ีแตกตาง
กันออกไป ดังนี ้
 ศิลปกรรมแบบคลาสสิก (Classicism) รูปแบบศิลปกรรมนี้ไดกลับมานิยมอีกครั้ง
ในชวงครึ่งหลังของศตวรรษท่ี 19 ในขณะนั้นสถาปตยกรรมของยุโรปไดกลับไปนิยมรูปแบบ
คลาสสิกอีกครั้ง กลาวคือนิยมใชรูปแบบอาคารแบบวิหารกรีก-โรมัน (สมชาติ   จึงสิริอารักษ, 2553: 
99) ลักษณะของงานสถาปตยกรรมในยุคคลาสสิกนี้จะเนนท่ีความมีระเบียบแบบแผนท่ีชัดเจน 
แผนผังอาคารมีความสมมาตร และมักเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา หรืออาจใชองคประกอบท่ีมาจาก
รูปทรงเรขาคณิตใชองคประกอบแบบรวมศูนย คือมีสวนสําคัญของอาคารแลวกระจายสวนรอง
ออกไปรอบๆ โดยคํานึงถึงลําดับช้ันของความสําคัญ ใหความสําคัญกับเรื่องของสัดสวนท่ีลงตัว
เนื่องจากมีแบบแผนเสมือนกฎตายตัวมาบังคับ ดังนั้นลักษณะของสถาปตยกรรมยุคนี้จึงมีความเปน
เอกภาพ สอดคลองกลมกลืนในทุกสวน ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ (ฐานิศวร เจริญพงศ, 2545: 47-50) 
 ศิลปกรรมรูปแบบโรแมนติก (Romanticism) ในทางสถาปตยกรรมแลวรูปแบบ
ศิลปกรรมในแบบโรแมนติกนั้นนิยมสถาปตยกรรมท่ีสูงโปรง มียอดแหลมแบบโกธิค (Gothic) 
(สมชาติ  จึงสิริอารักษ. 2553: 84) แนวคิดของสถาปตยกรรมยุคนี้เปนการแสวงหาอิสรภาพจาก
กฎเกณฑอันเครงครัดของสถาปตยกรรมแบบคลาสสิก โดยมุงเนนอารมณความรูสึกและหันเขาหา
รูปทรงธรรมชาติ ซ่ึงไมมีการใชระเบียบแบบแผนท่ีเครงครัดอยางสถาปตยกรรมคลาสสิก ดังนั้น
รูปแบบงานนั้นจึงมีความอิสระตามความรูสึกของผูออกแบบท่ีเนนสุนทรียภาพเชิงรูปทรงท่ีมุงเนน 
ความงามเชิงสัญลักษณ ซ่ึงในความเปนจริงแลวสถาปนิกไมไดสรางอะไรขึ้นใหม หากแตหยิบยืม
รูปทรงแบบโกธิคมาใชนั่นเอง ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะเดนไดคือ การใชสวนประกอบท่ีไมเปน
ระเบียบ ไมใชสมดุลลักษณะสมมาตร และใชความตางเรื่องสัดสวนท่ีแตกตางกันมากๆ โดยเฉพาะ
เรื่องสัดสวนของอาคารกับหอคอยท่ีสูงตางกันมาก (ฐานิศวร เจริญพงศ, 2545: 51-54) 
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 นอกจากนี้ยังมีศิลปกรรมรูปแบบเยอรมันบาโรก (German Baroque) และรูปแบบ 
จุงเกนสติล (Jugendstil) หรือท่ีเรียกวา อารต นูโว (Art Nouveau) ใหเห็นดวยเชนกัน ตัวอยางอาคาร
ท่ีสําคัญๆ ท่ีสรางขึ้นในสมัยนี้ไดแก  พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง (ภาพท่ี1)  
พระท่ีนั่งอนันตสมาคม (ภาพท่ี 2 )    พระท่ีนั่งวิมานเมฆ (ภาพท่ี 3)     พระท่ีนั่งอัมพรสถาน (ภาพท่ี
4)  พระราชวังสราญรมย (ภาพท่ี 5) และพระท่ีนั่งบรมพิมาน (ภาพท่ี 6) นอกจากนั้นยังมีวังและ
ตําหนักเจานายและอาคารทางราชการอีกเปนจํานวนมากท่ีลวนสรางตามแบบตะวันตก อาทิ วังบาง
ขุนพรหม (ธนาคารแหงประเทศไทยในปจจุบัน) (ภาพท่ี7)     วังปารุสกวัน (สํานักงานสวน
พระมหากษัตริยในปจจุบัน) (ภาพท่ี 8)   วังวรดิศ (ภาพท่ี 9)  ตําหนักสมเด็จฯ ภายในวังบางขุน
พรหม (ภาพท่ี10)   และพระราชวังบานปน  (พระรามราชนิ เวศน )  (ภาพท่ี 11)  อาคาร
กระทรวงกลาโหม (ภาพท่ี 12)  อิทธิพลสถาปตยกรรมตะวันตกยังไดรับความนิยมแพรขยายในหมู
ขุนนาง เสนาบดี  คหบดี  และกลุมผูท่ีมีฐานะ ซ่ึงมักสรางท่ีอยูอาศัยท่ีไดรับอิทธิพลตะวันตกแทบ
ท้ังส้ิน ตัวอยางเชน เจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน    (วร บุนนาค) (ภาพท่ี 13)  เปนตน นอกจากสถานท่ี
สําคัญตางๆท่ีกลาวในขางตน  ไมวาจะเปนพระท่ีนั่ง  ตําหนัก  หรือบานเรือนของขาราชการ 
อิทธิพลสถาปตยกรรมตะวันตกในสมัยนี้ยังนําไปใชกับสถาปตยกรรมในทางพุทธศาสนาอีกดวย  
ท้ังรูปแบบและการตกแตงใหเปนอยางตะวันตก เชน วัดนิเวศธรรมประวัติ (ภาพท่ี 14) เปนตน 
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ภาพท่ี 1 พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 
ท่ีมา: พระทีนังจกัรีมหาปราสาท, เขาถึงเม่ือ 10 เมษายน 2560, เขาถึงไดจาก 
https://img.kapook.com/u/2016/ suppaporn/2016/king/palace02/palace08 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 พระท่ีนั่งอนนัตสมาคม 
ท่ีมา: พระทีนังอนันตสมาคม, เขาถึงเม่ือ 10 เมษายน 2560, เขาถึงไดจาก 
http://phuonganhtourist.com/uploads /files/2017/02/04/3.jpg 
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ภาพท่ี 3 พระท่ีนั่งวิมานเมฆ 
ท่ีมา : เพ็ญนภา สุขตะ ใจอินทร, อลงัการ์สถาปัตย์ 200 ปี กาํฟ้าเฟือนหาว (กรุงเทพฯ: บริษัทสาม
เสนการพิมพ, 2548), 130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 พระท่ีนั่งอัมพรสถาน 
ท่ีมา: พระทีนังอมัพรสถาน, เขาถึงเม่ือ 10 เมษายน 2560, เขาถึงไดจาก 
http://topicstock.pantip.com/library/ topicstock/2007/12/K6161288/K6161288-14.jpg 
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ภาพท่ี 5 พระราชวังสราญรมย 
ท่ีมา: พระราชวงัสราญรมย์, เขาถึงเม่ือ 10 เมษายน 2560, เขาถึงไดจาก 
http://saranrom.mfa.go.th/data/ pages/ 0000210/พระราชวงัสราญรมย4.jpg 

 

 

  

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 6 พระท่ีนั่งบรมพิมาน 
ท่ีมา: พระทีนังบรมพมิาน, เขาถึงเม่ือ 10 เมษายน 2560, เขาถึงไดจาก
https://www.cruisebe.com/sites/default/files/portofcallobject/commons/9/9e/Boromphiman_Palac
e.jpg 
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ภาพท่ี 7 วังบางขนุพรหม 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 8 วังปารุสกวัน 
ท่ีมา: วงัปารุสกวนั, เขาถึงเม่ือ 10 เมษายน 2560, เขาถึงไดจาก http://www.tiewpakklang.com/ 
wpcontent/uploads/2015/08/DSC00444.png 
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ภาพท่ี 9 วังวรดิศ 
ท่ีมา: วงัวรดิศ, เขาถึงเม่ือ 10 เมษายน 2560, เขาถึงไดจาก http://www.thaihrhub.com/wp-content/ 
uploads/2015/10/วังวรดิศ-ภายนอก.jpg 

 

 

 

   

 

 

ภาพท่ี 10 ตําหนกัสมเด็จ วังบางขุนพรหม 
ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย, 100 ปี วงับางขุนพรหม (กรุงเทพฯ: พลัส เพรส, 2549), 92. 
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ภาพท่ี 11 วังบานปน 
ท่ีมา: วงับ้านปืน, เขาถึงเม่ือ 10 เมษายน 2560, เขาถึงไดจาก http://img.painaidii.com/images/ 
20131216_662_1387180106_969615.jpg 

 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 12 อาคารกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมา: อาคารกระทรวงกลาโหม, เขาถึงเม่ือ 10 เมษายน 2560, เขาถึงไดจาก 
http://www.bloggang.com/data/photomania/picture/1191936831.jpg 
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ภาพท่ี 13 บานพระยาสุรวงศไวยวัฒน 
ท่ีมา: บ้านพระยาสุรวงศ์ไวยวฒัน์, เขาถึงเม่ือ 10 เมษายน 2560, เขาถึงไดจาก 
http://www.thaitribune.org//images/ 2016/9%20September/19-25/palace/hosF.jpg 

 

  

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 14 วัดนิเวศธรรมประวัต ิ
ท่ีมา: วดันิเวศธรรมประวตั,ิ เขาถึงเม่ือ 10 เมษายน 2560, เขาถึงไดจาก http://2g.pantip.com/cafe/ 
writer/topic/W13044268/W13044268-1.jpg 
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 ดังจะเห็นไดวาความเจริญของกรุงรัตนโกสินทรในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น พระองคทรงดําเนินพระบรมราโชบายเชนเดียวกับพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวอยางตอเนื่อง ดวยการมีนโยบายพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาโดยการเปด
สัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศ ตลอดจนทรงเล็งเห็นความจําเปนและประโยชนของการศึกษา
วิทยาการใหมๆและความเจริญตามแบบอยางตะวันตก ทรงปรับปรุงประเทศชาติและปลุกชนชาว
ไทยใหปรับตัวใหทันความเจริญของชาติตะวันตก ดวยเหตุนี้ในรัชสมัยของพระองค ประเทศไทย
จึงไดมีความเจริญกาวหนาในทุกดานอยางรวดเร็ว  ซ่ึงหลายส่ิงไมเคยปรากฏมากอนในสยาม
ประเทศ อาทิเชน  การศึกษาแบบตะวันตก การเมืองการปกครอง การแพทย การพาณิชย การ
คมนาคม ตลอดจนทางดานศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับอิทธิพลแบบอยางจากตะวันตกการปรับเปล่ียน
รูปแบบและการปรับตัวรับกับความเจริญดังกลาวของไทย  เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหราชอาณาจักร
รอดพนจากการตองตกเปนดินแดนอาณานิคมของตางชาติ และสามารถรักษาเอกราชของตนไวได
ตลอดมา  
 
2. ประวตัคิวามเป็นมาและรูปแบบสถาปัตยกรรมของตาํหนักใหญ่วงับางขุนพรหม 

      วังบางขุนพรหมถือเปนวังท่ีไดช่ือวางดงามท่ีสุดแหงหนึ่งในประเทศไทย ดวยรูปแบบ
ท่ีมีการกอสรางตามแบบสถาปตยกรรมยุโรปอยางวิจิตรตระการตา ตั้งตระหงานอยูริมน้ําเจาพระยา
มากวา 100 ป แตเดิมวังบางขุนพรหมเคยเปนวังท่ีประทับในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา
บริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิต ภายในบริเวณ พบอาคารสําคัญปรากฏอยู 2 หลังคือ 
ตําหนักใหญและตําหนักสมเด็จ  
 จากการตรวจสอบรูปแบบในเบ้ืองตน ตําหนักใหญวังบางขุนพรหมมีรูปแบบ
สถาปตยกรรมท่ีมีการผสมผสานรูปแบบสถาปตยกรรมแบบบาโรก (Baroque) โดยเฉพาะท่ีลวดลาย
ปูนปนท่ีกรอบหนาตาง การใชเสนโคงเวาเขาออก สวนลายเพดาน เปนศิลปะแบบโรโกโก  
(Rococo) 
 ลักษณะโครงสรางทางสถาปตยกรรมของตําหนัก เปนอาคารแบบกออิฐถือปูน ใช
ระบบผนังรับน้ําหนัก หลังคาเปนทรงมังซาร ซ่ึงมีลักษณะเปนหลังคาสองช้ันซอนกันโดยมีความ
ลาดของหลังคาแตละช้ันไมเทากัน (ภาพท่ี 15) ลักษณะตัวอาคารโดยรวมดูไมสมมาตร(ภาพท่ี16) 
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โครงสรางหลังคาไมเนื้อแข็งมุงดวยกระเบ้ืองวาวในสวนของหลังคาช้ันลางมีหนาตางเล็ก ๆ อยางท่ี
เรียกวา ดอรเมอร (ภาพท่ี 17) ยื่นออกจากหลังคาหางกันเปนระยะเทา ๆ กัน ขณะท่ีตัวตําหนักใหญ
ตกแตงดวยผนังปูนปนดวยลวดลายท่ีไดรับอิทธิพลจากตะวันตกในสมัยท่ีแตกตางกัน ดังท่ีเห็นได
จากลักษณะของหนาบัน (ภาพท่ี 18) และผนังภายนอกอาคาร (ภาพท่ี 19)  รวมถึงหอกลมทางดาน
ทิศใตท่ีมีลักษณะโคง (ภาพท่ี 20)  และผนังดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเปนเสนโคงเวาเขาและ
นูนตอเนื่องกัน สวนการตกแตงภายในหองตาง ๆ ก็มีความคลายคลึงกัน คือ ใชปูนปนเปนเสนนูน
ตามกรอบประตูและชองแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพท่ี 15 ตําหนกัใหญ วังบางขนุพรหม 
ท่ีมา: ตาํหนักใหญ่ วงับางขนุพรหม, เขาถึงเม่ือ 10 เมษายน 2560, เขาถึงไดจาก 
http://www.manager.co.th/asp-bin/ Image.aspx?ID=2451214 

 

 

 



17 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 16 ลายเสนแสดงรายละเอียดรูปแบบสถาปตยกรรมวังบางขุนพรหม 
ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย, 100 ปี วงับางขุนพรหม (กรุงเทพฯ: พลัส เพรส, 2549), 70.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 17 หนาตางดอรเมอร 



18 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 หนาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 ผนังภายนอก (façade) 
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ภาพท่ี 20 หอกลมทรงโคงทางทิศใต 
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 ปจจุบันวังบางขุนพรหมอยูในการดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย แมเวลาจะผาน
มากวา 100 ปแลว แตวังแหงนี้ยังไดรับการดแูลอยางดี วังบางขุนพรหมกอสรางแลวเสร็จเม่ือป พ.ศ.
2449  โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดใหสรางวังแหงนี้ขึ้น เพ่ือเปนท่ี
ประทับของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุฯ กรมพระนครสวรรควรพินิต พระ
นามเดิมคือ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมพระนครสวรรควรพินิจ (ภาพท่ี 
21) พระโอรสลําดับท่ี 33 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาและพระนางเจาสุขุมาลมารศรีอัคร
ราชเทวี (แนงนอยศักดิ์ศร,ี ม.ร.ว., ณพิศร กฤตติกากุล และดรุณี แกวมวง, 2526:439-442) และได
ทรงใชเปนท่ีประทับมาเวลารวมกวา 30 ป  จนกลายมาเปนกองบัญชาการทหารบก ท่ีทําการสภา
วัฒนธรรมแหงชาติ ท่ีทําการยุวชนทหารแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย สืบเนื่องจากการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 21 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุฯ กรมพระนครสวรรควรพินติ 
ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย, วงับางขนุพรหม เรอเนซองส์แห่งรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: 
อมรินทรพริ้นติ้ง กรุพ, 2535),14. 
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  "วังบางขุนพรหม" ตั้งช่ือตามตําบลบางขุนพรหมซ่ึงเปนท่ีตั้งของวังตั้งแตครั้งท่ี
พระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานท่ีดินใหพระราชโอรสในชวงท่ีมีการกอสราง
ตําหนักนั้นพระองคเสด็จไปทรงศึกษาวิชาทหารบก ณ ประเทศเยอรมนี โดยพระราชบิดามีพระ
ประสงคท่ีจะสรางใหเปนท่ีประทับหลังจากท่ีเสด็จกลับมาพํานักในประเทศไทยหลังจากทรงสําเร็จ
การศึกษา กอสรางดวยพระราชทรัพยสวนพระองค งบประมาณท่ีตั้งไวครั้งแรกประมาณ 249,592 
บาท แตบานปลายออกไปเพราะมีการสรางตําหนักตางๆ เพ่ิมขึ้น ดังนั้นตําหนักแหงนี้จึงไมไดสราง
เสร็จในคราวเดียว หากแตมีการตอเติมบางสวนขึ้นในภายหลัง (แถมสุข นุมนนท, 2525: 305)   การ
สรางวังบางขุนพรหม ใชเวลาสรางราว 5 – 6 ปจึงแลวเสร็จ เม่ือไดรับพระราชทานท่ีดินเม่ือ พ.ศ.
2442 แลว สมเด็จพระนางเจาสุขุมาลมารศรี ไดทรงวางแผนสรางวังทันที (เจาฟาฯ ยังทรงศึกษาวิชา
ทหารอยูท่ีประเทศเยอรมนี) การกอสรางโปรดเกลาฯ ใหพระสถิตนิมานการ ตีราคากอสรางและ
เปนแมกองดําเนินการ ประมาณการงบประมาณอยางคราวๆ วาประมาณ 249,592 บาท (หากให
สรางในราคาปจจุบัน 100 ลานบาท ก็สรางไมได) แยกเปนตัวตําหนัก คาทําถนน คาทําเขื่อนริมน้ํา
เจาพระยา คาติดตั้งเครื่องไฟฟา คารั้วเหล็กและรั้วไม คาประตูวัง คาถังน้ําและเครื่องกรองและคา
โรงครัว และกอสรางวังใหญ โปรดเกลาฯ ใหสรางตําหนักเล็กขึ้นในบริเวณวังอีก ๑ หลัง และให
เสร็จกอนตําหนักใหญ เพ่ือใหเปนท่ีประทับไดทันทีท่ีเสด็จกลับมาจากการศึกษาจากตางประเทศ
และ ตองทรงใชเปนตําหนักหอในป พ.ศ. 2446 ตําหนักหอนี้พระสถิตยฯ เขียนแปลนคลายๆ กับ
พระท่ีนั่งวิมานเมฆในพระราชวังดุสิต เปนเรือน 2 ช้ัน ช้ันลางกออิฐถือปูนเปนผนัง ช้ันบนเปนไม
สัก ช้ัน 3 ใชเปนหองท่ีประทับ หลังคาคลุมกระเบ้ืองสามเสนเม่ือมีการกอสรางตําหนักหอ และ
โปรดเกลาฯ ใหสรางหองเครื่อง(หองครัว) เพ่ิมขึ้นอีกจึงเพ่ิมวงเงินในการกอสรางขึ้นอีก 50,000 
บาท อยางไรก็ตามคากอสรางวังบางขุนพรหมก็เกินงบประมาณท่ีวางไว เหตุผลหนึ่งคือ การสราง
กินระยะเวลามากจนถึงส้ินป พ.ศ. 2448 หรือหลังจากท่ีสมเด็จเจาฟา กรมพระนครสวรรคฯ เสด็จ
กลับมาประทับท่ีตําหนักหอแลว 2 ป ตําหนักใหญก็ยังสรางไมเสร็จ เนื่องจากงบประมาณจากกรม
โยธาธิการหมด ดังนั้นพระองคจึงทรงบอกเลิกและทรงจัดการสรางวังท่ีคางอยูเสียเอง ในขณะท่ี
ตําหนักใหญยังกอสรางไมเสร็จ พระองคตองประทับท่ีตําหนักเล็ก เรียกวา ตําหนักหอ ตลอดเวลา
กวา 29 ปท่ีประทับอยู ณ วังบางขุนพรหม สถานท่ีแหงนี้ไดกลายเปนแหลงสรางสรรควัฒนธรรม
และศิลปกรรมหลายแขนง ดวยพระอุปนิสัยโปรดการดนตรีและศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ แม
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สมเด็จฯ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมพระนครสวรรควรพินิตทรงเปนนักเรียนนอก ทรงไดรับ
การศึกษาจากตางประเทศหากแตมิทรงเคยหลงลืมความเปนไทยและวัฒนธรรมไทย โดยไดทรง
พัฒนาวงดนตรีไทยจนกระท่ังวังบางขุนพรหมไดกลายเปนศูนยกลางการประชันวงปพาทย 
นอกจากนี้วังแหงนี้ยังเปนแหลงกําเนิดของตําราเล้ียงกลวยไมเลมแรกของประเทศไทย เนื่องจาก
ทรงสนพระทัยในการเล้ียงกลวยไมมาก จึงทรงรวบรวมตําราการเล้ียงกลวยไมไวเปนจํานวนมาก
เพ่ือการคนควา ทรงนิพนธและทรงพิมพตําราเลนกลวยไมขึ้น นอกจากนั้นยังเปนสถานท่ีฝกหัดวิชา
ความรูใหแกกุลสตรีจนเปนท่ีมาของคําวา "บางขุนพรหมยูนิเวอรซิตี้" (50ป วังบางขุนพรหม ,2555: 
140-143.)    
 หลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือป  พ.ศ. 2475 สมเด็จเจาฟา กรมพระ
นครสวรรคฯ สมาชิกราชสกุลบริพัตรไดเสด็จล้ีภัยไปยังเกาะชวา วังบางขุนพรหมจึงกลายเปน
สมบัติของรัฐบาล มีหนวยงานราชการเปล่ียนหนาเขามาใชวังแหงนี้เปนท่ีทําการ เชน กรมยุทธการ
ทหารบก กรมยุวชนทหาร สภาวัฒนธรรมแหงชาต ิจนเม่ือป พ.ศ.2488 กรมธนารักษไดใหธนาคาร
แหงประเทศไทยเชาวังบางขุนพรหมเพ่ือใชเปนท่ีทําการ จนถึงป พ.ศ.2502 ผูวาการธนาคารแหง
ประเทศไทยจึงเสนอเรื่องตอคณะรัฐบาลขอกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและส่ิงปลูกสรางของวังบางขุน
พรหมไว เปนทรัพยสมบัติของธนาคาร โดยเห็นวาสถานท่ีแหงนี้งดงามและมีคุณคาทาง
ประวัติศาสตร เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับเปนท่ีทําการของธนาคารแหงประเทศไทยซ่ึงถือเปน
สถาบันสําคัญของชาต ิตอมาเม่ือป 2521 นายปวย อ๊ึงภากรณ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยและ
รองผูวาฯ พิสุทธ์ิ นิมมานเหมินท ดําริท่ีจะจัดตั้งพิพิธภณัฑเกี่ยวกับเงินตราขึ้น ซ่ึงเปนชวงเดียวกับท่ี
กําลังจะสรางสํานักงานใหญแหงใหมขึ้นท่ีบริเวณวังบางขุนพรหม ปจจุบันวังบางขุนพรหมยังคงอยู
ในการดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย เปนท่ีจัดตั้งพิพิธภัณฑเงินตรา จัดแสดงวิวัฒนาการ
เงินตราของประเทศไทย และประวัติของธนาคารแหงประเทศไทย และเพ่ือเทิดพระเกียรติเจาฟา
บริพัตรสุขุมพันธุฯ ซ่ึงเปนเจาของวัง ธนาคารแหงประเทศไทยจึงจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราช
ประวัติของพระองคไวในหองสําคัญ (50ป วังบางขุนพรหม, 2555: 128.) 
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บทที 3 

การวเิคราะห์ลวดลายปูนปันและลวดลายประดับตกแต่งอาคารของตาํหนักใหญ่วงับางขนุพรหม 

1. รูปแบบลวดลายประดับในศิลปะตะวนัตกทีเกยีวข้องในตาํหนักใหญ่ วงับางขุนพรหม  

 1.1 ลวดลายประดับแบบบาโรก (Baroque)     

   ศิลปะแบบบาโรก (Baroque) เกิดขึ้นในชวง คริสตศตวรรษท่ี 16-18 โดยมี
ศูนยกลางอยูท่ีประเทศอิตาลี (เพ็ญสุภา สุขตะ ใจอินทร, 2547: 6 ) จากนั้นไดขยายวงกวางออกไป
ตามประเทศตางๆท่ัวท้ังยุโรประหวาง ค.ศ. 1550-1750 และเจริญสูงสุดในระหวาง ค.ศ. 1680-1730 
ศิลปะบาโรกกอตั้งขึ้นในชวงท่ีศิลปะเรเนอซองสไดเจริญรุงเรืองสูงสุดไปแลวในชวงท่ีศิลปะ
บาโรกเจริญสูงสุดนั้นกรุงปารีสก็ไดกลายเปนศูนยกลางศิลปะในยุโรปมาจนกระท่ังชวง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ลักษณะลวดลายแบบบาโรกนั้นไดมีการพัฒนามาจากศิลปะแบบเรเนอซองส 
ซ่ึงศิลปะแบบเรเนอซองสถือวาเปนศิลปกรรมท่ีมีความงามและสมบูรณสูงสุด แตศิลปกรรมแบบ
บาโรกนั้นไดมีการพัฒนารูปแบบใหแตกตางออกไป โดยมีแนวทางการสรางสรรคท่ีหลีกหนี
ระเบียบกฎเกณฑท่ีเคยยึดถือปฏิบัติมาในสมัยเรเนอซองสมาประกอบ (พรสนอง วงศสิงหทอง, 
2547: 6) เม่ือพิจารณาความหมายของคําวา Baroque นั้นสามารถส่ือความหมายถึงลักษณะท่ี
ผิดเพ้ียนไปจากกฎระเบียบ อยางไรก็ดีศิลปกรรมบาโรกนั้นถือวามีความเปนเอกลักษณ มีวิธีในการ
สรางสรรคเฉพาะตน และไดรับการยอมรับวาสามารถกาวผานขอจํากัดในเรื่องของสุนทรียภาพได 
(อัศนีย ชูอรุณ, 2536: 75)  คําวาบาโรก (Baroque) นั้นยังครอบคลุมศิลปะหลายสไตลโดยนัก
ประวัติศาสตรไดนําเขามาเพ่ือใชในการกําหนดลักษณะสําคัญทางศิลปะอยางคราวๆ จากเดิมใชคํา
วา Barocco ซ่ึงเปนคําแผลงในภาษาฝรั่งเศสท่ีมาจากภาษาโปรตุเกสอีกที โดยหมายความวา หอยมุก
ท่ีผิดปกติ ดังนั้นคํานี้จึงใชแทนส่ิงท่ีไมสมบูรณหรือไมบริบูรณ (พรสนอง วงศสิงหทอง,2547 :6)
  ลักษณะสําคัญของศิลปกรรมบาโรก คือใชการประดับตกแตงท่ีมีความหรูหรา 
และแพรวพราว โดยรูปแบบทางสถาปตยกรรมแบบบาโรกนั้นมีการสืบตอมาจากสมัยเรเนอซองส
ดวยการเพ่ิมเสนโคงเสนคดมาเปนองคประกอบเพ่ือแสดงออกถึงความเคล่ือนไหว เม่ือพิจารณาแลว
อาจกลาวไดวาสถาปนิกพยายามสรางผลงานใหแตกตางจากรูปลักษณท่ีม่ันคงและเรียบงายจากยคุเร
เนอซองสใหดูมีความเคล่ือนไหว เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งคือสถาปนิกสมัยบาโรกนั้นมีการ
สรางผลงานดานจิตรกรรมดวย อีกท้ังนักประติมากรรมยังหันมาออกแบบและควบคุมการกอสราง
งานสถาปตยกรรมดวย พวกเขาเหลานั้นจึงคํานึงถึงความวิจิตรบรรจง อลังการ พล้ิวไหวและ
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ออนหวานตามแนวทางการออกแบบของตนมากกวาการเนนประโยชนใชสอย ดังนั้นลักษณะเดน
ของสถาปตยกรรมแบบบาโรก จึงเสมือนเปนอันหนึ่งอันเดียวกับงานจิตรกรรมและประติมากรรม
นั่นเอง (ศุภชัย สิงหยะบุศย, 2553:139)  ตัวอยางงานสถาปตยกรรมท่ีสําคัญสมัยบาโรกไดแก 
Church of St.Paul's ท่ีประเทศอังกฤษ (ภาพท่ี 22) Church of St.Cario ท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี และ
พระราชวังแวรซาย (Versailles Palace) ท่ีประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนโบสถท่ีสามารถพบได
โดยท่ัวไปในยุโรปตอนเหนือ เชน ประเทศเยอรมนี และประเทศเนเธอแลนด (อภัย นาคคง,2526: 
67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 ตัวอยางอาคารแบบบาโรก, St.Paul's Cathedral, England. 
ท่ีมา : ตวัอย่างอาคารแบบบาโรก, St.Paul's Cathedral, England, เขาถึงเม่ือ 10 เมษายน 2560, 
เขาถึงไดจาก https://classconnection. s3 .amazonaws.com/349/flashcards/4705349/jpg/st_pauls-
1442E2E83EF326333CA.jpg 
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ภาพท่ี 23 ตัวอยางลวดลายประดับแบบบาโรก, Cathedral of  Santiago De Compostela, Spain 
ท่ีมา : ลวดลายประดบัแบบบาโรก, Cathedral of  Santiago De Compostela, Spain, เขาถึงเม่ือ 27 
เมษายน 2560, เขาถึงไดจาก https://www.123rf.com/photo_ 24183894_ baroque-architecture-
front-cover-ofthe-cathedral-of-santiago-de-compostela- galicia-spain.html 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 ตัวอยาลวดลายประดับแบบบาโรก, St.Paul's Cathedral, England. 
ท่ีมา : ลวดลายประดบัแบบบาโรก, St.Paul's Cathedral, England, เขาถึงเม่ือ 27 เมษายน 2560, 
เขาถึงไดจาก https://www.pinterest.com/ dominicrodohan/st-pauls-cathedral-london/ 
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 1.2 ลวดลายประดับแบบโรโกโก (Rococo) 

     ศิลปะแบบโรโกโกปรากฏขึ้นในยุโรปชวงคริสตศตวรรษท่ี 18 เปนผลมาจากการ
พัฒนาจากศิลปะบาโรกหรือเปนรูปแบบศิลปกรรมอีกแบบหนึ่งของบาโรกซ่ึงนักวิชาการบางทาน
ไดจัดใหอยูในกลุมเดียวกับศิลปะบาโรก (ศุภชัย สิงหยะบุศย,2553:141)โดยเกิดขึ้นในประเทศ
ฝรั่งเศสสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 มีศูนยกลางอยูท่ีประเทศฝรั่งเศส แลวแพรหลายไปสูประเทศ
เยอรมนี  ออสเตรีย อิตาลี และเบลเยี่ยม โดยมีลักษณะคลายคลึงกับศิลปะบาโรกในยุครุงเรืองของ
ประเทศอิตาลีแตมีการใชเสนท่ีออนชอย เนนรายละเอียดท่ีเล็กและถ่ีกวาลายในรูปแบบศิลปะ 
บาโรก (ภาพท่ี 25)โดยลักษณะลวดลายมักมีขนาดเล็กกวา ดังนั้นงานศิลปกรรมโรโกโกจึงมักใชใน
งานประดับตกแตงผนังในส่ิงของเครื่องใชตางๆ เชน กระเบ้ืองเคลือบ เครื่องโลหะ อันแสดงออกถึง
ความเคล่ือนไหว ใชเสนท่ีออนหวาน มักใชประดับตกแตงในหองพักผอนและหองแตงตัวของสตรี
ช้ันสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในราชสํานักฝรั่งเศส ตลอดจนใชประดับตกแตงโบสถท่ัวไปท่ีสรางขึ้นใน
คริสตศตวรรษท่ี 18 โดยเฉพาะการประดับตกแตงท่ีพระราชวังแวรซาย ประเทศฝรั่งเศส (ภาพท่ี 25-
26) ซ่ึงถูกวิจารณวามีความหรูหรา ฟุงเฟอจนเกินความพอดี (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2535: 47) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 25 ตัวอยางลวดลายแบบศิลปะโรโกโก, พระราชวังแวรซาย ประเทศฝรั่งเศส 
ท่ีมา : ลวดลายแบบศิลปะโรโกโก, พระราชวงัแวร์ซาย ประเทศฝรังเศส, เขาถึงเม่ือ 27 เมษายน 2560, 
เขาถึงไดจาก https://gohomeandaway.files. wordpress.com/ 2015/09/linderhof-interior-1.jpg 
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ภาพท่ี 26 ตัวอยางลวดลายแบบศิลปะโรโกโก 
ท่ีมา : ลวดลายแบบศิลปะโรโกโก, เขาถึงเม่ือ 27 เมษายน 2560, เขาถึงไดจาก 
https://gohomeandaway.files. wordpress.com/2015/09/linderhof-interior-3.jpg 

  

   ลวดลายตางๆ ในศิลปะโรโกโก (Rococo Style) นั้นไดถูกประดิษฐขึ้นเพ่ือใชใน
งานประดับตกแตงงานสถาปตยกรรมแบบบาโรกตอนปลาย และไดรับความนิยมสูงสุดประมาณ
กลางคริสตศตวรรษนั้นถึงปลายศริสตศตวรรษท่ี 18 และ ตนคริสตศตวรรษท่ี 19 โดยตนกําเนิดของ
คําวา Rococo นั้นมาจากคําวา Rocaille (Shell Shape) ซ่ึงเปนลายแมบท (Motifs) ท่ีนิยมใชในการ
ประดับประดาในศิลปะบาโรก โดยเม่ือนํามาผสมกับคําวา Baroccoในภาษาอิตาเล่ียนท่ีแปลวา  
Baroque จึงเกิดเปนคําวา Rococo และแมวาคํานี้จะเริ่มตนมาจากงานมัณฑนศิลปกอนก็ตาม แตก็ใช
คํานี้กับรูปแบบงานศิลปกรรมทุกแขนงท่ีมีลักษณะเดียวกัน รวมถึงงานสถาปตยกรรมดวย บางครั้ง
คําวา Rococo Style ถูกเรียกวา Style of Louis XV อันเปนการสะทอนใหเห็นถึงความนิยมใน
รูปแบบศิลปะนี้ในราชสํานักสมัยพระเจาหลุยสท่ี 15 ของฝรั่งเศส (ภาพท่ี 26)จากรสนิยมท่ีมีความ
เปนแบบสตรีเพ่ิมมากขึ้นในชวงเวลาดังกลาว รูปทรงท่ีมีความอวบอ่ิมหรือมีมวลหนักแนนแบบ 
บาโรก ไดเริ่มคล่ีคลายเปนรูปทรงตรง โปรงเบาและงดงามสะทอนถึงความหรูหรา รูปทรงท่ีเคย
ออกแบบเปนเสนโคงกลับไปกลับมาแบบมวนเปนรูปตัว S ก็มีความผอมเพรียวและยืดสูงขึ้น  
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การออกแบบตกแตงตางๆก็หันมาใชลวดลายท่ีมาจากธรรมชาติท่ีดัดแปลงรูปทรงหลายๆอยางเขา
ดวยกัน เชน เปลือกหอยแครง กิ่งไม กอนหิน และนอกจากนี้ก็ยังพบวามีการใชลวดลายประดิษฐ
จากดอกไม ผลไม และพวงมาลัยมาประดับดวยเชนกัน  (สหภพ ตั้งมหาเมฆ,วิทยานิพนธ, 2550:72) 
ท้ังนี้รูปรางลวดลายในลักษณะนี้สะทอนถึงความรื่นเริงบันเทิงใจตามลักษณะของยุคสมัยนั้น โดย
รูปแบบโรโกโกนี้จะจัดอยูในประเภทของงานประดับประดา (Ornamentel Style) โดยมีลักษณะท่ีดู
นูนขึ้นมาอยางบางเบาจากพ้ืนผิวมากกวาท่ีจะมีลักษณะเปนมวลท่ีดูแข็งแกรงหรือดูเหมือนทะลุ
ออกมาจากสวนตางๆในแบบศิลปะบาโรก งานตกแตงสถาปตยกรรมแบบโรโกโกนั้นเฟองฟูมาก
ในแถบประเทศเยอรมนตีอนใต และกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียนอกเหนือจากประเทศฝรั่งเศสท่ี
เปนตนตําหรับดวย ซ่ึงจะเห็นไดจากการนําเอาแนวคิดของงานจิตรกรรม งานประติมากรรมและ
งานมัณฑนศิลปหลากหลายสาขามาผสมผสานกับงานสถาปตยกรรมจนกอเกิดผลงานโดยรวมท่ีดู
วิจิตรพิสดารและดูมีชีวิตชีวาและมีความเปนเอกลักษณท่ีสามารถรับรูถึงรูปแบบศิลปะไดอยาง
ชัดเจน (วิจิตร เจริญพักตร, 2544: 191-193) 

 1.3 ลวดลายประดับแบบอาร์ต นูโว (Art Nouveau)    

    ศิลปกรรมท่ีใชช่ือวาอารต นูโวนั้นปรากฏขึ้นในยุโรปชวง ค.ศ. 1890 และไดรับ
ความนิยมสูงสุดในชวง ค.ศ. 1900 โดยไดแผอิทธิพลครอบคลุมท้ังยุโรปและอเมริกา ความหมาย
ของคําวา อารต นูโวนั้น หมายถึง สไตลใหม ซ่ึงเกิดจากการท่ีกลุมแนวรวมศิลปนมารวมตัวกันจัด
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ ในกรุงปารีส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาแนวทางใหมๆของ
ศิลปะและศิลปะประยุกต การส่ือความหมายของอารต นูโวอาจกลาวไดวา เปนความพยายามของ
กลุมสถาปนิกและนักออกแบบท่ีตองการเขาถึงมวลชนกลุมใหม และเปนปรากฏการณของการ
รวมตัวในหมูวิจิตรศิลปทุกๆดาน ท้ังจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ เรขศิลป หัตถกรรม 
เครื่องเงิน และเครื่องเรือน (ภาพท่ี 29)  ตลอดจนเปนการท่ีศิลปนพยายามท่ีจะสรรหาวัสดุทาง
โครงสรางใหมๆ  เพ่ือนํามาใชใหเกิดความแปลกใหมในงานออกแบบ ไมวาจะเปน เหล็กหลอ และ
กระจก (พรสนอง วงศสิงหทอง, 2547: 169) รูปแบบศิลปะอารต นูโวนั้นมีความเฉพาะตัวในเรื่อง
ของเสนสาย หรือลวดลายพันธุไมเล้ือยท่ีมีความสลับซับซอน มีการสรางสรรคลวดลายแบบ
นามธรรมหรือรูปทรงอินทรีย (รูปทรงเรขาคณิต) การใชเสนท่ีคอยๆ ยืดตัวแลวบิดคดเคี้ยว เสนสาย
มักจะมีลักษณะท่ีเคล่ือนไหวอยางเปนธรรมชาติ ไมวาจะแสดงออกในเรื่องของรูปทรงธรรมชาติท่ี
เหมือนจริงหรือไมก็ตามเสนสายแบบอารต นูโวนี้ไดถูกใชอยางกวางขวางจนกลายเปนสไตลการ
ออกแบบท่ีทรงอิทธิพลมากท่ีสุดในขณะนั้น (พรสนอง วงศสิงหทอง, 2547: 174)  
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ขอสังเกตอีกประการคือ การออกแบบลวดลายมักอยูในกรอบพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน โดยลวดลายจะมี
ลักษณะเคล่ือนไหวอยูในกรอบนั้นๆ (ภาพท่ี 27-28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 27 ตัวอยางภาพ ศิลปะอารต นูโว, Belgium 
ท่ีมา : Gabriele Fahr Becker, Art Nouveau (Tadem verlag GmbH, 2007), 144. 
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ภาพท่ี 28 ตัวอยางภาพ ศิลปะอารต นูโว, ภาพพิมพแกะไม, Munich, Germany 
ท่ีมา : Gabriele Fahr Becker, Art Nouveau (Tadem verlag GmbH, 2007), 239. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 29 ตัวอยางภาพ ศิลปะอารต นูโว, New York, USA 
ท่ีมา : Gabriele Fahr Becker, Art Nouveau, (Tadem verlag GmbH, 2007), 317. 



31 
 

 
 

 1.4 ลวดลายต่างๆ ทีปรากฏในตาํหนักใหญ่วงับางขุนพรหม   

    ลวดลายท่ีพบจากท้ังผนังดานในและดานนอกตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม 
สามารถจําแนกประเภทและกลุมของลวดลายได ดังนี ้

   ลายพนัธ์ุพฤกษา        

   ลายพันธุพฤกษาถือวาเปนองคประกอบหลักของลวดลายท่ีพบไดแทบจะทุก
ตําแหนง โดยรูปแบบของลายพันธุพฤกษานั้นมีท้ังแบบธรรมชาติและแบบประดิษฐและมีลักษณะ
ของลวดลายท่ีหลากหลาย ตามแตชนิดของพืชท่ีนํามาใชส่ือความหมายในผลงาน โดยลวดลายท่ีพบ
นั้นมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน เพียงแตมีความซับซอนมากนอยแตกตางกันตามพ้ืนท่ี (ภาพท่ี 30) เม่ือ
เปรียบเทียบกับภาพตัวอยางของลวดลายพันธุพฤกษาท่ีประดับบนมหาวิหารเซนตพอล ท่ีประเทศ
อังกฤษ (ภาพท่ี 24) แลวพบวามีรูปแบบลวดลายธรรมชาติ สามารถส่ือถึงใบไม ดอกไม และลายมี
ปริมาตรชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30 ลักษณะลวดลายพันธุพฤกษาของตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม 

 



32 
 

 
 

   ลายผลไม้        
  ลายผลไมสามารถพบไดท่ัวไปและมักจะแทรกอยูตามลายพันธุพฤกษา พบวามีท้ัง
ลักษณะเปนพวง และเปนผลเดี่ยวท่ีนํามาประดับเปนกลุมลาย (ภาพท่ี 30) การประดับลายผลไม
เชนนี้ก็สามารถพบไดในศิลปะแบบบาโรกและโรโกโก (ภาพท่ี 24) แตโดยสวนใหญแลวจะนิยมใช
แทรกตามลายพันธพฤกษาแบบบาโรกเพ่ือเติมเต็มชองวางของลายพันธุพฤกษาใหมีชองไฟหรือ
ระยะหางของลวดลายท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ยังทําใหลวดลายมีปริมาตรท่ีชัดเจนขึ้นจากรูปทรงกลม
ขนาดเล็กใหญ เม่ือนํามาเกาะเปนกลุมก็จะทําใหปริมาตรของลายดูพุงขึ้นจากระนาบพ้ืนผิว ทําให
เกิดมิติของวัตถุ สามารถสรางระยะการมองเห็นจากระยะไกลไดดีขึ้น 

  เสาเกลยีว        
  เสาเกลียว เปนองคประกอบทางสถาปตยกรรม ท่ีใชกันมาตั้งแตยุคกลางและเปนท่ี
นิยมในสมัยบาโรกจนถือวาเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของศิลปะนี้ ใชในการตกแตงเฟอรนิเจอร และ
ในงานสถาปตยกรรมก็มีตัวอยางท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ ท่ีรองรับหลังคาของแทนบูชาขนาดใหญในมหา
วิหารเซนตปเตอร ท่ีกรุงโรม (ภาพท่ี 32) ซ่ึงออกแบบโดยศิลปนบาโรกท่ีมีช่ือเสียงของอิตาลี (100 
ป วังบางขุนพรหม, 2549: 66) การใชเสาเกลียวแทนเสากลมปกติจะชวยใหรูปทรงเกิดความ
เคล่ือนไหว ออนหวาน ไมหยุดนิ่งหรือแข็งกระดาง (ภาพท่ี 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31 เสาเกลียวบริเวณหนาตางพาลลาเดียนของตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม 
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ภาพท่ี 32 ตัวอยางเสาเกลียวของแทนบูชา ท่ีมหาวิหารเซนตปเตอร ประเทศอิตาลี 
ท่ีมา: เสาเกลยีวของแท่นบูชา ทีมหาวหิารเซนต์ปีเตอร์ ประเทศอติาล,ี เขาถึงเม่ือ 15 กรกฎาคม 2560, 
เขาถึงไดจาก  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/60/da/51/60da51a102ea063bd885133 
cfc4f6e31--san-pedro-roma.jpg 
 

   ลายเปลอืกหอย        

   ลายเปลือกหอยเปนลวดลายประดับท่ีพบไดมากท้ังภายในและภายนอกตําหนัก
ใหญ วังบางขุนพรหม โดยการใชลายเปลือกหอยนั้นมีมาตั้งแตสมัยเรอเนซองสและถูกนํามาใช
อยางแพรหลายในสมัยบาโรก และโรโกโก (100 ป วังบางขุนพรหม, 2549: 66) ลายเปลือกหอยสมัย 
โรโกโกจะนี้ประกอบดวยเสนโคงหลายทางเพ่ือแสดงออกถึงความเคล่ือนไหวในขณะท่ีลายเปลือก
หอยแบบบาโรกจะเรียบงายตามสไตลเปลือกหอยธรรมชาติมากกวาการเสริมแตงใหมีลักษณะมวน
มากกวาปกติ  ลวดลายเปลือกหอยของวังบางขุนพรหมพบได ท่ัวไปท้ังหนาจั่ว  หนาบัน  
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กรอบหนาตาง และประดับท่ีหัวเสา แตละแหงก็จะใชลักษณะรูปทรงท่ีตางกันไปตามความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีลายแตตําแหนงท่ีประดับมักอยูตรงกึ่งกลางหรืออยูดานบนสุดของกลุมลาย 
อาจจะเปนเปลือกหอยหงายหรือเปลือกหอยคว่ําก็ได และยังพบวาบางแหงเปนลายเปลือกหอยแบบ
ซอนช้ัน ทําใหเกิดปริมาตรลายท่ีชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 33 ตัวอยางลายเปลือกหอยคว่ํา ของตําหนกัใหญ วังบางขุนพรหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 34 ตัวอยางลายเปลือกหอยหงายซอนช้ัน ของตําหนกัใหญ วังบางขนุพรหม 
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ภาพท่ี 35 ตัวอยางลายเปลือกหอย, St. Peter Cathedral, Italy 
ท่ีมา: ลายเปลอืกหอย, St. Peter Cathedral, Italy, เขาถึงเม่ือ 15 กรกฎาคม 2560, เขาถึงไดจาก   
https://s-media-cache-ak0.pinimg. com/ originals/32/fe/20/32fe20da8716cdbd7baeb 
7652699b5a6.jpg 

 

   Scroll gable (ภาพท่ี 36)        
   หนาจั่วหรือปูนปนเหนือชองเปดท่ีประกอบขึ้นจากเสนโคงแบบมวนท่ีทํามุมกับ
ฐานของจั่วคลายค้ํายันเพ่ือใชรองรับลวดบัวรูปโคง (100 ป วังบางขุนพรหม, 2549: 67) การใชเสน
โคงลักษณะนี้มักใชเปนลายค้ํายันสองขางเพ่ือรับกับจั่ว คิ้ว และกลุมลายท่ีอยูดานบน บางครัง้พบวา
ใชเสนโคงเรียบๆ ธรรมดา แตบางครั้งก็พบวาใชลายพันธุพฤกษาลอมรอบเพ่ือลดความแข็งกระดาง
ของตัวลาย ในอาคารแบบบาโรกจะใชประดับในสวนตางๆ เชน หนาบัน หรือใชทําเปนลายปูนปน
ประดับกรอบประตู กรอบหนาตาง เปนตน (ภาพท่ี 37) 
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ภาพท่ี 36 ตัวอยาง Scroll Gable  ของตําหนักใหญ วังบางขนุพรหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 37 ตัวอยาง Scroll Gable ประดับหนาบันอาคารแบบบาโรก, อัมสเตอรดัม, เนเธอแลนด 
ท่ีมา: Scroll Gable ประดับหน้าบนัอาคารแบบบาโรก, อมัสเตอร์ดัม, เนเธอแลนด์, เขาถึงเม่ือ 15 
กรกฎาคม 2560, เขาถึงไดจาก   http://lookuparchitecture.com/ historybaroque/baroqueamsterdam 
500.gif 
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   Cartouche (ภาพท่ี 38)       
   เปนองคประกอบท่ีใชในการตกแตงอาคาร มีลักษณะเปนกรอบท่ีมีเสนโคง
ลอมรอบ หรือผูกลายตางๆเขาไปตรงบริเวณกึ่งกลางจะเรียกวา panel ซ่ึงอาจจะมีลักษณะโคง
ออกมาหรือเวาเขาไปก็ได ในสถาปตยกรรมยุโรปมักจะมีการแกะสลักหรือทําเปนโลหรือสัญลักษณ
ท่ีอาจมีการประดับตัวอักษรประจําตระกูลของผูเปนเจาของ (100 ป วังบางขุนพรหม, 2549: 67)  
หรือส่ิงท่ีเกี่ยวของกับสถาปตยกรรมแหงนั้นการใช Cartouche พบวามักใชเปนตัวออกลาย หรือเปน
สวนกึ่งกลางท่ีจะกระจายลายประดับออกไปรอบๆ ท่ีตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม ไมพบวาใช
สัญลักษณใดๆ ท่ีแสดงถึงเจาของวังอยางเชนในยุโรป หากแตใชสําหรับเปนลายประดับธรรมดา
เทานั้น รูปทรงท่ีพบนั้นคลายกันท้ังหมด ตางกันท่ีขนาดใหญเล็กตามตําแหนงท่ีนําไปประดับ 
อาคารแบบบาโรกในตางประเทศนั้นมีการ Cartouche หลากหลายรูปทรงและพบวาถูกในการใช
เปนลวดลายประดับท่ีไดรับความนิยม (ภาพท่ี 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 38 ตัวอยาง Cartouche บริเวณหนาบัน ทางเขาช้ัน1 ของตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม 
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ภาพท่ี 39 ตัวอยาง Cartouche ประดับหนาบันอาคารแบบบาโรกในประเทศอังกฤษ 
ท่ีมา: Cartouche ประดับหน้าบันอาคารแบบบาโรกในประเทศองักฤษ, เขาถึงเม่ือ 15 กรกฎาคม 
2560, เขาถึงไดจาก http://www.speel.me.uk/ sculptlondon/lonpicv/vicstatkeystone.jpg 

 

     Festoon (ภาพท่ี 40)       
  เปนลวดลายท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากรูปทรงพวงมาลาโดยอาจจะเปนรูป
พวงดอกไมหรือใบไม มักมีลักษณะท่ีผูกเปนหวงท้ิงชาย โดยปรากฏใหเห็นมาตั้งแตสมัยโรมัน โดย
เปนลายสลักหินเลียนแบบพวงมาลาประดับแทนบูชาในเทวสถาน และนิยมใชประดับเฟอรนิเจอร 
และสถาปตยกรรมแบบบาโรก (100 ป วังบางขุนพรหม, 2549: 67) แตก็ไดรับความนิยมในการ
นํามาประดับหัวเสาแบบโรโกโกมากเชนเดียวกันพบวาท่ีตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม ลวดลายนี้
มักใชประดับหัวเสาโดยออกแบบใหหอยลงมาจากวงกนหอยของหัวเสาไอโอนิกแทนการใชใบไม
ประดับในเสาแบบโครินเธียน การประดับโดยใช Festoon นั้นคอนขางหลากหลาย โดยจะเห็นไดวา
ในอาคารบาโรกในตางประเทศใชรูปทรงดอกไมและผลไมกันอยางแพรหลาย (ภาพท่ี 41) 
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ภาพท่ี 40 ตัวอยาง Festoon ประดับหัวเสาของตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 41 ตัวอยาง Festoon ประดับอาคาร, Chiesa del Gesù (Palermo), Italy. 
ท่ีมา: Festoon ประดับอาคาร, Chiesa del Gesù (Palermo), Italy, เขาถึงเม่ือ 15 กรกฎาคม 2560, 
เขาถึงไดจาก   http://www.wondersofsicily.com/images/1000x700-Palermo-Chiesa-del-Gesu-
20150322-Palermo-002_1520.jpg 
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   ลายดอกกล้วยไม้แคทลยีา (ภาพท่ี 51)     

  ลายดอกกลวยไมแคทลียานีเ้ปนลายเฉพาะพบท่ีวังบางขุนพรมและไมพบวาถูกใช
ในศิลปะตะวันตกมากอน ท่ีมาของลายนี้มาจากพระนิยมสวนพระองค ซ่ึงมีความสนพระทัยใน
พันธุกลวยไมชนิดนี้เปนพิเศษ  โดยทรงเพาะพันธุกลวยไมชนิดนี้จนเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางจนได
พันธุแคทลียาลูกผสมช่ือ "กลวยไมบริพัตร" (50 ป วังบางขุนพรหม, 2553: 51) (ภาพท่ี 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 42 ตัวอยางดอกกลวยไมแคทลียา 
ท่ีมา: ดอกกล้วยไม้แคทลยีา, เขาถึงเม่ือ 15 กรกฎาคม 2560, เขาถึงไดจาก   
http://img.tarad.com/shop/s/singhadang/imglib/spd_20100306133950_b.jpg20150322-Palermo-
002 

 

   ลายหัวเสา (ภาพท่ี 40)       
   ลายหัวเสาท้ังหมดพบวาเปนลายหัวเสาแบบไอโอนิกท่ีมีลายมวนกนหอยเปนหลัก
แตมีการใชลวดลายอ่ืนเขามาประดับเพ่ิมเติม เชน ลายเปลือกหอยเล็กๆ ประดับตรงกลาง หรือใช
ลายพวงมาลาหอยตรงกลางระหวางหัวเสา ลักษณะหัวเสาแบบไอออนิกประดับดวย Festoon หรือ
ลายพวงมาลาเชนนี้พบไดมากในการประดับหัวเสาในอาคารแบบบาโรก 
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   ลายม้วนรูปตวั C (ภาพท่ี 43)      
  ลายมวนท่ีเปนลายประดับท่ีใชมาเรียงตอกันใหเปนแนวยาวไปตามขอบคิ้วของ
อาคาร เปนลวดลายประดับท่ีใชโดยท่ัวไป แตบางครั้งอาจนํามาตอกันใหเกิดลวดลายในรูปทรง
อ่ืนๆ ก็ได ใชสําหรับเติมชองวางใหเพ่ือใหรูสึกถึงความตอเนื่องและเคล่ือนไหว บางครั้งลายก็มี
ลักษณะท่ีมวนจนเปนกนหอย ลักษณะลายมวนรูปตัว C นี้พบวาถูกใชเพ่ือสรางมิติและเติมเต็มพ้ืนท่ี
ใหแกขอบคิ้วและแนวลวดบัวของตําหนักใหญแหงนี้เพ่ือใหเกิดความรูสึกล่ืนไหลและตอเนื่อง แต
ไมพบวาถูกใชเปนลวดลายประดับในตําแหนงดังกลาวในอาคารบาโรกในยุโรป มีความเปนไปได
วาลวดลายนี้อาจถูกนํามาปรับใชเพ่ือใหเกิดรูปแบบใหมๆ เฉพาะท่ีตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม
เทานั้น 

 

 

 

 

ภาพท่ี 43 ตัวอยางลายรูปตวั C ประดับแนวขอบคิว้ของผนงัอาคารตําหนกัใหญ วังบางขุนพรหม 

 

   ลวดลายพเิศษ  (ภาพท่ี 56)      
  เปนลวดลายประเภทประติมากรรมนูนสูงท่ีใชประดับตกแตงภายในตําหนักพบวา
มีความนาสนใจอยางมาก เพราะมีรูปแบบศิลปะท่ีตางจากลวดลายปูนปนอ่ืนๆ ท่ีเปนแบบบาโรก 
แตประติมากรรมช้ินนี้เปนประติมากรรมแบบอารต นูโว เนื่องจากลักษณะของงานประดับท่ีอยูใน
กรอบพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน รวมท้ังลักษณะเสนสายหรือสไตลงานเชนนี้จัดอยูในงานประดับในศิลปะ 
อารต นูโว อยางชัดเจน 
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    ลวดลายประดิษฐ์ทีอยู่ในกรอบรูปทรงเรขาคณติ  (ภาพท่ี 52)   
    เปนลายลักษณะเรียบงายมักปรากฏในตําแหนงเหนือชองหนาตาง และใชประดับ
พ้ืนท่ีวางบนเสาเหล่ียม ท่ีตําหนักใหญนี้พบตามผนังอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีวาง อาจใชประดับตกแตงผนัง
เพ่ือลดความนาเบ่ือของผนังเรียบธรรมดาใหดูมีชีวิตชีวาขึ้นมา  

    ลายประดับเพดาน (ภาพท่ี 44)      
   ลายพันธุพฤกษาประดิษฐท่ีมีความละเอียดวิจิตรบรรจง ใชประดับบนเพดาน 
พบวาลายบางตําแหนงมีปริมาตรของลายท่ีชัดเจน และลายบางตําแหนงมีลวดลายท่ีเล็ก ปริมาตร
ลายบางเบา และยังพบวาลวดลายบนเพดานในหองก็จะมีความหรูหรามากกวาบริเวณโถงทางเดิน 
ลวดลายบางสวนมีเอกลักษณของลายแบบอารต นูโว ท่ีมักจะทําลายใหอยูในรูปทรงเรขาคณิตหรือ
กรอบท่ีชัดเจน แตลายเพดานบางแหงก็ใชรูปแบบท่ีมีรูปแบบลายประดับแบบโรโกโก ลายเหลานี้
มักปรากฏอยูในหองสําคัญ ๆ เชนหองสีชมพูซ่ึงใชเปนหองประกอบพิธีทางศาสนา หรือโถงอาคาร
ในตําแหนงสําคัญๆ เชน บรเิวณบันได (ภาพท่ี 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 44 ตัวอยางลายเพดานบริเวณโถงทางเดนิ ตําหนกัใหญวังบางขุนพรหม 
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2.  วเิคราะห์ลวดลายประดบัตกแต่งตาํหนักใหญ่ วงับางขุนพรหม  

 จากการสํารวจลวดลายประดับตําหนักใหญวังบางขุนพรหม พบวาลักษณะลวดลายท่ี
ปรากฏท้ังภายนอกและภายในของตัวอาคารนั้นถูกออกแบบขึ้นโดยนํารูปแบบหรือแนวทางในการ
ออกแบบจากศิลปะบาโรกและศิลปะแบบโรโกโก ลวดลายท่ีปรากฏตามสวนตางๆของอาคารนั้นมี
การผสมผสานกันอยางลงตัวโดยไมยึดแบบแผนทางศิลปะแบบใดแบบหนึ่ง และ มีบางสวนท่ีมีการ
ตกแตงโดยใชรูปแบบศิลปะอารต นูโว ดังนั้นอิทธิพลรูปแบบศิลปะท่ีสถาปนิกนํามาออกแบบ
หลักๆนั้นสามารถจัดกลุมได 3 รูปแบบ ไดแก ลวดลายประดับหลักท่ีพบเปนแบบบาโรก (ภาพท่ี 
46) พบไดตามลายปูนปนเกือบท้ังหมดของอาคาร ลายประดับแบบโรโกโกพบในบางตําแหนง เชน 
ผนังอาคารดานนอกและลายเพดานและลายแบบอารต นูโว พบท่ีลายเพดานบางสวน ลายในกรอบ
ส่ีเหล่ียม และประติมากรรมน้ํ าพุจําลองรูปเงือกเลนดนตรี บริเวณโถงหบาบันไดทางขึ้น 

  จากการศึกษาเรื่องรูปแบบลวดลายบาโรก โรโกโก และอารต นูโว จากลักษณะ
ลวดลายประดับในอาคารท่ีเปนตนแบบในตางประเทศหลายๆ แหงแลวพบวา รูปแบบลวดลาย
ประดับตําหนักใหญ วังบางขุนพรหมนั้นมีรูปแบบท่ีพิเศษ แตกตางจากลวดลายประดับท่ีถูกใช
ตกแตงอาคารในยุโรป แตก็มีสวนใกลเคียงกันในเรื่องรูปทรงและแมบทของลาย ผูวิจัยเองมี
ความเห็นวา ลวดลายประดับหลักๆ ท่ีอยูตามสวนตางๆ ของตําหนัก เชน หนาจั่ว หนาบัน หัวเสา 
ขอบคิ้ว เปนตน ลวดลายเหลานี้เปนลวดลายท่ีพบไดท้ังในศิลปะแบบบาโรกและโรโกโก แตเม่ือนํา
ลวดลายเหลานี้มาเปรียบเทียบกับลวดลายท่ีเปนศิลปะดั้งเดิมในอาคารของยุโรปแลวพบวา รูปแบบ
ท่ีใกลเคียงหรือเดนชัดมากท่ีสุด คือลวดลายแบบบาโรก อาจกลาวไดวาลวดลายท่ีอยูบนกรอบ
หนาตาง และลายอ่ืนๆ ท้ังหมดเปนศิลปะแบบบาโรกสวนลวดลายแบบโรโกโกนั้นไดรับการพัฒนา
มาจากลวดลายแบบบาโรกอีกทอด มีการใชวัตถุท่ีเหมือนกัน เชน เปลือกหอย หิน พันธุพฤกษา แต
เอกลักษณของลายแบบโรโกโกท่ีเห็นเดนชัดท่ีสุดคือ ปริมาตรของลวดลายท่ีบางเบา ตัวลายเล็ก
ละเอียด มีการวางลวดลายเต็มพ้ืนท่ี จากการสังเกตลวดลายประดับท่ีปรากฏบนตําหนักแหงนี้พบวา 
สวนท่ีมีรูปแบบใกลเคียงท่ีสุดมีเพียงแคลายประดับบนเพดานบริเวณโถงบันไดและในหองสําคัญๆ 
เชน หองสีชมพู ซ่ึงใชลวดลายท่ีละเอียดมาก ขนาดของเสนสายนั้นเล็กและพล้ิวไหวมากกวา
ลวดลายท่ีปรากฏในสวนอ่ืนๆ สวนรูปแบบอารต  นูโวนั้นพบวามีอยู 3 สวนดวยกัน คือ ลายประดับ
รูปกลวยไมแคทลียาในกรอบส่ีเหล่ียมซ่ึงเปนรูปแบบลวดลายท่ีมีแบบแผนของศิลปะอารต นูโว  
ท่ีมักจะออกแบบลวดลายในกรอบพ้ืนท่ีลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะกรอบส่ีเหล่ียม เนื่องจาก
อารต นูโว เริ่มตนจากงานประเภทเรขศิลป หรือเรียกงายๆวา นิเทศศิลป และถูกนํามาใชในงาน
ประเภทตางๆในเวลาตอมา อีกช้ินท่ีพบคือกระเบ้ืองเคลือบท่ีทําเปนน้ําพุเทียมรูปเงือกเลนดนตรีนั้น
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มีลักษณะเสนสายและการจัดวางวัตถุในกรอบแบบอารต นูโวอยางชัดเจนท่ีสุด และท่ีสุดทายคอืลาย
เพดานบริเวณโถงทางเดินท่ีใชเสนสายท่ีอยูในฟอรมของรูปทรงเรขาคณิต เม่ือเทียบกับงานอารต  
นูโวในตางประเทศแลวพบวามีลักษณะใกลเคียงกันมาก     
 เนื่องจากวาลวดลายประดับแบบบาโรกและโรโกโกมีความใกลเคียงกัน มีแมลายชนิด
เดียวกัน แตตางกันในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ แตรูปแบบลวดลายอารต นูโวมีเอกลักษณท่ีชัดเจนอยู
แลว แนวทางในการศึกษาวิเคราะหลวดลายประเภทตางๆจากท่ีปรากฏอยูในแตละสวนของอาคาร
ตําหนักใหญวังบางขุนพรหมสามารถพิจารณาแบบเทียบเคียงแนวคิด ทฤษฎี และตัวอยางลวดลาย
ตนแบบในศิลปะตะวันตกดังนี้ 

 1. มุขทิศตะวนัออกด้านปีกขวาของตาํหนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 45 มุขทิศตะวันออกดานปกขวาของตําหนัก 
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   การประดับลวดลายปูนปนในตําแหนงนี้ เปนศิลปะบาโรกท่ีมีความเรียบงาย มัก
ประกอบดวยลวดลายพันธุพฤกษาท่ียังคงความเปนธรรมชาติอยู มีการใชลายมวนคลายรูปตัว S ยืด
สูงขึ้นตามกรอบหนาตาง และไมไดประดับประดาลวดลายท่ีละเอียดหรือซับซอนมากนัก ในสวน
ขอบคิ้วดานบนจะประดับลายมวนรูปตัว C ลักษณะคลายกนหอย ถัดขึ้นไปเปนสวนของหนาจั่วท่ีมี
ลักษณะโคงออกและเวาเขาสลับกัน มีการเปดชองดานขางและอยูในกรอบรูปทรงสามเหล่ียม  
ซ่ึงหนาจั่วลักษณะนี้เรียกวา Broken Pediment ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีไดรับความนิยมในสถาปตยกรรม  
บาโรก 

 2. มุขชันสองหอกลมด้านทิศใต้      

    ลวดลายท่ีใชประดับกรอบซุมหนาตางพาลลาเดียน (Palladian Window)(หนาตาง
พาลลาเดียน คือ หนาตางท่ีเปนชุดสามบานติดกันโดยหนาตางบานตรงกลางจะมีความสูงมากท่ีสุด
และดานบนมักจะเปนรูปทรงโคงเปนสวนใหญ ) ประกอบดวยลวดลายพันธุพฤกษาแบบธรรมชาติ 
และมีลายดอกไมและผลไมท่ีมีความละเอียดมากกวากรอบซุมหนาตางในแบบอ่ืน สวนของเสนโคง
(Scroll Gable) มีลายพันธุพฤกษาประกอบทําใหเสนโคงดูออนชอยมีความสวยงามกวาของเสนโคง
ของกรอบซุมท่ีหนาตางมุขดานทิศตะวันออกดานปกขวาท่ีเสาแบบเหล่ียม มีลายหัวเสาเปนแบบไอ
โอนิกท่ีมีลายรูปเปลือกหอยประดับอยูตรงกึ่งกลางของหัวเสาดวย ท้ังนี้เม่ือพิจารณาจากการประดับ
ลวดลายท่ีมีการผูกลายท่ีเนนรายละเอียดท่ีมากกวาบริเวณอ่ืนๆ อาจดูเหมือนวาลวดลายบริเวณนี้จัด
อยูในรูปแบบของศิลปะแบบโรโกโก แตหากเทียบกับความละเอียดของลวดลายตามแบบศิลปะโร
โกโกท่ีแทจริงอยางลวดลายประดับในพระราชวังแวรชาย ในประเทศฝรั่งเศส ก็จะพบวาลวดลาย
ตําแหนงมุขหอกลมนี้ยังไมใกลเคียงกับนิยามของคําวาวิจิตรบรรจงอยางโรโกโกเทาใดนัก จึงสรุป
ไดวาลวดลายของมุขบริเวณนี้ก็ยังคงมีลวดลายแบบบาโรกอยู ถึงแมวาจะมีรายละเอียดของลายท่ี
มากกวาบริเวณอ่ืนๆก็ตาม (ภาพท่ี20) 

 3. มุขชันสองของทางเข้าด้านทิศตะวนัออก (ภาพท่ี 46)     

    การประดับลวดลายบนกรอบซุมหนาตางมีลักษณะรูปแบบเดียวกับมุขช้ันสองหอ
กลมดานทิศใตแตตางกันตรงท่ีมีเสาเปนเสาแบบเกลียวท่ีนิยมใชในศิลปะบาโรก มุขบริเวณนี้จึงจัด
อยูในประเภทลวดลายประดับแบบบาโรก เชนเดียวกันกับมุขช้ันสองของหอกลม  
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ภาพท่ี 46 มุขช้ันสองของทางเขาดานทิศตะวันออก 

 

 4. มุขชันหนึงของทางเข้าด้านทิศตะวนัออก  (ภาพท่ี 47)   
     สวนประกอบท่ีเปนจุดเดนของกรอบซุมประตูดานนี้คือCartouche ซ่ึงมีขนาดใหญ
ตรงกลาง ลอมรอบดวยลายพันธุพฤกษาแบบธรรมชาติ มีดอกไมและลายมวนประดับถัดออกมาจาก
ลายลายพันธุพฤกษา และมีลายประดับรูปกาบหอยคว่ําอยูดานลาง Cartouche กรอบซุมประตูมีลาย
มวนบรรจบกันบริเวณกึ่งกลางของกรอบประตู ดานขางและดานในของซุมประตู ปรากฏลายพันธุ
พฤกษาท่ีหอยตัวลงมาจากขอบลางของกรอบซุมประตู  โดยเปนลายพันธุพฤกษาและดอกไมแบบ
ธรรมชาติหอยลงมาดานลางคลายพวงอุบะ ในสวนของเสากลมมีลายหัวเสาแบบไอโอนิกท่ีมีลายรูป
เปลือกหอยประดับอยูตรงกึ่งกลางของหัวเสาและมีลายเหมือนพวงอุบะหอยลงมาจากตรงกึ่งกลาง 
เม่ือวิเคราะหรูปแบบการประดับท่ีมี Cartouche ขนาดใหญลอมรอบดวยลายรูปตัว C ท่ีมีลายพันธุ
พฤกษาสอดแรกอยูลักษณะลวดลายแบบนี้จัดอยูในประเภทลวดลายแบบบาโรก  
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ภาพท่ี 47 มุขช้ันหนึ่งของทางเขาดานทิศตะวันออก 

 

 5. หน้าต่างผนังด้านทิศตะวนัออกของชันสอง  (ภาพท่ี 48)   
    ซุมหนาตางประกอบดวยกรอบซุมโคงท่ีมีลายมวนบรรจบกันตรงกึ่งกลางของซุม มี
คิ้วหนาตางและมีCartouche ลอมรอบดวยลายพันธุพฤกษาประดิษฐ ประดับอยูตรงกึ่งกลางของคิ้ว
ดานบนของหนาตาง มีสวนของเสนโคง (scroll gable) ยืดตัวสูงตั้งแตบัวหัวเสาไปบรรจบคิ้ว
หนาตางดานบน ดวยลักษณะการประดับลวดลายท่ีมีปริมาตรลายชัดเจนนี้เปนลักษณะของลวดลาย
แบบบาโรก หัวเสาท่ีประดับอยูบริเวณใกลเคียงเปนเสาแบบไอโอนิกท่ีมีลายรูปเปลือกหอยประดับ
อยูตรงกึ่งกลางของหัวเสา และมีลายคลายพวงอุบะหอยลงมาจากตรงกึ่งกลาง ลักษณะของการ
ประดับหัวเสาเชนนี้ถูกใชโดยท่ัวไปในตําหนักใหญแหงนี้ ซ่ึงพบวาในอาคารแบบบาโรกใน
ประเทศแถบยุโรปหลายๆแหงก็ใชรูปแบบการประดับหัวเสาเชนนี ้
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ภาพท่ี 48 หนาตางผนังดานทิศตะวันออกของช้ันสอง 
 

 6. หน้าต่างผนังด้านทิศตะวนัออกของชันหนึง (ภาพท่ี 49)   
   คิ้วหนาตางเปนแบบโคงเรียบๆ ดานลางคิ้วประกอบดวยลายเปลือกหอยคว่ําขนาด
ใหญเปนจุดเดนของลายกรอบหนาตางกลุมนี้ พรอมท้ังประดับดวยลายพันธุพฤกษาประดิษฐท้ังนี้
หนาตางกลุมนี้มีจุดเดนของลวดลายประดับเปนลายเปลือกหอยขนาดใหญท่ีมีลักษณะมวนแสดง
ความเคล่ือนไหว ซ่ึงรูปแบบลายเปลือกหอยเชนนี้มักจะพบในศิลปะแบบโรโกโกแตอยางไรก็ดี
ภาพรวมของกรอบหนาตางท้ังหมดนั้นดูเรียบงายตามแบบกรอบหนาตางท่ีพบไดท่ัวไปในอาคาร
แบบบาโรก กลาวคือ ใชเสนโคงมวนแบบ Scroll Gable เปนสวนประกอบอยางชัดเจน มีคิ้วทรง
โคงรูปทรงเรียบๆ ดานบน สวนลายประดับตรงกลางก็เปนลายเรียบๆ จงึจัดวาหนาตางรูปแบบนี้ใช
แนวการออกแบบอยางบาโรก  
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ภาพท่ี 49 หนาตางผนังดานทิศตะวันออกของช้ันหนึ่ง 
 

 7. หน้าต่างทีมช่ีองแสงรูปวงรีทีวางตวัในแนวนอนอยู่ด้านบน (ภาพท่ี 50) 
  การประดับลวดลายหนาตางกลุมนี้มีจุดเดนท่ีการนําเอารูปวงรีมาใชเปนชองแสง 
แลวประดับลวดลายพันธุพฤกษาแบบธรรมชาติโดยรอบ มีการใชลายดอกไมประดับบริเวณ
ดานลางและดานบนของชองแสง โดยจุดเดนของหนาตางกลุมนี้คือการใชลายเปลือกหอยท่ีมี
ลักษณะซอนกันสามช้ันอยูตรงกลางดานบนสุดของคิ้วท่ีมีการประดับ Cartouche มีการยืดสูงกวา
หนาตางในกลุมอ่ืน กลาวคือสวนของลายมวนเริ่มตนท่ีของดานบนของหนาตางยืดตัวยาวไปจรด
ของคิ้วดานบนของชองแสง  นอกจากนี้คิ้วท่ีประดับเหนือชองแสงมีการหยักซ่ึงมีลักษณะเหมือนใน
กรอบท่ีหนาตางช้ันสองของหอกลม ซ่ึงหนากลุมท่ีมีชองแสงรูปวงรีนี้พบไดท่ีบริเวณช้ันสองดาน
ขอบของมุข ท่ีบริเวณผนังช้ันสองของหองบรรทมทูลกระหมอมทางทิศตะวันตก  และท่ีช้ันสอง
ของหอแปดเหล่ียมดานทิศตะวันฝงทิศใต ลักษณะกรอบหนาตางนี้นิยมมากในอาคารแบบบาโรก  
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ภาพท่ี 50 หนาตางท่ีมีชองแสงรูปวงรีท่ีวางตัวในแนวนอนอยูดานบน 
 

 8. หน้าต่างรูปไข่ (หน้าต่างดอร์เมอร์) (ภาพท่ี 17)    
   กรอบหนาตางรูปไขท่ีมีปูนปนแบบเรียบท่ีไมปรากฏลวดลายพันธุพฤกษา และมีคิ้ว
ทรงโคงอยูดานบน ลักษณะการประดับลวดลายลอมรอบกรอบหนาตางรูปไขจัดวาเปนเอกลักษณ
อันโดดเดนท่ีถูกนํามาใชอยางแพรหลายในสถาปตยกรรมแบบบาโรกหลายตอหลายแหง แตจะมี
ความแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอยตามแตรสนิยมของผูออกแบบ 

 

 9. ลายประดับบนเสาหลอก (ภาพท่ี 51)     

   ลายประดับเสาหลอกเปนลายท่ีพบในเสาหลอกรอบอาคาร ลักษณะลวดลายท่ีใช
ประดับบนเสาหลอกคือลายพันธุพฤกษาประดิษฐอยูในกรอบ ปรากฏอยูท่ีสวนบนและสวนลาง 
ลักษณะลวดลายนั้นใชรูปทรงรูปตัว C ประกอบกันขึ้นมาเปนลวดลาย แตเปนลวดลายท่ีมีความ
เรียบงาย ไมมีรายละเอียดมากนัก  
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ภาพท่ี 51 ลายประดับบนเสาหลอก 
 

 10. ลายดอกกล้วยไม้แคททลยีาในกรอบสีเหลยีม (ภาพท่ี 52)   

   ลวดลายนี้ประดิษฐจากรูปทรงของดอกกลวยไมแคททลียาแบบธรรมชาติในกรอบ
ส่ีเหล่ียมซ่ึงเปนลวดลายในแบบศิลปะอารต นูโว เนื่องจากรูปแบบของศิลปะอารต นูโวนี้นิยมใช
เสนสาย ท่ีมีความเคล่ือนไหวเปนธรรมชาติภายในกรอบรูปทรงเรขาคณิตหรืออยูในพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน 
ไมกระจายเนื่องดวยศิลปะอารต นูโวนั้นมีรากฐานมาจากการออกแบบเพ่ือการโฆษณา ดังนั้นการ
ออกแบบในพ้ืนท่ีจํากัด เชน กระดาษ หรือแผนปาย ก็มักจะอยูในรูปทรงท่ีเหล่ียมเสียเปนสวนใหญ 
(ตัวอยางงานอารต นูโว จากภาพท่ี 28) ลวดลายแบบนี้พบท่ีบริเวณ เหนือแนวลวดบัวท่ีแบงระหวาง
ช้ันอาคาร ของหอกลมช้ันหนึ่งและผนังอาคารเหนือหนาตางของสวนตอเติมใหมดานทิศตะวันตกท่ี
ติดกับหอแปดเหล่ียม 
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ภาพท่ี 52 ลายดอกกลวยไมแคททลียาในกรอบส่ีเหล่ียม 
 

  11. ช่องแสงใต้หน้าต่างชันหนึง (ภาพท่ี 53)     
   ชองแสงนี้มีตรงกลางเปนลาย Cartouche มีลายมวนลอมรอบและแผออกมา
ดานขาง โดยมีพันธุพฤกษาประดับอยูดวยเล็กนอย ลวดลายท่ีดูมีปริมาตรชัดเจนในชองแสงนี้จัดอยู
ในกลุมลักษณะศิลปะแบบบาโรก 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 53 ชองแสงใตหนาตางช้ันหนึ่ง 
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 12. ลายประดับบนเพดาน (ภาพท่ี 54)      
    ลายประดับนี้อยูบริเวณเพดานโถงเหนือบันได มีลักษณะเปนลวดลายพันธุพฤกษา
ประดิษฐท่ีออนชอย  มีการนําลวดลายกาบหอยแบบซอนช้ันเขามาเปนแมลาย การออกแบบลวดลาย
ประดับท่ีเรียวเล็กและมีปริมาตรท่ีบางเบาเชนนี้เปนรูปแบบลวดลายประดับแบบโรโกโก 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 54 ลายประดับบนเพดานบริเวณโถงเหนือบันได 
 

 13. ลายลวดบัวประดับขอบเพดาน (ภาพท่ี 55)     
   ลายประดับนี้ มีลักษณะลวดลาย Cartouche ขนาดเล็กลอมรอบดวยลายพันธุ
พฤกษาแบบธรรมชาติ แผออกไปท้ังดานขาง ลักษณะลวดลายท่ีเรียบงายแตมีปริมาตรชัดเจนเชนนี้
จัดอยูในรูปแบบของศิลปะแบบบาโรก 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 55 ลายลวดบัวขอบเพดาน 
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  14. นําพุทีโถงบริเวณหน้าบันได (ภาพท่ี 56)     

   น้ําพุท่ีเปนงานประติมากรรมตกแตงภายในท่ีมีรูปเงือกเลนดนตรีช้ินนี้มีลักษณะ
เดนตรงท่ีเปนงานประติมากรรมนูนสูงท่ีทําจากกระเบ้ืองเคลือบ งานออกแบบช้ินนี้ถือเปน
ศิลปกรรมแบบอารต นูโวท่ีสําคัญท่ีแสดงออกถึงความเปนอารต นูโวไดชัดเจน โดยประติมากรรม
รูปเงือกเลนดนตรนีี้มีการใชเสนสายท่ีดูออนไหว ออนหวาน และลวดลายบรรจุอยูในกรอบพ้ืนท่ี
ส่ีเหล่ียม ซ่ึงถือวาเปนเอกลักษณสําคัญของศิลปะแบบอารต นูโว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 56 น้ําพุท่ีโถงบริเวณหนาบันได 
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3. วเิคราะห์แนวคดิในการออกแบบลวดลายประดับตาํหนักใหญ่ วงับางขุนพรหม 

  3.1 พระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพตัรสุขุมพนัธ์ุ  

กรมพระนครสวรรค์วรพนิิต  

   ในการออกแบบตัวตําหนักใหญนั้นสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาบริพัตรสุขุม
พันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิตไดทรงมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางในการออกแบบตําหนัก 
ในคราวท่ีเสด็จกลับมารวมงานออกพระเมรุพระราชทานเพลิงศพเจาคุณมารดาสําลี ซ่ึงเปน “คุณ
ยาย” ของพระองค จึงทําใหทรงไดมีโอกาสไปทอดพระเนตรสถานท่ีท่ีใชในการกอสรางตําหนักท่ี
ประทับโดยทรงกําหนดใหมีการลงรากฐานของตัวตําหนักใหญท่ีไดมีการออกแบบไวกอนแลวโดย
การจัดทําแบบแปลนการกอสรางนั้นนาจะมีการเขียนแบบขึ้นโดยนายชางสถาปนิก มาริโอ ตามาน
โญ ชาวอิตาเล่ียน ซ่ึงรับกอสรางดวย เม่ือมีการออกแบบแลวก็ไดสงรูปสเก็ตชไปใหสมเด็จเจาฟาฯ 
กรมพระสวรรควรพินิตไดทรงทอดพระเนตรเพ่ือใหความเห็นตอแบบท่ีเขียนขึ้น โดยมีหลักฐาน
เปนลายพระหัตถของสมเด็จพระนางเจาสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี พระมารดา เม่ือวันท่ี 14 
สิงหาคม ร.ศ.118 (พ.ศ.2442) ตอนหนึ่งวา “...การท่ีจะทําบานนี้ถาลูกจะปฤกษากัพระยาสุริยา คิด
เขียนอยางสงมาใหจะดีมาก แตนาท่ีจะขัดของสักหนอยท่ีไมไดเห็นพ้ืนทําเลท่ีวาเปนอยางไร ทํามา
แตโดยสังเกตตามแผนท่ี บางทีก็จะโคมๆ ไปไดบาง เพราะฉะนั้น แมคิดวาจะหาชางผูชํานาญการ
กอสรางบานเรือน ใหเขาคิดเขียนอยางใหถูกตอง กับภูมิพ้ืนท่ีท่ีซ่ึงควรจะทําอยางไรสงไปใหดู
เสียกอน เม่ือจะเปล่ียนแปลงแกไขฤาจะทําใหมใหเปนอยางเมืองเยอรมนีหรืออยางไรก็จะเปนการ
สะดวกขึ้นมาก” (นวรัตน เลขะกุล, 2544:50-51) จึงทําใหสามารถเช่ือไดวาการออกแบบตําหนัก
ใหญ วังบางขุนพรหมนั้นถูกออกแบบและเขียนขึ้นท่ีกรุงเทพมหานคร และสงไปใหสมเด็จเจาฟาฯ 
กรมพระสวรรควรพินิตทรงแกไขตามท่ีพระองคเห็นสมควร ประกอบกับเม่ือพิจารณาถึงชวงเวลาท่ี
มีการออกแบบตําหนักใหญนั้นพบวาเปนชวงเวลาท่ีศิลปะแบบเรเนอซองส บาโรก และโรโกโก
ผานพนไปแลว และศิลปะแบบอารต นูโวกําลังเปนท่ีนิยมเปนอยางมาก ดังนั้นจะเห็นไดวามีการ
นําเอาลวดลายประดับแบบอารต นูโวเขามาใชประดับตกแตงตําหนักใหญ วังบางขุนพรหมดวย  
    จากการท่ีพระองคทรงเสด็จไปศึกษาตอท่ีประเทศเยอรมนีเปนระยะเวลานานนั้น
ผูวิจัยมีความเห็นวา ดวยชวงเวลานั้นเปนชวงเวลาท่ีสถาปตยกรรมบาโรกเจริญสูงสุดแลว ทําให
อาคารตางๆ มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบบาโรกใหเห็นท่ัวไป และอาคารสําคัญๆ ก็แสดงใหเห็นถึง
ความยิ่งใหญและมีชีวิตชีวาจากรูปแบบท่ีแตกตางจากศิลปะคลาสสิกท่ีมีความม่ันคง เรียบงาย แต
ขาดความพริ้วไหวและดูมีการเคล่ือนไหวจากรูปแบบผนังอาคารตามแบบศิลปะบาโรก ทําให
สันนิษฐานไดวาพระองคทรงนิยมชมชอบศิลปะบาโรกจากการซึมซับส่ิงแวดลอมรอบตัว จนทําให
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ตัดสินพระทัยในการใหชางออกแบบตําหนักใหญในรูปแบบดังกลาวเนื่องจากทรงคุนเคยกับ
สถาปตยกรรมของเยอรมนีในชวงเวลาท่ีทรงศึกษาอยู และสถาปตยกรรมแบบบาโรกในลักษณะนี้
ยังไมมีในประเทศไทย พระองคจึงอาจตองการใหตําหนักแหงนี้มีความโดดเดนและแตกตางจาก
อาคารอ่ืนๆ และเปนท่ีเชิดหนาชูตาใหแกผูเปนเจาของในยามท่ีตองตอนรับแขกบานแขกเมืองก็
เปนได สืบเนื่องจากพระราชนิยมสวนพระองคของพระราชบิดา ในสวนของสมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิตก็นาจะเปนพระราชโอรสพระองคหนึ่ง 
ท่ีไดรับอิทธิพลจากพระราชนิยมสวนพระองคของพระราชบิดา จึงอาจมีสวนทําใหการออกแบบ
ตําหนักใหญ  วังบางขุนพรหมใชรูปแบบศิลปะตะวันตกท้ังหมด โดยไมมีการสอดแทรก 
ความเปนไทยไวในสวนของโครงสรางหรือลวดลายประดับตกแตงอาคารแตอยางใด 

  3.2. ปัจจยัเรืองสถาปนิกทีส่งผลต่อการออกแบบ    
    การออกแบบกอสรางวังบางขุนพรหมนั้น ไดดําเนินการขึ้นในพ.ศ. 2444 โดย
รัชกาลท่ี 5โปรดเกลาฯ ใหกรมโยธาธิการดําเนินการออกแบบกอสราง ซ่ึงงานกอสรางของทาง
ราชการท้ังหมดอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงโยธาธิการ โดยขณะนั้นมีนายคารล ซันเดรคซก ี 
(Carl Sandreckzki) เปนนายชางเอก และมีนายเปาโลเรเมดี (Paolo Remedi) และนายมาริโอ ตามาญ
โญ(Mario Tamagno) เปนผูชวย เม่ือพิจารณารายนามบุคลากรในชวงนี้ อาจสามารถสันนิษฐานได
วา สถาปนิกท่ีมีบทบาทสําคัญในการออกแบบวังบางขุนพรหมเม่ือพ.ศ. 2444 นั้นก็คือ นายซันเดรค
สกี สถาปนิกชาวเยอรมัน ซ่ึงเขามารับราชการเปนนายชางเอกประจํากรมโยธาธิการตั้งแตราวพ.ศ. 
2435 แลว เหตุผลท่ีเปนไปไดวานายชางทานนี้เปนคนออกแบบวังบางขุนพรหมกอนเนื่องจากวา
เปนวังของพระราชาโอรสท่ีมี พระอิสริยศักดิ์สูงถึงช้ันสมเด็จฯเจาฟา จึงเปนไปไดวา นายซัน
เดรคซกี จะไดรับมอบหมายใหเปนผูออกแบบ และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือรูปทรงทาง
สถาปตยกรรมท่ีเขาไดออกแบบไวสําหรับเปนท่ีประทับของสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหา
วชิราวุธ (ปจจุบันเปนสวนหนึ่งของพระท่ีนั่งบรมพิมาน) (ภาพท่ี 6) นั้นมีการจัดวางผังอาคารและ
รูปทรงทางสถาปตยกรรมท่ีคลายคลึง กับตําหนักใหญวังบางขุนพรหมมาก แตในปถัดไปเขากไ็ดถูก
ยายจากกรมโยธาธิการไปรับราชการในกรมรถไฟ และผูท่ีเขามารับตําแหนงนายชางเอกประจํากรม
โยธาธิการแทนก็คือ นายตามาญโญ จากหลักฐานผลงานท่ีเขาไดบันทึกไวกลาววาเขาไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบการกอสรางตําหนักท่ีวังบางขุนพรหมเปนเวลา 3 ป คือตั้งแตพ.ศ. 2446 
จนกระท่ังถึงพ.ศ. 2448 เทานั้น อยางไรก็ดีดวยขอมูลขางตนทําใหสันนิษฐานไดวานายตามาญโญ 
คงมีสวนในการออกแบบตําหนักใหญมากท่ีสุด เพราะแบบท่ีนายซันเดรคซกี ไดออกแบบไวเม่ือ
เดือนธันวาคมพ.ศ. 2444 นั้น ยังไมใชแบบท่ีสมบูรณพอท่ีจะใชกอสรางจริงได (100ป วังบางขุน-
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พรหม, 2549: 32) นายมาริโอ ตามาญโญ เกิดท่ีเมืองตูริน (Turin) ประเทศอิตาลีในปพ.ศ. 2420 จบ
การศึกษาดานสถาปตยกรรมจากสถาบันศิลปะอัลเบอรตินาแหง เมืองตูริน เม่ือพ.ศ. 2442 เริ่มเขามา
รับราชการจากการชักชวนจากเพ่ือนชาวอิตาเลียนเม่ือปพ.ศ. 2443 เขาไดเริ่มงานในสยามขณะท่ี
ศิลปะและสถาปตยกรรมแบบอารต นูโวหรือเรียกวาสติลลิเบอรตี้ (Stile Liberty)  ในอิตาลี กําลังมี
อิทธิพลตอสถาบันการศึกษาศิลปะ จึงไมแปลกใจวางานออกแบบของเขาและ งานออกแบบใน
สยาม ในชวง 10 ปแรก จึงเปนแนวอารต นูโว โดยจะสามารถเห็นไดจากผลงานการออกแบบของ
เขา ซ่ึงไดแกพระท่ีนั่งอัมพรสถาน ตําหนักสวนจิตรลดาและวังปารุสก ตําหนักวังพญาไทหลังเดิม 
เปนตน และท่ีสําคัญคือเขายังรับออกแบบงานประเภท "ใบส่ัง" หรือเปนการออกแบบเพ่ือแสดงถึง
ความ "ศิวิไลซ" ในแบบสถาปตยกรรมตะวันตกโบราณ ตามพระราชประสงคของเจานาย ซ่ึงก็ทํา
ใหการออกแบบตําหนักใหญบางบางขุนพรหมในแบบบาโรก ก็อยูในขายนี้เชนเดียวกัน (สมชาติ  
จึงสิริอารักษ, 2553: 95-97)         
    ถาหากจะพิจารณาถึงอิทธิพลในเรื่องการออกแบบท่ีสถาปนิกมีความถนัดและได
ร่ําเรียนมานั้น ก็อาจจะกลาวไดวาสถาปนิกเองมีความคุนเคยกับการออกแบบสถาปตยกรรมรูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบบาโรกเนื่องจากศูนยกลางของศิลปะบาโรกนั้นอยูท่ีประเทศอิตาลี (เพ็ญสุภา  
สุขตะใจอินทร, 2547: 6) และอาคารในสถาปตยกรรมแบบบาโรก ท่ีไดรับความนิยมมากอนหนา
นั้นก็อาจมีสวนในการนํามาใชออกแบบไมวา จะเปนทางดานโครงสรางหรือลวดลายประดับตางๆ 
จึงมีความเปนไปไดวาเขาไดนําเอารูปแบบของอาคาร สําคัญๆ ท่ีเปนศิลปะแบบบาโรก ท่ีเมืองตูริน
มาใชเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบท้ังลักษณะทางสถาปตยกรรมและลวดลายประดับของ
ตําหนักแหงนี้      
   อยางไรก็ดี สถาปนิกเองเปนผูท่ีสามารถทํางานไดหลากหลายประเภทจึงไมอาจ 
ช้ีชัดวาการออกแบบของสถาปนิกนั้นเกิดจากพระประสงคของผูเปนเจาของวังมากนอยเพียงใด จึง
อาจสันนิษฐานไดวารูปแบบการประดับตกแตงท่ีเปน แบบบาโรกและโรโกโกนี้ เกิดจาก
แนวความคิดของตัวสถาปนิกเองท่ีจะออกแบบผลงานตามความเหมาะสม เนื่องจากแนวทางการ
ออกแบบตําหนกัใหญนี้อาจจะเกิดจากการท่ีสถาปนิกไดเรียนรูรูปแบบทางสถาปตยกรรมหรืองาน
ออกแบบในยุคกอนมาแลว ก็อาจจะหยิบยกแนวทางท่ีเปนจุดเดนของงานแตละแบบมาปรับใชตาม
ความเหมาะสม โดยคํานึงประโยชนใชสอย พ้ืนท่ี และความตองการของผูอยูอาศัยเปนสําคัญ 
เพ่ือใหเกิดความงามและสามารถดึงดูดใจแกผูพบเห็นได การประดับตกแตงตางๆ นั้นสถาปนิก ก็
อาจจะประมวลมาจากการเรียนในสถาบันการศึกษาศิลปะท่ีตนไดเรียนมา ประกอบกับตํารา
รวบรวมความรูเรื่องลวดลายท่ีใชในการตกแตงก็มีมากมายในสถาบัน จึงสามารถเลือกสรรลวดลาย
ท่ีเหมาะสมกับโครงสรางอาคารท่ีออกแบบไวใหมีความงดงามและลงตัวมากท่ีสุด 
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บทที 4 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาพบวาลวดลายประดับท่ีพบในตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม ถูกออกแบบ
ขึ้นภายใตแนวคิดทางสถาปตยกรรมแบบตะวันตกโดยแทจริง ลวดลายประดับนั้นถูกออกแบบใหมี
ความสอดคลองกับรูปแบบทางสถาปตยกรรมบาโรกของตัวตําหนัก กลาวคือ มีการใชลายแมบท
แบบบาโรก แตก็มีการใชลวดลายประดับท่ีละเอียด ออนหวานตามแนวคิดแบบศิลปะโรโกโกเขามา
ผสมในลวดลายประดับบางสวนของอาคาร และนอกจากนี้ยังพบวามีการใชศิลปะแบบอารต นูโว
เขามาตกแตงบางเล็กนอยซ่ึงไมพบวามีการนําลวดลายอยางไทยเขามาใชในการประดับตกแตงแต
อยางใด ทําใหลวดลายประดับท้ังหมดเปนลวดลายแบบตะวันตกท้ังหมด จากการวิเคราะหเรื่อง
รายละเอียดแบบแผนของลวดลายประดับในยุคตางๆท่ีมีความเกี่ยวของกับลวดลายท่ีพบบนตําหนัก
ใหญ วังบางขุนพรหม พบวาแมบทของลายเกือบจะทุกตําแหนงนั้นเปนลวดลายพันธุพฤกษาและ
ประกอบไปดวยลายเปลือกหอย กอนหิน และลายขดหลากหลายแบบ แตจะแตกตางกันท่ี
รายละเอียดของลายแตละตําแหนงวามีการออกแบบเพ่ือใหเขากับพ้ืนท่ีหรือกรอบลายท่ีตางกัน 
 การใชลวดลายประดับนั้นผสมผสานระหวางรูปแบบลวดลายบาโรกท่ีเนนความม่ันคง 
แข็งแรง และดูมีมวลท่ีหนักแนน กับแนวคิดแบบโรโกโกท่ีเนนรายละเอียดท่ีออนหวาน ล่ืนไหล 
และมีปริมาตรท่ีบางเบา เนนการประดับลวดลายแนนเต็มพ้ืนท่ี การแบงแยกลวดลายประดับท้ังสอง
ประเภทออกจากกันอยางเด็ดขาดวาลวดลายท่ีปรากฏบริเวณใดเปนลวดลายตามแมบทบาโรกหรือ
โรโกโกอาจจะไมสามารถแยกไดอยางชัดเจนเนื่องจากลวดลายท้ังสองประเภทมีลักษณะท่ีใกลเคียง
กันและลวดลายแบบโรโกโกนั้นพัฒนามาจากลวดลายแบบบาโรกอีกทอด จึงมีการใชองคประกอบ
ลวดลายท่ีคลายคลึงกัน เม่ือศึกษาโดยการเปรียบเทียบจากงานประดับท่ีพบไดตามอาคารสําคัญๆ ท่ี
ตนแบบของศิลปะดังกลาวในตางประเทศ จะทําใหสามารถมองภาพไดชัดเจนขึ้นวา ลวดลาย
ประดับโดยสวนใหญบนตําหนักใหญ วังบางขุนพรหมนี้ใชแมบทลายแบบบาโรกเกือบท้ังหมด 
สวนท่ีนาจะเปนลวดลายแบบโรโกโกท่ีชัดเจนท่ีสุดนั้นพบท่ีเพดานบริเวณโถงเหนือบันไดเนื่องจาก
ลวดลายประดับท่ีพบบริเวณนี้มีความละเอียดและมีปริมาตรของลายท่ีบางเบาท่ีถือเปนลักษณะเดน
ของลวดลายประดับแบบโรกโกโก จากท่ีมีนักวิชาการไดกลาวถึงรูปแบบลวดลายประดับตําหนัก
แหงนี้ไววามีการออกแบบลวดลายประดับตามแบบศิลปะบาโรก โรโกโกและอารต นูโวนั้น   
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ขาพเจามีความเห็นวาเปนการกลาวใหเห็นภาพรวมของงานประดับท้ังหมด แตเม่ือพิจารณาถึง
หลักเกณฑท่ีใชในการแบงประเภทลวดลายใหชัดเจนแลวพบวา ลายปูนปนตามสวนตางๆของตัว
ตําหนักมีรูปแบบศิลปะบาโรก  ลายประดับเพดานบางสวนจัดอยูในศิลปะแบบโรโกโก และสวน
ของลวดลายแบบอารต นูโว พบวามีการใชอยู 2 ท่ี คือลายในกรอบส่ีเหล่ียมท่ีประดับบนผนังอาคาร
บางสวนและประติมากรรมเงือกเลนดนตรีบรเิวณโถงบันไดเทานั้น ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวาลวดลาย
ปูนปนประดับภายนอกอาคารของตําหนักใหญ วังบางขุนพรหมเกือบท้ังหมดเปนลวดลายแบบ 
บาโรก และมีลวดลายแบบโรโกโกและอารต นูโว ปรากฏอยูเพียงเล็กนอย  แรงบันดาลใจในการ
ออกแบบนี้อาจเกิดจากรูปแบบศิลปะท่ีเจริญและเฟองฟูอยูในแถบประเทศอิตาลี ฝรั่งเศสและ
เยอรมนีมากอนหนานี้  สถาปนิกผูออกแบบอาจตั้งใจท่ีจะใหลวดลายปูนปนท่ีวังแหงนี้มีความ
หลากหลายเนื่องจากตองการนําเอาจุดเดนของรูปแบบศิลปะแตละยุคมาประยุกตใชใหเกิดความ
สวยงามแปลกตา และเพ่ือใหดูโดดเดน ตามคติการออกแบบผสมผสาน (Eclecticism) ท่ีมักจะหยิบ
เอารูปแบบท่ีเหมาะสมกับปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปน ความสวยงาม ความแข็งแกรง ความ
ออนหวาน พ้ืนท่ีใชสอยจริง ซ่ึงส่ิงตางๆเหลานี้ทําใหงานออกแบบท่ีใชแนวคิดนี้มีความแตกตางไป
จากกฎเกณฑท่ีมีมา จึงทําใหผลงานมีความแปลกใหม ไมเหมือนกับศิลปะยุคใดยุคหนึ่งท้ังหมดจึง
ทําใหตําหนักใหญแหงนี้แตกตางจากงานออกแบบในยุคเดียวกันท่ีพบในประเทศไทย ดังนั้นการท่ี
จะออกแบบใหสวนภายนอกอาคารซ่ึงเปนปราการแรกท่ีผูพบเห็นจะไดช่ืนชมกับความงามนั้น 
นอกจากโครงสรางของตัวอาคารท่ีดูสงาแลวยังตองคํานึงถึงลวดลายท่ีสัมพันธกับโครงสรางของ
อาคารดวย การท่ีอาคารแหงนี้ไดรับการออกแบบใหเปนอาคารแบบตะวันตกท้ังหมดก็อาจเปน
เพราะพระราชประสงคของเจานายท่ีจะมาประทับ เนื่องจากการท่ีพระองคไดเสด็จไปทรงศึกษา
ดานการทหารท่ีประเทศเยอรมนีก็ทําใหทรงไดเห็นความงดงามในศิลปะแบบตะวันตกซ่ึงมีความ
แตกตางจากความงดงามในสถาปตยกรรมแบบไทย พระองคจึงทรงมีสวนรวมในการตรวจแปลน
เพ่ือแกไขกอนทําการกอสรางจริงดวยพระองคเองขณะท่ีทรงประทับอยูประเทศเยอรมนี การสราง
วังท่ีประทับแบบศิลปะตะวันตกอยางเต็มรูปแบบก็สามารถแสดงถึงพระเกียรติของผูท่ีเปนเจาของ
ไดเชนเดียวกัน กลาวคือ นอกจากจะใชเปนท่ีประทับแลวยังสามารถใชตอนรับแขกบานแขกเมือง
หรือบุคคลสําคัญไดเปนอยางดี ส่ิงท่ีนาสนใจอีกประการของลวดลายประดับท่ีตําหนักแหงนี้ก็คือ 
ลายดอกกลวยไมคัทลียาท่ีถือวาเปนลวดลายพิเศษท่ีสอดแทรกเขามาในสวนของกรอบหนาตาง
บริเวณหอกลม สวนนี้อาจเปนสวนท่ีแสดงใหเห็นไดชัดท่ีสุดในเรื่องของการออกแบบลวดลายจาก
รสนิยมของเจาของ แตอยางไรก็ดีลายกลวยไมตระกูลคัทลียานี้ก็มิไดเปนสวนประกอบหลักของลาย
กรอบหนาตางหรือลายบริเวณหนาบันทุกดานแตอยางใด หากแตมีสอดแทรกเพียงบางสวนเทานั้น 
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และรูปแบบลวดลายรูปทรงธรรมชาติในกรอบส่ีเหล่ียมนี้มีความคลายคลึงกับรูปแบบลวดลาย
ประดับแบบอารต นูโวในศิลปกรรมตะวันตกท่ัวไปเปนอยางมาก  

 ในสวนของแนวความคิดหลักในการออกแบบนั้นสันนิษฐานวา สมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิตมีความประสงคท่ีจะใหสถาปนิก
ออกแบบเพ่ือใหทรงทอดพระเนตรแบบวานาพึงพอใจหรือไม พระองคอาจจะเพียงแจงเรื่องพระ
ราชนิยมสวนพระองคท่ีมีตองานสถาปตยกรรมแบบตะวันตก และใหงานออกแบบโดยรวมเปนไป
ตามท่ีสถาปนิกเห็นสมควร ซ่ึงก็ มีความเปนไปไดท่ีนายมาริโอ ตามาญโญ จะใชความรู
ความสามารถท่ีไดศึกษาดานการออกแบบจากสถาบันศิลปะท่ีเมืองตูริน ประเทศอิตาลี มาใชกับ
ผลงานการออกแบบตําหนักใหญ วังบางขุนพรหมแหงนี้ เนื่องจากเขาเองเปนผูท่ีมีความสามารถ
รอบดาน สามารถออกแบบผลงานไดหลากหลาย จึงอาจจะทําใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟา
บริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิตไววางพระทัยใหออกแบบลวดลายประดับใหเหมาะ
กับรูปแบบของตําหนักตามท่ีเห็นสมควรและใหไดผลงานออกมาสมบูรณท่ีสุดโดยท่ีพระองคทรง
ไดทอดพระเนตรแบบรางและอาจจะทรงใหความเห็นกลับมายังสถาปนิกตามรสนิยมสวนพระองค
วามีพระประสงคใหแกแบบอยางไรก็ไมไดมีหลักฐานกลาวถึงไว แตมีความเปนไปไดวาพระองค
ทรงมีสวนในเรื่องของการตัดสินพระทัยในแบบท่ีสถาปนิกสงมาไมมากก็นอย เนื่องจากสถานท่ีท่ี
ทรงเรียนการทหารท่ีเยอรมนีนั้นก็แวดลอมไปดวยสถาปตยกรรมในแบบบาโรกท่ีพบเห็นไดท่ัวไป 
ดังนั้นสภาพแวดลอมท่ีพระองคทรงพบเจอในชีวิตประจําวันก็อาจทําใหพระองคทรงเห็นคุณคาใน
ดานความงามอันเปนเอกลักษณของศิลปกรรมแบบบาโรกและโรโกโก จนนําเอารูปแบบท่ีพบเห็น
ไดท่ัวไปนี้มาใชเปนแนวทางในการใหสถาปนิกออกแบบตําหนักใหญ วังบางขุนพรหมจึงเปนไป
ไดวารูปแบบการประดับตกแตงตําหนักแหงนี้ มิได เกี่ยวของกับรสนิยมสวนพระองคใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีมีตองานสถาปตยกรรมแบบตะวันตกและอาจสรุปไดวา
พระองคเพียงแคพระราชทานท่ีดินและพระราชทรัพยสวนพระองคเพ่ือใชในการออกแบบกอสราง
วังบางขุนพรหมเทานั้น แตรูปแบบสถาปตยกรรมและลวดลายประดับท่ีใช เปนการทํางานรวมกัน
ระหวางสถาปนิกและเจาของวัง    

 เม่ือพิจารณาลวดลายท้ังหมดโดยรวมจะเห็นไดวารูปแบบของลายถูกออกแบบใหมี
ความสอดคลองกลมกลืนกันไปตลอดท้ังอาคาร แตถึงกระนั้นลวดลายแตละสวนแตละดานก็ถูก
ออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะ แตกตางกันออกไป ลวดลายปูนปนประดับภายนอกตําหนักใหญแหง
นี้มีความหลากหลายแตมองดูแลวสวยงามและลงตัวเปนอยางมากจึงไมแปลกใจวา ตําหนักใหญ  
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วังบางขุนพรหม ยังคงเปนหนึ่งในอาคารแบบตะวันตกท่ีไดรับการช่ืนชมวามีการประดับลวดลาย
ปูนปนท่ีงดงามท่ีสุดแหงหนึ่งในประเทศไทยมาจนถึงปจจุบัน  
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