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53107317: สาขาวิชาประวัติศาสตร�ศิลปะ 
คําสําคัญ: สถาป�ตยกรรม/ตะวันตก/ตึกเจ$าพระยาอภัยภูเบศร  
 รัตนภณ  พิทักษ�กุลภา: สถาป�ตยกรรมของตึกเจ$าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี.  
อาจารย�ท่ีปรึกษาการค$นคว$าอิสระ: ผศ. ดร. รุ4งโรจน�  ธรรมรุ4งเรือง.  138 หน$า. 
 
 ตึกเจ$าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป9นอาคารประเภทท่ีพักอาศัยสถาป�ตยกรรม 
ตะวันตก ท่ีสร$างข้ึนในช4วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล$าเจ$าอยู4หัว ซึ่งเป9นยุคเริ่มแรกของ
การสร$างอาคารด$วยเทคโนโลยีและศิลปวิทยาการของชาวตะวันตกในประเทศไทย โดยวัตถุประสงค�
ของการสร$างอาคารหลังนี้คือสร$างเพ่ือถวายเป9นท่ีประทับของพระมหากษัตริย� 
 ตึกเจ$าพระยาอภัยภูเบศรมีองค�ประกอบทางสถาป�ตยกรรมและการประดับตกแต4ง
โดยรวมท่ีมีการผสมผสานสถาป�ตยกรรมตะวันตกหลายรูปแบบและหลายสมัย ซ่ึงเป9นท่ียอมรับและ
แพร4หลายในชาติตะวันตก ได$แก4 สถาป�ตยกรรมบาโรก สถาป�ตยกรรมเรอเนสซองส� สถาป�ตยกรรม   
นีโอป�ลลาเดียน สถาป�ตยกรรมแบบฝรั่งเศสสมัยฟBCนฟูเรอเนซองส� และสถาป�ตยกรรมแบบนวศิลปD  
นอกจากนี้ยังมีองค�ประกอบทางสถาป�ตยกรรมบางประการท่ีแสดงออกคล$ายคลึงกับสถาป�ตยกรรม
ไทยหรือสถาป�ตยกรรมขอม ซ่ึงแตกต4างจากอาคารสถาป�ตยกรรมตะวันตกหลังอ่ืนๆ ท่ีสร$างใน
ระยะเวลาใกล$เคียงกัน 
 การสร$างตึกเจ$าพระยาอภัยภูเบศรเพ่ือถวายเป9นท่ีประทับของพระมหากษัตริย�ไทย มีนัย
ยะในการสร$างท่ีจะสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาบ$านเมืองให$มีความเจริญ และส4งเสริม
ภาพลักษณ�ของพระมหากษัตริย�ไทยในดํารงเอกราชของชาติอย4างมีอารยะเท4าเทียมกับชาติมหาอํานาจ
ต4าง ๆ ในทวีปยุโรป อันเป9นแนวทางในการปGองการรุกรานของชาติเหล4านั้น จึงทําให$การสร$างอาคาร
หลังนี้ต$องสามารถใช$เป9นท่ีประทับได$อย4างสมพระเกียรติ โดยมีการปรับเปลี่ยนบริบทองค�ประกอบ
ทางสถาป�ตยกรรมท่ีได$รับอิทธิพลศิลปะตะวันตกให$อํานวยต4อการใช$เป9นพระราชฐานตามอย4างโบราณ
ราชประเพณี และสามารถสื่อความหมายของสถาบันพระมหากษัตริย� ตามคติความเชื่อเรื่องเทวราชา  
ซ่ึงเป9นการประยุกต�องค�ประกอบทางสถาป�ตยกรรมตะวันตกให$สอดคล$องกับวิถีชีวิตของคนไทย 
 
 
 
  
ภาควิชาประวัติศาสตร�ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา..................................................... ปJการศึกษา 2557 
ลายมือชื่ออาจารย�ท่ีปรึกษาการค$นคว$าอิสระ..................................................... 
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53107317: MAJOR: ART HISTORY 
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 RATTANABHON PITAKKHOONLABHA: THE ARCHITECTURE OF ABHAIBHUBEJHR 
BUILDING, PRACHIN BURI. INDEPENDENT STUDY ADVISOR:  ASST. PROF. RUNGROJ 
THAMRUNGRAENG, Ph.D.  138 pp. 
 
 Chao Phya AbhaiBhubejhr Building, Prachin Buri is one of building in 
residential building type. It was built as a western architecture in the reign of King 
Chulalongkorn (Rama V), the beginning of western technology, arts and sciences 
popularity in Thailand. It was intended to prepare for the king’s stay place 
 The main of Chao Phya AbhaiBhubejhr Building architectural elements and 
decorations were combined by many of recognized western architecture styles, 
include Baroque Architectuer, Renaissance Architecture, Neo - Palladian Architecture, 
French Neo – Renaissance Architecture and Art Nouveau Architecture. Moreover, It 
had also some aspects represents to Thai or Khmer Architecture. which was different 
with other western style buildings, that it were built in the same time. 
 Chao Phya AbhaiBhubejhr Building was contracted to be placed for the 
royal king. The construction responded the royal police for civilizational developing 
and promoted the image of the king who maintained the independent of the country 
was equal to many great power countries in Europe.  Which was the one of 
directions to protect from the encroachment of those countries.  As a result, the 
building honorable for Thai King. There was changed the architecture elements that 
was western architecture influence was beneficial for the ancient royal tradition in 
private area. It was meaningfully conducted the monarchy followed the Thai divine 
king beliefs which applied the western architecture elements conform to Thai way of 
life. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การค$นคว$าอิสระเรื่อง สถาป�ตยกรรมตึกเจ$าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี นี้สําเร็จ
ลุล4วงได$ด$วยความช4วยเหลือจากบุคคลและหน4วยงานต4าง ๆ ท้ังการเป�ดโอกาสในการศึกษาหัวข$อ
ดังกล4าว การให$คําแนะนํา ติชม และเสนอแนะข$อคิดเห็นท่ีเป9นประโยชน�ต4อการศึกษา การอํานวย
ความสะดวกและช4วยเหลือในกระบวนการศึกษาค$นคว$า ตลอดจนแรงบันดาลใจและกําลังใจใน
การศึกษาหัวข$อท่ีผู$วิจัยสนใจและมีประโยชน� ดังต4อไปนี้ 
 คณาจารย�ทุกท4านในภาควิชาประวัติศาสตร�ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
โดยเฉพาะ ศาสตราจารย�เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม  ศาสตราจารย� ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห�  ผู$ช4วย
ศาสตราจารย� ดร.รุ4งโรจน� ธรรมรุ4งเรือง  รองศาสตราจารย� ดร.เชษฐ�  ติงสัญชลี 
 อาจารย�รัตนา ประชาทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปD กระทรวงวัฒนธรรม 
 อาจารย�วาสุกาญจน� งามโฉม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร� 
 บุคลากรในกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร�  ทุกท4าน 
 คณะนักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษภาควิชาประวัติศาสตร� ศิลปะ คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ4นปJการศึกษา 2553 ทุกท4าน 
 โรงพยาบาลเจ$าพระยาอภัยภูเบศร  และสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี 
 ครอบครัวของผู$วิจัย 
 ส.ต.ศุภชัย สารพร ผู$ให$คําปรึกษาด$านภาษาต4างประเทศ  
 โดยเฉพาะอย4างยิ่ง ผู$ช4วยศาสตราจารย� ดร.อรรจน� บัณฑิตย�  รองอธิการบดีฝ�ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ� ซ่ึงเคยเป9นผู$สอนวิชาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและอารยธรรม 
เปรียบเทียบให$แก4ผู$วิจัย จนเป9นแรงบันดาลใจในการศึกษาค$นคว$าหัวข$อนี้ 
 นอกจากนี้ ยังมีบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีส4วนช4วยเหลือให$การศึกษาค$นคว$าครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
ซ่ึงไม4ได$เอ4ยนาม 
 ผู$วิจัยมีความซาบซ้ึงและตระหนักถึงประโยชน�แห4งความรู$และประสบการณ�จากการ
ค$นคว$าอิสระครั้งนี้ท่ีเกิดข้ึนจากการช4วยเหลือจากทุกท4านเป9นอย4างสูง จึงขอขอบพระคุณทุกท4านด$วย
ใจจริง และหวังว4าประโยชน�แห4งการได$ศึกษาครั้งนี้จะกลับคืนสู4ทุกท4านไม4ทางตรงก็ทางอ$อม   
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