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 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   
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ไทยหรือสถาป�ตยกรรมขอม ซ่ึงแตกต4างจากอาคารสถาป�ตยกรรมตะวันตกหลังอ่ืนๆ ท่ีสร$างใน
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53107317: MAJOR: ART HISTORY 
KEY WORDS: ARCHITECTURE / WESTERN / CHAO PHYA ABHAIBHUBEJHR BUILDING 
 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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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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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเป�นมาและความสําคัญของการศึกษา 
 ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ต้ังอยู�ภายในภายโรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัด
ปราจีนบุรี สร�างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2452 ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว (พ.ศ. 
2411-2453) โดยเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ1) เพ่ือถวายเป3นท่ีประทับของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ในยามเสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรี1 แต�ทรงเสด็จสวรรคตไปเสียก�อน 
ภายหลังตึกแห�งนี้ได�ใช�เป3นท่ีรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว และพระบรมวงศานุ
วงศ1อีกหลายพระองค1 ก�อนจะใช�เป3นท่ีจะการของโรงพยาบาลประจําจังหวัดปราจีนบุรี จนเม่ือ พ.ศ. 
2539 ได�ใช�เป3นพิพิธภัณฑ1การแพทย1แผนไทยอภัยภูเบศร กระท่ังถึงป?จจุบัน ท้ังนี้ ตึกเจ�าพระยาอภัย
ภูเบศรไม�ได�ถูกใช�เป3นท่ีพักอาศัยของเจ�าพระยาอภัยภูเบศรผู�สร�างตึกหลังนี้เลย ใช�เพียงเป3นท่ีต้ังศพ
ของท�านเพ่ือบําเพ็ญกุศล ในปA พ.ศ. 2465 เท�านั้น  
 ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ออกแบบและก�อสร�างโดยการจ�างบริษัทโฮวาร1ดเออร1สกิน ซ่ึง
สันนิษฐานว�าเป3นช�างท่ีมีความรู�ด�านสถาป?ตยกรรมตะวันตกจากดินแดนอินโดจีนท่ีเป3นอาณานิคมของ
ฝรั่งเศส2 เนื่องจากมีรูปแบบเดียวกับบ�านพักอาศัยของเจ�าพระยาอภัยภูเบศร เม่ือครั้งดํารงตําแหน�ง
สมุหเทศาภิบาลมณฑลบูรพา ท่ีเมืองพระตะบอง ลักษณะสถาป?ตยกรรมแบบตะวันตกในราวรัชสมัย
สมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียแห�งสหราชอาณาจักร (พ.ศ. 2380-2444) หรือเรียกว�า “ยุควิคตอเรียน 
(Victorian Era)”3 ซ่ึงนําลักษณะของรูปแบบสถาป?ตยกรรมตะวันตกยุคต�าง ๆ ในอดีตกลับมาใช�ใหม� 
และผสมผสานกันจนเป3นรูปแบบเฉพาะของยุคนั้น จึงเรียกรูปแบบสถาป?ตยกรรมตะวันตกในยุค
ดังกล�าวอีกอย�างว�า “สถาป?ตยกรรมคลาสสิคใหม� (Neo Classic Architecture)”  

                                                 

 1 สุภาภรณ1 ป_ติพร, บรรณาธิการ, ตึกเจ าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไท 
(ปราจีนบุรี: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร, 2554), 16. 
 2 เรื่องเดียวกัน, 17. 
 3 แพร [นามปากกา], สถาป*ตยกรรมยุควิคตอเรียน ป, 1837-1901, เข�าถึงเม่ือ 17 
กันยายน 2557,  เข�าถึงได�จาก  http://wizardry-llws.blogspot.com/  
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 ตึกเจ�าพระอภัยภูเบศรนับเป3นอาคารแบบตะวันตกท่ีสร�างในประเทศไทยในช�วงแรกเริ่มท่ี
กระแสวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากชาติตะวันตกแผ�เข�ามามีบทบาทต�อศิลปวัฒนธรรมและสภาพ
สังคมของไทย มีลักษณะเป3นอาคารสองชั้นก�ออิฐถือปูน หลังคาทรงป?oนหยามุงกระเบื้องเหลี่ยม ลอน
เล็ก ตรงกลางหลังคาเป3นโดม ขนาดตัวอาคารกว�าง 18.60 เมตร ยาว 38.40 เมตร ภายในอาคารแต�
ละชั้นแบ�งเป3นห�องหลัก 3 ห�อง ส�วนหน�าห�องแต�ละชั้นเป3นระเบียงขนาดใหญ�และมีบันไดข้ึน-ลง ห�อง
กลางของชั้นท้ังสองเป3นห�องโถงใหญ� ด�านหน�าของห�องโถงใหญ�ชั้นบนทําเป3นดาดหน�ายื่นออกมาเป3น
ระเบียงขนาดกว�าง 7.70 เมตร ยาว 12 เมตร ลักษณะทางสถาป?ตยกรรมของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบ
ศรส�วนใหญ�แสดงออกถึงการสืบทอดอิทธิพลศิลปะแบบบาโรกฝรั่งเศส (French Baroque)4 มีการ
ประดับลวดลายปูนป?oนตามผนัง กรอบประตู หน�าต�าง ข่ือ คาน เสา ท้ังภายในและภายนอกตัวอาคาร 
ส�วนใหญ�เป3นลวดลายขนาดเล็กอ�อนไหว เช�น ลวดลายหน�าบัน ทําเป3นลายปูนป?oนรูปกระถางต�นปาล1ม 
กรอบประตู หน�าต�างจะตกแต�งลวดลายใบไม�ท่ีแสดงความเคลื่อนไหวด�วยการงอหรือม�วน ลายดอกไม� 
ลายรูปหน�าคน ลายเปลือกหอย ตามหัวเสา ทวยรับคานและเหนือกรอบประตูเป3นลวดลายหน�าคน 
ลายแจกัน ลายใบไม� ลายดอกไม� เป3นต�น  
 ในยุคท่ีมีการก�อสร�างอาคารหลังนี้ชาวตะวันตกท่ีเข�ามารับราชการหรือประกอบธุรกิจ ใน
ประเทศไทย ได�นําความรู�และเทคนิคใหม� ๆ ในการก�อสร�างอาคาร รวมท้ังอิทธิพลของสถาป?ตยกรรม
ตะวันตกเข�ามาเผยแพร�5 โดยเริ่มจากออกแบบอาคารของทางราชการ พระราชวัง และวังเจ�านายต�าง 
ๆ ต�อมาบรรดาขุนนาง เสนาบดี ข�าราชการ และพ�อค�าคหบดีท่ีมีฐานะดีจึงเริ่มนิยมการปลูกสร�างท่ีพัก
อาศัยโดยใช�ช�างชาวตะวันตกออกแบบก�อสร�างกันมากข้ึนตามความนิยมในสมัยนั้น ลักษณะของการ
สร�างสรรค1งานสถาป?ตยกรรมในยุคดังกล�าวจึงเป3นการนําแบบอย�างจากประเทศตะวันตกมาปรับปรุง
หรือลอกเลียนเป3นรูปแบบใหม�ท่ีแตกต�างไปจากรูปแบบด้ังเดิมของไทย6  
 ถึงแม�ว�าตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรจะเป3นอาคารท่ีออกแบบและก�อสร�างโดยช�างท่ีมีความรู� 
ในสถาป?ตยกรรมตะวันตก จนถือได�ว�าเป3นอาคารท่ีมีรูปแบบตะวันตกอย�างเข�มข�น แต�เนื่องด�วยสภาพ
ทางภูมิศาสตร1และรูปแบบการใช�ชีวิตตลอดจนสภาพสังคมของเมืองไทย แตกต�างจากชาติตะวันตก
เป3นอย�างมาก ดังนั้น ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรท่ีสร�างตามอย�างตะวันตก จึงต�องมีการปรับเปลี่ยน
ลักษณะทางสถาป?ตยกรรมบางอย�าง เพ่ือให�เข�ากับลักษณะทางภูมิศาสตร1และสภาพสังคมในเมืองไทย 

                                                 

 4 สุภาภรณ1 ป_ติพร, บรรณาธิการ, ตึกเจ าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไท, 27. 
 5 ผุสดี ทิพทัส, ช4างฝรั่งในกรุงสยาม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ1แห�งจุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย, 
2541), 7. 
 6 ผุสดี ทิพทัส, สถาปก สถาป*ตยกรรม (กรุงเทพฯ: คณะสถาป?ตยกรรมศาสตร1 
จุฬาลงกรณ1มหาวิทยาลัย, 2542), 8. 
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เช�น ฐานล�างของอาคารเจ�าพระยาอภัยภูเบศร มีการประดับลายปูนป?oนท่ีคล�ายคลึงกับฐานบัวลูกแก�ว
อกไก�ในสถาป?ตยกรรมแบบไทยเป3นอย�างมาก และไม�ปรากฏการตกแต�งฐานล�างอาคารในลักษณะนี้
ตามอาคารแบบตะวันตกหลังอ่ืน ๆ หรือการประดับตกแต�ง ลายปูนป?oนตรงผนังและกรอบประตู
ภายในห�องโถงกลางท้ังชั้นบนและชั้นล�างจะมีลายละเอียดและความหรูหรามากกว�าห�องอ่ืน ซ่ึงอาจจะ
มีความหมายท่ีแสดงออกถึงสถานท่ีอันมีฐานันดรสูงหรือสถานท่ีสําหรับพระมหากษัตริย1 ตามคติการ
สร�างอาคารท่ีพักอาศัยของคนไทย เป3นต�น จึงเป3นท่ีมาของการศึกษาสถาป?ตยกรรมของตึกเจ�าพระยา
อภัยภูเบศรในครั้งนี้ ซ่ึงมีประเด็นสําคัญของการศึกษาอยู�ท่ีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสถาป?ตยกรรม
แบบคลาสสิคใหม�บางประการเพ่ือให�เข�ากับลักษณะความเป3นอยู�ของคนไทยและตอบสนอง
วัตถุประสงค1และเจตนารมณ1ขอผู�สร�าง ท้ังการปรับเพ่ิมหรือลด และการปรับเปลี่ยนปริบทของ
องค1ประกอบทางสถาป?ตยกรรมตะวันตก โดยใช�แบบแผนการสร�างท่ีอยู�อาศัยตามประเพณีปฏิบัติของ
ไทยเป3นบรรทัดฐาน 
 
ความมุ4งหมายและวัตถุประสงค8ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบสถาป?ตยกรรมของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ในส�วนของแผนผัง 
โครงสร�างและการตกแต�ง พ้ืนท่ีใช�สอย และองค1ประกอบโครงสร�างอาคาร  
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางสถาป?ตยกรรมตะวันตกในการออกแบบก�อสร�างตึกเจ�าพระยา
อภัยภูเบศร รวมท้ังท่ีมาของรูปแบบทางสถาป?ตยกรรม 
 3. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค1ประกอบสถาป?ตยกรรมตะวันตกในการ
ออกแบบก�อสร�างตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ท่ีเข�ากับความเป3นอยู�และสภาพสังคมของไทย 
 4. เพ่ือศึกษาวิเคราะห1เปรียบเทียบระหว�างอาคารท่ีพักอาศัยของคนไทยแบบด้ังเดิม และ
อาคารท่ีพักอาศัยท่ีได�รับอิทธิพลตะวันตกในช�วงปลายสมัยรัชกาลท่ี 5 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรเป3นอาคารท่ีพักอาศัยอิทธิพลตะวันตกในช�วงปลายรัชกาลท่ี 5 
ซ่ึงเป3นอาคารท่ีพักอาศัยท่ีสร�างโดยข�าราชการเสนาบดี มีวัตถุประสงค1เพ่ือถวายเป3นท่ีประทับของ
พระมหากษัตริย1  เป3นอาคารแบบตะวันตกท่ีออกแบบและก�อสร�างโดยช�างท่ีมีความรู�ด�าน
สถาป?ตยกรรมตะวันตก แต�ได�มีการเปลี่ยนแปลงบริบทองค1ประกอบทางสถาป?ตยกรรมตะวันตกให�เข�า
กับความเป3นอยู�และสภาพสังคมของไทย 
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ขอบเขตการศึกษา 
 1. ศึกษาประวัติศาสตร1ท่ีเก่ียวข�องกับผู�สร�างตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรท่ีมีส�วนเก่ียวข�อง
กับการสร�างอาคารหลังดังกล�าว รวมท้ังสภาพสังคมไทยท่ีเก่ียวข�องกับการสร�างอาคารท่ีพักอาศัยใน
สมัยท่ีสร�างอาคารหลังดังกล�าว 
 2. ศึกษารูปแบบสถาป?ตยกรรมตะวันตกท่ีเข�ามามีอิทธิพลต�อการสร�างอาคารท่ีพักอาศัย
ของคนไทยในสมัยปลายรัชการท่ี 5 
 3. ศึกษาองค1ประกอบทางด�านสถาป?ตยกรรมของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร และ
วิเคราะห1ท่ีมาของรูปแบบสถาป?ตยกรรมขององค1ประกอบเหล�านั้น 
 4. ศึกษา วิเคราะห1 เปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างอาคารท่ีพักอาศัยของคนไทยแบบ
ด้ังเดิมและอาคารท่ีพักอาศัยท่ีได�รับอิทธิพลตะวันตกในช�วงปลายสมัยรัชกาลท่ี 5 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษา วิจัย วิเคราะห1รูปแบบสถาป?ตยกรรมขององค1ประกอบด�านโครงสร�างและการ
ตกแต�งของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ประกอบกับข�อมูลด�านประวัติศาสตร1ของผู�สร�างและ
ประวัติศาสตร1ศิลปะท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือนําไปสู�การเปรียบเทียบระหว�างอาคารท่ีพักอาศัยของคนไทยแบบ
ด้ังเดิม และอาคารท่ีพักอาศัยท่ีได�รับอิทธิพลตะวันตกในช�วงปลายสมัยรัชกาลท่ี 5 
 
ข้ันตอนการศึกษา 
 1. ศึกษาข�อมูลทุติยภูมิ ได�แก� เอกสารและตําราทางประวัติศาสตร1ของผู�สร�างตึก
เจ�าพระยาอภัยภูเบศรท่ีได�อ�างถึงการก�อสร�างอาคารดังกล�าว แบบแผนการก�อสร�างอาคารท่ีพักอาศัย
ของคนไทย และประวัติศาสตร1ท่ีแสดงถึงกระแสของศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของชาติตะวันตกท่ี
หลั่งไหลเข�ามาสู�ดินแดนไทยในช�วงปลายสมัยรัชการท่ี 5 รวมท้ังข�อมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร1ศิลปะตก
วันตกท่ีเก่ียวข�อง 
 2. ศึกษาข�อมูลปฐมภูมิ ได�แก� ศึกษา สังเกต และเก็บรวบรวมข�อมูลลักษณะและรูปแบบ
ทางสถาป?ตยกรรม ท่ีปรากฏตามองค1ประกอบต�าง ๆ ทางด�านโครงสร�างของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
 3. ดําเนินการศึกษา วิจัย และวิเคราะห1ข�อมูลเพ่ือกําหนดรูปแบบทางสถาป?ตยกรรม ท่ีมา
ของรูปแบบสถาป?ตยกรรม และประเด็นการเปลี่ยนแปลงบริบทองค1ประกอบทางสถาป?ตยกรรม
ตะวันตกให�เข�ากับความเป3นอยู�และสภาพสังคมของไทยของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร โดยใช�ท้ังข�อมูล
ปฐมภูมิ และข�อข�อมูลทุติยภูมิมาประมวลเข�าด�วยกัน 
 4. สรุปผลการศึกษา และเสนอผลงานการศึกษา 
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ประโยชน8ท่ีคาดว4าจะได รับ 
 1. เข�าใจรูปแบบสถาป?ตยกรรมของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ในส�วนของแผนผัง 
โครงสร�างและการตกแต�ง พ้ืนท่ีใช�สอย และองค1ประกอบโครงสร�างอาคาร  
 2. เข�าใจถึงอิทธิพลทางสถาป?ตยกรรมตะวันตกในการออกแบบก�อสร�างตึกเจ�าพระยา
อภัยภูเบศร รวมท้ังท่ีมาของรูปแบบทางสถาป?ตยกรรม 
 3. เข�าใจถึงการเปลี่ยนแปลงบริบทขององค1ประกอบสถาป?ตยกรรมตะวันตกในการ
ออกแบบก�อสร�างตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ท่ีเข�ากับความเป3นอยู�และสภาพสังคมของไทย 
 4. ได�เปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างอาคารท่ีพักอาศัยของคนไทยแบบด้ังเดิม และอาคาร 
ท่ีพักอาศัยท่ีได�รับอิทธิพลตะวันตกในช�วงปลายสมัยรัชกาลท่ี 5 
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บทท่ี 2 
 

เจ	าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ�) กับตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศร 
 
ประวัติเจ	าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ�) 
 เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ�) (ภาพท่ี 1) เป�นบุคคลท่ีมีความสําคัญต�อประวัติศาสตร�
ท้ังของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ท�านเป�นเจ�าเมืองพระตะบองและสมุหเทศาภิบาลมณฑล
บูรพาคนสุดท�าย ชื่อของเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ�) ปรากฏอยู�ในหลักฐานเอกสารทาง
ประวัติศาสตร�ท้ังในส�วนของไทย เช�น ในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว 
เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน เม่ือ ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) และฝ=ายกัมพูชา เช�น ในพงศาวดาร
เมืองพระตะบอง เป�นต�น  
 

 
 
ภาพท่ี 1 เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ�) 
ท่ีมา:  เป"ดตํารับอาหารเป&นยา “เจ	าพระยาอภัยภูมเบศร”,  เข�าถึงเม่ือ 12 กุมภาพันธ� 2553,  
เข�าถึงได�จาก http://www.manager.co.th/QQL/iewNews.aspx? newsID=9520000146676 
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  เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ�) เกิดเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2404 ท่ีพระตะบอง 
เป�นบุตรของเจ�าพระยาคฑาธรธรณินทร� (เยีย อภัยวงศ�) ผู�สําเร็จราชการเมืองพระตะบองกับท�าน
ผู�หญิงทิม1 เม่ือวัยเด็กเคยศึกษาบวชเรียนอยู�ท่ีพระตะบอง มีพระครูเจ�าอธิการวัดปลัดชื่อดุมเป�น   
พระอุป_ชฌาย� ท�านชอบเรียนทางชกต�อย ศิลปะการใช�ดาบ กระบอง และเรียนมนตร�วิชาการกับ     
พระครูวัดสนึง2 เม่ือเจริญวัยมีอายุครบเข�ารับราชการได� บิดาได�นําตัวท�านเข�ามายังกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือถวายตัวเป�นมหาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 5 ซ่ึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล�าฯ ให�เข�าศึกษาราชการในสํานักสมเด็จเจ�าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ� (ช�วง บุนนาค) จน
รอบรู�ในนโยบายและทราบถึงพระราชนิยมเป�นอย�างดี ท้ังยังมีความจงรักภักดีและกตัญdูต�อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว จึงได�รับพระราชทานสัญญาบัตรเป�นข�าราชการกรมมหาดเล็ก  
มีบรรดาศักด์ิเป�นนายรองเล�ห�อาวุธ รองหุ�มแพรมหาดเล็ก รวมถึงได�มีโอกาสตามเสด็จเม่ือครั้งประพาส
ต�างประเทศท้ังสิงคโปร� ศรีลังกา ไปจนถึงประเทศในยุโรป เม่ือ ร.ศ. 110 (พ.ศ. 2434) ต�อมาได�รับ
พระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนเป�นพระอภัยพิทักษ� ตําแหน�งผู�ช�วยราชการเมืองพระตะบอง จึงได�ย�าย
กลับไปอยู�ท่ีพระตะบองเพ่ือรับราชการติดตามบิดา3 จนเม่ือ พ.ศ. 2438 เจ�าพระยาคฑาธรธรณินทร� 
(เยีย อภัยวงศ�) บิดาของท�านถึงแก�อนิจกรรม ท�านจึงได�รับพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนเป�น
เจ�าพระยาคฑาธรธรณินทร� ตําแหน�งผู�สําเร็จราชการเมืองพระตะบองสืบจากบิดา มีราชทินนามว�า 
“เจ�าพระยาคฑาธรธรณินทร� รามนรินทร� อินทราธิบดี อภัยเภรีพาหุ”4  
 เหตุการณ�ใน พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ทรงโปรดเกล�าฯ 
ให�รวมหัวเมืองพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ พนมศก เข�าเป�นมณฑลเรียกว�า มณฑลบูรพา และ
โปรดเกล�าฯ ให�พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ์ (ด่ัน อมรานนท�) เป�นสมุหเทศาภิบาลมณฑลบูรพาคนแรก
ประจําอยู�ที่ศรีโสภณ ขณะนั้นความสัมพันธ�ระหว�างไทยกับฝรั่งเศสเริ่มมัวหมอง โดยเกิดข�อพิพาท
ระหว�างไทยและทางการฝรั่งเศสอยู�เนือง ๆ หลายครั้งที่เจ�าพระยาคฑาธรธรณินทร� (ชุ�ม) ต�องคอย
แก�ป_ญหาข�อพิพาทดังกล�าวซึ่งเกิดขึ้นในพระตะบองและหัวเมืองใกล�เคียง กระทั่ง พ.ศ. 2446   

                                                 

 1 สุภาภรณ� ปkติพร, บรรณาธิการ, ตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไท 
(ปราจีนบุรี: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร, 2554), 66. 
 2 ศานติ ภักดีคํา, “เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ�): ในตํานานการเล�าขานของชาว
พระตะบอง,” เขมร “ถกสยาม” (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 162 
 3 สุภาภรณ� ปkติพร, บรรณาธิการ, ตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไท, 67. 
 4 สมเด็จพระเจ�าบรมวงศ�เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  ตั้งเจ	าพระยาในกรุง
รัตนโกสินทร� (กรุงเทพฯ: ศิลปะบรรณาการ, 2542), อ�างถึงใน ศานติ ภักดีคํา, “เจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
(ชุ�ม อภัยวงศ�): ในตํานานการเล�าขานของชาวพระตะบอง,” เขมร “ถกสยาม”, 163. 
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พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ์ (ด่ัน) ถึงแก�อนิจกรรม จึงทรงโปรดเกล�าฯ แต�งต้ัง เจ�าพระยาคฑาธร
ธรณินทร� (ชุ�ม) เป�น "เจ�าพระยาอภัยภูเบศร บรมนเรศร�สวามิภักด์ิ สมบูรณ�ศักด์ิสกุลพันธ� ยุตธรรม�   
สุรภาพอัธยาศรัย อภัยพิริยบรากรมพาหุ" ดํารงตําแหน�งสมุหเทศาภิบาลมณฑลบูรพา ควบคู�กับ
ตําแหน�งผู�สําเร็จราชการเมืองพระตะบอง ใน พ.ศ. 2447 ท�านได�จ�างช�างอิตาเลียนให�สร�างบ�านพักเป�น
ตึกอย�างฝรั่งข้ึนท่ีเมืองพระตะบองด�วย (ภาพท่ี 2) 
 

 
 
ภาพท่ี 2 จวนเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ท่ีเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ถ�ายเม่ือ พ.ศ. 2468 
ท่ีมา: พระตะบอง, เข�าถึงเม่ือ 12 กุมภาพันธ� 2553, เข�าถึงได�จากhttp://battambangz.wordpress. 
com/history-of-battambang-city/ 
 
 ในระหว�าง พ.ศ. 2447-พ.ศ. 2449 รัฐบาลฝรั่งเศสมีบัญชาให�กองกําลังอินโดจีนเข�ายึด 
เมืองตราดยาวไปจนถึงเกาะกง ในการนั้น ด�วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวในการเจรจาทางการทูต ฝรั่งเศสจึงยอมคืนเมืองตราดและกงให�แก�สยาม แต�
ขณะนั้นรัฐบาลสยามต�องยอมลงนามในสนธิสัญญาระหว�างสยามกับฝรั่งเศสเม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 
พ.ศ. 2450 ณ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส เพ่ือยกดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ ในมณฑล
บูรพาแลกกับเมืองตราด ขณะเดียวกันรัฐบาลฝรั่งเศสขอให�เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) เป�นผู�สําเร็จ
ราชการของรัฐบาลฝรั่งเศสปกครองมณฑลบูรพาต�อ แต�ท�านกลับปฏิเสธโดยกราบบังคมทูลต�อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวว�า “ต�นตระกูลรวมท้ังปู=และบิดาได�เป�นข�าทูลละอองธุลี 
พระบาทมาหลายชั่วคน ไม�ปรารถนาย�ายไปเป�นข�ากัมพูชา เม่ือพระราชทานเมืองไปเป�นของกัมพูชา
เม่ือใด จะขอพระราชทานพระราชานุญาตอพยพเข�ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณในกรุงเทพฯ”5 

                                                 

 5 สุภาภรณ� ปkติพร, บรรณาธิการ, ตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไท, 68. 
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เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ได�ขายบ�านพักซึ่งไม�ทันได�เข�าอยู�อาศัยให�กับรัฐบาลฝรั่งเศส และถูกใช�
เป�นที่ว�าการเมืองพระตะบองต�อไป6 จากนั้นเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) จึงได�ลาออกจากตําแหน�ง
ผู�สําเร็จราชการมณฑลบูรพา แล�วอพยพครอบครัวรวมท้ังบริวารและทรัพย�สินต�าง ๆ โดย ใช�เกวียน
บรรทุกไม�ตํ่ากว�า 600 เล�ม เข�ามาพํานักอยู�ในเมืองปราจีนบุรีเป�นการถาวร ระยะแรกได�ตั้งเรือน
ชั่วคราวที่ตําบลเชิงสะพานยศเส ต�อมาจึงปลูกเรือนหมู�หลังใหญ� ที่ตําบลท�างาม ซึ่งเป�นที่ตั้งของ
โรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศรในป_จจุบัน 
 เม่ือ พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ได�เสด็จประพาสมณฑล
ปราจีนบุรี เสด็จถึงในวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2451 มีพระวรวงศ�เธอ พระองค�เจ�าอลังการ ตําแหน�ง
ข�าหลวงเทศาภิบาลมณฑลปราจีนบุรี พร�อมด�วยเจ�าพระยาอภัยภูเบศรรอรับเสด็จ เวลาบ�ายวันนั้นได�
เสด็จประพาสด�วยเรือแจวไปตามแม�น้ําปราจีนบุรีถึงบ�านเจ�าพระยาอภัยภูเบศรทรงมีพระราชหัตถเลขา
พระราชทานถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัวรัชการท่ี 6 ซ่ึงพระอิสสริยยศในขณะนั้นเป�น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ�าฟtามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ตอนหนึ่งบรรยายถึงบ�านของ
เจ�าพระยาอภัยภูเบศรว�า “อยู�เหนือข้ึนไปประมาณ 15 นิมิต ท่ีเขาได�เลือกดีในแถบนี้ แลเข�าดูเหมือน
อยู�ใกล� แต�ระยะทางประมาณ 3 เส�นเศษ อยู�ตรงหัวแง�ท่ีลําน้ําตรงแลดูได�ไกล ได�ถมท่ียกข้ึนถึง 2 ศอก
น้ําไม�ท�วม ปลูกเรือนอยู�กลางสูญบ�านอันกว�างยาวราวสัก 15 เส�น มีเรือนครอบครัวปลูกเปนหลัง ๆ 
เรียงรายอยู�ข�างหลังเรือนประมาณสัก 14 – 15 หลัง7” และในวันต�อมาเจ�าพระยาอภัยภูเบศรได�มี
โอกาสข้ึนบังคับคอช�างพระท่ีนั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวเพ่ือเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ
ด�วยตัวของท�านเอง 
 ใน พ.ศ. 2452 เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ�) มีดําริท่ีจะสร�างตึกแบบตะวันตก 
แบบเดียวกับตึกท่ีท�านได�สร�างไว�เพ่ืออยู�อาศัยในพระตะบอง โดยมีจุดประสงค�เพ่ือถวายแด�พระบาทสมเด็จ 
พระเจ�าอยู�หัวทรงใช�ประทับแรมยามเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีในคราหน�า มูลเหตุของการสร�าง
ตึกแบบตะวันตกนั้นเกิดจากการระลึกถึงครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวเม่ือคราว
ประพาสยุโรป กอปรกับการระลึกถึงตึกฝรั่งท่ีเมืองพระตะบองอย�างท่ีกล�าวมาแล�ว แต�เม่ือ ตึกหลัง
ดังกล�าวแล�วเสร็จ ไม�ทันได�รับเสด็จพระเจ�าอยู�หัวอย�างท่ีต้ังใจ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวก็ได�เสด็จ
สวรรคตในวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 หลังจากนั้นเม่ือ พ.ศ. 2455 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�า
เจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 6 ได�เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี ในคราวนั้นเจ�าพระยาอภัยภูเบศรได�ทูลขอ

                                                 

 6 ศานติ ภักดีคํา, “เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ�): ในตํานานการเล�าขานของชาว
พระตะบอง,” เขมร “ถกสยาม”, 167. 
 7 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว, พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกล	าเจ	าอยู�หัว เรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีน เม่ือ ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�อุดม, 2495), 4-5. 
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พระราชทานพระราชวโรกาสจัดการรับเสด็จอย�างเรียบร�อยและสมพระเกียรติโดยทางราชการไม�ต�อง
ออกค�าใช�จ�ายใด ๆ ท้ังสิ้น8 รวมได�จัดตึกฝรั่งหลังนั้นเป�นท่ีประทับแรมด�วย 
 ในบั่นปลายชีวิตของเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ�) ได�บําเพ็ญอเนกกุศลต�าง ๆ 
เพ่ือชาวปราจีนบุรีโดยตลอด อนึ่งใน พ.ศ. 2451 ท�านได�บูรณปฏิสังขรณ� วัดแก�วพิจิตร ซ่ึงเป�นวัดท่ี 
สร�างมาต้ังแต� พ.ศ. 2422 โดยรื้อพระอุโบสถหลังเก�าท่ีชํารุดทรุดโทรม แล�วสร�างพระอุโบสถหลังใหม�
เป�นสถาป_ตยกรรมไทยผสมตะวันตกซ่ึงจําลองแบบมาจากวัดช�างเผือกในเมืองพระตะบอง ประเทศ
กัมพูชา9 ต�อมา พ.ศ. 2454 เจ�าพระยาอภัยภูเบศรได�บูรณปฏิสังขรณ�อาคารเรียนหนังสือไทย ภายในวัดท่ี
ชุดโทรด โดยสร�างอาคารโรงเรียนบาลีธรรมวินัยและหนังสือไทยข้ึนทดแทน เป�นอาคารสถาป_ตยกรรม
ตะวันตก ภายหลังได�รับพระราชทานนามว�า โรงเรียนอภัยพิทยาคาร (ภาพท่ี 3) เป�นโรงเรียนปริยัติธรรม
แห�งแรกของเมืองปราจีนบุรี นอกจากนั้นท�านยังได�สร�างศาลาการเปรียญ และฌาปนสถานข้ึนภายในวัด
อีกด�วย 
 

 
 
ภาพท่ี 3 อาคารโรงเรียนอภัยพิทยาคาร ภายในวัดแก�วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 ในระยะหลังนั้นเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ�) ได�พํานักอยู�ในเรือนหมู�ท่ีสร�างใน 
ครั้งเริ่มแรกมาต้ังรกรากท่ีเมืองปราจีนบุรีใหม� ๆ โดยไม�ได�ใช�ตึกฝรั่งเป�นท่ีพักส�วนตัวแต�อย�างใด เม่ือ
วันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2465 เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ�) ได�ถึงแก�อนิจกรรมด�วย โรค
เรื้อรัง ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัวได�รับราชทานโกศและเครื่องประกอบ โกศศพ
                                                 

 8 สุภาภรณ� ปkติพร, บรรณาธิการ, ตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไท, 73. 
 9 พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ�, จังหวัดปราจีนบุรี ภาคโบราณคดีและภาคประวัติศาสตร� 
(กรุงเทพฯ: การพิมพ�ไชยวัฒน�, 2528), 46. 
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อย�างสมเกียรติตามยศเจ�าพระยา โดยต้ังศพบําเพ็ญกุศลไว� ณ ชั้นบนของตึกฝรั่งหลังดังกล�าว (ภาพท่ี 
4 -5) และโปรดเกล�าฯ ให�สมเด็จพระเจ�าบรมวงศ�เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสด็จ แทน
พระองค�พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดแก�วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี 
 

 
 
ภาพท่ี 4 โกศศพเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ประดิษฐาน ณ ชั้นบนของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
ท่ีมา: สุภาภรณ� ปkติพร, บรรณาธิการ,  ตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไท 
(ปราจีนบุรี: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร, 2554), 74. 
 

 
 
ภาพท่ี 5 การอัญเชิญโกศศพเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ลงจากชั้นบนของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 

เพ่ือพระราชทานเพลิงศพ 
ท่ีมา: สุภาภรณ� ปkติพร, บรรณาธิการ,  ตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไท 
(ปราจีนบุรี: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร, 2554), 74. 
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เจ	าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ�) กับตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศร 
 เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ�) มีบ�านเกิดอยู�ท่ีเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา 
และได�ดํารงตําแหน�งผู�สําเร็จราชการเมืองพระตะบองสืบต�อจากบิดาคือเจ�าพระยาคฑาธรธรณินทร� 
(เยีย) ต้ังแต� พ.ศ. 2446-2450 ก�อนท่ีจะกราบบังคมทูลต�อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว
เพ่ือขอลาออกจากตําแหน�งและขออพยพเทครัวมาพํานักในราชอาณาจักรไทย กาลก�อนท่ีเจ�าพระยา
อภัยภูเบศร (ชุ�ม) จะอพยพย�ายถ่ินพํานักเข�ามายังปราจีนบุรี ท�านได�เริ่มการก�อสร�าง จวนพํานักไว�หลัง
หนึ่ง โดยว�าจ�างสถาปนิกชาวอิตาเลียนออกแบบ มีลักษณะเป�นอาคาร แบบพักอาศัย ก�ออิฐถ�อปูน 2 
ชั้น รูปแบบทางสถาป_ตยกรรมแบบโคโลเนียลฝรั่งเศสเช�นเดียวกับอาคารแบบตะวันตกในเมืองพระ
ตะบองท่ีสร�างข้ึนในยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส แต�เป�นอาคาร ท่ีสร�างก�อนท่ีกัมพูชาจะตกอยู�ภายใต�
อํานาจของฝรั่งเศส10 อาคารหลังนี้เริ่มก�อสร�างในปw พ.ศ. 2448 แต�ไม�ทันท่ีเจ�าของอาคารจะได�เข�าอยู�
อาศัย เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ก็อพยพออกจาก เมืองพระตะบองมาต้ังรกรากท่ีเมืองปราจีนบุรี
เสียก�อน ต�อมาอาคารหลังนั้นถูกครอบครองโดย รัฐบาลฝรั่งเศสและใช�เป�นอาคารท่ีทําการของข�าหลวง
ฝรั่งเศส จนกระท่ังประเทศกัมพูชาได�รับ เอกราชจากฝรั่งเศส ต�อมารัฐบาลกัมพูชาได�ใช�อาคารหลัง
ดังกล�าวเป�นจวนผู�ว�าราชการจังหวัด พระตะบองและสถานท่ีราชการตามลําดับเรื่อยมา กระท่ังตัว
อาคารกังกล�าวพุพังเสียหายไปบางส�วน จนในปw พ.ศ.2539 ทางจังหวัดพระตะบองได�ทําการ
บูรณปฏิสังขรณ�เพ่ือให�สามารถใช�เป�น สถานท่ีราชการได�ต�อไป (ภาพท่ี 6) และครั้งล�าสุดได�มีการ
บูรณปฏิสังขรณ�ในปw พ.ศ. 2551(ภาพท่ี 7) ด�วยงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไทย11 โดยมีนโยบาย
ท่ีจะให�อาคารหลังนี้เป�นแหล�งท�องเท่ียวและแหล�งประวัติศาสตร�ร�วมระหว�างประเทศไทยและกัมพูชา 
 

                                                 

 10 Stefanie Irmer, Editor, “Sala Khaet,”  Architecture Battambang: Walking 
Map South  1 (March 2010): (Brochure) 

 11 ไทยรัฐออนไลน�,  ซ�อมจวนพระตะบองสร	างรักไทย-กัมพูชา, เข�าถึงเม่ือ 29 สิงหาคม 
2552. เข�าถึงได�จาก http://www.thairath.co.th/ 
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ภาพท่ี 6 จวนเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ท่ีเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ถ�ายก�อน พ.ศ. 2551 
ท่ีมา: City of the Lost Stick, accessed July 15, 2013, available from http://www.  
Battambangbuzz.blogspot.com/2011/05/city-of-lost-stick-battambang-cambodia.html. 
 
 

 
 
ภาพท่ี 7 จวนเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ท่ีเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ถ�ายหลัง พ.ศ. 2551  
ท่ีมา: Phyrun [pseudo], Battambang Provincial Hall,  accessed July 15, 2013,  available 
from http://www.Battambangbuzz.blogspot.com/2011/05/city-of-lost-stick-
battambang-cambodia.html. 
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 ย�อนกลับไปในปwพ.ศ. 2450 เม่ือเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ย�ายมาพํานักในเมือง
ปราจีนบุรี ระยะนั้นท�านคงได�สร�างเรือนพํานักของท�านพร�อมครอบครัวและบริวาร เป�นเรือนหมู�อย�าง
เรือนไทยภาคกลางโดยท่ัวไป ตามข�อความในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�า
เจ�าอยู�หัวดังท่ีกล�าวไปแล�ว ซ่ึงทรงอธิบายถึงเรือนของเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ว�าเป�นเรือนหมู�ใหญ�
ประกอบด�วยเรือนกว�าสิบหลัง 
 จนในปw พ.ศ. 2452 จึงได�เริ่มการก�อสร�างอาคารพักอาศัยแบบตะวันตกเพ่ือถวายเป�นท่ี
ประทับแด�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว โดยใช�แบบอาคารตามอย�างจวนพํานักท่ีท�านให�สร�างข้ึน ท่ี
เมืองพระตะบอง ซ่ึงปรากฏข�อมูลจากเอกสารเก�าระบุว�าได�ว�าจ�างบริษัทโฮวาร�ธ เออร�สกิน (Howarth 
Erskine Co, Ltd.) เป�นบริษัทรับเหมาก�อสร�างสัญชาติอังกฤษ ซ่ึงมีสํานักงานใหญ�อยู�ท่ีประเทศ
สิงคโปร� (ป_จจุบันรวมเข�ากับ United Engineers Group)12 เป�นผู�ออกแบบและดําเนิน การก�อสร�าง 
เป�นอาคารสถาป_ตยกรรมแบบบารอค (Baroque) ขณะท่ีการก�อสร�างอาคารกําลังดําเนินไปนั้น ก็มี
เกิดเหตุท่ีทําให�วัตถุประสงค�ของการสร�างไม�เป�นผลดังท่ีเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ได�ต้ังไว� เนื่องด�วย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวได�เสด็จสวรรคตลงในวันท่ี 23 ตุลาคม 2453 ถึงกระนั้น
เจ�าพระยาอภัยภูเบศรก็มิได�มีประสงค�จะใช�อาคารหลังนี้เป�นท่ีพํานักส�วนตัวในเวลาต�อมา  
 เม่ือเข�าสู�รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร�ได�ใช� 
เป�นสถานท่ีประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวในคราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี เม่ือ 
พ.ศ. 2455 นอกจากนี้ยังได�เป�นท่ีประทับของพระบรมวงศานุวงศ�อีกหลายพระองค� อาทิ สมเด็จพระ
เจ�าบรมวงศ�เธอ พระองค�เจ�าดิศวรกุมาร กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และพระเจ�าบรมวงศ�เธอ พระองค�
เจ�าอาภากรเกียรติวงศ� กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ เป�นต�น13 
 เหตุการณ�ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ�ระหว�างตึกเจ�าพระยาอภัยอภัยภูเบศรกับตัวของ
เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ครั้งสําคัญท่ีสุดและเป�นวาระสุดท�ายของท�านคือ เป�นสถานท่ีสําหรับต้ัง
โกศศพเพ่ือบําเพ็ญกุศลของเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ใน พ.ศ. 2465 โดยครั้งนั้นได�ต้ังศพของท�าน
ไว�ท่ีห�องโถงกลางชั้นบนของตึก หลังจากท่ีเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ได�ถึงแก�อนิจกรรม พระยาอภัย
วงศ� วรเศรษฐ (ช�วง อภัยวงศ�) บุตรชายของท�านท่ีเกิดแต�คุณหญิงอภัยภูเบศร (หม�อมสอ้ิง) ได�เป�น
ผู�จัดการมรดกของเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ได�ถวายตึกเจ�าเจ�าพระยาอภัยภูเบศรแด�พระนางเจ�า

                                                 

 12 Company History,  accessed August 30, 2012,  available from 
http://www.uel.com.sg/corp_profile/co_history 
 13 ทีมวาไรต้ี [นามปากกา], ตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ�สมเด็จเจ	าฟaาเพชร
รัตนฯ ความซ่ือสัตย� ความดีท่ีไม� เส่ือมคลาย, เข�าถึงเม่ือ 29 มีนาคม 2555, เข�าถึงได�จาก
http://www.dailynews.co.th/article 
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สุวัทนาพระวรราชเทวี (พระนามเดิมว�า เครือแก�ว อภัยวงศ�) เพ่ือเป�นของขวัญในวาระทรงอภิเษก
สมรสกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล�าเจ�าอยู�หัว ในปw พ.ศ. 2467 (ภาพท่ี 8) ด�วยพระนางเจ�าสุวัทนา 
พระวรราชเทวี ทรงเป�นธิดาของพระยาอภัยภูเบศร (เลื่อม อภัยวงศ�) พ่ีชายร�วมมารดาของพระยาอภัย
วงศ�วรเศรษฐ (ช�วง) กับคุณเล็ก บุนนาค และทรงมีศักด์ิเป�นหลานปู=ของเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) 
และต�อมาพระนางเจ�าสุวัทนา พระวรราชเทวี ได�ทูลเกล�าฯ ถวายตึกหลังนี้แด�พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว14  
 

 
 
ภาพท่ี 8 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว และพระนางเจ�าสุวัทนา พระวรราชเทวี 
ท่ีมา: สุภาภรณ� ปkติพร, บรรณาธิการ,  ตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไท 
(ปราจีนบุรี: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร, 2554), 76. 
 
 กระท่ังเม่ือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัวเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2468 พระราช
มรดกต�าง ๆ จึงตกทอดมาสู�พระบาทสมเด็จพระปกเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 7 รวมท้ัง ตึกเจ�าพระยา
อภัยภูเบศรด�วย พระบาทสมเด็จพระปกเกล�าเจ�าอยู�หัวทรงพระราชทานตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร คืน

                                                 

 14สุภาภรณ� ปkติพร, บรรณาธิการ,  ตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไท, 
76. 
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แด�พระนางเจ�าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในครั้งนั้น พระนางเจ�าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงตระหนักว�า 
ท�านเจ�าของตึกแต�เดิมนั้นมีความประสงค�จะให�ตึกหลังนี้เป�นท่ีประทับแรมสําหรับพระบาทสมเด็จพระ
เจ�าอยู�หัว และพระบรมวงศานุวงศ�เท�านั้น ไม�ได�ประสงค�จะใช�เป�นท่ีพักส�วนตัว ดังนั้น จึงมีพระดําริท่ี
จะประทานตึกหลังนี้ให�ทางราชการเพ่ือเป�นสาธารณประโยชน�และเป�นอนุสรณ�แด�เจ�าพระยาอภัยภูเบ
ศร (ชุ�ม) ต�อไป ดังนั้น ใน พ.ศ. 2480 พระนางเจ�าสุวัทนา พระวรราชเทวี จึงทรงประทานตึก
เจ�าพระยาอภัยภูเบศร พร�อมด�วยท่ีดินและสิ่งปลูกสร�างภายในอาณาบริเวณ แก�มณฑลทหารบกท่ี 2 
ปราจีนบุรี และมณฑลทหารบกท่ี 2 ได�จัดการปรับปรุงบริเวณดังกล�าวให� เป�นสถานพยาบาลสําหรับ
ทหารและประชาชนท่ัวไป ต�อมากรมสาธารณสุขซ่ึงข้ึนกับกระทรวง มหาดไทยในขณะนั้น มีนโยบายท่ี
จะต้ังโรงพยาบาลท่ีจังหวัดปราจีนบุรี  จึงได� เจรจากับกระทรวงกลาโหม เ พ่ือขอท่ีดินและ
สถานพยาบาลดังกล�าวให�อยู�ในการดูแลของกรมสาธารณสุข พร�อมท้ังปรับปรุงแก�ไขสถานท่ีนี้ให�เป�น
โรงพยาบาล (ภาพท่ี 9 – 11) โดยเปkดทําการในวันท่ี 24 มิถุนายน 2484 ใช�ชื่อว�า โรงพยาบาล
ปราจีนบุรี และประดับปtายจารึกท่ีตึกหลังนี้ว�า ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร15  
  

 
 
ภาพท่ี 9 ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ขณะใช�เป�นโรงพยาบาลปราจีนบุรี 
ท่ีมา: สุภาภรณ� ปkติพร, บรรณาธิการ,  ตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไท 
(ปราจีนบุรี: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร, 2554), 79. 

                                                 

 15 สุภาภรณ� ปkติพร, บรรณาธิการ,  ตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไท, 
78 - 80. 
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ภาพท่ี 10 ด�านหน�าห�องบัตร ชั้นล�าง ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลปราจีนบุรี 
ท่ีมา: สุภาภรณ� ปkติพร, บรรณาธิการ,  ตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไท 
(ปราจีนบุรี: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร, 2554), 81. 
 

 
 
ภาพท่ี 11 ห�องพักฟ��นผู�ป=วย ชั้นบน ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลปราจีนบุรี 
ท่ีมา: สุภาภรณ� ปkติพร, บรรณาธิการ,  ตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไท 
(ปราจีนบุรี: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร, 2554), 81. 
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 โรงพยาบาลปราจีนบุรีเปkดให�บริการทางด�านสาธารณสุขแก�ประชาชนท่ัวไปได� 25 ปw ทาง
สภาจังหวัดปราจีนบุรีจึงได�ประชุมเพ่ือลงมติให�ทางราชการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลปราจีนบุรีเป�น 
โรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร เพ่ือระลึกถึงพระคุณและประกาศเกียรติคุณแด�เจ�าพระยา อภัย
ภูเบศร (ชุ�ม) ซ่ึงในวันท่ี 24 มิถุนายน 2509 กระทรวงสาธารณสุขได�กราบทูลเชิญสมเด็จ พระเจ�าภคินี
เธอ เจ�าฟtาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เสด็จพร�อมด�วยพระนางเจ�าสุวัทนา พระวรราชเทวี 
ทรงเปkดปtายโรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ภาพท่ี 12) นับต้ังแต�ต้ังเป�นโรงพยาบาล ตึก
เจ�าพระยาอภัยภูเบศรได�ถูกใช�ประโยชน�เป�นสถานพยาบาลเรื่อยมา ท้ังเป�น อาคารอํานวยการ และได�
ปรับปรุงห�องต�าง ๆ ภายในตึกให�เหมาะกับการให�บริการด�านสาธารณสุข เช�น ห�องตรวจ ห�องจ�ายยา 
ห�องบัตร และห�องพักฟ��น เป�นต�น จนกระท่ังปw พ.ศ. 2512 ได�สร�างอาคารอํานวยการหลังใหม�ข้ึน และ
ในปw พ.ศ. 2513 นายแพทย�สุจินต� ผลากรกุล ผู�อํานวยการโรงพยาบาลในขณะนั้นได�เล็งเห็นว�าตึก
เจ�าพระยาอภัยภูเบศรสมควรได�รับการอนุรักษ� จึงบูรณะ ตึกหลังนี้ให�กลับคืนสู�สภาพเม่ือก�อนจะใช�
เป�นสถานพยาบาล และใช�งานตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ในโอกาสสําคัญ ๆ เท�านั้น เช�น การรับเสด็จ
พระบรมวงศานุวงศ� และงานมงคลสมรสของบุคลากรโรงพยาบาล เป�นต�น ในโอกาสนั้นผู�อํานวยการ
โรงพยาบาลได�สั่งหล�อรูปสําริดเหมือนครึ่งตัวของเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) (ภาพท่ี 13) เพ่ือ
ประดิษฐานด�านหน�าตึกไว�ให�เป�นท่ีสักการะของประชาชนท่ัวไป โดยครั้งนั้นได�รับเงินสนับสนุนจาก 
คุณหญิงเล็ก อภัยวงศ� ภริยา นายควง อภัยวงศ� ทายาทเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ด�วย 
 

 
 
ภาพท่ี 12 สมเด็จพระเจ�าภคินีเธอ เจ�าฟtาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี เสด็จพร�อมด�วยพระ

นางเจ�าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงเปkดปtายโรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
ท่ีมา: สุภาภรณ� ปkติพร, บรรณาธิการ,  ตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไท 
(ปราจีนบุรี: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร, 2554), 82. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 

 
 
ภาพท่ี 13 รูปหล�อสําริดครึ่งตัวของเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ในอดีตประดิษฐานด�านหน�าตึก

เจ�าพระยาอภัยภูเบศร ป_จจุบันประดิษฐาน ณ ชั้นบนของตึก 
ท่ีมา: สุภาภรณ� ปkติพร, บรรณาธิการ,  ตึกเจ	าพระยาอภัยภูเบศร สานปณิธานวิญญาณไท 
(ปราจีนบุรี: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร, 2554), 71 
 
 เม่ือ พ.ศ. 2536 นายแพทย�เปรม ชินวันทนานนท� ซ่ึงดํารงตําแหน�งผู� อํานวยการ
โรงพยาบาลเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ได�มอบหมายให�เภสัชกรหญิงสุภาภรณ� ปkติพร ดําเนินโครงการ
พิพิธภัณฑ�การแพทย�แผนไทยอภัยภูเบศร และให�ใช�ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรเป�นสถานท่ีจัดแสดง
นิทรรศการเก่ียวกับการแพทย�แผนไทย โดยเก็บรวบรวมความรู� ตํารับตํารายาสมุนไพร รวมท้ัง
เครื่องมือและเทคโนโลยีในการผลิตยาในอดีต เป�นท่ีมาของการใช�ประโยชน�ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร
เป�นแหล�งเรียนรู�และแหล�งท�องเท่ียวในด�านประวัติศาสตร�ผนวกกับด�านการแพทย�แผนไทยกระท่ังถึง
ป_จจุบัน (ภาพท่ี 14) 
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ภาพท่ี 14 ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ในป_จจุบัน 
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บทท่ี 3 
 

ลักษณะองค�ประกอบทางสถาป�ตยกรรมของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
กับการผสมผสานระหว'างอิทธิพลศิลปะตะวันตกและไทย 

 
ลักษณะองค�ประกอบทางสถาป�ตยกรรมของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
 การสร�างตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ผู�สร�างได�ว�าจ�างให� บริษัท โฮวาร#ธเออร#สกิน จํากัด 
(Howarth Erskine & Co., Ltd.) เป=นผู�ออกแบบและควบคุมการก�อสร�าง ซ่ึงบริษัทนี้เป=นบริษัท
รับเหมาก�อสร�างสัญชาติอังกฤษท่ีมีฐานธุรกิจในประเทศแถบอินโดจีน ต้ังสํานักงานใหญ�ในประเทศ
สิงคโปร# โดยมีสํานักงานสาขาในประเทศไทยต้ังอยู�ริมแม�น้ําเจ�าพระยาละแวกวัดพระยาไกรในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว มีผลงานด�านวิศวกรรมและสถาปNตยกรรมในประเทศไทย 
เช�น สะพานผ�านฟPาลีลาศ วังสวนดุสิต หอน้ําประปา ขนาด 40,000 แกลลอน (ประปาแม�นศรี) 
สํานักงานธนาคารแห�งอินโดจีน สาขากรุงเทพฯ สํานักงานธนาคารชาร#เตอร#แห�งอินเดีย ออสเตรเลีย 
และจีน สาขากรุงเทพฯ โกดังสินค�าในกรุงเทพ และเรือรบในราชการของกองทัพเรือ บริษัท โฮวาร#ธ
เออร#สกิน จํากัด ก�อต้ังในปU พ.ศ. 2418 มีสํานักงานใหญ�อยู�ในประเทศสิงคโปร# มีบุคลากรมากกว�า 
600 คน ซ่ึงรวมท้ังวิศวกรและสถาปนิกจากประเทศต�าง ๆ ในทวีปยุโรป 23 คน1 ต�อมาได� เข�าร�วม
กิจการกับบริษัท ไรลีย# ฮาร#กรีฟส# (Riley Hargreaves & Co.) เม่ือ พ.ศ. 2455 และดําเนินกิจการใน
นามกลุ�มบริษัท ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียส# จํากัด (United Engineers Ltd.) ปNจจุบันมีฐานธุรกิจครอบคลุม 
10 ประเทศ ในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ2 
 ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรเป=นอาคารแบบตะวันตกที่มีนัยสําคัญของการสร�าง คือ เป=น
อาคารแบบที่พักอาศัยซึ ่งถวายเป=นที ่ประทับสําหรับพระมหากษัตริย#ในยามประพาสมณฑล
ปราจีนบุรี สร�างในช�วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป=น

                                                 

 1 Arnold Wright, Twentieth century impressions of Siam: its history, 
people, commerce, industries, and resources, with which is incorporated an 
abridged edition of Twentieth century impressions of British Malaya (London: 
Lloyd's Greater Britain, 1908), 192. 
 2 United Engineers Co.,  Company History,  accessed December 13, 2014,   
available from http://www.uel.com.sg/corp_profile/co_history 
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ยุคท่ีการสร�างอาคารแบบตะวันตกเริ่มเป=นท่ีนิยมในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรจึงมีความพิเศษอีกประการคือ เป=นอาคารแบบตะวันตกท่ีสร�างข้ึนนอกเมือง
หลวง และในปราจีนบุรีสมัยนั้น ก็ปรากฏอาคารแบบตะวันตกเพียงไม�ก่ีแห�ง นอกเหนือจากตึก
เจ�าพระยาอภัยภูเบศรแล�ว ยังปรากฏอาคารตะวันตกท่ีสร�างร�วมสมัยกันเพียง อาคารโรงจักร (ภาพท่ี 
15-16) อาคารโรงเรียนอภัยพิทยาคาร เป=นต�น ซ่ึงก็หาใช�อาคารแบบท่ีพักอาศัยไม� แต�ถึงกระนั้น
ลักษณะการก�อสร�างของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรก็แสดงออกว�าเป=นอาคารท่ีมี การออกแบบและ
ควบคุมการก�อสร�างตามอย�างวิทยาการของชาวตะวันตก โดยมีรายละเอียดองค#ประกอบอาคาร   
ดังนี้ 
 

 
 
ภาพท่ี 15 อาคารโรงจักร ปNจจุบันคือสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด  
 

 
 
ภาพท่ี 16 ภายในอาคารโรงจักรปราจีนบุรี 
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 ลักษณะโครงสร�างอาคาร 
 ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร เป=นอาคารก�ออิฐฉาบปูน 2 ชั้น ท่ีมีการประดับลายปูนปNwน ท้ัง
ภายนอกและภายในอาคาร ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า ฐานอาคารยกสูงข้ึนจากระดับพ้ืนดินราว 1 เมตร 
เป=นฐานทึบ มีลายปูนปNwนแบบบัวรัดรอบฐาน ตอนกลางด�านหน�าอาคารทําเป=นมุขโปร�งหรือชายคา ยื่น
ออกมาจากทางเข�าอาคารสําหรับเป=นท่ีเทียบรถ ซ่ึงชั้นบนของมุขนี้ทําเป=นระเบียง ภายในมุขถัด เข�า
ไปจากทางเทียบรถแล�วจึงเป=นอัฒจันทร#ข้ึนอาคาร เช�นเดียวกับด�านหลังก็มีอัฒจันทร#ข้ึนอาคาร ใน
แนวเดียวกันด�วย ผนังอาคารก�ออิฐฉาบปูน เป=นท่ีน�าสังเกตว�าผนังอาคารหลังนี้หนาประมาณ 40-50 
เซนติเมตร ซ่ึงเม่ือเทียบกับผนังของอาคารในยุคปNจจุบันแล�ว ผนังตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรจะหนากว�า
มาก ผนังอาคารท่ีหนานี้ปรากฏให�เห็นท้ังผนังโดยรอบและผนังภายในอาคาร ลักษณะอีกประการท่ี
แสดงถึงผนังรับน้ําหนักคือเม่ือสังเกตภายในอาคารชั้นล�าง จะพบกระเปาะคอนกรีตบนเพดานท่ีทํา
เป=นคานสําหรับรองรับพ้ืนอาคารชั้นบน (ภาพท่ี 17) แต�ผนังส�วนท่ีอยู�ใต�คานเหล�านั้น ไม�ได�ทําเป=นเก็จ
หรือมีลักษณะเป=นเสารองรับคานเลย เป=นผนัง เรียบไปท้ังแนว มีเฉพาะลายปูนปNwนประดับให�ดู
สวยงามเท�านั้น ท้ังนี้ เนื่องจากผนังรับน้ําหนักสามารถรองรับคานรองพ้ืนคอนกรีตโดยไม�จําเป=นต�อง
หล�อเสามารองรับอีก ซ่ึงอาจบ�งบอกได�ว�าอาคารหลังนี้เป=นอาคารท่ีมีโครงสร�างแบบใช�ผนังรับน้ําหนัก 
ต�างจากอาคารท่ัวไปในปNจจุบันท่ีใช�เสาเป=นโครงสร�างรับน้ําหนัก นอกจากนี้ ยังต�างจากลักษณะ
โครงสร�างของเรือนไทยด้ังเดิมไม�ว�าจะสร�างด�วยไม�หรือก�ออิฐถือปูน ซ่ึงต�องอาศัยเสาเรือนรองรับ
น้ําหนักของคานและโครงสร�างหลังคาตลอดจนวัสดุมุงหลังคาท้ังหมด 
 

 
 
ภาพท่ี 17 คานรองรับพ้ืนอาคารชั้นบน ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
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 ลักษณะแผนผังอาคาร 
 ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร เป=นอาคาร 2 ชั้น หันหน�าออกสู�ทิศตะวันออก มีแผนผัง รูป
สี่เหลี่ยมผืนผ�าทอดยาวจากทิศเหนือไปยังทิศใต� ขนาดตัวอาคารกว�าง 18.60 เมตร ยาว 38.40 เมตร 
ชั้นล�างด�านหน�าของตึกตรงบริเวณทางเข�ามีมุขยื่นออกจากตัวอาคารกว�าง 7.70 เมตร ยาว 12 เมตร 
ชั้นบนของมุขเป=นระเบียงเปyดโล�งไม�มีหลังคา หลังคาอาคารประกอบด�วย โดมกลางครอบคลุมเหนือ
ส�วนห�องกลางแนวเดียวกับมุขด�านหน�า และส�วนท่ีเป=นปUกถัดไปท้ังด�านซ�ายและขวา ผังห�องภายในตึก
ท้ังชั้นบนและชั้นล�างแบ�งออกเป=น 3 ห�องหลัก เรียงกันในแนวเหนือ – ใต� ด�านหน�าห�องท้ังสามมีโถง
ยาวพาดจากผนังตึกด�านทิศเหนือจรดทิศใต� มีบันไดสําหรับข้ึน - ลง ประชิดผนังทางทิศเหนือ 
ด�านหลังเป=นห�องโถงเล็ก 3 ห�อง เรียงจากทิศเหนือจรดทิศใต�ตามแนวเดียวกับห�องหลัก ส�วนห�องโถง
เล็กด�านหลังด�านทิศใต�นั้นมีความกว�างเพียงก่ึงหนึ่งของโถงหลักท้ัง ชั้นบนและล�าง (ภาพท่ี 18 – 19) 
เนื่องจากอีกก่ึงหนึ่งทําเป=นโถงบันไดด�านหลัง เช�นเดียวกับ ห�องโถงเล็กด�านหลังด�านทิศเหนือได�ถูกก้ัน
แบ�งห�องข�างท่ีติดกับห�องโถงเล็กด�านหลังตรงกลาง ทําเป=นห�องเล็ก ๆ อีกห�องหนึ่ง แต�การแบ�งห�องเล็ก 
ๆ นี้เป=นเฉพาะชั้นบน แต�ห�องโถงด�านหลังทิศเหนือชั้นล�างไม�ได�ถูกแบ�ง กลับเปyดโล�งให�ยาวเทียบกับ
โถงหลัก เม่ือพิจารณาโดยรวมแล�วมุมมอง ของแผนผังตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรจึงเน�นท่ีห�องโถงกลาง
เป=นหลักแล�วขยายผังออกไปด�านข�าง ทางทิศเหนือและทิศใต�อย�างสมมาตร นอกจากนี้ จะสังเกตได�ว�า
อาคารหลังนี้จะรวมห�องต�าง ๆ ซ่ึงแต�ละห�องจะมีบทบาทการใช�งานและความสําคัญต�างกันเข�าไว�
ด�วยกัน ต�างจากการกําหนดแผนผังของเรือนไทยด้ังเดิมท่ีจะแยกห�องหรือเรือนท่ีมีหน�าท่ีต�างกัน
ออกเป=นหลัง ๆ แล�วจึงสร�างระเบียงหรือชานแล�นเชื่อมแต�ละเรือนเข�าไว�ด�วยกันซ่ึงเรียกว�า เรือนหมู� 
หรือแม�กระท่ังอาคารพระราชฐานท่ีสร�างตามโบราณราชประเพณี ก็มักจะแยกอาคารท่ีมีบทบาท
หน�าท่ีต�าง ๆ เช�น ท�องพระโรงหน�า ท�องพระโรงหลัง ท่ีสําหรับทรงพระสําราญ ท่ีสําหรับบรรทม เป=น
ต�น ให�แยกออกเป=นแต�ละอาคาร  
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ภาพท่ี 18 แผนผังตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ชั้นล�าง 
 (ห�องประวัติศาสตร# พิพิธภัณฑ#เจ�าพระยาอภัยภูเบศร) 
 

 
 
ภาพท่ี 19 แผนผังตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ชั้นบน 
 (ห�องประวัติศาสตร# พิพิธภัณฑ#เจ�าพระยาอภัยภูเบศร) 
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 ลักษณะหลังคา 
 หลังคาของตึกเจ�าพระยาอภับภูเบศร เป=นหลังคาแบบแบบผสม คือ ประกอบด�วยหลังคา 
ท่ีมีรูปทรงหลายประเภทมาผสมผสานกัน ในท่ีนี้ประกอบด�วยหลังคา 2 รูปทรง โดยหลังคาท่ีปกคลุม
อาคารส�วนใหญ�เป=นหลังคาทรงปNwนหยามุงด�วยกระเบื้องเหลี่ยมลอนเล็กซ่ึงทราบได�ว�านําเข�าจาก
ประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากระบุชื่อบริษัทผู�ผลิตไว�ท่ีแผ�นกระเบื้อง มีบราลีดินเผาประดับอยู� 2 อัน ตรง
ปลายสันหลังคาท้ังสองข�าง ส�วนหลังคาท่ีอยู�ตรงกับมุขกลางมุงด�วยแผ�นโลหะเรียบ ลักษณะคล�าย
หลังคาทรงปNwนหยาแต�ระนาบหลังคาท้ังสี่ด�านเป=นแผ�นโค�งนูนประกอบกัน หรืออาจกล�าวว�า มีลักษณะ
คล�ายโดม (ภาพท่ี 20 - 21) ยอดหลังคาส�วนนี้ประดับด�วยอุปกรณ#บอกทิศทางลม (Wind Vane) มี
ลักษณะเป=นแผ�นโลหะแบบรูปไก�สามารถหนุนตามกระแสลมได� ด�านล�างรูปไก�เป=นตัวอักษรย�อใน
ภาษาอังกฤษท่ีเครื่องหมายประจําทิศหลักท้ังสี่ อุปกรณ#บอกทิศทางลมนี้ประดับด�วยลวดลายเหล็กดัด
อย�างสวยงาม (ภาพท่ี 22) ลักษณะหลังคาท่ีเป=นแบบผสมผสานระหว�างหลังคาทรงปNwนหยาและหลังคา
ด�านประกบโค�งนูนท่ีปรากฏนี้ ไม�ปรากฏในอาคารท่ีสร�างข้ึนก�อนหน�าอาคารหลังนี้ ซ่ึงเรือนไทยด้ังเดิม
โดยมากแล�วจะใช�หลังคาหน�าจั่วหรือหลังคาทรงปNwนหยา โดยเฉพาะอย�างยิ่งหลังคาท่ีมีลักษณะคล�าย
ทรงปNwนหยาท่ีด�านประกบโค�งนูน เป=นลักษณะท่ีไม�พบมาก�อนในประเทศไทย ท้ังนี้ อาจเป=นด�วย
วิทยาการและวัสดุของไทยแต�เดิมยากท่ีจะสร�างหลังคาลักษณะนี้ให�ใช�งานได�อย�างคงทน ดังนี้หลังคา
แบบนี้จึงเป=นหลังคาอย�างตะวันตกท่ีต�องอาศัยผู�มีความชํานาญในการออกแบบและก�อสร�าง  
 

 
 
ภาพท่ี 20 หลังคาตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
ท่ีมา: ศุภชัย ปราชปyติ,  Khunkay’s Gallery,  เข�าถึงเม่ือ 22 มิถุนายน 2555, เข�าถึงได�จาก 
 http://khunkay.thaimultiply.com/ 
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ภาพท่ี 21 หลังคามุขกลาง ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
 

 
 
ภาพท่ี 22 อุปกรณ#บอกทิศทางลม ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
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 การตกแต'งผนังภายนอก และกรอบประตู หน�าต'าง 
 ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรเป=นอาคารท่ีมีการประดับตกแต�งผนังด�วยลายปูนปNwนท้ังภายใน
และภายนอกอาคาร งานปูนปNwนท้ังหมดแสดงออกว�าเป=นศิลปะตะวันตกอย�างชัดเจน ภายนอกอาคาร 
มีการประดักตกแต�งลวดลายปูนปNwนตามกรอบประตู หน�าต�าง เสาอิง ผนังพ้ืนท่ีว�างด�านเหนือและด�าน
ใต�ช�องหน�าต�าง รวมท้ังแผงหน�าบันอย�างตะวันตกต้ังอยู�ด�านหน�าหลังคาปNwนหยาโค�งเหนือมุขกลาง 
 การตกแต�งภายนอกอาคาร ในปNจจุบันตัวอาคารหลังนี้ถูกทาด�วยสีเหลือง แต�ส�วนท่ีเป=น
ลวดลายปูนปNwนนั้นถูกทาด�วยสีขาวทําให�ลวดลายเหล�านั้นโดดเด�นและสวยงามอย�างยิ่ง ยกเว�นฐานอาคาร
ซ่ึงเป=นฐานทึบ มีการตกแต�งด�วยลวดบัวรอบ ซ่ึงชุดฐานท้ังหมดนี้ถูกทาด�วยสีเหลือง บนผนังอาคาร
ภายนอกเจาะช�องประตูหน�าต�างโดยรอบตัวอาคาร ด�านหน�าอาคารเจาะช�องหน�าต�างไว�ท่ีช�วงห�องโถงข�าง 
ช�วงห�องละ 3 ช�อง ท้ังซ�ายและขวา (ภาพท่ี 23) ตรงช�วงห�องโถงกลางเจาะช�องประตูไว� 3 ช�อง (ภาพท่ี 
24) มีลักษณะเช�นนี้ท้ังชั้นบนและชั้นล�าง ส�วนด�านหลังอาคารก็เจาะช�องประตูหน�าต�างตําแหน�งตรง
กับด�านหน�า (ภาพท่ี 25 – 26) แตกต�างกันตรงท่ีช�วงโถงกลางด�านหลังชั้นบนเจาะเป=นช�องหน�าต�าง
ไม�ใช�ช�องประตู ผนังด�านข�างอาคารด�านทิศตะวันออกเจาะช�องหน�าต�างตรงช�วงห�องโถง 2 ช�อง ช�วง
เฉลียงด�านหลัง 1 ช�อง ส�วนช�วงเฉลียงด�านหน�านั้น เจาะเป=นช�องประตูท่ีชั้นล�าง ชั้นบนเป=นผนังทึบ 
ผนังอาคารด�านทิศตะวันตกเจาะหน�าต�างช�วงห�องโถงและช�วงเฉลียงด�านหลัง ตรงกับตําแหน�งหน�าต�าง
ด�านทิศตะวันออก ส�วนช�วงเฉลียงด�านหน�าเป=นผนังทึบท้ังชั้นบนและชั้นล�าง ช�องประตูและหน�าต�างมี
ความแตกต�างระหว�างชั้นบนและชั้นล�าง โดยชั้นบนเจาะช�องเป=นซุ�มโค�ง ครึ่งวงกลม (Round Arch) (ภาพ
ท่ี 27) และชั้นล�างเจาะเป=นซุ�มโค�งแบน (Segmented Arch) (ภาพท่ี 28) ดังนั้น เม่ือพิจารณามุมมองจาก
ภายนอกอาคาร จะเห็นว�าช�องหน�าต�างชั้นบนดูสูงโปร�งสง�ามากกว�าช�องหน�าต�างชั้นล�าง  
 การตกแต�งลวดลายปูนปNwนบนผนังภายนอกรอบช�องหน�าต�างของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบ
ศร ดูสวยงามและโดดเด�นกว�าหลาย ๆ อาคารท่ีสร�างร�วมสมัยกัน ด�วยลายปูนปNwนรอบช�องหน�าต�างนั้น 
เป=นลวดลายท่ีต�อเนื่องจากช�องหน�าต�างชั้นบนลงมาสู�ช�องหน�าต�างชั้นล�างท่ีอยู�ในระนาบเดียวกัน (ภาพ
ท่ี 29) เริ่มจากส�วนยอดซุ�มหน�าต�างชั้นบน หรือ คีย#สโตน (Key Stone) เป=นลายปูนปNwน แบบสมมาตร
ทรงบานกระจกรูปไข�หรือโล�ทรงรี เหนือรูปไข�เป=นลายโค�งรูปตัว C สองวง (ภาพท่ี 30 – 31) ด�านข�าง
เป=นลายอุบะแบบตะวันตกมีพวงองุ�นห�อยขนาบท้ังสองข�างต�อเนื่องด�วย ลายก�านขดใบเทศท้ังซ�ายและ
ขวา รอบหน�าต�างชั้นบนประดับบัวปูนขอบหน�าต�างสองชั้น ด�านหน�าหน�าต�างชั้นบนประดับลายปูน
ปNwนคล�ายรูปผ�าคลุมฐานวงกบห�อยชายออกมาด�านนอก ท่ีริมชายผ�า ท้ังสองข�างมีลายก�านขดท่ีต�อ
เนื่องมาจากขอบหน�าต�างชั้นล�าง ปลายขดห�อยด�วยอุบะแบบตะวันตกเป=นรูปใบเทศและลูกไม� 
(Blueberry) ก่ึงกลางผ�าห�อยประดับรูปเปลือกหอย (Rocaille) มีลาย ใบเทศและพวงองุ�นห�อยลงมา
ด�านล�างนอกชายผ�า (ภาพท่ี 32) เหนือกรอบหน�าต�างชั้นล�างนั้น ประดับคีย#สโตนด�วยรูปมาสคารา 
(Mascara) หรือรูปใบหน�าคม ถัดลงมาจากหน�าต�างชั้นล�างเป=น ลายปูนปNwนเป=นรูปกรอบสี่เหลี่ยม 
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ภายในกรอบทําเป=นรูปท�อนมาลัยแบบตะวันตก (Garland) ประกอบด�วยรูปดอกไม� ใบไม� และลูกไม�
มัดเป=นพวงด�วยริบบิ้น ข�างกรอบท้ังสองข�างมีลาย พรรณพฤกษาตะวันตก (ภาพท่ี 33) 
 ท่ีมุขกลางของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรมีการตกแต�งท่ีแตกต�างออกไปจากผนังของปUก
อาคารท้ังสองข�าง ชั้นบนซ่ึงทําเป=นระเบียงเปyดโล�งนั้น มีช�องประตู 3 ช�อง เป=นซุ�มโค�งครึ่งวงกลม
เช�นเดียวกับช�องหน�าต�างชั้นบนช�องอ่ืน ๆ โดยช�องประตูตรงกลางมีความกว�างมากกว�าอีกสองช�อง
ด�านข�าง เหนือช�องประตูข้ึนไปแต�ละช�องนั้นมีลายปูนปNwนประดับเป=นรูปพวงมาลัยเฟ��องอุบะ แบบ
ตะวันตก หรือ Garland (ภาพท่ี 34) พ้ืนท่ีระหว�างช�องประตูท้ังสามตกแต�งด�วยลายปูนปNwน ท่ีทําเป=น
เสาติดผนังเป=นเสาเรียบ ๆ ยกเก็จยื่นออกมาจากแนวผนัง ไม�มีลวดลายหรือการเซาะร�อง ท่ีต�นเสา แต�
มีการตกแต�งให�เห็นเป=นหัวเสาซ่ึงสูงเท�าระดับของขอบบานประตูด�านบนเท�านั้น หัวเสานั้นคล�ายกับหัว
เสาแบบไอโอนิกของโรมันท่ีถูกคลุมด�วยใบไม� ถัดออกมาด�านหน�าช�องประตู เป=นลานระเบียงเปyดโล�ง 
ล�อมรอบด�วยรั้วระเบียงท่ีทําเป=นรั้วทึบสลับกับลูกกรงปูนปNwนเป=นระยะ (ภาพท่ี 35) 
 การตกแต�งผนังภายนอก และกรอบประตูหน�าต�างของอาคารหลังนี้ ใช�ลวดลายปูนปNwนท่ี
เป=นแบบตะวันตกท้ังสิ้น แตกต�างจากเรือนไทยด้ังเดิมโดยเฉพาะเรือฐานันดรสูงตามประเพณีนิยมท่ี
มักจะประดับลวดลายอย�างไทยเพ่ือแสดงออกถึงฐานานุศักด์ิของอาคาร เช�น การประดับกรอบ
หน�าต�างเป=นซุ�มวิมาน การประดับหน�าบันด�วยรูปเทพตามคติความเชื่อเรื่องเทวราชา เป=นต�น 
 

 
 
ภาพท่ี 23 ช�องหน�าต�างด�านหน�าปUกทิศใต� ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
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ภาพท่ี 24 ช�องประตูด�านหน�าอาคาร ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
 

 
 
ภาพท่ี 25 มุขกลางด�านหลัง ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร  
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ภาพท่ี 26 ช�องประตูด�านหลัง 
 
 

 
 
ภาพท่ี 27 ช�องหน�าต�างชั้นบน เป=นซุ�มโค�งครึ่งวงกลม 
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ภาพท่ี 28 ช�องหน�าต�างชั้นล�าง เป=นซุ�มโค�งแบน 
 

 

 
 
ภาพท่ี 29 ลวดลายปูนปNwนประดับช�องหน�าต�างภายนอก ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร  
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ภาพท่ี 30 ลวดลายปูนปNwนประดับยอดซุ�มหน�าต�างชั้นบน ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร  
 

 
 
ภาพท่ี 31 ลวดลายปูนปNwนประดับยอดซุ�มหน�าต�างชั้นล�าง ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร  
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ภาพท่ี 32 ลวดลายปูนปNwนประดับผนังระหว�างช�องหน�าต�างชั้นบนและชั้นล�าง ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร  
 

 
 
ภาพท่ี 33 ลวดลายปูนปNwนประดับใต�ช�องหน�าต�างชั้นล�าง ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร  
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ภาพท่ี 34 ลวดลายปูนปNwนประดับภายนอกมุขกลางด�านหน�า ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
 

 
 
ภาพท่ี 35 รั้วระเบียงมุขกลางด�านหน�า ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การตกแต'งภายในอาคาร 
 การประดับตกแต�งภายในอาคารตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรส�วนใหญ�เป=นการประดับด�วย
ลวดลายปูนปNwนท่ีสอดคล�องกับลวดลายปูนปNwนภายนอกอาคาร และยังมีการประดับตกแต�งด�วยไม�สัก
แกะสลักในส�วนบานประตูและบันได การตกแต�งภายในห�องแต�ละห�องจะมากหรือน�อยข้ึนอยู�กับ
ความสําคัญของห�องแต�ละห�อง 
 ห�องโถงกลางชั้นล�างเป=นห�องท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในชั้นล�าง เป=นห�องท่ีใช�รับรองบุคคลต�าง 
ๆ (ภาพท่ี 36 - 38) ผังห�องเป=นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า ผนังห�องปNจจุบันทาด�วยสีชมพูอ�อนยกเว�นส�วนท่ีเป=น
ลวดลายปูนปNwนทาด�วยสีขาว โดยผนังด�านทิศตะวันออกและตะวันตกมีช�องประตูด�านละ 3 ช�อง ตรง
กับช�องประตูท่ีออกสู�ภายนอกอาคารด�านหน�าและด�านหลัง ส�วนผนังด�านทิศเหนือและทิศใต� เจาะช�อง
ประตูไว�ตรงก่ึงกลางออกสู�ห�องโถงท้ังสองข�างด�านละ 1 ช�อง ช�องประตูทุกช�องเป=น ซุ�มโค�งครึ่งวงกลม 
มีบานประตูหรือบานลูกฟNกคู�เป=นไม�สักแกะสลักเป=นรูปสี่เหลี่ยม เหนือข้ึนเป=น ช�องแสงทําด�วยแผ�นไม�
สักฉลุลายตรงกลางเป=นรูปโล�วงรีล�อมรอบด�วยพรรณพฤกษา (ภาพท่ี 39) ท่ีขอบประตูมีบัวขอบประตู
ปูนปNwนโดยรอบต้ังแต�พ้ืนห�องจรดส�วนโค�งเหนือช�องแสง ตรงก่ึงกลาง ส�วนโค�งหรือตําแหน�งคีย#สโตนนั้น
เป=นลายปูนปNwนรูปโล�รูปร�างคล�ายรูปหัวใจด�านบนและด�านข�างประดับด�วยใบอะแคนตัส ระหว�างช�อง
ประตูด�านทิศตะวันและและทิศตะวันตกมีเสาติดผนังเป=น เสาเด่ียว ส�วนด�านข�างช�องประตูด�านทิศ
เหนือและทิศใต�ท้ังสองข�างขนาบด�วยเสาติดผนังเป=นเสาคู� (ภาพท่ี 40) เสาติดผนังทุกต�นเป=นเสา
สี่เหลี่ยมเซาะร�องแบบเสาโรมันมีหัวเสาคล�ายกับหัวเสา คอรินเธียนส#และมีมาสคาราเป=นรูปใบหน�า
เด็ก (ภาพท่ี 41) ลักษณะหัวเสาแบบนี้เป=นการประยุกต# หัวเสาแบบพ้ืนฐานสมัยกรีก - โรมันให�มี
รายละเอียดมากข้ึน แนวบัวเพดาน (Ceiling Cornice) ของห�องนี้มีสองระดับ แนวลวดบัวล�างอยู�
ระดับเด่ียวกับหัวเสา ถัดข้ึนไปจากนั้นเป=นพ้ืนท่ีว�างประกอบด�วยคานหัวเสาและและผนังโค�งรองรับ
เพดาน ซ่ึงมีการยกเก็จโค�งตรงแนวเสาโดยรอบห�อง เหนือผนังโค�งข้ึนไปจึงจะเป=นแนวลวดบัวบนท่ี
ประชิดกับเพดานห�อง (ภาพท่ี 42)  
 การตกแต�งภายในห�องโถงชั้นล�างด�านทิศใต�ของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรมีลายละเอียด 
น�อยกว�าห�องโถงกลางมาก ไม�มีการตกแต�งด�วยเสาติดผนัง มีเพียงลวดบัวประดับผนัง ทําเป=นช�อง
สี่เหลี่ยมเว�ามุมเท�านั้น แต�ยังคงมีการประดับคันทวยรับคานเพดานซ่ึงมีลายปูนปNwน รูปใบอะแคนตัส
คล�ายกับคันทวยรับชายหลังคาท่ีประดับอยู�ภายนอกอาคาร (ภาพท่ี 43 - 44) ส�วนห�องโถงอ่ืน ๆ ก็มี
เพียงแค�ลวดบัวประดับผนังลักษณะเช�นเดียวกันโดยไม�ได�มีการใช�คันทวยประดับแต�อย�างใด 
 ห�องโถงเล็กด�านหน�าท้ังชั้นบนและชั้นล�างของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ถูกแบ�งออกเป=น 
3 ห�องย�อยด�วยซุ�มโค�ง ซ่ึงแต�ละซุ�มนั้นมีบัวขอบ (Architrve) รองรับท่ีปลายซุ�มท้ังสองด�านแต�ไม�มี เสา
ติดผนังรองรับปลายซุ�ม (ภาพท่ี 45-46) นอกจากนี้ ซุ�มประตูทุกซุ�มในห�องโถงกลางชั้นบน ก็เป=นซุ�ม
โค�งท่ีมีแต�บัวขอบรองรับปลายซุ�มโดยปราศจากเสาติดผนังเช�นนี้ด�วย แต�พิเศษกว�าเนื่องจากมีการ
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ประดับตรงตําแหน�งคีย#สโตนด�วยปูนปNwนลายโล�รูปวงรีขนาบข�างด�วยลายพรรณพฤกษา รวมถึงส�วนล�าง
ของบัวขอบท่ีปลายซุ�มก็มาลายพรรณพฤกษาเช�นกัน (ภาพท่ี 47-48) 
 บนเพดานห�องทุกห�องภายในตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรมีจิตรกรรมเขียนสีปูนเปUยก เป=น
รูปพรรณพฤกษาแบบตะวันตกท่ีมีสีสันสวยงามและความความแตกแต�งกันในแต�ละห�อง (ภาพท่ี 49-
50) 
 การตกแต�งผนังและเพดานภายในอาคารหลังนี้  ใช�ลวดลายอย�างตะวันตกท้ังสิ้น
เช�นเดียวกับลวดลายตกแต�งภายนอกอาคารท้ังลวดลายปูนปNwนประดับผนังและจิตรกรรมเขียนสีปูน
เปUยกบนเพดาน แตกต�างจากอาคารสถาปNตยกรรมไทยด้ังเดิมท่ีมักประดับผนังด�วยจิตรกรรมไทย เช�น 
ลายเทพพนม ลายดาวเพดาน เป=นต�น โดยรายละเอียดการประดับตกแต�งของอาคารหลังนี้ในแต�ละ
ห�องมากน�อยข้ึนอยู� กับความสําคัญของห�องต�าง ๆ คือ หากเป=นห�องท่ีมีความสําคัญมาก เช�น 
ห�องรับแขกหรือ ท�องพระโรง ก็จะมีการประดับตกแต�งมากเป=นพิเศษ ส�วนห�องท่ีสําคัญรองลงมา เช�น 
ห�องท่ีประทับ ก็มีการประดับน�อยลงตามลําดับ  
 

 
 
ภาพท่ี 36 ภายในห�องโถงกลางชั้นล�าง ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
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ภาพท่ี 37 ภายในห�องโถงกลางชั้นล�าง ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 2 
 

 
 
ภาพท่ี 38 ภายในห�องโถงกลางชั้นล�าง ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 3 
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ภาพท่ี 39 การประดับซุ�มประตูภายในห�องโถงกลางชั้นล�าง  
 

 
 
ภาพท่ี 40 เสาติดผนังภายในห�องโถงกลางชั้นล�างด�านทิศใต� 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



40 

 
 
ภาพท่ี 41 หัวเสาภายในห�องโถงกลางชั้นล�างด�านทิศตะวันตก  

 

 
 
ภาพท่ี 42 บัวเพดานภายในห�องโถงกลางชั้นล�างด�านทิศตะวันตก  
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ภาพท่ี 43 การประดับตกแต�งผนังห�องโถงชั้นล�างด�านทิศใต� ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร    

 

 
 
ภาพท่ี 44 คันทวยรับคานเพดานห�องโถงชั้นล�างด�านทิศใต� ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
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ภาพท่ี 45 ห�องโถงเล็กด�านหน�าชั้นล�าง ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร    

 

 
 
ภาพท่ี 46 ห�องโถงเล็กด�านหน�าชั้นบน ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
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ภาพท่ี 47 ภายในห�องโถงกลางชั้นบน ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร  
 

 
 
ภาพท่ี 48 ซุ�มประตู ภายในห�องโถงกลางชั้นบน  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 

 
 
ภาพท่ี 49 ภาพเขียน Fresco บนเพดานกลางห�องโถงกลางชั้นล�าง ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร   
 

 

 
 
ภาพท่ี 50 ภาพเขียน Fresco บนเพดานมุมห�องโถงกลางชั้นล�าง ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
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ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรกับอิทธิพลสถาป�ตยกรรมตะวันตก 
 ลักษณะองค#ประกอบทางสถาปNตยกรรมของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรซ่ึงแสดงออกถึง
อิทธิพลสถาปNตยกรรมตะวันตกอย�างชัดเจนนั้น แยกเป=นองค#ประกอบทางสถาปNตยกรรมแต�ละส�วน ดังนี้ 
 โครงสร�างของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรกับอิทธิพลสถาป�ตยกรรมตะวันตก 
 อาคารท่ีสร�างตามวิทยาการตะวันตกอย�างจริงจังในสยามนั้น ปรากฏชัดเจนในรัชสมัย 
พระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว (ครองราชย# พ.ศ. 2394 – 2411) รัชกาลท่ี 4 แห�งกรุงรัตนโกสินทร#นี้เอง รัช
สมัยดังกล�าวตรงกับช�วงเวลาท่ีทางยุโรปกําลังนิยมสถาปNตยกรรมแบบฟ�wนฟูคลาสสิค (Neoclassic, 
คริสต#ศตวรรษท่ี 18 – ต�นคริสต#ศตวรรษท่ี 19) ต�อมาด�วยสถาปNตยกรรมแบบเรอเนซองส#ใหม� หรือ 
ฟ�wนฟูเรอเนซองส# (Neo – Renaissance, ช�วงคริสต#ศตวรรษท่ี 19) สังคมสยามในรัชสมัยนั้นถือเป=น
ยุคหัวเลี้ยวหัวต�อระหว�างสยามเก�ากับยุคแห�งความต่ืนตัวต�อการรับอิทธิพลตะวันตก แม�กระท่ัง
อิทธิพลทางสถาปNตยกรรม สิ่งท่ีแสดงถึงการรับเอาวิทยาการทางสถาปNตยกรรมตะวันตกในการสร�าง
อาคารขณะนั้น คือ ความนิยมใช�เสากลมท่ีมีลักษณะคล�ายเสาดอริก (Doric) หรือเสาไอโอนิค (Ionic) 
ในสถาปNตยกรรมแบบกรีก เป=นส�วนประกอบของอาคาร ท้ังท่ีเป=นเสาลอยตัวและเป=นเสาอิง (Pilaster) 
ตัวอย�างเช�น พระท่ีนั่งเพชรภูมิไพโรจน# (ภาพท่ี 51) พระท่ีนั่งราชธรรมสภา (ภาพท่ี 52) หอชัชวาล
เวียงชัย รวมท้ังโรงม�าและทิมดาบ ภายในพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี หรือพระอุโบสถและอาคารกุฏิ
สงฆ# ท่ีวัดศรีสุริยวงศ# จังหวัดราชบุรี เป=นต�น  
 

 
 
ภาพท่ี 51 พระท่ีนั่งเพชรภูมิไพโรจน# พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา: จังหวัดเพชรบุรี, เข�าถึงเม่ือ 25 มิถุนายน 2555, เข�าถึงได�จาก  http://www.thailovetrip. 
Com/view-bangkok.php?id_view=475 
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ภาพท่ี 52 พระท่ีนั่งราชธรรมสภา พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา: นายรอบรู� [นามแฝง], นายรอบรู�ชวนเท่ียว: ดูสนุก ดูท่ีไหน ชมพระราชวังตากอากาศ, 
เข�าถึงเม่ือ 25 มิถุนายน 2555, เข�าถึงได�จาก  http://www.sarakadee.com/knowledge/ 
2003/09/travel_palace.htm 
 
 อาคารท่ีกล�าวมานี้ แม�จะเป=นอาคารท่ีตั้งใจสร�างให�ออกมาเป=นอาคารตะวันตก แต�อย�างไร 
ก็ตาม การออกแบบกําหนดสัดส�วนของเสา ความกว�างของผนัง และความสูงของอาคาร กลับไม�
สัมพันธ#กันตามอย�างสุนทรียภาพของสถาปNตยกรรมแบบตะวันตก ด�วยเพราะโดยมากเสาจะมีลักษณะ
อ�วนและเต้ีย ท้ังนี้เนื่องจากในสมัยนั้น การสร�างอาคารแบบฝรั่งถึงแม�จะได�ชาวตะวันตก เป=น
ผู�ออกแบบหรือให�คําแนะนําเก่ียวกับแบบอาคาร แต�ชาวตะวันตกท่ีว�าก็ไม�ใช�ช�างโดยตรง และช�าง
รับเหมาก�อสร�างส�วนใหญ�กลับเป=นคนจีนซ่ึงมีความชํานาญในการก�ออิฐฉาบปูนมากกว�าพวกตะวันตก
ท่ีอยู�ในสยาม3 แม�อาคารแบบตะวันตกในรัชสมัยนี้จะใช�เสาเป=นจุดเด�นท่ีทําให� แสดงถึงความเป=นฝรั่ง 
แต�ข�อสังเกตสําคัญคือผนังของอาคารส�วนใหญ�ก็ยังคงหนาและมีหน�าท่ี รองรับน้ําหนักอาคารเช�นกัน 
งานสถาปNตยกรรมประเภทท่ีอยู�อาศัยของคนชั้นสามัญชน ก็ได�มีการปฏิวัติครั้งสําคัญในรัชสมัยนี้ด�วย 
นั่นคือการกําเนิดของตึกแถว หรือ อาคารพาณิชย# ก่ึงท่ีพักอาศัย (Shop House) ซ่ึงสร�างเรียงราย

                                                 

 3 ผุสดี  ทิพทัส,  สถาป�ตยกรรม ย�อนมองอดีต พินิจป�จจุป�น (กรุงเทพฯ: เมฆาเพรส, 
2533), 15. 
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ตามถนนใหม�ท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวทรงโปรดเกล�าฯ ให�ตัดข้ึน (ภาพท่ี 53) คือ 
ถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง ถนนเฟ��องนคร และถนนตรง(ถนนพระราม 4 ในปNจจุบัน) ตึกแถว
ดังกล�าวได�รับแบบอย�างจากการสร�าง อาคารพาณิชย#ก่ึงท่ีพักอาศัยในประเทศเพ่ือนบ�านท่ีเป=นอาณา
นิคมของตะวันตก ได�แก� ชวา ปNตตาเวีย และสิงคโปร# ใช�แรงงานชาวจีนเป=นผู�ก�อสร�างเช�นกัน4 มี
ลักษณะเป=นอาคารผนังทึบผังสี่เหลี่ยมผืนผ�า สูงไม�เกิน 2 ชั้น ท้ังชั้นบนและชั้นล�างซอยเป=นห�องชุด
หลายห�อง ห�องท่ีชิดติดกันแต�ละห�อง ใช�ผนังก้ันร�วมกัน ห�องในตึกแถวส�วนใหญ�มัก มีพ้ืนท่ีจํากัด 
ดังนั้น จึงไม�ทําเสาคํ้ายันเครื่องบน แต�จะก�อเป=นผนังรับน้ําหนักแทน  
  

 
 
ภาพท่ี 53 ตึกแถวริมถนนบํารุงเมือง กรุงเทพมหานคร (ถ�ายเม่ือสมัยรัชกาลท่ี 5) 
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศูนย#ข�อมูลเกาะรัตนโกสินทร#, ตึกแถวถนนบํารุงเมือง, เข�าถึงเม่ือ 
28 มิถุนายน 2555, เข�าถึงได�จาก http://www.lib.su.ac.th/rattanagosin_web/ 
 
 เม่ือสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 5 (ครองราชย# พ.ศ. 2411 – 
2453) เป=นยุคท่ีสยามเร�งพัฒนาปรับปรุงบ�านเมืองให�เจริญรุ�งเรืองอย�างรวดเร็ว อีกท้ังยังมีชาวยุโรป
เข�ามารับราชการในตําแหน�งต�าง ๆ หรือมาลงทุนดําเนินกิจการในภาคอุตสาหกรรมเป=นจํานวนมาก 
ซ่ึงมีผลต�องานสถาปNตยกรรมในสมัยนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวทรงโปรดเกล�าฯ ให�
                                                 

 4 เพ็ญสุภา สุขคตะ,  อลังการ�สถาป�ตย�: 200 ปUก่ําฟWาเฟXอนหาว (กรุงเทพฯ: สามเสน 
การพิมพ#, 2548), 72. 
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สร�างอาคารต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป=นอาคารพระราชฐาน ท้ังของส�วนพระองค#และสําหรับพระราชทานแก�
พระบรมวงศานุวงศ#และข�าราชการชั้นผู�ใหญ� รวมท้ังอาคารสถานท่ีราชการท่ีจําเป=นต�องสร�าง เพ่ือ
ตอบสนองการปรับปรุงระบบราชการให�ทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศ ดังนั้น รัชสมัยนี้ จึงมีการ
ก�อสร�างอาคารแบบตะวันตกมากมายท้ังในกรุงเทพมหานครและต�างจังหวัด5 ซ่ึงการออกแบบและ
ก�อสร�างอาคารตะวันตกโดยมากจึงได�วิศวกรชาวตะวันตกท่ีมีความรู� ในด�านสถาปNตยกรรมจริง ๆ มา
ทํางานแตกต�างกับในแผ�นดินก�อน  
 สถาปนิกและวิศวกรชาวตะวันตกท่ีมีผลงานทางสถาปNตยกรรมในสมัยนั้น อาทิ นายโย
อาคิม แกรซี (Joachim Grassi, พ.ศ. 2380 – 2447) สถาปนิกและวิศวกรเชื้อชาติอิตาเลียนสัญชาติ
ฝรั่งเศส ผลงานของนายแกรซี เช�น วังของพระวรวงศ#เธอ พระองค#เจ�าสายสนิทวงศ# (ภาพท่ี 54) ต้ังอยู�
บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม (ท่ีต้ังโรงเรียนสายปNญญาในปNจจุบัน) เริ่มสร�างวังเม่ือ พ.ศ. 2418 แล�ว
เสร็จ พ.ศ. 2426 พระตําหนักใหญ�วังพระองค#เจ�าสายสนิทวงศ#เป=นอาคารแบบตะวันตก 2 ชั้น สร�าง
โดยระบบผนังระน้ําหนัก ช�องเปyดประตูหน�าต�างทําเป=นซุ�มโค�งประดับลวดลายปูนปNwนแบบนีโอคลาส
สิค ทําเสาอิงปูนปNwนท่ีมุมอาคาร6 นอกจากนี้ นายแกรซียังได�ออกแบบวังใหม� ท่ีประทุมวัน (ภาพท่ี 55) 
ซ่ึงพระบาทสมเด็จสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว โปรดเกล�าฯ ให�สร�างพระราชทานสมเด็จพระเจ�า
ลูกยาเธอ เจ�าฟPามหาวชิรุณหิศ ต้ังอยู�ท่ีตําบลประทุมวัน (เป=นท่ีต้ัง ของสนามกีฬาแห�งชาติในปNจจุบัน) 
เริ่มก�อสร�าง พ.ศ. 2424 แล�วเสร็จ พ.ศ. 2426 พระตําหนักเป=นอาคารศิลปะนีโอกอธิค หรือ 
วิคตอเรียน สูง 4 ชั้น ผังตําหนักเป=นแบบไม�สมมาตร โครงสร�าง ส�วนใหญ�แบบผนังรับน้ําหนัก แต�ส�วน
ท่ีรับน้ําหนักมากมีการใช�เสาหินแกรนิตรับน้ําหนัก และตกแต�งอาคารด�วยเสาหินอ�อน7 นั่นแสดงว�าใน
สยามได�เริ่มใช�เทคโนโลยีด�านโครงสร�างรับน้ําหนักอาคารนอกเหนือจากผนังรับน้ําหนักแล�ว  
 

                                                 

 5 ผุสดี ทิพทัส, สถาป�ตยกรรม ย�อนมองอดีต พินิจป�จจุป�น, 17. 
 6 พีรศรี โพวาทอง, ช'างฝรั่งในกรุงสยาม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ#แห�งจุฬาลงกรณ#
มหาวิทยาลัย, 2548), 23. 
 7 เรื่องเดียวกัน, 31. 
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ภาพท่ี 54 วังพระวรวงศ#เธอ พระองค#เจ�าสายสนิทวงศ# กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: พีรศรี โพวาทอวง, ช'างฝรั่งในกรุงสยาม ต�นแผ'นดินพระพุทธเจ�าหลวง (กรุงเทพฯ:  
คณะสถาปNตยกรรมศาสตร# จุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย, 2548), 23. 
 

 
 
ภาพท่ี 55 วังใหม�ท่ีทุ�งประทุมวัน หรือ วังวินด#เซอร# กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: วังวินต�เซอร�, เข�าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2555, เข�าถึงได�จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ 
วังวินต#เซอร# 
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 ผลงานของนายแกรซีในด�านสถาปNตยกรรมนอกเหนือจากอาคารท่ีพักอาศัยแล�ว สถานท่ี
ราชการท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ทรงโปรดเกล�าฯ ให�นายแกรซีเป=นผู�ออกแบบ 
อาทิเช�น โรงทหารหน�า (อาคารกระทรวงกลาโหมในปNจจุบัน) เริ่มก�อสร�างในปU พ.ศ. 2424 แล�วเสร็จ
ราวปU พ.ศ. 2526 (ภาพท่ี 56 - 57) เป=นอาคารก�ออิฐถือปูน 3 ชั้น ผังสี่เหลี่ยมผืนผ�า โครงสร�างอาคาร
แบบผนังอิฐรับน้ําหนัก ประดับด�วยเสาดอริก8 ศุลกสถาน หรือ โรงภาษี (อาคารสถานีตํารวจดับเพลิง
บางรักในปNจจุบัน) เริ่มก�อสร�างในปU พ.ศ. 2427 แล�วเสร็จราวปU พ.ศ. 2530 (ภาพท่ี 58 - 59) เป=น
อาคารก�ออิฐถือปูน 3 ชั้น ตกแต�งแบบนีโอคลาสสิค โครงสร�างผนังรับน้ําหนัก ประดับด�วยเสาคอริน
เธียน9 เป=นต�น  
 

 
 
ภาพท่ี 56 อาคารโรงทหารหน�า กรุงเทพมหานคร สมัยรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา: กองบัญชาการกองทัพบก,  ประวัติกองบัญชาการกองทัพบก, เข�าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2555, 
เข�าถึงได�จาก  http://www.rta.mi.th/history/rta_history.htm 
 

                                                 

 8 เรื่องเดียวกัน, 37. 
 9 เรื่องเดียวกัน, 47. 
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ภาพท่ี 57 อาคารโรงทหารหน�า ปNจจุบันคือกระทรวงกลาโหม 
ท่ีมา: Panutcha [นามแฝง], Socialist Architecture, เข�าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2555, 
เข�าถึงได�จาก http://preampanutcha.blogspot.com/2013/02/socialist-architecture.html 

 

 
 
ภาพท่ี 58 อาคารศุลกสถาน หรือ โรงภาษี กรุงเทพมหานคร สมัยรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา: Samphan [นามแฝง],  ทวยราษฎร�รักบาท แท�ย่ิงด�วยบิตุรงค� (1), เข�าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 
2555, เข�าถึงได�จาก http://www.iseehistory.com/index.php?lay=show&ac=article&id= 
538711158 
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ภาพท่ี 59 อาคารศุลกสถาน ปNจจุบันคือ สถานีตํารวจดับเพลิงบางรัก 
ท่ีมา: ราตรี วิศิษฎ#สุรางค#,  ศุลกสถาน,  เข�าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2555, เข�าถึงได�จาก 
http://carebest2555.blogspot.com//2013/04/blog-post_17.htm. 
 
 สถาปนิกตะวันตกอีกคนหนึ่งท่ีมีผลงานออกแบบอาคารแบบตะวันตกในสยาม คือ      
นายสเตฟาโน คาร#ดู (Stefano Cardu, พ.ศ. 2392 – 2476) สถาปนิกและวิศวกรชาวอิตาเลียน 
ผลงานของนายคาร#ดูท่ีโดดเด�นคือ อาคารโรงเรียนทหารสราญรมย# (กรมแผนท่ีทหาร กระทรวงกลาโหม
ในปNจจุบัน) เริ่มสร�างปU พ.ศ. 2433 แล�วเสร็จปU พ.ศ. 2435 (ภาพท่ี 60) เป=นอาคาร ก�ออิฐถือปูน 2 ชั้น 
โครงสร�างอาคารแบบผนังรับน้ําหนัก10 
 

                                                 

 10 เรื่องเดียวกัน, 126. 
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ภาพท่ี 60 โรงเรียนทหารสราญรมย# กรุงเทพมหานคร ปNจจุบันคือ กรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการ 
 กองทัพไทย 
ท่ีมา: คนช�างเล�า [นามแฝง], รักกันไว�เถิด เราจะเกิดภาคไหนๆ เราก็ไทยด�วยกัน, เข�าถึงเม่ือ  
4 กรกฎาคม 2555, เข�าถึงได�จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=434035 
 
 ตัวอย�างอาคารผลงานของสถาปนิกชาวตะวันตกท่ีถูกสร�างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ดังท่ียกมาแสดงข�างต�นนั้น แสดงว�าอาคารแบบตะวันตกท้ังท่ีเป=นอาคารพัก
อาศัยหรือสาธารณาคารของรัฐบาลสยาม นิยมใช�ระบบโครงสร�างอาคารแบบผนังรับน้ําหนัก หรือ 
Wall-Bearing Construction ซ่ึงเป=นวิธีการท่ีนิยมในการทําโครงสร�างอาคารแบบตะวันตกส�วนใหญ� 
มีเพียงเฉพาะอาคารท่ีมีผังซับซ�อนอย�างวังใหม�ท่ีประทุมวันเท�านั้นท่ีต�องใช�การก�อสร�างแบบเสารับ
น้ําหนักเข�ามาเสริมในส�วนของอาคารท่ีต�องรับน้ําหนักมาก ดังนั้น เม่ือพิจารณาสภาพผนังของตึก
เจ�าพระยาอภัยภูเบศร เปรียบเทียบกับประวัติการก�อสร�างอาคารตะวันตกบางแห�งท่ีสร�างใน
ระยะเวลาใกล�เคียงกัน ก็อาจพอสรุปได�ว�าโครงสร�างอาคารหลังนี้ใช�ระบบผนังรับน้ําหนักเช�นเดียวกับ
อาคารสถาปNตยกรรมตะวันตกแห�งอ่ืน ๆ ท่ีสร�างในระยะเวลาใกล�เคียงกัน ซ่ึงเกิดจากกระบวนการหรือ
วิธีการก�อสร�างตามอย�างวิทยาการตะวันตกท่ีเข�ามาเผยแพร�ในประเทศไทยในช�วงเวลานั้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 

 แผนผังของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรกับอิทธิพลสถาป�ตยกรรมตะวันตก 
 ลักษณะผังอาคารท่ีเน�นส�วนกลางอาคารเป=นหลักแล�วขยายห�องออกไปด�านข�างอย�าง
สมมาตรนี้ มีตัวอย�างในอาคารแบบตะวันตกท่ีสร�างร�วมสมัยกันกับตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 
ตัวอย�างเช�น พระราชวังสราญรมย# (เคยเป=นท่ีทําการของกระทรวงการต�างประเทศปNจจุบันกําลัง
ปรับปรุงเป=นพิพิธภัณฑ#) เริ่มสร�างใน พ.ศ. 2409 ในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�า
เจ�าอยู�หัว (ภาพท่ี 61) เพ่ือเป=นท่ีประทับส�วนพระองค#แต�ยังไม�ทันแล�วเสร็จก็สวรรคตเสียก�อน ต�อมาใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวจึงทรงสานต�อการก�อสร�างให�แล�วเสร็จและใช�เป=นท่ี
ประทับของพระเจ�าลูกยาเธอท่ีเสด็จออกวัง พระราชวังสราญรมย#ได�รับการออกแบบโดย นายเฮนรี 
อาราบาศเตอร# (Henry Alabaster, พ.ศ. 2379 – 2427) รองกงสุลอังกฤษในสมัยรัชกาลท่ี 4 เป=น
อาคารก�ออิฐถือปูน 2 ชั้น ผังอาคารหลักเป=นสี่เหลี่ยมผืนผ�าทอดยาวในแนวต้ังแต�ทิศเหนือจรดทิศใต� 
ตอนกลางอาคารทําเป=นมุขขนาดใหญ�มีระเบียงยื่นออกมาด�านหน�าเหนือมุขเป=นหลังคาทรงจั่ว
สามเหลี่ยมแบบสถาปNตยกรรมโรมัน มีปUกอาคารต�อเนื่องออกไปจากมุขกลางท้ังทิศเหนือและทิศใต� 
ตรงปลายปUกท้ังสองก็ทําเป=นมุขยื่นออกมาด�านหน�ามีหลังคาทรงจั่วสามเหลี่ยมเช�นเดียวกัน แต�มีขนาด
เล็กกว�า นอกจากนี้ยังมีอาคารโรงทหารหน�า (ภาพท่ี 62) อาคารศุลกสถาน และอาคารโรงเรียนทหาร
สราญรมย# ซ่ึงได�กล�าวไปแล�วก็มีลักษณะเป=นอาคารท่ีมีมุขกลางหลังคาหน�าจั่ว ต�อด�วยปUกอาคารท้ัง
สองด�านทําให�มีผังแบบสมมาตรท้ังสิ้น ลักษณะอาคารดังกล�าวนั้นเป=นอิทธิพลสถาปNตยกรรมแบบนี
โอปNลลาเดียน (Neo Palladian Architecture) ซ่ึงลักษณะสถาปNตยกรรมท่ีนิยมในอังกฤษช�วงต�น
พุทธศตวรรษท่ี 23 ซ่ึงมีแบบแผนจากสถาปNตยกรรมแบบปNลลาเดียน (Palladion Architevture, ต�น
พุทธศตวรรษท่ี 21) ท่ีนิยมทางตอนเหนือของอิตาลี เป=นอาคารท่ีเน�นการจัดองค#ประกอบทาง
สถาปNตยกรรมให�สมดุลเท�ากันท้ังสองข�าง11  
 

                                                 

 11 เลอสม สถาปyตานนท#, มิติสถาป�ตยกรรม (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดครีเอชั่น, 2555), 
19. 
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ภาพท่ี 61 พระราชวังสราญรมย# กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: พระราชวังสราญรมย�,  เข�าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2555, เข�าถึงได�จาก  http://th.wikipedia. 
org/wili/พระราชวังสราญรมย# 
 

 
 
ภาพท่ี 62 โรงทหารหน�า หรือกระทรวงกลาโหม มีผังอาคารแบบสมมาตร 
ท่ีมา: ศาลาว'าการกระทรวงกลาโหม, เข�าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2555, เข�าถึงได�จาก   
http://www.dooasia.com/siam/bangkok/index7.shtml 
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 อาคารท่ีสร�างในระยะเวลาใกล�เคียงกันอีกแห�งหนึ่งคือ พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ใน
พระบรมมหาราชวัง เริ่มสร�างใน พ.ศ. 2419 แล�วเสร็จใน พ.ศ. 2425 (ภาพท่ี 63) ออกแบบโดย นาย
ยอน คลูนิส (John Clunish, พ.ศ. 2372 – 2436) นายช�างหลวงชาวอังกฤษ เป=นอาคารก�ออิฐถือปูน 
3 ชั้น ซ่ึงถึงแม�ตัวอาคารจะเป=นสถาปNตยกรรมแบบอังกฤษสมัยฟ�wนฟูเรอเนซองส# (Neo Renaissance, 
พุทธศตวรรษท่ี 24 – ต�นพุทธศตวรรษท่ี 25) แต�มีหลังคาทรงปราสาทแบบไทย ผังของอาคารท่ีมุข
ประธานตรงกลางแล�วต�อด�วยปUกอาคารท้ังสองข�างก็ได�รับอิทธิพลของสถาปNตยกรรมนีโอปNลลาเดียน
ด�วยเช�นกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 63 พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท, เข�าถึงเม่ือ 4 กรกฎาคม 2555, เข�าถึงได�จาก  http://www. 
th.wikipedia.org/wiki/พระท่ังนั่งจักรีมหาปราสาท 
 
 การออกแบบแผนผังของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรท่ีเน�นส�วนกลางอาคารเป=นส�วนสําคัญ 
แล�วขยายปUกอาคารไปท้ังสองข�างในลักษณะสมมาตรนั้นเป=นอิทธิพลจากสถาปNตยกรรม แบบนีโอปNล
ลาเดียน แต�มีข�อส�งเกตว�าอาคารสถาปNตยกรรมแบบนีโอปNลลาเดียนแห�งอ่ืน ๆ ส�วนใหญ�มักมีมุขกลาง
อาคารท่ีมีหน�าจั่วสามเหลี่ยมหรือหน�าจั่วโค�งแบบโรมัน ซ่ึงมุขตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรไม�ได�ออกแบบ
ให�มีลักษณะดังกล�าว ดังนั้น ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรจึงรับอิทธิพลนีโอปNลลาเดียน มาเฉพาะลักษณะ
สมมาตรท่ีมีจุดเด�นท่ีมุขกลางแล�วขยายออกท้ังสองข�างเท�านั้น  
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 หลังคาของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรกับอิทธิพลสถาป�ตยกรรมตะวันตก 
 ในส�วนรูปแบบหลังคาทรงปNwนหยานั้น เป=นรูปแบบหลังคาท่ีได�รับอิทธิพลสถาปNตยกรรม
ตะวันตก มีลักษณะเป=นหลังคาท่ีลาดลง 4 ด�าน ไม�มีหน�าจั่ว โดยความลาดของหลังคาท้ังสี่ด�าน จะ
เท�ากันและมาบรรจบกันท่ีสันอกไก�หรือเรียกว�าตะเข�สัน12 ในประเทศไทย น�าจะปรากฏชัดเจนครั้ง
แรกในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2367พ.ศ. 2394) ด�วย
พระองค#ทรงโปรดเกล�าฯ ให�สร�างพระตําหนักในวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เพ่ือพระราชทาน
สมเด็จพระอนุชา คือ พระภิกษุเจ�าฟPามงกุฏ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลต�อมา) 
ในขณะท่ีทรงผนวชและทรงเป=นสมภารเจ�าวัดนั้น ด�วยมีนามพระตําหนักท่ีเรียกขานประกอบกับปPาย
นามท่ียังคงอยู�ถึงปNจจุบันว�า “พระปNwนหย�า” จึงสันนิษฐานได�ว�าเดิมเม่ือแรกสร�าง พระตําหนักองค#นี้คง
มีหลังคาทรงปNwนหยา ก�อนจะเปลี่ยนหลังคาเป=นแบบจีนในสมัยหลัง13 อาคารหลังคาทรงปNwนหยาได�รับ
ความนิยมเป=นอย�างมากในสมัยรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงสถาปNตยกรรม ในเขตพระราชฐานเริ่มรับเอาอิทธิพล
จากตะวันตกเข�ามาใช�ในการก�อสร�าง อย�างพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ท่ีได�กล�าวถึงไปแล�ว ก็มี
ตัวอย�างอาคารหลังคาทรงปNwนหยาท่ีสร�างในสมัยนั้น เช�น พระท่ีนั่งเพ็ชรภูมิไพโรจน# และพระท่ีนั่ง
ปราโมทย#มไหสวรรย# (ภาพท่ี 64) ซ่ึงเป=นท่ีประทับ ส�วนพระองค# เป=นอาคารก�ออิฐถือปูน สูง 2 ชั้น มี
หลังคาเป=นทรงปNwนหยา เป=นต�น หรืออาคารท่ีสร�างนอกเขตพระราชฐานในสมัยนั้น เช�น อาคารกุฎีสงฆ# 
วัดศรีสุริยวงศ# จังหวัดราชบุรี (ภาพท่ี 65) ก็ใช�หลังคาทรงปNwนหยาด�วยเช�นเดียวกัน 
 กระท่ังสมัยรัชการท่ี 5 ท่ีถือว�าสถาปNตยกรรมตะวันตกมีบทบาทอย�างมาในการสร�าง
อาคารสมัยนั้น อาคารหลังคาทรงปNwนหยาเริ่มมีการใช�แผ�นไม�ฉลุตกแต�งครีบชายหลังคาเป=นรูปหยด
น้ําฝน (Raining Drop) ซ่ึงเป=นการตกแต�งอาคารบ�านเรือนแบบขนมปNงขิง (Gingerbread) ท่ีได�รับ
ความนิยมอย�างมากในทวีปยุโรปโดยเฉพาะประเทศอังกฤษในราวรัชสมัยสมเด็จพระราชินีนาถ
วิคตอเรียนท่ี 2 จึงเป=นท่ีมาของการเรียกรูปแบบสถาปNตยกรรมในสมัยนั้นว�า สมัยวิคตอเรีย 
(Victorian Era) อาคารลักษณะดังกล�าวรุ�นแรก ๆ ท่ีปรากฏในประเทศไทยนั้น เช�น อาคารท่ีประทับ
ต�าง ๆ ใน พระจุฑาธุชราชฐาน (เริ่มสร�าง พ.ศ. 2432) เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ได�แก� เรือนวัฒนา 
(ภาพท่ี 66) เรือนอภิรมย# และเรือนไม�ริมทะเล (ภาพท่ี 6768) เป=นต�น จนในเวลาต�อมาอาคารอิทธิพล
ตะวันตกก็ได�ใช�รูปแบบหลังคาท่ีซับซ�อนมากข้ึน เช�น พระท่ีนั่งวิมานเมฆ ในพระราชวังดุสิต เริ่มสร�าง
ใน พ.ศ. 2445 แล�วเสร็จ พ.ศ. 2449 (ภาพท่ี 69) ออกแบบโดยสมเด็จพระเจ�าบรมวงศ#เธอ เจ�าฟPาจิตร
เจริญ กรมพระยานริศรานุวัติวงศ# โดยทรงโปรดเกล�า ๆ ให�ชะลอโครงสร�างพระท่ีนั่ง มันธาตุรัตนโรจน# 
ในพระจุฑาธุชราชฐาน ท่ียังสร�างไม�แล�วเสร็จ มาสร�างเป=นพระท่ีนั่งถาวรองค#แรกในพระราชวังดุสิต 

                                                 

 12 สุภาวดี รัตนมาศ, หลังคาในงานสถาป�ตยกรรม (กรุงเทพฯ: นุยบุ�คส#, 2543), 7. 
 13 ประยูร อุลุชาฎะ, แบบแผนบ�านเรือนในสยาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 27. 
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ด�วยสถาปNตยกรรมพระท่ีนั่งวิมานเมฆเป=นอาคารไม�แบบขนมปNงขิงท่ีมีผังเป=นรูป ตัว L และมีส�วนพระ
วิมานมีผังรูปแปดเหลี่ยม จึงทําให�หลังคาแบบปNwนหยาท่ีปกคลุมพระท่ีนั่งนั้น มีความซับซ�อนไม�ได�เป=น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ�าอย�างเรือนปNwนหยายุคก�อน ๆ มีท้ังส�วนท่ีเป=นรูปแปดเหลี่ยมและผังกลมตามอย�างผัง
ของอาคารพระท่ีนั่ง 
 อาคารท่ีมีหลังคาทรงปNwนหยาแบบตะวันตกอีกรูปแบบหนึ่งท่ีปรากฏในประเทศไทยใน 
สมัยรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงเป=นรูปแบบท่ีแปลกใหม�ไม�เคยปรากฏมาก�อน คือหลังคาคล�ายทรงปNwนหยาท่ีมี
ระนาบหลังคาโค�งนูนท้ังสี่ด�าน หรือหลังคาทรงฝรั่งเศส (Frence Roof) ดังตัวอย�างจากหลังคาของ
พระท่ีนั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร (ภาพท่ี 70 – 71) ซ่ึงเดิมชื่อพระท่ีนั่ง
ภาณุมาศจํารูญ ออกแบบโดยนายแอร#โคเล มันเฟรดี (Ercole Manfredi, พ.ศ. 2426 – พ.ศ. 2516) 
สถาปนิกชาวอิตาเลียนและคณะ14 เริ่มสร�างใน พ.ศ. 2436 ทรงโปรดเกล�าฯ ให�สร�างพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ�าฟPามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เพ่ือเป=นท่ีประทับหลัง ทรง
สําเร็จการศึกษาจากยุโรป แต�สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จสวรรคตเสียก�อน ภายหลัง ในรัชกาล
ต�อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัวทรงเสด็จมาประทับเป=นครั้งคราวและ ได�เปลี่ยมนาม
ใหม�เป=นพระท่ีนั่งบรมพิมานซ่ึงใช�จนถึงปNจจุบัน พระท่ีนั่งองค#นี้เป=นอาคารอิทธิพลสถาปNตยกรรม
ตะวันตกแบบเรอเนซองส#ฝรั่งเศส (Frence – Renaissance, ราวต�นพุทธศตวรรษ ท่ี 21)15 โดยมี
ลักษณะทางสถาปNตยกรรมคล�าย Pavillon de l’Horloge พระราชวังลูฟว# ในกรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ซ่ึงออกแบบโดย นายฌาคส# เลอแมร#ซิเย (Jacques Lemercier, พ.ศ. 2128 – พ.ศ. 2197) 
เริ่มสร�าง พ.ศ. 2167 แล�วเสร็จ พ.ศ. 219716 (ภาพท่ี 72 – 73) ซ่ึงเหนือมุขกลางของอาคารดังกล�าว
เป=นหลังคาท่ีมีระนาบโค�งสี่ด�านเป=นหลังคาท่ีเริ่มใช�ในสถาปNตยกรรมสมัยบาโรกช�วงปลาย โดยการ
สร�างสรรค#ของสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ชื่อ ฟรังซัวส# มังซาร#ท# (Francois Mansart, พ.ศ. 2141-2209)17 
จึงเรียกหลังคาทรงนี้อีกชื่อหนึ่งว�า หลังคาทรงมังซาร#ท# (ภาพท่ี 74) โดยพัฒนารูปแบบมาจากหลังคา
ทรงแกมเบรล (Gambrel Roof) (ภาพท่ี 75) เป=นลักษณะของหลังคาหน�าจั่วท่ีหักมุมลดความสูง  
 

                                                 

 14 สถานทูตอิตาลีประจําประเทศไทย, ชาวอิตาลีในราชสํานักสยาม (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร#พริ้นต้ิงแอนด#พับลิช, 2552), 117. 
 15 สํานักพระราชวัง, พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2547), 180.  
 16 History of the Louvre – From Château to Museum, accessed January 
15, 2012, available from http://www.louvre.fr/en/history-louvre 
 17 William Fleming,  Western Architecture.,  accessed November 1, 2014, 
available from http://global.britannica.com/  
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ภาพท่ี 64 พระท่ีนั่งปราโมทย#มไหศวรรย# พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา:  กระทรวงกลาโหม,  หอมมรดกไทย “อุทยานประวัติศาสตร�พระนครคีรี, เข�าถึงเม่ือ 
4 กรกฎาคม 2555, เข�าถึงได�จาก http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/petchaburi4.htm 
 

 
 
ภาพท่ี 65 อาคารกุฎีสงฆ# วัดศรีสุริยวงศ# จังหวัดราชบุรี 
ท่ีมา: ประยูร อุลุชาฎะ, แบบแผนบ�านเรือนในสยาม (กรุงเทพมหานคร: เมืองโบราณ, 2555), 162. 
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ภาพท่ี 66 เรือนวัฒนา พระจุฑาธุชราชฐาน จังหวัดชลบุรี 
ท่ีมา: Wasin1980 [นามแฝง], ตึกขาว เรือนวัฒนา จัดแสดงนิทรรศการท่ีเก่ียวข�องกับเหตุการณ� 
สําคัญในเกาะสีชัง ในสมัยรัชกาลท่ี 5, เข�าถึงเม่ือ 6 เมษายน 2556, เข�าถึงได�จาก  http://www. 
panoramio.com/photo/35035458 

 

 
 
ภาพท่ี 67 เรือนไม�ริมทะเล พระจุฑาธุชราชฐาน จังหวัดชลบุรี 
ท่ีมา: Kor_ping [นามแฝง],  เดินทางจากเชียงราย ถึง พัทยา ตอน เกาะสีชัง, เข�าถึงเม่ือ  
18 พฤศจิกายน 2557,  เข�าถึงได�จาก  http://www.bloggang.com/mainblog/php?id= 
korrapin&month=21-05-2014&group=3&gblog=40 
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ภาพท่ี 68 เรือนไม�ริมทะเล พระจุฑาธุชราชฐาน 2 
ท่ีมา: Kor_ping [นามแฝง],  เดินทางจากเชียงราย ถึง พัทยา ตอน เกาะสีชัง, เข�าถึงเม่ือ  
18 พฤศจิกายน 2557,  เข�าถึงได�จาก  http://www.bloggang.com/mainblog/php?id= 
korrapin&month=21-05-2014&group=3&gblog=40 
 

 
 
ภาพท่ี 69 พระท่ีนั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: สํานักพระราชวัง, พิพิธภัณฑ#พระท่ีนั่งวิมานเมฆ,  ห�องภาพ,  เข�าถึงเม่ือ 20 ตุลาคม 2555, 
เข�าถึงได�จาก http://www.vimanmek.com/index/php/gallerys_niest 
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ภาพท่ี 70 พระท่ีนั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ศิลปะเรอเนซองส#ฝรั่งเศส 
ท่ีมา: ศุภวัฒย# เกษมศรี,  พระบรมมหาราชวัง “สถาป�ตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย�”, 
(กรุงเทพฯ: ด�านสุทธาการพิมพ#, 2539), 138. 

 

 
 
ภาพท่ี 71 หลังคาทรงฝรั่งเศส พระท่ีนั่งบรมพิมาน 
ท่ีมา: ศุภวัฒย# เกษมศรี,  พระบรมมหาราชวัง “สถาป�ตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย�”, 
(กรุงเทพฯ: ด�านสุทธาการพิมพ#, 2539), 138. 
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ภาพท่ี 72 พระราชวังลูฟวร# กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
ท่ีมา: Beauford De3laney,  Louver Features the Ancient Black Capital of Moroe, 
accessed May 4, 2014, available from http://entreetoblackparis.blogspot.com/ 
 2010/08/louver-features-ancient-black-capital.html 
 

 
 
ภาพท่ี 73 มุขกลางพระราชวังลูฟวร# 
ท่ีมา: Palais du Louver, accessed May 4, 2014 available from http://fr.academic.ru/ 
Dic.nsf/frwiki/1284890 
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ภาพท่ี 74 หลังคาทรงฝรั่งเศส หรือ หลังคาทรงมังซาร#ท# 
ท่ีมา: Mansard roof,  accessed May 4. 2014, available from http://encyclopedia2. 
thefreedictionary.com/architectionary.com/mansard+roof 

 
 

 
 
ภาพท่ี 75 หลังคาทรงแกมเบรล 
ท่ีมา: Roofing Protractor, accessed May 4, 2014, available from http://toolstable. 
com/roofing-protractor/ 
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 หลังคาของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรเป=นหลังคาท่ีผสมสานระหว�างหลังคาทรงปNwนหยา
และหลังคาทรงฝรั่งเศส หรือ หลังคาทรงมังซาร#ท# นั้น เป=นไปตามความนิยมในอาคารแบบตะวันตก 
โดยแตกต�างจากหลังคาอาคารต�นแบบอย�างตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรท่ีเมืองพระตะบอง (ภาพท่ี 76) 
ซ่ึงมีหลังคาทรงปNwนหยา แต�คล�ายคลึงกับลักษณะหลังคาของพระท่ีนั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง
มากท่ีสุด ดังนั้น หลังคาของตึกเจ�าภูเบศรจึงได�รับอิทธิสถาปNตยกรรม แบบบาโรกฝรั่งเศสเช�นเดียวกับ
พระท่ีนั่งบรมพิมาน  
 

 
 
ภาพท่ี 76 หลังคาของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรท่ีเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา 
ท่ีมา: วีระศักด์ิ จันทร#ส�งแสง,  เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ'ม) เจ�าเมืองพระตะบองคนสุดท�าย  
ใต�ปกครองสยาม (กรุงเทพฯ: ยิปซี กรุ�ป, 2557), 83. 
 
 ส�วนเรื่องโครงสร�างภายในหลังคาของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร คงใช�โครงเหล็กท่ี
ออกแบบและสร�างโดยใช�เทคโนโลยีทางวิศวกรรมจากชาติตะวันตก เช�นเดียวกับวังของสมเด็จ พระ
เจ�าบรมวงศ#เธอ พระองค#เจ�าเทวัญอุไทยวงศ# กรมพระยาเทวะวงศ#วโรปการ หรือ วังสะพานถ�าน ต้ังอยู� 
ริมคลองสะพานถ�านบริเวณหลังวัดสุทัศนเทพวราราม (ไม�ใช�วังเทวะเวสม#ท่ีพระเจ�าบรมวงศ#เธอ กรม
พระยาเทวะวงศ#วโรปการทรงประทับในเวลาถัดมา) สันนิษฐานว�าเริ่มสร�างใน พ.ศ. 2413 (ภาพท่ี 77) 
เพ่ือพระราชทานให�พระองค#เจ�าอุณากรรณอนันตรนรไชย แต�ทรงสิ้นพระชนม# ใน พ.ศ. 2416 ขณะท่ีวัง
ยังไม�แล�วเสร็จ จึงพระราชทานให�เป=นวังของพระองค#เจ�าเทวัญอุไทยวงศ#18 ปNจจุบันวังสะพานไม�เหลือ

                                                 

 18 ยงยุทธ อมาตยกุล, บรรณาธิการ, วังเทวะเวสม� (กรุงเทพ: โรงพิมพ#กรุงเทพ, 2547), 57. 
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หลักฐานของโครงสร�างอาคารให�เห็นแล�ว แต�มีภาพถ�ายทางอากาศ ท่ีถ�ายเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 
2465 ขณะท่ียังมีวังอยู�แสดงให�เห็นว�าองค#พระตําหนักเป=นอาคาร 2 ชั้น ก�ออิฐถือปูน จากหลักฐาน
เอกสารระบุว�าใช�หลังคาทรงหน�าจั่วมีเสารับหลังคาเป=นโครงเหล็ก ซ่ึงมีเหตุการณ#ตามบันทึกเก่ียวกับ
วังนี้ว�า ใน พ.ศ. 2448 พระองค#เจ�าเทวัญอุไทยวงศ#ได�ทรงจ�างบริษัท Howard Erskine Limited 
(Engineers, Iron and Contractors) ซ่ึงเป=นบริษัทเดียวกันกับบริษัทท่ีสร�างตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบ
ศรเข�ามาซ�อมแซมหลังคาพระตําหนัก บริษัท Howarth Erskine เป=นบริษัทรับเหมาก�อสร�างท่ีมีความ
ชํานาญในงานโครงสร�างท่ีเป=นเหล็กโดยเฉพาะ ดังนั้น โครงสร�างภายในหลังคาตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบ
ศรจึงน�าจะใช�ระบบเดียวกันนี้ด�วย  
 

 
 
ภาพท่ี 77 ภาพถ�ายทางอากาศวังสะพานถ�าน (หมายเลข 1) 
ท่ีมา: พีรศรี โพวาทอวง,  ช'างฝรั่งในกรุงสยาม ต�นแผ'นดินพระพุทธเจ�าหลวง (กรุงเทพฯ: 
คณะสถาปNตยกรรมศาสตร# จุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย, 2548), 24. 
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 การตกแต'งผนังภายนอก และกรอบประตู หน�าต'าง ของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรกับ
อิทธิพลสถาป�ตยกรรมตะวันตก 
 ในประเทศไทยปรากฏลายปูนปNwนตกแต�งผนังอาคารแบบตะวันตกเด�นชัดครั้งแรกเม่ือ 
สมัย ท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลท่ี 4 ทรงสร�างพระนครคีรี ท่ีพระท่ีนั่ง ราชธรรม
สภา (ภาพท่ี 78) ภายในพระราชวังแห�งนี้มีการตกแต�งผนังด�วยเสาติดผนังระหว�าง ช�องประตูและ
หน�าต�างวงโค�งท่ีหัวเสานี้มีลวดลายท่ีแสดงออกว�าเป=นศิลปะกรีกแบบไอโอนิค (Ionic) (ภาพท่ี 79) เสา
หัวเสายังมีลวดลายปูนปNwนรูปลูกโลกหรือแจกันทรงกลมประดับด�วยใบไม�และ ดอกไม� (ภาพท่ี 80) ซ่ึง
ลักษณะทางศิลปะแสดงออกไปทางตะวันตกผสมจีนและไทย19 จึงไม�ใช� การรับเอาแบบแผนตาม
ทฤษฎีสถาปNตยกรรมตะวันตกมาใช�ปฏิบัติ หากแต�เป=นการเลียนแบบรูปทรงให�ค�อนไปทางตะวันตก
เท�านั้น เรื่อยมากระท่ังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ดังท่ีกล�าวไปในข�างต�นถึง
ช�างและสถาปนิกชาวตะวันตกหลายท�านท่ีรับราชการหรือสนองพระราชดําริโดยการออกแบบก�อสร�าง
อาคารสถานต�าง ๆ ในรัชสมัยนี้ ทําให�การตกแต�งประดับอาคารสถาน ด�วยลวดลายปูนปNwนเป=นไปตาม
แบบแผนมีสุนทรียภาพถูกต�องตามทฤษฎีตะวันตกมากข้ึน  
 ส�วนการทําช�องประตูหน�าต�างให�มีลักษณะต�างกันระหว�างชั้นบนและชั้นล�างนี้เป=นท่ีนิยม
มากในอาคารแบบตะวันตกสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ตัวอย�างเช�นอาคาร ใน
พระบรมมหาราชวังอย�างพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท (สร�าง พ.ศ. 2419) มีช�องพระบัญชร แตกต�างกัน
ในแต�ละชั้น (ภาพท่ี 81) ท่ีเห็นชัดท่ีสุดบริเวณมุขกระสันจะเจาะช�องพระบัญชร เป=นช�องสี่เหลี่ยม
ประดับเสาอิงและหน�าจั่วแยก (Broken Pediment) ปูนปNwนท่ีชั้นสอง และเจาะช�องพระบัญชรแบบ
โค�งแบนท่ีชั้นสาม20 พระท่ีนั่งบรมพิมาน (สร�าง พ.ศ. 2436) ทําพระบัญชรชั้นล�างบางช�องเป=นช�อง
สี่เหลี่ยม ทําพระบัญชรชั้นบนเป=นซุ�มโค�งครึ่งวงกลม21 ในเขตพระราชฐานชั้นใน ตําหนักพระราชชายา
เจ�าดารารัศมี ทําหน�าต�างชั้นสองเป=นซุ�มโค�งแบน ส�วนชั้นล�างและชั้นสามทําหน�าต�างเป=นช�อง
สี่เหลี่ยม22 (ภาพท่ี 82) พระตําหนักสมเด็จ พระบรมวงศ#เธอกรมพระสุดารัตนราชประยูร ทําหน�าต�าง
ชั้นสองเป=นช�องสี่เหลี่ยม ส�วนชั้นล�างและชั้นสามทําหน�าต�างเป=นซุ�มโค�งแบน23 (ภาพท่ี 83) อาคารใน

                                                 

 19 วิสันธนี โพธิสุนทร, บรรณาธกิาร, พระนครคีรี (กรุงเทพฯ: สหประชาพานิชย#, 2530), 
39. 
 20 เสริมคุณ คุณาวงศ#, บรรณาธิการ, สถาป�ตยกรรมในสมัยพระพุทธเจ�าหลวง (กรุงเทพฯ: 
อมรินทร#พริ้นต้ิง แอนด# พับลิชชิ่ง, 2553), 23. 
 21 เรื่องเดียวกัน, 32. 
 22 เรื่องเดียวกัน, 30. 
 23 เรื่องเดียวกัน, 49. 
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พระราชวังดุสิตอย�างพระท่ีนั่ง อัมพรสถาน ท่ีปUกด�านทิศใต�ทําช�องพระบัญชรชั้นล�างเป=นซุ�มโค�งรูปตัว
เอส (S-curves Arch) ทําช�องพระบัญชรชั้นสองเป=นซุ�มโค�งแบน และทําพระบัญชรชั้นสามเป=นช�อง
สี่เหลี่ยม24 (ภาพท่ี 84) พระท่ีนั่งราชฤทธิ์รุ�งโรจน# ทําพระบัญชรชั้นล�างเป=นช�องสี่เหลี่ยมมุมมน ทําพระ
บัญชรชั้นบน เป=นซุ�มโค�งครึ่งวงกลม (ภาพท่ี 85) เป=นต�น การตกแต�งลวดลายประดับกรอบประตู
หน�าต�างของอาคารเหล�านี้ มักมีส�วนประกอบจากรูปเลขาคณิตหรือลักษณะของสถาปNตยกรรมกรีก – 
โรมัน เช�น เสาติดผนัง หน�าบันทรงจั่วสามเหลี่ยมหรือทรงโค�ง เป=นต�น บางแห�งอาจเพ่ิมการประดับ
ตกแต�งประติมากรรมจําพวกลายพรรณพฤกษาประกอบเข�าไปด�วย โดยท้ังหมดลวดลายประดับกรอบ
ประตูหน�าต�างจะแยกออกจากกันในแต�ละช�องและแต�ละชั้นอาคาร 
 

 
 
ภาพท่ี 78 พระท่ีนั่งราชธรรมสภา พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา: ศุภวัฒย# เกษมศรี,  “พระบรมมหาราชวัง,” สถาป�ตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย� 
(กรุงเทพฯ: ด�านสุทธาการพิมพ#, 2539), 167 
 

                                                 

 24 เรื่องเดียวกัน, 88.  
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ภาพท่ี 79 เสาติดผนัง พระท่ีนั่งราชธรรมสภา พระนครคีรี  
ท่ีมา: ศุภวัฒย# เกษมศรี,  “พระบรมมหาราชวัง,” สถาป�ตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย� 
(กรุงเทพฯ: ด�านสุทธาการพิมพ#, 2539), 167. 

 

 
 
ภาพท่ี 80 ลวดลายปูนปNwนหัวเสา พระท่ีนั่งราชธรรมสภา 
ท่ีมา: ศุภวัฒย# เกษมศรี,  “พระบรมมหาราชวัง,” สถาป�ตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย� 
(กรุงเทพฯ: ด�านสุทธาการพิมพ#, 2539), 167 
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ภาพท่ี 81 ช�องพระบัญชรชั้น 2 และชั้น 3 พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 
ท่ีมา: พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท, เข�าถึงเม่ือ 20 ตุลาคม 2556, เข�าถึงได�จาก   
http://th.wikipedia. org/wiki/พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท 

 

 
 
ภาพท่ี 82 ช�องบัญชร ตําหนักพระราชชายาเจ�าดารารัศมี เขตพระราชฐานชั้นใน พระบรมมหาราชวัง 
ท่ีมา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศูนย#ข�อมูลเกาะรัตนโกสินทร#, พระตําหนักพระราชชายา เจ�าดารารัศมี, 
เข�าถึงเม่ือ 20 ตุลาคม 2556, เข�าถึงได�จาก http://lib.su.ac.th/rattanagosin_web?q=node/154 
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ภาพท่ี 83 ช�องพระบัญชร พระตําหนักสมเด็จฯ กรมพระสุดารัตนราชประยูร เขตพระราชฐานชั้นใน 

พระบรมมหาราชวัง 
ท่ีมา: เขตพระราชฐานช้ันใน (พระบรมมหาราชวัง), เข�าถึงเม่ือ 20 ตุลาคม 2556, เข�าถึงได�จาก 
http://th.wikipedia.org/wiki/เขตพระราชฐานชั้นใน_(พระบรมมหาราชวัง) 

 

 
 
ภาพท่ี 84 ช�องพระบัญชร ปUกด�านทิศใต� พระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  
โดย akkarachai [นามแฝง],  พระท่ีนั่งอัมพรสถาน, เข�าถึงเม่ือ 20 ตุลาคม 2556, เข�าถึงได�จาก 
ท่ีมา: http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2007/12/K6161288.html 
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ภาพท่ี 85 พระท่ีนั่งราชฤทธิ์รุ�งโรจน# พระราชวังดุสิต  
ท่ีมา: บัณฑิต จุลาสัย,  พีรศรี โพวาทอง และรัชดา โชติพานิช,  วังสวนดุสิต (กรุงเทพฯ มติชน, 
2557), 24 
 
 ในทวีปยุโรปเม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ได�เกิดสถาปNตยกรรมแนวใหม� ท่ีเรียกว�า 

สถาปNตยกรรมแบบฟ�wนฟูศิลปวิทยา หรือ สถาปNตยกรรมเรอเนซองส# (Renaissance Architecture) 

โดยมีจุดกําเนิดในเมืองฟลอเรนซ# ประเทศอิตาลี ท่ีมีรากฐานแนวคิดท่ีเน�นความสมมาตรและ ได�

สัดส�วนโดยใช�รูปทรงเรขาคณิตและสิ่งท่ีปรากฏในสถาปNตยกรรมยุคคลาสสิค (Classic Architecture, 

ราว 700 ปUก�อนพุทธกาล - พุทธศตวรรษท่ี 17) อาทิ เสาท่ีมีลายปูนปNwนประดับหัวเสาแบบกรีกและ

โรมัน การใช�ซุ�มโค�งครึ่งวงกลม การใช�โดม เป=นต�น เข�ามาแทนท่ีอาคารท่ีมีโครงสร�างใหญ�โตเทอะทะ

และแข็งกระด�างตามแบบสถาปNตยกรรมกอธิค (Gothic Architecture, พุทธศตวรรษท่ี 17-21) ท่ี
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ได�รับความนิยมมาก�อนหน�านี้25 ซ่ึงต�อมาสถาปNตยกรรมรูปแบบนี้ก็ได�รับความนิยม และแพร�ออกยัง

ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ รัสเซียและประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรป จากรากฐาน ของสถาปNตยกรรมแบบ

เรอเนซองส#ท่ีต�องการจะแยกความแตกต�างออกจากอาคารสมัยกอธิค ท่ีมีลักษณะแข็งกระด�าง การ

ตกแต�งให�มีความอ�อนไหวจึงเป=นจุดสําคัญ ไม�ว�าจะเป=นการตกแต�ง หัวเสาท่ีมีรากฐานจากเสาแบบด

อริก ไอโอนิก และคอรินเธียน อย�างสถาปNตยกรรมกรีก การให�ความสําคัญกับโครงสร�างซุ�มโค�งและ

ตกแต�งซุ�มเหล�านั้นให�ดูอ�อนโยนจึงเป=นเรื่องสําคัญของสถาปNตยกรรมเรอเนซองส# รวมไปถึงการประดับ

ตกแต�งงานสถาปNตยกรรมด�วยประติมากรรมท่ีเน�นหลักสรีรวิทยาและลวดลายตามปรัชญากรีกและ

โรมัน เช�น ลายพรรณพฤกษา ลายเกลียวคลื่น ลายเปลือกหอย เป=นต�น ต�างส�งผลให�อาคารมีความนุ�น

นวลมากยิ่งขึ้น โดยปกปyดพื้นที่ว�างและโครงสร�างจริงของอาคารด�วยลายละเอียดของงานปูนปNwน

และประติมากรรมต�าง ๆ26 การตกแต�งอาคารลักษณะนี้ได�รับความนิยมแพร�หลายไปท้ังอิตาลี จน

กลายเป=นการกําเนิดของสถาปNตยกรรมแบบบาโรก (Baroque Architecture, ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 

21- พุทธศตวรรษท่ี 22) ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ ได�แก� การตกแต�งงานสถาปNตยกรรมด�วยลายปูนปNwนท่ีดู

ยืดหยุ�นและมีความต�อเนื่อง ท้ังการใช�ปูนปNwน ปูนปลาสเตอร# หินอ�อนสลัก การทาสีตกแต�ง (faux 

finishing) การประดับภายในด�วยงานจิตรกรรมปูนเปUยก (Buon Fresco) และงานประติมากรรม 

บางครั้งอาจออกแบบโครงสร�างภายในสําหรับ งานจิตรกรรมและประติมากรรมโดยเฉพาะ อย�างไรก็ตาม 

การออกแบบช�องหน�าต�างอาคารในสถาปNตยกรรมบาโรก ยังนิยมทําช�องหน�าต�างให�แตกต�างกันในแต�

ละชั้น เช�น พระราชวัง แวร#ซายส# ประเทศฝรั่งเศส เป=นอาคารท่ีสร�างในช�วงพุทธศตวรรษท่ี 2227 ทํา

หน�าต�างชั้นล�าง เป=นช�องสี่เหลี่ยม ส�วนชั้นบนเป=นซุ�มโค�งครึ่งวงกลม ท้ังนี้ เพ่ือเป=นการเพ่ิมความสําคัญ

ให�กับพ้ืนท่ี ชั้นบน และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญรองลงไปก็นิยมทําหน�าต�างเป=นช�องสี่เหลี่ยม (ภาพท่ี 

86) นอกจากนี้ ยังมีการประดับประดาลวดลายปูนปNwนรอบ ๆ กรอบหน�าต�างท่ีเน�นก่ึงกลางด�านบน 

ของกรอบหน�าต�าง28 ซ่ึงเป=นตําแหน�งของซ่ึงเป=นคีย#สโตน (Key Stone) ดัดแปลงมาจากหินรูปหน�าวัว

ท่ีอยู�ก่ึงกลางของซุ�มโค�ง (Arch) ทําหน�าท่ีรับน้ําหนักของซุ�มโค�งเป=นเทคนิคทางสถาปNตยกรรมสมัย

                                                 

 25 ศุภชัย สิงห#ยะบุศย#, ประวัติศาสตร�ศิลปะตะวันตก ฉบับสมบูรณ� (กรุงเทพฯ: วาดศิลป�, 
2553), 125. 
 26 Henry A. Milliom,  Baroque and Rococo Architecture (New York: 
George Braziller, 1965), 15. 
 27 เรื่องเดียวกัน, 34. 
 28 เรื่องเดียวกัน. 
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โรมัน29 (ภาพท่ี 87) โดยนิยมทําเป=นรูปใบหน�าคนหรือเทพ (ภาพท่ี 88) ได�รับสืบทอดมาต้ังแต�ศิลปะ

สมัยเรอเนซองส#30 ลวดลายตกแต�งกรอบหน�าต�างแต�ละช�องจะแยกออกจากกันเป=นเอกเทศ มีความ

แตกต�างกันเม่ืออยู�คนละชั้นหรือคนละส�วนของอาคาร และมักมีเส�นแบ�งระหว�างแต�ละชั้นอย�างชัดเจน  

 การตกแต�งลวดลายปูนปNwนรอบกรอบประตูหน�าต�างเกิดการพัฒนาให�มีลวดลายท่ี

ต�อเนื่องกันท้ังอาคารชั้นบนและชั้นล�าง ปรากฏข้ึนในสถาปNตยกรรมสมัยใหม�ยุคนวศิลป� (Art 

Nouveau, พ.ศ. 2433 - 2448) ซ่ึงศิลปะในยุคนั้นนิยมรากฐานจากความเป=นธรรมชาติ เช�น ลวดลาย

รุกขชาติ พรรณพฤกษา เป=นต�น โดยลักษณะเด�นของลวดลายปูนปNwนในศิลปะยุคนวศิลป�นี้คือการใช� 

ลวดลายเส�นสายท่ีลดเลี้ยวอ�อนช�อย31 และในทางสถาปNตยกรรมก็นิยมใช�ลวดลายเหล�านี้ตกแต�ง ท้ัง

ภายในและภายนอกอาคาร เช�น อาคาร The Maison Lavirotte ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

อาคารท่ีพักอาศัยสถาปNตยกรรมแบบอาร#ตนูโว สร�างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2443 (ภาพท่ี 89-90) 32 เป=นอาคาร

สูง 7 ชั้น โดดเด�นตรงประตูทางเข�าด�านหน�าท่ีมีลวดลายประดับต�อเนื่องไปจนถึงหน�าต�างชั้นสอง และ

อาคาร The Maison Biet ในเมืองน็องซี ประเทศฝรั่งเศส อาคารท่ีพักอาศัยสถาปNตยกรรมแบบ

อาร#ตนูโว (ภาพท่ี 91) สร�างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 244633 เป=นอาคารสูง 6 ชั้น ท่ีมีลวดลายตกแต�งกรอบประตู

หน�าต�างต�อเนื่องท้ังชั้นบนและชั้นล�างเช�นเดียวกัน 

 

 

 
 
 

                                                 

 29 เพ็ญสุภา สุขคตะ,  นามาสถาป�ตย� (กรุงเทพมหานคร: สารคดี, 2547), 38. 
 30 เรื่องเดียวกัน, 79. 
 31 วิจิตร เจริญภักตร#,  ประวัติศาสตร�สถาป�ตยกรรมตะวันตก คริสเตียนตอนต�นถึง
สมัยใหม' (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ#แห�งจุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย, 2543), 277. 
 32 John Coulthart, The Maison Lavirotte, accessed March 20, 2008, 
available from http://www.johncoulthart.com  
 33 Ministère de la Culture et de la Communication [France], “Maison Biet, 
Nancy, Meurthe-et-Moselle”,  l'école de Nancy,  accessed January 15, 2012, 
available from http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/itiinv/archixx/imgs/p42-
05.htm 
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ภาพท่ี 86 ช�องหน�าต�าง Gabriel Pavilion พระราชวังแวร#ซายส# ประเทศฝรั่งเศส  
ท่ีมา: Aile Gabriel, accessed May 4, 2014, available from https://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Aile_Gabriel 
 

 
 
ภาพท่ี 87 ภาพลายเส�นแสดงตําแหน�งคีย#สโตนในสถาปNตยกรรมสมัยโรมัน  
ท่ีมา: bobbym [pseudo.],  Voussoir Formula,  accessed May 4, 2014, available from 
http://www.mathisfunforum.com/viewtopic.php?pid=213542 
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ภาพท่ี 88 คีย#สโตนในสถาปNตยกรรมสมัยบาโรก  
ท่ีมา: Grufnik [pseudo.], Keystone Angel, Munich, Germany, accessed May 4, 2014, 
available from http://www.flickriver.com/photos/grufnik/2970294783/ 
 

 
 
ภาพท่ี 89 อาคาร The Maison Lavirotte ประเทศฝรั่งเศส  
ท่ีมา: Jules Lavirotte,  accessed May 5, 2014, available from https://fr.wikipedia. 
org/wiki/Jules_Lavirotte 
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ภาพท่ี 90 ลวดลายปูนปNwนประดับช�องหน�าต�างภายนอก อาคาร The Maison Lavirotte 
ท่ีมา: The Maison Lavirotte,  accessed May 5, 2014, available from http://www. 
pointscommuns.com/ 
 

 
 
ภาพท่ี 91 อาคาร The Maison Biet ประเทศฝรั่งเศส 
ท่ีมา: Jacques Lasserre,  The Maison Biet, Nancy,  accessed May 5, 2014, available 
from http://www.panoramio.com/photo/89127833 
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 ลักษณะการประดับตกแต�งผนังภายนอก และกรอบประตู หน�าต�างของตึกเจ�าพระยา 

อภัยภูเบศร ซ่ึงปรากฏเป=นลวดลายรูปเรขาคณิตต�าง ๆ ท้ัง ซุ�มโค�งครึ่งวงกลม ซุ�มโค�งแบบ รูปวงรี รูป

โล� และลวดลายจําพวกพรรณพฤกษา เช�น รูปดอกไม� ใบไม� ลูกไม� รูปเปลือกหอย รูปท�อนพวงมาลัย 

เป=นต�น รวมท้ังการประดับตําแหน�งคีย#สโตนด�วยมาสคารา ตลอดจนการประดับผนัง ด�วยเสาอิงท่ี

คล�ายเสาแบบกรีก – โรมัน เป=นอิทธิพลของสถาปNตยกรรมตะวันตกสมัยเรอเนสซองส#และบาโรก 

เช�นเดียวกับอาคารตะวันตกส�วนใหญ�ท่ีสร�างร�วมสมัยกัน ส�วนความต�อเนื่องสอดคล�องกันของลวดลาย

ประดับช�องหน�าต�างท้ังชั้นบนและชั้นล�างท่ีอยู�ตรงกันในแนวด่ิงนั้น เป=นอิทธิพลจากสถาปNตยกรรม

สมัยใหม�ยุคนวศิลป� ซ่ึงนับเป=นสถาปNตยกรรมรูปแบบใหม�ท่ีเพ่ิงเริ่มแพร�เข�ามา สู�ประเทศไทยใน

ขณะนั้น  

 การตกแต'งภายในของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรกับอิทธิพลสถาป�ตยกรรมตะวันตก 

 การตกแต�งภายในอาคารสถาปNตยกรรมตะวันตกท่ีสร�างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระ

จุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวหลายแห�ง นิยมใช�ลวดลายปูนปNwนแบบตะวันตกมาตกแต�งท้ังผนังและเพดาน

ภายในห�องต�าง ๆ เช�นเดียวกับการตกแต�งผนังภายนอกอาคารดังท่ีกล�าวมาแล�ว ลักษณะ การตกแต�ง

ภายในห�องของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรท่ีโดดเด�นประการหนึ่ง คือ การตกแต�งเพดานด�วยจิตรกรรม

ปูนเปUยก (Buon Fresco) ซ่ึงพบอาคารหลังอ่ืน ๆ ท่ีสร�างในช�วงเวลาเดียวกันเพียง ไม�ก่ีแห�งเท�านั้น 

อาคารท่ีมีการตกแต�งภายในลักษณะเดียวกันนี้ เช�น พระท่ีนั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง ห�อง

ต�าง ๆ ภายในพระท่ีนั่ง ได�แก� ห�องรับรองชั้นล�าง (ภาพท่ี 92) และห�องรับรองชั้นบน (ภาพท่ี 93) เป=น

ต�น34 มีการทําผนังโค�งรองรับเพดาน ตกแต�งด�วยประติมากรรมอย�างตะวันตก และมีการตกแต�งด�วย

จิตรกรรมเขียนสีปูนเปUยก เนื้อหาภาพ เป=นเรื่องเก่ียวกับเทพเจ�าในศาสนาพราหมณ# – ฮินดู เพ่ือ

สอดคล�องกับคติเทวราชาของไทย จากท่ีได�กล�าวมาในข�างต�นว�าพระท่ีนั่งองค#นี้ เป=นอาคารใน

สถาปNตยกรรมแบบฝรั่งเศส สมัยฟ�wนฟูเรอเนซองส# ซ่ึงอาคารสถาปNตยกรรมดังกล�าวในประเทศฝรั่งเศส 

เช�น ส�วนท่ีประทับของพระเจ�า นโปเลียน (Napolean’s Apartment or Cour Napolean) ภายใน

พระราชวังลูฟรว# (ภาพท่ี 94) ปรับปรุงข้ึนใหม�ในสมัยจักรพรรดินโปเลียนท่ี 3 แห�งจักรวรรดิฝรั่งเศส 

(Napolean III, พ.ศ. 2351 – 2416) ราว พ.ศ. 239335 รวมท้ังอาคารเคหาสถานของบรรดาชนชั้นสูง

อีกหลายแห�งท่ีสร�าง ร�วมสมัยกันก็นิยมตกแต�งเพดานด�วยลวดลายประติมากรรมท่ีมีแบบอย�างจาก

                                                 

 34 ศุภวัฒย# เกษมศรี. “พระบรมมหาราชวัง”, สถาป�ตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย�, 
140-142. 
 35 Gabriele Bartz & Eberhard Kõnig. Art & Architecture : The Louvre 
(Germany: Kõnemann, 2005), 21. 
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ศิลปะบาโรก ประกอบกับการใส�งานจิตรกรรมลงไปบนพ้ืนท่ีว�างโดยเฉพาะเทคนิคการเขียนสีบนปูน

เปUยก ส�วนมากจะเป=นภาพวาดตัวละครจากวรรณกรรมกรีก – โรมัน หรือภาพเหตุการณ#สําคัญ ใน

ประวัติศาสตร#36 

 เม่ือมองภาพรวมของการตกแต�งภายในตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ซ่ึงมีการตกแต�ง ด�วย
ลวดลายปูนปNwนอย�างตะวันตกและประดับจิตรกรรมเขียนสีปูนเปUยกในพ้ืนท่ีว�างบนเพดานห�อง จึงสรุป
ได�ว�ารูปแบบสถาปNตยกรรมท่ีมีอิทธิพลต�อการตกแต�งภายในอาคารหลังนี้ เป=นอิทธิพลสถาปNตยกรรม
แบบฝรั่งเศสสมัยฟ�wนฟูเรอเนซองส# เช�นเดียวกับพระท่ีนั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง 
  

 
 
ภาพท่ี 92 การตกแต�งภายในห�องรับรองชั้นล�าง พระท่ีนั่งบรมพิมาน พระบรมมหาราชวัง   
ท่ีมา: พระท่ีนั่งบรมพิมาน, เข�าถึงเม่ือ 24 ตุลาคม 2556, เข�าถึงได�จาก https://th.wikipedia. 
org/wiki/พระท่ีนั่งบรมพิมาน 
 

                                                 

 36 The Editors of Encyclopaedia Britannica,  Second Empire Style , 
accessed  October 18, 2013,  available from http://global.britannica.com/ 
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ภาพท่ี 93 การตกแต�งภายในห�องรับรองชั้นบน พระท่ีนั่งบรมพิมาน พระบรมมหาราชวัง 
ท่ีมา: พระท่ีนั่งบรมพิมาน, เข�าถึงเม่ือ 24 ตุลาคม 2556, เข�าถึงได�จาก https://th.wikipedia. 
org/wiki/พระท่ีนั่งบรมพิมาน 
 

 
 
ภาพท่ี 94 การตกแต�งภายใน Cour Napolean พระราชวังลูฟรว# ประเทศฝรั่งเศส 
ท่ีมา: Matida [pseudo.], “Paris Day 1”,  accessed May 4, 2014, available from 
http://theadventuresofmatilda.blogspot.com/2011/02/paris-day-1.html 
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 การผสมผสานระหว'างอิทธิพลศิลปะตะวันตกและไทย 
 การศึกษารูปแบบสถาปNตยกรรมตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรทําให�ได�ทราบว�าตึกเจ�าพระยา 
อภัยภูเบศรเป=นอาคารก�ออิฐถือปูนท่ีสร�างด�วยเทคโนโลยีและรูปแบบศิลปะตะวันตกท่ีได�รับความนิยม
ในสมัยนั้น กล�าวได�ว�าองค#ประกอบทุกส�วนของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรเป=นองค#ประกอบตามอย�าง
องค#ความรู�การก�อสร�างจากชาติตะวันตกท้ังสิ้น แต�สิ่งท่ีแตกต�างจากแบบแผนอาคารตะวันตกปรากฏ
อยู�เพียงสิ่งเดียวนั้นก็คือฐานอาคาร 
 ฐานของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรถูกสร�างเป=นฐานทึบสูงจากพ้ืนดินประมาณ 1 เมตร ไม�มี
การเจาะช�องระบายอากาศหรือทําเป=นช�องว�างใต�ถุนอาคาร มีการตกแต�งปูนปNwนลักษณะเหมือนฐาน
บัวลูกแก�วอกไก�ในศิลปะไทยยาวตลอดโดยรอบอาคาร (ภาพท่ี 95-96) เม่ือสังเกต อย�างละเอียดจะ
พบว�าฐานบัวของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรประกอบด�วยฐานบัว 2 ชั้น ชั้นล�างเริ่มจากบัวหน�ากระดาน
ล�างถัดข้ึนมาเป=นชั้นบัวลาดเหนือข้ึนไปเป=นชั้นบัวหน�ากระดานสูงข้ึนประมาณ 30 เซนติเมตรซ่ึง
ส�วนล�างผายออกจึงมีลักษณะคล�ายบัวคว่ําแล�วต�อด�วยชั้นบัวหงาย (ภาพท่ี 97) ฐานบัวชั้นบนนั้นมี
ลักษณะเป=นฐานบัวอย�างศิลปะไทยอย�างชัดเจน เริ่มด�วยชั้นบัวลาดต�อด�วย บัวหน�ากระดานสูง
ประมาณ 20 เซนติเมตร ขนาบด�วยเส�นลวดบัวถัดข้ึนไปเป=นชั้นบัวหงาย และจบด�วยบัวหน�ากระดาน
บน (ภาพท่ี 98) นอกจากนี้ เหนือฐานบัวยังมาชั้นบัวถลาเล็ก ๆ รองอีกชั้นก�อนท่ีจะเป=นผนังอาคาร 
และเม่ือสังเกตโดยรวมก็มีลักษณะละม�ายคล�ายฐานบัวลูกแก�วอกไก� ซ่ึงผิดแปลกไปจากฐานของ
อาคารสถาปNตยกรรมตะวันตกท่ีสร�างร�วมสมัยกับตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ดังเช�น พระท่ีนั่งจักรีมหา
ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เป=นอาคารท่ีไม�มี ฐานอาคาร (Podium) ยกระดับ
ข้ึนมาจากแนวพ้ืนดิน แต�จะใช�วิธีตกแต�งชั้นล�างสุดของอาคาร ให�ดูคล�ายฐานของอาคาร คือ การเจาะ
ช�องโค�ง (Arch) และการปNwนปูนประดับผนังให�ดูคล�ายก�อนหิน อันเป=นวิธีการสร�างอาคารใน
สถาปNตยกรรมแบบบาโรกในฝรั่งเศสท่ีมาต้ังแต�สมัยพระเจ�าหลุยส#ท่ี 1637(ภาพท่ี 99) หรือพระท่ีนั่ง
บรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง เป=นอาคารท่ีมาฐานยกสูง จากระดับพ้ืนดินข้ึนมาพอประมาณ แต�มี
การเจาะช�องระบายอากาศ และปNwนปูนประดับ เป=นรูปเลขาคณิตอย�างตะวันตก (ภาพท่ี 100) รวมท้ัง
อาคารโรงจักร จังหวัดปราจีนบุรี ท่ีอยู�ใกล�เคียงกับตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ซ่ึงมาฐานอาคารสูงพอ ๆ 
กับฐานของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร แต�มีการเจาะช�องเล็ก ๆ เพ่ือระบายอากาศไว�โดยรอบ และไม�มี
การปNwนปูนประดับลวดลายใด ๆ เป=นเพียงฐานเรียบ ๆ เท�านั้น (ภาพท่ี 101) 
 

                                                 

 37 วิจิตร เจริญภักตร#, ประวัติศาสตร�สถาป�ตยกรรมตะวันตก : คริสเตียนตอนต�นถึง
สมัยใหม', 197-198. 
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 จากปณิธานของเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ#) ท่ีประสงค#จะสร�างตึกหลังนี้ ไว�เป=น
ท่ีประทับถวายแด�พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ดังนั้น หากจําแนกระดับชั้นอาคาร
สถานท่ีของตึกหลังนี้ตามแบบแผนและคติเก่ียวกับบ�านเรือนของคนไทย ท�านผู�สร�าง ปรารถนาจะ
ประดิษฐานตึกหลังนี้ไว�ท่ีเรือนฐานันดรสูง ด�วยท่ีประทับของพระมหากษัตริย#นั้น ต�องแสดงออกพระ
เกียรติยศและพระเกียรติศักด์ิ รวมท้ังพระกฤดาธิการของพระเจ�าแผ�นดินให�ปรากฏเห็นเป=นสําคัญ 
โดยเรือนฐานันดรสูงอันเป=นท่ีประทับของพระมหากษัตริย#เทียบได�กับวิมาน ชั้นฟPาของเทพบนสรวง
สวรรค#ตามคติเทวราชา และสิ่งท่ีจะบ�งบอกความเป=นเรือนฐานันดรสูง นั่นก็คือการแสดงสัญลักษณ#ท่ี
แตกต�างจากเรือนสามัญท่ัวไป ความตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ#ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟPา
จุฬาโลกมหาราช เรื่องรามเกียรต์ิ ซ่ึงทรงพรรณนาภาพลักษณ#ของมหาปราสาทอันเป=นท่ีประทับของ
ท�าวทศรถ กษัตริย#ครองกรุงอโยธยา ว�า 
 

 “...อันมหาปราสาททั้งสาม ทรงงามสูงเงื้อมพระเวหา 

สี่มุขหุ�มมาศสะอาดตา ใบระกานั้นแก�วประกอบกัน 

ช�อฟPาช�อยเฟ�wอยเฉ่ือยชด บราลีที่ลดมุขกระสัน 

มุขเด็จทองดาดกระหนกพัน บุษบกสุวรรณสว�างวาม 

เจ็ดชั้นพื้นลดผลึกลาด แกลมาศนพรัตน#เรืองอร�าม 

ทิมดาบดาดทองเป=นเงางาม หน�าสิงห#แสงพลามด�วยพลอยพราย...”38 

 
 ความตอนนี้แสดงถึงการสร�างมหาปราสาทสําหรับพระมหากษัตริย#ท่ีต�องมีรายละเอียด
ต�าง ๆ ประกอบกันจนเกิดความวิจิตรงดงามและเป=นแบบแผนท่ีถือปฏิบัติมาแต�โบราณ และวรรคท่ีว�า 
“เจ็ดชั้นพ้ืนลดผลึกลาด” แสดงการสร�างพ้ืนมหาปราสาทให�มีชั้นลดหลายชั้นด�วยแนวคิดของ เรือนชั้น
ซ�อนตามคติดังกล�าว เฉกเช�นเดียวกันกับหมู�พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรต�าง ๆ ภายใน
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ท่ีสร�างตามภาพแบบสถาปNตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร# ต้ังแต�
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟPาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 เรื่อยมา กระท่ังรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ก็นิยมปNwนปูนประดับฐานให�เป=นหลายชั้นซ�อนกัน โดย
รูปแบบฐานนั้นหลากหลายท้ังฐานบัว ฐานเอวขันธ# และฐานสิงห# ตัวอย�างเช�น ฐานของพระท่ีนั่งดุสิต
มหาปราสาท ท่ีสร�างใน พ.ศ. 2326 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟPาจุฬาโลกมหาราช39 มี

                                                 

 38 ศุภวัฒย# เกษมศรี, “พระบรมมหาราชวัง,” สถาป�ตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย� 
(กรุงเทพฯ: ด�านสุทธาการพิมพ#, 2539), 13. 
 39 สันติ เล็กสุขุม, ข�อมูลกับมุมมอง: ศิลปะรัตนโกสินทร� (กรุงเทพฯ: ด�านสุทธาการพิมพ#, 
2548), 23. 
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ด�วยกัน 4 ชั้น เริ่มจากฐานเขียง ถัดข้ึนมาเป=นชั้นขาสิงห# 1 ชั้น ต�อด�วย ฐานเอวขันธ#อีก 2 ชั้น (ภาพท่ี 
102 -103) หรือฐานของพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน ภายในหมู�พระมหามณเฑียร สร�าง
ใน พ.ศ. 232540 ซ่ึงเต้ียกว�าฐานพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท ประกอบด�วยฐานเขียง ถัดข้ึนไปเป=นชั้นขา
สิงห#และฐานบัวลูกแก�วอกไก� (ภาพท่ี 104) รวมท้ังฐานของพระท่ีนั่งราชกรัณยสภา ซ่ึงเป=นพระท่ีนั่ง
สองชั้น สร�างข้ึนใน พ.ศ. 2440 รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว41 ประกอบด�วย
ฐานเขียงถัดข้ึนไปเป=นชั้นขาสิงห#และฐานบัวตามลําดับ (ภาพท่ี 105 – 106) จะสังเกตได�ว�าอาคาร
ฐานันดรสูงท่ีสร�างในศิลปะไทยภายในพระบรมมหาราชวังนิยมทําฐานอาคารเป=นฐานซ�อนชั้นและนิยม
ทําชั้นสิงห#รองรับฐานบัวหรือท่ีเรียกรวมว�า “ฐานสิงห#” ซ่ึงความนิยมใช�ฐานสิงห#รองรับอาคารนั้นมีมา
ต้ังแต�สมัยอยุธยา ดังจะเห็นได�จากฐานของ พระวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ# จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (สร�าง พ.ศ. 2042) เป=นการนําส�วนบนของฐานบัวมาประกอบเข�ากับขาสิงห# โดย
ตามแบบแผนแล�วชั้นขาสิงห#จะมีการประดับประดาส�วนประกอบต�าง ๆ ได�แก� สันสิงห# แข�งสิงห# และ
กาบสิงห# ประดับอยู�ตรงมุมของฐาน รวมท้ัง นมสิงห# ประดับตรงก่ึงกลางระนาบแต�ละด�านของฐาน42 
(ภาพท่ี 107 – 108) 
 จากท่ีได�อธิบายไว�ถึงฐานของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรท่ีดูเหมือนจะเป=นฐานบัวซ�อนกัน
สองชั้น โดยฐานบัวชั้นบนจะดูออกว�ามีลักษณะของ บัวคว่ํา บัวหงาย และบัวหน�ากระดานได�อย�าง
ชัดเจน ส�วนฐานบัวชั้นล�างโดยเฉพาะแนวบัวหน�ากระดานซ่ึงส�วนล�างผายออกจึงจนมีลักษณะคล�ายบัว
คว่ํา หากเปรียบกับฐานของอาคารสถาปNตยกรรมไทยในพระบรมมหาราชยังดังยกตัวอย�างแล�วนั้น ก็
จะอยู�ในระดับของชั้นขาสิงห#พอดี และหากพิจารณาลักษณะกายภาพของแนวฐานชั้นนี้ตรงมุมของ
ฐานท่ีมีลักษณะผายออกคล�ายบัวคว่ําหรือเป=นจงอยยื่นออกมานั้นก็คล�ายกับส�วนกาบสิงห# ยิ่งมีฐานบัว
ชั้นบนเข�ามาประกอบด�วยกันแล�ว เป=นไปได�อย�างมากว�าการทําฐานของ ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรนั้น
มีความพยายามนําแบบแผนของการสร�างฐานเรือนฐานันดรสูง หรือเรือนอันเก่ียวเนื่องกับ
พระมหากษัตริย#จากสถาปNตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร# เข�ามาประยุกต#กับวิธีการสร�างอาคารแบบ
ตะวันตก 

                                                 

 40 ศุภวัฒย# เกษมศรี, “พระบรมมหาราชวัง,” สถาป�ตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย� 
120. 
 41 คณะกรรมการโครงการสารานุกรมสําหรับเยาวชน, “กรุงเทพมหานคร,” สารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชน เล'มท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2533), 202. 
 42 สันติ เล็กสุขุม,  เจดีย�: ความเป{นมาและคําศัพท�เรียกองค�ประกอบเจดีย�ในประเทศไทย, 
พิมพ#ครั้งท่ี 5 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552), 69-70. 
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 ในอีกแง�หนึ่งท่ีเม่ือพิจารณาฐานตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรโดยรวมแล�วมีส�วนคล�ายกับฐาน
บัวลูกแก�วอกไก�นั้น อาจเป=นไปได�ท่ีเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ#) มีความพยายามจะสร�าง
อาคารหลังนี้ให�ใกล�เคียงกับเรือนพักเม่ือขณะอาศัยอยู�ท่ีเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ด�วยเรือน 
ของท�านท่ีพระตะบองก็เป=นฐานทึบท่ีปNwนปูนประดับเป=นฐานคล�ายฐานบัวลูกแก�วอกไก� คือ 
ประกอบด�วยแนวบัวคว่ําข้ึนมาเป=นบัวหน�ากระดานท่ีมาลูกแก�วเป=นสันคมคาดอยู�ก่ึงกลางแล�วจึง ต�อ
ด�วยแนวบัวหงาย (ภาพท่ี 109) ฐานบัวลูกแก�วอกไก�นี้ได�รับความนิยมในสถาปNตยกรรมขอม มาช�า
นาน พบได�ในปราสาทขอม43 ซ่ึงได�รับความนิยมควบคู�กับฐานบัวลูกฟNก44 เช�น ฐานปราสาทประธาน
ของปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (สร�างราวพุทธศตวรรษท่ี 18, สมัยพระเจ�า ชัยวรมันท่ี 7) 
ซ่ึงเป=นปราสาทขอมศิลปะขอมสมัยนครวัด45 ถูกแกะสลักเป=นฐานบัวลูกแก�วอกไก�และประดับประดา
ด�วยลวดลายสวยงาม ซ่ึงเป=นแบบแผนหนึ่งของการแสดงฐานันดรของปราสาท และส�งผลต�อแนวคิด
ในการสร�างเรือนพักของเจ�าพระยาอภัยภูเบศรท่ีเมืองพระตะบองท่ีจะยกให�เรือนพักของผู�สําเร็จ
ราชการแทนองค#พระมหากษัตริย#เป=นเรือนฐานันดรสูงด�วยการทําฐานอาคารให� เป=นฐานบัวลูกแก�ว
อกไก� เช�นเดียวกับพระท่ีนั่งต�าง ๆ ในพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระราชวังหลวงของกษัตริย#
ประเทศกัมพูชาหลาย ๆ องค#ท่ีสร�างในเวลาไล�เลี่ยกันนั้นก็นิยมฐานลูกแก�วอกไก�เช�นเดียวกัน 
ตัวอย�างเช�น พระท่ีนั่งเทวาวินิจฉัยมไหยมหาปราสาท (Preah Thineang Dheva Vinnichay Mohai 
Moha Prasat) (ภาพท่ี 110) พระท่ีนั่งจันทฉายา (Preah Thineang Chan Chhaya) (ภาพท่ี 111) 
และศาลาโพคนี (Pochani Pavilion) เป=นต�น อีกท้ังยังส�งต�อท้ังแนวคิดและวิธีการมาสู�ฐานตึก
เจ�าพระยาอภัยภูเบศรท่ีเมืองปราจีนบุรีด�วย  
 ลักษณะของฐานตึกเจ�าพระยาอภัยภู เบศรท่ีปรากฏจึง เป=นการผสมผสานของ
สถาปNตยกรรมไทยกับสถาปNตยกรรมตะวันตกเพ่ือแสดงออกถึงความเป=นเรือนฐานันดรสูงของ
วัฒนธรรมไทย โดยนําแนวคิดมาจากการทําฐานของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรหลังเดิมท่ีเม่ือพระ
ตะบอง ซ่ึงแสดงความเป=นเรือนฐานันดรสูงจากวัฒนธรรมขอมโดยผสมผสานสถาปNตยกรรมของให�เข�า
กับสถาปNตยกรรมตะวันตก 

                                                 

 43 เรื่องเดียวกัน,  68. 
 44 เชษฐ ติงสัญชลี, “ข�อคิดเห็นบางประการเก่ียวกับฐานบัวลูกแก�วอกไก�ในศิลปะอยุธยาท่ี
เจดีย#วัดสวนหลวงสบสวรรค# จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, เมืองโบราณ 24, 1 (มกราคม-มีนาคม 
2541): 137-142,  อ�างถึงใน นงนุช ภู�มาลี, “ฐานลูกแก�วอกไก�ของปราสาทในศิลปะของ สมัยพระ
นคร”, วารสารศิลปกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก'น  3, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554): 117.  
 45 รุ�งโรจน# ธรรมรุ�งเรือง,  ปราสาทขอมในดินแดนไทย ความเป{นมาและข�อมูลด�าน
ประวัติศาสตร�ศิลปะ  (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 129. 
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ภาพท่ี 95 ฐานตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 1  
 

 
 
ภาพท่ี 96 ฐานตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร 2 
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ภาพท่ี 97 ฐานบัวชั้นบน 
 

 
 
ภาพท่ี 98 ฐานบัวชั้นล�าง  
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ภาพท่ี 99 ชั้นล�างสุด (สีน้ําตาล) พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
ท่ีมา: Nicvandum [นามแฝง], พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท, เข�าถึงเม่ือ 13 พฤศจิกายน 2556,  
เข�าถึงได�จาก http://nicvandum.blogspot.com/2012/03/blog-post.html 
 

 
 
ภาพท่ี 100 พระนั่งบรมพิมาน ยกพ้ืนสูงพอประมาณ  
ท่ีมา: haiku [นามแฝง], “Ercole Manfredi”, เข�าถึงเม่ือ 13 พฤศจิกายน 2556, เข�าถึงได�จาก 
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=haiku&month=10-2010&date=22&group= 
20&gblog=6 
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ภาพท่ี 101 ฐานอาคารโรงจักร จังหวัดปราจีนบุรี  
 

 
 
ภาพท่ี 102 พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง 
ท่ีมา : พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท, เข�าถึงเม่ือ 13 พฤศจิกายน 2556, เข�าถึงได�จาก https:// 
th.wikipedia.org/wiki/พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
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ภาพท่ี 103 ฐานพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท  
ท่ีมา: พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท, เข�าถึงเม่ือ 13 พฤศจิกายน 2556, เข�าถึงได�จาก 
https:// th.wikipedia.org/wiki/พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท 
 

 
 
ภาพท่ี 104 พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยพิมาน พระบรมมหาราชวัง 
ท่ีมา: พระบรมมหาราชวัง, เข�าถึงเม่ือ 13 พฤศจิกายน 2556, เข�าถึงได�จาก  
https://th.wikipedia. org/wiki/พระบรมมหาราชวัง 
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ภาพท่ี 105 พระท่ีนั่งราชกรัณยสภา พระบรมมหาราชวัง     
ท่ีมา: พระท่ีนั่งราชกรัณยสภา, เข�าถึงเม่ือ 13 พฤศจิกายน 2556, เข�าถึงได�จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/พระท่ีนั่งราชกัณยสภา 
 

 
 
ภาพท่ี 106 ฐานพระท่ีนั่งราชกรัณยสภา 
ท่ีมา: พระท่ีนั่งราชกรัณยสภา, เข�าถึงเม่ือ 13 พฤศจิกายน 2556, เข�าถึงได�จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/พระท่ีนั่งราชกัณยสภา 
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ภาพท่ี 107 พระวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ# พระนครศรีอยุธยา  
ท่ีมา: วัดพระศรีสรรเพชญ�,  เข�าถึงเม่ือ 13 พฤศจิกายน 2556,  เข�าถึงได�จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระศรีสรรเพชญ# 
 

 
 
ภาพท่ี 108 ฐานพระวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ# 
ท่ีมา: Wat Phra Sri Sanphet วัดพระศรีสรรเพชญ�, เข�าถึงเม่ือ 13 พฤศจิกายน 2556, เข�าถึงได�
จาก http://chanho85.blogspot.com/2013/03/wat-phra-sri-sanphet.html 
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ภาพท่ี 109 ฐานตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร เมืองพระตะบอง ลักษณะคล�ายฐานบัวลูกแก�วอกไก� 
ท่ีมา: ปราจีนบุรี-พระตะบอง สองเมืองแฝดคนละฝา, เข�าถึงเม่ือ 19 มีนาคม 2558, เข�าถึงได�จาก 
http://www.posttoday.com/travel/thailand/339081 
 

 
 
ภาพท่ี 110 พระท่ีนั่งเทวาวินิจฉัยมไหยมหาปราสาท พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล ประเทศกัมพูชา 
ท่ีมา: พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล,  เข�าถึงเม่ือ 13 พฤศจิกายน 2556,  เข�าถึงได�จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล 
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ภาพท่ี 111 พระท่ีนั่งจันทรฉายา พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล ประเทศกัมพูชา 
ท่ีมา: พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล, เข�าถึงเม่ือ 13 พฤศจิกายน 2556, เข�าถึงได�จาก 
https://th.wikipedia.org/wiki/พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล 
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บทท่ี 4 
 

ประวัติศาสตร�และท่ีมาของอิทธิพลศิลปะตะวันตกท่ีมีผลต�อสถาป�ตยกรรมของ 
ตึกเจ$าพระยาอภัยภูเบศร และการปรับเปล่ียนบริบทองค�ประกอบ 

ทางสถาป�ตยกรรมให$สอดคล$องกับวิถีชีวิตของคนไทย 
 
การรับกระแสวัฒนธรรมตะวันตกด$านสถาป�ตยกรรมสู�ประเทศไทย 
 ในช�วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวเป นช�วงท่ีประเทศชาติรับเอา
เทคโนโลยีและวิทยาการตะวันตกเข�ามาใช�ในกิจการต�าง ๆ ภายในประเทศอย�างแพร�หลายท้ังท่ีเป น
การรับแบบอย�างมากระทําโดยคนไทยเอง และการให�ชาวตะวันตกในฐานะผู�เชี่ยวชาญวิทยาการนั้น ๆ 
มากระทําให� ซ่ึงล�วนแต�เป นไปตามพระบรมราโชบายท่ีจะเร�งพัฒนากิจการต�าง ๆ ภายในประเทศให�
ทัดเทียมอารยประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวทรงปรับเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย�าง
เพ่ือไม�ให�ชาวยุโรปเห็นว�าสยามเป นประเทศท่ีล�าหลัง1 ท้ังนี้ เนื่องด�วยทรงมี พระราชประสงค7ท่ีจะ
ป8องกันสยามจากการล�าอาณานิคมของชาติต�าง ๆ ทางทวีปยุโรปท่ีต�องการขยายฐานท่ีม่ันทางอํานาจ
มาสู�ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� โดยเฉพาะอังกฤษท่ีแผ�อํานาจเหนือดินแดนพม�าและแหลมมลายู 
ในขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็มีอํานาจเหนือเวียดนามและกัมพูชา นับเป นป>ญหาสําคัญท่ีสร�างความ
สั่นคลอนต�อเอกราชของสยาม และทรงตระหนักถึงภัยคุกคามนี้มาต้ังแต�ช�วงต�นรัชสมัย พระราชภาระ
ท่ีต�องทรงพยายามทัดทานแรงกดดันของมหาอํานาจตะวันตกและเร�งสร�างความเจริญให�แก�บ�านเมือง
นั้น เป นการสืบทอดแนวพระราชปณิธานต�อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ซ่ึงทรง
พระราชทานแนวปฏิบัติในการเร�งพัฒนาประเทศเป นพ้ืนฐานไว� 2 ประการ คือ การรับเอาอารยธรรม 
และวิทยากรตะวันตกมาใช� ควบคู�กับการปรับปรุงแก�ไขประเพณีเดิมอันล�าสมัยให�เหมาะสมกับ
สถานการณ7ท่ีเปลี่ยนแปลง2 
 
 

                                                 

 1 100 ป0 ไกลบ$าน ตามเสด็จพระพุทธเจ$าหลวง, “ตอนท่ี 1 ตามเสด็จพระพุทธเจ�าหลวง,”  
[วีดิทัศน7] (กรุงเทพฯ: โกลบอลอินเตอร7คอมมิวนิเคชั่น, 2551). 
 2 สุมิตรา จันทร7เงา, สยามยามวิกฤต (กรุงเทพฯ: มติชน, 2541), 8. 
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 ประวัติศาสตร�สังคม การเมืองไทย และความสัมพันธ�ระหว�างสยามกับตะวันตกท่ี

ส�งผลต�อสถาป�ตยกรรมตะวันตกในประเทศไทย 

 วิธีการท่ีจะทําให�พระองค7ทรงเข�าพระทัยและสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล�าวได�อย�าง

ถูกต�อง คือการได�สัมผัสและทอดพระเนตรกิจการต�าง ๆ ของชาติตะวันตกด�วยสายพระเนตรของ

พระองค7เอง จึงเป นเหตุให�ทรงมีพระราชประสงค7เสด็จเยือนประเทศท่ีใช�ระบบการปกครองและการ

พัฒนาโดยชาติตะวันตก ทรงเสด็จประพาสสิงคโปร7 ป>ตตาเวีย และชวา ใน พ.ศ. 2413 เป นเวลา 47 

วัน เพ่ือทอดพระเนตรกิจการภายในประเทศเหล�านั้นซ่ึงอังกฤษปกครองอยู� หลังจากคราวนั้นทรง

โปรดเกล�าฯ ให�ข�าราชการแต�งกายตามธรรมเนียมของอังกฤษ ต�อมาใน พ.ศ. 2415 ทรงเสด็จประพาส

อินเดียและพม�า ซ่ึงเป นประเทศราชของอังกฤษเช�นกัน เป นเวลา 3 เดือน3 หลังเสด็จนิวัติพระนคร

แล�วทรงตระหนักการเร�งพัฒนาบ�านเมืองให�มีความเป นอารยะท่ีสามารถมองเห็นได�เป นรูปธรรมโดย

การปรับเปลี่ยนโฉมหน�าของถนนหนทางและอาคารบ�านเรือนให�มีความทันสมัย4 จึงทรงโปรดเกล�าฯ 

ให�สร�าง “พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท”(ภาพท่ี 112) ใน พ.ศ. 2419 เพ่ือเป นท�องพระโรงใน

พระบรมมหาราชวัง5 (ภาพท่ี 113) โดยทรงเลือกใช�สถาป>ตยกรรมแบบฟRSนฟูเรอเนสซองส7ของอังกฤษ

ซ่ึงนิยมในช�วงวิคตอเรีย (Victorian Era) เป นรูปแบบในการก�อสร�าง แต�ได�ปรับเปลี่ยนรูปแบบหลังคา

จากแบบแผนเดิมท่ีมักใช�ยอดโดมมาเป นเครื่องบนทรงปราสาทอย�างไทย การก�อสร�างพระท่ีนั่งองค7นี้

ทรงว�าจ�างสถาปนิกชื่อ นายยอน คลูนิส ชาวอังกฤษซ่ึงมีตําแหน�งเป นนายช�างหลวงประจําอยู�ท่ี

สิงคโปร7ให�เป นผู�ออกแบบ การรับเอาอรูปแบบสถาป>ตยกรรมของอังกฤษในช�วงวิคตอเรียนนั้น อาจมี

นัยยะทางการเมืองและความม่ันคงของชาติแฝงอยู� ด�วยประเทศอังกฤษในยุควิคตอเรียนหรือในรัช

สมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียนั้นถือได�ว�าเป นยุคทองของประเทศเป นสมัยท่ีอังกฤษมีความ

เจริญรุ�งเรืองและเป นบึกแผ�น อีกท้ังสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียทรงครองราชย7สมบัติยาวนานถึง 

63 ป^ นับเป นพระมหากษัตริย7ท่ีทรงครองราชย7นานท่ีสุดในสมัยนั้น จึงเป นเหตุผลให�การสร�างพระท่ีนั่ง

ในรูปแบบดังกล�าวจะแสดงออกถึงความมีอารยะของสยามเทียบเท�ากับอังกฤษในยุควิคตอเรียนั่นเอง6 

หลังจากท่ีพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทสร�างเสร็จก็นับว�าพระราชกุศโลบายนั้นได�ผล ด�วยนิตยสารฉบับ

หนึ่งของฝรั่งเศส ชื่อ le monde illustré ได�เผยแพร�เรื่องราวของพระท่ีนั่งองค7นี้ว�าเป นการผสมผสาน

สถาป>ตยกรรมตะวันตกกับแบบแผนราชมณเฑียรของไทยได�อย�างงดงาม ท้ังยังชื่นชมพระอัจฉริยภาพ

                                                 

 3 เรื่องเดียวกัน, 12. 
 4 เพ็ญสุภา สุขคตะ, เย่ียมเรือน เยือนอดีต (กรุงเทพฯ: ร�วมด�วยช�วยกัน, 2543), 82. 
 5 สํานักพระราชวัง, พระบรมมหาราชวัง (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2547), 172. 
 6 เพ็ญสุภา สุขคตะ, เย่ียมเรือน เยือนอดีต, 83. 
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ว�าทรงเป นผู�มีวัฒนธรรมสูง ทรงเปgดรับแนวคิดใหม� ๆ และทรงสนพระทัยความก�าวหน�าต�าง ๆ ทุก

รูปแบบ7 อาคารพระราชฐานท่ีทรงโปรดเกล�าฯ ให�สร�างข้ึนโดยรับอิทธิพลสถาป>ตยกรรมแบบอังกฤษ 

สมัยวิคตอเรีย นอกเหนือจากนี้ ยังมีหมู�พระตําหนักและอาคารต�าง ๆ ในพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสี

ชัง จังหวัดชลบุรี ท่ีสร�างเริ่มเม่ือ พ.ศ. 2432 ส�วนใหญ�เป นอาคารไม�สร�างด�วยสถาป>ตยกรรมแบบ

อังกฤษท่ีเรียกว�า “เรือนขนมป>งขิง” ซ่ึงเป นรูปแบบสถาป>ตยกรรมท่ีได�รับความนิยมมากในสมัย

วิคตอเรียเช�นกัน  

 

 
 
ภาพท่ี 112 พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท สมัยรัชการท่ี 5 
ท่ีมา: ชมรมสายสกุลบุนนาค,  สายเจ$าคุณพระราชพันธุ�นวลช้ันท่ี 3 สายสมเด็จเจ$าพระยาบรมมหา 
ประยูรวงศ� (ดิศ บุนนาค),  เข�าถึงเม่ือ 2 กุมภาพันธ7 2558,  เข�าถึงได�จาก  http://www.bunnag. 
in.th/prarajpannuang001-4.html 

                                                 

 7 ชุมพล รักงาน และสุธี เทียนคํา, ผู�แปล, สยามประเทศ ในมุมมองของฝรั่งเศส 
(กรุงเทพฯ: บุqคไดมอนด7, 2555), 54 -55. 
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ภาพท่ี 113 ภาพสเกต ท�องพระโรง พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท สมัยรัชการท่ี 5 
ท่ีมา: ชุมพล รักงาน และสุธี เทียนคํา, ผู�แปล, สยามประเทศ ในมุมมองของฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ:  
บุqคไดมอนด7, 2555), 218. 
 
 ในขณะเดียวกันทางฝ>rงฝรั่งเศสก็เป นชาติมหาอํานาจอีกชาติหนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวทรงหวั่นวิตกว�าจะมารุกรานอธิปไตย โดยฝรั่งเศสซ่ึงมีอํานาจเหนือดินแดนญวน
ต�องการขยายอาณาเขตของตนตามลําน้ําโขงเพ่ืออาศัยเป นช�องทางการค�าไปสู�จีน โดยเริ่มจากการ
อาสาช�วยสยามในการปราบปรามกองกําลังชาวฮ�อท่ีเข�ามาต้ังรกรากในดินแดนแคว�นสิบสองจุไทยหรือ
ทางตอนเหนือของลาวอันเป นประเทศราชของสยามต้ังแต� พ.ศ. 2408 และเริ่มเข�ายึดดินแดน ใน 
พ.ศ. 2416 ฝรั่งเศสได�ปราบปรามชาวฮ�อสําเร็จในป^ พ.ศ. 2431 แต�แล�วก็ไม�ได�ถอนกองทัพ ออกจาก
ดินแดนดังกล�าวแต�กลับฉวยโอกาสยึดพ้ืนท่ีไว�โดยอ�างว�าลาวเคยอยู�ใต�อํานาจของญวน ดังนั้นเม่ือ
ฝรั่งเศสปกครองญวนจึงควรมีสิทธิในดินแดนนี้ด�วย8 จากนั้นฝรั่งเศสก็ใช�อํานาจทางการทหารขู�บังคับ
เอาดินแดนฝ>rงแม�น้ําโขงจากสยามต�อมาอีกหลายครั้ง รัฐบาลสยามได�พยายามหาท่ีพ่ึง โดยประสาน
ความร�วมมือกับรัฐบาลอังกฤษ ทว�าอังกฤษกลับนิ่งเฉยในสถานการณ7ด�วยอังกฤษนั้นมีความเกรงใจ
ผู�แทนฝรั่งเศสเป นอย�างมาก9 ท้ังยังฉวยโอกาสดังกล�าวกดดันให�รัฐบาลสยามยกดินแดนคาบสมุทร

                                                 

 8 โรม บุนนาค, สงครามและความแค$น ไทย-ฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ: สยามบันทึก, 2552), 
29-37. 
 9 เรื่องเดียวกัน, 67. 
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มลายูให�กับอังกฤษ รวมท้ังมีแผนการท่ีจะให�สยามเป นรัฐกันชนระหว�างดินแดนในอํานาจของอังกฤษ
และฝรั่งเศส ซ่ึงสร�างความบาดหมางระหว�างสยามกับอังกฤษให�เกิดข้ึน และยังส�งผลกระทบต�อพระ
ราชนิยมในสถาป>ตยกรรมแบบอังกฤษต�องหยุดลง10 กระท่ังเม่ือ พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวทรงโปรดเกล�าฯ ให�สร�างพระท่ีนั่งภาณุมาศจํารูญ (ป>จจุบันคือ พระท่ีนั่งบรม
พิมาน) ในพระบรมมหาราชวัง (ภาพท่ี 114) พระราชทานแด�สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ�าฟ8า
มหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เพ่ือเป นท่ีประทับ หลังทรงสําเร็จการศึกษาจากอังกฤษ ทรง
เลือกใช�สถาป>ตยกรรมแบบเรอเนสซองส7ฝรั่งเศส เช�นเดียวกับพระราชวังลูฟวร7ในสมัยพระเจ�านโป
เลียนท่ี 3 แทนท่ีจะให�สร�างด�วยสถาป>ตยกรรมอังกฤษสมัยวิคตอเรียเช�นพระราชมณเฑียรในพระองค7 
เหตุท่ีทรงเลือกสถาป>ตยกรรมแบบฝรั่งเศส แม�ว�าช�วงเวลาดังกล�าวสยามจะมีข�อพิพาทกับฝรั่งเศสอย�าง
ต�อเนื่องนั้น อาจเป นเพราะพระองค7ประสงค7ให�ฝรั่งเศสได�ประจักษ7ถึงความเท�าเทียมทางวัฒนธรรม 
โดยสามารถประยุกต7ความเป นฝรั่งเศสมาใช�ในราชสํานักสยามโดยไม�จําเป นต�องพ่ึงอํานาจจากรัฐบาล
ฝรั่งเศส 
 

 
 
ภาพท่ี 114 ภาพถ�ายทางอากาศ พระท่ีนั่งบรมพิมาน 
ท่ีมา: โครงการสารนากรุมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค7ในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว, 
“พระราชวังในกรุงเทพมหานคร” สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล�มท่ี 14  (กรุงเทพมหานคร: 
ไทยวัฒนาพานิช, 2533), 2. 
 

                                                 

 10 เพ็ญสุภา สุขคตะ, เย่ียมเรือน เยือนอดีต, 86. 
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 ใน พ.ศ. 2436 นั้นเอง ฝรั่งเศสก็นํากองกําลังเรือรบปgดปากแม�น้ําเจ�าพระยาเพ่ือกดดันให�

สยามถอนกําลังทหารออกจากดินแดนในความปกครองซ่ึงฝรั่งเศสเข�ายึดพร�อมกับยิงปRนใหญ�เข�ามา

ทางฝ>rงพระนครจนสามารถฝuากองกําลังราชนาวีสยามเข�ามาประชิดพระนครได� อีกท้ังยังขู�จะยิงปRน

ใหญ�เข�าใส�พระบรมมหาราชวังด�วย (ภาพท่ี 115) ส�งผลให�พระบาทสมเด็จจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ทรง

ตัดสินพระทัยยอมทําตามข�อเสนอของฝรั่งเศสและต�องชดใช�ค�าเสียหายของเรือรบฝรั่งเศส ท่ีถูก

ทําลายในการณ7นั้นพร�อมกับจ�ายค�าทําขวัญให�แก�ทหารฝรั่งเศสท่ีเสียชีวิตด�วย รวมท้ังยังต�องจํายอมให�

รัฐบาลฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีและตราดจนกว�ารัฐบาลสยามจะทําตามข�อเรียกร�องของฝรั่งเศสได�โดย

ตลอด เหตุการณ7ดังกล�าวถูกเรียกในภายหลังว�า “วิกฤตการณ7 รศ. 112” 

 

 
 

ภาพท่ี 115 เรือรบฝรั่งเศสลอยลําในแม�น้ําเจ�าพระยาหน�าสถานกงสุลฝรั่งเศส 

ท่ีมา: โรม บุนนาค, สงครามและความแค$น ไทย-ฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ: สยามบันทึก, 2552), 48. 

 

 ในระหว�างท่ีความสัมพันธ7ระหว�างไทยกับฝรั่งเศสดําเนินไปในทางท่ีไม�ค�อยดีนัก 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวก็ยังคงดําเนินพระราโชบายในการเร�งพัฒนาความเป น

อารยะของประเทศสยามอย�างต�อเนื่อง ทรงตัดสินพระทัยเสด็จประพาสประเทศต�าง ๆ ในทวีปยุโรป

ใน พ.ศ. 2440 (ภาพท่ี 116) โดยมีพระราชประสงค7ในการเสด็จครั้งนั้นหลายประการ ท้ังการศึกษาดู

การบริหารจัดการและวิธีการทางรัฐศาสตร7 นิติศาสตร7ของแต�ละประเทศ การพบปะแลกสัมพันธไมตรี
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กับประมุขของประเทศต�าง ๆ การแนะนําประเทศสยามสู�นานาอารยประเทศ11 การเสด็จประพาสครั้ง

นี้เองท่ีเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ7) มีโอกาสได�โดยเสด็จด�วย ซ่ึงประเทศท่ีทรงเสด็จพระราช

ดําเนินเยือนได�แก� อิตาลี เยอรมนี สวิตเซอร7แลนด7 รัสเซีย เนเธอร7แลนด7 สวีเดน อังกฤษ สก็อตแลนด7 

เบลเยียม ฝรั่งเศส โปรตุเกส สเปน และอียิปต712 และเป8าหมายสําคัญในการเสด็จครั้งนั้นคือการทรง

เข�าพบพระเจ�าซาร7นิโคลัสท่ี 2 แห�งรัสเซีย (ภาพท่ี 117) ซ่ึงก�อนหน�านั้นทรงเป นพระสหายองค7หนึ่งท่ี

ทรงเคยเสด็จประพาสสยาม และรัสเซียเป นมหาอํานาจชาติหนึ่งในทวีปยุโรปนอกจากอังกฤษและ

ฝรั่งเศส ดังนั้นการกระชับมิตรกับประมุขแห�งรัสเซีย จึงเป นอีกช�องทางท่ีจะสามารถทัดทานการ

รุกรานสยามจากอํานาจของฝรั่งเศสได�13 หลังจากท่ีทรงเสด็จรัสเซียแล�วพระองค7ได�ทรงมีโอกาสเสด็จ

เยือนฝรั่งเศสโดยทรงมีพระราชประสงค7ในการเจรจา เพ่ือคลี่คลายป>ญหาความขัดแย�งระหว�างสยาม

กับฝรั่งเศสท้ังเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต และเรื่องการรุกล้ําดินแดนลุ�มแม�น้ําโขง (ภาพท่ี 118) แต�

รัฐบาลฝรั่งเศสกลับบ�ายเบี่ยงไม�ยอมเจรจาด�วยกลัวจะเสียสิทธิประโยชน7 ถึงกระนั้นประมุขฝรั่งเศสได�

ถวายการต�อนรับพระองค7อย�างอ�อนน�อมและสมพระเกียรติอย�างเห็นได�ชัด ด�วยผลพวงท่ีรัฐบาล

ฝรั่งเศสยําเกรงในพระราชอํานาจของพระเจ�าซาร7แห�งรัสเซีย14 การเสด็จเยือนในครั้งนั้น ทรงประทับ

อยู�ในฝรั่งเศสรวม 7 วัน ทรงมีโอกาสทอดพระเนตรสถานท่ีต�าง ๆ ท่ีแสดงออกถึงความเจริญรุ�งเรือง

ของฝรั่งเศส เช�น สุสานฝ>งพระศพพระเจ�านโปเลียน หอไอเฟล โบสถ7นอตเตรอะดาม พระราชวังลูฟวร7 

พระราชวังแวร7ซายส7 เป นต�น และได�ประทับ ณ โรงแรมหนึ่งหนึ่งท่ีนายเฟลิกซ7 ฟอร7 (Felix Faure, 

พ.ศ. 2384 – 2442)ประธานาธิบดีแห�งฝรั่งเศสในขณะนั้นจัดถวาย ซ่ึงต้ังอยู�ในย�านถนนชองส7 เซลิเซ� 

(Champs-Élysées) ถนนสายหลักของมหานครปารีสท่ีเชื่อมระหว�างพระราชวังลูฟวร7ท่ีถือว�าเป นใจ

กลางของเมืองกับจัตุรัสชาร7ล เดอ โกล (Place Charles de Gaulle) มีจัตุรัสคองคอร7ด (Place de 

la Concord) เป นลานกว�างอยู�ระหว�างถนน สามารถใช�เป นลานสําหรับจัดรัฐพิธีสําคัญได� บรรยากาศ

ของถนนชองศ7 เซลิเซ� ดูกว�างใหญ� สองข�างทางมีต�นไม�เรียงรายให�ร�มเงา และมีบาทวิถีท่ีผู�คนสามารถ

เดินได�อย�างสะดวก (ภาพท่ี 119) ดังนั้น เม่ือเสด็จนิวัติพระนครแล�วจึงโปรดเกล�าฯ ให�ตัด “ถนนราช

ดําเนิน” ใน พ.ศ. 2442 (ภาพท่ี 120) โดยใช�แบบอย�างจากถนนชองส7 เซลิเซ� ของฝรั่งเศส ซ่ึงตัดออก

                                                 

 11 100 ป0 ไกลบ$าน ตามเสด็จพระพุทธเจ$าหลวง, “ตอนท่ี 20 ฝรั่งเศส,” [วีดิทัศน7] 
(กรุงเทพฯ: โกลบอลอินเตอร7คอมมิวนิเคชั่น, 2551). 
 12 สุมิตรา จันทร7เงา, สยามยามวิกฤต, (14)-(20). 
 13 100 ป0 ไกลบ$าน ตามเสด็จพระพุทธเจ$าหลวง, “ตอนท่ี 1 ตามเสด็จพระพุทธเจ�า
หลวง,”  [ภาพยนตร7].  
 14 100 ป0 ไกลบ$าน ตามเสด็จพระพุทธเจ$าหลวง, “ตอนท่ี 20 ฝรั่งเศส,” [ภาพยนตร7]. 
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จากพระบรมมหาราชวังท่ีเป นศูนย7กลางพระนครเปรียบได�กับพระราชวังลูฟวร7 และตัดผ�านท�อง

สนามหลวงเปรียบได�กับจตุรัสคองคอร7ด15 สุดถนนราชดําเนินเป นท่ีต้ังของ “วังสวนดุสิต” หรือ

พระราชวังดุสิตในป>จจุบัน ท่ีทรงโปรดเกล�าฯ ให�ดําเนินการก�อสร�างในเวลาเดียวกัน16 โดยทรงโปรด

เกล�าฯ ให�รื้อ “พระท่ีนั่งมันธาตุรัตนโรจน7”(ภาพท่ี 121) จากพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง เม่ือ พ.ศ. 

2443 ซ่ึงเป นพระท่ีนั่งไม�สักสถาป>ตยกรรมตะวันตกสมัยวิคตอเรียท่ียังก�อสร�างไม�แล�วเสร็จด�วยเกิด

วิกฤตการณ7 ร.ศ. 112 เสียก�อน มาสร�างเป นพระท่ีนั่งถาวรองค7แรก และฉลองพระท่ีนั่งเม่ือ พ.ศ. 

2445 พร�อมทรงพระราชทานนามว�า “พระท่ีนั่งวิมานเมฆ”17 (ภาพท่ี 122) การนี้ หากเทียบกับการท่ี

ทรงโปรดเกล�าฯ ให�สร�างพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทโดยมีแบบอย�างจากสถาป>ตยกรรมของอังกฤษเพ่ือ

แสดงให�เห็นว�าสยามนั้นเจริญเท�าเทียมกับอังกฤษแล�ว การสร�างถนนราชดําเนินโดยมีแบบแผนจาก

ถนนชองส7 เซลิเซ� ของฝรั่งเศส อาจแสดงออกว�าสยามก็เจริญก�าวหน�าเท�าเทียมฝรั่งเศสด�วยเช�นกัน ซ่ึง

เหตุผลนี้อาจเก่ียวเนื่อง ไปถึงการสร�างวังสวนดุสิตท่ีชานพระนครสําหรับเป นท่ีประทับเพ่ือทรงเลี่ยง

ความร�อนอบอ�าวและแออัดภายในพระบรมมหาราชวังด�วยทรงประทับพระราชหฤทัยจากการ

ทอดพระเนตรพระราชวัง แวร7ซายส7 ท่ีต้ังอยู�นอกกรุงปารีสเช�นท่ีพระเจ�าหลุยส7ท่ี 14 แห�งฝรั่งเศสทรง

ใช�เป นท่ีประทับ ด�วยทรงปรารถนาจะเลี่ยงการประทับอยู�ใจกลางนครหลวงอย�างพระราชวังลูฟวร718 

พระองค7ก็ทรงมีแนวพระราชดําริในการปรับเปลี่ยนสุนทรียภาพของการเลือกท่ีประทับโดยรับอิทธิพล

ทางวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกอย�างฝรั่งเศสด�วย 

 

                                                 

 15 สุมิตรา จันทร7เงา, สยามยามวิกฤต, 42. อ�างถึงใน “พระราชวังดุสิตสุดถนนราช
ดําเนิน” ศิลปวัฒนธรรม 13, 12 (ตุลาคม 2535). 
 16 “แจ�งความเรื่องสวนดุสิต,” ราชกิจจานุเบกษา เล�ม 15, ตอน 50 (12 มีนาคม 2442): 
543. 
 17 “การก�อฤกษ7สร�างพระท่ีนั่งวิมานเมฆ,” ราชกิจจานุเบกษา เล�ม 17, ตอน 24  
(9 มิถุนายน 2443): 302. 
 18 สุมิตรา จันทร7เงา, สยามยามวิกฤต, 63. 
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ภาพท่ี 116 เรือพระท่ีนั่งมหาจักรี พระราชพาหนะ ในการเสด็จประพาสยุโรป ครั้งท่ี 1 
ท่ีมา: ไกรฤกษ7 นานา, เบ้ืองหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล$าเจ$าอยู�หัวเสด็จประพาสยุโรป  
(กรุงเทพฯ: มิติชน, 2551), 183. 
 

 
 
ภาพท่ี 117 หนังสือพิมพ7ฝรั่งเศสลงพระบรมฉายาลักษณ7พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว

และพระเจ�าซาร7นิโคลัสท่ี 3 แห�งรัสเซีย 
ท่ีมา: ไกรฤกษ7 นานา, เบ้ืองหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล$าเจ$าอยู�หัวเสด็จประพาสยุโรป  
(กรุงเทพฯ: มิติชน, 2551), 31. 
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ภาพท่ี 118 หนังสือพิมพ7ฝรั่งเศสลงภาพประธานาธิบดีฝรั่งเศสรับเสด็จพระบาทสมเด็จ 
 พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว 
ท่ีมา: ไกรฤกษ7 นานา, เบ้ืองหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล$าเจ$าอยู�หัวเสด็จประพาสยุโรป  
(กรุงเทพฯ: มิติชน, 2551), 52. 
 

 
 
ภาพท่ี 119 ถนนช็องส7 เซลิเซ� ในสมัยต�นพุทธศตวรรษท่ี 25 
ท่ีมา: Les Embarras de Paris,  accessed February 4, 2015,  available from 
http://attelages-magazine.com/articles/tradition/les-embarras-de-paris.html 
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ภาพท่ี 120 ถนนราชดําเนิน สมัยรัชการท่ี 5 
ท่ีมา: ชาตรี  ประกิตตินนทการ,  ความทรงจํา และ อํานาจ บนถนนราชดําเนิน,  เข�าถึงเม่ือ 
4 กุมภาพันธ7 2558, เข�าถึงได�จาก http://www.muangboranjournal.com/modules.php? 
name=Sections&op=viewarticle&artid=179 
 

 
 
ภาพท่ี 121 พระท่ีนั่งมันธาตุรัตนโรจน7 พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ขณะก�อสร�าง 
ท่ีมา: จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย, พิพิธภัณฑ7พระจุฑาธุชราชฐาน,  ประวัติศาสตร�เกาะสีชัง,  
เข�าถึงเม่ือ 4 กุมภาพันธ7 2558, เข�าถึงได�จาก http://phrachudadhuj.com/retrospe.htm 
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ภาพท่ี 122 พระท่ีนั่งวิมานเมฆ วังสวนดุสิต สมัยรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา: บัณฑิต จุลาสัย, พีรศรี โพวาทอง และรัชดา โชติพานิช, วังสวนดุสิต  (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2557), 18. 
 
 เม่ือช�วงเริ่มสร�างพระราชวังดุสิตนั้น นอกจากพระท่ีนั่งวิมานเมฆแล�ว พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวทรงโปรดเกล�าฯ ให�สร�างพระท่ีนั่งหลังใหญ�อีกองค7หนึ่ง โดย นายคาร7ล ซันเด
รสกี (Carl Sandreczki, พ.ศ. 2390-2472) สถาปนิกชาวเยอรมันซ่ึงรับราชการอยู�ในกระทรวงโยธาธิ
การเป นผู�ออกแบบ19 โดยสถาป>ตยกรรมท่ีใช�เป นสถาป>ตยกรรมแบบเยอรมัน เรอเนสซองส7 (German 
Renaissance Architecture, พ.ศ. 2126-2140) และมีการตกแต�งลวดลายปูนป>Sนแบบนวศิลป�อิตาลี 
(Italian Art Nouveau, ประมาณ พ.ศ. 2431-2469) ผสมผสานกับศิลปะอิสลามแบบแขกมัวร7และไบ
แซนไทน720 แต�การสร�างพระท่ีนั่งองค7นี้ใช�เวลาออกแบบและก�อสร�างยาวนานถึง 7 ป^ ด�วยเป นอาคารท่ี
ใช�วัสดุและเทคโนโลยีใหม�จากตะวันตกมาก�อสร�าง จนได�มีการฉลองพระท่ีนั่ง เม่ือ พ.ศ. 2449 
พระราชทานชื่อว�า “พระท่ีนั่งอัมพรสถาน” (ภาพท่ี 123) ในป^เดียวกันนั้นเองทรงโปรดเกล�าฯ ให�ปรับ
พ้ืนท่ีด�านประชิดกับปลายถนนราชดําเนินเตรียมสําหรับการก�อสร�างพระท่ีนั่งองค7ใหม�อีกองค7หนึ่งเพ่ือ
ใช�เป นท�องพระโรงประจําพระราชวัง โดยให� นายมารีโอ ตามัญโญ (Mario Tamagno, พ.ศ. 2420-
2443) สถาปนิกชาวอิตาเลียนซ่ึงรับราชการอยู�ในกระทรวงโยธาธิการเป นผู�ออกแบบ พระราชทานชื่อ
ว�า “พระท่ีนั่งอนันตสมาคม”21 (ภาพท่ี 124) โดยทรงเลือกใช�สถาป>ตยกรรมสมัยฟRSนฟูศิลปวิทยาอิตาลี 

                                                 

 19 บัณฑิต จุลาสัย, พีรศรี โพวาทอง และรัชดา โชติพานิช, วังสวนดุสิต (กรุงเทพฯ: 
มติชน, 2557), 168. 
 20 เพ็ญสุภา สุขคตะ, เย่ียมเรือน เยือนอดีต, 152. 
 21 บัณฑิต จุลาสัย, พีรศรี โพวาทอง และรัชดา โชติพานิช, วังสวนดุสิต, 288. 
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หรือ อิตาเลียนเรอเนสซอง (Italian Renaissance, ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 – พุทธศตวรรษท่ี 
21) และประสงค7จะใช�วัสดุท่ีนําเข�าจากประเทศอิตาลี รวมท้ังโปรดเกล�าฯ ให�ปรับปรุงพ้ืนท่ีด�านหน�า
พระท่ีนั่งให�เป นลานประจําพระราชวัง ท้ังนี้ ทรงมีแรงบันดาลพระราชหฤทัยจากจตุรัสเซนต7ป^เตอร7 
(Piazza San Pietro) และมหาวิหารเซนต7ป^เตอร7 (Basilica di San Pietro) ในนครรัฐวาติกัน ท่ีสร�าง
เม่ือ พ.ศ. 2049-2169 แต�ถึงกระนั้นการสร�างพระท่ีนั่งอนันตสมาคมก็มิได�แล�วเสร็จในรัชสมัยของ
พระองค7 การนี้ แสดงว�าการรับเอาอิทธิพลสถาป>ตยกรรมตะวันตกมาใช�สําหรับการก�อสร�างอาคาร
พระราชฐาน พระองค7ไม�ได�ประสงค7เฉพาะเจาะจงว�าต�องเป นสถาป>ตยกรรมตามแบบอังกฤษหรือ
ฝรั่งเศส ซ่ึงมีนัยยะถึงความรุ�งโรจน7ของจักรวรรดิในยุโรปเท�านั้น แต�ยังทรงเลือกเอารูปแบบ
สถาป>ตยกรรมอ่ืน ๆ ท่ีกําลังได�รับความนิยมหรือทันสมัยในขณะนั้นเข�ามาใช�อีกด�วย 
 

 
 
ภาพท่ี 123 พระท่ีนั่งอัมพรสถาน ขณะก�อสร�าง 
ท่ีมา: บัณฑิต จุลาสัย, พีรศรี โพวาทอง และรัชดา โชติพานิช, วังสวนดุสิต (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2557), 18. 
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ภาพท่ี 124 พระท่ีนั่งอนันตสมาคม ขณะก�อสร�าง 
ท่ีมา: บัณฑิต จุลาสัย, พีรศรี โพวาทอง และรัชดา โชติพานิช, วังสวนดุสิต (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2557), 18. 
 
 ย�อนกลับไปเรื่องผลประโยชน7ระหว�างสยามกับฝรั่งเศส รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงดําเนินการ
เพ่ือขยายอํานาจสู�ดินแดนในอาณัติของสยามบริเวณลุ�มแม�น้ําโขงอย�างไม�ลดละ พ.ศ. 2447 ฝรั่งเศส 
อ�างว�าการป>กป>นเขตแดนในปกครองระหว�างฝรั่งเศสกับสยามท่ีเสียมราฐนั้นไม�สามารถหาเส�นแบ�งเขต
แดนตามธรรมชาติท่ีชัดเจนได� จําเป นต�องขยับเขตแดนไปทางตะวันตก ซ่ึงหมายถึงขยายเข�ามาทางฝ>rง
สยาม จึงเสนอข�อแลกเปลี่ยนให�สยามยกเมืองเก�าในกัมพูชา ได�แก� พระตะบอง เสียมราฐ และศรี
โสภณ รวมไปถึงบริเวณนครวัดและทะเลสาบเขมรด�วย เพ่ือแลกกับการคืนจันทบุรีและตราดให�
สยาม22 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวทรงตกลงท่ีจะรับข�อเสนอด�วยทรงมีพระราช
วินิจฉัยว�าดินแดนท่ีฝรั่งเศสต�องการนั้นเป นดินแดนประเทศราชหากต�องสละเพ่ือรักษาเอกราชเหนือ
ดินแดนส�วนใหญ�ก็สมควรกระทํา แต�การเสียจันทบุรีและตราดไปนั้นนอกจากจะเสียดินแดนของสยาม
แล�วยังต�องเสียพลเมืองชาวไทยท่ีอาศัยบนแผ�นดินไปด�วย เหตุการณ7ครั้งนั้นจึงเป นสาเหตุท่ีทําให�
เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ7) ผู�สําเร็จราชการเมืองพระตะบองในขณะนั้น ตัดสินใจอพยพ
ครอบครัวและบริวารเข�ามาต้ังรกรากในสยามด�วยไม�ยอมอยู�ใต�อํานาจของฝรั่งเศส 

                                                 

 22 โรม บุนนาค, สงครามและความแค$น ไทย-ฝรั่งเศส, 79. 
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  พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวทรงเสด็จประพาสยุโรปเป นครั้งท่ี 
2 โดยมีพระราชประสงค7หลักในการรักษาพระวรกายและทรงสําราญพระราชหฤทัยเนื่องด�วย       
ทรงตรากตรําปฏิบัติพระราชกิจต�าง ๆ นานา นับต้ังแต�ทรงครองราชย7 ในครั้งทรงเสด็จเยือนอิตาลี 
สวิตเซอร7แลนด7 เยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยียม เดนมาร7ก นอร7เวย7 และอียิปต7 โดยเฉพาะในการ
เสด็จฝรั่งเศส ทรงถือโอกาสทําสัญญาสัตยบรรณกับรัฐบาลฝรั่งเศสในการยกดินแดนในกัมพูชาให�แก�
ฝรั่งเศส ซ่ึงนับเป นการยับยั่งการคุกคามอธิปไตยของสยามจากฝรั่งเศสเป นการถาวร23 พร�อมกับทรงมี
โอกาสเสด็จเยือนสถานท่ีสําคัญต�าง ๆ ในกรุงปารีสมากกว�าเม่ือครั้งท่ีผ�านมา เช�น พิพิธภัณฑ7ศิลปะ  
กร็องด7 ปาแล (Le Grand Palais des Champs-Élysées) โรงอุปรากร ปาแล การ7นีเย (Palais 
Garnier) ท้ังสองแห�งนี้เป นอาคารสถาป>ตยกรรมแบบวิจิตรศิลป� หรือ สถาป>ตยกรรมโบซาร7 (Beaux-
Arts architecture, พ.ศ. 2329-2511) รวมท้ังจัตุรัสคองคอร7ด และสถานท่ีต�าง ๆ บนถนนชองส7 เซลิ
เซ� กระท่ังถึงประตูชัยฝรั่งเศส เป นต�น ทําให�ทรงสําราญพระราชหฤทัยเป นอย�างมาก ดังทรงมีพระราช
ดํารัสต�อสมเด็จพระเจ�าลูกเธอ เจ�าฟ8านิภานภดลวิมลประภาวดี ในพระราชนิพนธ7 ไกลบ�าน ว�า  
 

 ...เมืองปารีสเป นเมืองบริบูรณ7ด�วยอาหารแลด�วยความสนุก แลบริบูรณ7ด�วยข�างของ
สารพัดที่จะต�องการอะไรได� เพราะเหตุฉะนั้น คนที่ไปมาเที่ยวเตร� จึงเห็นเป นเมืองสวรรค7 พ�อเพิ่ง
รู�สึก เห็นจริงในคราวนี้ ว�าเมืองปารีสนี้เป นเมืองบรมสุข จะหาแห�งใดในเมืองด�วยกันเสมอเหมือน
เป นไม�มี เพราะก�อนมาไม�รู�สึกว�าดินฟ8าอากาศเป นอย�างไร คราวนี้แลเห็นความดีของปารีสได� มิน�า 

ใคร ๆ เขาชอบกันนัก มันสบายจริง ๆ ...24  
 
 ในคราวนั้นทรงได�ทอดพระเนตรพระบรมรูปพระเจ�าหลุยส7ท่ี 14 ในพระอิริยาบถทรงม�า 
ท่ีตั้งตระหง�านด�านหน�าพระราชวังแวร7ซายส7 (ภาพท่ี 125) จึงมีพระราชดําริให�สร�างพระบรมรูปทรงม�า
ของพระองค7เองเพ่ือประดิษฐาน ณ ลานพระราชวังดุสิต เช�นเดียวกัน โดยทรงสั่งพระบรมรูปจาก โรง
หล�อ Susse Fres Fondeurs ในกรุงปารีส25 พระบรมรูปทรงม�านี้มีพิธีสมโภชใน พ.ศ. 2451 (ภาพท่ี 
126 - 127) ฉะนั้น ตามสายพระเนตรของพระองค7แล�ว กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จึงเป นเมืองท่ีอุดม
ด�วยศิลปะและสถาป>ตยกรรมท่ีแสดงออกถึงความเจริญรุ�งเรืองในด�านประวัติศาสตร7และสังคม พร�อม
กันยังมีความทันสมัย ครบครัน และสะดวกสบาย สมกับการเป นเมืองท่ีมีอารยะเป นอย�างยิ่ง ทําให�

                                                 

 23 100 ป0 ไกลบ$าน ตามเสด็จพระพุทธเจ$าหลวง, “ตอนท่ี 20 ฝรั่งเศส,” [ภาพยนตร7]. 
 24 100 ป0 ไกลบ$าน ตามเสด็จพระพุทธเจ$าหลวง, “ตอนท่ี 21 ฝรั่งเศส 2,”   
[ภาพยนตร7]. 
 25 บัณฑิต จุลาสัย, พีรศรี โพวาทอง และรัชดา โชติพานิช, วังสวนดุสิต, 327. 
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ทรงนําแนวปฏิบัติในด�านกิจการบ�านเมืองของกรุงปารีสหลายประการมาประยุกต7ใช�กับการพัฒนา
สยามให�เจริญก�าวหน�า  
 

 
 
ภาพท่ี 125 พระบรมรูปพระเจ�าหลุยส7ท่ี 14 ด�านหน�าพระราชวังแวร7ซายส7 
ท่ีมา: Epilogue,  accessed February 4, 2015,  available from http://www.romeartlover. 
it/Bernini3.html 
 

 
 
ภาพท่ี 126 พิธีสมโภชพระบรมรูปทรงม�า ณ ลานพระราชวังดุสิต 
ท่ีมา: บัณฑิต จุลาสัย, พีรศรี โพวาทอง และรัชดา โชติพานิช, วังสวนดุสิต (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2557), 18. 
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ภาพท่ี 127 พระบรมรูปทรงม�า สมัยปลายรัชกาลท่ี 5 
ท่ีมา: บัณฑิต จุลาสัย, พีรศรี โพวาทอง และรัชดา โชติพานิช, วังสวนดุสิต (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2557), 18. 
 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ทรงเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2453 ซ่ึงขณะนั้น
การก�อสร�างอาคารพระราชฐานแบบตะวันตกหลายแห�งยังคงไม�แล�วเสร็จ ซ่ึงพระราชภารกิจดังกล�าวก็
ได�ดําเนินต�อเนื่องมาจนสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัวรัชกาลต�อมา ตลอดระยะเวลา
การครองราชย7สมบัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวนั้น จะเห็นว�าทรงปฏิบัติราชกิจใน
การปกป8องอธิปไตยของชาติให�รอดพ�นจากการรุกรานของชาติมหาอํานาจตะวันตก ประการหนึ่งท่ี
ทรงปฏิบัติโดยตลอดคือการปรับปรุงพัฒนาประเทศโดยยอมรับเอาวิทยาการของชาติตะวันตกมาใช�ให�
เกิดประโยชน7กับสยาม สิ่งนี้แสดงออกได�โดยการสร�างอาคารสถานท่ีต�าง ๆ อย�างชาติตะวันตก
โดยเฉพาะการสร�างอาคารพระราชฐานท่ีเริ่มใช�เทคโนโลยีและสถาป>ตยกรรมตะวันตกแบบต�าง ๆ ซ่ึง
เป นท่ีนิยมและยอมรับอย�างแพร�หลายในอารยประเทศ จึงเป นสาเหตุประการหนึ่งก�อให�เกิดกระแส
ทางวัฒนธรรมด�านสถาป>ตยกรรมตะวันตกท่ีเข�ามาสู�สังคมไทย นอกจากจะเป นการปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ7ของพระราชสํานักสยามให�ดูเจริญก�าวหน�าและเป นสากลแล�ว ยังเป นการแสดงออกว�าคน
ไทยก็มีความเป นอารยชนไม�แพ�ชาติต�าง ๆ ท่ีประสงค7จะคุกคามอํานาจอธิปไตยของคนไทย  
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 เหตุการณ�ทางประวัติศาสตร� เ ก่ียวกับเจ$าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ท่ีมีผลต�อ

สถาป�ตยกรรมตึกเจ$าพระยาอภัยภูเบศร 

 ตามประวัติการเสด็จประพาสสิงคโปร7 ป>ตตาเวีย และชวา รวมท้ังการเสด็จประพาสยุโรป

ในครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวนั้น เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม อภัยวงศ7) 

ซ่ึงขณะนั้นรับราชการเป นมหาดเล็กตําแหน�งนายรองเล�ห7อาวุธ ก็เป นผู�หนึ่งท่ีโอกาสโดยเสด็จในคราว

นั้นด�วย26 ดังนั้น สิ่งใดท่ีแสดงออกการวิทยาการและความทันสมัยของชาติตะวันตกท่ีพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�ทรงทอดพระเนตรเห็น เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ก็มีโอกาสได�เห็น ยิ่งหาก

เป นการประพาสเพ่ือนําแบบอย�างอันเจริญนั้นมาใช�กับการพัฒนาสยาม เจ�าพระยา ผู�นี้ ก็คงจะ

รับทราบถึงพระราชประสงค7เป นอย�างดี  

 เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) เป นบุคคลหนึ่งซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว 

ทรงไว�วางพระราชหฤทัย อีกท้ังยังเป นยอมรับในพระบรมวงศานุวงศ7หลายพระองค7รวมท้ังหมู�ข�าราชการ

ชั้นผู�ใหญ�ว�าเป นผู�ท่ีมีความจงรักภักดีต�อพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวเป นอันมาก แม�ในเวลาท่ีทรง

โปรดเกล�าฯ ให�ดํารงตําแหน�งผู�สําเร็จราชการเมืองพระตะบอง ซ่ึงเป นขณะท่ีฝรั่งเศสมีความต�องการ

จะยึดครองดินแดนดังกล�าว ดังความจากโทรเลขจากสมเด็จพระเจ�าบรมวงศ7เธอ พระองค7เจ�าดิศวรกุมาร 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมีต�อข�าหลวงเทศาภิบาลมณฑลบูรพาว�า “พระยาคฑาธรนั้น พระเจ�า 

อยู�หัวทรงไว�วางพระราชหฤทัยเป นอย�างยิ่ง ไม�มีระแวงสงสัยอย�างไรเลย เพราะได�เคยทรงทราบน้ําใจ

และความซ่ือสัตย7ของพระยาคฑาธรมานานแล�ว...”  

 ซ่ึงคราวนั้น พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ์ ผู�เป นข�าหลวงเทศาภิบาล มีหนังสือกราบทูลตอบว�า  

 
 พระยาคฑาธรขอถวายความซ่ือสัตย7สุจริต ปฏิญาณตนต�อหน�าข�าพระพุทธเจ�าว�าจะรักษา

เหตุการณ7พื้นบ�ายพื้นเมืองไม�ให�เป นที่ก�อเหตุข้ึนได�เป นอันขาด ถ�าทําให�มีเหตุเสียราชการไปขอ

ถวายชีวิตต�อราชการ บุตรก็อยู�ในกรุงเทพฯ แล�ว ถ�าทําผิดในราชการขอถวายชีวิตบุตรเหมือนกัน 

ถ�าฝร่ังเศสจะมาข�มขู� กดข่ีอย�างใด และถ�าจะให�เซ็นชื่อให�ยอมในการบ�านเมือง หรือทางราชการ

ประการใดก็ดี อย�าว�าแต�ได�มาขู�ขับไล�อย�างนั้นเลย ถึงจะให�ถึงชีวิตก็ไม�ยอมเป นอันขาด27  

 
 

                                                 

 26 วีระศักด์ิ จันทร7ส�งแสง, เจ$าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) เจ$าเมืองพระตะบองคนสุดท$าย 
ใต$ปกครองสยาม (กรุงเทพฯ: ยิปซี กรุqป, 2557), 63. 
 27 เรื่องเดียวกัน, 71. 
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 ในฐานะของผู�สําเร็จราชการเมืองพระตะบองท่ีต�องบริหารราชการต�างพระเนตรพระ
กรรณ เม่ือฝรั่งเศสใช�ความพยายามหลายวิธีเพ่ือให�มีความได�เปรียบในการแผ�อํานาจเหนือดินแดน
ดังกล�าว เจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ก็ทําหน�าท่ีรักษาผลประโยชน7ของสยามไว�อย�างสุดกําลังเช�นกัน 
จนทําให�กงศุลฝรั่งเศสในเมืองพระตะบองหลายคนเป นอริกับท�าน28  
 เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวทรงมีแนวทางพัฒนาภาพลักษณ7ของสยาม 
ด�วยการรับเอาสถาป>ตยกรรมตะวันตกมาใช�ในการสร�างพระราชมณเฑียร ข�าพระบาทท่ีจงรักภักดี
อย�างเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ก็ดําเนินตามเบื้องพระยุคลบาทโดยการสร�างบ�านพักอาศัยของตน
ในเมืองพระตะบอง เม่ือ พ.ศ. 2447 (ภาพท่ี 128) ท�านได�ว�าจ�างช�างชาวอิตาเลียนให�ออกแบบและ
ก�อสร�างโดยใช�สถาป>ตยกรรมแบบบาโรก (Baroque Architecture, ช�วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 22 – 
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 23) ซ่ึงเป นอาคารคอนกรีตตกแต�งด�วยลวดลายปูนป>Sนท่ีแตกต�างจากบ�านเรือน
ท่ัวไปในสมัยนั้นท่ียังคงสร�างด�วยวัสดุและกรรมวิธีแบบด้ังเดิม29 (ภาพท่ี 129) สถาป>ตยกรรมแบบ
บาโรกนั้น เป นท่ีนิยมแพร�หลายในหลายประเทศของทวีปยุโรป ท้ังนี้ อาจมีนัยยะเพ่ือแสดงให�ฝรั่งเศส
เห็นว�าท�านเปgดรับวิทยาการจากตะวันตก และมีรสนิยมท่ีเจริญทันสมัยเหมือนชาวตะวันตกด�วย
เช�นกัน แต�ใน พ.ศ. 2450 ขณะท่ีบ�านเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ในเมืองพระตะบองยังสร�างไม�แล�ว
เสร็จนั้น ท�านก็ได�อพยพย�ายถ่ินเข�ามาอยู�ในกรุงเทพมหานครด�วยเหตุจากสนธิสัญญายกเสียมราฐ พระ
ตะบอง และศรีโสภณ ให�ฝรั่งเศส  
 

                                                 

 28 เรื่องเดียวกัน, 68. 
 29 Battamband Municipality and Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit. Architecture Battambang Walking Map South (Phnom Penh: 
Architecture Tours, 2012). 
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ภาพท่ี 128 บ�านเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) เมืองพระตะบอง เม่ือ พ.ศ. 2491 
ท่ีมา: Battambang Provincial Hall on August 1948,  accessed February 5, 2015, 
available from http://chendaem12.blogspot.com/ 
 

 
 
ภาพท่ี 129  บ�านเก�าแก�ในเมืองพระตะบอง สร�างเม่ือ พ.ศ. 2463 
ท่ีมา: Traditional Khmer House in Cambodia,  accessed February 5, 2015, available 
from http://www.willgoto.com/1/147448/liens.aspx 
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 การสนองเบื้องพระยุคลบาทอย�างใกล�ชิดด�วยความความเทิดทูนและจงรักภักดีเป นล�นพ�น
ของเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) ท่ีมีต�อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวนั้น ปรากฏอีกครั้ง
เม่ือท�านมีโอกาสถวายการต�อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี
เม่ือ พ.ศ. 2451 ตลอดจนการก�อสร�างอาคารท่ีประทับ เม่ือ พ.ศ. 2452 สําหรับเตรียมไว�รอรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวในยามท่ีแปรพระราชฐานมายังมณฑลปราจีนบุรี กลายมาเป น “ตึก
เจ�าพระยาอภัยภูเบศร” ในป>จจุบัน โดยอาคารหลังนี้ ท�านต้ังใจจะสร�างอาคารท่ีมีลักษณะคล�ายคลึง
กับบ�านของสถาป>ตยกรรมตะวันตกท่ีเคยให�สร�างในเมืองพระตะบอง โดยเลือกใช�สถาป>ตยกรรมของ
ฝรั่งเศสสมัยบาโรกถึงสมัยฟRSนฟูเรอเนซองส7 ซ่ึงเน�นรายละเอียดในการตกแต�งภายนอกอาคารประเภท
ท่ีพักอาศัยสําหรับพระราชวงศ7และชนชั้นสูงของฝรั่งเศสท่ีหรูหราและแสดงถึงอํานาจบารมีของ
พระราชสํานัก30 อีกท้ังการตกแต�งภายในท่ีหรูหรามีอิทธิพลสถาป>ตยกรรมฝรั่งเศสสมัยพระเจ�านโป
เลียนท่ี 3 ซ่ึงนับว�าเป นอาคารสถาป>ตยกรรมตะวันตกนอกพระนครท่ีงดงามทันสมัยยากท่ีเมืองใดใน
สยาม ณ ขณะนั้นจะเสมอเหมือน โดยเป นการแสดงความจงรักภักดีและสนอง พระราชกุศโลบาย
สร�างภาพลักษณ7ท่ีมีอารยะของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว และอีกประการหนึ่งคือการแสดงศักดา
นุภาพของท�านในการสร�างท่ีประทับท่ีมีความทันสมัยและมีอารยธรรมสําหรับถวายพระมหากษัตริย7ให�
ชาวตะวันตกได�รับรู�  
 ความต้ังใจในการสร�างอาคารท่ีประทับเพ่ือรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�า
เจ�าอยู�หัวของเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) นั้นไม�เป นผลด่ังท่ีท�านคาดไว� เม่ือพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวเสด็จสวรรคตเม่ือ พ.ศ. 2453 ซ่ึงอาคารหลังดังกล�าวยังไม�แล�วเสร็จ ถึงกระนั้น
ความต้ังใจท่ีจะถวายอาคารหลังนี้ให�เป นอาคารฐานันดรสําหรับพระเจ�าแผ�นดินก็ยังคงมีอยู�ตลอดชีวิต
ของท�าน โดยขณะท่ีท�านยังดํารงชีวิตอยู�นั้นท�านไม�ได�เข�าพักอาศัยในอาคารหลังนั้นแต�ยังคงบํารุงรักษา
ให�มีสภาพสวยงามอยู�ตลอด กระท่ัง พ.ศ. 2455 ก็ได�มีโอกาสใช�โอกาสหลังนี้เป นท่ีประทับสําหรับพระ
เจ�าแผ�นดินในรัชกาลต�อมา 
 สาเหตุท่ีทําให�การสร�างตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรด�วยสถาป>ตยกรรมแบบตะวันตกจึง
ประกอบด�วยการท่ีผู�สร�างได� มีโอกาสพบเห็นอาคารสถานท่ีต�าง ๆ ในต�างแดนท่ีสร�างด�วย
สถาป>ตยกรรมตะวันตกท่ีสวยงามและทันสมัย จึงมีความต�องการสร�างอาคารหลังนี้ให�มีความสวยงาม
ทันสมัยเช�นเดียวกับอาคารเหล�านั้น ผนวกกับความต�องการในการสนองเบื้องพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวด�วยการสร�างอาคารท่ีประทับถวาย โดยปรารถนาให�เป น

                                                 

 30 วิจิตร เจริญภักด์ิ, ประวัติศาสตร�สถาป�ตยกรรมตะวันตก: คริสเตียนตอนต$นถึง
สมัยใหม�, พิมพ7ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ7แห�งจุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย, 2548), 196. 
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อาคารแบบตะวันตกเพ่ือสอดคล�องกับพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศชาติให�มีความ
เจริญก�าวหน�าทัดเทียมอารยประเทศ  
 
องค�ประกอบทางสถาป�ตยกรรมของตึกเจ$าพระยาอภัยภูเบศรท่ีสอดคล$องกับวิถีชีวิตความเปbนอยู�
ของคนไทย 
 การนําแบบแผนของเรือนฐานันดรสูงมาประยุกต7ใช�กับการอาคารพระราชฐานท่ีเป น
สถาป>ตยกรรมตะวันตกเพ่ือแสดงถึงคติเทวราชาตามโบราณราชประเพณีนั้น มีปรากฏต้ังแต�เม่ือต�นรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ดังตัวอย�างท่ีปรากฏชัดเจนท่ีสุด คือ พระท่ีนั่งจักรีมหา
ปราสาท ท่ีตัวอาคารเป นสถาป>ตยกรรมแบบเรอเนสซองแต�เครื่องบนกลับเป นหลังคาซ�อนชั้นมี
ปราสาทยอด 3 ยอด อย�างไทยเดิม ความต้ังพระทัยเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวนั้นทรง
ปรารถนาท่ีจะสร�างพระท่ีนั่งเป นสถาป>ตยกรรมแบบตะวันตกท้ังองค7 แต�สมเด็จเจ�าพระยามหาศรีสุริ
ยวงศ7 (ช�วง บุนนาค, พ.ศ. 2351 - 2425) สมุหพระกลาโหมได�กราบบังคมทูลขอให�สร�างเครื่องบนเป น
ปราสาท 3 ยอด โดยมีเหตุผลว�าเม่ือ เม่ือครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา พระบูรพมหากษัตริย7ล�วนแต�สร�าง
พระท่ีนั่ง 3 องค7 เรียงกันดังปรากฏอยู�ในพระราชวังเดิม ได�แก� พระท่ีนั่งวิหารสมเด็จ พระท่ีนั่ง
สรรเพชญปราสาท และพระท่ีนั่งสุริยาสน7อมรินทร7 (ภาพท่ี 130) ดังนั้น พระบรมมหาราชวังในสมัย
กรุงเทพมหานคร จึงสมควรมีปราสาทเรียงกัน 3 หลังอย�างกรุงเก�า โดยให�ถือหมู�พระท่ีนั่งในพระราช
มณเฑียรเป นปราสาทโดยอนุโลม อีกท้ังยังมีพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทอีกองค7 หากจะทรงสร�างพระ
ราชมณเฑียรเพ่ิมตรงกลางก็ควรเป นยอดปราสาท เพ่ือให�ครบสามตามคติเดิม31 ในการนี้แสดงให�เห็น
ว�าถึงแม�จะสร�างอาคารพระราชฐานเป นสถาป>ตยกรรมตะวันตก แต�ก็จําเป นต�องมีส�วนประกอบ
บางส�วนท่ีแสดงออกถึงคติเทวราชาตามแบบแผนโบราณ 
 เม่ือเจ�าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ�ม) มีประสงค7จะสร�างอาคารท่ีประทับแบบตะวันตกเพ่ือ
ถวายแด�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว ย�อมมีการแฝงแบบแผนเรือนฐานันดรสูงตามคติเทวราชาเข�า
ไปในส�วนประกอบทางสถาป>ตยกรรมบางส�วนด�วยเช�นกัน  
 

                                                 

 31 สารคดีกึ่งละครเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล$าเจ$าอยู�หัวธิราช 
เจ$าจอมสยาม, “ตอนท่ี 2 แสงสูรย7ลับโลกา,” [วีดิทัศน7]  (กรุงเทพฯ: โกลบอลอินเตอร7คอมมิวนิเคชั่น, 
2533). 
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ภาพท่ี 130 หุ�นจําลองพระราชวังหลวง สมัยกรุงศรีอยุธยา 
ท่ีมา : feng_shui [นามแฝง],  อยุธยา สีชมพู ตอนท่ี 3 พระราชวังโบราณ, เข�าถึงเม่ือ 
7 กุมภาพันธ7 2558, เข�าถึงได�จาก http://www.oknation.net/blog/buzz/2008/01/16/  
entry-2 
 
 ความสัมพันธ�ระหว�างแผนผังตึกเจ$าพระยาอภัยภูเบศรกับการกําหนดพ้ืนท่ีรโหฐานใน
พระราชสํานัก 
 ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรถูกออกแบบแผนผังอาคารให�มีลักษณะสมมาตร โดยเน�น
ส�วนกลางของอาคารเป นหลัก แล�วขยายป^กอาคารออกไปท้ังสองข�างในสัดส�วนท่ีเท�าเทียมกัน อันเป น
ลักษณะของอิทธิสถาป>ตยกรรมแบบนีโอป>ลลาเดียน นอกจากรูปลักษณะภายนอกท่ีมีความสมมาตร
กันแล�ว แผนผังของห�องภายในก็ถูกวางอย�างสมมาตรด�วยการขยายแบ�งห�องโถงซ�ายและขวาขนาบโถง
กลาง ท้ังชั้นบนและชั้นล�าง และมีการก้ันห�องเล็กต�อออกไปด�านหลังห�องโถงทุกห�องซ่ึงสามารถเปgด
ประตูเชื่อมต�อระหว�างห�องเล็กแต�ละห�องดูคล�ายกับแนวระเบียงด�านหลัง ส�วนด�านหน�ามีระเบียงทอด
ยาวผ�านด�านหน�าห�องโถงท้ังสามห�องท้ังชั้นบนและชั้นล�าง นอกจากนี้ยังไม�บันไดข้ึน-ลง 2 จุด ท่ีแนว
ระเบียงด�านหน�า 1 จุด และแนวระเบียงด�านหลังอีก 1 จุด  
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 การทําแนวระเบียงพาดผ�านด�านหน�าห�องต�าง ๆ ภายในอาคาร พบได�ในอาคารในประเทศ
ยุโรปท่ีมีขนาดใหญ� โดยเฉพาะอาคารท่ีมีการวางแผนผังแบบสมมาตร เช�น พระราชวังลูฟวร7ใน
ฝรั่งเศส มีการกําหนดทางสัญจรหรือระเบียงทางเดิน (Terrace Corridors) เพ่ือเชื่อมต�อระหว�างห�อง
ต�าง ๆ เนื่องจากอาคารดังกล�าวมีจํานวนห�องมาก (ภาพท่ี 131 - 132) แต�ตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรมี
จํานวนห�องเพียงชั้นละ 3 ห�องเท�านั้น ส�วนอาคารแบบตะวันตกในสมัยปลายรัชกาลท่ี 5 ในท่ีอ่ืน ๆ 
ส�วนใหญ�ยังไม�นิยมทําแนวระเบียงเชื่อมห�องต�าง ๆ ภายในตึก โดยเฉพาะแนวระเบียงท่ีทอดตามแนว
ผนังตึก แม�กระท้ังในพระนครเองก็ตาม ตึกอย�างตะวันตกท่ีนิยมระเบียงหรือเฉลียงเชื่อมห�องต�าง ๆ 
เพ่ิงจะมาเป นท่ีนิยมในราวกลางสมัยรัชกาลท่ี 632 เนื่องจากช�างท่ีสร�างบ�านเรืองแบบตะวันตกได�ปรับ
ลักษณะการออกแบบให�สอดคล�องกับลักษณะภูมิอากาศแบบเมืองไทยมากข้ึน โดยนิยมทําระเบียง
หรือเฉลียงท่ีโปร�ง มีหน�าต�างขนาดใหญ� หรือไม�ก็เปgดผนังโล�งเพ่ือให�อากาศไหลเวียนเข�ามาภายใน
อาคารได�สะดวก ผิดจากยุคเริ่มแรกท่ีรับเอาแบบแผนตะวันตกมาอย�างเข�มข�นและมีความสอดคล�อง
กับลักษณะภูมิอากาศประเทศไทยค�อนข�างน�อย 
 

 
 
ภาพท่ี 131 แผนผังป^กอาคารด�านทิศเหนือ พระราชวังลูฟวร7 แสดงแนวระเบียงทางเดิน (แรเงา) 
ท่ีมา: Musée du Louvre, Interactive Floor Plans,  accessed February 7, 2015,  
available from http://www.louvre.fr/en/plan 
 

                                                 

 32 ผุสดี ทิพทัส, บ$านในกรุงรัตนโกสินทร� 3 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ7แห�งจุฬาลงกรณ7
มหาวิทยาลัย, 2545), 137. 
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ภาพท่ี 132 ระเบียงทางเดินในพระราชวังลูฟวร7 
ท่ีมา: Dalene Heck & Pete Heck,  Iconic Paris,  accessed February 7, 2015, available 
from http://www.hecktictravels.com/iconic-paris-photos 
 
 ลักษณะการวางผังห�องท่ีมีระเบียงทางเดิน แตกต�างจากเรือนไทยแบบด้ังเดิมท่ีมักสร�าง
เป นเรือนโถงโดด ๆ หากต�องการแบ�งเรือนไทยให�มีห�องต�าง ๆ ต�องสร�างเรือนเพ่ิมข้ึนแล�วสร�างชาน
เรือนเชื่อมต�อกัน เมืองปราจีนบุรีในป>จจุบันนี้ ก็ปรากฏบ�านเรือนอย�างไทยท่ีมีอายุย�อนกลับไปถึงคราว
ท่ีสร�างตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ลักษณะเป นเรือนเครื่องสับยกใต�ถุนสูง มีท้ังฝาประกนและฝาสายบัว 
ล�วนแต�สร�างเป นเรือนหมู� 2 – 3 หลัง ใช�ชานเรือนร�วมกัน (ภาพท่ี 133) ลักษณะเดียวกับเรือนไทย ใน
แถบภาคกลาง33 คาดว�าในราวปลายสมัยรัชกาลท่ี 5 ถึงต�นรัชกาลท่ี 6 ชาวเมืองปราจีนบุรีคงนิยมปลูก
เรือนไทยลักษณะอย�างนี้เพ่ืออยู�อาศัยกัน 
 

                                                 

 33 ประทีป มาลากุล, พัฒนาการบ$านของคนไทยในภาคกลาง (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ7
มหาวิทยาลัย, 2530), 109-110. 
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ภาพท่ี 133 ภาพลายเส�นมุมสูงของเรือนไทย (พระตําหนักทับขวัญ จังหวัดนครปฐม) 
 
 การสร�างอาคารสําหรับถวายเป นท่ีประทับของพระมหากษัตริย7ในหัวเมืองนอกพระนคร 
ในช�วงเวลาร�วมสมัยกับตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร มีตัวอย�างให�ศึกษา เช�น พระราชวังรัตนรังสรรค7 
เมืองระนอง (ภาพท่ี 134-135 ) ท่ีสร�างโดยพระยารัตนเศรษฐี (คอซิมกqอง, ถึงแก�กรรม พ.ศ. 2454) 
เจ�าเมืองระนอง ใน พ.ศ. 2433 และสร�างขยายต�อเติม เม่ือ พ.ศ. 2444 โดยพระยามหิศรภักดี (คอ
ยู�หง่ี, ถึงแก�กรรม พ.ศ. 2460) เป นอาคารหมู�สร�างด�วยไม�สักและไม�ตะเคียนทองยกใต�ถุนสูง 
สถาป>ตยกรรมผสมผสานระหว�างแบบไทยและแบบตะวันตกยุควิคตอเรียน34 อาคารท่ีประทับแบ�งเป น 
3 อาคารใหญ� คือ อาคารท�องพระโรง อาคารท่ีประทับสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวและพระ
ราชินี และอาคารสําหรับทรงพระสําราญ โดยแต�ละอาคารมีชานแล�นเชื่อมต�อกันโดยตลอด (ภาพท่ี 
136) แผนผังของพระราชวังรัตนรังสรรค7นั้น จะแบ�งส�วนพระราชฐานตามการใช�งานออกเป นอาคาร
ต�าง ๆ เช�นเดียวกับแบบแผนบ�านเรือนของคนไทยด่ังเดิม ท่ีมักสร�างเรือนสําหรับทํากิจกรรมต�าง ๆ 
แยกออกเป นหลัง ๆ แตกต�างจากตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรท่ีสร�างเป นอาคารหลังเดียวแต�ก้ันเป นห�อง
ต�าง ๆ ตามการใช�งาน  
 

                                                 

 34 ศุภวัฒย7 เกษมศรี, “พระบรมมหาราชวัง,” สถาป�ตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย� 
(กรุงเทพฯ: ด�านสุทธา, 2539), 222-225. 
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ภาพท่ี 134 พระราชวังรัตนรังสรรค7 (จําลอง) จังหวัดระนอง สร�างใหม�ในยุคป>จจุบัน 
ท่ีมา: เรือนไทยท่ีงามท่ีสุด ของเมืองไทย, เข�าถึงเม่ือ 7 กุมภาพันธ7 2558, เข�าถึงได�จาก 
http://www.hometophit.com/hometh/view_board.php 
 

 
 

ภาพท่ี 135 พระราชวังรัตนรังสรรค7 เมืองระนอง สร�างสมัยรัชกาลท่ี 5  
ท่ีมา: สํานักงานจังหวัดระนอง, กลุ�มงานสารสนเทศและการสื่อสาร, หอแปดเหล่ียมในพระราชวัง
รัตนรังสรรค� จังหวัดระนอง,  เข�าถึงเม่ือ 7 กุมภาพันธ7 2558,  เข�าถึงได�จาก http://www. 
ranongcities.com/king/index.php?cmd=news_king&cate=2&id=5 
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ภาพท่ี 136 แผนผัง พระราชวังรัตนรังสรรค7 สมัยรัชกาลท่ี 5  
ท่ีมา: กระทรวงวัฒนธรรม, พระท่ีนั่งรัตนรังสรรค�,  เข�าถึงเม่ือ 7 กุมภาพันธ7 2558, เข�าถึงได�จาก 
http://www.m-culture.go.th/ranong/index.php 
 
 ดังนั้น การกําหนดแผนผังห�องภายในตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร ท่ีเป นการรวมห�องต�าง
ภายในอาคารหลังเดียวจึงเป นการเปลี่ยนแปลงแผนผังอาคารท่ีพักอาศัยท่ีแตกต�างไปจากแบบแผน
บ�านเรือนคนไทยด่ังเดิม แต�มีแนวระเบียงทางเดินพาดผ�านห�องหลักทุกห�องท้ังด�านหน�าและด�านหลัง 
อาจเป นการนําแบบแผนของอาคารตะวันตกมาใช�ให�สอดคล�องกับการอยู�อาศัยของคนไทย โดยเฉพาะ
เป นอาคารท่ีประสงค7จะสร�างเพ่ือเป นท่ีประทับของพระมหากษัตริย7นั้น จําเป นต�องออกแบบแผนผัง
ภายในโดยเน�นเรื่องการกําหนดพ้ืนท่ีรโหฐานตามราชประเพณี โดยให�มีท้ังพ้ืนท่ีสําหรับออกว�าราชการ
หรือท่ีสําหรับโปรดเกล�าฯ ให�บุคคลต�าง ๆ เข�าเฝ8าด�วยเหตุทางราชการ และพ้ืนท่ีประทับส�วนพระองค7
ซ่ึงเป นท่ีทรงพระสําราญ บุคคลอ่ืน ๆ จะไม�ได�รับการอนุญาตให�เข�าไปในพ้ืนท่ีนี้ไม�ได�เป นอันขาดเว�น
แต�ผู�ท่ีทํางานสนองเบื้องพระยุคลบาทอย�างใกล�ชิดหรือผู�ท่ีได�รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให�
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เข�าเฝ8าโดยไม�เก่ียวกับหน�าท่ีราชทางการเท�านั้น35 ชั้นล�างของอาคารอันประกอบด�วยห�องโถงกลาง 
และห�องโถงซ�ายขวา เสมือนเป นท่ีสําหรับเสด็จออกว�าราชการและท่ีสําหรับเข�าเฝ8าอย�างเป นทางการ 
ส�วนโถงกลางชั้นบนอาจมีไว�สําหรับเป นท่ีเข�าเฝ8าอย�างไม�เป นทางการ และโถงซ�ายขวาชั้นบนก็เป นไว�
สําหรับประทับส�วนพระองค7 แนวระเบียงท้ังด�านหน�าและด�านหลังจึงมีประโยชน7 โดยระเบียงด�านหน�า
จึงเป นท่ีสําหรับผู�ท่ีรอเข�าเฝ8าในโอกาสต�าง ๆ ได�ใช�สัญจร ส�วนแนวระเบียงด�านหลังก็เป นท่ีสําหรับ
สัญจรส�วนพระองค7หรือผู�ท่ีถวายงานอย�างใกล�ชิด และอาจเป นเหตุให�มีการสร�างบันไดแยกกัน 2 จุด
ดังท่ีปรากฏจนป>จจุบัน 
 ความสัมพันธ�ระหว�างลวดลายปูนป�gนตกแต�งตึกเจ$าพระยาอภัยภูเบศรกับการส่ือ
ความหมายถึงสถาบันชาติและพระมหากษัตริย� 
 แม�ว�าการประดับตกแต�งลวดลายปูนป>Sนของตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 
จะแตกต�างจากตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรท่ีเมืองพระตะบองประเทศกัมพูชา แต�สิ่งท่ีผู�สร�างยังคง
ประสงค7จะรักษาไว�ให�มีเหมือนกันคือการประดับปูนป>Sนรูปหัวช�างท่ีปลายเสาอิงขนาบมุขกลางชั้นบน
ท้ังสองข�าง (ภาพท่ี 137-138) โดยรูปหัวช�างของอาคารท้ังสองแห�งมีลักษณะเป นศิลปะปูนป>Sน แบบ
ตะวันตกอย�างชัดเจน เพราะเป นการป>Sนท่ีเน�นหลักสรีรวิทยา  
 ในสถาป>ตยกรรมตะวันตกมีการนิยมปูนป>Sนรูปหัวหรือใบหน�าของคน เทพ และสัตว7ใน
ตํานาน ประดับไว�ตามผนังของอาคารมาต้ังแต�สถาป>ตยกรรมสมัยโรมัน (Roman Architecture,)36 
เรียกว�า “มาสคารา (Mascara)” และได�รับความนิยมเรื่อยมาในยุคหลัง ๆ  
 
 

                                                 

 35 “พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยว�าด�วยท่ีรโหฐานในพระราชสํานักนี้,” ราชกิจจานุเบกษา เล�ม 29, 
ตอน 0 ก (23 มิถุนายน 2455): 100. 
 36 เพ็ญสุภา สุขคตะ, นามาสถาป�ตย� (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2547), 79. 
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ภาพท่ี 137 ปูนป>Sนรูปหัวช�างตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรอภัยภูเบศร เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา  
ท่ีมา : กระทรวงวัฒนธรรม,  พระท่ีนั่งรัตนรังสรรค�,  เข�าถึงเม่ือ 7 กุมภาพันธ7 2558, เข�าถึงได�จาก 
http://www.m-culture.go.th/ranong/index.php 
  

 
 
ภาพท่ี 138 ปูนป>Sนรูปหัวช�างตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรี 
ท่ีมา: Battambang Colonial Governor’s Residence, accessed February 7, 2015,  
available from http://www.grantdixonphotography.com.au/galleries/image.php? 
id=3166&gid=17 
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 การประดับมาสคารารูปช�างท่ีตึกเจ�าพระยาอภัยภูเบศร นอกจากจะเป นการสืบทอด
รูปแบบส�วนประกอบสถาป>ตยกรรมจากอาคารต�นแบบท่ีพระตะบองแล�ว การเลือกใช�ช�างก็เป นการสื่อ
ความหมายของประเทศสยามท่ีตรงประเด็นท่ีสุด เนื่องจากช�างโดยเฉพาะช�างเผือกถือเป นสัตว7คู�บารมี
ของพระมหากษัตริย7ไทย และต้ังแต�สมัยต�นกรุงรัตนโกสินทร7ได�นํารูปช�างเผือกข้ึนเป นสัญลักษณ7ของ
ประเทศ กระท่ังมีการกําหนดรูปแบบของธงชาติท่ีชัดเจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�า
เจ�าอยู�หัวก็ได�นํารูปช�างสีขาวอยู�กลางผืนธงสีแดง ซ่ึงธงชาติลักษณะนี้ใช�มาจนถึงรัชสมัยพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวด�วย37 จึงสรุปได�ว�ามาสคารารูปช�างนี้ เป นการนําส�วนประกอบทาง
สถาป>ตยกรรมตะวันตกมาสื่อความหมาย 2 ประการ คือสื่อถึงบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวและ
สื่อถึงความเป นชาติสยาม 

                                                 

 37 คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, “เรื่องท่ี 1 ช�างเผือก”, หนังสือ
ชุดสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค�พระบาทสมเด็จพระเจ$าอยู�หัว (กรุงเทพฯ: 
โครงการสารนุกรมไทยสําหรับเยาวชน, 2536), 4-6. 
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บทท่ี 5 

 
บทสรุป 

 
 ตึกเจ
าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เป�นอาคารก ออิฐถือปูน 2 ชั้น ท่ีออกแบบ
และก อสร
างโดยช างชาวตะวันตก หนึ่งในบุคลากรสังกัดบริษัท โฮวาร0ธ เออร0สกิน จํากัด โดยใช

วิทยาการและศิลปาการแบบตะวันตก เป�นอาคารแบบตะวันตกท่ีสร
างข้ึนในปลายรัชสมัยพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล
าเจ
าอยู หัว ซ่ึงถือเป�นช วงเริ่มแรกท่ีมีการสร
างอาคารอย างตะวันตกแท
 ๆ       
ในประเทศไทย โดยมีความต
องการให
ลักษณะของอาคารคล
ายคลึงกับตึกเจ
าพระยาอภัยภูเบศรหลัง
เดิมท่ีเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา และเป�นอาคารแบบตะวันตกหลังแรก ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี 
ซ่ึงเจ
าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ ม อภัยวงศ0) เป�นให
ผู
สร
างอาคารหลังนี้ โดยมีวัตถุประสงค0เพ่ือถวายเป�นท่ี
ประทับแด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล
าเจ
าอยู หัวในยามเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี  
 
รูปแบบสถาป�ตยกรรมและอิทธิพลสถาป�ตยกรรมตะวันตกของตึกเจ"าพระยาอภัยภูเบศร 

 สถาป>ตยกรรมแบบตะวันตกที่ปรากฏอยู ตามส วนประกอบต าง ๆ ของตึกเจ
าพระยา 
อภัยภูเบศรเป�นการผสมผสานศิลปะของชาติตะวันตกหลายชาติและหลายยุคสมัยเข
าไว
ด
วยกัน   
ซ่ึงสามารถบ งบอกถึงเอกลักษณ0ท่ีโดดเด นและวิทยาการท่ีสําคัญของรูปแบบสถาป>ตยกรรมสมัยต าง ๆ 
ท่ีเลือกใช
ในแต ละส วนได
 
 โครงสร
างของตึกเจ
าพระยาอภัยภูเบศรเป�นโครงสร
างแบบผนังรองรับน้ําหนักอาคาร 
เช นเดียวกับอาคารแบบตะวันตกหลาย ๆ แห งท่ีสร
างในระยะเวลาใกล
เคียงกัน การก อสร
างอาคาร
โดยใช
ระบบผนังรับน้ําหนักเป�นท่ีนิยมแพร หลายโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ปรากฏได
จากการ
สร
างอาคารท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล
าเจ
าอยู หัว ท่ีประทับของพระบรมวงศานุ
วงศ0 บ
านเรือนข
าราชการและคหบดี ตลอดจนสาธารณาคารของรัฐบาลในสมัยนั้น นอกจากนี้ ใน
ประเทศซีกโลกตะวันตกก็ยังนิยมใช
ระบบดังกล าวเพ่ือก อสร
างอาคารต าง ๆ ซ่ึงอาคารระบบผนัง รับ
น้ําหนักได
รับความนิยมสืบต อมาในสมัยหลัง ๆ  
 ตึกเจ
าพระยาอภัยภูเบศรมีผังอาคารท่ีเน
นความสําคัญตรงส วนกลางของอาคารโดยเป�น
ตําแหน งท่ีต้ังของห
องโถงกลาง แล
วขยายปBกอาคารออกไปด
านข
างในระยะท่ีเท ากันท้ังสองข
าง ซ่ึง
ลักษณะของสถาป>ตยกรรมแบบนีโอป>ลลาเดียน มีความโดดเด นคือการเน
นส วนกลางอาคาร เป�น
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สําคัญแล
วขยายอาคารออกไปท้ังสองข
างแบบสมมาตร สําหรับในประเทศไทยปรากฏอาคารท่ีมีผัง
แบบนีโอป>ลลาเดียนนี้มาต้ังแต สมัยรัชกาลท่ี 4 ดังตัวอย างอาคารท่ีสร
างในสมัยนี้ เช น พระราชวัง
สราญรมย0 เป�นต
น และได
รับความนิยมสืบเนื่องมากระท่ังสมัยรัชกาลท่ี 5 เช น การสร
างพระท่ีนั่งจักรี
มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เป�นต
น 
 หลังคาของตึกเจ
าพระยาอภัยภูเบศรมีลักษณะเป�นหลังคาแบบผสมระหว างหลังคา ทรง
ป>Eนหยาซ่ึงปกคลุมพ้ืนท่ีส วนใหญ ของอาคาร กับหลังคาทรงฝรั่งเศส หรือ ทรงมังซาร0ท0ท่ีปกคลุม
ส วนกลางของอาคาร หลังคาทรงฝรั่งเศสเป�นลักษณะของสถาป>ตยกรรมบาโรกช วงปลายมีจุดกําเนิด
จากประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงเป�นรูปแบบหลังคาอิทธิพลสถาป>ตยกรรมตะวันตกท่ีเพ่ิงเริ่มแพร ความนิยมเข
า
สู ประเทศไทยในสมัยนั้น มีความคล
ายคลึงกับหลังคาของพระท่ีนั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง ซ่ึง
สร
างในระยะเวลาใกล
เคียงกัน อีกท้ังโครงสร
างภายในหลังคาอาจเป�นโครงสร
างเหล็กตามเทโนโยลี
การก อสร
างแบบตะวันตก ซ่ึงปรากฏในอาคารตะวันตกหลังอ่ืน ๆ ท่ีสร
างในสมัยนั้น เช น หลังคาของ
วังสะพานถ าน กรุงเทพมหานคร 
 รูปทรงกรอบหน
าต างประตู หน
าต าง ของตึกเจ
าพระยาอภัยภูเบศรมีความแตกต างกัน
ระหว างชั้นล างและชั้นบน โดยกรอบประตู หน
าต าง ชั้นล างเป�นกรอบซุ
มโค
งแบน ส วนชั้นบนเป�น
กรอบซุ
มโค
งครึ่งวงกลมท่ียึดสูงกว าชั้นล าง โดยการออกแบบซุ
มกรอบประตู หน
าต าง ให
แตกต างกัน
ระหว างชั้นนิยมในอาคารตะวันตกหลายแห งท่ีสร
างในประเทศไทยสมัยนั้นซ่ึงส วนใหญ จะมีการ
ประดับลวดลายปูนป>Eนรอบซุ
มกรอบประตู หน
าต าง จะแยกออกจากกันในแต ละช องและแต ละชั้น
อาคาร อันเป�นอิทธิพลการประดับตกแต งอย างศิลปะสมัยบาโรกและเรอเนสซองส0 ส วนลวดลายกรอบ
หน
าต างประตู หน
าต าง เป�นลวดลายปูนป>Eนอย างตะวันตก เช น รูปทรงโล  พรรณพฤกษาหรือใบอะ
แคนตัส พวงองุ น พวงมาลัยเฟIJองอุบะแบบฝรั่ง รวมไปถึงการประดับด
วยมาสคารา หรือ 
ประติมากรรมรูปในหน
ามนุษย0 เทพ หรือ สัตว0 เป�นอิทธิพลศิลปะสมัยบาโรก โดยใช
วิธีการต อ
ลวดลายประดับกรอบหน
าต างให
มีความต อเนื่องกันในแนวด่ิงท้ังชั้นบนและชั้นล างซ่ึงเป�นอิทธิพล
สถาป>ตยกรรมสมัยใหม แบบนวศิลปK แตกต างจากการประดับกรอบหน
าต างแบบบาโรกท่ัว ๆ ไปท่ี
มักจะตกแต งกรอบหน
าต างแต ละช องให
มีลวดลายแยกออกจากกัน 
 การตกแต งภายในห
องของตึกเจ
าพระยาอภัยภูเบศร มีการประดับลวดลายปูนป>Eนอย าง
ตะวันตามผนังของห
องต าง ๆ ประกอบกับการตกแต งจิตรกรรมเขียนสีปูนเปBยกตรงพ้ืนท่ีว างบน
เพดานห
อง เป�นอิทธิพลสถาป>ตยกรรมแบบฝรั่งเศสสมัยฟIEนฟูเรอเนซองส0 เช นเดียวกับการตกแต งผนัง
และเพดานของพระท่ีนั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง 
 เม่ือพิจารณารูปแบบสถาป>ตยกรรมตะวันตกท่ีมีอิทธิพลต อตึกเจ
าพระยาอภัยภูเบศร ดังท่ี

กล าวมานั้น พบว าตึกเจ
าพระยาอภัยภูเบศรได
รับเอาอิทธิพลสถาป>ตยกรรมตะวันตกหลายแบบหลาย

สมัยเข
ามาประยุกต0ใช
ร วมกันท้ังสถาป>ตยกรรมนีโอป>ลลาเดียน บาโรก เรอเนสซองส0 สถาป>ตยกรรม
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แบบฝรั ่งเศสสมัยฟIEนฟูเรอเนซองส0 รวมทั้งได
นําวิธีการประดับตกแต งสถาป>ตยกรรมสมัยใหม 

แบบนวศิลปKมาใช
ด
วย ซ่ึงรูปแบบสถาป>ตยกรรมตะวันตกเหล านี้เริ่มได
รับความนิยมในประเทศไทยใน

ช วงเวลานั้น  

 ไม เพียงแต อิทธิพลสถาป>ตยกรรมตะวันตกเท านั้น ตึกเจ
าพระยาอภัยภูเบศรยังมีอิทธิพล

ของสถาป>ตยกรรมไทยปรากฏอย างตรงฐานของอาคาร ด
วยลักษณะของฐานอาคารเป�นฐานทึบ

ตกแต งเป�นฐานบัวโดยรอบ ซ่ึงพิจารณารูปร างฐานบัวแล
วสามารถสันนิษฐานรูปแบบฐานบัวออกเป�น 

2 ประการ ประการแรกพิจารณาฐานบัวแยกเป�นฐานชั้นบนและฐานชั้นล าง ซ่ึงฐานชั้นบนมีลักษณะ

เป�นฐานบัวคว่ําบัวหงายท่ีชัดเจน ส วนฐานชั้นล างพิจารณารูปทรงแล
วคล
ายกับฐานสิงห0ท่ีตัดส วนท
อง

สิงห0และนมสิงห0ออก และลักษณะของของฐานบัวคว่ําบัวหงายท่ีซ
อนอยู บนฐานสิงห0เป�นอิทธิพล

สถาป>ตยกรรมไทยสําหรับใช
ตกแต งอาคารพระราชฐานหรือเรือนฐานันดรสูงต้ังแต สมัยอยุธยาจนถึง

รัตนโกสินทร0 ประการท่ีสองหากพิจารณาฐานอาคารโดยรวมจะมีลักษณะคล
ายฐานบัวลูกแก
วอกไก ซ่ึง

เป�นอิทธิพลสถาป>ตยกรรมสมัยขอมท่ีพบตามฐานปราสาทหรือเรือนฐานันดรสูงในวัฒนธรรมขอม

ท่ัวไป ซ่ึงคล
ายคลึงลักษณะของฐานตึกเจ
าพระยาอภัยภูเบศรหลังเดิมท่ีเมืองพระตะบอง ดังนั้น 

อาคารหลังนี้จึงเป�นอาคารสถาป>ตยกรรมตะวันตกท่ีสอดแทรกสถาป>ตยกรรมไทยลงบนฐานอาคารเพ่ือ

แสดงออกถึงความเป�นเรือนฐานันดรสูงหรืออาคารท่ีประทับสําหรับพระมหากษัตริย0 สอดคล
องกับ

วัตถุประสงค0ของเจ
าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ ม อภัยวงศ0) ท่ีต
องการสร
างอาคารนี้เพ่ือเตรียมเป�นท่ี

ประทับถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล
าเจ
าอยู หัว 

 

ท่ีมาของอิทธิพลศิลปะตะวันตกท่ีมีผลต&อสถาป�ตยกรรมตึกเจ"าพระยาอภัยภูเบศร  

 จากการศึกษาประวัติศาสตร0สังคม การเมือง และความสัมพันธ0ระหว างสยามกับชาติ

ตะวันตกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล
าเจ
าอยู หัว พบว าสาเหตุของกระแสวัฒนธรรม

ตะวันตกในด
านสถาป>ตยกรรมท่ีแพร เข
ามาสู ประเทศไทยในสมัยนั้น มาจากความต
องการ ในการ

พัฒนาประเทศให
มีความเจริญก
าวหน
าในด
านต าง ๆ เช น การปรับปรุงระบบสาธาณูปโภค การสร
าง

อาคารราชการต าง ๆ สอดคล
องกับการปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาท่ีอยู อาศัย ให
สวยงามทันสมัย 

และการพัฒนาภาพลักษณ0ของประเทศให
เกิดความมีอารยธรรมเท าเทียมกับ ชาติมหาอํานาจใน

ดินแดนตะวันตก โดยเป�นหนึ่งในพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล
าเจ
าอยู หัวท่ี

ทรงพยายามปNองกันการรุกรานอํานาจอธิปไตยจากชาติต าง ๆ ในทวีปยุโรปท่ีกําลังต
องการแผ อํานาจ

การปกครองของตนมายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ในขณะนั้น ซ่ึงอาจใช
เหตุของการเป�น

ประเทศท่ีด
อยพัฒนาและล
าหลังเป�นช องทางในการคุกคามสยามประเทศ ดังนั้น การแสดงออกถึงการ

   ส
ำนกัหอ
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พัฒนาประเทศจึงปรากฏเป�นอาคารสถานท่ีต าง ๆ ท้ังสถานท่ีสาธารณะ สถานท่ีราชการ อาคารท่ีพัก

อาศัย ซ่ึงได
รับอิทธิพลจากสถาป>ตยกรรมตะวันตก 

 ส วนท่ีมาของสถาป>ตยกรรมตะวันตกของตึกเจ
าพระยาอภัยภูเบศร มาจากความต
องการ 

ในการสร
างท่ีประทับเพ่ือสนองเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู หัว ด
วยความ

จงรักภักดี ในขณะเดียวกันก็เป�นการสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศและสร
างภาพลักษณ0

ของประเทศให
มีความเป�นอารยะเท าเทียมกับชาติตะวันตกท่ีเจริญแล
ว ด
วยการนําสถาป>ตยกรรม

ตะวันตกท่ีได
รับความนิยมจากประเทศต าง ๆ ในทวีปยุโรป มาสร
างเป�นอาคารท่ีประทับ เช นเดียวกัน

อาคารพระราชฐานหลาย ๆ แห งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ
าอยู หัว ทรงโปรดเกล
าฯ ให
สร
างข้ึนตามแบบ

อาคารพระราชฐานของพระมหากษัตริย0ในทวีปยุโรป  

 

การปรับเปล่ียนองค(ประกอบทางสถาป�ตยกรรมตะวันตกของตึกเจ"าพระยาอภัยภูเบศร ให"

สอดคล"องกับวิถีชีวิตของคนไทย 

 ตึกเจ
าพระยาอภัยภูเบศรสร
างข้ึนโดยวิธีการและรูปแบบสถาป>ตยกรรมตะวันตกเป�นหลัก 

จึงแตกต างไปจากอาคารบ
านเรือนด้ังเดิมของคนไทย และแตกต างไปจากอาคารพระราชฐานท่ีสร
าง

ตามแบบพระราชประเพณี ส วนประกอบทางสถาป>ตยกรรมของตึกเจ
าอภัยภูเบศรท่ีแสดงออกว า เป�น

อิทธิพลสถาป>ตยกรรมตะวันตกหลายประการจึงปรับเปลี่ยนบริบทการใช
งานหรือ การสื่อความหมาย

ให
เข
ากับวิถีชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะเรื่องการใช
เป�นสถานท่ีประทับ ของพระมหากษัตริย0ท้ังในแง 

โบราณราชประเพณีและแง คติความเชื่อเรื่องเทวราชา  

 การกําหนดผังห
องภายในตึกเจ
าพระยาอภัยภูเบศร กําหนดให
มีแนวระเบียงทางเดิน

ด
านหน
าและหน
าหลังอาคาร เป�นการรับเอารูปแบบผังภายในอาคารตะวันตกขนาดใหญ ท่ีเชื่อมต อ

ห
องหลายห
องเข
าด
วยกันด
วยระเบียงทางเดินให
เข
ากับประเพณีในการสร
างบ
านเรือนของคนไทย

ด้ังเดิมท่ีต
องมีชานเรือนเป�นทางสัญจรและเชื่อมต อเรือนหรือห
องต าง ๆ เข
าด
วยกัน นอกจากนี้ การมี

แนวระเบียงทางเดินท้ังส วนหน
าและส วนหลังอาคารประกอบกับการมีบันไดท้ังด
านหน
าและด
านหลัง

ของตึกเจ
าพระยาอภัยภูเบศร ยังเป�นประโยชน0ต อการกําหนดพ้ืนท่ีรโหฐาน อันหมายถึง การแบ งเขต

สําหรับผู
มาเข
าเฝNาและเขตส วนพระองค0ของพระมหากษัตริย0ท่ีเป�นโบราณราชประเพณีสืบมา 

 บริเวณด
านหน
ามุขกลางชั้นบนของอาคารปรากฏลวดลายปูนป>Eนเป�นมาสคารา ขนาบท้ัง 

สองด
าน ซ่ึงมาสคาราในสถาป>ตยกรรมอย างตะวันตกโดยท่ัวไป นิยมใช
ประติมากรรมรูปใบหน
ามนุษย0 

เทพหรือสัตว0ในวัฒนธรรมตะวัน แต อาคารหลังนี้กลับใช
หัวของช
างเป�นมาสคารา ท้ังนี้ แสดงให
เห็นถึง

การใช
ช
างเป�นสัญลักษณ0แทนพระบารมีของพระมหากษัตริย0ตามคติความเชื่อของคนไทย อีกท้ัง ยังใช


เป�นสัญลักษณ0ประจําชาติในสมัยท่ีสร
างอาคารหลังนี้ 

   ส
ำนกัหอ
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 จากการศึกษารูปแบบสถาป>ตยกรรมของตึกเจ
าพระยาอภัยภูเบศร การผสมผสานระหว าง

อิทธิพลศิลปะตะวันตกและไทย รวมท้ังการปรับเปลี่ยนบริบทขององค0ประกอบสถาป>ตยกรรม

ตะวันตกให
เข
ากับวิถีชีวิตของคนไทยท้ังหมดนี้ จึงสรุปความจริงตามสมมติฐานของการศึกษาว า 

 ตึกเจ"าพระยาอภัยภูเบศรเป.นอาคารท่ีพักอาศัยอิทธิพลตะวันตกในช&วงปลายรัชกาลท่ี 

5 ซ่ึงเป.นอาคารท่ีพักอาศัยท่ีสร"างโดยข"าราชการเสนาบดี มีวัตถุประสงค(เพ่ือถวายเป.นท่ีประทับของ

พระมหากษัตริย( เป.นอาคารแบบตะวันตกท่ีออกแบบและก&อสร"างโดยช&างท่ีมีความรู"ด"าน

สถาป�ตยกรรมตะวันตก แต&ได"มีการเปล่ียนแปลงบริบทองค(ประกอบทางสถาป�ตยกรรมตะวันตกให"

เข"ากับความเป.นอยู&และสภาพสังคมของไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประวัติผู�วิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล นายรัตนภณ  พิทักษ<กุลภา  
ท่ีอยูS  44/170 หมูS 1 ตําบลบางเตย  อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2543 มัธยมศึกษาตอนต�น โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา 
 พ.ศ. 2546 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา 
 พ.ศ. 2550 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการทSองเท่ียว- 

การจัดนําเท่ียว  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ< 
 พ.ศ. 2553 ศึกษาตSอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร<ศิลปะ 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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