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     Main goals of this research is to study the works of Joachim Grassi which are 

reflected the age of a new culture in Siam. His buildings are selected as case studies which 
comprise of two types : 1. Residential buildings 2. Public buildings. The results of this 
research are as follows : 
                 1. Architecture designed by Joachim Grassi can be divided into two types : 
Authentic western Style architecture and  Siamese interpreted western style architecture.   

     2. Joachim Grassi designed Western-style building varied from one building to 
another .It is based on the tastes of customers. On the other hand,the methods of 
construction and the design of building’s plans and the accuracy of the grammar of 
architecture is based on Classical principles and Romanticism design of the 18th and the 19th 
century. 

     3. The architecture designed by Joachim Grassi shows the relationship with the 
local socio-economic condition as well as political situation of Siam during the reign of King 
Rama V.  

     4. The development of architectural design of Joachim Grassi within his 23 years 
in Siam was mainly focused on Classical and Romanticism architecture,this artistic taste had 
not been changed much. However,climatic condition in Siam led to a revision in roof form 
particularly from flat roof to a hipped and gablet roof. A surrounding veranda was added as 
well in order to provide a good ventilation for the buildings. In his building design for a 
residence ,a principal hall at the front was generally provided and it was surrounded by 
smaller rooms of lesser importance which were situated on later access positions. The 
bedrooms were usually situated in the private and inner part of the house.In his design for 
public buildings a Classical and symmetrical plan was generally used. A Greek temple front’s 
portico was provided to enhance the façade. Rooms was arranged correspondingly to both 
wings of the E shaped plan as their functions might suggested. 

     Architecture of Joachim Grassi hence is not only a significant work of function and 
aesthetic despite of modifying from its originals in Europe to fit Siam’s condition. It is also a 
important living testimony of the age when Siam searched for “civilization” through this new 
style architecture. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
           วิทยานิพนธเร่ือง “สถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีในสยาม” นี้ ใชเวลาในการทํา
ยาวนานกวา 3 ป จึงสําเร็จลงไดโดยไดรับความชวยเหลือจากหลายฝาย   ผูศึกษาขอแสดงความ
ขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
                ขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้งสองทานเปนอยางสูง ไดแก ผูชวย
ศาสตราจารยสมชาติ จึงสิริอารักษ และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชติมา จตุรวงค ที่ใหคําปรึกษา
ตลอดจนสละเวลาในการตรวจงานในแตละคร้ังดวยความปราณีตและปราณีต้ังแตเร่ิมเสนอหัวขอ
วิทยานิพนธจวบจนเขียนงานถึงบทสุดทาย   ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.นวลลักษณ วัสสันตชาติ 
ที่มาเปนประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธและใหคําแนะนําในการปรับปรุงวิทยานิพนธนี้ 
ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.วิมลรัตน อิสระธรรมนูญที่ชวยมาเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการ
สอบวิทยานิพนธ  นอกจากนี้ตองขอขอบพระคุณอาจารย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ ที่อนุเคราะหตํารา
อันเปนประโยชนเกี่ยวกับวัดนิเวศธรรมประวัติ และขอขอบพระคุณอาจารยทานอ่ืนๆที่ผูศึกษาเคย
ขอคําแนะนําเมื่อคร้ังเตรียมเสนอหัวขอวิทยานิพนธดวย ไดแก อาจารยชาตรี ประกิตนนทการ และ
อาจารยสุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา เปนตน ขอขอบพระคุณเจาหนาที่ฝายตางๆในคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรที่กรุณาจัดเตรียมหองสอบตลอดจนดําเนินเอกสารขออณุญาตตางๆให
เปนไปดวยความเรียบรอย ขอขอบพระคุณทุกหนวยงานที่เอ้ือเฟอขอมูลอันเปนประโยชนทั้งหลาย  
อาทิ กรมชางโยธาทหารเรือ ที่เอ้ือเฟอขอมูลแผนผังปอมพระจุลจอมเกลา กองแบบแผนและสํารวจ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่เอ้ือเฟอขอมูลโรงทหารหนา พิพิธภัณฑโรงพยาบาลสมเด็จ
เจาพระยาที่ใหขอมูลอันเปนประโยชนเกี่ยวกับเรือนของพระยาสุรวงศไวยวัฒน(วร บุนนาค) 
ขอขอบคุณกรมศิลปากร หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วัดนักบุญยอแซฟที่เอ้ือเฟอ
ขอมูล ขอขอบคุณคุณโฮเซ มารตินที่เอ้ือเฟอหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับเรือนรับรองราชทูตโปรตุเกส 
และขอบคุณคุณเปาโล ลุยจิ กราซีที่เอ้ือเฟอขอมูลลําดับเครือญาติของครอบครัวกราซี                   
              สุดทายนี้ขอขอบพระคุณสมาชิกครอบครัวทุกคนที่คอยเปนกําลังใจและสนับสนุน
การศึกษาตลอดมา  ขอขอบคุณเพื่อนสาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรมทุกคนที่คอยเตือนให
ทราบถึงขาวสารตางๆไดแก คุณอนุรักษ ชํานาญชาง  และคุณธีระยุทธ สุวลักษณ ขอบคุณคุณ
นัฐวรรณ ไทยดี ที่ชวยทํารังวัดสุสานนายเฮนร่ีอาลบาศเตอร ขอบคุณรุนพี่ทั้งหลายที่ชวยให
คําแนะนํา อาทิ คุณนริศ อาจยืนยง คุณจักรภพ เสาเวียง และขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ยังคงดูแล
รักษาอาคารเกาแกอันเปนผลงานการออกแบบของนายโยอาคิม กราซีไวเปนอยางดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา         
               กอนที่จะมีการจัดต้ังกรมโยธาธิการข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 ชวง พ.ศ.24321  การกอสราง
อาคารสําคัญของหนวยงานตางๆของสยามจําเปนตองจางบริษัทตางชาติเขามาดําเนินการให   
ตางไปจากรากฐานเดิมที่เคยใชฝมือชางภายในถ่ินฐานบานเมือง เปนตนวา ชางจีน ชางไทย ชาง
ลาวและชางญวณ   ในขณะที่ศูนยกลางประเทศสยามกําลังอยูในชวงแหงการเปล่ียนผานไปสู
สังคมสมัยใหมนั้น   สถาปตยกรรมก็ไดมีการเปล่ียนแปลงตามไปดวย  เนื่องจากความช่ืนชมใน
ศิลปวิทยาการตะวันตกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยมีการกอสรางตามแบบ
แผนวิธีทางตะวันตกใหเหมาะสมกับการปรับโครงสรางทางสังคมใหเปนสมัยใหมไปพรอมกัน  และ
หนึ่งในสถาปนิกและผูรับเหมาตางชาติรายสําคัญที่ทํางานใหกับราชสํานักสยามก็คือนายโยอาคิม 
กราซี(Joachim Grassi หรือ Gioachino Grassi )  ซึ่งเปนผูที่มีผลงานส่ิงกอสรางมากที่สุดใน
บรรดาสถาปนิกตางชาติในขณะนั้น         

        บทบาทสําคัญของนายโยอาคิม กราซีที่มีในวงการสถาปตยกรรมสยามในชวงสมัย
รัชกาลที่ 5  ในนามของบริษัทกราซีบราเธอรแอนดโก คือ  กราซีไดเปนผูริเร่ิมบุกเบิกงานสําคัญ 
อาทิ ศาลสถิตยยุติธรรม นับเปนคร้ังแรกของสยามที่มีศาลสมัยใหม ชวยใหหนวยงานศาลที่เคย
กระจัดกระจายตามกรมตางๆใหไมปะปนกันอีกตอไป  โรงทหารหนาแหงแรก ชวยใหมีพื้นที่
เพียงพอตอการรองรับจํานวนทหารที่จะเพิ่มข้ึนตามการพัฒนากองทัพ  โบสถทางพระพุทธศาสนา
แตมีลักษณะและรูปทรงคลายโบสถทางคริสตศาสนาแหงแรกในสยามที่วัดนิเวศธรรมประวัติ  และ 
ศุลกสถานโรงภาษีแบบใหมของสยาม เปนโรงภาษีขาเขาขาออกมีที่จอดเรือมากข้ึน ชวยแกปญหา
เร่ืองการจัดเก็บภาษีที่ไมทั่วถึง เปนตน  

         ปจจุบันนี้ยังมีชองวางทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับตัวนายโยอาคิม กราซีที่คนหากันมา
นานวานายโยอาคิม กราซี คือใคร และมาทําอะไรในสยาม  คําถามทั้งหลายทําใหตองติดตามดู
ขอมูลเบ้ืองตนจากนักวิชาการที่เคยคนความากอนหนานี้   

                                                 
                     1กรมโยธาธิการมีหนาที่ตรวจตรากอสรางทําถนน ขุดคลอง และการชางทั่วไป รวมทั้งการไปรษณีย โทรเลข และการ
รถไฟ  การกอต้ังกรมโยธาธิการข้ึนมานั้นไดมีผลทําใหทางราชการหันไปดําเนินการกอสรางอาคารตางๆ เอง  
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        อาคารที่เปนผลงานการออกแบบของนายโยอาคิม กราซี เคยมีผูรวบรวมไวประมาณ 20 
แหงแลวกอนหนานี้  มาถึงปจจุบันเทาที่รวบรวมไดลาสุดขณะคนควาเพื่อทําวิทยานิพนธฉบับนี้ทํา
ใหพบเพิ่มอีก 9 แหง  รวมทั้งหมดเปน 29 แหง  ทั้งนี้อาจมีการคนพบเพิ่มอีกในภายหนา  สามารถ
เรียงลําดับตามป พ.ศ.ที่กอสรางในสยามมีดังนี้ 

        คองคอรเดียคลับ  พระราชวังบางปะอิน  วัดนิเวศนธรรมประวัติ  บานของบุตรชาย
เจาพระยาภานุวงษมหาโกษาธิบดี(ทวม บุนนาค)  บานของเจาพระยาสุรวงศไวยวัฒน(วร บุนนาค) 
บุตรชายสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ(ชวง บุนนาค)  เรือนรับรองราชทูตโปรตุเกส  วัง
บูรพาภิรมย  วังพระองคเจาสายสนิทวงศ   วังพระองคเจาสวัสดิโสภณ วังกรมหม่ืนราชศักด์ิสโมสร 
วังสะพานถาน  ศาลสถิตยยุติธรรม  วังทาพระ อนุสาวรียสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตนที่
สวนสราญรมย โรงเรียนสุนันทาลัย โรงพิมพที่สะพานชางโรงสี  บานเจาหม่ืนไววรนาถ  วังใหมประ
ทุมวัน  โรงทหารหนา  โรงทหารมา  หอระฆังวัดคอนเซปชัญ  โบสถนักบุญยอเซฟ  ศุลกสถาน  
ปอมพระจุลจอมเกลาฯ  สุสานนายอาลบาสเตอร  อาคารเกาโรงเรียนอัสสัมชัญ ตึกวิคตอเรียและ
ตึกเสาวภาคที่ศิริราชพยาบาล    ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ   และ  คุกมหันตโทษ   

         ชวงเวลาที่นายโยอาคิม กราซีเขามาอยูในสยามนั้นเปนชวงที่มีชางชาวตางชาติเขามา
รับราชการในหนวยงานหลายสังกัด แตนายโยอาคิม กราซีก็ไดรับงานจากบรรดาพระราชวงศอยาง
ตอเนื่องแมวาจะเปนสถาปนิกและผูประกอบการชาวตางชาติที่ไมมีสังกัดหนวยงานราชการ  ซึ่ง
การที่สถาปนิกตางชาติที่ยังไมไดเปนชางหลวงหรืออากีเต็กหลวงจะสามารถรับทํางานใหญใน
สยามและไดรับความไววางใจอยางตอเนื่องนั้นเปนเร่ืองที่ไมงายดายนัก  วิธีการทํางานของชาง
ชาวตางชาติในสยามจึงเปนเร่ืองหน่ึงที่นาศึกษา ความสําคัญของนายกราซีตอราชสํานักสยามที่
นาสังเกตคือ ในเอกสารช้ันตนมักเปนการติดตอระหวางนายแกรซีกับเจาขุนมูลนาย หากกลุม
เจานายจะมีความประสงคเร่ืองการวาจางบริษัทรับเหมากอสรางของฝร่ัง บริษัทของนายกราซีก็
มักจะไดรับการพิจารณาใหดําเนินการกอสรางทามกลางบริษัทคูแขงรายอ่ืน สังเกตไดจากจํานวน
อาคารที่ออกแบบโดยนายโยอาคิม กราซีที่มีอยูมากมาย  

         การติดตอและเงื่อนไขตางๆในสัญญาระหวางนายโยอาคิม กราซีกับลูกคาจึงตองมี
ปจจัยเกื้อหนุนหลายประการ  และเงื่อนไขนั้นก็ควรจะตองเปนที่พอใจสําหรับลูกคาดวย  แตอะไร
ทําใหนายโยอาคิม กราซีมีงานรับเหมากอสรางเขาบริษัทมากกวาบริษัทอ่ืนๆ  นอกจาก
สุนทรียภาพในงานสถาปตยกรรมตะวันตกที่นายโยอาคิม กราซีนํามาใชออกแบบอาคารในสยาม
จะเปนที่นิยมแลว การคิดคาตอบแทนในราคาที่ไมสูงเกินไปก็เปนอีกเหตุผลที่กลุมเจานายชาว
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สยามพอใจ2 เมื่อข้ันตอนการตกลงกันระหวางนายโยอาคิม กราซีกับลูกคาเปนไปอยางเรียบรอย 
การกอสรางก็ดําเนินไปตามแผน หรืออาจมีการปรับแกแบบคามความพอใจของลูกคากอนการ
สราง  แตก็มีบางกรณีที่แบบนั้นไมไดสรางข้ึนจริง หรืออาจปรับเปล่ียนแกไขไปตามบริบทตางๆ
ภายหลังการกอสรางดําเนินการไปไดระยะหนึ่ง  

         ภาพรวมทั้งหมดของรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกที่ปรากฏในอาคารที่โยอาคิม กราซี
ออกแบบในสยามไดแก พัลลาเดียน(Palladian Style) เชน โรงทหารหนา รูปแบบนีโอคลาสสิค
(Neo-Classical) เชนที่ศุลกสถาน และแบบที่รับอิทธิพลลัทธิโรแมนติค(Romanticism) โดยเฉพาะ
สถาปตยกรรมรูปแบบฟนฟูกอธิคหรือนีโอกอธิค(Gothic Revival/Neo-Gothic) เชน ที่วัดนิเวศ
ธรรมประวัติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ วังใหมประทุมวัน เปนตน  รูปแบบสถาปตยกรรมนี
โอโรมาเนสก(Neo-Romanesque) เชน ที่วัดนักบุญยอแซฟในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน 
รูปแบบอันหลากหลายที่พบนั้น นายโยอาคิม กราซีอาจจะใสแนวคิดการออกแบบเฉพาะตัวลงไป
ในงานแตละชิ้น  ภายใตเงื่อนไขตางๆในการออกแบบและรสนิยมของผูที่มอบหมายงานใหนายก
ราซีทํา ซึ่งปจจุบันการศึกษาเพื่อหาจุดเดนหรือเอกลักษณในสถาปตยกรรมที่ออกแบบโดยนายโย
อาคิม กราซีนั้น มีคอนขางนอยและยังคงมีหลักฐานประวัติศาสตรกระจายตามแหลงตางๆที่ยังไม
มีการศึกษาหรือรวบรวมเอาไวอยางละเอียด  หลักฐานประวัติอาคารทั้งสวนที่ยังมีขอมูลอยูก็มีให
พบบางจํานวนมากนอยข้ึนอยูกับการรวบรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของกับอาคารนั้น และบาง
อาคารก็ไมมีขอมูลเลยนอกจากมีหลักฐานวานายกราซีหรือบริษัทกราซีบราเธอรทํา หรือไมก็มีเพียง
เอกสารประวัติศาสตรบอกวานายกราซีทําแตไมปรากฏอาคารนั้นในปจจุบันแลว  และ
แนวความคิดในการออกแบบอาคารแตละหลังของนายโยอาคิม กราซีก็ไมมีการบันทึกไวอยาง
ชัดเจน  ส่ิงที่เหลืออยูคือสถาปตยกรรมของเขาเทานั้น ประกอบกับหลักฐานประวัติศาสตรตางๆที่
ปรากฏในปจจุบัน  ดวยประการทั้งปวงนี้ จึงเปนที่มาของเหตุผลที่วาทําไมจึงตองศึกษางาน
ออกแบบของนายโยอาคิม กราซี   

          หากทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับนายชางฝร่ังทานนี้อาจจะนําไปสูการตีความและประเมิน
คุณคาของงานสถาปตยกรรมไดใกลเคียงความจงใจเดิมของผูสรางไดมากในทางหนึ่ง หรืออยาง
นอยที่สุดก็ชวยใหสรางความชัดเจนในบริบทตางๆของสถาปตยกรรมตะวันตกรุนบุกเบิกในสยาม
ไปพรอมๆกับการศึกษาผลงานของนายกราซี รสนิยมของลูกคาชาวสยามในยุคที่บานเมือง
เปล่ียนแปลง ส่ิงเหลานี้จะสะทอนไปยังการออกแบบกอสรางอาคารในชวงสมัยเดียวกันวาสําคัญ
อยางไร และงานวิจัยนี้ก็จะนําหลักฐานตางๆมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวาอาคารเหลานั้น

                                                 
                      2ผุสดี ทิพทัส,ชางฝรั่งในกรุงสยาม.(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2541),หนา 37 . 
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ตอบสนองการใชงานในรูปแบบใด  มีที่มาอยางไร  และเพราะอะไรนายกราซีจึงเลือกออกแบบ
อาคารใหเปนรูปแบบเชนนั้น   

        ความคาดหวังของวิทยานิพนธนี้ คือการศึกษารูปแบบและลักษณะสถาปตยกรรมของ
นายโยอาคิม กราซี สถาปนิกตะวันตกคนสําคัญในสมัยรัชกาลที่ 5  เฉพาะในสวนที่ยังไมมี
การศึกษาแพรหลาย แมวารูปแบบสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซี จะเปนลักษณะตะวันตก
แตคติการมีพื้นที่ใชสอยแบบสยามก็ยังคงปรากฏในหลายอาคารหรือไมก็เปนส่ิงที่ไมมีมากอนทั้ง
ในสยามและในโลกตะวันตก ซึ่งอาจจะนําไปสูความเขาใจการออกแบบสถาปตยกรรมของ
สถาปนิกฝร่ังในสมัยรัชกาลที่ 5 ได นอกจากเปนลักษณะเฉพาะทางสถาปตยกรรมชวงสมัยนั้นแลว
ยังเปนส่ิงที่สะทอนสภาพสังคม คติความเชื่อและเปนเคร่ืองหมายชวยสังเกตการณทางเศรษฐกิจ
ของสยามในสมัยนั้นไดเปนอยางดี   อยางนอยที่สุดก็ทําใหองคความรูเ ร่ืองประวัติศาสตร
สถาปตยกรรมในสมัยรัชกาลที่  5 ไดเห็นภาพรวมงานของสถาปนิกทานนี้ไดชัดข้ึนตามยุคสมัยที่
แหลงขอมูลจะเอ้ือตอการคนควาซ่ึงเปนไปไดวาคงจะมีขอมูลหลากหลายข้ึนในอนาคต   
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

1. ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ และแผนผังอาคาร ที่ออกแบบโดยนายโยอาคิม  
กราซี 

2. ศึกษาแนวความคิดในการออกแบบของนายโยอาคิม กราซี 
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางสถาปตยกรรมที่ออกแบบโดยนายโยอาคิม กราซี 

กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตสมัยใหมระยะแรกของสยามในชวง
สมัย รัชกาลที่ 5  
 
สมมติฐานของการศึกษา 

1. สถาปตยกรรมที่ออกแบบโดยนายโยอาคิม กราซี เปนการจําลองแบบ 
สถาปตยกรรมในยุโรปมาสรางในบริบทที่แตกตางอยางส้ินเชิงอยางเชนสยาม  
       2.   สถาปตยกรรมที่ออกแบบโดยนายโยอาคิม กราซี มคีวามปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

            3.   ผลงานของกราซีทั้งที่มีอยูและที่จะคนพบใหมในการศึกษานี้จะทําใหเราเขาใจ
สถาปตยกรรมตะวันตกในยุคคร่ึงแรกของรัชกาลที่ 5 ไดดีข้ึน 
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ขอบเขตของการศึกษา 
    เกณฑในการเลือกผลงานที่จะศึกษา 

                   1. พื้นที่ศึกษา : ศึกษาอาคารท่ีออกแบบโดยนายโยอาคิม กราซีหรือ
บริษัทกราซีบราเธอรแอนดโก(Grassi Brothers and Co.) ที่ยังคงเหลือหลักฐานในปจจุบัน อัน
ไดแก  หลักฐานอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร  หลักฐานอาคารจํานวนหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หลักฐานอาคารในจังหวัดสมุทรปราการ และหลักฐานที่สืบคนไดจากส่ืออ่ืนๆที่
เช่ือมโยงไปถึงอาคารบางหลังที่อยูนอกสยาม  สาเหตุที่เลือกศึกษาอาคารในพ้ืนที่เนื่องจากเปน
พื้นที่ที่มีรองรอยหลักฐานวาเปนผลงานของนายโยอาคิม กราซีจริง ทั้งโดยขอมูลจากหลักฐาน
ประวัติศาสตรที่ตีพิมพแลวและยังไมตีพิมพ โดยนําขอมูลพื้นฐานมาคัดเลือกกรณีศึกษาในข้ันตอน
ตอไป  
                            2. ชวงเวลา : อาคารที่โยอาคิม กราซีออกแบบกอสรางในสมัยรัชกาลที่ 5 
ชวงที่เร่ิมเขามาทํางานในสยามต้ังแต พ.ศ.2413 จนถึง  พ.ศ.2436 ซึ่งสันนิษฐานวาเปนปที่เขาได
เดินทางออกจากสยาม 

         3. ขอจํากัด : เลือกเฉพาะผลงานที่ยังเหลือหลักฐานใหสืบคนไดใน 
ปจจุบัน 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
              1.  การเก็บขอมูลเบ้ืองตนจากการทบทวนวรรณกรรมเชน หนังสือ ขอมูลดานเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ บทความ รวบรวมและตรวจสอบเอกสารประวัติศาสตรชั้นตน เพื่อเปนแนวทาง
ในการเก็บขอมูลภาคสนามตอไป 

   2.  เลือกกรณีศึกษา 
  3.  ขอมูลจากภาคสนาม  เปนขอมูลทางกายภาพที่ไดจากการสํารวจสถานที่จริง 

โดยการถายภาพ บันทึกขอมูลเบ้ืองตน 
               4.  ดําเนินการศึกษาจากหลักฐานที่พบ ทั้งหลักฐานจากการศึกษาภาคสนามและ
เอกสาร 

     5.  วิเคราะหขอมูล   
     6.  สรุปผลการวิจัย  โดยนําผลที่ไดจากการวิเคราะหตามข้ันตอนการศึกษามาประมวล
เปนผลสรุป   
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วิธีการศึกษา 
          สําหรับตัวอาคารที่เปนงานของนายโยอาคิม กราซี หรือบริษัทกราซีบราเธอรแอนดโก

(Grassi Brothers and Co.)แตละหลังที่เลือกเปนกรณีศึกษา  โดยในการศึกษาจะพิจารณาจาก
แผนผัง ลักษณะอาคาร และการกอสราง โดยวิธีการเขียนวิทยานิพนธจะใชวิธีการเขียนเชิง
พรรณนารวมกับตัวหลักฐานประวัติศาสตรที่พบ 
 
แหลงขอมูล 

           1.   ตัวอาคารที่ออกแบบโดยนายโยอาคิมกราซีหรือในนามบริษัทกราซีบราเธอรแอนด
โก(Grassi Brothers and Co.) 

           2.   หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตวังทาพระ 
           3.   หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตบางเขน 
           4.   หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
           5.   หอสมุดแหงชาติ 
           6.   หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ 
           7.   ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

อุปกรณที่ใชในการคนควา 
1. เอกสารที่ตีพิมพแลว ไดแก หนังสือ และวารสาร 
2. เอกสารประวัติศาสตรที่ยังไมไดตีพิมพ ไดแก จดหมายเหตุและแบบอาคาร  
3. อุปกรณการเก็บขอมูลภาคสนาม ไดแกกลองถายรูป เคร่ืองมือวัดระยะ สมุด 

บันทึก เคร่ืองเขียน และ วัสดุคอมพิวเตอร 
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บทที่ 2 
 การศึกษาท่ีผานมา 

 
                ในบทนี้จะเรียบเรียงขอมูลที่เคยมีผูศึกษาไวกอนทั้งเร่ืองหลักฐานตางๆเกี่ยวกับนายโย
อาคิม กราซี  ตอดวยหลักฐานขอมูลทางสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของที่ตองนํามาใชประกอบในการ
เรียบเรียงประวัติอาคารที่มีหลักฐานวานายกราซีเปนผูออกแบบตลอดจนการวิเคราะหรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้      

 
หลักฐานตางๆเกี่ยวกับนายโยอาคิม กราซี 

 
                 เชนเดียวกันกับการสืบคนประวัติของนายโยอาคิม กราซี  เอกสารชัน้ตนและส่ิงพมิพ
หลายฉบับที่มชีื่อกราซีเขามาเก่ียวของนั้นบางคร้ังก็จะพบการเขียนช่ือที่ตางกันออกไป อาท ิ
มิสเตอแกรซี1,โยคิม กราซี, ยุงกงิ แกรซี, ยุกิง กราซิ,กราสซี,นายแตรซี , ซนิยอครัสซี2, เย แกรซี 
ฯลฯ สวนการคนควาจากส่ิงพิมพภาษาอ่ืน ก็จะพบช่ือของนายกราซี เปนตนวา Joachim 
Grassi,Gioachino Grassi  ,J. Grassi, G. Grassi ,Messrs.Grassi Bros & Co.การศึกษาที่ผาน
มาเกีย่วกบันายโยอาคิม กราซีของนกัวิชาการในปจจุบนัมัก  เบ้ืองตนสามารถใชวธิีคนควาตามหา
จากขอมูลที่มชีื่อนายกราซีแทรกอยูตามหนังสือ และบทความวารสารตางๆ  ประกอบดวยผลงาน
บทความเร่ืองชางฝร่ังในกรุงรัตนโกสินทร ของ ผุสดี ทพิทัสกลาวถงึสถาปตยกรรมตะวันตกที่มี
อิทธิพลตอสยามในชวงสมัยรัชกาลที ่5  เปนงานที่รวบรวมขอมูลงานของชางฝร่ังต้ังแตสมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จนถงึสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  ถือได
วาเปนฉบับแรกๆ ทีม่ีการรวบรวมเอกสารชั้นตนมาประกอบบทความประกอบกับสถาปตยกรรมที่
เกี่ยวของกับชางฝร่ังในกรุงสยามหลายนาย  รวมทั้งนายกราซีดวย    สวนที่กลาวถึงนายโยอาคิม  
กราซี  ผูเขียนมีการอธิบายถงึอาคารที่นายโยอาคิม กราซีสรางประกอบกับประวัติของอาคาร และ
มีการเปรียบเทียบกับรูปแบบศิลปะตะวันตกโดยภาพรวม   ซึง่ตอมารวบรวมเปนหนังสือในพ.ศ.

                                                  
                       1สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.5 ค. 21/1 เร่ือง มิสเตอแกรซี ติดเงินเจาพนักงานตางๆ. 
                       2นริศรานุวัดติวงศ,  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา และ  ดํารงราชานุภาพ,  สมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ เจาฟากรมพระยา.  สาสนสมเด็จ  เลม  22 (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพคุรุสภา , 2505),หนา  74-75.   
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2541 นอกจากนี้ผูเขียนคนเดียวกนัยงัมีผลงานที่เกี่ยวของอีกคือ เร่ือง บานในกรุงรัตนโกสินทร 2 : 
รัชกาลที ่4-5(พ.ศ.2394-2453) 3    เปนหนังสือที่มาจากการวจิัยศึกษาอาคารบานเรือนที่ทาํใหเห็น
ลักษณะใหมในชวงสมัยรัชกาลที ่ 4-5  ซึง่ผูเขียนไดรวบรวมรูปแบบบานลักษณะตางๆเอาไว อาทิ 
เรือนไทย เรือนแพ บานแบบจีน บานที่ไดรับอิทธิพลตะวนัตกและบานราษฎรทั่วไปเปนตน 
                 ศรัณย ทองปาน เปนนักวิชาการอีกทานหนึง่ที่เรียบเรียงผลงานของนายโยอาคิม กราซี
ไวไดเปนอยางดีในบทความเรื่อง “นายแกรซี กบัสถาปตยกรรมแบบฝร่ังในสมัยรัชกาลที ่ 5” ใน
บทความกลาวถึงเร่ืองราวเกี่ยวกับชีวประวัติของนายโยอาคิม  กราซี  ขอมูลเกี่ยวกบับริษัทกราซีบ
ราเธอรแอนดโก( Grassi Brothers & Co.)และสถาปตยกรรมที่สรางข้ึนขณะใชชีวิตการทาํงานเปน
ผูรับเหมากอสรางในสยาม  อาทิ  บานพระยาราชานปุระพันธ ริมคลองบางกอกใหญ  วัดนิเวศ
ธรรมประวัติ บางปะอิน  พระราชวังบางปะอิน วังทาพระ  ศาลสถิตยุติธรรม โรงทหารหนา  ตึกเกา
โรงเรียนอัสสัมชัญ  ศุลกสถาน  ตึกวิกตอเรียและตึกเสาวภาค ในโรงพยาบาลศิริราช  คุกใหมหรือ
กองมหันตโทษ วัดนักบุญยอแซฟ เปนตน  โดยใชหลักฐานประกอบคอนขางหลากหลาย  ทัง้
เอกสารชั้นตน เชน ขอมูลที่ยงัไมไดตีพิมพจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ  เอกสารชั้นรอง เชน 
หนงัสือและส่ิงพิมพตางๆ และหลักฐานทีไ่ดจากการสัมภาษณบุคคลเปนตนวา ทายาทของขุนนาง
ตระกูลบุนนาคที่เลาถงึบานเกาตอนยังไมถูกร้ือ ซึ่งบางสวนของอาคารที่นายกราซีสรางยงัคงอยู4 
                 การศึกษางานของนายโยอาคิม กราซีของนักวิชาการชาวไทยศึกษาเร่ิมจากตัวตัว
สถาปตยกรรมของกราซีที่หลงเหลืออยู หรือจากเอกสารชั้นตน  ในขณะที่การรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับครอบครัวกราซีของนักวชิาการตางชาติอยาง Lucio Nalesini ไดมีจุดเร่ิมตนมาจากการ
พบสุสานลักษณะแปลกตาของพ่ีชายนายโยอาคิม กราซีที่ชื่อนาย Antonio Grassi ในบทความ
เร่ือง Grassi Brothers & Co. L'Architetto Capodistriano Gioachino Grassi e fratelli nella 
Bangkok di fine secolo XIX  และเร่ือง Una Tomba in stile Siamese a Capodistria-Koper – 
Slovenia  โดยเร่ืองแรกนัน้ เผยแพรในปลายป ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) สุสานแหงนี้อยูที่เมือง คา
โปดิสเตรีย(Capodistria หรือ Koper) ถิ่นกําเนิดของสามพีน่องตระกูลกราซ ี โดยสุสานมีลักษณะ
เปนทรงปรางคแบบไทยทําใหเกิดความนาคนควาถึงที่มาในการกอสรางข้ึน  ปายหนาสุสาน ระบุ

                                                  
                       3ผุสดี ทิพทัส, “ชางฝร่ังในกรุงรัตนโกสินทร : บทบาทและผลงานในชวง พ.ศ. 2411-2477” วารสารวิชาการคณะ

สถาปตยกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2524) , หนา 165-193 . 
                       4ศรัณย ทองปาน. “นายแกรซี กับสถาปตยกรรมแบบฝร่ังในสมัยรัชกาลที่ 5” เมืองโบราณ. ปที่ 24 ฉบับที่ 2 
(เมษายน-มิถุนายน ,2541),หนา 9-21. 
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ชื่อ Antonio De Grassi เสียชีวิตในป ค.ศ.1887(ราว พ.ศ.2430)5    จากการสืบคนอยางตอเนื่อง
ของ Lucio Nalesini ทําใหทราบความวานายกราซีและพ่ีชายนองชายกอนทีจ่ะเดินทางเขามา
ทํางานในประเทศสยาม มีพื้นเพเปนชาวคาโปดิสเตรียโดยกาํเนิดและตอมาจากหลักฐานตางๆก็
ทําใหพบวาโยอาคิม กราซีนัน้เปนผูมบีทบาทสําคัญในวงการสถาปตยกรรมสยามในชวงสมยั
รัชกาลที่ 5  กราซีไดเปนผูริเร่ิมบุกเบิกงานสําคัญ อาทิ ศาลสถิตยยุติธรรม นบัเปนคร้ังแรกของ
สยามที่มีศาลสมัยใหม หนวยงานไมปะปนกนั  โรงทหารหนา โรงทหารมา โบสถทาง
พระพทุธศาสนา  ทวามหีนาตาคลายโบสถคริสเตียนแหงแรกในสยามที่วัดนิเวศธรรมประวัติ โรง
ภาษีแหงแรก ฯลฯ 6 ส่ิงเหลานี้ทาํใหเหน็วากราซี บราเดอ แอนดโก เปนบริษัทที่ประสบความสําเร็จ
มากที่สุดรายหน่ึง   การสืบประวัติจากสุสานของนายอันโตนิโอ กราซีไดพบขอมูลอ่ืนๆเกี่ยวกบั
ครอบครัวกราซีดวย  กลาวคือ ครอบครัวกราซีที่เมืองคาโปดิสเตรีย  ไดสงใหนายอันโตนิโอ กราซี
และนองชายไปรํ่าเรียนสถาปตยกรรมที่เมอืงเวนิส ประเทศอิตาลี  ซึ่งก็นาจะรวมนายโยอาคิม กรา
ซี อยูในนี้ดวย ขอมูลนี้เปนอาจเปนรากฐานสําคัญอยางหนึง่ในการสืบคนขอมูลทางสถาปตยกรรม
ที่เกีย่วของกับนายกราซีตอไปในภายภาคหนา         
                ตอมาขอมูลเกีย่วกับประวัติของนายโยอาคิม กราซีทีย่ังไมมีผูเปดเผยมากอนไดปรากฏ
ข้ึนในเดือน พ.ศ.2553 เมื่อมีนักประวัติศาสตรนาฏศิลปอิสระเขียนถงึนกัประพนัธเพลงชาวสยามที่
ชื่อ Eugène Cinda Grassi (1881-1941)บุตรชายของนายโยอาคิม กราซีผูไปใชชีวิตในฝร่ังเศส
และมีบทบาทตอวงการดนตรีฝร่ังเศส  ขอมูลเกี่ยวกับนาย Eugène César หรือ Eugène Cinda 
Grassi ไดเชื่อมโยงไปถงึเร่ืองการไดสัญชาติฝร่ังเศสของบุตรนายกราซี ใน ค.ศ.1889(พ.ศ.2432)
ทําใหทราบวาเขามีบุตรชายถึงสามคนอยูที่สยาม  นายกราซีมีภรรยาช่ือ Lucie Nho ไมทราบ
สัญชาติแนชัดแตเปนคนในบังคับสยาม  ทั้งสองมีบุตรรวมกนั 3 คน  โดยบุตรชายคนแรกช่ือ Fèlix  
Auguste เกดิใน พ.ศ.2423(ค.ศ.1880) , Eugène César เกิดใน พ.ศ.2424(ค.ศ.1881) และ 
Georges Raphael เกิดใน พ.ศ.2427(ค.ศ.1884) ตอนเด็กบุตรทั้งสามไดรับการศึกษาในสยามที่
โรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งเขาไดยื่นขอใหบุตรทั้งสามเปนคนในบังคับฝร่ังเศสดวย ขอมูลที่เจาของ

                                                  
                       5สวนนองชายอีกคนหนึ่งคือนาย Giacomo Grassi เสียชีวิตที่ภาคใตของประเทศไทย  มีสุสานอยูในกรุงเทพฯ การ
คนควาของ Lucio Nalesini .Una Tomba in stile Siamese a Capodistria-Koper – Slovenia (Online).Accessed 20 August 
2009.Available from  http://freeweb.siol.net/raspaolo/lucio/tomba.htm .  
                       6Lucio Nalesini .Grassi Brothers & Co. L'Architetto Capodistriano Gioachino Grassi e fratelli nella 

Bangkok di fine secolo XIX (Online).Accessed 20 August 2009.Available from http://www.zrs-
kp.si/sl/Zaloznistvo/annales/Anali20/nalesini_sl.htm  
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บทความนาํมาเปดเผยนี้เกบ็รักษาโดยหอจดหมายเหตุกระทรวงตางประเทศในกรุงปารีส  
นอกจากนีบุ้ตรชายนายกราซีที่ชื่อ Eugène Cinda Grassi ยังไดพบกับพระเจาอยูหัวรัชกาลที ่ 5 
ในปารีสขณะพระองคเสด็จประพาสยุโรปคร้ังที่ 2 ดวย7  
 

หลักฐานขอมูลทางสถาปตยกรรมทีเ่กีย่วของ 
 
                หลักฐานขอมูลทางสถาปตยกรรมที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะหลักฐานอันแสดงวาเปน
ผลงานสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซี สวนหนึ่งสามารถสืบคนไดจาก  งานเขียนของพีรศรี 
โพวาทอง ผูเขียนเร่ืองสถาปตยกรรมของชางฝร่ังในกรุงสยามสมัยตนแผนดินพระพุทธเจาหลวง  
โดยมีการกลาวถึงชางฝร่ังทั้งหมด 4 คน ไดแก โยอาคิม แกรซี  จอหน คลูนิส สเตฟาโน คารดู และ 
โจเซฟ  ฟารันโด โดยในสวนตอนที่กลาวถึงชีวิตและผลงานของนายกราซีนั้น พีรศรี โพวาทองได
รวบรวมเอกสารชั้นตนไวเพิ่มเติมจากตํารารุนกอนคอนขางมากและแสดงใหเห็นสถานภาพของ
นายกราซีในขณะที่ประกอบกิจการในสยามแตละชวง โดยแบงลักษณะสถาปตยกรรมตามชวง
ชีวิตของนายโยอาคิม  กราซี โดยชวงแรกนายกราซีรับทํางานประเภทวังและบานเรือนขุนนาง  ชวง
ตอมามีโอกาสรับออกแบบกอสรางงานชิ้นใหญเปนอาคารสําคัญหลายโครงการจากรัฐบาลสยาม  
และชวงทายที่ของชีวิตขณะทํางานในสยามกิจการรับเหมาเร่ิมซบเซาลง แตก็ยังพอมีงานที่
รับเหมาทําอาคารทางศาสนาและอาคารเรียนใหเอกชนบาง ในที่สุดเขาไดปรับตัวโดยหันไปทํา
กิจการรับเหมาทําสาธารณูปโภคอ่ืนๆแทน  จนกระทั่งเดินทางออกจากสยาม8  งานเขียนช้ินนี้มีการ
ใชเอกสารชั้นตนหลายฉบับนํามาใชประกอบการอธิบายทําใหเห็นการพัฒนาการในแตละชวงของ
บริษัทกราซีบราเธอรแอนดโกและผลงานกอสรางอาคารรูปแบบตางๆที่นายโยอาคิม กราซีรับทํา 
บริบททางสังคมท่ีกราซีตองเผชิญ อาทิสถานการณบานเมืองในสยาม  ความสัมพันธกับชางที่
รวมงานดวย ความสัมพันธกับเจานายชั้นสูง เร่ืองปญหาทางดานการเงิน วิธีการทํางานและ
ลักษณะการจัดการกับปญหา การแขงขันของบริษัทของนายกราซีและบริษัทชาวตางชาติรายอ่ืน
ดวย นอกจากนี้บริบททางสังคมในสยามยังเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนายกราซีหาชองทางประกอบ

                                                  
                      7Philippe de Lustrac. “ The Siamese Composer Eugène Cinda Grassi Bangkok 1881 - Paris 1941” 
Journal of Urban Culture Research.(volume 1,2010):p.16-37.   
                      8ดูใน พีรศรี โพวาทอง,ชางฝรั่งในกรุงสยาม : ตนแผนดิน พระพุทธเจาหลวง .กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2548. 
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ธุรกิจประเภทอ่ืน อาทิ การเปนหุนสวนบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ในโครงการขุดคลองรังสิต 
โครงการกอเสนทางรถไฟ  และยังมีความคิดที่จะทําโรงงานผลิตวัสดุกอสราง   เปนตน 
                เอกสารถัดมาคือเร่ืองชาวอิตาเลียนในราชสํานักไทย กลาวถึงนายโยอาคิม กราซีวา  
 

                   “โจอาคิโน กรัซซี สถาปนิกซ่ึงมาจากตริเอสเต ไดสรางผลงานในลักษณะตรงกันขาม  
กรัซซีไดกอต้ังบริษัทกอสรางขึ้นที่กรุงเทพฯในตอนปลายคริสตศตวรรษที่แลว คือบริษัท กรัซซีบรา
เดอร บริษัทน้ีเปนผูสรางโบสถที่บางปะอิน ตามแบบวัดในคริสตศาสนา ซึ่งพระพุทธรูป
ประดิษฐานในตําแหนงเดียวกับพระเยซูในวัดคริสต  ปจจุบันชื่อกรัซซีเปนที่ตองการของนักสะสม
แสตมปเปนอยางมาก  ในการประมูลที่ประเทศสวิตเซอรแลนดคร้ังหน่ึงมีผูใหราคาจดหมายฉบับ
หนึ่งของกรัซซีถึงหนึ่งลานบาท”9  

 
                สมชาติ จึงสิริอารักษ กลาวถึงสถาปตยกรรมตะวันตกที่กอสรางข้ึนในสยามต้ังแตสมัย
รัชกาลที่ 4 -8    ในสวนที่เกี่ยวของกับชวงเวลาที่นายกราซีมาทํางานในสยามนี้  จะเร่ิมในตอนที่
กลาวถึงงานชวงกอนปฏิรูปการปกครองแผนดินสมัยรัชกาลที่ 5  ซึ่งงานกอสรางอาคารราชการใน
ระยะแรกวายังไมมีการรวมเปนหมวดหมูใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ  แตจะมี
ชางกระจายตัวอยูตามกรมตางๆที่สังกัดอยู    บางคร้ังหนวยงานไหนไมมีชางก็ตองไปจัดหาคนมา
สรางเองหรือไมก็เกณฑแรงงานไพรพล   ตอมาเมื่อถึงชวงที่บานเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปในดาน
ตางๆรวมทั้งระเบียบการบริหารการปกครองจึงทําใหเกิดสถาปตยกรรมแบบใหมข้ึนรองรับการ
ทํางานใหมๆ   ชวงแรกบางงานก็มีการใหชางไทยออกแบบกอสรางหากเปนงานไทย  ใน
ขณะเดียวกันมีผูรับเหมาตางชาติมาทํางานแลวก็เลือกใชคนที่เหมาะกับรูปแบบงานนั้นๆ   การจาง
สถาปนิกตางชาติหรือผูรับเหมาในระยะแรกวากันตามผลงานที่ผานมาและการไดรับความ
ไววางใจจากเจานายช้ันสูง   บทบาทและลักษณะการทํางานของชางฝร่ังคอนขางกํากวมระหวาง
เปนผูรับเหมาสวนตัวกับเปนผูรับราชการ   เชน นายจอหน  คลูนิส นายโจอาคิม แกรซี  และนาย

                                                  
                      9ลาซารา, ลีโอโปลโอ เฟอรี เดอ. ชาวอิตาเลียนในราชสํานักไทย = Italiani alla Corte del Siam = Italians at 
the Court of Siam / Leopoldo Ferri de Lazara and Paolo Piazzardi ; (แปลเปนภาษาอังกฤษโดย) Keith Mundy, (แปล
เปนภาษาไทยโดย) Chatsuni Sinthusing.(กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทรพร้ินต้ิง พับลิชช่ิง ,2539. ),หนา 247-248. 
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สเตฟาโน  คารดู  มีการอธิบายถึงลักษณะสถาปตยกรรมตะวันตกแบบสากล และวิเคราะห
ลักษณะที่เกิดข้ึนกับงานแบบตะวันตกในสยามรวมทั้งหลายอาคารที่เกี่ยวของกับนายกราซี10 
                นอกจากนี้ยังมีเอกสารประเภทลําดับเหตุการณเฉพาะชวงเวลาของอาคารที่เกี่ยวของ
กับนายโยอาคิม กราซี ไดแก หนังสือคอรทขาวราชการซ่ึงเปนพระนิพนธของสมเด็จฯ เจาฟาภาณุ
รังษีสวางวงศ โปรดฯใหพิมพในงานฉลองพระชันษา พ.ศ. 2466  ตอนหนึ่งมีการลงขาวเกี่ยวกับพิธี
การวางศิลาฤกษของวังบูรพา  มีนายโยอาคิม กราซี สถาปนิกผูออกแบบกอสรางเขารวมเปนสวน
หนึ่งของพิธีดวย ดังนี้ 
 

                 “...ที่วังสมเด็จพระเจานองยาเธอ “เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ ไดทําการกอฤกษแลฝง
แผนศิลารากตําหนัก  ดวยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชดําริหเห็นวา ที่
วังนี้เปนวังเดิม มีเจาตางกรมใหญ ๆ เสด็จมาอยูแตกอนหลายพระองค ..บัดนี้วังนี้วางอยู สมควร
จะพระราชทานให สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ เสด็จมาอยู จึงมีพระบรม
ราชโองการ ดํารัสส่ังใหเจาพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี เปนผูจัดการทําตําหนักน้ี แล
เจาพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี รับพระบรมราชโองการ ไปคิดจางเหมามิศเตอรยุกิงแกรซี ๆ 
ไดคิดทําอยางแลว ทําหนังสือสัญญาพรอมตกลงกันแลว มิศเตอรยุกิงแกรซีจึงไดทําการตลอดมา
จนถึงทุกวันนี้ พรอมการที่จะกอฤกษฝงศิลารากที่ 1 ซึ่งจะเปนตน แรกกอของตึกใหญน้ีตอไป... 
สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังศีสวางวงศ ไดทรงตักปูนเกล่ียในพื้นราก แลวพระสงฆก็
ไดสวดชัยมงคล เจาพนักงานก็ประโคมแตรสังขพิณพาทยพรอมกันขึ้น มิศเตอรเยแกรซีไดชักรอก
เล่ือนศิลาออกจากท่ี ไปลงยังรากท่ีเกล่ียปูนไวนั้น คร้ันแลวพระยา  เวียงในนฤบาล แลพระยา
อัคนีสราภัย ไดตักปูนเกล่ียบนแผนศิลา สมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาภาณุรังษีสวางวงศได
ทรงกออิฐทอง อิฐนาค อิฐเงิน เปนฤกษแลว จีนก็ไดจัดทําการตอไป ฝายพระสงฆยถาสัพพีแลวก็
กลับยังอาราม เปนส้ินการกอฤกษฝงแผนศิลารากตําหนัก…”11 
 

                ขอมูลในหนังสือคอรทขาวราชการเลมที่ 1  แสดงใหทราบวานายกราซี ไมไดรับเหมา
กอสรางสถาปตยกรรมเทานั้น แตยังรับทํางานชางฝมืออยางอ่ืนดวย  ดังที่ในรายงานขาววา 
      

                                                  
                      10 สมชาติ จึงสิริอารักษ .สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480 (กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553),หนา 90-91.   
                      11สมเด็จฯ เจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ และคณะ.หนังสือ Court ขาวราชการ เจานาย 11 พระองคทรงชวยกัน

แตง (เลม 2). (พระนคร : สํานักราชเลขาธิการ, 2539),หนา 512-513. 
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                   “....อนึ่งในเวลาวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงฉลองพระองคที่เรียกวาราช
แปดแตน ทรงพระภูษาแดง พระบรมวงศานุวงศ แลขาราชการแตงอยางนั้นบางอยางอื่นบาง เรือ
ที่ไดตามเสด็จพระราชดําเนิรนั้น คือเรือยอดอิกลําหนิ่ง ชื่ออยางอังกฤษวา วอเตอลิลี เปนเรือพระ
ที่นั่งรอง  พระบรมวงศานุวงศไดตามเสด็จพระราชดําเนิรในนั้น เรือ 2 ลําน้ี พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ส่ังใหพระวงศเธอ พระองคเจาสายสนิทวงศ คิดจางเหมา
มิสเตอรยุกิงแครซี ทําไว 2 ลํา เพื่อสําหรับจะไดเสด็จพระราชดําเนิรประพาสเลนในที่ตาง ๆ เม่ือ
เวลาระดูลม เพ่ือใหเปนที่สนุกเจริญพระราชหฤทัย....”12 

         
                 อีกขอมูลที่แสดงถึงตึกเรือนอันเปนผลงานออกแบบของนายโยอาคิม กราซีคือจดหมาย
ลายพระหัตถของสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ถึงสมเด็จฯกรมพระยาพระนริศรานุวัดติวงศ  
ในเดือนพฤษภาคม ป  2484  มีความวา  
 

                 “แบบเรือนตึกในเมืองไทยังเปนอยางมีหองมุขประกอบกับบันใดมาจนตอนตนรัชกาล
ที่ 5 ดังเปนพระท่ีนั่งใหม  ตําหนักทูลกระหมอมปราสาท    ตําหนักเจาคุณพระประยูรวงศ  และ
วงกลมหลวงอดิศรฯ  เปนแบบอยางน้ันท้ังนั้น  แบบเรือนตึกที่มาเร่ิมเปล่ียนเปนอยางอื่นในสมัย
รัชกาลท่ี 5  เม่ือได  มิสเตอรคูลนิศ  อังกฤษเขารับราชการก็ลงมือแกพระท่ีนั่งใหม  สรางพระท่ีนั่ง
จักรีฯ  พระท่ีนั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร  แตยังไมเปล่ียนแปลงไปถึงวังเจาบานขุนนางขางนอก  
จนซินยอครัสซี  อิตาเล่ียน  เขามารับทําการกอสราง  แรกรับทําเรือนตึกที่เจาพระยาภาณุวงศ
สรางใหบุตรของทานคือ พระยาราชานุประพันธ(สุดใจ)หลัง 1 ใหพระยาราชานุประพันธ(ทุย)หลัง 
1 ที่ริมคลองบางกอกใหญ   ตึกสองหลังนั้นทั้งรูปรางลวดลาย “เขาที” แปลกกับตึกที่อื่น  ราคาก็
เพียงหลังละ 80 ชั่ง ซินยอครัสซีก็เร่ิมไดชื่อเสียง  เลยเปนเหตุใหไดสรางตําหนักใหญที่วังบูรพา
ภิรมย  เปนตึกหลังแรกที่ทําที่จอดรถขางใตมุขและบันไดขึ้นขางในเรือน  เพิกถอนคติรังเกียจใต
ถุนแตนั้นมา หรือวาอีกอยางหนึ่งใชชางฝรั่งคิดแบบเรือนแตนั้นมา”  13 

 
                นอกจากนี้ ก็ไดมีการกลาวเร่ืองมุขหนาเรือนโดยอางอิงไปยังสมัยรัชกาลที่ 4  ทําให
ทราบสาเหตุเร่ืองการทํามุขของอาคารบานเรือน  ซึ่งนํารูปแบบจากอาคารในประเทศสิงคโปรมา
ปรับใชในสยาม  โดยมุขในตึกของสิงคโปรใชเปนที่จอดรถ  แตสยามใชเปนทองพระโรง  และ

                                                  
                      12 เร่ืองเดียวกัน,หนา 41-43. 
                     13นริศรานุวัดติวงศ,  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา และ  ดํารงราชานุภาพ,  สมเด็จพระเจาบรมวงศ
เธอ เจาฟากรมพระยา.  สาสนสมเด็จ  เลม  22 , (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพคุรุสภา , 2505),หนา  74-75.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  14 
 

 
 

หองรับแขก  มุขเปนของมีแตที่เรือนผูมีวาสนาบรรดาศักด์ิ  จึงกลายเปนเคร่ืองแสดงเกียรติยศของ
ผูอาศัยอยางหนึ่ง14   
                ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวมีเนื้อความตอนหนึ่งกลาวถึงชวงที่วัดนิเวศธรรมประวัติกําลังอยูในข้ันตอนการออกแบบ 
ในวันอังคารข้ึน 12 คํ่าเดือน 1 ปฉลู นพศก จุลศักราช 1239 โดยมีขอความกลาวถึงนายโยอาคิม 
กราซีตอนหนึ่งวา “......บายแครซีเอาแผนที่ในโบสถที่ใหไปคิดที่ต้ังพระมาใหดู.....”15 
                   นอกจากนี้ สถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซียังไปปรากฏเปนขาวในหนังสือ
จดหมายเหตุสยามสมัยฉบับหนึ่งเมื่อพ.ศ.2426( ค.ศ.1883 ) ซึ่งมีการรายงานขาวตึกทหารมาวา 
“ตึกแถวนี้นายหางแครซี โปรเธอ แอนโก   เปนผูรับเหมากอ ตึกยังไมทันแลวดี มิความฦากันวา  
ขางหนึ่งขางมุขตึกนั้นพังทลายลง   ลูกจางผูทําการอยูคนหนึ่ง  มิดอยูใตอิฐปูนที่พังลงนั้น  เขาภา
กันขุดหาตัวลูกจางนั้น  ไดตัวเจบบาง แตหาตายไม”16  ในปถัดมา พ.ศ.2427  (ค.ศ.1884 )
จดหมายเหตุสยามสมัยก็ไดตีพิมพบทความเชยชมอาคารในสยาม บรรดาช่ือตึกเรือนที่ปรากฏนั้น
มีหลายอาคารเปนผลงานของนายโยอาคิม กราซีอยูในนั้นดวย แตมิไดเอยนามผูสรางในขาว โดย
ไดกลาวถึงความเจริญของกรุงสยามในภาพรวมวา  
 

                   “…ในระหวางสิบหาสิบหกปนี้ มีความสมบรบูญขึ้นมาก ดวยแตกอนเม่ือเรา
ทั้งหลายยังเปนเด็กๆอยูนั้น  ไดทราบดวยกันวาในลํานพเจาพระยานั้น ไมมีตึกอันงามมาชมเลย  
เปนแตมีตึกอยางจีนอยูบางก็นอยแหง  ...นอกจากนั้นก็เปนเรือนฝากระดาน แลเรือนจากทั้งส้ิน  
...บัดนี้มีตึกใหญๆงามมากหลายแหง  คือพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาล  พระท่ีนั่งมลสฐาน
บรมอาศน  พระท่ีนั่งสมมุต์ิเทวราชอุปบัตต์ิ  พระท่ีนั่งจักรกรีมหาปราสาท  พระท่ีนั่งอนันตสมาคม
(หลังเกา)...แลโรงทหารมหาดเล็ก  โรงทหารหนา  แลทิมดาบกรมวัง ทิมดาบตํารวจ โรงกระสาปน 
โรงทหารหนา(โรงทหารมา?)  ตึกเสาชิงชา  แลตึกเจานายขาราชการผูมีทรัพย หลายสิบบานตาม

                                                  
                     14เร่ืองและหนาเดียวกัน 
                     15จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ.จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 5 และภาค 6(อนุสรณใน
งานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ. เพลิน ศรีสาคร และนางกัญหา ศรีสาคร 21 ธันวาคม 2514).(พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี, 2514),หนา 9. 
                     16จดหมายเหตุสยามไสมย.เลม 3 แผน 3 วันพุฒ เดือน 10 ข้ึน 4 คํ่า ปมะแม เบญจศก 1245 หนา 19  ตรงกับ 
พ.ศ.2426 และ ค.ศ.1883   
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ลําแมน้ําเจาพระยาต้ังแตสามเสนถึงบางคอแหลม  แลในกําแพงพระนครก็มากแหง  ที่ถนนเจริญ

กรุงก็มีตึกตลอดไปท้ังนั้น เปนที่สงางามแกบานเมืองเปนอันมาก....”17 

 
                สําหรับเอกสารที่ตองใชเวลาในการคนควาตอไปถัดจากขอมูลเบ้ืองตนที่ไดมาแลวคือ 
เอกสารที่ยังไมตีพิมพเกี่ยวกับผลงานของนายโยอาคิม กราซีจากสํานักจดหมายเหตุแหงชาติที่จะ
นํามาใชประกอบการทําวิทยานิพนธนี้   คือ  เร่ือง มิสเตอแกรซี ติดเงินเจาพนักงานตางๆ  เอกสาร
นี้เปนจดหมายตางๆอันเกี่ยวกับคาใชจายในการกอสรางอาคารหลายหลัง รวมถึงจดหมายโตตอบ
ของแตละฝายทั้งนายกราซีและลูกคาดวย18  เร่ือง พระองคเจาเทวัญอุไทยวงษกราบบังคมทูลเร่ือง
พระที่นั่งใหม19 เร่ือง ส่ังของจากหาง Grassi Brothers & Co. แสดงการส่ังวัสดุตกแตงอาคารตางๆ
ภายในวังเจานายช้ันสูงชาวสยามผูเปนลูกคานายโยอาคิม กราซี20 เร่ือง มิสเตอตราซีคางคาจาง
นายเริกที่รับเหมากอสรางวังและบานขุนนางหลายแหง เอกสารนี้เปนขอมูลเกี่ยวกับชางของนายก
ราซีที่ชื่อนายเริกผูมีเร่ืองไมลงรอยกับนายกราซีเมื่อคราวกอสรางวังทาพระ21  เร่ือง นายเริกฟอง
มองซิเออกาซีวาโกงคาจาง22  ตอมาคือแบบวังพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ 
แสดงขอมูลทางสถาปตยกรรมของวังพระองคเจาสวัสดิโสภณ อาทิแผนผังอาคารสวนที่ตอเติมและ
รูปดาน เปนตน23  เร่ือง ขอใหตํารวจจับจีนรับจางทํางานใหตราซีทําผิดสัญญา เร่ืองนี้เปนการแจง
ความจับชางนายหนึ่งของนายกราซี24  นอกจากนี้ยังมีจดหมายเหตุอีกหลายฉบับอันเกี่ยวของกับ
ผลงานของนายโยอาคิม กราซีและบริษัท เปนตนวา เร่ืองจัดเตรียมของและจัดวังใหมรับเจาฝร่ัง25  
เร่ือง บริษัทเฟรสซีบราเธอร เปนเร่ืองเกี่ยวกับบริษัทกราซีบราเธอรแอนดโก26  เร่ือง หนังสือสัญญา

                                                  
                     17จดหมายเหตุสยามไสมย .เลม 3 แผน 25 วันพุฒ เดือนสาม แรมสิบสองคํ่า ปวอก ฉอศก 1246 ตรงกับ พ.ศ.
2427  และค.ศ.1884 
                     18สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ.ร.ถ ค.21/1 เร่ืองมิสเตอแกรซีติดเงินเจาพนักงานตางๆ 
                     19 ______________.ร.5 นก.6/311 พระองคเจาเทวัญอุไทยวงษกราบบังคมทูลเร่ืองพระที่นั่งใหม 
                     20______________.ร.5 น.99/1 สั่งของจากหาง Grassi Brothers & Co. 
                     21สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ.กต. ล. (16) เลม 1/87 มิสเตอตราซีคางคาจางนายเริกที่รับเหมากอสรางวังและบาน
ขุนนางหลายแหง 
                     22______________.กต. ล. (9) เลม 38/126 นายเริกฟองมองซิเออกาซีวาโกงคาจาง. 
                     23______________.ผ. ร.5ว.4 แบบวังพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ 
                     24______________.กต.(ล) ออสเตเรีย – ฮังการี เลม 1/96 ขอใหตํารวจจับจีนรับจางทํางานใหตราซีทําผิดสัญญา 
                     25______________.5 นก.36/59 เร่ืองจัดเตรียมของและจัดวังใหมรับเจาฝร่ัง 
                     26______________.สบ.16.14/17 บริษัทเฟรสซีบราเธอร 
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ร้ือตึกหอวัง ตําบลปทุมวัน จังหวัดพระนคร  เร่ืองนี้เกี่ยวกับพระตําหนักวังกลางทุงของสมเด็จพระ
เจาลูกยาเธอ เจาฟามหาวชิรุณหิศที่ภายหลังพระตําหนักถูกใชเปนโรงเรียนเกษตราธิการ27  เร่ือง 
เจาหมื่นไวยวรนารถ กราบบังคมทูลเร่ืองการทําโรงทหารนา ในจดหมายเหตุฉบับนี้มีขอมูลรายงาน
ความคืบหนาของการกอสรางโรงทหารหนา28  เร่ือง  เยกราชีแอนโกของรับเงินที่คางชําระ29 เร่ือง 
เยกราซีแจงเจาหม่ืนไวยวรนารถเร่ืองการรับทําส่ิงที่ใชในราชการ30 เร่ือง เจาหมื่นไวยวรนารถ กราบ
บังคมทุลเร่ืองโรงทหารจะหาของเครื่องใชที่จําเปนมาประดับประดา31 เร่ือง เจาพระยาสุรวงษ
ไวยวัฒนถวายเอศติเมตของผูรับทําศาลหลวงสามรายกับแผนที่ศาล จดหมายเหตุฉบับนี้ไดแสดง
เนื้อหาเกี่ยวกับตอนที่มีการประมูลโครงการกอสรางศาลสถิตยยุติธรรมโดยชางชาวตางชาติ 3  
รายไดแกนายจอหน คลูนิศ นายสเตฟาโน คารดู และนายโยอาคิม กราซี โดยแบบที่ถูกเลือกเปน
ของนายจอหน คลูนิศ ทวาผูชนะการประมูลและถูกเลือกใหเปนผูรับเหมากอสรางคือนายโยอาคิม 
กราซี32   เร่ืองเกี่ยวกับศาลหลวงยังคงมีอีก 3 ฉบับ ไดแก เร่ือง เจาพระยาสุรวงษไวยวัฒนสปชที่
กอฤกษศาลสถิตยุติธรรมที่ทองสนามหลวง33  เร่ือง เจาพระยาสุรวงษไวยวัฒนกราบบังคมทูลเร่ือง
ใหมิสเตอกราษซิทําแปลนเคร่ืองประดับในหองของศาล แลการรางสัญญาใหชัดเจน34   แปลน
ดานหนาศาลสถิตยุติธรรม แสดงรูปแบบดานหนาของศาลสถิตยยุติธรรม ถือเปนหลักฐานชิ้นที่
สําคัญมากสําหรับการมีศาลสมัยใหมในสยาม35เปนตน  จากนั้นเปนขอมูลเกี่ยวกับการจัดสรางโรง
ภาษี ไดแก  เร่ือง พระยาภาสกรวงษ กราบบังคมทูลเร่ืองขอทําโรงภาษี36  เร่ือง การจัดตึกหลวงซ่ึง
พระวิสูตรสาครดิฐอาศัยอยูเปนออฟฟศโทรเลข37  เร่ือง พระยาภาสกรวงศ กราบบังคมทูลเร่ืองเอศ

                                                  
                     27สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ.(4 ) ศธ. 2.1.2.1/100 หนังสือสัญญาร้ือตึกหอวัง ตําบลปทุมวัน จังหวัดพระนคร 
                     28______________.ร.5 นก.16/13 เจาหมื่นไวยวรนารถ กราบบังคมทูลเร่ืองการทําโรงทหารนา 
                     29______________.ร.5 นก.21/138  เยกราชีแอนโกของรับเงินที่คางชําระ 
                     30______________.ร.5 นก.21/135 เยกราซีแจงเจาหมื่นไวยวรนารถเร่ืองการรับทําส่ิงที่ใชในราชการ 
                     31______________.ร.5 นก.36/350 เจาหมื่นไวยวรนารถ กราบบังคมทุลเร่ืองโรงทหารจะหาของเคร่ืองใชที่จําเปนมา
ประดับประดา 
                     32______________.ร.5 นก. 15/63 เจาพระยาสุรวงษไวยวัฒนถวายเอศติเมตของผูรับทําศาลหลวงสามรายกับแผน
ที่ศาล 
                     33______________.ร.5 นก.17/88 เจาพระยาสุรวงษไวยวัฒนสปชที่กอฤกษศาลสถิตยุติธรรมที่ทองสนามหลวง 
                     34______________.ร.5นก.15/286 เจาพระยาสุรวงษไวยวัฒนกราบบังคมทูลเร่ืองใหมิสเตอกราษซิทําแปลน
เคร่ืองประดับในหองของศาล แลการรางสัญญาใหชัดเจน 
                     35______________.ผ. กต.64 แปลนดานหนาศาลสถิตยุติธรรม 
                     36______________.ร.5 นก.36/223 พระยาภาสกรวงษ กราบบังคมทูลเร่ืองขอทําโรงภาษี 
                     37______________.ร.5 นก.22/433 การจัดตึกหลวงซ่ึงพระวิสูตรสาครดิฐอาศัยอยูเปนออฟฟศโทรเลข 
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ติเมศโรงภาษีระหวางมิศเตอรกราซีกับหมอมเจานิลวรรณ38  สวนเร่ืองกงสุลแจงใหทราบวาไดรับ
หางกราศซีแฟร แอนโกเปนหางภายในบังคับฝร่ังเศส แสดงการเปล่ียนสัญชาติของนายโยอาคิม 
กราซีจากออสเตรียมาเปนคนในบังคับของฝร่ังเศส39  หนังสือมิศเยรเตรซีเร่ืองขอรับคาตอเรือ คิด
ลําละ 920 บาท แสดงการปฏิบัติงานดานอ่ืนของนายโยอาคิม กราซีนอกเหนือจากการรับเหมาทํา
ตึกเรือน40  เร่ือง กรมหมื่นภูธเรศรธํารงศักด์ิ กราบบังคมทูลเร่ืองการทําคุกใหมที่ตรอกคํา  เปน
ขอมูลเกี่ยวกับโครงการกอสรางคุกมหันตโทษหรือคุกใหม41  เร่ือง จัดการยายคุกใหม กับการจับ
ผูรายคดีสําคัญ42  เร่ืองคิดต้ังโรงจักรทําอิฐและปูน แสดงใหเห็นวานายโยอาคิม กราซีมีความ
ตองการใหมีแหลงผลิตวัสดุกอสรางช้ันดีมีคุณภาพเกิดข้ึนในสยาม43  เร่ือง รางสัญญาการสงน้ําที่
ในกรุงเทพ เปนโครงการสาธารณูปโภคที่นายโยอาคิม กราซีเสนอตอรัฐบาลสยาม44  เร่ืองกรม
หมื่นนเรศรและพระยาพิพัฒโกษาเปนหนี้มร.เย ตราซิ จดหมายเหตุนี้เปนการแสดงรายนามลูกหนี้
ของนายโยอาคิม กราซีและจดหมายทวงเงินตางๆ45  เร่ืองแกรซีทําแปลนปอม กะประมาณราคา 
เปนหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับนายโยอาคิม กราซีเม่ือคราวกอสรางปอมพระจุลจอมเกลา ที่เมือง
ปากน้ํา สมุทรปราการ46 สวน เร่ืองพระราชทานตราแกมองซิเออรแกรซี47  และเร่ืองมองซิเออแกรซิ
คืนตราเคร่ืองราชอิศริยาภรณมาขอเปล่ียนใหม48 เปนหลักฐานสําคัญที่พบในชวงเวลากอนที่นาย
โยอาคิม กราซี จะเดินทางออกจากสยาม  เร่ืองสุดทายที่แสดงความเกี่ยวของกับสยามหลังจากที่
นายโยอาคิม กราซีไดเดินทางกลับไปยังยุโรปแลวคือ เร่ือง โยกิมแกรซซีถวายคําอธิบายวิธีขุด
คลอง  โดยคลองท่ีขุดนั้นคือคลองรังสิตประยูรศักด์ิที่นายโยอาคิม กราซีไดเดินทางไปสํารวจพื้นที่

                                                  
                     38สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ.ร.5 นก.35/328  พระยาภาสกรวงศ กราบบังคมทูลเร่ืองเอศติเมศโรงภาษีระหวางมิศ
เตอรกราซีกับหมอมเจานิลวรรณ 
                     39______________.กต.(ล) 9 เลม 38/120 กงสุลแจงใหทราบวาไดรับหางกราศซีแฟร แอนโกเปนหางภายในบังคับ
ฝร่ังเศส 
                     40______________.ร.5 รล-พ.ศ./26.หนังสือมิศเยรเตรซีเร่ืองขอรับคาตอเรือ คิดลําละ 920 บาท 
                     41______________.ร5 นก. 15/123 กรมหมื่นภูธเรศรธํารงศักด์ิ กราบบังคมทูลเร่ืองการทําคุกใหมที่ตรอกคํา 
                     42______________.ร.5 น.1.1/31 จัดการยายคุกใหม กับการจับผูรายคดีสําคัญ 
                     43______________.ร.5 ค.99/2 เร่ืองคิดต้ังโรงจักรทําอิฐและปูน 
                     44______________.กต.1/71 รางสัญญาการสงน้ําที่ในกรุงเทพ 
                     45______________.ร.5 ต.12.4/7 เร่ืองกรมหมื่นนเรศรและพระยาพิพัฒโกษาเปนหนี้มร.เย ตราซิ 
                     46______________.ร.5 ก.14/4 แกรซีทําแปลนปอม กะประมาณราคา 
                     47______________.ร.5 อ.16.2/48 เร่ืองพระราชทานตราแกมองซิเออรแกรซี 
                     48______________.กต.38/6 เร่ืองมองซิเออแกรซิคืนตราเคร่ืองราชอิศริยาภรณมาขอเปลี่ยนใหม 
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รวมกับคณะของพระองคเจาสายสนิทวงศ49  ทั้งหมดนี้เปนเอกสารจดหมายเหตุที่พบหรือมีผูพบ
แลวทั้งกอนหนานี้จนถึงปจจุบันเทานั้น  บางฉบับมีผูใชอางอิงแลวและบางฉบับก็ยังไมมีผูนําไปใช  
เปนไปไดวาตอไปภายหนาอาจจะมีผูพบเพิ่มข้ึนอีก 
                ในขณะที่หลักฐานช้ันตนประเภทจดหมายเหตุและส่ิงพิมพสยามไดแสดงขอมูล
หลักฐานที่สําคัญอัน บงบอกถึงความสัมพันธที่ยาวนานระหวางรัฐบาลสยามกับนายโยอาคิม กรา
ซี หลักฐานส่ิงพิมพตางชาติก็ทําใหทราบวานายกราซีและบริษัท Grassi Brothers ไมไดเปนที่รูจัก
กันแตเพียงส่ิงพิมพในสยามเทานั้น แตยังมีหนังสือพิมพจากประเทศอื่นที่เสนอขาวนายกราซีใน
นามของ Messrs.Grassi Brothers ดวย เชน หนังสือพิมพ Straits Times Weekly จากสิงคโปร
เปนตน    โดยในคอลัมน Bangkok News ของส่ิงพิมพดังกลาวไดลงขาวถึงบรรยากาศงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 30 ป ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในวันศุกรที่ 21 
กันยายน ค.ศ.1883  โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ทรงกลาวขอบคุณบุคคลและ
หนวยงานตางๆ  และมีขอความตอนหนึ่งเกี่ยวกับการสรางปอมปนวา “…ปที่แลวเราพูดถึงการ
เสนอใหสรางความแข็งแกรงของปอมที่ปากน้ํา ดวยพลังของเจาหนาที่ตอนนี้ทําไปไดกาวหนาแลว  
ปอมผีเส้ือสมุทรนั้นสรางไดยอดเยี่ยมและมีกองทหารรักษาการณก็ไดรับการฝกใชปนมา  ที่เราได
ทําการทดสอบไปเปนที่นาพอใจมาก..” 50  
                 นอกจากนี้ในหนังสือพิมพฉบับเดียวกันของสิงคโปร ยังบรรยายภาพความคึกคักร่ืนเริง
ของบรรยากาศในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาขณะมีอายุ 30 ชันษาของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  มีขอความตอนหนึ่งวา “  Messrs.Grassi Bros & Co. ไดจัดแสดงตัวอักษร
ที่กอเปนโครงสรางสงางามเปนคําถวายพระพรที่ประดับไฟระยิบระยับวา  Siam,Europe, 
Advance, Prospers.,Telegraph, Postal Union,Long Live The King”  51     
                ตอมา ขาวของนายกราซีก็ปรากฏอีกคร้ังใน พ.ศ.2430 (ค.ศ.1887)  มีเนื้อความวา 
       

                   “เรามีความยินดีที่จะแจงใหทราบวา Messrs.Grassi Brothers ...จะมาพรอมกับ
บรรทุกโครงเหล็กมาในจํานวน 17 ตูภายในหกสัปดาห  นอกจากนี้ยังเราไดยินมาวาทางบริษัทจะ
สามารถเร่ิมวิ่งบรรทุกตูของไดในเดือนเมษายน  ...ผูรับเหมาไดดําเนินการรักษาตลอดทั้งเสนทาง

                                                  
                     49สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ.ร.5 ต.2.5/109 โยกิมแกรซซีถวายคําอธิบายวิธีขุดคลอง 
                     50Straits Times Weekly. Issue, 4 October 1883, Page 10 
                     51Ibid,10. 
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เปนเวลา 1 ปนับจากวันที่เปดใชงาน  ....การรวมหุนกันทําธุรกรรมตอไปก็ไดเกิดขึ้น  และก็ไดรับ
การใชงานใหมๆหลายอยาง” 52 

                ชื่อนายกราซีและบริษัทไดออกส่ือส่ิงพิมพสิงคโปรอีกคร้ังในขาวการกอสรางทางรถไฟ
จาก Pulau Sebang ไปยัง Malacca ลงใน The Singapore Free Press and Mercantile 
Advertiser มีเนื้อความโดยยอดังนี้  
 

                  “... 3 ปที่ผานมา Messrs.Grassi ผูไดรับสัมปทานท่ีดินและอนุญาตใหสรางทาง
รถไฟ ไดสํารวจเสนทางแลว....การกอสรางทางรถไฟน้ีถาเปนโคโลนีสามารถยืมไดถึง 150,000 
ดอลลารไปยังรัฐพื้นเมืองเพื่อสรางทางรถไฟ  ซึ่งมันจะเปนเร่ืองที่ยากมากหากรัฐบาลไมสามารถ
หาเงินมากอสรางทางรถไฟภายในดินแดนของตัวเอง...”53 
 

               นอกจากนี้ยังมีหลักฐานประวัติศาสตรแบบติดที่ ทําใหทราบปศักราชที่เสียชีวิตของนาย
อันโตนิโอ กราซีผูเปนพี่ชายนายกราซี  คือ ขอความจารึกที่สุสานของนายอันโตนิโอ กราซี เปน
สุสานทรงปรางคแบบสยามแตมียอดเปนไมกางเขนประดับอยูเหนือนภศูล ที่ดานหนึ่งของสุสาน
เขียนวา  
 

“ALLA MEMORIA 
DI   

ANTONIO DE'GRASSI 
CAPODISTRIANO. 

CHE NELL’AMORE DI DIO 
E DELLA PATRIA 

VISSE E MORI 
MDCCCLXXXVII.” 

 

                                                  
                     52“Siam News” Straits Times Weekly .Issue, 12 December 1887, Page 4. 
                     53The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser (1884-1942), 1 September 1898, Page 3. 
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               คําแปลคือ  “เปนอนุสรณความทรงจําของ  Antonio De Grassi ชาวคาโปดิสเตรีย  ใน
ความรักของพระเจาแหงดินแดนอันเปนบานเกิดเมืองนอนและสิ้นชีวิต  ,1887”   และอีกดานหนึ่ง
ของสุสานเขียนวา  
 

“LA TUA DESOLATA CONSORTE 
GIOVANNA NATA CIAMPI 

ED IL FIGLIO AURELIO 
TI PIANGONO AMARAMENTE 
IL FRATELLO GIOACHINO” 

มีความหมายวา  “Giovanna Nata Giampi ภรรยาผูโศกสลด 
และ  Aurelio บุตรชายผูรํ่าใหแสนสาหัสของคุณ 

Gioachino นองชายเปนผูทําอนุสาวรียนี้” 

 
               เอกสารที่จะนํามาใชวิเคราะหรูปแบบทางสถาปตยกรรมประกอบดวยหนังสือของ  วิจิตร 
เจริญภักตร ชื่อเร่ือง ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตก จากคริสเตียนตอนตนถึงสมัยใหม  ให
คําจํากัดความถึงกระบวนการความเคล่ือนไหวของนีโอคลาสสิคซิสม(Neoclassicism) และ โร
แมนติคซิสม (Romanticism)  วา  นีโอคลาสสิคซิสมหมายถึง การฟนฟูคลาสสิคโบราณ  คือกรีก
และโรมันข้ึนมาใหม  แตโรแมนติคซิสมไมไดหมายถึงการฟนฟูรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดโดยเฉพาะ  
แตหมายถึงเจตคติของจิตใจที่อาจแสดงออกไดหลายวิธีการ  รากฐานของทั้งสองอยางนี้มาจาก
ความมีเหตุมีผล หรือ Rational  ซึ่งตรงกันขามกับการตกแตงจนเกินหนาที่ใชสอยจริงอยางยุคบา
โรค-โรโคโค54 
               ในเอกสารประกอบการสอนรายวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 3 ของ สุนนท ปาลกะ
วงศ ณ อยุธยา กลาววาในชวงเวลาระหวางป ค.ศ.1800 ถึงในราว ค.ศ.1900 นั้น งาน
สถาปตยกรรมที่นับวามีอิทธิพลอยางสูงในโลกตะวันตกมีอยู 2 กลุม ไดแก งานสถาปตยกรรมแบบ
คลาสสิกและงานสถาปตยกรรมแบบโรแมนติก  ทั้งสองแบบนี้ยังเปนงานสถาปตยกรรมที่ผูกพันอยู
กับอดีต  ในขณะที่ความกาวหนาทางอุตสาหกรรมในสมัยศตวรรษที่ 19  ทําใหเกิดความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกตะวันตก ซึ่งผลักดันใหเกิดการคนควาหาแนวทาง

                                                  
                    54วิจิตร เจริญภักตร.ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวันตก : คริสเตียนตอนตนถึงสมัยใหม .(กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526),หนา 202 . 
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ออกแบบงานสถาปตยกรรมแบบใหมและหลุดพนจากการหวนถึงอดีต   ตอมาก็ไดพัฒนามาเปน
งานแบบ(อินเตอรเนช่ันแนลสไตล) International Style55    
                 ในเอกสารประกอบการบรรยายในชั้นเรียน เร่ือง สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ(พ.ศ.2394-พ.ศ.2411)เขียนโดยสมชาติ  จึงสิริอารักษ มีการ
อธิบายถึงอาคารที่นิยมในอาณานิคมอังกฤษ ในที่นี้หมายถึง สิงคโปร คือ อาคารแบบที่ผสมกัน
ระหวาง แบบ Palladian (มาจากชื่อ Andrea Palladio สถาปนิกอิตาเลียนสมัยเรอเนสซองซ) กับ 
Georgian (สถาปนิกอังกฤษในชวงศตวรรษที่ 18) ซึ่งทั้งสองแบบเปนที่นิยมในอังกฤษกอน แลวจึง
แพรมายังอาณานิคมในชวงศตวรรษที่ 19  เรียกวา Anglo-Straits Eclectic Style มีลักษณะคือ 
นําเอาองคประกอบสถาปตยกรรมคลาสสิค(ในที่นี้หมายถึง Neo-Classicism)มาประดับอาคาร 
เชน เสา และหนาบัน ฯลฯ  การกอสรางอาคารรูปแบบพัลลาเดียน(Palladian Style) ดังกลาวนั้น 
เร่ิมปรากฏในสิงคโปรมากอนหนานี้แลวคือมีอายุในชวงสมัยรัชกาลที่ 4เมื่อเทียบเวลากับสยาม   ที่
แพรหลายมักจะมีแผนผังอาคารแบบสมมาตรที่กําหนดความยาวของผังโดยแบงเปน 5 สวน เนน 3 
สวน มาใช คือ สวนกลางและปลายสองขางเช่ือมดวยอาคารแนวยาว  สวนที่เนนจะเสริมดวยมุข
หลังคาจ่ัว(แบบกรีก)  มีแนวเสารับหลังคาแบบวิหารกรีกประมาณ 5-7 ตน56  นอกจากนี้ยังมี
คําอธิบายตางๆเกี่ยวกับลักษณะอาคารแบบอ่ืนๆ ตอมาก็ ตีพิมพฉบับเต็มในหนังสือชื่อ 

สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480  ในเลมนี้ทําใหเห็นพัฒนาการทาง
สถาปตยกรรมตะวันตกของชางทั้งหลายในสยาม โดยอาคารแบบตะวันตกที่พบในสมัยรัชการที่ 5 
นั้น จะมีทั้งอาคารแบบที่เปนตะวันตกแท และอาคารที่แบบตะวันตกที่สรางแบบพื้นเมือง รวมทั้งมี
ตัวอยางงานของนายโยอาคิม กราซีประกอบดวยหลายอาคาร  มีการสรุปลักษณะสําคัญของ
อาคารแบบตะวันตกในสยามไววา  
 

                   “...  ส่ิงท่ีสยามคิดวาเปนเพียงสัญลักษณของความเจริญเทานั้นในตอนแรก แตใน
ที่สุด มันคอยๆ กลืนกินความเปนสยามด้ังเดิมไปหมดอยางที่สยามก็ไมอาจจะคาดคิดได แมวา
สยามจะปลอบใจตนเองในเร่ืองวัฒนธรรมด้ังเดิมของตนเอง ที่คิดวายังมีอิทธิพลในจิตใจพลเมือง

                                                  
                      55 สุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา.ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 3 : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 262-

109.(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,2547),หนา 2. 
                      56 สมชาติ จึงสิริอารักษ.เอกสารประกอบการบรรยายในชั้นเรียน เร่ือง สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาฯ(พ.ศ.2394-พ.ศ.2411) .อัดสําเนาวันที่ 9 ก.ค. 2551. 
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เหนืออารยธรรมตะวันตกอยู แตในความเปนจริงแลว วัฒนธรรมเดิมที่เหลืออยูเปนเพียง
สัญลักษณเดิมๆ ที่มีโครงสรางแบบตะวันตกคํ้าจุนอยูเทานั้น...”57 

 
                ผลงานของเพ็ญสุภา สุขคตะ ในเร่ืองเยี่ยมเรือนเยือนอดีต กลาวถึงภูมิหลังการเกิด
แนวความคิดสรางสถาปตยกรรมแบบยุงเกนสติล หรืออารตนูโววา ภาพสังคมยุโรปตะวันตก  
โดยเฉพาะอังกฤษและฝร่ังเศสในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 นั้น เปนยุคที่ชนช้ันกลางกําลัง
ต่ืนตัวตอการปฏิวัติอุตสาหกรรม อํานาจจากชนชั้นศักดินาไดถูกกระจายมาสูสามัญชนมากข้ึน  
ฉะนั้น รูปแบบศิลปกรรมก็ยอมตองมีการเปล่ียนแปลงชนิดหนามือเปนหลังมือเพื่อใหสอดคลองกับ
แนวความคิดใหม ที่ปฏิเสธรากเหงาของศักดินา58   ตอมา ผูเขียนคนเดียวกันนี้ไดรวบรวมชื่อเรียก
องคประกอบทางสถาปตยกรรมตะวันตก ทั้งในแงของความงาม หนาที่การใชงาน และ 
ความหมาย ไวในหนังสือเร่ือง นามาสถาปตย59 
                อยางไรก็ดี แมวาที่ผานมาจะไดมีผูรวบรวมนําเอาเอกสารช้ันตน และเอกสารช้ันรองที่
พบในปจจุบันมาทําการศึกษาสวนหน่ึงแลว  แตหลักฐานโดยมากน้ันแสดงใหเห็นขอจํากัดวาพบ
เพียงบริษัทเอกสารที่มีชื่อและรายละเอียดที่เปนการกลาวถึงระหวางนายกราซีกับเจานายช้ันสูง 
ทวาทั้งอาคารที่พักอาศัย อาคารราชการ  อาคารทางศาสนา ที่นายกราซีไดออกแบบนั้น  ในเร่ือง
แนวความคิดในการออกแบบอาคารแตละหลังยังไมพบเอกสารช้ันตนที่บันทึกไวอยางชัดเจนนัก 
และยังไมมีการหาเอกลักษณในสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซี   ทั้งนี้จึงจําเปนตองมีการ
ทบทวนวรรณกรรมและพิจารณาตัวอาคารอีกคร้ัง อยางนอยที่สุดในเวลาที่มีอยูระหวางการศึกษา
คนควาคร้ังนี้อาจทําใหคนพบขอสังเกตเพิ่มเติม หากมีหลักฐานเพิ่มเติมจากแหลงอ่ืนก็จะนํามาใช
ตอไป ซึ่งอาจจะนําไปสูขอมูลใหมได 

                                                  
                     57สมชาติ จึงสิริอารักษ.อางแลว หนา 1. 
                               58เพ็ญสุภา สุขคตะ .เยี่ยมเรือน เยือนอดีต.(กรุงเทพฯ : รวมดวยชวยกัน, 2543),หนา 111. 

                     59_________.นามาสถาปตย.(กรุงเทพฯ:สารคดี,2547),หนา -. 
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บทที่ 3 
ชีวประวัติของนายโยอาคิม กราซี 

 
 จากการศึกษาท่ีผานมาในบทที่ 2 ทําใหทราบวาการสืบคนประวัติของนายโยอาคิม 

กราซี (ค.ศ.1837-ค.ศ.1904)ไดมีผูริเร่ิมทําการเรียบเรียงและพิมพเผยแพรมาแลวสวนหน่ึงคือ 
การคนควาของผุสดี ทิพทัส ในเร่ืองชางฝรั่งในกรุงสยาม Lucio Nalesini กับการคนควาตาม
รอยครอบครัวกราซีจากสุสานนายอันโตนิโอ กราซีที่คาโปดิสเตรีย  ศรันย ทองปาน  ที่มี
บทความตีพิมพเร่ืองนายโยคิม แกรซีกับสถาปตยกรรมฝรั่งในสมัยรัชกาลที่ 5   สมชาติ จึงสิริ
อารักษ  ในเร่ืองสถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 -พ.ศ.2480  พีระศรี โพวาทอง 
ในเร่ืองชางฝร่ังในกรุงสยาม ตนแผนดินพระพุทธเจาหลวง และ Philippe de Lustrac  ที่
สืบคนเร่ืองบุตรชายนายกราซีผูเปนนักประพันธดนตรีในฝร่ังเศสแตการคนควานั้นไดชวย
เปดเผยหลักฐานเกี่ยวกับตัวนายโยอาคิม กราซีเพิ่มเติมดวย    

    อีกสวนหนึ่งคือเอกสารบางฉบับที่มีการเรียบเรียงประวัติของสถานที่แตละแหงหรือ
หนวยงานที่มีนายโยอาคิม กราซีเขาไปเกี่ยวของกับการออกแบบกอสราง  ส่ิงพิมพสยามใน
สมัยรัชกาลที่ 5  และจากเอกสารช้ันตนทั้งที่ตีพิมพแลวและยังไมไดตีพิมพ หลักฐานตางๆที่
รวบรวมมาจึงทําใหพอทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับนายโยอาคิม กราซีจํานวนหนึ่ง  ในบาง
หลักฐานส่ิงพิมพและเอกสารชั้นตนทั้งฉบับที่เปนภาษาไทยและภาษาอ่ืนนั้น  บางฉบับก็
สามารถเช่ือมโยงไปยังแหลงขอมูลอ่ืนได  หากแตบางคร้ังก็ไมปะติดปะตอกัน  ซึ่งอาจเกิดจาก
สภาพของหลักฐานที่หาความตอเนื่องไดยาก และขอจํากัดดานการอานและแปลภาษาของ
ผูเขียนเอง จึงนําเพียงส่ิงที่พบมาเรียบเรียงเพิ่มเติมเทานั้น และสําหรับบทนี้ขอแปลง ค.ศ.เปน 
พ.ศ.เทาที่จําเปน 
 
การเดินทางของนายโยอาคิม กราซี 

     นายโยอาคิม กราซี(Joachim Grassi/ Gioachino Grassi) คือสถาปนิกฝร่ังที่เดิน
ทางเขามาในสยามสมัยรัชกาลที่   5  และเปนชางฝร่ัง รุนแรกที่นําเอารูปแบบงาน
สถาปตยกรรมนีโอคลาสสิคมาใหเปนที่รูจักในสยาม  เกิดเมื่อป ค.ศ.1837(พ.ศ.2380)(ภาพท่ี 
1) ที่เมืองคาโปดิสเตรีย (Capodistria) ขณะที่ดินแดนยังคงเปนสวนหนึ่งของจักรวรรดิ
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ออสเตรียฮังการีอยูภายใตการเปนปกครองของราชวงศฮับสบวรก(Habsburg) แหงอาณาจักร
ออสเตรีย  นายกราซีจึงมีสัญชาติที่ไดมาต้ังแตแรกเกิดเปนชาวออสเตรีย ปจจุบันคาโปดิสเต
รียคือเมือง Koper เมืองทาของประเทศสโลเวเนีย(Slovenia)ต้ังอยูริมทะเลเอเดรียติค
(Adriatic) ซึ่งเปนทาสําคัญของการคมนาคมที่จะนําเขาสูยุโรปตอนกลาง1(ภาพที่ 2)  ยังไมพบ
ขอมูลชวงอายุของนายกราซีกอนที่จะเดินทางออกจากยุโรป  แตขณะนั้นสยามคงจะยังอยู
ในชวงสมัยปลายรัชกาลที่ 4 เปนอยางนอย   คนตางชาติรุนเดียวกันกับนายกราซีเองก็คงจะ
เปนผลผลิตจากสังคมยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมไมทางตรงก็ทางออมที่รับรูเร่ืองราวของ
มนุษยรวมยุคเดียวกันที่หลายคนตองการเดินทางออกจากยุโรปเพื่อไปเส่ียงโชคทางการงาน
หรือแสวงหาความทาทายเชนเดียวกับพอคา  หรือนักเดินทางรอบโลกในหนังสือทองเที่ยวยุค
บุกเบิกที่ตีพิมพหลายๆเลมเกี่ยวกับดินแดนตะวันออกอันเต็มไปดวยจินตนาการและความล้ี
ลับในชวงเวลาที่รวมสมัยกับนายโยอาคิม กราซี  ซึ่งทําใหใครก็ตามที่เกิดในยุคโรแมนติค
คอนขางเห็นจนชินตากับการเปล่ียนแปลงภายในประเทศของตนและสามารถรูจักโลกใหม
ผานคําบอกเลาหรือภาพทางส่ือตางๆโดยไมตองจินตนาการมากนัก  หรือถายังอยากไปเห็น
ดวยตาก็ตัดสินใจออกเดินทางเองเสียเลย  อีกประการคือ ประโยชนของสนธิสัญญาการ
เดินเรือระหวางราชอาณาจักร  เปนแรงจูงใจใหพอคาออกเดินทาง และแรงงานท่ีเกิดข้ึนมาก
อยางรวดเร็วหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศตะวันตกอาจทําใหมีการแขงขันสูง  ใน
กลุมคนรุนใหมในยุคนั้น จึงมีความตองการเดินทางออกนอกประเทศในการหาโอกาสนําอาชีพ
ของตนไปใชประโยชนในดินแดนอ่ืนซึ่งนาจะดีมากกวาอยูในที่ๆเต็มไปดวยการแขงขันอันจําเจ   

   ในเร่ืองการเดินทางไปยังดินแดนตางๆ ยังคงใชเรือขามทวีป  คลองสุเอซเปนคลอง
ขุดใหมในเมืองอียิปต เร่ิมเปดใชอยางเปนทางการในป ค.ศ.1869(และอาจมีโอกาสใชไดขณะ
ยังไมเปดอยางเปนทางการก็ได)  สามารถลัดตอทะเลแดงกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน  ทําใหเรือ
กําปนใหญจากยุโรปมาคาขายในทวีปเอเชียไดโดยเร็ว  แนนอนวาเสนทางเดินเรือใหมนี้
สะดวกและออกจากยุโรปไดไวข้ึนยิ่งกวาเสนทางสายเดิมในอดีตซ่ึงจะตองเดินเรือออม

                                                 
                     1 เดิมทีสภาพภูมิศาสตรของ Capodistria เปนเกาะในทะเลเอเดรียติค ตอมามีการเช่ือมโยงเขากับแผนดิน
ในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 19 สวนเร่ืองของเอกราชนั้นดินแดนนี้ตกอยูภายใตอํานาจของอาณาจักรบาวาเรียและนครรัฐเวนิซ 
ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 9 และ อยูภายใตการปกครองของราชวงศ Habsburg แหงอาณาจักรออสเตรีย ในคริสตศตวรรษที่  14   
จนถึงเดือนตุลาคมป ค.ศ. 1918 จึงเปนรัฐอิสระของชาวสโลวีน, โครอัทและเซิรบไดรับการกอต้ังข้ึน  เกิดการรวมตัวกับชาติ
ดังกลาว  ภายหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายทางการปกครอง และเพิ่งไดรับเอกราชอยางเปนทางการเมื่อ 7 ตุลาคม ค.ศ.
1991 
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แหลมกูดโฮปและกินเวลาอีกมากเปนเทาตัว2  นายโยอาคิม กราซี ก็คงจะไดใชประโยชนจาก
เสนทางนี้เหมือนอยางชาวยุโรปคนอ่ืนๆ3    มีเมืองทารายทางหลายเมืองที่พรอมรองรับเรือ
ขนาดใหญ  เมืองทาจะคึกคักยิ่งกวาเดิมเมื่อมีคนมากข้ึนมารอลงเรือจากทานั้นไปยังทานี้   
ทวาไมมีเอกสารใดบันทึกรองรอยวานายโยอาคิม กราซีมีเปาหมายแรกคือที่ทาของเมืองไหน 
และเดินทางออกจากยุโรปในวันเวลาใด มีเพียงเอกสารสยามที่บอกวากอนหนานี้เขาไดทํางาน
ที่เมืองจีนมาชานานแลว  ซึ่งก็คือทํางานใหกับรัฐบาลของฝร่ังเศสที่เมืองเซี่ยงไฮอยูระยะหนึ่ง 
แตไมมีการระบุวาเปนงานอะไร 4 และชีวิตตอจากเซี่ยงไฮ เขายังไมคิดกลับยุโรปหากแตวา
เดินทางตอไป  ในที่สุดก็เดินทางมาถึงเมืองบางกอกของประเทศสยามในชวงเดือนมิถุนายนป 
ค.ศ.1870  การมาสยามของนายกราซีนี้ก็เชนเดียวกับชาวตางชาติอ่ืนๆที่ไดรับอานิสงคจาก
การเปดประเทศรับฝร่ังตะวันตกที่เร่ิมมีมาต้ังแตคร้ังสมัยรัชกาลกอน อันสืบเนื่องเร่ือยมาต้ังแต
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชแหงกรุงศรีอยุธยา  สยามในคราวสมัยอยุธยานั้นถาเทียบกับ
สยามสมัยรัชกาลที่ 5 ถือเปนการเปดประเทศรับฝร่ังในสถานการณที่ตางไป คือ การมี
สนธิสัญญาบาวริงในสมัยรัชกาลที่ 4  ซึ่งนําพาส่ิงใหมใหเกิดข้ึนกับบานเมืองมากกวาที่เคย
เปนมา  ทําใหเกิดการต่ืนตัวตอการตอนรับอารยธรรมใหมของสยาม  ผลของสนธิสัญญาบาว
ริงทําใหสยามมีชาวตางชาติมาอาศัยมากข้ึนอยางรวดเร็วตามลําดับ     

  ในระยะแรกนั้นนายโยอาคิม กราซีไดเ ร่ิมงานกับหางคาไมชื่อบอนเนอวิลล
(Bonneville)  เปนบริษัทของชาวฝร่ังเศสในบางกอก5  ในขณะนั้นตรงกับ พ.ศ.2413   สยาม
อยูในชวงตนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5(พ.ศ.2411-

                                                 
                   2 ดรุโณวาท เลม 1 นัมเบอร 1 วันอังคารเดือน 8 แรมเกาคํ่า ปจอ ฉอศก 1236 ราคาแปดบาทปหนึ่ง พิมพในงาน
พระราชทานเพลิงศพ พันตํารวจเอก ม.จ.มนูญศิริ เกษมสันต ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม 11 มิ.ย.2512.(พระนคร : แพรการ
ชาง,2512),หนา 44. 
                   3 Lucio Nalesini.Una Tomba in stile Siamese a Capodistria-Koper – Slovenia (Online).Accessed 20 
August 2009.Available from http://freeweb.siol.net/raspaolo/lucio/tomba.htm 
                   4 ไมมีหลักฐานเอกสารมากนักเก่ียวกับนายกราซีขณะอยูเซ่ียงไฮ นอกจากเอกสารช้ันตนช้ินนี้ คือสํานักจดหมาย
เหตุแหงชาติ.ร.5 ค. 21/1 เร่ือง มิสเตอแกรซี ติดเงินเจาพนักงานตางๆ. กลาวถึงนายกราซีวา “ไดทําราชการในคอเวอนแมนต
ฝร่ังเศสที่เมืองจีนเปนอันชานานแลว”  ฝร่ังเศสไดสัมปทานในเซ่ียงไฮมาต้ังแต ค.ศ.1849 ในชวงนั้นจึงเปนแหลงคาขายช้ันนํา
และเปนศูนยรวมโรมันคาทอลิก 
                   5 พีรศรี โพวาทอง,ชางฝรั่งในกรุงสยาม : ตนแผนดิน พระพุทธเจาหลวง .(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2548),หนา 10. เจาของหางไมคือนายเอ็ดเวิด บอนเนอวิลล ( Mr. E. Bonneville)ชาวฝร่ังเศส 
นอกจากจะเปนคนท่ีเคยจางนายกราซีทํางานแลว  ยังเปนผูรับซ้ือโรงงานตอจากนายโยอาคิม กราซีเมื่อบริษัท Grassi 
Brothers and Co. ปดตัวลงไปในป ค.ศ.1893  
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พ.ศ.2453)ในชวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุ 17 ชันษา 
และพึ่งจะเสด็จข้ึนครองราชยได 2 ป และยังไมมีพิธีบรมราชาภิเษกคร้ังที่ 26  ตอมา งานใน
บริษัทคาไมไมคอยเจริญกาวหนานัก นายกราซีจึงอยูในระหวางการตัดสินใจเดินทางกลับ
ยุโรป และขณะนั้นเองเขาก็ไดงานใหมชิ้นแรกซ่ึงก็คือสัญญาวาจางออกแบบกอสรางคองคอร
เดียคลับ(Concordia Club) อันเปนสโมสรของฝร่ังแหงแรกในสยาม จึงทําใหเขาตัดสินใจยัง
ไมเดินทางกลับบานเกิดในตอนนั้น 7 จากนั้นมาก็มีงานเพิ่มข้ึนตามมาอีกจนเปนที่รูจัก   

   ขาวการตายของเขาในหนังสือพิมพบางกอกไทมสไดเผยถึงคําถามที่วานายโย
อาคิม กราซีคือใคร และมาทําอะไร  การคิดเดินทางออกจากสยามหลังการทํางานบริษัทคาไม 
ทําใหพบเหตุผลบางประการในเปาหมายการเดินทางมายังเอเชีย  คือ เปนไปไดวาเขาอาจ
เดินทางมาเพื่อแสวงโชคกอน หากไมกาวหนาก็คงกลับยุโรป มากกวาที่จะเปนการมา
ทองเที่ยวผจญภัยเพื่อใชชีวิตอยางโลดโผนในในดินแดนที่ยังหางไกล  ยังไมพบขอมูลเกี่ยวกับ
งานที่เซ่ียงไฮ  และเหตุใดนายกราซีถึงเดินทางออกจากเซ่ียงไฮเพื่อมาแสวงโชคตอในสยาม
แทนที่จะไปสรางอาชีพในดินแดนอ่ืน  เพราะระหวางระยะทางจากเซ่ียงไฮมาบางกอกก็มีเมือง
สําคัญอีกหลายแหงในละแวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่เต็มไปดวยทรัพยากรโดยเฉพาะไซ
งอนและสิงคโปรที่มีทาเรือใหญเดินทางไปมาสะดวก  ทั้งนี้นายกราซีอาจมีผูชักชวน หรืออาจ
มองเห็นโอกาสการสรางรายไดหากเร่ิมชีวิตในสยามกับบริษัทคาไม  ซึ่งขณะนั้นสยามมี
ทรัพยากรไมมาก รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ  แตอาจไมคาดคิดมากอนวาจะไดมา
ทํางานใหกับชาวสยาม  ฝร่ังในสยาม  หรือไดทํางานใหพระมหากษัตริย จนกระทั่งไดมา
ทํางานออกแบบคองคอรเดียคลับ งานนี้จึงเปนงานชิ้นแรกที่พลิกชะตาชีวิตใหทํางานอยูใน
สยามตอไป  เปรียบเสมือนใบเบิกทางใหไดมีโอกาสแสดงความเปนมืออาชีพอยางตอเนื่อง
และทําใหมีคนรูจักนายกราซี   

                                                 
                       6 พิธีบรมราชาภิเษกคร้ังที่  1 คือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2411  สวนคร้ังที่ 2  คือ วันที่  16  ตุลาคม พ.ศ. 2416  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประสูติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 ทรงมีพระนามเดิมตามลําดับดังนี้   1.
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟา จุฬาลงกรณ (ใชเรียกใน พ.ศ.2396-2411) 2.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาลงกรณ 
กรมขุนพินิจประชานาถ (ตอนพระชนมายุ 15 พรรษา) 3. พระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว(หลังพิธีบรมราชาภิเษกคร้ังที่ 2) 
                       7 “Death of Mr.Grassi” Bangkok Times,Monday,26th September,1904 .“ ...He joined the firm of 
Bonneville ,the timber merchant,but the outlook was not very bright and he was on the point of leaving the 
country when he got the contract to build the Old Concordia Club –the first club in Bangkok…” 
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    บางกอกในตอนที่นายกราซีเดินทางเขามามีชาวตางชาติมาอาศัยอยูมากแลว คน
อ่ืนๆก็คงเห็นวาสภาพดินฟาอากาศของบางกอกนาอยู ยุงไมชุกชุมเทาเมืองหลวงที่เปนปาฝน
ริมทะเล  เดินทางไปมาสะดวก สยามมีทรัพยากรมากคงจะเปนแหลงทําเงิน  นามาทํางาน  คา
ครองชีพในบางกอกคงถือวาไมแพง เมื่อเทียบกับเมืองทาสําคัญๆอยางสิงคโปร เซี่ยงไฮ  ขอดี
เหลานั้นเองคงจะเปนสาเหตุจูงใจหนึ่งที่ชักนําใหนายโยอาคิม กราซีพอใจที่จะเลือกเดิน
ทางเขามา  อยางไรก็ดี ขอสงสัยทั้งหมดเกี่ยวกับการเดินทางมายังบางกอกของนายกราซียังคง
เปนคําถามตอไป 
 
ครอบครัวกราซี 

      เร่ืองของสัญชาติของพี่นองตระกูลกราซีนี้ในอดีตคอนขางคลุมเครือในเอกสาร
ส่ิงพิมพตางๆที่มักจะกลาวไมเหมือนกัน  มีทั้งอิตาเลียน ฝร่ังเศส ออสเตรียน    แตใน
ความรูสึกของชาวสยามสมัยนั้นยังคงมองวาพี่นองตระกูลนี้เปนนายชางอิตาเลียนอยูนั่นเอง 
แมจะทราบวาเคยทํางานใหกับฝร่ังเศสที่เซี่ยงไฮมานานแลว  และมีหลักฐานวาเขาเคยเปนคน
ในบังคับของกงสุลออสเตรีย ที่ภายหลังมาเปลี่ยนสัญชาติเปนฝร่ังเศส ตองส่ือสารกับชางชาว
สยาม ชาวจีน มีเพื่อนรวมงานหลายเชื้อชาติ  และเนื่องจากคนสยามคงคุนชินกับงานกอสราง
รูปแบบที่ชางอิตาเลียนสวนใหญทํา จึงเหมารวมวา หางกราซีบราเดอร เปนบริษัทของคนอิตา
เลียน อยางไรก็ดีภาษาที่ใชส่ือสารเมื่อแรกเกิดคงจะเปนจะเปนภาษาอิตาเลียนมากกวาภาษา
อ่ืน  (เชนเดียวกับขอความจารึกในสุสานของนายอันโตนิโอ กราซี) บางคร้ังจึงมีคนเรียกเขาวา 
"ซินยอรกราซี"   

   ชื่อเรียกที่พบมากอีกคือ มิสเตอรแกรซี  และช่ือที่มีคํานําหนาแบบฝร่ังเศส อาทิ ชื่อ
แมสเยอกราซี แมสเยอแกรซี มองซิเออกราซี  บางคร้ังก็มีผูเรียกช่ือแบบสยามเปนนายหางกรา
ซี  หรือเรียกช่ือบริษัทกราซีบราเดอรแอนดโกแทนช่ือจริง  นอกจากนี้ยังมีการเรียกวา โยคิม 
กราซี เย กราษซี ยี กราซี และที่ออกเสียงเพี้ยนไปเปนยุงกิง แกรซี ซินญอคริสซี หรือนายแตรซี 
ก็มี   สวนสมาชิกครอบครัวกราซีที่ถูกกลาวถึง มักจะใชคําเรียกวา นายอันทอนิ กราซี/ อันกอนิ 
ตราซี บาง  หรือเรียกวา นองนายกราซี  โดยไมเอยช่ือ  เปนตน   ในเอกสารชั้นตนเชนหนังสือ
จดหมายเหตุและส่ิงพิมพสยามเชนขาวหนังสือพิมพ บางเลมสามารถพบชื่อเรียกนายโยอาคิม 
กราซีหลายแบบในฉบับเดียวกัน อยางเชนในหนังสือราชกิจจานุเบกษา จดหมายเหตุสยาม
ไสมย ของหมอซามูเอล เจ สมิธ หนังสือคอรทขาวราชการ ของเจานาย 11 พระองคชวยกัน
แตง ฯลฯ สวนในภาษาอื่นก็จะพบชื่อบริษัท  Grassi Brothers ,Messrs.Grassi,Mr.Grassi 
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เชน Bangkok Times ส่ิงพิมพของสยาม New York Times ส่ิงพิมพของสหรัฐอเมริกา  และ 
Straits Times Weekly ส่ิงพิมพของสิงคโปร เปนตน 

   เทาที่ปรากฏในหลักฐานตางๆของสยาม  นายโยอาคิม กราซีมีพี่นองอยางนอยสอง
คน คือนายอันโตนิโอ กราซี (Antonio Grassi) (ค.ศ.1825 - ค.ศ.1887) และ นายยาโคโม กรา
ซี (Giacomo Grassi )(ค.ศ.1850-ค.ศ.1890)8  ทวาเอกสารลําดับเครือญาติจากทายาทรุนที่ 5 
ของครอบครัวกราซีทําใหทราบวานายโยอาคิม กราซียังมีพี่ชายอีกคนช่ือนายปเอโตร กราซี 
(Pietro Grassi)(เกิด ค.ศ.1835) แตไมปรากฏหลักฐานการเดินทางมาสยามพรอมกับพี่นอง
คนอ่ืนๆดวย  เอกสารนี้เรียงลําดับนายอันโตนิโอ กราซี( Antonio Grassi)เปนพอของนายโย
อาคิม กราซี    เมื่อเทียบปศักราชแลว จึงทําใหเขาใจวานาย Antonio สามารถเปนไดทั้งพอ
หรือไมก็เปนพี่ชาย  ซึ่งจริงๆแลวนาจะเปนพี่ชายมากกวา  อาจเปนเพราะชวงเวลาหางกันนาน
มากแลวจึงทําใหการลําดับเครือญาติเกิดความคลาดเคล่ือนไปทั้งจากการเรียบเรียงเอกสาร
ของเมืองคาโปดิสเตรียและจากการลําดับเครือญาติของทางทายาทครอบครัวกราซีเองซ่ึงเปน
สายของนายปเอโตร กราซีที่ไมใชทายาทสายตรงของนายโยอาคิม กราซี  แตอยางนอยก็ทําให
ทราบวาตระกูลกราซียังมีผูประกอบอาชีพคลายๆนายโยอาคิม กราซีอีกหลายคนกระทั่ง
ทายาทรุนปจจุบัน9 (ภาพที่ 3)  ในขณะท่ีแผนปายจารึกบนสุสานนายอันโตนิโอ กราซี  
(Antonio Grassi)  นั้นมีขอความตอนทายระบุวาอนุสาวรียนี้นายโยอาคิม กราซี(ในจารึกใชชื่อ 
Gioachino) ทําอุทิศใหพี่ชาย ไมใชพอ ดังนั้นนายโยอาคิม กราซีจึงนาจะเปนลูกชายคนกลาง
เมื่อเทียบกับปที่เกิดของบรรดาพ่ีนอง  รูปแบบของสุสานดังกลาวมีลักษณะเปนทรงปราสาทมี
ยอดเปนปรางคหายอดแบบสยามแหงเดียวในยุโรป และเหนือยอดนภศูลข้ึนไปจบดวยไม
กางเขน(ภาพที่ 10)    นอกจากนี้ยังเคยมีหลักฐานคําบอกเลาของคนทองถิ่นดวยวา
ครอบครัวกราซีสงบุตรชายใหไปรํ่าเรียนที่เมืองเวนิซ(Venice)ในอิตาลี10   
                                                 
                    8 ปคริสตคักราชที่ระบุชวงชีวิตของนาย Antonio Grassi ,นาย Gioachino Grassi  และนาย Giacomo Grassi  
อางอิงจากเอกสารของเมืองคาโปดิสเตรียที่รวบรวมช่ือของบุคคลตางๆในเมือง  เผยแพรใน Aldo Cherini .Orro e Azzuro 

Uomi Distinti di Capris Giustinopoli Capodistria (Online). Accessed 13 April 2009.Avilable from  
http://www.webalice.it/cherini/PDF/OroAzzurro.pdf  คาดวาทางเมืองคาโปดิสเตรียไดมาจากการสืบคนปศักราชที่ระบุใน
สุสาน 
                    9เอกสารแสดงการลําดับเครือญาติของครอบครัวกราซีจากนาย Paolo Luigi Grassi ทายาทรุนที่ 5 ของ
ครอบครัวกราซี 
                     10 Lucio Nalesini.Grassi Brothers & Co..Koper Gioachino  Architect and Grassi Brothers in Bangkok 

end of 19th Century(Online). Accessed 13 April 2009.Avilable from  http://www.zrs-  
kp.si/sl/Zaloznistvo/annales/Anali20/nalesini_sl.htm  
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  อีกหลักฐานที่มีผูเผยแพรขอมูลออกมาลาสุดเมื่อปลายป 2010(พ.ศ.2553) มีการ
ระบุวา นอกจากบริษัทรับเหมากอสราง Grassi Brothers and Co.แลว  พี่นองกราซีก็ยังทํา
กิจการเดินเรือกลไฟ Siam River Steamboat Company วิ่งไปตามแมน้ําอีกดวย  นองชาย
ของนายกราซีที่ชื่อ นาย Giacomo Grassi มีอาชีพเปนวิศวกร  สวนพี่ชายที่ชื่อนาย Antonio 
Grassi  เปนประติมากร  นายโยอาคิม กราซี ไดสัญชาติฝร่ังเศสในป ค.ศ.1883 (พ.ศ.2426) มี
บุตรสามคนขณะใชชีวิตอยูในสยามที่เกิดจากภรรยาช่ือ Lucie Nho เกี่ยวกับภรรยานี้ไมมีการ
กลาวขอมูลใดๆมากนัก จึงไมทราบเชื้อชาติแนชัด แตชื่อของเธอและนามสกุลเมื่ออกเสียงแลว
ไมคลายช่ือภาษาสยามเลย  ชวนให สันนิษฐานวาอาจเปนคนในบังคับของสยาม(สัปเยค
สยาม)ที่มีเช้ือสายเอเชียในบริเวณอินโดจีนซึ่งเปนไปไดทั้งจีน ลาว ญวณ เขมร ซึ่งขณะนั้นมี
คนหลายเชื้อชาติมาขอเปนสัปเยคสยาม  และเธออาจเปนคริสเตียน เพราะใชชื่อคริสเตียน
ข้ึนตนแลวตามดวยนามสกุล  เร่ืองภรรยาของนายกราซีที่สยามจึงยังเปนคําถามตอไป    
นายกราซีมีบุตรชายคนแรกช่ือ Fèlix  Auguste Grassi เกิดใน พ.ศ.2423(ค.ศ.1880) , 
Eugène César Grassi เกิดใน พ.ศ.2424(ค.ศ.1881) และ Georges Raphael Grassi เกิด
ใน พ.ศ.2427(ค.ศ.1884) ตอนเด็กบุตรทั้งสามไดรับการศึกษาในสยามที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
(Assumption College หรือชาวสยามเรียกวา อาซมซานกอลแลซ)  นายกราซีขอสัญชาติ
ฝร่ังเศสใหบุตรทั้งสามใน ค.ศ.1889(พ.ศ.2432)  ทั้งบุตรและภรรยานั้นไมไดเดินทางออกจาก
สยามไปพรอมกับนายกราซีดวยใน  พ.ศ.2436 แตยังคงอยูในสยามตอไประยะหนึ่ง11  

   หลังจากนายโยอาคิม กราซีเดินทางออกจากสยามไปแลว ไมทราบวาสมาชิก
ครอบครัวที่เหลืออยูจะเปนอยางไรตอไป จนกระทั่ง พ.ศ. 2439 ไดมีมองซิเออรเลเดแคงทเยเด
อแฟร เอกอัครราชทูตชาวเบลเยียมมาเชาบานของนายโยอาคิม กราซีอยูตอ หลักฐานนี้พบใน
จดหมายของพระยาสุรศักด์ิมนตรี มีเนื้อความกลาวถึงบานนายโยอาคิม กราซีวา “...ในเวลานี้

                                                 
                     11 Philippe de Lustrac.” The Siamese Composer Eugène Cinda Grassi Bangkok 1881 - Paris 1941” 
Journal of Urban Culture Research.(volume 1,2010):p.16-37.วารสารน้ีออกโดยคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาฯ นาย 
Phillippe de Lustrac นี้เปนนักประวัติศาสตรนาฏศิลปอิสระ เขียนถึง นักประพันธเพลงชาวสยาม Eugène Cinda Grassi 
(1881-1941)บุตรชายของนายโยอาคิม กราซีผูไปใชชีวิตในฝร่ังเศสและมีบทบาทตอวงการดนตรีฝร่ังเศส  ขอมูลเก่ียวกับนาย 
Eugène César หรือ Eugène Cinda Grassi ไดเช่ือมโยงไปถึงเร่ืองการไดสัญชาติฝร่ังเศสของบุตรนายกราซี ใน ค.ศ.1889(
พ.ศ.2432)ทําใหทราบวาเขามีบุตรชายถึงสามคนอยูที่สยาม  ซ่ึงเขาไดยื่นขอใหบุตรทั้งสามเปนคนในบังคับฝร่ังเศสดวย 
ขอมูลที่เจาของบทความนํามาเปดเผยนี้เก็บรักษาโดยหอจดหมายเหตุกระทรวงตางประเทศในกรุงปารีส  นอกจากนี้บุตรชาย
นายกราซียังไดพบกับพระเจาอยูหัวที่ปารีสขณะพระองคเสด็จประพาสยุโรปคร้ังที่ 2 ดวย 
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ที่ๆเขาไดพักอยู เขาไดเชาบานมิศเตอเยแกรซีก็เปนบานดีบานใหญพอสมควรแกกําลังของเขา
แลว...”12 ตอจากนี้ไปก็ไมปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับครอบครัวกราซีที่ยังอยูในสยามอีก 
 
งานของนายโยอาคิม กราซี และบริษัทกราซี บราเธอร แอนด โก 

  งานออกแบบอาคารชิ้นแรกเร่ิมที่นายโยอาคิม กราซีทําอาจไมใชสยามเปนที่แรก 
เพราะกอนที่จะเร่ิมวิชาชีพสถาปนิกในสยามก็นาจะเคยมีประสบการณออกแบบมากอนบาง  
ในชวงปที่ ค.ศ.1845-ค.ศ.1863  มีการกอสรางโรงละครที่มีชื่อวา ฟาโน เตอาโตร เดลลา ฟอร
ตูนา(  Fano - Teatro della Fortuna)  ต้ังอยูที่ลานปอาซา เวนติ เซทเตมเบร( Piazza XX 
Settembre) ในเมืองโบโลนญา ประเทศอิตาลี ซึ่งหนึ่งในทีมงานปรากฏช่ือของสถาปนิก 
Gioacchino Grassi  รวมโครงการกอสรางดวย  แตไมใชผูออกแบบอาคารท้ังหลัง เขา
รวมงานนี้ในฐานะผูออกแบบตกแตงสถานท่ี ซึ่งหากเปนคนเดียวกันกับนายโยอาคิม กราซีผู
มาทํางานในสยามนั่นก็หมายความวากอนหนานั้นเขาไดทํางานชิ้นหนึ่งเปนอยางนอยกอน
เดินทางออกจากยุโรปมายังเซ่ียงไฮ   อยางไรก็ดีอาคารหลังนี้ไดผานการบูรณะแลวหลังเกิด
แผนดินไหว หากมีหลักฐานอ่ืนระบุวาเปนสถาปนิกคนเดียวกันกับนาย โยอาคิม กราซี 
สถาปนิกฝร่ังรุนบุกเบิกของสยาม  ก็จะชวยคลี่คลายขอสงสัยนี้ไปไดมาก   

  อาคารที่เปนงานออกแบบในสยามหลังแรกของนายโยอาคิม กราซี ก็คือ คองคอร
เดียคลับ (Concordia Club)หรือสโมสรชาวตะวันตกแหงแรกในสยาม13  ปจจุบันพบหลักฐาน
เอกสารนอยมาก  พบเพียงขาวในหนังสือพิมพ  ระบุตําแหนงวาคองคอรเดียคลับอยูริมถนน
เจริญกรุงบริเวณปากตรอกโรงภาษี 14 ใกลกับสุสานฝร่ังยานโบสถอัสสัมชัญบางรัก15 ตอมา
นายกราซีเร่ิมเปนที่รูจักมากข้ึนจึงไดมีโอกาสรับจางออกแบบกอสรางบานเรือนพักอาศัยใหกับ
ขุนนาง ออกแบบบานพักกงศุลโปรตุเกส และงานกอสรางอาคารประเภทบานเรือนขุนนางเปน
งานชวงแรกน้ีเองที่สรางช่ือเสียงใหนายโยอาคิม กราซี ทําใหเปนที่รูจักทั้งในหมูชาวสยาม
ชาวตางชาติที่อยูในสยาม และแลวหลังจากนั้นก็ไดกอต้ังบริษัทกราซีบราเธอรแอนดโก( 
Grassi Brothers & Co.) ข้ึนราว พ.ศ.2418 เปนอยางนอย  รวมกับพี่นองอีกสองคน โดยเรียก

                                                 
                     12 สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5 บ/20 พระยาสุรศักด์ิข้ึนอยูตึกใหมศาลาแดง และสงรูปตึกมาทูลเกลาถวาย 
                   13 พีรศรี โพวาทอง. ชางฝรั่งในกรุงสยาม : ตนแผนดิน พระพุทธเจาหลวง .(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2548),หนา 10. อางอิงจาก “Death of Mr.Grassi”.The Bangkok Times .September 26,1904. 
                   14 เร่ืองเดียวกัน หนา 69. 
                   15 “Our Siam letter.” The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser (1884-1942), 30 July 1927, 
Page 13. 
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นายอันโตนิโอ กราซี( Antonio Grassi ) ใหเดินทางเขามาสยามกอน16  และจากนั้นนายยา
โคโม กราซี(Giacomo Grassi)17 ก็ตามมาชวยงานภายหลัง  และในค.ศ.1878 (พ.ศ.2421)  
งานของนายกราซีก็มีใหเห็นมากแลวในกรุงเทพฯ   

  บริษัทกราซีบราเธอรแอนดโก( Grassi Brothers and Co.) นั้นมีสํานักงานบริษัท
และโรงงานต้ังอยูริมแมน้ําเจาพระยาบริเวณปากคลองสาน  ตรงขามกับสถานทูตอังกฤษ
(หมายถึงสถานทูตอังกฤษหลังเกา)  (ภาพที่ 5) มีตราประทับบริษัทเปนของตนเอง ซึ่งบางคร้ัง
พบในจดหมาย และหากเปนงานออกแบบอาคารบางคร้ังก็มีลายเซ็นของนายกราซีลงไวดวย
(ภาพที่ 6-8)   ในส่ิงตีพิมพหนาโฆษณา ทําใหเราทราบวาบริษัทนี้ทํางานอะไรไดบาง คือ งาน
กอสรางโยธาทั้งปวง สถาปนิก ผูรับเหมา และ คาไมสน   มีการแบงเจาหนาที่ออกเปนแผนก 
และมีพนักงานหลายเช้ือชาติ ในระยะแรกมีลูกจางฝร่ังสามคน  เสมียนชาวสยามส่ีคน 
นอกจากบริษัทนี้จะทําทั้งรับเหมากอสราง และคาไม รวมไปถึงวัสดุที่ใชในการกอสรางอาคาร 
ยังเปนนายหนาซ้ือขายสินคาตางๆ อีกดวย18  การแบงงานในบริษัทมีอยูแผนกคือแผนก
กอสรางกับแผนกทําไม  พนักงานบางคนเปนชาวตางชาติที่เกิดในสยามและตอมาเปดกิจการ
คาไมของตัวเอง ยกตัวอยางเชน นาย F. V. de Jesus เปนตน19 ตัวอยางการโฆษณาของ
บริษัทตามส่ิงพิมพที่พบคือ 

 

                                                 
                   16 นายอันโตนิโอ กราซีเดินทางกลับไปยังยุโรปกอน และใหนาย Julius Stolker เปนหุนสวนแทน   นายอันโตนิโอ
เสียชีวิตที่เมือง   Florence ในค.ศ.1887 และมีสุสานที่คาโปดิสเตรีย  ขอมูลของนายอันโตนิโอที่พบปรากฏในเอกสารช้ันตน
ของสยามมีไมมาก  โดยตัวอยางหลักฐานที่พบจะเปนการแจงความฟองรองของชาวสยามในเร่ืองหนังสือสัญญา  บัญชี
คาแรงชาง และเร่ืองจิปาถะอื่นๆ อาทิ คดีความเกี่ยวกับสินสอดทองหมั้นกับหญิงชาวสยามช่ืออําแดงเปา เปนตน  ดูใน สํานัก
จดหมายเหหตุแหงชาติ.กต.(ล.)16 ออสเตรีย-ฮังการี เลม 1 ใหสืบสวนเรื่องราวนายมี อําแดงเหลิมถูกมิสเตอ อันกอนิตราซี
เก็บเอาทรัพยสิ่งของไป 
                   17Giacomo Grassi มาชวยดูแลกิจการบริษัทไดเพียง 2 ป  จากนั้นมีขาวหนังสือพมิพสิงคโปร Straits Times 
Weekly Issue, 17 September 1889, Page 2  กลาววา Giacomo Grassi กับนาย Carlo Allegri ชาวอิตาเลียนสองนาย
เดินทางมายังสิงคโปรหลังจากการไปสํารวจ(แรทองคํา)บริเวณริมแมน้ําที่เมืองปาหัง(ปจจุบันปาหังอยูในมาเลเซีย)  และ
ตอมาในป ค.ศ.1890 นาย Giacomo ก็เสียชีวิตลงท่ีภาคใตของสยามดวยไขมาลาเรีย  มีสุสานอยูในกรุงเทพฯ ทีสุ่สาน
คาทอลิกสีลม 

                    18 พีรศรี โพวาทอง,ชางฝรั่งในกรุงสยาม : ตนแผนดิน พระพุทธเจาหลวง .(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2548),หนา 11. 
                    19 นาย F. V. de Jesus เกิดในบางกอก ป 1864  ไดไปเขาเรียนที่สถาบัน St.Joseph ของอาณานิคมอังกฤษใน
สิงคโปร มีความรอบรูหลายภาษา รวมทั้งภาษาสยาม  เมื่อกลับมาบางกอกจึงเร่ิมเขาทํางานเปนแคชเชียรในบริษัท Grassi 
Brothers & Co. 
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“Grassi Brothers and Co. 
Civil Engineers,Architects,Contractors and Timber Merchants. 

J. Grassi,Partner 
J. Stölker,Partner 

P. B. C. Kinch,Partner 
Ch. Kinder,Accountant 
F. V. de Jesus,Cashier 

C. Pon Jen,Bill collector 
Agents for Compagnie 

Generale Des Contuites d’Eau Societe Anonyme,Liege.”20 

 
   ใน ป ค.ศ.1883(พ.ศ.2426) จดหมายเหตุของสยาม เอกสารหมวดกระทรวง

ตางประเทศ กงสุลฝร่ังเศสประกาศวา “หางกราซีแฟรรแอนดโคไดลงชื่อในบาญชียคนใน
บังคับฝร่ังเศสแลว”21   การตัดสินใจเขาเปนสัปเยคฝร่ังเศสของนายกราซีคร้ังนี้  อาจเปนเพราะ
คําแนะนําของเจาหนาที่กงสุลฝร่ังเศสเองที่มักชักชวนบรรดาชาวตางชาติที่อาศัยอยูใน
บางกอกขณะนั้นใหเขารวมเปนสมัครพรรคพวก 22 เพราะบทบาทของฝร่ังเศสที่กําลังมีมากข้ึน
ทุกทีในอินโดจีน ทําใหเช่ือวาหากทําธุรกิจภายใตสัญชาติใหมจะดีข้ึนดวย  ทั้งนี้ไมทราบวา
รวมไปถึงสิทธิประโยชนที่จะไดเพิ่มในการกูเงินมาลงทุน  หรือแมกระทั่งส่ังซื้อสินคาจาก
ฝร่ังเศสมาใชในงานกอสรางอยางเชนวัสดุมุงหลังคา สวนประดับอาคาร เคร่ืองเรือน ฯลฯ อีก
หรือไม เพราะบริษัทนายกราซีรับเปนนายหนาซื้อขายสินคาตางๆดวย  การไดเปนคนในรมธง
ฝร่ังเศสนั้นนํามาซึ่งการตัดสินใจที่เส่ียงเพราะอาจไมเขาตาบรรดาเจาขุนมูลนายชาวสยาม 
เพราะเหตุที่ฝร่ังเศสจองจะยึดครองดินแดนบางสวนของสยามอยู แตผลประโยชนที่ไดจะ
ตามมาหลังจากไดสัญชาติแลวอาจทําใหนายกราซีตัดสินใจลองเส่ียงดู  จึงเปนไปไดวานายก
ราซีตองการลดความเส่ียงอันตรายที่จะเกิดตอธุรกิจที่กําลังไปไดดีในขณะเดียวกันก็หวังผลที่
ไดวาอาจจะดีเกินคาด  ในปเดียวกันนั้นเองเร่ิมมีชื่อของนายกราซีปรากฏตามส่ิงพิมพของ

                                                 
                   20ดูใน Bangkok Times.The 1894 directory for Bangkok and Siam / Bangkok Times ; with an 

introduction by Walter E.J.Tips. (Bangkok : White Lotus Press, c1996),p.156,175. 
                   21สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ, กต.(ล) 9 เลม 38/120.กงสุลแจงใหทราบวาไดรับหางกราศซีแฟรแอนโกเปนหาง
ภายในบังคับฝร่ังเศส. 
                    22Philippe de Lustrac.” The Siamese Composer Eugène Cinda Grassi Bangkok 1881 - Paris 1941” 
Journal of Urban Culture Research.(volume 1,2010):p.16-37. 
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สิงคโปรที่รายงานขาวเกี่ยวกับสยามในนาม Messrs.Grassi ตามอยางที่ชาวฝร่ังเศสเรียกแมส
เยอ(Messrs = Mr. หรือ คุณ) นําหนาช่ือ23   ตอมาในปค.ศ.1885 (พ.ศ.2428)มีส่ิงพิมพฝร่ัง
ตีพิมพขาววา เกิดเหตุเพลิงไหมที่บางกอกในวันที่ 13 พฤษภาคม  บริเวณโรงเล่ือยของบริษัท 
Grassi Brothers  โรงเล่ือยถูกไฟเผาไปพรอมกับทรัพยสินที่อยูภายใน  ตีมูลคาความเสียหาย
กวาหลักหมื่นเหรียญ24  แตหลังจากเหตุการณคร้ังนั้นไมนานบริษัทก็ฟนตัวข้ึนและขยาย
กิจการตอไป  และยังรับงานนอกสยามดวย เชน การสรางสะพานรองรับทางรถไฟสายใหม ที่
สิงคโปรใน ค.ศ.1887 (พ.ศ.2430)25  

   พนักงานชาวตางชาติที่สําคัญกับสยามในสมัยตอมาคือนาย G. E. Gerini ที่เคย
เปนชางฝายเทคนิคออกแบบ ในป ค.ค.1886 (พ.ศ.2429)  ใหกับบริษัท Grassi Brothers and 
Co. มากอน26  นอกจากนี้ยังมีนาย Carlo Allegri วิศวกรคนนี้ก็เคยทํางานที่บริษัทของนายก
ราซีเชนกัน   นาย  Allegri เดินทางมาจากเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เม่ือป ค.ศ.1889 (พ.ศ.
2432) และปถัดมาก็ออกมารับรัชการในตําแหนงผูชวยหัวหนาวิศวกรโดยทํางานใหกับกรม
โยธาธิการของรัฐบาลสยามที่เพิ่งกอต้ัง  การมีกรมโยธาธิการสงผลกระทบตอชองทางทํามาหา
กินของบริษัทรับเหมาทําตึกเรือนแทบจะทุกโครงการในชวงคร่ึงหลังสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้การ
จัดต้ังกรมโยธาธิการข้ึนมาก็เพื่อเปนประโยชนตอรัฐบาลสยาม กลาวคือ งานกอสรางอาคาร
ราชการทุกอยางจะไดรวมเขาดวยกันเปนหนวยงานเดียวและในขณะเดียวกันก็ปองกันปญหา
ความไมโปรงใสอันอาจเกิดข้ึนระหวางการดําเนินกิจกรรมการกอสรางทั้งฝายลูกคา ฝาย
ผูรับเหมาอิสระและฝายแรงงานหรือชางฝมือ  เชน ควบคุมผูรับเหมาอิสระไมใหโกงคาแรงชาง
ไดงาย  ปองกันการเอารัดเอาเปรียบเร่ืองราคาวาจางเพราะบอยคร้ังที่ลูกคาสยามติดหนี้
ผูรับเหมาตางชาติ  อีกทั้งยังลดการแขงขันระหวางกลุมผูรับเหมาดวยกัน  โดยกรมโยธาจะมี
ชางประจําอยูแลว  หากบางโครงการจําเปนจะตองจางเหมา กรมโยธาก็จะตัดสินใจเลือก
วาจางเอง  ลดความลําบากของแตละกรมที่เมื่อกอนจะปลูกสรางอะไรจะตองดําเนินการหา
ชาง จัดหาผูรับเหมาเอาเองและบางคร้ังอาจไดงานที่คุณภาพไมคอยดีนัก   เนื่องจากการ

                                                 
                     23Straits Times Weekly. Issue, 4 October 1883, Page 10 สมัยนั้นเงินที่ใชซ้ือขายแลกเปล่ียนกันเปนสากล
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตคือ เงินเหรียญสกุลดอลลารเม็กซิโก 
                     24New York Times.July 6,1885.  
                     25จากคอลัมน Siam News ในหนงัสือพมิพ Straits Times Weekly .Issue, 12 December 1887, Page 4 
หลังจากนี้ก็มีรายงานขาวความคืบหนาอยูเปนชวงๆ เปนโครงการที่ทําเสร็จและเปดใชงานจริง 
                     26Luciano Gerolamo Gerini.’Phra Sarasasana Balakhandh (Colonel Gerolamo Emilio Gerini): Life 

and Works. เผยแพรใน http://www.gissad.net/Lifework1.htm ,สืบคนวันที่  28 กันยายน 2553 เวลา 23:00 น. 
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ควบคุมงานใหอยูในคุณภาพเปนส่ิงที่ทําไดยาก  ทวาในขอดีหลายประการของการมีกรม
โยธาธิการนี้กลับทําใหธุรกิจรับเหมากอสรางเริ่มซบเซา   นายกราซีจึงมีงานนอยลง27 และ
พนักงานหลายคนไดลาออกไปทํางานอยางอ่ืนเม่ือไมคอยมีงานเขาบริษัท   

    ผลกระทบจากการมาของกรมโยธาธิการคร้ังนี้ยังสงผลถึงผูรับเหมารายอ่ืนดวย  
ตัวอยางเชน นายจอหน คลูนิส(John Clunis) วิศวกรชาวอังกฤษที่ทํางานอยูสิงคโปรมากอน 
และรับราชการในสยามเปนอากีเต็กหลวงอยูแลวเปนทุนเดิม แตก็ตองไปทําธุรกิจเสริม เชน 
เปดโรงงานทําอิฐและกระเบ้ืองดินเผา(Bangkok Brick &Tile Company)  นายสเตฟาโน คาร
ดู(Stefano Cardu) ชาวอิตาเลียน นายโยเซฟ ฟารันโด(Giuseppe Ferrando) ชาวอิตาเลียน 
บางรายถึงกับตองเลหลังขายทรัพยสินที่สยามแลวเดินทางกลับไปใชชีวิตที่ยุโรป  พอพนชาง
ฝร่ังรุนนี้ไปแลวก็มีการเกิดข้ึนของผูรับเหมาหนาใหมอีกหลายรายลงประกาศในส่ิงพิมพ อาทิ 
นาย อี บอก(E. Bock) เปนตน บางบริษัทรับเหมาเร่ิมมองหาลูกคาหลายระดับข้ึนเมื่อรูแลววา
ตองยอมหลีกทางใหกรมโยธาฯหากเปนงานโครงการกอสรางของหลวงหรือรัฐบาลสยาม28    

     ในชวงชีวิตของนายโยอาคิม กราซีขณะอยูสยาม  ไดอาคารสรางสถานที่ตางๆไว
มากมาย  หลักฐานตางๆเทาที่รวบรวมจากหลักฐานตางๆไดในขณะนี้มีทั้งผลงานชวงกอนที่จะ
กอต้ังบริษัท Grassi Brothers and Co. และชวงที่เปนบริษัทแลว ทั้งในช่ือนายกราซีเองและ
ในนามบริษัท      การออกแบบกอสรางอาคารมีทั้งรูปแบบตะวันตก และแบบเบ็ดเตล็ด  แต
โดยมากแลวเปนแบบตะวันตก  ขณะนี้รวบรวมไดจํานวน 29 แหง  โดยหนึ่งแหงสามารถมี
อาคารมากกวา 1 หลัง สามารถเรียงลําดับรายการตามปที่สราง และหากมีการสรางข้ึนในชวง
ปที่คาบเกี่ยวกันจะถือเอาชวงเวลาที่นายกราซีเร่ิมรับทํางานกอนดังตอไปนี้ คือ   

    คองคอรเดียคลับ ที่ถนนเจริญกรุง(กอน พ.ศ.2416) อาคารบางหลังในพระราชวัง
บางปะอิน(โดยเฉพาะพระที่นั่งวโรภาษพิมานและประตูเทวราชครรไล) (พ.ศ.2415-พ.ศ.2419) 
วัดนิเวศนธรรมประวัติ (พ.ศ.2416-พ.ศ.2418) บานของพระยาราชานุประพันธ (สุดใจ และ 
ทุย บุนนาค)บุตรชายเจาพระยาภานุวงษมหาโกษาธิบดี(ทวม บุนนาค)ริมคลองบางกอกใหญ
(กอน พ.ศ.2418)  บานของเจาพระยาสุรวงศไวยวัฒน(วร บุนนาค) บุตรชายสมเด็จเจาพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ(ชวง บุนนาค) ที่ยานคลองสาน(กอน พ.ศ.2418)   เรือนรับรองราชทูต
โปรตุเกส (พ.ศ.2418) วังบูรพาภิรมย (พ.ศ.2418-พ.ศ.2423) วังพระองคเจาสายสนิทวงศ 

                                                 
                      27Maurizio Peleggi. “Purveyors of modernity? Europeans artists and architects inturn-of-the-century 
Siam”Asia Europe Journal,(2003)1:91 n101. 
                      28ดูใน พีรศรี โพวาทอง . อางแลว ,หนา 11. 
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(พ.ศ.2418-พ.ศ.2425)  วังพระองคเจาสวัสดิโสภณ (พ.ศ.2419-พ.ศ.2420)วังกรมหมื่นราช
ศักด์ิสโมสร (พ.ศ.2420 เปนอยางนอย) วังสะพานถาน (พ.ศ.2422-พ.ศ.242) ศาลสถิตย
ยุติธรรม(พ.ศ.2423-พ.ศ.2425)  วังทาพระ(พ.ศ.2423-พ.ศ.2426)  อนุสาวรียสมเด็จพระนาง
เจาสุนันทากุมารีรัตนที่สวนสราญรมย (พ.ศ.2423) โรงเรียนสุนันทาลัย(พ.ศ.2423) โรงพิมพที่
สะพานชางโรงสี(พ.ศ.2424-พ.ศ.2425)  บานเจาหมื่นไววรนาถ(พ.ศ.2424-พ.ศ.2425)  วัง
ใหมประทุมวัน(พ.ศ.2424-พ.ศ.2427)  โรงทหารหนา (พ.ศ.2425-พ.ศ.2427) โรงทหารมา
(พ.ศ.2426 เปนอยางนอย)  หอระฆังวัดคอนเซปชัญ (พ.ศ.2426) โบสถนักบุญยอเซฟ (พ.ศ.
2426-พ.ศ.2434) ศุลกสถาน (พ.ศ.2427-พ.ศ.2430)  ปอมพระจุลจอมเกลาฯ (พ.ศ.2427-
พ.ศ.2436) สุสานนายเฮนร่ี อาลบาสเตอร (พ.ศ.2428) อาคารเกาโรงเรียนอัสสัมชัญ (พ.ศ.
2130-พ.ศ.2433) ตึกวิคตอเรียและตึกเสาวภาคที่ศิริราชพยาบาล(พ.ศ.2431)    ธนาคาร
ฮองกงและเซ่ียงไฮ (พ.ศ.2431-พ.ศ.2433) และ คุกมหันตโทษ (พ.ศ.2431-พ.ศ.2434) (ภาพที่ 
9) ผลงานเหลานี้ หลายหลังยังคงปรากฏอยูจนถึงทุกวันนี้ บางหลังก็ถูกร้ือไปแลว  

   นายกราซีใชรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกที่หลากหลาย เปนงานที่ใชแรงบันดาล
ใจจากรูปแบบสถาปตยกรรมในอดีตหรือที่เรียกวา Eclectic Style เปนตนวา แบบพัลลาเดียน
(Palladian) นีโอคลาสสิค(Neo-Classic) และ รูปแบบคลาสสิคชนิดฟนฟูเรอเนสซองส
(Renaissance Revival)    ซึ่งพบในที่ทําการของรัฐบาลสยามสวนใหญที่นายกราซีรับเหมา
กอสรางทํา อาคารมีสัดสวนลงตัวเรียบงาย  การตกแตงนอยตามงบประมาณ 29   สวนรูปแบบ
อ่ืนที่พบก็มีรูปแบบนีโอกอธิค(Neo-Gothic) นีโอโรมาเนสก(Neo-Romaneque) นายกราซีมัก
ใชรูปแบบเหลานี้ออกแบบศาสนสถาน  ซึ่งบางคร้ังการทํารูปแบบนีโอกอธิคกับนีโอโรมาเนสก
ก็ถือไดวาอยูภายใตแนวคิดโรแมนติค (Romantic )นอกจากนี่ก็มีงานเฉพาะกิจอ่ืนๆ  เชน 
ออกแบบแกไขปรับเปล่ียนหอพระสมุดวชิรญาณเกาใหเปนหอคองคอเดีย(ไมใชคองคอรเดีย
คลับที่ ถ.เจริญกรุง)  แตงานน้ีไมไดแกใหมทั่วทั้งอาคาร  ทําเพียงเฉลียงใหใหญข้ึนเปนส่ีมุข
และกอผนังลอม30    

  สวนที่ไมใชงานรับเหมากอสรางอาคารบานเรือน  นั้นมีหลายอยาง  เชน โครงการ
ตางๆเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและการคมนาคม ซึ่งมีทั้งที่ไดสรางจริงและไมไดสรางข้ึน  ทํา

                                                 
                   29สมชาติ จึงสิริอารักษ .สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480 (กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553),หนา 91. 
                   30บันทึกเร่ือง ศาลาสหทัยสมาคม ลายพระหัตถสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 
ประทานพระวรวงศเธอ พระองคเจาธานีนิวัต  ตําหนักปลายเนิน 24 มกราคม 2485 
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โครงสรางตัวอักษรถวายพระพรในคราววันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 30 ปของ ร.5  ขุดสระที่
โรงสูบน้ํา   รับตอเรือ31  ทําบันไดที่พระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง  เปนลามเฉพาะกิจ  ตาม
เสด็จไปยุโรป  ทําทางรถไฟปากน้ํา-หัวลําโพง  รางโครงการทําทางรถไฟจันทบุรี-พระตะบอง32  
โครงการขุดคลองรังสิตโดยรวมหุนกับเชื้อพระวงศและขุนนางสยามหลายทานช่ือบริษัทขุด
คลองแลคูนาสยาม  ออกแบบเตาเผาศพที่วัดบดีนายก  เจาะผนังทําบานหนาตางที่ศาลสถิตย
ยุติธรรม  มีงานออกแบบสถานีตํารวจดวยแตยังไมพบหลักฐานแนชัดวามีลักษณะใดและอยูที่
ไหน  และงานซอมวังสมเด็จพระนเรศวรวรฤทธิ์33  เปนตน  ในคราวที่นายกราซีขอคืนตรา
อิสริยาภรณทําใหทราบขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานดานตางๆของนายกราซีที่เขียนไวใน
จดหมาย  ความวา 

 
                  “….ขาพเจาไดโดยเสดจพระเจานองยาเธอพระองคเจาสวัสดิโสภณเปนลามไปร
เวตของพระองคทาน แลไดแตงคํานําลงไวในหนังสือพิมพตอคํานําซ่ึงมีความดูหม่ินกรุง
สยาม ที่ไดลงไวในหนังสือพิมพฝร่ังเสศ   เม่ือเวลาท่ีพระเดชพระคุณไดเสดจกลับมาจาก
เมืองยุโรป, ขาพเจาก็ไดรับทําการเปนลามในเมืองไซงอนในปคฤสตศักราช 1889  เม่ือเวลา
ที่พระวรวงษเธอ พระองคเจาสายสนิทวงษไปยุโรป  ขาพเจาก็ไดโดยเสดจไปหลายเมือง
ประมาณ 3 เดือน  ขาพเจาไดกระทําการเปนลาม  แลไดไปตรวจดูโรงตึกราชการและไปรเวต 
แลไดลงจดหมายเหตุวาดวยปอมแลโรงอาวุธตางๆ เพื่อจะเกบไวเปนประโยชนแกกรุงน้ี  
ขาพเจาไดมีโอกาสที่จะจัตซ้ือลายพระราชหัตถเลขาตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
แผนดินกอนจากแฟนนีนอก  แลขาพเจามีความยินดีมากท่ีไดนําลายพระราชหัตถเลขาถวาย
แด-----พระเดชพระคุณแลว  แลขาพเจาไดต้ังการอันสําหนักสําหรับขุดคลองเอานํ้าเขานา  

กับขาพเจามีความประสงคที่จะปฏิบัติกรุงนี้ใหเจริญขึ้นตามกําลังของขาพเจา....”34 
 

                                                 
                   31 สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 รล-พ.ศ./26.หนังสือมิศเยรเตรซีเร่ืองขอรับคาตอเรือ คิดลําละ 920 บาท  
                   32 __________, ร.5 ค. 21/1 เร่ือง มิสเตอแกรซี ติดเงินเจาพนักงานตางๆ 
                   33 หลักฐานที่พบเกี่ยวกับงานอื่นๆของนายกราซี สามารถดูไดใน สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 น.99/1 สั่ง
ของจากหาง Grassi Brothers & Co.เปนเอกสารที่นายกราซีเขียนมาทวงคาจางในรายการซอมสรางอาคารตางๆที่บริษัทรับ
ทําใหเจานายบางพระองค  และมี  ร.5 ด/70 เร่ืองมิสเตอรแกรซีติดเงินเจาพนักงานตางๆ ชวง ร.ศ.109-ร.ศ.111(พ.ศ.2433-
พ.ศ.2435) 
                   34 สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.5 อ/8 เร่ืองพระราชทานตราแกมองซิเออรแกรซี  จดหมายลงวันที่ 22 มิถุนายน 
ร.ศ.112 
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   สวนหลักฐานที่อยูนอกสยามไดแก โครงการทําทางรถไฟที่มะละกา  และ สุสาน
นายอันโตนิโอ กราซีที่คาโปดิสเตรีย  สุสานนี้เปนงานแบบสยามที่อยูนอกประเทศสยาม  กอ
เปนทรงปราสาทมีปรางคหายอดแบบสยามซึ่งมีเพียงชิ้นเดียวที่พบในยุโรป(ภาพท่ี 10)35  
หลังจากนี้ไมทราบวานายโยอาคิม กราซีรับงานออกแบบกอสรางอาคารอีกในบานเกิดหรือไม  
แตมีโรงละครแหงหนึ่งที่ในประวัติพบวามีชื่อสถาปนิก Gioachino Grassi ไดรับมอบหมาย
จากเทศบาลเขต Piran ของเมือง Trieste ใหออกแบบแผนผังหลักของโครงการกอสรางโรง
ละคร Tartini Theatre  ทวางานนี้เร่ิมกอสรางจริงในป ค.ศ.1906 ซึ่งนายโยอาคิม กราซีได
เสียชีวิตไปแลว 2 ป  และแหงสุดทายที่พบช่ือนายโยอาคิม  กราซีคือ โรงพยาบาลโรคกระดูก
และขอที่คาโปดิสเตรีย(Capodistria) อันเปนบานเกิดใน  Trieste ของนายกราซี  โดยนายกรา
ซีเปนผูควบคุมการออกแบบในป ค.ศ.1904 รวมงานกับสถาปนิกชื่อ Gruber แตโครงการ
กอสรางแลวเสร็จเมื่อ ค.ศ.1907 จึงยังคงเปนคําถามที่ตองมีการตรวจสอบตอไปวาเปนงาน
ของนายโยอาคิม กราซีที่เคยโดงดังในบางกอก  หรือเปนผลงานของคนในตระกูลกราซีคนอ่ืนๆ
ที่มีชื่อคลายกัน 
 
ชีวิตหลังวิกฤตการณ 

   ในป พ.ศ.2430 พี่ชายนายโยอาคิม กราซีที่ชื่อนายอันโตนิโอ กราซี เสียชีวิตลงที่
ยุโรป  นายกราซีสรางสุสานใหที่คาโปดิสเตรีย   ตอมาใน พ.ศ.2431 นายโยอาคิม กราซี ได
รวมเปนหุนสวนในการกอต้ัง บริษัทขุดคลองแลคูนาสยามจํากัด( Siam Lans, and Irrigation 
Company Limited) โดยรวมกับพระวรวงศเธอ พระองคเจาสายสนิทวงศ พระนานาพิธภาษี 
(นายชื่น บุนนาค) และเจาสัวยมหรือหลวงสาธรราชายุกต(ยม พิศลยบุตร)รวมทุนกอต้ังบริษัท
เพื่อทําโครงการพัฒนาคลองระบบสงน้ําเพื่อการเกษตรกรรมปลูกขาวบริเวณลุมภาคกลาง 
ไดแกแมน้ําบางปะกง เจาพระยา แมกลอง และแมน้ํานครนายก ซึ่งนายกราซีและพระองคเจา
สายสนิทวงศไดเคยลงพื้นที่สํารวจดวยกัน36   ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2432 กงสุลฝร่ังเศส

                                                 
                     35Igor Sapac.The Tartini Theatre (Online).Accessed 28 November 2010 .Available from  
http://www.theatre-architecture.eu/en/db/?theatreId=242. 
                     36ขอมูลตางๆที่นายกราซีไดเสนอมีอยูในรายละเอียดแปลนการขุดคลองเดิมทางฝงทิศตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยา  ป พ.ศ.2433(ค.ศ.1890) และสงมาเพิ่มเติมอีกภายหลังขณะที่นายกราซียังอยูยุโรป เปนเอกสารโครงการที่ในป 
พ.ศ.2445(ค.ศ.1902) ช่ือ Scheme of Irrigation in Siam มีแผนที่ 4 ฉบับ   
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ประกาศใหบุตรชายของนายกราซีเปนคนในบังคับฝร่ังเศส37  การขอสัญชาติฝร่ังเศสใหคนใน
ครอบครัวนั้นยังไมทราบสาเหตุวาเพราะอะไร ในเวลาตอมานายกราซีได รับพระบรม
ราชาณุญาตใหเปนคนในบังคับสยามต้ังแตวันที่เร่ิมขุดคลองรังสิตประยูรศักด์ิ พ.ศ.2433 แต
นายโยอาคิม กราซีตัดสินใจไมยอมเขาอยูในบังคับสยาม   ในปเดียวกันนี้ นายกราซีสูญเสีย
สมาชิกครอบครัวไปอีก 1 คน คือนองชายที่เปนวิศวกรชื่อนายยาโคโม กราซี  เสียชีวิตดวยไข
มาลาเรียอยูทางภาคใตของสยาม มีสุสานอยูที่สีลม38 

    ความสัมพันธระหวางสยามกับฝร่ังเศสตึงเครียดข้ึนอยางไมคาดคิดในระยะเวลา
สิบปใหหลังการตัดสินใจเปนคนในบังคับฝร่ังเศสของนายหางกราซีบราเดอร  เพราะ
ความสัมพันธระหวางไทยกับฝร่ังเศสไมสูดีและดูหนักหนากวาแตกอนมาก  ทําใหคนในบังคับ
ฝร่ังเศสตกที่นั่งลําบาก นายโยอาคิม กราซีจึงพลอยประสบปญหาทางธุรกิจไปดวย  ในวันที่ 
12 มกราคม พ.ศ.2435  นายโยอาคิม  กราซีไดถอนช่ือออกจากหนังสือสัญญาพระบรมรา
ชานุญาตขุดคลอง และเปล่ียนมารับหนาที่ผูจัดการบริษัทแทน ไมเปนผูถือหุนอีก    นายกราซี
ขายหุนในบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามทั้งหมดใหกับเพื่อนรวมสัญชาติแรกเกิดคือนายเออรวิน 
มูลเลอร(E. Muller) ตอนนั้นนายมูลเลอรจึงเปนถือหุนรายใหญสุด39  นายมูลเลอร ไดกลาวถึง
สถานการณนั้นในหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไววา  

 
         “ม.ร.ว.สุวพรรณธ(บุตรชายของพระองคเจาสายสนิทวงศ)ไดมาชักชวนใหเขาหุนสวน
ในบริษัทน้ี แตขาพระพุทธเจาไดปฏิเสธไป พระวรวงศเธอพระองคเจาสายสนิทวงศจึงมา
ขอรองดวยพระองคเอง  ขาพระพุทธเจาเห็นวาแกรซีเปนคนในบังคับฝร่ังเศส และฝร่ังเศส
กําลังหาเร่ืองสยามอยู  ประกอบกับเสียออนวอนไมไดจ ึงยอมเขาหุน”40 

 

                                                 
                      37Philippe de Lustrac.” The Siamese Composer Eugène Cinda Grassi Bangkok 1881 - Paris 1941” 
Journal of Urban Culture Research.(volume 1,2010):p.16-37. 
                      38ขอมูลในบางเอกสาร กลาววา นายยาโคโม กราซีถูกฆาตาย ทางภาคใตของสยาม ดูใน  Lucio 
Nalesini.Grassi Brothers & Co..Koper Gioachino Architect and Grassi Brothers in Bangkok end of 19th Century 
                      39นายอี มูลเลอร เปนชาวเยอรมัน-ออสเตรียน จึงถือเปนคนในบังคับของกงสุลออสเตรีย  และเปนเจาของหาง
บีกริมมแอนดโก(B. Grimm And Co.)  ตอมาไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิเปนพระปฏิบัติราชประสงค 
                      40ศรัณย ทองปาน. “นายแกรซี กับสถาปตยกรรมแบบฝร่ังในสมัยรัชกาลที่ 5” เมืองโบราณ. ปที่ 24 ฉบับที่ 2 
(เมษายน-มิถุนายน ,2541),หนา 9-21. อางถึง สุนทรี อาสะไวย. ประวัติคลองรังสติ การพัฒนาที่ดินและผลกระทบตอ

สังคม พ.ศ. 2430 – 2457 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2530 ). หนา 1,12 และ 41. 
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  หลังจากไดรับประสบการณตางๆที่ผานเขามามากมายซ่ึงมีทั้งราบร่ืนและไมคอยจะ
ราบร่ืนนัก  ชีวิตที่ผกผันไปตามเงื่อนไขที่บีบบังคับของสยามในชวงระยะเวลาหน่ึงทําใหตอง
เดินทางออกจากสยาม    คือนายกราซีจําตองออกจากราชอาณาจักรสยามโดยดวน  ทีแรกคิด
จะไปชั่วคราว แลวเม่ือทุกอยางสงบลงจึงจะกลับมาจัดการงานที่ยังคางอยู  สวนกิจการบริษัท 
Grassi Brothers and Co. ชวงแรกยังมีหุนสวนคนหนึ่งคือมิสเตอรกิงค (นาย P. B. C. Kinch)
เปนผูชวยรับเปนธุระจัดการงานตางๆในบริษัทใหไปกอน  แตในที่สุดก็ขายกิจการอยางถาวร 
เม่ือตอมามีนายเอ็ดวิน บอนเนอวิลล( E. Bonneville)  นายจางเกาของนายกราซีผูเปนพอคา
ไมแหงหาง Bonneville มาซื้อกิจการบริษัทและโรงงานตอ    โดยนายบอนเนอวิลลยังคงจาง
นาย F. V. de Jesus พนักงานเกาของนายกราซีใหเปนผูจัดการบริษัทคาไม 41  สวนธุรกิจ
เดินเรือกลไฟ ชื่อ Siam River Steamboat Company นั้นยังไมทราบวาเปนอยางไรตอไป   

   กอนกลับยุโรป นายโยอาคิม กราซีไดยื่นหนังสือไปยังกระทรวงตางประเทศที่มีกรม
หลวงเทวะวงศวโรปการเปนเสนาบดีในขณะนั้นเพื่อทวงหนี้รายการตางๆที่เจานายบาง
พระองคยังคางจาย  เมื่อเห็นวาบริษัทไมไดทํางานใหรัฐบาลสยามอีกแลว จึงตัดสินใจกลับ
ยุโรป และทิ้งทายเอาไวดวยวา จะมีความสุขเปนอยางยิ่งหากจะทํางานตอไปทั้งชีวิตใน
ดินแดนที่ไดถือแลววาเปนบานเมืองของตนเอง แตเมื่อเหตุการณทําใหเปนไปอยางอ่ืน เขาก็
เสียใจอยางยิ่งที่จําเปนตองออกไปจากเมืองในการณนี้ 42  นายกราซีไดมีหนังสือกราบบังคม
ทูลขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณกับพระเจาอยูหัวเพื่อไวเปนที่ระลึกถึงความภาคภูมิใจในการงาน
ต า งๆที่ เ คย ได รั บ ใช ร าช สํ านั กสยาม เป น เ วลายาวนาน   แต นายกรา ซีขอก็ คื น
เคร่ืองราชอิสริยาภรณที่ไดรับมาเพราะคิดวานอยไปสําหรับสิ่งที่เคยทําใหสยาม  เขากราบ
บังคมทูลขอใหมอีกคร้ัง แตราชสํานักไมพอใจที่นายกราซีนําความนอยใจในส่ิงที่ไดรับ
พระราชทานไปลงขาว  จึงถูกระงับการใหรางวัลเสีย  นายกราซีจึงไมมีเคร่ืองราชอิสริยาภรณ
ใดๆกลับไปเลย  พอถึงตนเดือนกรกฎาคม ภายในป พ.ศ.2436  นายโยอาคิม กราซี เดินทาง
ออกจากสยามพรอมกับหุนสวนที่ชื่อนาย Julius Stölker  เพื่อกลับไปยังบานเกิดที่ 
Capodistria, Trieste  ไมนานนักก็เกิดเหตุการณรายแรงข้ึนในเดือนเดียวกันเมื่อเกิด

                                                 
                    41นายหางบอนเนอวิลลดูแลหางไมไดเพียงระยะหนึ่ง  ตอมาก็เสียชีวิตในป ค.ศ.1894(พ.ศ.2437) ธุรกิจคาไมก็มี
เจาของใหมเปนบริษัทศรีราชาซ่ึงมาซ้ือกิจการอีกตอหนึ่ง และนาย F. V. de Jesus รวมทําหนาที่บริหาร  ดู   Arnold 
Wright.Twentieth Century Impressions of Siam. (London : Lloyd's Greater Britain Publ. Co., 1908),.p.179. 
                     42สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ.  ร. 5 ต.12.4/7 กรมหมื่นนเรศรและพระยาพิพัฒนโกษาเปนหนี้ มร.เย ตราซิ 
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เหตุการณสยามรบกับฝร่ังเศสหรือเรียกวาวิกฤตการณ ร.ศ.112 ที่ปากน้ํา  43 ขอมูลจาก
ส่ิงพิมพบางฉบับทําใหเราไดทราบวา ในป พ.ศ.2437 หรือ ค.ศ. 1894 นายโยอาคิม กราซีและ
หุนสวนที่ชื่อ Julius Stölker ไมไดอยูในสยามแลว44   

  ในที่สุดนายกราซีก็กลับไปถึงคาโปดิสเตรีย ขณะนั้นดินแดนคาโปดิสเตรียก็ยังคงอยู
ในการครอบครองของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีเชนเดิม  นายกราซีคืนกลับมาเปนชาวคา
โปดิสเตรียในสัญญาติออสเตรียอีกคร้ังแตไมทราบวายกเลิกการเปนสัปเยคฝร่ังเศสหรือไม  
และไดต้ังรกรากอยางถาวรในยานตลาด San Francesco ปจจุบันเรียกวาตลาด Giotti 7   
จนกระทั่ง ในเดือนธันวาคม ป พ.ศ.2436(ค.ศ.1893) ขณะนั้นนายโยอาคิม กราซีในวัย 57 ป 
ไดสมรสกับ Amalia Stölker นองสาวนาย Julius Stölker  ผูเปนหุนสวนเมื่อคร้ังที่เคยทํา
บริษัท Grassi brothers and Co.  ตอมาทั้งสองก็มีทายาท 2 คน (ซึ่งเมื่อรวมจํานวนทายาทที่
เกิดจากภรรยาคนที่สองนี้กับจํานวนทายาทจากภรรยาคนแรกในสยามอีกสามคนแลว ก็
หมายความวานายกราซีมีทายาททั้งส้ิน 5 คน ? )(ภาพที่ 4) 

  แมวาเขาจะกลับไปอยูในยุโรประยะหนึ่งแลว แตนายโยอาคิม กราซียังคงดําเนิน
ธุรกิจตอเนื่องในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  และแมวาบริษัทกราซีบราเดอรจะไมมีอีกแลว
ในสยาม   ชื่อของนายกราซีปรากฏตามสิ่งพิมพอีกคร้ังในนามคุณกราซีบราเดอรใน
หนังสือพิมพสิงคโปรชวง ค.ศ.1894 - ค.ศ.1898 เกี่ยวกับการรับเหมากอสรางทางรถไฟท่ีมะ
ละกา  รายงานวา Messrs.Grassi Brothers ไดรับสัมปทานที่ดินและอนุญาตใหสรางทาง
รถไฟ หลังจากที่เคยทํางานลักษณะเดียวกันนี้มาแลวที่สิงคโปร เปนขาวที่ลงเมื่อวันที่ 1 
กันยายน 1898(พ.ศ.2441)45      

  ชวงที่นายกราซีออกจากสยามไปแลว ไมทราบแนชัดวามีการเดินทางกลับมาสยาม
อีกหรือไม  แตมีหลักฐานหนึ่งปรากฏช่ือนายกราซีอีก หนังสือนี้เปนจดหมายท่ีพระยาสุรศักด์ิ
มนตรีมีไปถึงกรมขุนสมมตอมรพันธุ  มีใจความวา “...มีหมายมายังขาพระพุทธเจาใหไปแกคดี 
ซึ่งมิศเตอรเยกราซีไวความใหมองซิเออเต๊ิสฟองกลาวโทษขาพระพุทธเจาดวยเร่ืองเงินที่เจา

                                                 
                    43พีรศรี โพวาทอง,ชางฝรั่งในกรุงสยาม : ตนแผนดิน พระพุทธเจาหลวง .(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2548),หนา 60. 
                    44ดูใน Bangkok Times.The 1894 directory for Bangkok and Siam / Bangkok Times ; with an 

introduction by Walter E.J.Tips. (Bangkok : White Lotus Press, c1996),p.156,175. ตรงช่ือนายกราซี และนายสโตล
เกอร มีคําระบุสถานะชาวตางชาติผูอยูอาศัยในสยามเปน  Absent 
                 45ทางรถไฟสาย  Malacca - Pulau Sebang  ดูขาวใน The Singapore Free Press and Mercantile 
Advertiser (1884-1942), 14 September 1891, Page 3   
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หมื่นสรรพเพ็ธภักดียอมรับจะใช...”  โดยเหตุการณคร้ังนี้ นายกราซีไดชวยเปนธุระสงหนังสือ
ทวงถามเงินคากอสรางที่พักทหารดับเพลิงใหเพื่อนผูรับเหมารายหน่ึง ชื่อมิสเตอรยิ เยริงเยอร
(G. Geiringer)  เนื่องจากนายยิ เยริงเยอรปวยหนักและตองไปรักษาตัวที่ยุโรปต้ังแตเดือน
มีนาคม  ร.ศ.111(พ.ศ.2435)แลว   คร้ันเมื่อเวลาลวงมาถึงเดือนกุมภาพันธ ร.ศ.114(พ.ศ.
2438) นายกราซีไดนําเร่ืองนี้ไปจางทนายดําเนินการฟองรองตอศาลแทนนายยิ เยริงเยอร  
ตอมาไมทราบวาคดีนี้จบลงอยางไร  ทราบเพียงพระยาสุรศักด์ิมนตรีตองไปใหการที่ศาลโดย
กรมขุนสมมตอมรพันธุทรงแนะนําวา”…ถาศาลจะตัดสินใหเจาคุณใช ก็ฟองเจาหมื่นสรรพเพ็ธ
ภักดีไดตามทางความ..” นั่นคือ ใหฟองผูกอเร่ืองเงินคางจายที่ชื่อพระยาสรรพเพ็ธภักดี  และ
ไมทราบวานายกราซีตองเดินทางกลับมาข้ึนศาลเองท่ีสยามหรือเพียงแตฝากเร่ืองใหมองซิเออ
เต๊ิสมาดําเนินการแทน46ตอมา ก็มีหนังสือสงมาจากยุโรป  เปนหนังสือที่นายกราซีเขียนถวาย
มายังกรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  เกี่ยวกับโครงการขุดคลองรังสิต
ตามแบบของนายกราซี ซึ่งก็คือหนังสือชื่อ Scheme of Irrigation in Siam  ระบุ พ.ศ.244547   
ในเอกสารมีแผนที่โครงการที่จะขุดคลอง ตลอดจนภาพประกอบของเคร่ืองไมเคร่ืองมือที่ใช 
(ภาพที่ 11)แมวาคลองจะขุดเสร็จไปแลวในป พ.ศ.2440  แตก็เปนหลักฐานที่พบชวงปหลังสุด
ที่ยังแสดงถึงความเกี่ยวของระหวางนายกราซีกับสยาม 

    ในวัย 68 ป  นายโยอาคิม กราซีไดเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2447(
ค.ศ.1904) ที่คาโปดิสเตรีย48   ผลงานออกแบบกอสรางของทั้งนายกราซีและบริษัทกราซีบรา
เดอรยังคงเปนประจักษพยานของบทบาททั้งหมดที่เคยสัมพันธกับสังคมสยาม  แมวานายกรา

                                                 
                      46สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ยร/20.เร่ืองทําที่พักทหารกองดับเพลิง    เมื่อป ร.ศ.114 มีหมายศาลมายัง
พระยาสุรศักด์ิมนตรีใหไปแกคดี  เร่ืองการทวงเงินนี้เกิดข้ึนขณะเจาหมื่นสรรพเพธภักดีควบคุมคาใชจายในการกอสรางที่พัก
ทหารกองดับเพลิงแทนพระยาสุรศักด์ิมนตรีซ่ึงติดภารกิจที่หลวงพระบาง  นายยิ เยริงเยอรเร่ิมทวงเงินพระยาสรรพเพ็ธภักดี
ต้ังแตยังไมปวย  แตเร่ืองยังไมเรียบรอย ตอมาก็ฟองไปยังกระทรวงตางประเทศครั้งหนึ่ง    เมื่อนายเยริงเยอรปวยลง จึงไดให
นายกราซีมาชวยดําเนินการทวงหนี้แทนอีก  นายเยริงเยอรนี้เปนหุนสวนบริษัทรับเหมากอสรางเอสคารดู(S. Cardu) ของนาย
สเตฟาโน คารดู  
                      47ศรัณย ทองปาน. “นายแกรซี กับสถาปตยกรรมแบบฝร่ังในสมัยรัชกาลที่ 5” เมืองโบราณ. ปที่ 24 ฉบับที่ 2 
(เมษายน-มิถุนายน ,2541),หนา 9-21. อางถึง สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ กษ.9.4/12 มร.โยกิม แกรซีสงสมุดคําอธิบายเร่ือง
ขุดคลองแลคูนาสยาม 
                       48Lucio Nalesini. Grassi Brothers and Co. Gioachino Grassi, The Koper Architect, & Bros. in 

Bangkok at the end of 19th Century .อางแลว,ในขณะที่ หนังสือพมิพ The Bangkok Times ลงขาวการตายของนายกรา
ซีในวันเวลาเสียชีวิตที่ตางกันออกไป คือ  20 กันยายน พ.ศ.2447 ดูใน พีรศรี โพวาทอง,ชางฝรั่งในกรุงสยาม : ตนแผนดิน 

พระพุทธเจาหลวง .(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2548),หนา 68. 
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ซีจะพนจากบทบาทหนาที่ในสยามไปแลว อาทิ สถาปนิกชาวตางชาติผูรับเหมากอสรางวังเจา
วังนาย บานเรือนขุนนาง  อาคารของรัฐบาลสยามและเอกชน  เปนหุนสวนบริษัท พอคาไมสน  
ตัวแทนส่ังสินคานําเขาจากยุโรป เปนทั้งเจาหนี้และลูกหนี้รายใหญ  ทําธุรกิจเดินเรือกลไฟและ
รับตอเรือ ขุดสระน้ํา   ผูรวมเปนหุนสวนและรางโครงการขอสัมปทานตางๆซึ่งมีทั้งโครงการที่
ไดทําและไมไดทํา  ที่ไดทําเชนโรงการขุดคลองรังสิต  สวนที่ไมไดทําก็มีตัวอยางอาทิโครงการ
ทําทางรถไฟจันทบุรี-พระตะบอง  นอกจากนี้ยังมีโครงการคิดทําโรงผลิตอิฐ แตยังไมพบ
หลักฐานวาโครงการดังกลาวเกิดข้ึนจริงหรือไม  นายกราซีเปนสถาปนิกของคริสตจักร  นายก
ราซเีขียนแกขาวความเขาใจผิดที่หนังสือพิมพฝร่ังเศสบางฉบับกลาวดูหมิ่นกรุงสยาม เปนลาม
เฉพาะกิจใหกับเจาชายบางพระองคขณะเสด็จประเทศยุโรปและประเทศเพื่อนบานที่เปน
อาณานิคมของฝร่ังเศส อาทิ เมืองไซงอน คนในบังคับของกงสุลออสเตรีย คนในบังคับของ
กงสุลฝร่ังเศส  คนที่เกือบจะเปนพลเมืองชาวสยาม  คนที่เคยขอคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปน
คนแรก นี่คือบทบาททั้งหมดของชวงที่พํานักในแผนดินสยามเทาที่ปรากฏตามหลักฐานตางๆ  
รวมเวลาทั้งส้ินประมาณ 23 ป   
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ภาพที ่1  นายโยอาคิม กราซี และขางหลังภาพเขียนขอความวา “To His Royal & Celestial   
              Highness Somdet Chaofa Krom Hluang Bhanuphantiwongse Woradech ???  
             with the best regards of his most? Affectionate  และลงลายเซน็ J. Grassi”  (คํา 
             แปล : ขอถวายภาพนี้แดกรมหลวงภาณุพันธุวงศวรเดช ) โดยศรัณย ทองปานให    
             ความเหน็วานาจะมอบระหวาง พ.ศ.2424-2428 เพราะเปนชวงเวลาที่เจานาย  
             พระองคนัน้ทรงดํารงพระอิสสริยยศเปนกรมหลวง) 
ที่มา : ศรัณย ทองปาน. “นายแกรซี กับสถาปตยกรรมแบบฝร่ังในสมัยรัชกาลที่ 5” เมือง

โบราณ. ปที่ 24 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน ,2541),หนา 9-21.   
 

 
ภาพที่ 2  แผนที่แสดงตําแหนงของเมือง Capodistria ปจจุบันคือเมือง Koper ประเทศ 
              สโลเวเนีย(ตําแหนงที่แสดงเคร่ืองหมายดาว )   
ที่มา  :Alan Fox.Koper ,Slovenia (Online).Accessed 30 August 2010. Available from 
http://www.vacationstogo.com/cruise_port/Koper__Slovenia.cfm  
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ภาพที่ 3  ลําดับเครือญาติของครอบครัวกราซี 
ที่มา: เอกสารจากคุณเปาโล ลุยจิ กราซี( Paolo Luigi Grassi) ทายาทรุนที่ 5  ของครอบครัว 
กราซี  สายนายปเอโตร กราซี(Pietro Grassi)ผูเปนพี่ชายของนายโยอาคิม กราซี 
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ภาพที ่4  ผังลําดับเครือญาติของนายโยอาคิม กราซี(สันนษิฐาน) 
 

 
ภาพที่ 5  แผนที่ พ.ศ.2430 แสดงตําแหนงของบริษัท Grassi Brothers and Co. 
ที่มา : กรมแผนทีท่หาร 
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ภาพที่ 6  ลายเซ็นของนายโยอาคิม กราซี ลงในแบบเรือนรับรองกงสุลโปรตุเกส ป ค.ศ.1875   
              และ ตราประทับพรอมดวยลายเซ็นของบริษัทรับเหมากอสราง Grassi Brothers &  
              Co. ลงในจดหมาย ค.ศ. 1890 
ที่มา :  จอรจ มอรเบย.เรือนรับรองเอกอัครราชทูตโปรตุเกส มรดกเคหะสถานแหง

กรุงเทพฯ แปลโดย กรภัทร พฤกษชัยกุล จัดพิมพโดยสถานทูตโปรตุเกส กรุงเทพฯ กันยายน 
2549,หนา 12.  และ สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ. ร.5 ค. 21/1 เร่ือง มิสเตอแกรซี ติดเงินเจา
พนักงานตางๆ. 
 

 
ภาพที ่7  ตราประทับจดหมายสวนบุคคลของนายโยอาคิม กราซี  เขียนวา GIOACHINO  
              GRASSI,BANGKOK,SIAM 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ .ร.5 อ/8 พระราชทานตราแกมองซเิออรกราซี 
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ภาพที่ 8  ตัวอยางงานออกแบบเรือนรับรองราชทูตโปรตุเกส  ใน พ.ศ.2418 (ค.ศ.1875) 
              และ ตัวอยางงานออกแบบของศุลกสถาน พ.ศ.2429(ค.ศ.1886) 
ที่มา : จอรจ มอรเบย.อางแลว หนา 12,และสํานักจดหมายเหตุแหงชาติ. ผ.กต.22 แบบโรง
ภาษีเปดทางถนนใหม กราซีคิด พ.ศ.2429 (แบบนี้ไมไดสรางจริงแตมีการเปลี่ยนแปลงแบบ
ภายหลัง) 
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ภาพที่ 10  สุสานของนาย  Antonio  Grassi ที่คาโปดิสเตรีย(Koper)  ขอความจารึกที่สุสาน 
               ดานหนึ่งเขียนวา  เปนอนุสรณความทรงจําของ  Antonio De Grassi แหงคาโปดิส 
               เตรีย  ในความรักของพระเจาแหงดินแดนอันเปนบานเกิดเมืองนอนและสิ้นชีวิต,   
               1887  อีกดานหนึ่งเขียนวา  Giovanna Nata Giampi ภรรยา และ  Aurelio  
               บุตรชาย ผูโศกสลดของคุณ ----Gioachino นองชายเปนผูทําอนุสาวรียนี้ 
 ที่มา : Lucio Nalesini.Una Tomba in stile Siamese a Capodistria-Koper – Slovenia 

(Online). Accessed 20 August 2009.Available from    
http://freeweb.siol.net/raspaolo/lucio/tomba.htm   
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ภาพที่  11  แผนที่โครงการขุดคลองรังสิต  คลองขณะแรกขุด และเม่ือมีผูมาต้ังถิ่นฐานแลว 
ที่มา :ภาพรางรายละเอียดกํากับการขุดคลองจาก Scheme of irrigation in Siam ,ภาพถาย
จากหนังสือ 100 ป ธัญบุรี , ภาพคลองรังสิตที่มีการตั้งบานเรือนแลว จากไปรษณียบัตร ป 
ค.ศ.1913 
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บริบทของสยามสมัยรัชกาลที่ 5 ในชวงชีวิตของนายโยอาคิม กราซี  
    ชวงตนสมัยรัชกาลที่ 5 บางกอก เมืองหลวงของสยามยังคงมีพื้นที่สวนใหญเปนปา
รกชัฏ มีสวน มีที่เปล่ียวอยูมาก ประชาชนสวนใหญนิยมต้ังบานเรือนบริเวณที่มีคนหนาแนน 
เพราะมีตลาดรานโรงขายอาหารและเคร่ืองใชสอยตางๆ49  (ภาพที่ 12)เมืองหลวงของสยามนี้
มีระยะหางจากชายฝงทะเลโดยวัดรวมเอาระยะความยาวคดเค้ียวของแมน้ําไดราว 25 ไมล  
แตถาหากวัดเปนเสนตรงจากชายฝงทะเลจะยาวประมาณ 14 ไมล  หนังสือพิมพในป พ.ศ.
1894 เลาวา จากแมน้ําจะเห็นส่ิงสําคัญอยางแรกกอนเขาไปยังตัวเมืองคืออูบางกอกดอค
ทางดานตะวันตก โรงแรมโอเรียนเต็ล และกงสุลฝร่ังเศส เหนือข้ึนไปจะพบวัดสวยๆหลายแหง
ตามรายทาง  และก็มีสถานทูตอังกฤษ มีศุลกสถาน ซึ่งใชเปนสํานักงานใหญของธนาคาร
ฮองกงและเซ่ียงไฮ  มีกงสุลเยอรมันและโปรตุเกส และ ลงไปอีกก็จะเปนสํานักงานของ
ชาวตางชาติหลายบริษัท ที่เห็นเดนๆต้ังตระหงานอยูอีกฝงหนึ่งของแมน้ําคือโรงงานเล่ือยไม
ของ Messrs.Grassi ตรงขามกับสถานทูตอังกฤษ50   

   ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตขณะนั้นมีเมืองทาหลายเมืองที่สําคัญ เชน สิงคโปร  มะ
ละกา ปนัง ปตตาเวีย(ชวา) ไซงอน และบางกอก มีเมืองสิงคโปรไดรับการขนานนามวาเปน
ทางแยกแหงตะวันออก  สวนกรุงเทพฯก็คือเวนิสขนาดยอมนี่เอง  การที่สยามเปนเมืองที่มี
ทางออกทะเลนี้ก็เปนขอสําคัญที่ทําใหบริบทสยามมีการแทรกใบหนาอันหลากหลายของ
ชาวตางชาติทั้งเอเชียและชาวตะวันตกปะปนเกี่ยวของอยูกับชาวสยามและประวัติศาสตรดาน
ตางๆของสยามมาชานาน  ยอนไปเม่ือสยามเร่ิมเกี่ยวพันกับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ
โลก  โดยเร่ิมต้ังแตรากฐานการคาทั้งทางบกทางทะเลในสมัยโบราณ   จนกระทั่งการเดินทาง
เพื่อคนพบโลกใหมของชาวตะวันตกในชวงยุคแหงการฟนฟูศิลปวิทยาการ  เมื่อปลาย
คริสตศตวรรษที่ 15 ที่มนุษยแสวงหาความรูแจง พยายามหาคําตอบมาลมลางความเช่ือแบบ
ผิดๆที่เคยเชื่อกันมาของศาสนจักรในยุคมืด มีการประดิษฐคิดคนเคร่ืองมือตางๆ ทาง
วิทยาศาสตร  มีการสํารวจคนหาดินแดนใหมไปพรอมกับการขยายตัวทางการคาและเผยแผ
ศาสนา มีการคนพบเสนทางเดินเรือมายังตะวันออกจนไดโดยเดินเรือออมแหลมกูดโฮปมายัง

                                                 
                     49กรมศิลปากร.จดหมายเหตุการณอนุรักษกรุงรตันโกสนิทร.(กรุงเทพฯ :กรมศิลปากร,2525),หนา 71. 
                     50หมายถึงสถานทูตอังกฤษหลังเกาที่อยูริมแมน้ําเจาพระยา ตอมาร้ือสรางเปนที่ทําการไปรษณียบางรักปจจุบัน  
ดูใน Bangkok Times.The 1894 directory for Bangkok and Siam / Bangkok Times ; with an introduction by Walter 

E.J.Tips. (Bangkok : White Lotus Press, c1996),p.73. 
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ทวีปเอเชีย  การติดตอคาขายทําใหเกิดความตองการเพิ่มปริมาณสินคา เชน เคร่ืองเทศ ของ
ปา ยาสมุนไพร  สินคาฟุมเฟอยและภาชนะตางๆฯลฯ เพื่อนํากลับไปขายยังตางประเทศ แตยัง
ไมรวดเร็วและรุนแรงมากนัก   จากนั้นกระแสการเปล่ียนแปลงพัฒนาตัวของมันเองอยูเร่ือยๆ
จนเร่ิมเขาสูศตวรรษใหม     

    ในชวงคริสตศตวรรษที่ 18 ชาติตางๆในยุโรปเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ผลของ
มันทําใหตองปรับตัวภายในบานเมืองหลายดาน  เมื่อวิทยาศาสตรกาวหนาข้ึน จึงมีการ
ประดิษฐ คิดคนเคร่ืองจักรเขามาตอบสนอง  เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  สังคมเมือง
ไดขยายตัวและมีแรงงานใหมเกิดข้ึนมากมาย และตองการผลผลิตเพิ่ม  สงผลใหเกิดการตาม
เก็บตามลาวัตถุดิบจากดินแดนอ่ืนที่คาดวาจะยอมยกบานเมืองใหเปนอาณานิคมเพื่อ
ตอบสนองความตองการขยายตัวทางอุตสาหกรรมอยางเรงดวนที่จะนําความมั่งค่ังมาสูของ
ชาติตน  ทั้งตองการวัตถุดิบและตองการระบายสินคา  การปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้เร่ิมที่อังกฤษ
กอนใน ค.ศ.1780 จากน้ันการประดิษฐคิดคนเคร่ืองมือทางอุตสาหกรรมก็ไดแพรหลายไป
อยางรวดเร็ว  มีการนําเคร่ืองจักรไอน้ํามาใชในการเดินเรือและอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เกิดโรงงาน มี
การนําเคร่ืองจักรหลายชนิดมาใชทุนแรงคน แตก็มีแรงงานทุกเพศทุกวัยต้ังแตวัยเด็กถึงวัยชรา  
เกิดชนช้ันกรรมาชีพ การเกิดชนช้ันกลาง  การปฏิวัติอุตสาหกรรม ทําใหชนช้ันกลางรํ่ารวยและ
มีเวลาทองเที่ยวมากข้ึน  มีความตองการใชส่ิงของที่ผลิตจากโรงงาน  โรงงานรวยข้ึนในขณะที่
ชางฝมือมีงานและรายไดลดลง   การเกิดมลพิษ    และความตองการวัตถุดิบจํานวนมากมา
ปอนโรงงานก็กลายเปนส่ิงที่เกิดข้ึนแพรกระจายตอไปท่ัวยุโรป และตอมาเร่ืองคลายๆกันนี้ก็
เกิดข้ึนในอเมริกา   

    นอกจากนี้เหตุการณวุนวายของโลกที่กระทบไปยังที่อ่ืนๆยังมีตัวอยางใหเห็นอีก
เชน การปฏิวัติฝร่ังเศสในป ค.ศ.1789 โดยเกิดจากการคิดตอตานสถาบันพระมหากษัตริยแลว
ต้ังรัฐบาลที่มาจากประชาชน ตลอดจนการปฏิวัติของชาวอเมริกันเพื่อแยกตัวเปนอิสระจาก
อังกฤษใน ค.ศ.1776  เหตุการณไมสงบของชาติมหาอํานาจอาจไมสงผลกระทบทันทีกับ
บานเมืองที่อยูไกลแตก็เปนการเตือนประเทศตางๆ ในโลกใหเร่ิมคิดเตรียมตัวเตรียมรับมือกับ
อนาคตโดยเร่ิมจากการปรับตัวภายในประเทศ   ดังนั้นทั่วทั้งโลกจึงรับรูและเผชิญกับ
เหตุการณตางๆที่มีผลกระทบทั้งจากการปฏิวัติอุสาหกรรมและผลกระทบจากการปฏิวัติทาง
การเมืองของชาติมหาอํานาจเร่ือยมาจนถึงศตวรรษที่ 19  จนกระทั่งมีการเดินทางออกนอก
ทวีประลอกใหมของชาติตะวันตกหลังจากมีการขุดคลองสุเอซ(Suez Canal)ในป ค.ศ.1869 
เพื่อเปนเสนทางลัดใหมจากยุโรปมาสูเอเชีย  คราวนี้ไมไดเดินทางเพื่อคนพบโลกใหม  หากแต
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เปนลัทธิจักรวรรดินิยมใหมที่อาศัยการคนพบโลกหรือดินแดนใหมของคนรุนกอนเปนเคร่ืองนํา
ทางในการลาเหยื่ออาณานิคม สยามก็เปนชาติระยะไกลชาติหนึ่งที่รักษาเอกราชไวได แต
ผลกระทบของการลาอาณานิคมนี้ก็ทําใหสยามตองยอมสูญเสียดินแดนบางสวนเนื่องดวย
ปจจัยหลายอยาง ทั้งทําเลที่ต้ัง และดวยสภาพสังคม    

   สําหรับกรณีของงานสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีนั้น  สัมพันธกับความ
ตองการมีส่ิงกอสรางอยางใหมเพื่อตอบสนองความตองการของสถาบันตางๆ หรือสวนบุคคล   
และสัมพันธกับบริบทตางๆของบานเมืองสยามในชวงสมัยรัชกาลที่ 5   ซึ่งปจจัยทั้งภายนอก
และภายในชาติทําใหสยามมีความตองการแหงยุคสมัย อีกทั้งยังพัฒนาและสรางความ
เปล่ียนแปลงไปหลายส่ิง ทั้งการสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา ถือเปนส่ิงที่ใหมมาก การ
คมนาคม เชน ถนนหนทาง คลอง สะพาน  รถไฟ  การสาธารณสุข เชน โรงพยาบาลแบบใหม 
การศึกษานั้นก็มีโรงเรียนสมัยใหม การสื่อสารเชน ไปรษณียโทรเลข   มีการเลิกไพรเลิกทาส มี
ศาลสมัยใหม มีคุกแบบใหมรองรับนักโทษ  รวมถึงพัฒนาดานการเตรียมการปองกัน
ราชอาณาจักร  ฯลฯ  โดยสรุปแลวเราสามารถสังเกตไดจากสภาพสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง ดังนี้  

   ทางดานสังคม 
   กระบวนการทางสังคมในดานตางๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีผลมาจากการเติบโตของ

บานเมืองเอง  มีเงื่อนไขทางสังคมหลายอยางที่จําเปนตองปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลง
ของโลก  เชนเดียวกับการปฏิรูปบานเมืองของประเทศเพื่อนบานที่ตกเปนอาณานิคม  ซึ่ง
อาณานิคมอินเดียของอังกฤษหรือ บริติชราช คือตัวอยางที่เจริญอยูใกลตัวสยามที่สุด   
ภายหลังการเสด็จประพาสสิงคโปร-ชวา ใน พ.ศ.2413 และ อินเดีย ใน พ.ศ.2414 ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  พรอมกับคณะผูติดตามจากสยาม  ชาติตางๆ มี
ส่ิงกอสรางแบบใหมแปลกตาไปจากพื้นเมือง  มีรองรอยการนําวิทยาการใหมๆที่จําเปนจาก
ฝร่ังตะวันตกมาปรับใชกับบานเมืองสยามทีละนอย   อาทิ  การสาธารณูปโภค วิถีชีวิต การ
ส่ือสารสมัยใหม เชนไปรษณียโทรเลข การทหาร การสรางสถานที่เฉพาะหนวยงานตางๆ  
กระบวนการยุติธรรม การลงโทษ  การคาเสรี  การเดินเรือ การรถไฟ การศึกษา  ฯลฯ   และ
การเสด็จเยือนยุโรปชวงปลายรัชกาลก็นํามาสูการปฏิรูปอีกหลายอยางตามที่สยามเห็นวา
เจริญแลวและนํารูปแบบวิธีการบางอยางมาปรับใชใหเหมาะกับบานเมือง 

     สยามในชวงที่นายโยอาคิม กราซีเดินทางเขามาใหมๆ(ค.ศ.1870 พ.ศ.2413) คือ
สมัยตนรัชกาลที่ 5 ความเขาใจในเร่ืองเวลาจะตางไปจากสมัยปจจุบัน(ภาพที่ 13-16) เพราะ
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สมัยกอนเร่ืองเวลาจะละเอียดกวาสมัยนี้ และยังไมมีการเปลี่ยนมาเรียกวันที่ 1 มกราคม เปน
วันข้ึนปใหม  การจําแนกแยกแยะกันระหวางวันเวลาในปฏิทินแบบสยามกับแบบฝร่ังและแบบ
จีน จึงคอนขางชัดเจนและเปนที่รับรูตรงกัน  เพราะบางส่ิงพิมพก็มีการนํามาเปรียบเทียบกัน
อยางชัดเจนและคอนขางแมนยําโดยใชตารางเวลา   การรับรูเร่ืองเวลาแบบสยามกับปฏิทินก็
ยังยึดตามสมัยกอน  ขณะนั้นสยามมีระบบ การคมนาคมที่ขยายตัวมากในพระนครมาต้ังแต
สมัยรัชกาลที่ 4 แลว เชนการตัดถนนใหม ขุดคูคลองและทําสะพานเพิ่มทําใหการสัญจรไปมา
ระหวางทางบกกับทางน้ําเชื่อมโยงถึงกันไวข้ึน เปนตน ในยุคนั้นมีเพียงรถลากและรถมา ยังไม
มีรถไฟหรือรถยนต  เนื่องจาก รถไฟ รถยนต นั้นเร่ิมใชในสมัยรัชกาลที่ 5  สวนรถไฟ ไดถือ
กําเนิดข้ึนเปนคร้ังแรกในสยามเมื่อ  พ.ศ. 2429  กิจการรถไฟคร้ังนี้สยามใหสัมปทานบริษัท
ของชาวเดนมารกมาทํา  โดยเร่ิมที่การสราง ทางรถไฟจากกรุงเทพฯถึงสมุทรปราการ 
ระยะทาง 21 กิโลเมตร  ตอมาจึงต้ังกรมรถไฟข้ึนในป พ.ศ.2433 อยูในสังกัดกรมโยธาธิการ   
ตอมาชวงตนของทศวรรษ 2440 เร่ิมมีรถยนตคันแรกในสยาม สันนิษฐานวาเปนของ
ชาวตางชาติส่ังเขามา  โดยข้ึนบกที่ทาเรืออูบางกอก(Bangkok Dock) และมีการขับไปตาม
ทองถนน ทามกลางสายตาของประชาชนท่ีเฝามองอยางพิศวง   จนมาถึงป 2447 มีรถยนต 3 
คันเขามาวิ่งในถนนบางกอก แตไมมีบันทึกเปนลายลักษณอักษรวาเปนรถยนตยี่หออะไรและ
ใครเปนเจาของ สําหรับการขนสงระหวางประเทศนั้นเรือกลไฟยังคงเปนส่ิงที่ลํ้ายุคมากในสมัย
รัชกาลนี้   

        กอนสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยไดมีความพยายามที่จะปรับตัวเขาสูความ
ทันสมัยตามแบบตะวันตก เพื่อลดกระแสกดดันจากประเทศแถบตะวันตกที่มุงขยายอิทธิพล
เขาครอบงําประเทศไทยใหลดนอยลงจนถึงระดับปลอดภัย   และจนมาถึงชวง ตนสมัยรัชกาล
ที่ 5 ก็คงยังตองมีการปรับตัวภายในบานเมืองอยู  ที่สําคัญประการหนึ่งของไทย คือ การ
ปฏิรูปสังคมและการศึกษา  โดยสังคมเร่ิมพัฒนาตัวเองจากการคอยๆพยายามละลาย
ประเพณียึดถือยศถาบรรดาศักด์ิอันเปนส่ิงที่ลาสมัยซ่ึงทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติ  แมจะยังไม
ถึงข้ันมีสิทธิเสรีภาพอยางระบบประชาธิปไตยแตชาวสยามก็มีเสรีภาพมากกวาสมัยกอนๆ ที่
จะทํากิจการงานตางๆได มีกฎหมายมาคุมครองประชาชนหากผูใหญรังแกผูนอย  มีโรงเรียน
เกิดข้ึนมากกวาแตกอน รวมทั้งแหลงความรูไดแพรขยายผานส่ิงพิมพมากข้ึน  

    อีกเหตุการณที่สําคัญมากสําหรับสยามคือการประกาศเลิกทาส  กลาวคือ สังคม
สยามในชวงที่รัชกาลที่ 5 ข้ึนครองราชยปแรกๆนั้น  ยังไมมีการเลิกระบบไพรและทาส รากฐาน
สังคมเดิมตามระบบศักดินายังคงอยูอยางเขมแข็ง  แตตอมาเมื่อ พ.ศ.2417 ไดมีการเลิกไพร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
55

อยางเปนทางการ และเปนรากฐานของการเลิกทาสในชวงปลายรัชกาล(พ.ศ.2448)  ซึ่งระบบ
ไพรนั้นถือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาบานเมือง  เพราะไพรตองสังกัดมูลนายจึงยายที่อยู
ไมได  เปนการขัดขวางการขยายตัวทางเศรษฐกิจและทําใหเกิดความไมยุติธรรมในสังกัด  เกิด
ปญหาเร่ืองการควบคุมกําลังคน  เพราะทางการไมสามารถควบคุมกําลังคนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   มีเจานายรุนใหมหลายคนในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่สยามสงไปศึกษายัง
ตางประเทศแลวกลับมารับราชกาลในสมัยเปล่ียนแผนดินใหมไปแลวกลับมาชวยพัฒนา
บานเมือง และผลของการทําสัญญาคาขายกับชาติตางๆหลังทําสนธิสัญญาบาวริงก็ทําใหชาว
สยามไดเรียนรูหลายเร่ืองที่เปนประโยชนกับชีวิต สภาพสังคมจึงเปนผลซึ่งกันและกันกับ
ทางดานเศรษฐกิจ  แตอยางไรก็ดี การปรับตัวดานตางๆที่เกิดข้ึนภายในชาติเองก็เปน
แรงผลักดันใหสยามตองกาวไปขางหนาเพื่อปองกันการรุกรานจากนอกราชอาณาจักร  สมัย
รัชกาลที่ 5 เร่ิมยุคของการใชพรสวรรคของชาวยุโรปในการสรางบานเมืองใหทันสมัย  
อยางเชน นายโยอาคิม กราซี และชาวตางชาติอ่ืนๆ ที่มีบทบาทกับชวงเปล่ียนหนาตา
บานเมืองสยามใหทันสมัย  นอกจากนี้ก็ยังวาจางชาวตางชาติเขาทํางานราชการอีกหลาย
หนวยงาน 

   นาย ยี อี เยรินี (G. E. Gerini)ชาวอิตาเลียนที่มารับราชการในสยามไดบันทึกเอาไว
วาในชวงป พ.ศ.2430 มีผูอยูอาศัยชาวยุโรปเกือบ 450 คน ในจํานวนนั้นมีกวา 130 คนเปน
ชาวเยอรมัน ถือวาเปนชุมชนที่มีคนมากที่สุด  ตามลําดับมาดวยชาวอังกฤษ ชาวอเมริกัน ชาว
เดนมารก ราวๆ 50-60 คน  สวนชาวอิตาเลียน และชาวเมืองตริเอสเต(Trieste)ที่หลบหนีกฎ
ของออสเตรีย    เฉพาะคนที่เขารูจักมีอยูประมาณ 18 คน มีทั้งวิศวกรโยธา (Carlo Allegri)มี
ทั้งผูควบคุมวงออเคสตรา  ชางเทคนิคเคร่ืองยนต 3 คน  ผูประกอบการอิสระ  และอ่ืนๆ  สวน
ใหญก็เปนนักธุรกิจและผูรับเหมาทั้งงานโยธาและงานสาธารณะ  ในกลุมนี้ที่โดดเดนมากคือ
มิสเตอรกราซี (Mr.Grassi) ผูรับเหมากอสรางงานโยธาและงานสาธารณะรายใหญที่สําคัญ
มากในสยามขณะนั้น  เปนบริษัทเศรษฐีผูมั่งค่ังตัวจริงพรอมดวยพี่ชายนองชายและพี่เขยของ
เขา ในชวงปลายป ค.ศ.1886(พ.ศ.2429) นายเยรินียังคงชวยทํางานเปนนักออกแบบทางดาน
เทคนิคในบริษัทของนายกราซีประมาณสองถึงสามเดือน  แมวาเขาจะไมไดรวมงานกันแลวก็
ตาม แตก็ยังคงความสัมพันธที่ดีฉันมิตรสหายกับพี่นองกราซี   หัวหนากงสุลอิตาลีขณะนั้น
เปนชาวสวิส เปนเจาของธุรกิจที่ใหญที่สุดในบางกอก  แนนอนวานอกจากนี้ยังมีสถานทูต
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อิตาลีดวย แตเร่ืองธุรกิจและงานภาคประชาในหมูชาวยุโรปดวยกันยังอยูภายใตกฎของ
กงสุล51  ถือไดวากงสุลเปรียบเปนเชนเดียวกับผูใหความสงบยุติธรรมสําหรับชาวตางชาติ 

    การแตงกายแบบตะวันตกยังไมมีแบบแผนมากนักในหมูชาวสยาม จะมีก็แต
เจานายและขุนนาง และบางหนวยงานที่เร่ิมใชเคร่ืองแบบ คนสยามนิยมนั่งพื้นมากกวานั่ง
เกาอ้ี  ดําเนินชีวิตแบบไมเรงรีบ  และยังไมมีพนักงานบริษัทมากมาย  ในพระนครมีพื้นที่สวน
ใหญเปนสวน  ที่อยูอาศัยยังคงนิยมกอบานทรงไทย  ตึกแถว เรือนแพ  มีการถายภาพ มีโรง
ผลิตเหรียญกษาปณเพื่อแลกเปล่ียนกับเงินสกุลตางๆของชาวตางชาติที่เขามาคาขาย ส่ิง
เหลานี้ลวนเกิดข้ึนต้ังแตรัชกาลที่แลว  แตยังไมมีการใชธนบัตรอยางเปนทางการ  ตอมาสมัย
รัชกาลที่ 5 ส่ิงอํานวยความสะดวกแกบานเมืองทั้งหลายจึงเร่ิมปรากฏ  มีโทรเลขหรือเตเลแก
รมหรือเตเลกราฟใชแลวเมื่อป พ.ศ.2418 แตยังไมมีไปรษณียสําหรับติดตอส่ือสารจนกระทั่งใน 
พ.ศ.2426 จึงมีที่ทําการไปรษณียเปดใชเปนคร้ังแรกในสยาม  สาธารณูปโภคแบบใหมที่เปน
ระบบคือ ไฟฟา ที่ใชคร้ังแรกในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท(เดินไฟตอมาจากโรงทหารหนา)  
โรงพยาบาลเร่ิมมีการสรางในแบบที่ถูกสุขลักษณะ  ซึ่งหากเปนกอนหนานี้เมื่อมีคนเจ็บไขได
ปวยก็รักษาเรียงกันตามศาลาโรงหมอที่กอข้ึนอยางเรียบงาย  บางคร้ังก็เยียวยากันเองโดยใช
ยาสมุนไพรพื้นบาน ไมก็ไปซ้ือหายาจากหมอจีน ไปหาพระพรมน้ํามนตที่ศาลาวัดซ่ึงบางแหง
ยังใชศาสนสถานเสมือนโรงหมอ  หรือไมก็อาจไปหาหมอฝร่ังซ่ึงอาจทําหนาที่เปนทั้งแพทย
และเผยแผศาสนาคริสตดวย   สวนเร่ืองน้ํา มีการขุดคลองหลายสายเพื่อชักน้ําเขานาในพื้นที่
ลุมแมน้ําเจาพระยาไปยังสวนตางๆมากข้ึน เชน การขุคคลองรังสิต  รวมไปถึงคลองท่ีขุดเพื่อ
การคมนาคมดวย  การประปาที่ถูกสุขลักษณะยังไมเขารูปเขารอยในระยะแรก ตอมาจึงมีโรง
สูบน้ําเพื่อกรองส่ิงสกปรกออกแลวสงไปใชอุปโภคบริโภคตามทองที่ตางๆในพระนครเมื่อชวง
ปลายรัชกาล   

    ชาวสยามสามารถรูเหตุการณตางๆที่เกิดข้ึนรอบโลกไดแลวในสมัยนั้น  ประการ
หนึ่งคือการติดตอคาขายก็จะมีขาวกระจายทั่วถึงกันจากจุดใหญไปยังจุดยอย  และอีก
ประการหนึ่งก็คือเมื่อมีส่ือส่ิงพิมพบอกขาว เพราะหมอบรัดเลย(D. B. Bradley)ออก

                                                 
                     51นาย ยี อี เยรินี (G. E. Gerini)รับราชการในกรมทหารหนา เร่ิมแรกเปนครูฝกทหาร ตอมาไดรับพระราชทิน
นามวา พระสารสาสนพลขันธ  ดูเพิ่มใน Luciano Gerolamo Gerini.  Phra Sarasasana Balakhandh (Colonel 

Gerolamo Emilio Gerini): Life and Works .(Online). Accessed 28 September 2010.Available from 
http://www.gissad.net/Lifework1.htm  
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หนังสือพิมพ Bangkok Recorder มาต้ังแต พ.ศ.2387 ในสมัยรัชกาลที่ 4 และส่ิงพิมพก็
เพิ่มข้ึนตามมาหลายฉบับ โดยชวงแรกๆนั้นจะมีโรงพิมพของคณะมิชชันนารีอเมริกัน  ตอมาก็
พัฒนาไปสูการพิมพหนังสือที่ออกโดยสํานักตางๆ อาทิ สถาบันศาสนา  สถาบันของหลวง  
ของเอกชน หรือ พอคา  อยาง The Bangkok Times ,The Siam repository, Siam Daily 
Advertiser,Siam Weekly Advertiser ราชกิจจานุเบกษา Bangkok Calendar และ ดรุโณ
วาท  คอรทขาวราชการ ฯลฯ   ในสิ่งพิมพมีทั้งเหตุการณสําคัญในสยามและตางประเทศ 
ความรูเร่ืองตางๆ  นิทานประโลมโลก นิยายปรัมปราและสุภาษิตสอนใจที่คนสยามเลากันปาก
ตอปากไมไดมีเพียงเร่ืองนิทานพื้นบานกับนิทานจักรๆวงศๆอีกตอไปแลว แตมีนิทานฝร่ังแทรก
มาดวยในส่ิงพิมพนั้นๆ  รวมไปการถึงโฆษณาหางราน  สินคาและบริการ ขาวสําคัญของ
บางกอก  ขาวในร้ัวในวัง ขาวการตาย มาตราวัดช่ังตวงแบบสยาม  อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงิน
ที่ใชจายในสมัยนั้น  ตารางเวลาเดินเรือออกจากสยามและตารางเรือที่จะมาเทียบทาที่สยาม  
ชวยเพิ่มความสะดวกสําหรับการคมนาคม และทําใหคนสยามและคนตางชาติที่พํานักใน
สยามทราบเร่ืองความรูขาวสารตางๆที่เกิดข้ึนในสังคม  

   ชวงที่นายกราซีอยูในสยามมาตราชางตวงวัดตางๆแบบสยาม  การรับรูเร่ืองเวลา
แบบสยาม รวมทั้งคาของเงินตราแบบสยามไดมีการกําหนดมาตรฐานที่ชัดเจนมาระยะหนึ่ง
แลว  มีการปรับตัวระหวางชาวตางชาติเองและชาวสยามใหเปนที่เขาใจ เพื่อจะไดไมสับสนใน
การดําเนินธุรกิจหรือกระทําการตางๆ เร่ืองนี้มีการตีพิมพลงส่ือส่ิงพิมพภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษหลายฉบับ  ยกตัวอยางเชน 

    เร่ืองน้ําหนักนั้น  กําหนดให 1 ทะนาน = 1 ½ pints  20 ทะนาน + 1 ถัง = 15 
pints 25 ทะนาน = 1 sat  100 ถัง หรือ 80 sat  = 1 keean(coyan หรือออกเสียงวาเกวียน) 

    เร่ืองการวัดระยะน้ัน มีการเทียบมาตราวัดระยะนิ้วไทยกับนิ้ว(inch)แบบฝร่ัง 
กําหนดให 1 นิ้ว = 18/10 inch   2 นิ้ว + 1 คืบ = 9 ¾ inch  2 คืบ + 1 ศอก = 19 ½ inch    4 
ศอก + 1 วา = 78 inch   20 วา + 1 เสน = 130 feet   400 เสน + 1 โยช = 9 7/8 statue 
miles52   ตอมามีการปรับระบบวัดระยะใหเทียบงายข้ึน โดยกําหนดให 4 กระเบียด = นิ้ว 
(ประมาณ 7/8 ของนิ้วอังกฤษ)   12 นิ้ว = คืบ   2 คืบ = ศอก(ประมาณ 20 2/3 นิ้วอังกฤษ)   4 
ศอก =วา (7 ft. inches)  20 วา = เสน  400 เสน = โยช หรือ 10 ไมลอังกฤษ53   

                                                 
                       52The Siam Repository.vol.1 No.3 Oct.1869 42-43. 
                       53Bangkok Times.The 1894 directory for Bangkok and Siam / Bangkok Times ; with an 

introduction by Walter E.J.Tips. (Bangkok : White Lotus Press, c1996),p.27. 
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    สําหรับเร่ืองเวลา  ชาวสยามกําหนดให 6 นาที = 1 บาท   6 บาท = 1 โมง  12 โมง 
= 1 วัน  29 หรือ 30 วัน = 1 เดือน  12 หรือ 13 เดือน = 1 ป 

    ในเอกสารชั้นตนที่เกี่ยวกับนายโยอาคิม กราซี ก็ปรากฏวามีการใชมาตราวัดระยะ
ความกวาง ความยาวและความสูง ในมาตราแบบสยามบางแลว แสดงใหเห็นถึงการปรับตัว
ของชางฝร่ังเพื่อที่จะใชทําความเขาใจกับชางชาวสยาม ตัวอยางเชน ในแบบรางศาลสถิต
ยุติธรรมที่ออกโดยบริษัทกราซีบราเดอร แอนดโก(Grassi brothers and co.) มีการใชคําวา 
ศอก คืบ วา ในการกํากับระยะ เปนตน 54 และในบัญชีรายการกะประมาณราคากอสราง
อาคารสถานที่ตางๆ ก็ใชระบบเงินตราในแบบสยาม เชน ชั่ง เฟอง บาท และอีกหลายๆ
ประการที่ใชรวมกันคือเร่ืองการคิดวันเวลาตามปฏิทินสยาม กับคาเลนดารของฝร่ัง สามารถ
พบคําวา จุลศักราช(จ.ศ.) รัตนโกสินทรศก(ร.ศ.)  และคริสตศักราช (ค.ศ.)  สามารถพบเลข
ไทยระบุวันเดือนปแบบสยามและแบบฝร่ัง  ซึ่งปฏิทินของสยามกับของฝร่ังตางกันและเปนที่
สับสนสําหรับชาวสยาม  สมัยนี้จึงพบการใชปะปนกันในหลายๆโอกาส ทั้งคําวา เดือนอาย 
เดือนยี่ เดือนหนึ่ง เดือนสอง เดือนสาม เดือนส่ี ตามแบบสยาม  และเดือนแจนยูอาริ(January) 
เดือนออเกอษ(August)  เดือนดีเซมเบอ(December) ทั้งจดหมาย ตามแบบฝร่ัง เปนตน โดย
จะพบทั้งในจดหมายโตตอบและทั้งในส่ิงพิมพ  

    สวนเรื่องเงินตรา กําหนดให 2 โสฬส = 1 อัฐ    2 อัฐ = 1 ไพ    2 ไพ = 1 ซีก   2 ซีก 
= 1 เฟอง     2 เฟอง = 1 สลึง    4 สลึง = 1 บาท    4 บาท = 1 ตําลึง  20 ตําลึง = 1 ชั่ง  50 
ชั่ง = 1 หาบ   100 หาบ = 1 P’arah55 ชื่อเรียกหนวยเงินตราเหลานี้จะเลิกใชในเวลาตอมา  
เหลือเพียงหนวยบาท และ สตางค โดยจะกลาวตอไปในเร่ืองเศรษฐกิจ(ภาพที่ 17) 

     ทางดานเศรษฐกิจ 
     จากการที่สยามดําเนินวิธีทางเศรษฐกิจในรูปแบบผูกขาดทางดานการคาเปนเวลา

ชานานและสินคาหลักมาจากการเกษตรกรรม มีพอคาที่ดําเนินธุรกิจเองไมมาก และการซ้ือ
การขายยังคงแลกเปล่ียนกันภายในราชอาณาจักร   การไหลเวียนของเงินตราจะชัดเจนวาจะ
ไปผานที่ใดไปยังที่ใด   สวนการคาขายกับตางประเทศอยูในความควบคุมของพระคลังสินคา  
รายไดจากการคาขายของท่ีมีคาหลายประเภทจึงถูกควบคุมและจํากัดจํานวนสินคาเขาออก
โดยพระคลังสินคากอน  ทําสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398   หลังยอมรับทํา

                                                 
                       54สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ.ผ.กต.64 แปลนดานหนาศาลสถิตยุติธรรม. 
                       55Bangkok Times.The 1894 directory for Bangkok and Siam / Bangkok Times ; with an 

introduction by Walter E.J.Tips. (Bangkok : White Lotus Press, c1996),p.31. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
59

สนธิสัญญานี้แลว สยามทําสนธิสัญญากับประเทศอ่ืนๆอยางกวางขวาง ระบบเศรษฐกิจ
การคาของไทยไดเปล่ียนแปลงเปนระบบการคาแบบเสรี   และเกิดนายทุนข้ึนมากมาย 

   ส่ิงใหมๆลํ้ายุคทางเศรษฐกิจไมวาจะเปนสินคา อาหาร เคร่ืองนุงหม อุปกรณทํางาน
ตางๆอยางฝร่ังเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในสยามลวนเปนผลมาจากสนธิสัญญาที่สยามทํากับกับ
ชาติตางๆหลังการยอมรับสนธิสัญญาบาวริง  และไมเพียงแตชาติสยามที่ตองปรับตัว ชาติ
อ่ืนๆในดินแดนตะวันออกหากมีอาณาเขตติดตอชายฝงทะเลก็ลวนแตมีบริบทคลายๆกัน  
สนธิสัญญาที่วานี้มีเงื่อนไขคือ 

   1.ใหชาวตางประเทศซื้อขายกับไพรบานพลเมืองได โดยไมมีที่กีดขวาง 
    2.ใหชาวตางประเทศเสียภาษีอากร เพียงที่กําหนดไวในหนังสือสัญญา 
    3.ใหชาวตางประเทศอยูในความคุมครองของกงสุล  รัฐบาลเจาของบานเมืองจะ

บังคับบัญชาเอาเองไมได 
    4.ใหชาวตางประเทศอยูแตในอํานาจกฎหมายชาติของตนเอง56 
    สัญญานี้ไมเพียงแตขัดกับผลประโยชนของสยาม แตการตามเก็บเอกราชของ

ประเทศในสวนที่เหลือของเอเชียดวยสัญญา ทําใหเอเชียตะวันออกเฉียงใตหนีไมพน ชาติอ่ืนๆ
ก็เสียเปรียบในภาวะจํายอมดวยเชนกัน  แตขอดีก็มีอยูในขอเสียนั้น ชาวตางชาติมีกิจการ
โรงแรม โรงสี โรงงาน หางรานแลว ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทําใหชาวสยามพัฒนาตัวเองข้ึน
เพื่อที่จะไดไมเสียเปรียบชาวตางชาติมากนักแมอาจจะไมถึงข้ันเปนคูแขงก็ตามที  ที่มากกวา
นั้น คือสนธิสัญญาบาวริงเปนเหตุใหสยามตองเกี่ยวของกับชาวตางชาติมากข้ึนในหลายๆดาน
ไมเพียงแตเร่ืองการติดตอคาขายอีกตอไป   

   ตามหนังสือที่มีภาพประกอบเกี่ยวกับสยามในชวงคริสตศตวรรษที่ 19-20 หรือราว
ชวงสมัยรัชกาลที่ 4-5  สามารถสังเกตไดวาสภาพเศรษฐกิจที่เปนแบบการคาเสรีนั้นสราง
ความคึกคักใหกับสยามอยางไร สยามมีทั้งตลาดบกและตลาดน้ํา 57  สวนทาเรือใหญๆก็มีเรือ
สําเภากางใบจอแจอยูทามกลางแมน้ําเจาพระยามาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 4  มีบันทึกวากรุงเทพ
เปรียบเสมือนยุงฉางอันใหญสําหรับจําหนายขาวในทวีปเอเชีย  นับแตลงนามในสนธิสัญญา
บาวริงเปนเวลาหนึ่งปคร่ึง ไดมีเรือสินคาเขามาในบางกอกกวารอยลํา และพอคาในบางกอก

                                                 
                    56สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ.พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รชักาลที่ 5 (พิมพในงาน
ฌาปนกิจศพ น.ส. ธิติ บุนนาค 26 เม.ย. 2522).กรุงเทพฯ : บัวหลวงการพิมพ,2522.หนา 265. 
                    57เชน Twentieth Century Impressions of Siam ของ อารโนลด ไรท (Arnold Wrights) ออกป 1908. , Peeps 
at many lands : Siam ของเอรเนสท ยัง(Ernest Young) เปนตน 
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เองก็เดินเรือออกไปติดตอคาขายกับนานาชาติหลายลํา ซึ่งเรือที่เขามาคาขายนั้นมีจํานวนมาก
ข้ึนกวาเดิมถึง 10 เทา หมอบรัดเลยไดบันทึกไววาเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2399 มีเรือ
ตางประเทศมาทอดสมออยูในแมน้ําถึง 60 ลํา และไดเพิ่มจํานวนเปน 103 ลําในปลายป
เดียวกัน สวนพอคาในบางกอกไดสงเรือออกไปคาขายถึง 37 ลํา และในป พ.ศ.2409 ก็มีเรือ
กําปนไทยกลับมาทอดสมอมากกวาเดิมอีกเปน 46 ลํา 58  จํานวนเรือสินคาเขาออกนี้แสดงให
เห็นถึงถึงการขยายตัวทางการเศรษฐกิจไดเปนอยางดี  หลังทําสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษ  
ก็ตามมาดวยสนธิสัญญาจาก ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา เดนมารก โปรตุเกส เนเธอรแลนด 
ปรัสเซีย สวีเดน นอรเวย เบลเยียม อิตาลี ออสเตรีย สเปน ญ่ีปุน และ รัสเซีย 

   เมื่อมีระบบการคาเสรีเกิดข้ึนมาใหม เมืองบางกอกก็ไดเปลี่ยนโฉมหนาไป คือ มี
เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตัวเองนอยลง สินคานาํเขาแตเดิมประกอบดวยสินคาประเภทฟุมเฟอย 
ซึ่งเปนไปเพื่อการบริโภคของชนช้ันสูง เปล่ียนมาเปนสินคาหลายชนิดเพื่อการบริโภคของคน
ทั่วไป สวนสินคาสงออกของไทยสมยักอนจะเปนสินคาหลายๆชนิด ก็ไดเปล่ียนมาเปนสินคา
เพียงไมกี่ชนิด นอกจากนั้นการสงขาวออกไปขายยังตางประเทศขยายตัวออกไปอยาง
กวางขวางต้ังแต พ.ศ.2398 เปนตนมา และกิจกรรมทางเศรษฐกจิที่เกีย่วของกบัประชาชน
จํานวนมากมายยงัคงเปนการทํานา   ผลผลิตดานกสิกรรมของชาวนามีการขยายตัวข้ึน  มกีาร
ผลิตจํานวนมากข้ึน ทาํใหการปลูกพืชที่จาํเปนในการครองชีพอ่ืนๆนอยลง  สวนชาวตางชาติก็
มีอิสระที่จะสามารถประกอบกิจการในสยามไดหลายอยาง  ทาํใหชวงทีน่ายโยอาคิม กราซีมา
ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง รวมไปถึงชาวตางชาติอ่ืนๆที่มาประกอบกิจการในสยามใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ไดรับประโยชนจากระบบการคาเสรีนี ้  โดยบริษัทของ Grassi Brothers and 
Co. รับทั้งงานรับเหมากอสราง คาไมสน และเปนตัวแทนจําหนายของนาํเขาจากยุโรปหลาย
ชนิด 
            ในขณะที่ชาวตางชาติมีอิสระทีจ่ะประกอบกจิการนัน้  แรงงานคนไทยยงัไมมีความ
เปนอิสระมากนักเพราะยังติดอยูกับระบบไพรและทาสตามทีเ่คยเปนมาในสมัยรัชกาลที่ 4 แม
จะเปล่ียนแผนดินแลวก็ตาม    แตเศรษฐกจิก็มีการขยายตัวมากโดยเฉพาะในการผลิตขาวเพื่อ
การสงออก ทาํใหชาวนาตองขยายที่นาออกไปและความจําเปนในการใชแรงงานก็มมีากข้ึน 
เพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4 ทรงเหน็ความจําเปนในการผลิตขาว
เพื่อการสงออก จึงทรงสนับสนุนดวยการลดหยอนการเกณฑแรงงานตามระบบไพรลง เพื่อให
                                                 
                    58หนังสือจดหมายเหตุ The Bangkok Recorder Vol.1 เลม 1 บางกอก เดือนย่ี ข้ึนสิบหาคํ่า จุลศักราช 1227  
Jan. 1st 1866 กฤษศักราช 1866 No.21.หนา 202. 
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เกษตรกรไดใชเวลาในการทํานามากข้ึน สวนงานกอสรางของหลวงที่ตองใชแรงงานจํานวน
มากกโ็ปรดใหจางคนจีนมาทําแทน สําหรับคนไทยก็อาจจะใชวิธีจายเงินแทนการเกณฑ
แรงงานได ดังนัน้ความจําเปนในการใชแรงงานเสรีภายหลังสนธิสัญญาบาวริงนี ้ จึงมีสวน
ผลักดันใหเกิดการยกเลิกระบบไพรในสมยัตอมา 

   สําหรับเร่ืองระบบเงินตรา  สยามไดยกเลิกการผลิตเงินพดดวงไปในสมัยรัชกาลที่ 4 
หลังจากทําสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการคา   เนื่องจากการคาขายขยายตัวอยาง
รวดเร็วจนเงินพดดวงที่ทําดวยมือไมอาจผลิตไดทันตามความตองการ อีกทั้งยังมีมิจฉาชีพ
ปลอมเงินพดดวงใชปะปนจนเกิดความเดือดรอนไปทั่ว59  ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วคลองตัวใน
การซื้อขายแลกเปล่ียนเงินตราและปองกันการปลอมเงิน  จึงมีการออกเงินกระดาษใชเปนคร้ัง
แรกที่เรียกวา หมาย  ในพ.ศ.2396  และใชเงินเหรียญโดยใชเคร่ืองจักรผลิตเหรียญกษาปณ
แทน  นับแตนั้นมาจึงมีการกอสรางโรงกษาปณสิทธิการขึ้นใน พ.ศ.2400  โดยนําเขา
เคร่ืองจักรผลิตเหรียญกษาปณมาจากอังกฤษ60   เหรียญกษาปณถูกใชเร่ือยมาจนถึงสมัย
รัชกาลที่ 5   ซึ่งในรัชกาลนี้มีการผลิตเหรียญกษาปณทั้งชนิดที่ใชเปนเงินตราแลกเปลี่ยนซื้อ
ขาย และชนิดที่เปนเหรียญที่ระลึกออกมาใชมากที่สุด    

    ชวงตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รายไดของแผนดินลดลง
ไปมาก ในขณะที่รายจายในกรมพระคลังมหาสมบัติเพิ่มรายการขึ้นทุกป ทําใหรัฐบาลตองเปน
หนี้สิน ดังปรากฏหลักฐานอยูในพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงมีไปถึงสมเด็จพระ
มหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม ร.ศ. 122 ความตอนหนึ่ง
วา  

 
   "…ในเวลาคร่ึงปตอมา เงินภาษีอากรก็ลดเกือบหมดทุกอยาง ลดลงไปเปนลําดับ 

จนถึงปมะแม ตรีศก (พ.ศ. 2414) เงินแผนดินที่เคยไดอยูปละ 50,000 - 60,000 ชั่งนั้น เหลือ
จํานวนอยู 40,000 ชั่ง แตไมไดตัวเงินก่ีมากนอย แตเงินเบี้ยหวัดปละ 11,000 ชั่ง ก็วิ่งตา

                                                 
                      59ขาวใหญนี้เคยลงหนงัสอืพิมพ สามารถดูเพิ่มเติมใน “ทําอัฐปลอม” หนังสือจดหมายเหตุ THE 

BANGKOK RECORDER Vol.1 เลม 1 บางกอก เดือนแปด แรมสิบสี่คํ่า จุลศักราช 1227  July. 22nd 1865 คฤศศักราช 
1865 ,ใบที่ 10No.10.หนา 75. หลังสรางโรงกษาปณสิทธิการผลิตเหรียญกษาปณใหม  เงินพดดวงไมมีการผลิตเพิ่มอีก  แต
ยังคงมีการอนุญาตใหใชงานตอเร่ือยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5  จนในที่สุดก็มีการออกประกาศใหเลิกใชเงินพดดวงทุกชนิด 
ต้ังแตวันที่ 28 ตุลาคม 2447 เปนตนมา 
                      60พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงขอใหคณะทูตทีก่ําลังจะเดินทางไปเฝาสมเด็จพระนางเจา
วิคตอเรีย ที่กรุงลอนดอน ติดตอซ้ือเคร่ืองจักรผลิตเหรียญกษาปณ จาก บริษัทเทเลอรและชาลเลน ( Taylor & Challen 
Limited , Birmingham ) 
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แตก ไดเงินในคลังมหาสมบัติ ซึ่งเปนของเจาหนาที่วิ่งมาหาเปนพื้น นอกนั้นก็ปลอยคาง ที่ได

เงินตัวจริงมีประมาณ 20,000 ชั่งเทานั้น เงินไมพอจายราชการก็ตองเปนหนี้…"61   

 
      ตอมาก็เกิดปญหาขาดแคลนเหรียญกษาปณชนิดราคาตํ่าซ่ึงเปนเงินปลีกที่ทําจาก
ดีบุกและทองแดงในชวงพ.ศ. 2415 - 2416 ประกอบกับมีการแอบนํา ป ที่ใชแทนเงินในบอน
การพนันมาใชแทนเงินตรา  สวนในเรื่องภาษีนั้น  ในป พ.ศ. 2416 เงินภาษีอากรอันเปน
ผลประโยชนของแผนดินก็ยังคงจัดเก็บกันไมเปนระเบียบกระจัดกระจายร่ัวไหลไปมากมาย  
จึงไดตราพระราชบัญญัติสําหรับหอรัษฎากรพิพัฒน จุลศักราช 1235 และไดโปรดเกลาต้ัง
สําหรับหอรัษฎากรพิพัฒนข้ึน เพื่อเปนสํานักงานกลางสําหรับเก็บเงินผลประโยชนรายไดภาษี
อากรของแผนดินมารวมไวในที่แหงเดียว มิใหแยกยายกระจัดกระจายอยูตามหนวยงานตางๆ 
ดังที่เคยเปนมาแตกอน ใหหนวยงานราชการทุกแหง นําสงเงินผลประโยชนเขาสําหรับหอ
รัษฎากรพิพัฒนเปนรายไดแผนดิน มีพนักงานบัญชีกลางไวรวบรวมบัญชีรายรับรายจายของ
แผนดินและตรวจตราการเก็บภาษีอากรของหนวยงานตางๆใหเปนไปอยางรัดกุม ไมร่ัวไหลดัง
แตกอน  ซึ่งนับเปนตนกําเนิดของกระทรวงการคลังในปจจุบัน   

    การตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติ จุลศักราช 1237 เกิดข้ึนในป พ.ศ. 
2418 ส่ิงที่เพิ่มมาคือต้ังกรมพระคลังมหาสมบัติแลวแยกฝายการคลังออกจากฝายการ
ตางประเทศ ซึ่งเวลานั้นรวมกันอยูเปนราชการในกรมทา และตอมาในป พ.ศ. 2433 ไดยก
ฐานะกรมพระคลังมหาสมบัติ เปนกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ตามพระธรรมนูญ หนาที่
ราชการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติรัตนโกสินทรศก 109  ในดานการจัดเก็บภาษี ไดโปรดให
เปล่ียนแปลงวิธีการเก็บภาษีอากรเสียใหม จากระบบเจาภาษีนายอากร มาเปนทางราชการ
เปนผูเก็บเอง โดยในชวงแรกไดทดลองใหเทศาภิบาลบางแหงจัดเก็บภาษีอากรเอง ปรากฏวา
ไดผลดี สามารถจัดเก็บภาษีอากร ไดเพิ่มข้ึนกวาแตกอนมาก จึงโปรดใหเลิกวิธีการเรียก
ประมูลรับเหมาผูกขาดเก็บภาษีอากรจากราษฎรโดยส้ินเชิง และใหเทศาภิบาลเก็บเอง
เหมือนกันหมดทุกมณฑล 

    ในดานรายจาย พระองคไดทรงวางพิกัดอัตราเงินเดือนใหแกขาราชการตาม
ตําแหนงเปนที่แนนอนแทนเงินเบ้ียหวัดที่จายแตเดิม และยังพระราชทานเบ้ียบํานาญแก

                                                 
                      61พระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึงสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส ลงวันที่ 28 ตุลาคม ร.ศ. 122 ใชอางใน สารานุกรมเสรีวิกิพีเดีย.ประวัติกระทรวงการคลังไทย(ออนไลน).เขาถึง
เมื่อ 18 กันยายน 2554.เขาถึงไดจาก th.wikipedia.org/wiki/ประวัติกระทรวงการคลังไทย 
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ขาราชการ เพื่อเปนเคร่ืองเล้ียง  เมื่อรับราชการไมไดแลว โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2439 พระองค
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการจัดทํางบประมาณแผนดินข้ึนเปนคร้ังแรกอันเปนแบบ
ฉบับที่จะตองทํางบประมาณแผนดินข้ึน   นอกจากการปฏิรูปตามที่กลาวมาขางตน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ยังไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหยกเลิกภาษีชนิด
ที่เปนโทษแกราษฎร และภาษีอากรบางประเภทที่ทํารายไดใหกับรัฐบาลไมมากนัก และเปน
ภาระแกคนยากจน เชน ภาษีอากรภายใน อากรบอนเบ้ีย เปนตน (อากรบอนเบ้ีย ไดมีการออก
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเลิกอากรบอนเบ้ีย จ.ศ. 1249 (พ.ศ. 2430) โดยลดจํานวนบอน
เบ้ียลงทุกป 

   หลังจากสยามประสบปญหาขาดแคลนเหรียญกษาปณและเงินปลอมระบาด  จึงมี
การจัดทําเงินกระดาษชนิดราคาตํ่าเรียกวา อัฐกระดาษ ในพ.ศ. 2417 สําหรับใชจายแทนเงิน
เหรียญที่ขาดแคลน แตแลวอัฐกระดาษก็ไมเปนที่นิยมใชเหมือนกับหมาย  เงินกระดาษชนิด
ตอมาก็คือ บัตรธนาคาร  ซึ่งมีการนําออกมาใชคร้ังแรกโดยธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ(ภาพที่ 
18)  ขณะนั้นมีธนาคารพาณิชยตางชาติเขามาเปดสาขาในประเทศไทยอยูสามเจาขออนุญาต
นําบัตรธนาคารออกใช ไดแก ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ ทําบัตรธนาคารออกใชใน พ.ศ. 
2432 ธนาคารชารเตอรแหงอินเดีย ออสเตรเลีย และจีน ออกใชในป พ.ศ. 2441 และธนาคาร
แหงอินโดจีนออกใชในป พ.ศ.2442   เนื่องจากชวงนั้นรัฐบาลผลิตเหรียญกษาปณไมทันตอ
การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ    บัตรธนาคารจึงเปนต๋ัวสัญญาใชแทนเงินชนิดหนึ่งที่ใช
ชําระหนี้ระหวางธนาคารกับลูกคา ดังนั้นการใชบัตรธนาคารจึงจํากัดอยูในวงแคบเฉพาะ
บุคคลที่มีความจําเปนตองติดตอธุรกิจกับธนาคารดังกลาวเทานั้น แตก็ทําใหคนสยามรูจักเงิน
กระดาษมากข้ึนเพราะมีระยะเวลาการนําออกใชนานกวา 13 ป (พ.ศ.2432 - 2445)  

   ตอมาไมนานรัฐบาลสยามไดเตรียมการออกต๋ัวเงินของกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ เรียกวา เงินกระดาษหลวง เนื่องจากเห็นวาบัตรธนาคารที่สาขาธนาคารพาณิชย
ตางชาติออกใชอยูมีลักษณะคลายกับเงินตราที่รัฐบาลควรจัดทําเสียเอง ในพ.ศ. 2433 จึงได
ส่ังพิมพเงินกระดาษหลวงจากประเทศเยอรมนี ผูผลิตคือหางกีเชคเก แอนด เดวรีเอนท 
(Giesecke & Devrient) จํานวน 8 ชนิดราคา  เมื่อพ.ศ. 2435 เงินกระดาษหลวงไดสงมาถึง
กรุงเทพฯแลว แตเนื่องจากความไมพรอมของทางการในการบริหาร  ดังนั้นเงินกระดาษหลวง
จึงมิไดนําออกใช  ตอมาสยามมีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่สําคัญ คือการปรับปรุงมาตรา
เงินใหม โดยใชหนวยเปนบาท และสตางค คือ 100 สตางค เปน 1 บาท ต้ังแต พ.ศ. 2441 
เนื่องจากมาตราของไทยที่ใชอยูกอนในขณะนั้น คือ ชั่ง ตําลึง บาท สลึง เฟอง ไพ เปนระบบที่
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ยากตอการคํานวณ และการจัดทําบัญชี   มาตราเงินใหมที่เปนบาทและสตางคนี้ใชมา
จนกระทั่งพ.ศ. 2445 จึงเขาสูวาระสําคัญในการออกธนบัตร และภายในปเดียวกันเม่ือวันที่ 24 
มิถุนายน ก็ไดมีการตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยาม รัตนโกสินทรศก 121 ข้ึน  อีกทั้งยังได
จัดต้ัง กรมธนบัตร เพื่อทําหนาที่ออกธนบัตรและรับจายเงินข้ึนธนบัตร ภายใตสังกัดกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ และภายในปเดียวกันนั้นก็เปดใหประชาชนนําเงินเหรียญมาแลกเปลี่ยน
เปนธนบัตรต้ังแตวันที่ 23 กันยายน  จากนั้นมาธนบัตรก็ไดมีบทบาทอยางจริงจังในระบบ
การเงินของไทยโดยมีลักษณะเปนต๋ัวสัญญาใชเงินของรัฐบาลที่สัญญาจะจายเงินตราใหแก
ผูนําธนบัตรมายื่นโดยทันที 62   

    ทางดานการเมือง 
                สภาพการเมืองของสยามในชวงกอนสมัยรัชกาลที ่5 อยูในระบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยที่เคยปฏิบัติมาต้ังแตรัชกาลที่ผานไป คือสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394-
2411) มีพระมหากษัตริยทรงปกครองราชอาณาจักรโดยอาศัยเสนาบดี ซึ่งมหีนาทีบ่ริราชการ
สวนกลางมีทัง้ส้ิน 6 กรม คือ กรมกลาโหม กรมมหาดไทย กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง 
กรมนา   สวนการปกครองหวัเมืองในสวนภูมิภาค อยูภายใตการควบคุมของเสนาบดี คือ สมุห
พระกลาโหม โดยใหสมุหพระกลาโหม ปกครองดูแลหัวเมืองฝายใต  สมุหนายกปกครองดูแล
หัวเมืองฝายเหนือ โกษาธิบดี ปกครองดูแลหัวเมืองชายทะเลตะวันออก     
             ทางดานการเมืองภายนอก สยามกําลังถูกคุกคามจากมหาอํานาจตะวนัตก ซึ่งเร่ิมมี
ทาที่เห็นไดชัดมาต้ังแตสมัยรัชกาลที ่ 3 เมื่ออังกฤษรุกรานพมา และเกิดกระทบกระทั่งกับไทย
เกี่ยวกับปญหาเมืองไทรบุรีในมลายู นอกจากนั้นไทยไดมีการทาํสนธสัิญญาเบอรนกีับอังกฤษ
ใน พ.ศ. 2369 และเม่ืออังกฤษไดสงเซอร เจมส บรูค (Sir James Brooke) เขามาเจรจาของ
แกไขสนธิสัญญากับไทยใน พ.ศ. 2393 แตไทยก็ไดปฏิเสธที่จะแกไข จึงทําใหเกดิความวกิฤต
ในหมูผูนําไทยบางกลุมที่เกรงวาอังกฤษอาจะเปลี่ยนนโยบายจากการเจรจาดวนสันติวิธีมา
เปนการเจรจาโดยใชนโยบายอ่ืนบังคับไทยตอไปในอนาคต ถามกีารเจรจาเกิดข้ึน   ตอมา 
สยามไดทาํสนธิสัญญาบาวริงกับอังกฤษในป พ.ศ.2398  การบานเมอืงทางดานเศรษฐกิจก็ได
กระทบตอการเมืองการปกครองสยาม โดยตองยกเลิกระบบการแบบผูกขาดโดยพระ
คลังสินคา และเปล่ียนมาเปนนโยบายการคาแบบเสรี ตองยอมสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณา
เขตใหอังกฤษ รวมทั้งการเก็บภาษีขาเขาในอัตรารอยละ 3 และอ่ืนๆ อีกหลายประการ    

                                                 
                     62ธนบัตร ใชเปนเงินตราอยางสมบูรณในสมยัรัชกาลที่ 7 เมื่อมีการตรา พรบ.เงินตรา พ.ศ. 2471 ซ่ึงกําหนดให
เงินตราของประเทศประกอบดวยธนบัตรและเหรียญกษาปณ  โดยสามารถใชชําระหนี้ไดตามกฎหมาย 
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นอกจากนัน้ไทยยงัตองตกลงทาํสนธิสัญญาในลักษณะเดียวกนัที่ทาํกับอังกฤษกับประเทศ
อ่ืนๆ อีกหลายประเทศ ดังที่กลาวไปแลวในดานเศรษฐกิจ  ทัง้นี้เพื่อลดกระแสกดดันทางการ
เมืองและการทหารจากมหาอํานาจตะวันตก 
               อยางไรก็ดี สยามยงัไมสามารถหลีกเล่ียงการบีบค้ันจากมหาอํานาจตะวันตกได
อยางส้ินเชิง เชน การที่จะตองยอมเสยีดินแดน เขมรสวนในและเกาะตางๆ อีก 6 เกาะ ใหแก
ฝร่ังเศสรวมเปนเนื้อที่ 124,000 ตารางกิโลเมตร โดยฝร่ังเศสยอมรับวาไทยมีสิทธิเหนือเสียม
ราฐและพระตะบองเม่ือวันที ่15 กรกฎาคม 2410    

   เม่ือสยามเปล่ียนแผนดินใน พ.ศ.2411 พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5 เสด็จขึ้นครองราชยสมบัติ  

ขณะน้ันทรงมีพระชนมายุเพียง 15 พรรษาเทาน้ัน และในระยะน้ันเอง อํานาจของพระมหากษัตริย
ยังคงถูกจํากัดโดยเหลาเสนาบดีและขุนนางซ่ึงมีอํานาจทางการเมืองสืบเนื่องมาต้ังแตสมัยรัชกาลกอน  

ระหวางที่ยังทรงพระเยาวอยูนั้นสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ(ชวง บุนนาค)ไดปฏิบัติหนาที่ผูสําเร็จ

ราชการแผนดิน(ภาพที่ 21)  ความรูสึกทางสถานภาพทางการเมืองของพระมหากษัตริยองคใหม
สะทอนออกมาใหเห็นในตัวอยางหลักฐานพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึงพระเจาลูกยาเธอ เจาฟามหาวชิรุณหิศ ซึ่งมีเนื้อหาตอนหนึ่งดังนี้ 

 
              “…ในเวลานั้น  อายุพอเพียง 15 ปกับ 10 วัน  ไมมีมารดา มีญาติฝายมารดาก็
ลวนแตโลเลเหลวไหล...ฝายญาติขางพอคือเจานายทั้งปวงก็ตกอยูในอํานาจสมเด็จ
เจาพระยา  และตองรักษาตัวรักษาชีวิตอยูดวยกันทั่วทุกองค  ไมเอื้อเฟอตอการอันใดเสียก็มี
โดยมาก  ฝายขาราชการถึงวามีผูที่ไดรักใครสนิทสนมอยูบางก็เปนแตผูนอยโดยมาก  ที่เปน
ผูใหญก็ไมมีกําลังสามารถอาจจะอุดหนุนอันใด  ฝายพี่นองซ่ึงรวมบิดามารดาหรือที่รวมทั้ง
มารดาก็เปนเด็กมีอายุตํ่ากวาพอลงไป  ไมสามารถจะทําอะไรไดทั้งส้ิน  สวนตัวพอเองยังเปน
เด็กอายุเพียงเทานั้น  ไมมีความสามารถรอบรูในราชการอันใดที่จะทําการตามหนาที่ แมแต
เพียงเสมอเทาที่ทูลกระหมอมทรงประพฤติมาแลวได  ยังซ้ําเจ็บเกือบจะถึงแกความตาย  อัน
ไมมีผูใดสักคนเดียวซ่ึงจะเช่ือวาจะรอด  ยังซ้ําถูกอันตรายอันใหญ  คือ  ทูลกระหมอมเสด็จ
สวรรคตในเวลานั้น  เปรียบเหมือนคนที่ศีรษะขาดแลว  จับเอาแตรางกายขึ้นต้ังไวในท่ีสมมติ
กษัตริย ...ทั้งมีศัตรูซึ่งมุงหมายอยูโดยเปดเผยรอบขางทั้งภายในภายนอกหมายเอาท้ังในกรุง

และตางประเทศ  ทั้งโรคภัยในกายเบียดเบียนแสนสาหัส…”63 
         

                                                 
                   63 พระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ 5 ถึงเจาฟามหาวชิรุณหิศ ฉบับที่ 2  ใน ชัยอนันต สมุทวณิช  และ ขัตติยา กรรณ
สูต.เอกสารการเมืองการปกครองไทย.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช,2518 ),หนา 130-131. 
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     นอกจากนี้ ลักษณะสภาพแวดลอมทางการเมืองที่แสดงใหเห็นการถูกจํากัดพระราช
อํานาจของพระมหากษัตริยยังไมไดมีสาเหตุเพียงแตอิทธิพลของเสนาบดีเทานั้น  ทวา
ตําแหนงวังหนาในขณะนั้นคอนขางสําคัญมากในดานบทบาททางการเมือง    

  ตอมาเมื่อพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ทรงบรรลุนิติภาวะใน พ.ศ.2416 และทรงวา
ราชการดวยพระองคเอง จึงทรงเร่ิมปรับปรุงการปกครองซ่ึงเรียกวา "การปฏิรูปการ
ปกครอง"  ทรงต้ังสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน มีหนาที่ในการออกกฎหมายและยกเลิก  
กฎหมาย รวมทั้งยกเลิกประเพณีโบราณตางๆ ที่เห็นวาไมเหมาะสม ปรากฏวาสภาทั้ง 2 
ดําเนินงานไปไดไมนาน ก็ตองหยุดชะงักเพราะเกิดเหตุการณรายแรงที่เรียกวา  วิกฤตการณวัง
หนา  (ภาพที่19-20 ) 

  การเกิดความขัดแยงระหวางพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กับ กรม
พระราชวังบวรวิชัยชาญ ซึ่งดํารงตําแหนงวังหนา อันเนื่องมาจาก ความหวาดระแวงซ่ึงกันและ
กันคร้ังนี้เกือบจะมีการประทะกันระหวางกัน ข้ึนในปลาย พ.ศ.2417 แตก็สามารถยุติลงได  
              ในชวงกลางรัชกาลไดมีการปฏิรูปการปกครองสวนกลาง สถานภาพทางการเมือง
ของสยามเร่ิมเปนปกเปนแผนและมีแบบแผนมากข้ึน  โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงประกาศจัดต้ัง เสนาบดีสภา และจัดต้ังกระทรวงแบบใหมข้ึน รวมทั้งส้ิน12 
กระทรวง ไดแก กลาโหม, นครบาล, วัง, เกษตรพานิชการ, พระคลัง, การตางประเทศ, 
ยุทธนาธิการ, โยธาธิการ, ธรรมการ, ยุติธรรม ,มุรธาธิการ และมหาดไทย แทนการปกครอง
แบบจตุสดมภเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 หลังจากนั้นในวันที่ 1 เมษายน 2435 ทรงยุบ
กระทรวงที่ซ้ําซอนกันอยูทําใหเหลือกระทรวงเพียง 10 กระทรวง คือ มหาดไทย กลาโหม นคร
บาล วัง ตางประเทศ พระคลังมหาสมบัติ โยธาธิการ ยุติธรรม ธรรมการ เกษตราธิการ  ในการ
นี้ สิ่งที่มีผลกระทบตอนายโยอาคิม กราซีและบริษัทกราซี บราเธอร แอนดโกโดยตรงก็คือการ
เกิดกระทรวงโยธาธิการ(พ.ศ.2432) ทําใหบทบาทของบริษัทรับเหมากอสรางนอยลง มีงาน
นอยลง และยังกระทบถึงบริษัทอ่ืนๆที่รับเหมากอสรางดวยเชนกัน 
   ในป พ.ศ.2433 ไทยเสียดินแดนติดพมาไดแก มะริด ทวาย ตะนาวศรี และดินแดน
หัวเมืองเงี้ยวในภาคเหนือใหกับอังกฤษ   และในพ.ศ.2436 ก็มีเหตุการณประวัติศาสตรที่
สําคัญกับสยามอีกตอนหนึ่งก็คือ คดีพระยอดเมืองขวาง และวิกฤตการณ ร.ศ.112 ที่ปากน้ํา 
สมุทรปราการ  ซึ่งตนสายปลายเหตุเร่ิมต้ังแตตอนที่จักรวรรดินิยมฝร่ังเศส ไดขยายอิทธิพลเขา
ครอบครองอินโดจีน อันประกอบดวย โคชิน ตังเกี๋ย อันนัม กัมพูชา และบางสวนของลาวมา
ต้ังแตในสมัยรัชกาลที่ 4 แลว   ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ฝร่ังเศสยึดกัมพูชาและเวียดนาม
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เอาไวได และกําลังจะเขามายึดครองลาวเปนประเทศตอไป แตเนื่องจากในขณะนั้น ลาวยังคง
เปนดินแดนสวนหนึ่งของสยาม  เมื่อมีการรุกลํ้าดินแดนจึงเกิดการตอสูข้ึนระหวางทหารไทยท่ี
รักษาดินแดนกับกองกําลังฝร่ังเศสซ่ึงมีทั้งคนฝร่ังและคนญวณ ขณะนั้นนายขาหลวง
รักษาการณประจําเมืองคือพระยอดเมืองขวางเจาเมืองคํามวนอันเปนเมืองหนาดานของสยาม  
พระยอดเมืองขวางถูกทหารฝร่ังเศสจับตัวไว ตอมาก็มีพรรคพวกทหารของพระยอดเมืองขวาง
มาชวย จึงเกิดการตอสูกัน  เมื่อทหารฝายที่บุกรุกตายไป 19 คน ฝร่ังเศสเรียกรองใหมีการ
ลงโทษพระยอดเมืองขวางและคาเสียหายจากการที่ทหารตาย และเรียกรองใหข้ึนศาลของตน  

  คดียังยืดเยื้อตอไปแมวาศาลจะตัดสินจําคุกพระยอดเมืองขวางแลวจนกระทั่งเปน
ชนวนแหงการรบกันที่ปากน้ํา  โดยฝร่ังเศสนําเรือปนบุกเขามายิงกอนที่ปอมพระจุลจอมเกลา  
สยามจึงยิงตอบโตทั้งที่ปอมยังอยูระหวางการกอสราง   ฝายทหารฝรั่งเศสตายไป 3 นาย   
ตอมาฝร่ังเศสจึงบีบบังคับใหสยามตองลงนามในสนธิสัญญา ทําใหตองสูญเสียทั้งเงิน 
กําลังคนและดินแดน   ประเด็นสําคัญของสนธิสัญญาดังกลาวกําหนดให 1.สยามตองจาย
คาเสียหายที่ไมเปนธรรมจํานวน 3 ลานฟรังก 2.สยามยกพื้นที่ประมาณ 40,000-50,000 
ตารางกิโลเมตร ใหแกฝร่ังเศส 3.ฝร่ังเศสยึดเอาจันทบุรีกับตราดไปไวในอารักขาอีกนานกวา 
10 ป (พ.ศ.2436-2447) ความเสียหายของสยามคราวนี้เปนเร่ืองหนึ่งที่สงผลกระทบอยางแรง
ตอนายกราซีและบริษัท เนื่องจากขณะนั้นเกิดข้ึนในระหวางที่ปอมพระจุลจอมเกลาอยูในชวง
กําลังกอสรางโดยมีนายกราซีเปนผูรับเหมา และการถือสัญชาติฝร่ังเศสเพ่ือเหตุผลทางธุรกิจ
ของนายกราซีก็เปนปญหาตามมาอีก  ไทยเสียดินแดนอีกคร้ังเมื่อ10 มีนาคม พ.ศ. 2451 เม่ือ
อังกฤษไดดินแดนบางสวนทางภาคใตไป ไดแก ปะลิส กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี (ภาพที่ 22) 
              สวนทางดานการปฏิรูปการปกครองสวนภูมิภาคนั้น  พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงจัดการรวบรวมหัวเมืองตามชายแดนตางๆ ข้ึนเปนเขตการ
ปกครอง เรียกวา "มณฑล"โดยมีขาหลวงเทศาภิบาลเปนผูปกครองและข้ึนตรงตอ
กระทรวงมหาดไทย  ทั้งนี้การปกครองสวนภูมิภาคในรูปมณฑลเทศาภิบาล โดยมีศูนยรวมอยู
ที่กรุงเทพกอใหเกิดความเปนเอกภาพของราชอาณาจักรสยาม  และทําใหศูนยกลางกรุงเทพ
สามารถขยายอํานาจเขาควบคุมพื้นที่ภายในราชอาณาจักรสยามไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  นอกจากนี้ยังทําใหกลุมผูสูญเสียผลประโยชนจากการปฏิรูปการปกครองพากันกอ
ปฏิกิริยาตอตานรัฐบาล ดังจะเห็นไดจากกบฏผูมีบุญทางภาคอีสาน ร.ศ.121 กบฏเงี้ยวเมือง
แพร ร.ศ.121 และกบฏแขกเจ็ดหัวเมือง แตรัฐบาลก็สามารถควบคุมสถานการณไวได 
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ภาพที ่12 บานเรือนริมแมน้าํเจาพระยา และเรือกลไฟ สมัยรัชกาลที่ 5 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 

 

 
ภาพที ่13 แผนทีก่รุงเทพ ค.ศ.1870 (พ.ศ.2413) 
ที่มา : Wendell A. Howe.Siam Land of the Free (Online).Accessed 18 January 
2011.Available from http://wendellhowe.blogspot.com/2012/03/siam-land-of-
free.html 
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ภาพที ่14  แผนทีท่าเรือกรุงเทพ ค.ศ.1878(พ.ศ.2421) 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ. สบ.16/25 แผนผังทาเรือกรุงเทพ 
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ภาพที ่15 แผนทีก่รุงเทพ พ.ศ.2430 
ที่มา : กรมแผนทีท่หาร 
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ภาพที ่16 แผนทีก่รุงเทพ พ.ศ.2439 
ที่มา : กรมแผนทีท่หาร 
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ภาพที่ 17 (ภาพซาย) แผนภูมิแสดงมาตราเงินของสยาม เรียงตามมูลคาแลวจะเปน ชั่ง ตําลึง  
                บาท สลึง เฟอง ไพ (ภาพขวา) ชองตารางแสดงตัวอยางวิธีอานคาเงินคือ หกสิบช่ัง  
                ส่ีตําลึง เจ็ดบาท เปนตน เคร่ืองหมายตารางกากบาทพรอมกับตัวเลขไทยนี้มักจะ 
                พบอยู  ในเอกสารชั้นตนสมัยรัชกาลที่ 5 เกี่ยวกับการซื้อขาย คาจางแรงงาน บัญชี  
               หรือคดีความตางๆที่มีเร่ืองเงินเขามาเกี่ยวของ ฯลฯ 
 

 

 
ภาพที ่18 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮและบัตรธนาคาร 
ที่มา : หนังสอืคลังหลวงแหงประเทศไทย (ออนไลน).เขาถงึเมื่อ 4 มกราคม 2555. เขาถงึ
จาก http://www.klangluang.com/th/ 
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ภาพที1่9 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหูัว  ภาพท่ี 20กรมพระราชวงับวรวิไชยชาญ 
ที่มาของภาพที่ 19 : samphan.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ปราบฮอ
(ออนไลน).เขาถึงเมื่อ15 ธันวาคม 2554. เขาถึงจาก http://iseehistory.socita.com/   

ที่มาของภาพที่ 20: กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ(ออนไลน). เขาถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2554 
เขาถึงจาก http://www.vcharkarn.com/vcafe/53202/1 
 

                                                                     
ภาพที ่21 สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ(ชวง บุนนาค)       
ที่มา : ราชบุรีศึกษา.สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรสีุริยวงศ(ชวง บุนนาค)(ออนไลน).
เขาถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2554. เขาถึงจาก http://rb-vip.blogspot.com/2009/11/blog-
post_1838.html 
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ภาพที ่22 การเสียดินแดนบางสวนของสยามใหอังกฤษและฝร่ังเศสในสมัยรัชกาลที่ 5 
ที่มา : พระแสงดาบคาบคาย.การเสยีดินแดนของราชอาณาจักรสยาม (ออนไลน).เขาถึง
เมื่อ 18 ธันวาคม 2554. เขาถึงจาก 
http://writer.dek-d.com/benzcadet/writer/view.php?id=491740 
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สถาปตยกรรมตะวันตกชวงคริสตศตวรรษท่ี 19 ในยุโรปและอเมริกา 
   ในสมัยคริสตศตวรรษที่ 19(ค.ศ.1801-1900) นี้ไมไดมีสถาปตยกรรมประจํายุค

สมัยที่แสดงเอกลักษณดวยรูปแบบเดียวอยางสถาปตยกรรมในยุคโรมาเนสก(Romanesque) 
เรอเนสซองส(Renessance) บาโรค(Baroque) และ โรโคโค(Rococo) หากแตเปนยุคที่เกิด
รูปแบบอันหลากหลาย ยากที่จะบอกวาสถาปตยกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปนเอกลักษณ  
รูปแบบสถาปตยกรรมที่เกิดข้ึนในชวงเวลานี้เปนผลิตผลมาจากการประดิษฐคิดคนส่ิงตางๆ
ตามพัฒนาการทางสังคม หาใชการคิดคนเพื่อสรางสรรครูปแบบประจํายุคไม การเกิดรูปแบบ
ทาสถาปตยกรรมจึงมีที่มาคอนขางหลากหลาย64 ส่ิงสําคัญที่เกิดข้ึนและมีผลตอรูปแบบ
สถาปตยกรรมประการหนึ่งคือ สภาพสังคมหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําใหเกิดแนวคิดการ
อยากกลับไปหาความเปนของแท ในยุคนี้สถาปนิกและผูกอสรางมีการหารือแลกเปล่ียน
ความคิดกันอยางใหญหลวงในการผลิตคิดคนรูปแบบอาคารฟนฟูจากงานคลาสสิค(Neo-
Classical) และฟนฟูกอธิค(Gothic Revival หรือบางคร้ังเรียกวา Neo-Gothic)  ในอังกฤษนั้น
การตัดสินใจใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถือเปนความทาทายและกลายเปนจุดเร่ิมตนของการ
หวนคํานึงถึงรูปแบบงานสถาปตยกรรมในอดีตเพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะกับอาคารที่
สรางใหมมารองรับบานเมืองที่กําลังพัฒนา  โดยเรียกลักษณะของงานที่เกิดข้ึนจากการ
สรางสรรคสถาปตยกรรมแบบโบรารณคร้ังใหมนี้วาสถาปตยกรรมแบบอีเคล็คติค( Eclectic 
Style)  ซึ่งรูปแบบสถาปตยกรรมที่ประสบความสําเร็จเปนอยางมากที่สุดไปทั่วโลกในชวง
ศตวรรษที่ 19 คือรูปแบบนีโอคลาสสิค (Neo-Classic/Classic Revival) ทําใหหนวยงาน ชาติ
หรือผูถือครองอาคารดูมีรสนิยม ตรึงตาตรึงใจ และดูนาเล่ือมใสศรัทธา    ซึ่งนั่นถือเปนความ
พิเศษของยุคสมัยคริสตศตวรรษที่ 19  

   สวนมากแลวอาคารที่สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่  19 มักจะเปนงานกอสรางเพื่อ
รับใชสาธารณะ และสถาบัน อาทิเชน ตึกรัฐสภา  อาคารโถงกลางเมืองหรือศาลากลาง  
โรงเรียนขนาดใหญ  โรงพยาบาล  คุก  และ สถานีรถไฟ เปนตน โดยไดมีการออกแบบเปนคร้ัง
แรกในอาคารหลายประเภทที่ยังไมเคยมีมากอนเพื่อรองรับหนาที่ใชงานแบบใหมที่เกิดข้ึนใน
สังคม  ทั้งนี้จึงเปนที่นิยมในหลายๆชาติที่ตองการพัฒนาบานเมืองในขณะนั้น  ซึ่งรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมสามารถมีการถายทอดถายเทไปยังสถานที่ตางๆเพราะโลกท่ีเช่ือมโยงถึงกัน 
จนกระทั่งเปนรสนิยมที่ตกมาถึงสยาม  และสําหรับในเอเชีย ประเทศที่ติดตอกับตะวันตกตาง

                                                 
                     64Johh Julius Norwich. The World Atlas of Architecture.(New York : Crescent,c1984),p.336. 
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ก็ตองรับอิทธิพลทางศิลปะไปพรอมกับความเปล่ียนแปลงของโลกในดานตางๆนี้กันถวนหนา  
ประเทศอาณานิคมของอังกฤษอยางเชนอินเดีย และสิงคโปร จะเปนสถานที่รุนแรกที่มีการกอ
รางสรางเมืองดวยสถาปตยกรรมแบบใหมที่ประเทศเจาอาณานิคมเห็นวาจําเปนจะตองมีได
นํารูปแบบอาคารฝร่ังมากอสรางไว 
     สวนการสรุปลักษณะสําคัญของสถาปตยกรรมตะวันตกในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 
นั้นจะแบงเปนสองชวงคือ สถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค และสถาปตยกรรมที่มาจาก
แนวคิดโรแมนติค อันเปนที่นิยมในยุโรปอยางยาวนาน    จากนั้นจึงจะกลาวถึงความ
เคล่ือนไหวทางรสนิยมในรูปแบบสถาปตยกรรมของสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงการ
กอสรางอาคารแบบใหมในสยาม เพื่อจะไดเห็นภาพความเปล่ียนแปลงทางสถาปตยกรรมที่
ชัดเจนข้ึนระหวางสยามและโลกตะวันตก 
            ลกัษณะสําคัญของสถาปตยกรรมนีโอคลาสสิค และสถาปตยกรรมที่มาจาก
แนวคิดโรแมนติค (ค.ศ.1750-1900) 

                    สถาปตยกรรมนีโอคลาสสิค 
                 ความเคล่ือนไหวของรูปแบบนีโอคลาสสิค(Neo-Classic/Classic Revival) เกิดมา
จากการหลีกหนีความจําเจจากงานประดับที่หรูหรารุงรังจากรูปแบบสถาปตยกรรมบาโรค
(Baroque)-โรโคโค(Rococo)65ที่เฟองฟูมากอนในยุโรปชวงคริสตศตวรรษที่ 18 กอนการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม   เม่ือความนิยมรูปแบบบารอคและโรโคโคกําลังปดตัวลง ความพอใจใน
งานคลาสสิคก็เร่ิมปรากฏอีกคร้ังโดยเร่ิมมาปรากฏตัวอยูบนหนาตาอาคาร     
                ความนิยมในลักษณะทางสถาปตยกรรมนี้ก็ เปนผลมาจากการขุดคนซาก
ปรักหักพังโบราณของทั้งโรมันและกรีก เชน ที่เมืองปอมเปอี(Pompeii)กับเมืองเฮอรคูเลเนียม
(Herculeneum)ของโรมัน สวนของกรีก เชนที่เมืองเอเธนส(Athens) เปนตน ซึ่งเชื่อมโยงให
เกิดความสนใจทั้งงานโบราณและคําศัพททางสถาปตยกรรมอยางแพรหลาย  ประกอบกับ
ความโดงดังของขาวการขุดคนพบเมืองโบราณของนักโบราณคดีที่มีมากข้ึนจากของเดิมที่พบ 
ยิ่ งสรางความต่ืนตัวในการรําลึกถึง คุณคาของอดีตที่นาคนหาของลัทธิ โรแมนติค
(Romanticism)66   ศิลปวัตถุของจริงจากอดีตจึงเปนแรงบันดาลใจทําใหอยากนําคุณคาของ

                                                 
                     65Encyclopedia Britanica , Western Architecture:Classicism, 1750-1830(Online). Accessed in June 
2009.Available from  www.britanica.com 
                       66 วิจิตร เจริญภักตร.ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมตะวนัตก : คริสเตียนตอนตนถึงสมัยใหม.(กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2526),หนา 206. 
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รูปแบบในอดีตมาสรางอาคารเพื่อเรียกความนาเชื่อถือบางอยางที่จับตองได  สวนในอเมริกา
นั้น ความนิยมกอสรางแนวฟนฟูอดีตมาจากการเดินตามรอยอังกฤษซึ่งตีพิมพตําราที่กลาวถึง
สถาปตยกรรมคลาสสิคมากข้ึน  และการที่คนอเมริกันออกเดินทางไปยังอังกฤษและที่ตางๆ
รวมทั้งประเทศที่เปนแมแบบอาณานิคม ประกอบกับความกาวหนาทางวิศวกรรมในชาติ
อเมริกาเองดวย จึงเปนแรงผลักดันใหเกิดการศึกษาทางรูปแบบสถาปตยกรรมจนสามารถคิด
สรางอาคารแบบนีโอคลาสสิคข้ึนมาในชาติของตนได   

   หลายครั้งมีความคลุมเครือวางานของยุคนีโอคลาสสิคไปคลายกับงานยุคเรอเนส
ซองซ  แตความตางของงานนีโอคลาสสิค กับงานสมัยเรอเนสซองสนั้น  โดยงานคลาสสิคนั้น
โครงสรางทั่วไปของวิหารโบราณหรือวัดจะมีเสาลอมรอบ(peristyle)  ซึ่งยากที่จะพบในงาน
สมัยเรอเนสซองส(Renaissance)  สถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคสามารถแบงได 3 รูปแบบ
หลัก คือ   

   รูปแบบแรก  เปนแบบที่รับแรงบันดาลใจมาจากวิหารโบราณ(Temple-style) ซึ่งเร่ิม
นําไวยากรณสถาปตยกรรมคลาสสิคที่โดงดังจากการศึกษาซากปรักหักพังของสถาปตยกรรม
โบราณโดยเฉพาะกรีกและโรมันมาใชออกแบบอาคาร ตัวอยางสําคัญไดแก โรทันดา(The 
Rotunda)(ภาพที่ 23) ใชเปนหองสมุดของมหาวิทยาลัยเวอรจิเนีย ออกแบบโดยโทมัส เจฟ
เฟอรสัน( Thomas Jefferson)  ในรัฐเวอรจิเนีย สหรัฐอเมริกา  รับแรงบันดาลใจจากวิหาร
แพนธีออน(Pantheon)สมัยโรมันในกรุงโรม และอีกอาคารซึ่งไดรับแรงบันดาลใจมาจากแหลง
เดียวกันคือ อาคารแพนธีออน( Panthéon )ของชาค แชรแมง ซุฟโฟลต( Jacques-Germain 
Soufflot) ในปารีส ฝร่ังเศส(ภาพที่ 24) 

    รูปแบบที่สองคือแบบพัลลาเดียน(Palldian) เปนรูปแบบอาคารที่สถาปนิกยุคนีโอ
คลาสสิคจํานวนมากนิยมใช67  อาคารรูปแบบนี้จะถูกหอหุมดวยแนวคิดการออกแบบวิลลา
ของอันเดร พัลลาดิโอ(Andrea Palladio)  แตก็ไมไดพยายามทําใหเหมือนตนแบบไปเสีย
ทั้งหมด รูปแบบนี้นิยมแพรหลายที่อังกฤษกอนที่อ่ืน  บางคร้ังอาคารแบบพัลลาเดียนถูก
เรียกวาสถาปตยกรรมแบบฟนฟูกรีก (Greek Revival )  ตัวอยางอาคารที่สําคัญในชวงนี้ไดแก 
                                                 
                     67โดยทั่วไปแลวสถาปตยกรรมแบบพัลลาเดียน(Palladian)มักจะหมายถึงลักษณะของส่ิงกอสรางที่ไดรับ
อิทธิพลมาจากการออกแบบของ Andrea Palladio  ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากความสมมาตร   ความมีทัศนมิติ และคุณคาของ
สถาปตยกรรมจากการศึกษางานกอสรางวิหารโรมันโบราณ ต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 17 การตีความหมายของสถาปตยกรรม
คลาสสิคกลายมาเปนลักษณะสถาปตยกรรมที่เรียกวา Palladianism  ลักษณะน้ีวิวัฒนาการตอมาจนกระทั่งถึง
คริสตศตวรรษที่ 18 
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อาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอังกฤษหรือบริติชมิวเซียม(British Museum )ในกรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ ออกแบบโดยเซอร โรเบิรต สเมิรค( Sir Robert Smirke )(ภาพที่ 25)และอีก
ตัวอยางคือ  โบสถบัลติมอร ( Baltimore Basilica) รัฐบัลติมอร สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย
เบนจามิน ลาโทรบ( Benjamin Latrobe) บานมอนติเชลโล( Monticello ) ออกแบบโดยโทมัส 
เจฟเฟอรสัน ( Thomas Jefferson)  ในรัฐเวอรจิเนีย สหรัฐอเมริกา(ภาพที่ 26)  รับแรงบันดาล
ใจจากวิลลาโรทันดา( Villa Rotunda)ที่ออกแบบโดยอันเดร พัลลาดิโอ(Andrea Palladio) 

     รูปแบบที่สามคืออาคารทรงกลองส่ีเหล่ียมแบบคลาสสิค(Classical Block)  อัน
เปนกลุมสุดทายที่เกิดข้ึนในชวงปลายยุคนีโอคลาสสิค บางคร้ังรูปแบบนี้มีการใชชื่อเรียกวา
แบบสกุลชางโบซาร(Beaux-Arts ที่พัฒนาข้ึนมาโดย Academie des Beaux-Arts ของ
ฝร่ังเศส) มีลักษณะเปนกลองขนาดใหญมีชั้นลางเต้ียและมีชั้นสองสูงมาก  และตกแตงพื้นผิว
นอกของอาคารดวยการทําเปนเสาติดผนังเลียนแบบอาคารที่.ลอมรอบดวยแนวเสาหรือแนว
ประตูโคง  ในระยะนี้สถาปตยกรรมตะวันตกแบบอนุสาวรียกําลังเปนที่นิยม  สามารถดู
ตัวอยางไดจาก โรงละคร Paris Opera ของฝร่ังเศส (ภาพที่ 27)ออกแบบโดยชารลส การนิเยร
(Charles Garniere ) และอีกตัวอยางคือหองสมุดแซงตแชนวีแอฟ (Library of Sainte-
Geneviève )(ภาพที่ 28)ออกแบบโดยสถาปนิกอองรี ลาบรูสท( Henry Labrouste) 

    ทั้งนี้รูปแบบของทั้งสามชวงตางก็มีลักษณะรวมกันคือ ออกแบบแผนผังใหอยูบน
พื้นฐานของหลักเหตุและผล สัดสวน  หนาที่ใชสอย ความสมมาตร  (บางกรณีก็ไมสมมาตรแต
ยึดหลักความลงตัว) ที่ตางกันเล็กนอยก็คือการเลือกใชขนาดของระบบออรเดอรแบบคลาสสิค 
เปนตนวา  ระบบเสา คาน หนาจั่ว บางคร้ังอาจไมมีก็ได  มีบอยคร้ังที่รูปแบบทั้งสามถูกผสม
ลักษณะเขาดวยกันในอาคารเดียว  แมนีโอคลาสสิคกับโรแมนติคจะมีลักษณะเฉพาะตางกัน  
แตบางคร้ังก็ทําใหคิดวากลายมาเปนรูปแบบหน่ึงในการประกาศตัวของลัทธิโรแมนติค
(Romanticism)ที่ตองการความมีเหตุผลในทางสถาปตยกรรมในขณะเดียวกันก็รําลึกความ
งดงามที่เรียบงายถึงยุคอดีต  
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ภาพที ่23  อาคารโรทันดา(The Rotunda) ค.ศ.1870-1886(พ.ศ.2413-2429)รัฐเวอรจิเนีย  
                สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดยโทมัส เจฟเฟอรสัน(Thomas Jefferson) 
ที่มา :  Jefferson and the 19th Century (Online).Accessed 1 October 2011.Available 
from http://www.virginia.edu/carrshill/jefferson.html#4 

 
ภาพที ่24  แพนธีออน กรุงปารีส ฝร่ังเศส(Panthéon,Paris,France)ออกแบบโดยชาค แชร 
                แมง ซฟุโฟลต( Jacques-Germain Soufflot)สรางเมื่อ ค.ศ.1756-1790(พ.ศ. 
                2299-2333) 
ที่มา : Panthéon,Paris,France (Online).Accessed 1 October 2011.Available from 
http://www.gutenberg.org/files/26037/26037-h/26037-h.htm, 
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ภาพที ่25  บริติชมิวเซียม(British Museum) ค.ศ.1850(พ.ศ.2393)กรุงลอนดอน ประเทศ 
                อังกฤษ  ออกแบบโดยโรเบิรต สเมิรก (Robert Smirke) 
ที่มา : British Museum(Online).Accessed 1 October 2011.Available from 
www.allposters.com  

 

 
ภาพที ่26  บานมอนติเชลโล(Monticello) ของโทมัส เจฟเฟอรสัน(Thomas Jefferson) 
ที่มา : The Authentic History Center.Thomas Jefferson’s Virginia home,Monticello 
(Online).Accessed 2 October 2011.Available from www.authentichistory.com 
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ภาพที ่27  โรงละครโอเปรา กรุงปารีส(Paris Opera)ราวค.ศ. 1870(พ.ศ.2413)ประเทศ 
                ฝร่ังเศส  ออกแบบโดยชารลส การนิเยร(Charles Garnier)สรางเมื่อ ค.ศ.1861- 
               1874(พ.ศ.2404-2417) 
ที่มา : George Eastman House Collection.The Construction of the Paris Opera 

(Online).Accessed 2 October 2011.Available from 
http://www.photomuse.org/exhibitions.html  

 
ภาพที ่28  หองสมุดแซงตแชนวีแอฟ กรุงปารีส ฝร่ังเศส(Library of Sainte- 
                Geneviève,Paris,France ) สรางเมื่อ ค.ศ.1842-1850(พ.ศ.2385-2393)ออกแบบ 
                 โดยสถาปนิกอองรี ลาบรูสท( Henry Labrouste) 
ที่มา :  Stubyblue.Henry Labrouste,Biblioteque Sainte Geneviève,Paris (Online). 
Accessed 2 October 2011.Available from 
http://www.studyblue.com/notes/note/n/final-review/deck/139289  
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 สถาปตยกรรมที่มาจากแนวคิดโรแมนติค 
                                             สถาปตยกรรมแบบฟนฟูกอธคิ 

    สถาปตยกรรมแบบฟนฟูกอธิคหรือนีโอกอธิค(Gothic Revival/ Neo-Gothic)เกิด
ข้ึนมาในชวงเวลารวมสมัยกับชวงที่รูปแบบสถาปตยกรรมนีโอคลาสสิค(Neo-Classic)กําลัง
แพรหลาย และเกิดข้ึนมาเพราะสาเหตุคลายกันกับรูปแบบนีโอคลาสสิค นั่นคือ การปฏิเสธ
ความหรูหราฟุมเฟอยของรูปแบบสถาปตยกรรมบาโรค(Baroque)-โรโคโค(Rococo)ดวย
เหมือนกัน  แนวคิดการนําศิลปะกอธิคมาฟนฟูใหมนี้เร่ิมตนที่ประเทศอังกฤษกอน  ความ
เคล่ือนไหวของรูปแบบสถาปตยกรรมนีโอกอธิคนี้อาจจะเปนการประกาศตัวของลัทธิโรแมน
ติค(Romanticism)ทางสถาปตยกรรม  ที่ใหความรูสึกเกี่ยวดองกันกับการหวนคํานึงถึงยุค
กลาง(Middle Age)และปาในธรรมชาติแบบกอธิค การจําลองบรรยากาศที่งดงามเหมือน
รูปภาพ(Picturesques68 ซึ่งเปนเร่ืองที่ตรงกันขามกับระบบออรเดอร(Orders)ของงาน
สถาปตยกรรมคลาสสิคโดยส้ินเชิง  เพราะสถาปตยกรรมกอธิคด้ังเดิมนั้นเนนรูปทรงสูงแหลม
และบางเบา  โครงสรางของงานกอธิคไมเคยจากไปแบบเงียบเฉยเสียทีเดียวในทางยุโรป
ตะวันตกตอนเหนือ  เพราะยังคงมีบางทองที่ที่เห็นวารูปแบบกอธิคมีความเหมาะสมจะนําไป
สรางรูปแบบศาสนสถานและอาคารเรียนแมวาจะผานพนชวงเวลาเฟองฟูของสถาปตยกรรม
แบบกอธิคไปแลว 

    ความโดดเดนของสถาปตยกรรมแบบฟนฟูกอธิค สามารถแบงไดเปน 2 ชวง ไดแก 
ระยะที่เนนการตกแตง (ค.ศ.1750-1800)  และ ระยะที่เนนความเปนของแท (ค.ศ.1800-
1900)ในชวงระยะแรกที่เนนการตกแตง  บรรดาเศรษฐีชาวอังกฤษริเร่ิมวาดฝนตามแนวคิดโร
แมนติคที่จะเขาไปอยูอาศัยในปราสาท   ชวงนี้บานคฤหาสนในชนบทจึงหอหุมดวย
องคประกอบแบบกอธิค  อําพรางโครงสรางจริงที่อยูภายในอยางผานแลวผานเลย   อาคาร
ในชวงนี้มีตัวอยางใหดู  เชน บานสตรอเบอร่ีฮิลส( Strawberry Hills) (ภาพที่ 29)ซึ่งมีลักษณะ
ราวปราสาทยุคกลางแอบซอนในสวนปา ทําใหเกิดความตรึงตาตรึงใจ(Picturesque)และใน
ขณะเดียวกันก็รําลึกอดีตผานส่ิงที่เปนตัวแทนของความหลัง  เปนตน   ความถูกตองของ
โครงสรางจริงมาประสบความสําเร็จในระยะที่เนนความเปนของแท ซึ่งในคร้ังนั้นมีการนําเอา
รูปแบบกอธิคไปใชมากข้ึนกับอาคารหลายๆประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่ง โบสถ และอาคาร
สาธารณะ  ตัวอยางอาคารที่ใชโครงสรางตามองคประกอบออรเดอรอยางกอธิคแท ไดแก

                                                 
                      68 สมชาติ จึงสิริอารักษ .สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480 (กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553),หนา 19.   
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พระราชวังเวสทมินสเตอร( Westminster Palace )ในอังกฤษ ออกแบบโดยชารลส แบรรี
(Charles Barry)(ภาพที่ 30) และมหาวิหารเซนตแพทริค(St. Patrick's Cathedral)  ใน
นิวยอรค สหรัฐอเมริกา ออกแบบโดยเจมส เรนวิค(James Renwick)(ภาพที่ 31) ระยะนี้มี
การศึกษาถึงระบบโครงสรางอาคารแบบกอธิคที่เคยใชจริงในยุคกลางนํามาประยุกตกับงาน
แบบฟนฟูกอธิคที่จะสรางดวย รวมถึงการตีพิมพตํารา The Seven Lamps of Architecture 
ของจอหน รัสกิน( John Ruskin) นักวิจารณศิลปะผูสนับสนุนทฤษฎีของความเที่ยงตรงในการ
ใชวัสดุที่เปนหนึ่งในหลักอันสําคัญเจ็ดประการของสถาปตยกรรม ซึ่งงานเขียนนี้เปนสวนหนึ่งที่
มีผลตอเบ้ืองหลังการกอสรางสถาปตยกรรมแบบฟนฟูกอธิค(Gothic Revival)ใหวัสดุกอสราง
แตละชนิดทําหนาที่ของตัวมันเองอยางจริงจังตามที่ควรจะเปนในระยะที่เนนความเปนของแท 
     ทั้งลัทธินีโอคลาสสิค(Neo-Classic)และฟนฟูกอธิค(Gothic Revival) ตางก็เฟองฟู
ขามทวีปยุโรป(โดยเฉพาะตอนเหนือ) และประเทศสหรัฐอเมริกา  สวนทางยุโรปตะวันออกนั้น
มีใหเห็นไมมากนัก   สถาปตยกรรมทั้งสองรูปแบบใชกันอยางแพรหลายสําหรับอาคาร
สาธารณะ  อันที่จริงแลว  โครงสรางอาคารรูปแบบเหลานี้คอยๆถูกลดทอนลงไปในศตวรรษที่ 
20 และยังทําตอไปแมกระทั่งจนถึงปจจุบันนี้ 
       งานฟนฟูกอธิคถูกขับเคลื่อนโดยการฝกฝนทดลองตางๆเชนเดียวกับหลักทาง
สุนทรียภาพที่เกี่ยวของ  อาคารแบบกอธิคจะมีราคาไมแพงเม่ือเทียบกับงานคลาสสิค  และ
สามารถยืดหยุนตามผังบริเวณไดมากกวาดวย 
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ภาพที ่29   บานสตรอเบอรร่ีฮิลล,เมืองมดิเดิลเซกส ประเทศอังกฤษ(Stawberry  
                 Hills,Middlesex,England)ออกแบบโดยนกัประพันธชาวอังกฤษ ฮอเรซ วัลโพล 
                 (Horace Walpole) สรางเมื่อ ค.ศ.1749-1777(พ.ศ.2292-2320) 
ที่มา : Strawberry Hills(Online). Accessed 5 October 2011.Available from 
http://www.arch.wsu.edu/ , 

 

 
ภาพที ่30  พระราชวงัเวสทมิสเตอร(The Palace of Westminster) ราว ค.ศ.1890 (พ.ศ.  
                2393)กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สรางเมือ่ ค.ศ.1840-1870(พ.ศ.2383-2413) 
ที่มา :  The Palace of Westminster(Online). Accessed 5 October 2011.Available from 
http://www.gutenberg.org/files/26037/26037-h/26037-h.htm, 
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ภาพที ่31  ภาพพิมพใน ค.ศ.1880(พ.ศ.2423)ของมหาวหิารเซนตแพทริค รัฐนิวยอรค  
                สหรัฐอเมริกา  (St.Patrick Cathedral,New York,USA)สรางเมื่อ ค.ศ.1858-1879( 
                พ.ศ.2401-2422) 
ที่มา : St.Patrick Cathedral,New York(Online). Accessed 5 October 2011.Available 
from http://stockfresh.com/image/359116/st-patricks-cathedral-new-york , 

 
                                            สถาปตยกรรมแบบฟนฟูโรมาเนสก 
      สถาปตยกรรมฟนฟูโรมาเนสกหรือนีโอโรมาเนสก(Romanesque Revival /Neo-
Romanesque)   เปนลักษณะสถาปตยกรรมที่เร่ิมรุงเรืองในคริสตศตวรรษที่ 19  เปนการนํา
รูปแบบของสถาปตยกรรมโรมาเนสกในอดีต(คริสตศตวรรษที่ 11-12)กลับมาใช  ซึ่งลักษณะ
สําคัญของสถาปตยกรรมฟนฟูโรมาเนสกคือการใชซุมโคงคร่ึงวงกลม, โคงคร่ึงวงกลมเหนือ
หนาตาง และ มักแสดงแนวหิน, อิฐ หรือ กระเบ้ืองไมที่เรียงเปนแนวบนผนัง แตสิ่งที่ตางจาก
ตนฉบับคือสวนที่เปนซุมโคงจะเปนแนวเสนโคงที่เรียบงาย ไมซับซอนอยางซุมโคงที่ใชใน
สถาปตยกรรมโรมาเนสกด้ังเดิม ลักษณะสถาปตยกรรมนี้เปนที่นิยมใชกับการออกแบบ
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กอสรางอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 จนถึงตนคริสตศตวรรษ
ที่ 20 โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา เชน ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสแอนเจลิส
(UCLA)(ภาพที่ 32) และที่มหาวิทยาลัยเซาเทิรนแคลิฟอรเนีย นอกจากนั้นก็ยังเปนที่นิยมกัน
ในการกอสรางศาสนสถาน ทั้งโบสถคริสตทั่วไปและ โบสถผูแสวงบุญ(Pilgrimage Church)  
ประการหนึ่งที่สําคัญคือ เปนรูปแบบที่กอสรางไดงายในราคาประหยัดกวา และดูดีมีรสนิยม 
สามารถสรางความพอใจใหแกเจาของอาคารไดไมดอยไปกวาสถาปตยกรรมแบบโรแมนติคใน
รูปแบบอ่ืนๆ 

ผูที่มีบทบาทสําคัญที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในบรรดาสถาปนิกชาวอเมริกันใน
รูปแบบที่เรียกวา “โรมาเนสกอิสระ” คือเฮนรี ฮ็อบสัน ริชารดสัน สถาปตยกรรมที่วิวัฒนาการ
มาจากตัวอยางที่วางไวโดยริชารดสันจึงเรียกกันวา “สถาปตยกรรมโรมาเนสกริชารด
สัน”.(Richardsonian Romanesque ) 

    นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตดวยวา สถาปตยกรรมฟนฟูโรมาเนสกในระยะแรกตระกูล
หนึ่งที่เรียกวา “สถาปตยกรรมรุนดโบเก็นชตีล”.(Richardsonian Romanesque) หรือ 
“สถาปตยกรรมโคงกลม” นิยมกันในดินแดนเยอรมนี และ ในดินแดนที่ชาวเยอรมันไปต้ังถิ่น
ฐานในชวงคริสตทศวรรษ 1830  เชนนิกายลูเธอรันและนิกายโรมันคาทอลิก(Lutheran and 
Roman Catholic)  ในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 การเลือกลักษณะสถาปตยกรรมในการกอสราง
โบสถนิกายอังกลิคันก็ข้ึนอยูกับผูเกี่ยวของกับสังฆมณฑล ถาเปนคริสตศาสนสถานของไฮห
อังกลิกันก็มักจะมีอิทธิพลจากขบวนการออกซฟอรดที่จะนิยมสรางแบบสถาปตยกรรมฟนฟู
กอธิค  แตถาเปนของโลวอังกลิกันและบรอดเชิรชก็มักจะเลือกใชรูปแบบสถาปตยกรรมฟนฟูโร
มาเนสก 
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ภาพที ่32  มหาวทิยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 
ที่มา :  UCLA.(Online). Accessed 19 October 2011.Available from 
http://1x57.com/wp-content/uploads/2012/04/UCLA-history-historical-photos-20th-
century-early-royce-hall-building-contruction-grounds.jpg , 

 
    จากการโดยสรุปแลวการกลับไปสูรากเหงาของสถาปตยกรรมคลาสสิคและ

สถาปตยกรรมแบบยอนยุคทั้งหลายในคริสตศตวรรษที่ 19  ก็คือความคิดยอนอดีตอันเปน
สาระสําคัญของลัทธิโรแมนติค(Romanticism) ดังนั้นแตละรูปแบบจึงมีความสัมพันธกันโดยที่
ไมสามารถแยกแยะออกจากกันไดอยางส้ินเชิงกับแนวคิดโรแมนติค 69 แตอยางไรก็ดี งานแบบ
คลาสสิคและงานแบบฟนฟูกอธิคเปนปรากฏการณทางสถาปตยกรรมตะวันตกที่ชัดเจนและ
เฟองฟูกวารูปแบบอื่นๆในคริสตศตวรรษที่ 19 อีกทั้งยังเปนจุดเร่ิมตนของการเกิดกระแส
แนวคิดการสรางสถาปตยกรรมยอนยุคในรูปแบบตางๆ เปนตนวา แบบนีโอโรมาเนสก และ
สถาปตยกรรมแนวฟนฟูทั้งหลาย 
 
ความเคลื่อนไหวทางรูปแบบสถาปตยกรรมตะวนัตกในสมัยรัชกาลที่ 5 

  ความเคล่ือนไหวทางรสนิยมในรูปแบบสถาปตยกรรมของสยามในสมัยรัชกาลที่ 5  ( 
พ.ศ.2411-พ.ศ.2453 , ค.ศ.1868-ค.ศ.1910)จะตรงกับชวงครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่ 19 
ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 ของยุโรป เปนชวงสมัยที่หัวเมืองใหญทั่วโลกกําลังเคล่ือนตัวไปสู

                                                 
                   69สุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา.ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 3 : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 262-

109.(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547),หนา 21. 
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การมีส่ิงกอสรางสมัยใหมเม่ือมีการปรับตัวหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษ จนมีวัสดุ
กอสรางที่ใหมลํ้ายุคจํานวนมากซึ่งเจริญรุดหนากอนประเทศสยามไปมากแลว  คือ เรียกไดวา
เปนปรากฏการณการสรางสรรครูปแบบอาคารซึ่งมีหลากหลายมากข้ึนกับสถาบันตางๆของ
ชาติ ศาสนา สาธารณะ รานคาเอกชน และบานพักอาศัย  มีทั้งกลุมที่ยังคงนิยมใชการฟนฟู
รูปแบบอาคารยุคโบราณสมัยตางๆในอดีตมาใชออกแบบกอสราง  กับอีกหลายกลุมที่กําลังมี
ความเคล่ือนไหวตามกระแสความเปนไปของโลกยุคใหมและตองการที่จะเห็นงาน
สถาปตยกรรมที่ไมถูกครอบงําจากประวัติศาสตรอยางส้ินเชิง ซึ่งสถาปตยกรรมในกลุมหลัง
เร่ิมเปนที่นิยมมากกวากลุมแรกในชวงระหวางป ค.ศ.1890-1918(พ.ศ.2433-2461)  โดยมุง
ความสําคัญไปที่การแกปญหาในการออกแบบใหเหมาะกับความประสงคของยุคสมัยและ
สะทอนสภาพสังคม70 อาทิ    สถาปตยกรรมของกลุมฟงกชันนัลลิสม( Functionalism in 
Architecture) เกิดข้ึนประมาณปลายศตวรรษที่   19  สถาปตยกรรมแบบชิคาโกสคูล
(Chicago School ) เกิดข้ึนที่สหรัฐอเมริกาประมาณปลายคริสตศตวรรษที่ 19-ตน
คริสตศตวรรษที่ 20 และ สถาปตยกรรมแบบอารตนูโว (Art Nouveau Style) ซึ่งพัฒนา
ลวดลายเรขาคณิตและลวดลายพรรณพฤกษาข้ึนมาใหมเกิดข้ึนประมาณ ค.ศ.1890-1910  

   ตอมาเกิดการพัฒนาวัสดุกอสรางและสามารถผลิตไดทีละมากๆประกอบกับ
กิจกรรมทางสังคมที่เปล่ียนไปตามความกาวหนาทางเศรษฐกิจจึงทําใหความตองการทาง
ร ูปแบบเปล่ียนไปดวย  ดังเชนสถาปตยกรรมแบบอินเตอรเนชั่นแนลสไตล(International 
Style)หรือสถาปตยกรรมสมัยใหม(Modern Architecture)ที่เกิดข้ึนมาในชวงป ค.ศ.1920-
1945 แสดงความขัดแยงกันอยางชัดเจนกับรูปแบบงานในอดีตก็คือกลุมอาคารหนาตาเหมือน
เคร่ืองจักรหรือกลองซอนชั้นที่ใชวัสดุสมัยใหมทั้งหมดในการกอสรางเชนคอนกรีต เหล็กกลา
และกระจกโดยไมยึดติดกับรูปแบบไวยากรณทางสถาปตยกรรมคลาสสิคตามอดีตอีกตอไป   

   อยางไรก็ตาม  แม ในยุ โรปหรืออเมริกาจะมีรสนิยมที่ เป ล่ียนไปแลวตาม
ความกาวหนาของวัสดุแบบใหมตลอดจนเทคโนโลยีการกอสรางที่มีพัฒนาการไปไกลกวาการ
ใชระบบออรเดอรตามไวยากรณคลาสสิค แตชาติตางๆยังคงนิยมสรางเพื่อเปนสัญลักษณ
แสดงความเจริญของบานเมืองบางแหงถูกสภาพสังคมทั้งภายนอกและภายในบีบบังคับให
บานเมืองตองมีอาคารแบบตะวันตก  ในขณะที่บางแหงก็ไมรีรอเวลาใหชาติตะวันตกนําพา
ความกาวหนาในการกอสรางอาคารแบบตะวันตกมาให บางแหงก็ไมตองการเปล่ียน

                                                 
                    70 สุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา.อางแลว หนา 45. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
89

บานเมืองใหทันสมัยหากไมมีความจําเปนอันเปนเหตุที่ผลักดันบานเมืองใหเปล่ียนแปลง  ทั้งนี้
ในแตละแหงอาจข้ึนอยูกับความจําเปนของบานเมืองในดานตางๆรสนิยมของกลุมผูนํา  และ
ความเขมแข็งของบานเมืองซึ่งมีไมเทากัน 

 
การกอสรางอาคารแบบใหมในสยาม 
                กอนจะถึงสมัยรัชกาลที่ 5  นั้นในสมัยตนรัตนโกสินทรจนกระทั่งมาถึงสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 4(พ.ศ.2394-พ.ศ.2411) ยังคงมีแรงงานหลัก
เปนชางฝมือชาวสยาม  หากแรงงานชางสยามมีไมพอก็มักจะตองจางงานหรือรวมงานกับ
แรงงานตางชาติอ่ืนๆที่อาศัยอยูในสยาม เชนชางฝมือชาวลาว ญวณ  ทวาย จีน เปนตน  การ
คิดจางแรงงานและการกะประมาณราคายังไมพบวามีสัญญาเปนลายลักษณอักษรชัดเจน  
รูปแบบบานเรือนในสมัยรัชกาลที่ 4 นี้เร่ิมหลากหลายมากข้ึน มีทั้งบานทรงไทย เรือนแพ เกง
จีน บานคหบดี ตึกฝร่ังที่เปนหางราน หรือเรือนพักอาศัยกึ่งรานคา เรือนปนหยา ตึกแถว เรือน
แถว เปนตน   
               สาเหตุที่สมยัรัชกาลที ่ 4 เร่ิมมีรูปแบบอาคารหลากหลายเนือ่งจากวา มีคนตางชาติ
เขามาอยูอาศัยในบางกอกบางแลว แตโดยมากแลวคนสยามยงันยิมทําที่อยูอาศัยเปนเรือนไม
แบบไทย ซึ่งเปนรูปแบบทีน่ยิมใชมาต้ังแตสมัยรัชกาลกอน คือ มหีลังคาแบบหนาจั่วสูง มัก
เปนเรือนชัน้เดียวทีม่ีใตถุนโลง  กอสรางดวยวัสดุทองถิ่นและใชเวลาไมนานมาก ใชแรงงาน
ครอบครัวหรืออาจจางวานแรงงานในทองถิ่นได และยังคงจัดพื้นที่ใชสอยแบบสยามอยู นั่นคือ 
การเอาบันไดไวนอกเรือนตามคติความเชื่อที่วาหากลอดใตถุนจะเปนอัปมงคล  การแยกพืน้ที่
ระหวางชายหญิง การกําหนดพื้นที่อยูอาศัยตามชนช้ัน เชน นายอยูชั้นบน บาวอยูชัน้ลาง ฯลฯ  
ผูมีรายไดนอยนิยมทําเรือนหลังเดียว มีเฉลียงและชานเรือนขนาดไมใหญโต  ผูมีฐานะดีข้ึนก็
จะมีเรือนกลุมประกอบข้ึนกบัเรือนนอน มีครัวไฟเคร่ืองผูก หลังคามุงจาก ฝาแตะหรือฝารวก 
สวนเรือนแพมลัีกษณะเชนเดียวกนักับเรือนเด่ียวบนบกแตมีแพรองรับ  สวนบานที่ไดรับ
อิทธิพลตะวนัตกมักจะนิยมกันในหมูขุนนางและผูมีฐานะดี71  โดยลักษณะของเรือนขุนนาง
หรือผูดีมักเปนอาคารกออิฐถือปูน 2 ชัน้ทัง้หลัง  และอาจเปนอาคารกออิฐถือปูนดานลางแตมี
ชั้นบนเปนไม  มีทัง้แบบทีก่ออิฐถือปูนชัน้เดียว หรือแบบที่เปนบานไมชั้นเดียวแตมใีตถุนยกพืน้

                                                 
                    71 ผุสดี ทิพทัส.บานในกรุงรัตนโกสินทร 2 : รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(พ.ศ.2394-พ.ศ.2453).กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2545.,
หนา 179-180. 
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สูงก็ม ี บางหลังมีการตกแตงอาคารดวยลวดลาย  เสา ประตู หนาตางแบบตะวนัตก เปนตน   
แตทั้งนีก้็ยงัคงมีผูฐานะดีจํานวนมากทีน่ิยมสรางเรือนไทยอยู   

    การปรับตัวในการสรางที่อยูอาศัยมีส่ิงใหมที่พบบาง เชน การสรางอาคารสอง
ชั้นในตึกฝร่ังบานมิชชันนารี  อาจเปนบานไมทั้งหลังแบบบังกะโล(Bangallow)ที่เร่ิมมีชายคา
ยื่นออกมาปกปองระเบียงกันสาดและมักมีหลังคาจั่วแบบมะนิลา(Manila)อยางที่เคยเกิดข้ึน
มาแลวในประเทศเขตรอนชื้นหลายๆชาติในเอเชีย    

     สําหรับตัวอยางอาคารทรงตึกกออิฐถือปูนที่รับอิทธิพลตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 
ก็มีใหพบตามตึกแถวรุนแรกที่สรางข้ึนตามถนนที่ตัดใหม โดยตึกแถวรุนแรกอยูบริเวณทาเตียน 
และถนนสนามไชย สําหรับใหขาราชการชาวตางประเทศพักอาศัย ตอมาไดสรางเพิ่มข้ึนอีกใน
ถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมืองและถนนเฟองนคร เพื่อคนทั่วไปเชาประกอบการคาและพัก
อาศัย รูปแบบตึกแถวนั้นคาดวาไดรับอิทธิพลจากจีน ปนัง และสิงคโปร ซึ่งมักเปนงานชาง
แบบจีนปนฝร่ัง  สวนที่เปนแบบจีนคือหลังคามุงกระเบื้องลอนแบบจีนคลายกับหลังคาศาลเจา 
สวนการใชชองเปดประตูหนาตางที่มีคานโคงเลียนแบบฝรั่งยังคงเปนไปตามจินตนาการ  
นอกจากนี้ยังมีรองรอยการใชชองเปดรูปโคงกับอาคารอ่ืนๆหลายแหงที่สรางใหม อาทิ โรง
กษาปณ สิทธิ การ  หมู พ ระ ตําหนักแบบฝ ร่ัง ในพระอ ภิ เนาวนิ เ วศนที่ ส ร า ง ข้ึน ใน
พระบรมมหาราชวัง และพระตําหนักตางๆบนพระนครคีรีหรือเขาวัง ที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอาจ
รับแรงบันดาลใจจากส่ิงพิมพที่ลงรูปบานอาคารฝร่ังหรือคฤหาสนบนภูเขาในตางประเทศ 
บางคร้ังนิยมกอสรางอาคารใหสูงมากกวาหนึ่งชั้นและมีดาดฟาแทนหลังคา  ดังนั้นภาพรวม
ของอาคารแบบใหมในสมัยรัชกาลที่ 4 มักจะปรากฏอาคารที่มี โดม ดาดฟา เสาโรมัน และ
คานโคง ซึ่งเปนสัญลักษณแทนความงดงามเหมือนกับเมืองฝร่ังจากจินตนาการไมใชแบบแผน
ที่ถูกตองตามหลักสถาปตยกรรม   

    ในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้ มีอาคารหลายประเภทเกิดข้ึนทั้งที่พักอาศัย สถานที่ราชการ 
สถานที่สาธารณะ และ อาคารพาณิชย  สําหรับที่ที่พักอาศัยในสยามโดยเฉพาะบางกอกนั้น  
โดยมากยังสืบเนื่องมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเคยจําแนก
ไววา อาคารบานเรือนสามารถพบไดทั้งบานเรือนแบบเกา  แบบผสม และแบบใหม กลาวคือ  
แบบเดิม คือ แบบเรือนสยามที่เคยทํามาอยางไรก็ทํามาอยางนั้นต้ังแตรัชกาลกอน มิไดคิด
เปล่ียนแปลง  สวนแบบผสม คือ เอาตึกฝร่ังหรือเกงจีนมาสรางแทรกเขาบาง ซึ่งเปนลักษณะที่
เคยมีเกิดข้ึนในรัชกาลกอนๆ และยังคงใชตอมาจนตนรัชกาลที่ 5  และสุดทายคือแบบที่
เปล่ียนเปนอยางใหม คือ เลิกสรางเรือนแบบไทยเดิม ตึกฝร่ัง และเกงจีน คิดทําเปนตึกฝร่ัง
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อยางเดียว ซึ่งเกิดจากการมีชางฝร่ังที่เขาใจการออกแบบสถาปตยกรรมตามหลักการกอสราง
อยางตะวันตกหรือมีบริษัทรับเหมากอสรางของชาวตางชาติเกิดข้ึนในสยาม  ทําใหบทบาท
แยกออกชัดเจนมากข้ึนระหวาง ผูวาจาง สถาปนิก  วิศวกร ผูกอสราง ผูรับเหมา และเร่ิม
ถูกตองตามหลักสถาปตยกรรมตะวันตก   

สยามในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้นับวาเปนชวงสําคัญในการเปล่ียนรูปลักษณการกอสราง
อาคารบานเรือนในเมืองหลวง โดยเฉพาะอาคารสําคัญ วังเจานายและบานเรือนขุนนางหัว
กาวหนาในสยาม  อาคารแบบตะวันตกเร่ิมมีการกอสรางข้ึนดวยวิธีที่เขารูปเขารอย  มีการ
ออกแบบโดยสถาปนิกตามหลักการออกแบบกอสรางที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีและเหตุผลที่
ถูกแบบแผนสถาปตยกรรมตะวันตกแท  งานสถาปตยกรรมแบบคลาสสิคที่สรางใหมใน
เมืองกรุงถือเปนส่ิงโกหรูและดูลํ้ายุคมากในขณะนั้น   ในหนังสือสาสนสมเด็จไดสะทอน
รูปแบบบานเรือนสยามแบบใหมไดคอนขางชัดเจนคือ 
  

       “แบบเรือนตึกในเมืองไทยังเปนอยางมีหองมุขประกอบกับบันใดมาจนตอนตนรัชกาลที่ 
5 ดังเปนพระที่นั่งใหม  ตําหนักทูลกระหมอมปราสาท    ตําหนักเจาคุณพระประยูรวงศ  และ
วงกลมหลวงอดิศรฯ  เปนแบบอยางนั้นทั้งนั้น  แบบเรือนตึกท่ีมาเร่ิมเปล่ียนเปนอยางอื่นใน
สมัยรัชกาลที่ 5  เม่ือได  มิสเตอรคูลนิศ  อังกฤษเขารับราชการก็ลงมือแกพระท่ีนั่งใหม  สราง
พระท่ีนั่งจักรีฯ  พระท่ีนั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร  แตยังไมเปล่ียนแปลงไปถึงวังเจาบานขุน
นางขางนอก  จนซินยอครัสซี  อิตาเล่ียน  เขามารับทําการกอสราง  แรกรับทําเรือนตึกท่ี
เจาพระยาภาณุวงศสรางใหบุตรของทานคือ พระยาราชานุประพันธ(สุดใจ)หลัง 1 ใหพระยา
ราชานุประพันธ(ทุย)หลัง 1 ที่ริมคลองบางกอกใหญ   ตึก 2 หลังนั้นทั้งรูปรางลวดลาย “เขา
ที” แปลกกับตึกที่อื่น  ราคาก็เพียงหลังละ 80 ชั่ง ซินยอครัสซีก็เร่ิมไดชื่อเสียง  เลยเปนเหตุให
ไดสรางตําหนักใหญที่วังบูรพาภิรมย  เปนตึกหลังแรกที่ทําที่จอดรถขางใตมุขและบันไดขึ้น
ขางในเรือน  เพิกถอนคติรังเกียจใตถุนแตนั้นมา หรือวาอีกอยางหนึ่งใชชางฝร่ังคิดแบบเรือน

แตนั้นมา”  72  
 
               สําหรับสาเหตุเร่ืองการทํามุขของอาคารบานเรือนนั้น  ก็ไดมีการกลาวอางอิงไปยัง
รัชกาลที่ 4  ที่ตรัสวามุขในตึกของสิงคโปรใชเปนที่จอดรถ  แตสยามใชมุขเปนทองพระโรง  
และหองรับแขก  มุขเปนของมีแตที่เรือนผูมีวาสนาบรรดาศักด์ิ  และมุขก็กลายเปนเคร่ืองแสดง

                                                 
                    72 นริศรานุวัดติวงศ,  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา และ  ดํารงราชานุภาพ,  สมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ เจาฟากรมพระยา.  สาสนสมเด็จ  เลม  ๒๒ , (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพคุรุสภา , ๒๕๐๕),หนา  ๗๔-๗๕. 
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เกียรติยศ73  ตอนนั้นยังไมมีคําเรียกสถาปนิก มีแตเพียงนายชาง หรือเรียกทับศัพทเปนคําวา 
“อากีเต็ก” หรือเรียกช่ือบุคคลที่ระบุวาเขาคือผูที่รับทําการนั้น 
   บานเรือนสยามสมัยใหมที่เปล่ียนรูปแบบเปนตึกกออิฐถือปูน มีหลายอาคารที่ใช
ฐานรากเปนทอนซุงไมสักโดยเฉพาะอาคารที่สรางบริเวณที่เปนดินเลน  มีการวางผังแบบ
สากลและตายตัว เร่ิมไมนิยมใชพื้นที่แบบเปดโลงแบบที่ทุกพื้นที่ใชสอยสามารถมองเห็นกันได
เหมือนแบบเกา แตมีการกั้นหองเพื่อทํากิจกรรมตางๆ เชน รับแขก รับประทานอาหาร นั่งเลน 
เปนตน  นอกจากจะเปนความแปลกตาสําหรับชาวสยามแลวยังทําใหผูกําลังคิดจะสราง
บานเรือนอยากมีเรือนใหมแปลกตาอยางนั้นบางทําใหเกิดการสราง ลอกเลียนแบบ  และยังมี
ความนิยมในดานความเช่ือที่แปลกออกไป อาทิ เร่ืองดวงของผูอยูอาศัย  โดยหวังวาถาสราง
บานเรือนแบบใหมก็จะอยูแลวเฮงเหมือนพระน้ําพระยาผูเปนเจาของบานตนแบบ  ก็เลยเกิด
กระแสการสรางบานตามแบบอยางของคนดวงดีเพราะจะไดอยูแลวมีโชค รูปแบบที่มีการ
กอสรางนอกเหตุผลของทําเลที่ต้ังสภาพแวดลอมนั้น  มีการบันทึกไวในหนังสือจดหมายตอบ
โตในสาสนสมเด็จโดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพดังนี้  
 

        “การสรางเรือน...ที่ถูก  เจาของจะตองพิจารณาต้ังแตกอนสราง วาอยางไรจึงจะอยู
สบายแลวจึงคิดถึงรูปรางลวดลายของเรือนตอไป  แตตามที่สังเกตมา เจาของมักจะชอบชี้
เรือนที่มีอยูแลวโดยชอบรูปเรือนในเมืองฝรั่ง เห็นเรือนผูมียสในเมืองของตนเอง  ก็เอาอยาง
ไปทําบาง  หมอมฉันยังจําได เคยเห็น 2 ราย  เดิมเจาพระยารัตนาธิเบศ(พุม)  เม่ือคร้ังยัง
เปนพระเทพอรชุน  หรือเปนเจาพระยาพลเทพ  สรางเรือนตึกท่ีริมคลองโองอาง  พระยา
ภักดีภัทรากร(โอจิว)  ถายแบบไปสรางเรือนของตนที่เหนือวัดอรุณฯเทากันและเหมือนกัน 
ดวยนับถือชาตาเจาพระยารัตนาธิเบศวาเฮง แหงหนึ่ง แลวพระยาภาษีสมบัติบริบูรณ(เล็ก)  

ถายแบบไปสรางท่ีริมคลองบางกอกนอยอีกแหงหนึ่ง  ดวยเหตุอันเดียวกัน..”74 
 

   การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา มีผลตอการกอสรางมากในดานของการเลือก
ทําเลที่ต้ังของอาคารซึ่งคนรุนแรกมักจับจองที่ดินหรือเลือกสรางบานติดแมน้ําลําคลอง ถนน 
                                                 
                     73 นาจะหมายถึงมุขที่ยืน่ออกมาตามแนวทางของ  Andrea Palladio ที่เรียกวา Palladian Style นิยมในชวง
คริสตศตวรรษที่ 18 ในยุโรป 
                     74 นริศรานุวัดติวงศ,  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา และ  ดํารงราชานุภาพ,  สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา.  สาสนสมเด็จ  เลม  20.,หนา 24, ใชอางใน ผุสดี ทิพทัส.บานในกรุงรัตนโกสินทร 2 : รัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(พ.ศ.2394-พ.ศ.2453).
กรุงเทพฯ : โรงพมิพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2545.,หนา 250. 
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ตอมาเมื่อพื้นที่วางเหลือนอยลงคนก็เร่ิมขยับขยายออกไปอยูอาศัยรอบๆใจกลางกรุงเทพฯ 
และในดานของการขนสงวัสดุกอสราง อยางเชน การขนสงทางน้ําที่มีการขุดคลองใหมข้ึนใน
หลายเสนทางทําใหสามารถส่ังของมาจากที่ไกลๆไดมากกวาเม่ือกอน  อาทิ ไมจากเมืองเหนือ 
มีหลายบริษัทที่คาไมจากทางเหนือ มักต้ังโรงงานอยูริมแมน้ํา เชน บริษัทศรีราชา เปนตน  
บางคร้ังก็มีการนําเขาส่ิงของจากตางประเทศโดยใชการคมนาคมทางน้ํา  วัสดุกอสราง
บางอยางก็จําเปนตองใชเรือขนสง เชน อิฐ หิน ดิน ทราย  แมในขณะนั้นมีบริษัทที่ผลิตอิฐใน
สยามแลว อาทิ บริษัทของนายยอหน คลูนิส แตไมกี่ปก็ตองปดกิจการลง75 เปนตน สวนการ
ตัดถนน สรางสะพาน และการมีรถไฟ ก็ชวยยนระยะเวลาการเดินทางใหไวข้ึนไปอีก เอ้ือ
ประโยชนตอการขนสงเชนกัน    

    การกอสรางอาคารในสังคมสยามแบบใหมนั้น    พื้นที่ถูกจํากัดดวยมีเร่ืองของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินเขามาเกี่ยวของ มีผลตอรูปแบบอาคาร  บริษัทรับทําตึกทําเรือนลงโฆษณาแขง
กันทําใหเพิ่มตัวเลือกในการตัดสินใจใหคนสยาม  เมื่อมีการวาจางผูรับเหมา  การจางบริษัท
รับเหมาโดยมีชางฝร่ังออกแบบอาคารบานเรือนถือวาเปนเร่ืองใหมสําหรับชาวสยาม  มีการ
ประมูล แขงขันออกแบบสําหรับอาคารสําคัญระหวางสถาปนิกผูรับเหมา มีแมกอง มีอินยิเนีย 
มีชางอิฐ ชางฉาบ ชางไม  มีการกะประมาณราคา  มีการใชระบบบริษัทมาดําเนินธุรกิจ มี
นายจางกับลูกจาง  มีการแบงหนาที่ออกเปนแผนกชัดเจนวาใครทําอะไร แตก็ไมได
หมายความวาอาคารทุกหลังจะใชการจัดการแบบดังกลาว  บางงานก็ยังมีการกอสรางกันเอง  
ข้ึนอยูกับความพอใจของเจาของอาคารบานเรือน 

   ในดานปญหาที่เกิดข้ึนนั้น ปญหาที่มักจะพบสามารถเกิดจากฝายผูรับเหมาเองหรือ
เกิดจากฝายลูกจาง  ซึ่งการกอสรางบานเรือนไมวาจะสมัยใดก็มักจะพบปญหานี้ระหวาง
ดําเนินการกอสรางไมมากก็นอย  ที่พบไดบอยคือเร่ืองเงินทอง  คาแรงชาง  การทําผิดสัญญา 
เชน เสร็จชากวากําหนด   ปญหาคุณภาพงานกอสราง ความลาชาของการขนสงวัสดุกอสราง  
การปกปดหรือทําลายหลักฐานกอนโดนฟองทั้งฝายชางและผูรับเหมา  หรือแมกระทั่งการ
จายเงินคาสรางบานลาชาของเจาของเรือน เปนตน   ในสวนของบริษัทนายกราซีก็มีเร่ืองรอง
ความไปยังกงสุลออสเตรียเกี่ยวกับชางที่จางทํางานไมมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันฝาย
ชางที่เปนลูกจางก็ฟองกงสุลวานายกราซีคิดโกงคาจางโดยสงวัสดุกอสรางมาใหชาเกินการ 
งานจึงไมเรียบรอย คุณภาพบกพรอง มีการอางหลักฐานการทําหนังสือสัญญา  ปญหาการ

                                                 
                     75 ช่ือบริษัท Bangkok Brick & Tile Company  
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ยักยอกโกงราคา กักกันส่ิงของ ตัวอยางคูกรณีของนายกราซีคือ นายเริก  นายนา  จีนเอ่ียม จีน
ซิวและจีนลิว 76  ทั้งนายกราซี นายเริก และจีนเอ่ียมตางก็พยายามตอสูคดีอยางตอเนื่อง มี
จดหมายตอบโตผานกงสุลทั้งสยามและออสเตรียหลายฉบับ  ทางกงศุลขอใหชําระความให
แลวแกกัน   บางคดีก็จบลงดวยการยอมความทั้งสองฝาย  แตบางคดีก็ไมมีหลักฐานใหทราบ
วาคดีคืบหนาไปอยางไร และไมทราบวาในที่สุดนั้นใครผิดใครถูก  

   ปญหาตางๆที่เกิดข้ึนจากการวาจางผูรับเหมากอสราง  อีกทั้งการทํางานโยธา
กอสรางก็มีกระจัดกระจายอยูในราชการกรมตางๆ ยังไมไดรวมเปนหมวดหมูเดียวกัน  ราชการ
ในการกอสรางก็มีมาก  ส่ิงเหลานี้ลวนแตเปนสาเหตุผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนใน
วงการกอสรางอาคารสยาม   ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯจัดต้ังกรมโยธาธิการขึ้นเมื่อ พ.ศ.2432  เพื่อทําหนาที่ควบคุมการโยธา
กอสรางทั้งปวง  ตอมาใน พ.ศ.2433  ทรงโปรดเกลาฯ ยกกรมโยธาธิการข้ึนเปนกระทรวง
โยธาธิการ  และใหรวมกรมไปรษณียโทรเลขเขาดวยกันดวย   ตอมามีการจัดต้ังกรมรถไฟและ
กรมเจาทาข้ึนตามลําดับ   นอกจากนี้กระทรวงโยธาธิการยังมีหนาที่ออกแบบแปลน  
ดําเนินการกอสราง ควบคุมการกอสรางของกระทรวงอ่ืนๆดวย  เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ
คนแรกคือ สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ77 

   อาคารแบบใหมที่เกิดข้ึนในสยามในสายตาชาวตางชาติมีทั้งผูเอยปากชมและผู
วิจารณ จะเห็นไดจากส่ิงพิมพ หนังสือบันทึกการเดินทาง คนที่ชื่นชมอาคารใหมที่เกิดข้ึนใน
สยามก็มี เชน  ในหนังสือ Bangkok Times Guide Book ตีพิมพในป ค.ศ.1890(พ.ศ.2433) 
กลาวชมศุลกสถานหรือโรงภาษีที่สรางใหมวา  

 
        “เปนสถานท่ีงดงามแหงหนึ่งในบรรดาสถานที่ซึ่งสรางในกรุงเทพฯ  ภายในระยะสิบปที่
ลวงมานี้ และต้ังอยูริมแมน้ําในท่ีสงาผาเผย...ตัวตึกใหญนั้นรูปทรงงดงามมีสามชั้น  
โดยมากใชเปนที่ทําการของเจาพนักงานกรมเกษตร...ชั้นที่สามนับจากพื้นลาง นัยวาเดิมใช

                                                 
                    76คดีตางๆเกิดข้ึนคนละคร้ังคนละคูกรณี  ดูใน สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ กต. ล. (9) เลม 38/126 นายเริก
ฟองมองซิเออกาซีวาโกงคาจาง.,คือ  ร.5 ค. 21/1 เร่ือง มิสเตอแกรซี ติดเงินเจาพนักงานตางๆ.กต.(ล) ออสเตเรีย – ฮังการี 

เลม 1/96 ขอใหตํารวจจับจีนรับจางทํางานใหตราซีทําผิดสัญญา. 
                    77 ดูประวัติกรมโยธิการ ใน สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ  ร.5 ยธ  เปนเอกสารเลมของกระทรวงโยธาธิการ 
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เปนที่เตนรําชาวตางประเทศ เปนอยางการเตนรําของกระทรวงตางประเทศ เคร่ืองประดับมี

กระจกเงาแผนใหญๆ โคมระยา ฉากรูปสีน้ํา...”78     
 
    นอกจากนี้ ในส่ิงพิมพสยาม อยางเชน จดหมายเหตุสยามไสมย ของหมอสมิท  ได

กลาวชมความเจริญของกรุงสยามซึ่งบางแหงออกเสียงช่ืออาคารไมเหมือนในปจจุบันแลววา  
 

                   “....บัดนี้มีตึกใหญๆงามมากหลายแหง  คือพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาล  
พระท่ีนั่งมูลสฐานบรมอาศน  พระที่นั่งสมมุต์ิเทวราชอุปบัตต์ิ  พระท่ีนั่งจักรกรีมหาปราสาท  
พระท่ีนั่งอนันตสมาคม(หลังเกา)  พระท่ีนั่งสุลาไลยมหาปราสาท  พระท่ีนั่งสุไทยสวรรย  แล
โรงทหารมหาดเล็ก  โรงทหารหนา  แลทิมดาบกรมวัง ทิมดาบตํารวจ โรงกระสาปน โรงทหาร
หนา(โรงทหารมา?)  ตึกเสาชิงชา  แลตึกเจานายขาราชการผูมีทรัพย หลายสิบบานตามลํา
แมน้ําเจาพระยาต้ังแตสามเสนถึงบางคอแหลม  แลในกําแพงพระนครก็มากแหง  ที่ถนน
เจริญกรุงก็มีตึกตลอดไปทั้งนั้น เปนที่สงางามแกบานเมืองเปนอันมาก  พระเดชพระคุณของ
สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจา ทรงเมตตาทะนุบํารุงพระบรมวงษานุวงษแลขาราชการ 
ราษฎร  ไดไปมาคาขายกับตางประเทศ แลเปดการคาขายใหทวีขึ้นทุกๆป ทรัพยสมบัติจึงทวี

เจริญขึ้นในแผนดินหลายสิบเทาหลายสิบสวน....”79 

 
    สวนผูที่วิจารณอาคารแบบใหมในสยามก็มี เชน ในบันทึกของนายชาลส บูลส( 

Charles Buls) อดีตนายยกเทศมนตรีประจํากรุงบรัสเซลสแหงเบลเยียม  เมื่อคร้ังเดินทางมา
สยามในป ค.ศ.1900(พ.ศ.2443) แสดงคําวิจารณอาคารแบบตะวันตกในสยามอยางไมปล้ืม
นัก โดยกลาววา  

 
                 “…อาคารทั้งหลายกอสรางโดยบริษัทรับเหมาของชาวเยอรมันและอิตาเลียน ตัว
อาคารทําแบบยุโรปอยางไมสมบูรณ  หนาหนักและดูจะเปนแบบเดียวกันไปหมด  พวกเขา

                                                 
                      78พระยาอนุมานราชธน.ตํานานศุลกากร(พระนคร : พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาเสวกวรายุกต
,2506),หนา 59-63. 
                     79จดหมายเหตุสยามไสมย .เลม ๓ แผน ๒๕ วันพุฒ เดือนสาม แรมสิบสองคํ่า ปวอก ฉอศก ๑๒๔๖ ตรงกับ 
พ.ศ.2427  และค.ศ.1884   
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แสดงแนวอิฐและปูนกอ ขอตอท่ีใชนั้นก็ทําแบบทิ่มเขาไปในเนื้อปูน  แลวก็เลียนแบบลาย

กอนหินขนาดใหญอยางลวกๆภายใตปูนฉาบท่ีมีสีเหลือง...”80    
 
   จากคําชมและคําวิจารณแสดงใหเห็นวาระดับความงดงามของอาคารในสายตา

ของชาวตางชาติเองก็ไมเหมือนกัน  แตทั้งนี้สําหรับสังคมสยามแลวไมวาอาคารแบบใดที่สราง
อยางฝร่ังก็เปนถือเปนความแปลกตา  จะตกแตงงดงามมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับความนิยม
และฐานะทางเศรษฐกิจของเจาของอาคารนั้น  อาคารจึงทําหนาที่สะทอนถึงสังคมแบบใหมที่
เร่ิมมีการปรับตัวตามกระแสการเปล่ียนแปลงในดานตางๆของโลก 

   สําหรับรูปแบบอาคารท่ีรับเอาอิทธิพลสถาปตยกรรมตะวันตกมาใชในสมัยรัชกาลที่
5 ซึ่งบรรดาชางชาวตางชาติเลือกมาใชออกแบบสนองความตองการของลูกคาในสยามที่
มักจะพบคือ รูปแบบ Neo-Classic, Palladian ,Romantic , Victorian , Neo-Gothic(Gothic 
Revival) , Neo-Romanesque, Neo-Renaissance เปนตน   เพื่อสรางความสงางามที่เรียบ
งาย  ความนาเกรงขาม อยางเชนรูปแบบนีโอคลาสสิค  ความตรึงตานาประทับใจ และ
ความคิดหวนคํานึงถึงอดีตที่ลึกลับอยางรูปแบบนีโอกอธิคที่นําเอาศิลปะกอธิคมาฟนฟูใหม
ภายใตกลุมแนวคิดโรแมนติค   รูปแบบโรแมนติคนอกจากแสดงออกผานงานจิตรกรรมและ
งานวรรณกรรมยังแสดงออกมาในงานสถาปตยกรรมดวย  ในสยามนิยมใช  รูปแบบศิลปะนีโอ
คลาสสิคกับอาคารท่ีสําคัญของหลวงมากกวาอยางอ่ืน  และรูปแบบนีโอกอธิคใชกับศาสน
สถานและวังบางแหง  งานที่นํามากอสรางโดยอางอิงรูปแบบทางศิลปะจากงานโบราณนี้  แม
วัสดุกอสรางประจํายุคจะมีเงื่อนไขที่เปล่ียนไปแลวและแมจะมีแนวคิดที่วิจารณวาการ
เลียนแบบทําปลอมดวยวัสดุสมัยใหมที่ผิดเพี้ยนไปจากของจริงนั้นดูฉาบฉวยและดูไมมีคา
อะไรเลยเม่ือวัสดุใหมไมไดมีหนาที่ใชสอยอยางสถาปตยกรรมในอดีตที่ถูกเลียนแบบก็ตาม  
แตในชวงเวลานั้นไมวาจะเปนอาคารประเภทใดหากมีรูปแบบนี้ปรากฏอยูก็จะเปนอาคารที่ดู
หรูอยูเสมอ  ประกอบกับจากหลักฐานสถาปตยกรรมที่พบในสยาม  ทําใหทราบวากลุม
เจานาย ขุนนาง และชนช้ันสูงชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังคงนิยมสถาปตยกรรมตะวันตก
ชวงกลางศตวรรษที่ 18 ถึงกลางศตวรรษที่ 19 มากกวาสถาปตยกรรมรวมสมัยกับโลกที่กําลัง
กาวหนาพลิกโฉมอาคารในเมืองไปสูความเปนเมืองยุคใหม   

                                                 
                     80Charles Buls.Siamese Sketches,trans.W.E.J.Tipps, Bangkok,1994(prig.ed.Paris,1901),12, ใชอางใน 
Maurizio Pellegi. “Purveyors of Modernity? European artists and architects in turn-of-the –century in Siam” Asia 

Europe Journal (2003) 1:91-101. 
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บทที่ 4 
ผลงานสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม  กราซี 

 
    อาคารหลังแรกที่เปนผลงานของนายโยอาคิม กราซีคือคองคอรเดียคลับ(The 

Concordia Club)  ต้ังอยูปากตรอกโรงภาษี(ปจจุบันคือปากซอยเจริญกรุง 36) ตัวอาคารหัน
หนาออกสูริมถนนเจริญกรุง  เปนงานออกแบบอาคารหลังแรกของนายโยอาคิม กราซีขณะมา
อยูอาศัยในสยาม  สรางข้ึนสําหรับใชเปนสโมสรแหงแรกของชาวตะวันตกที่พํานักอยูใน
บางกอก  เปนที่พบปะสังสรรคหรือดําเนินกิจกรรมนันทนาการตางๆ   ไมมีการระบุปที่สรางแน
ชัด แตชื่อของคองคอรเดียคลับปรากฏในสิ่งพิมพจากขาวการตายของนายกราซี ใน
หนังสือพิมพบางกอกไทมส  ซึ่งกลาวถึงคองคอรเดียคลับ ในชวง ค.ศ.1873(พ.ศ.2416)  
สันนิษฐานวาคงจะสรางข้ึนในชวง พ.ศ.2416 เปนอยางนอย ยังไมมีขอมูลมากนักเกี่ยวกับ
อาคารหลังนี้  นาจะถูกปลอยทิ้งรางไประยะหน่ึง  ตอมาตัวอาคารถูกดัดแปลงเปนโรงแรมใน
ภายหลัง ชื่อโรงแรม Hotel de la Paix1 ซึ่งเจาของโรงแรมคือนายเลิด เศรษฐบุตร(พระยาภักดี
นรเศรษฐ) แตก็ไมทราบวารูปแบบอาคารเปนอยางไร  และไมทราบวาร้ือถอนไปเมื่อใด  มี
เพียงขาวอีกเชนกันที่กลาวถึงคองคอรเดียคลับอีกเล็กนอย คือ ขาวปายสุสานฝร่ังนายหนึ่งถูก
ขโมยไป  สุสานนี้สรางอุทิศโดยคองคอรเดียคลับที่รางไปแลว2  เปนตน  ซึ่งสมาชิกของคองคอร
เดียคลับจํานวนหนึ่งมีหลุมศพอยูที่สุสานคริสเตียน บางคอแหลม  บริเวณวัดพระยาไกรและ
โรงแรมริเวอรไซดปจจุบัน   

    แมเอกสารสําคัญเทาที่พบในเวลานี้มีเพียงหนังสือพิมพบางกอกไทมสอยางเดียว  
แตในส่ิงพิมพนี้ใหขอมูลที่นาคิดวางานกอสรางชิ้นแรกในสยามของนายกราซีจะมีรูปแบบ
ลักษณะอยางไรจึงทําใหเขาไดรับงานช้ินตอไปอีกหลายงาน กลาวคือ นายกราซีเกือบจะ
ตัดสินใจเดินทางออกไปจากสยามอยูแลวเมื่อเห็นวาทํางานกับบริษัทคาไมไมคอยรุงโรจน

                                                 
                      1 พีรศรี โพวาทอง,ชางฝรั่งในกรุงสยาม : ตนแผนดิน พระพุทธเจาหลวง .(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2548),หนา 69.ขอมูลที่ดูจากตนฉบับคือ“Death of Mr.Grassi” Bangkok Times,Monday,26th 
September,1904. “ ...when he got the contract to build the Old Concordia Club –the first club in Bangkok ,we 
presume where the Hotel de la Paix now is” 
                      2 “Our Siam letter.” The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser (1884-1942), 30 July 
1927, Page 13 
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สดใสเทาใดนัก และตอนนั้นเองก็ไดทําสัญญาการกอสรางคองคอรเดียคลับ  การไดสัญญา
สรางคองคอรเดียคลับคร้ังนี้จึงถือไดวาเปนจุดเปล่ียนสําคัญของชีวิตนายกราซี  เพราะเปนงาน
ออกแบบกอสรางชิ้นแรกที่ทําใหนายกราซีไดทํางานอยูในสยามตอไป    

     การสรางอาคารสโมสรชาวตะวันตกในชื่อคองคอรเดียคลับในประเทศเพื่อนบาน
นั้นมีมากอนแลว เชนที่เมืองปตตาเวีย(Batavia,ปจจุบันคือเมืองจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย) 
ใชเปนสโมสรชาวตางชาติที่กอต้ังโดยกลุมทหารชาวฮอลันดาซ่ึงเปนเจาอาณานิคมครอบครอง
ดินแดนปตตาเวียขณะนั้น  มีลักษณะสถาปตยกรรมแบบพัลลาเดียน(Palladian) มีมุขยื่น
ออกมาดานหนา ตามที่นิยมใชกันมากในยุโรปและอเมริกาในยุคนีโอคลาสสิค  สวนคองคอร
เดียคลับในสยาม  ก็ใชเปนสโมสรฝร่ังแหงแรกในสยาม  แมยังไมพบหลักฐานที่เปนรูปถาย  
แตอาคารหลัง นี้ก็นาจะสรางความพึงพอใจใหแกผูที่พบเห็นอยูไมนอย  และตอมาไมนานก็
ตามมาดวยหลักฐานงานกอสรางจํานวนมากที่นายโยอาคิม กราซีไดรับมอบหมาย  หลังจาก
นั้นเขาก็ลงหลักปกฐานอยูในบางกอกอีกระยะยาว3 หลังจากอาคารหลังแรกนี้ ก็ตามมาดวย
งานกอสรางอีกหลายแหงโดยสามารถเรียงลําดับเวลาดังนี้  

   อาคารบางหลังในพระราชวังบางปะอิน(โดยเฉพาะพระที่นั่งวโรภาษพิมานและ
ประตูเทวราชครรไล) (พ.ศ.2415-พ.ศ.2419) วัดนิเวศนธรรมประวัติ (พ.ศ.2416-พ.ศ.2418) 
บานของพระยาราชานุประพันธ (สุดใจ และ ทุย บุนนาค)บุตรชายเจาพระยาภานุวงษมหา
โกษาธิบดี(ทวม บุนนาค)ริมคลองบางกอกใหญ(กอน พ.ศ.2418)  บานของเจาพระยาสุรวงศ
ไวยวัฒน(วร บุนนาค) บุตรชายสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ(ชวง บุนนาค) ที่ยาน
คลองสาน(กอน พ.ศ.2418)   เรือนรับรองราชทูตโปรตุเกส (พ.ศ.2418) วังบูรพาภิรมย (พ.ศ.
2418-พ.ศ.2423) วังพระองคเจาสายสนิทวงศ (พ.ศ.2418-พ.ศ.2425)  วังพระองคเจาสวัสดิ
โสภณ (พ.ศ.2419-พ.ศ.2420)วังกรมหม่ืนราชศักด์ิสโมสร (พ.ศ.2420 เปนอยางนอย) วัง
สะพานถาน (พ.ศ.2422-พ.ศ.242) ศาลสถิตยยุติธรรม(พ.ศ.2423-พ.ศ.2425)  วังทาพระ(พ.ศ.
2423-พ.ศ.2426)  อนุสาวรียสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตนที่สวนสราญรมย (พ.ศ.
2423) โรงเรียนสุนันทาลัย(พ.ศ.2423) โรงพิมพที่สะพานชางโรงสี(พ.ศ.2424-พ.ศ.2425)  
บานเจาหม่ืนไวยวรนารถ(พ.ศ.2424-พ.ศ.2425)  วังใหมประทุมวัน(พ.ศ.2424-พ.ศ.2427)  
โรงทหารหนา (พ.ศ.2425-พ.ศ.2427) โรงทหารมา(พ.ศ.2426 เปนอยางนอย)  หอระฆังวัด
คอนเซปชัญ (พ.ศ.2426) โบสถนักบุญยอแซฟ (พ.ศ.2426-พ.ศ.2434) ศุลกสถาน (พ.ศ.2427-

                                                 
                      3 “Death of Mr.Grassi” Bangkok Times,Monday,26th September,1904. 
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พ.ศ.2430)  ปอมพระจุลจอมเกลาฯ (พ.ศ.2427-พ.ศ.2436) สุสานนายเฮนร่ี อาลบาสเตอร 
(พ.ศ.2428) อาคารเกาโรงเรียนอัสสัมชัญ (พ.ศ.2130-พ.ศ.2433) ตึกวิคตอเรียและตึกเสาว
ภาคที่ศิริราชพยาบาล(พ.ศ.2431)    ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ (พ.ศ.2431-พ.ศ.2433) และ 
คุกมหันตโทษ (พ.ศ.2431-พ.ศ.2434) 
 
เงื่อนไขในการเลือกกรณีศึกษาและวิธีการศึกษา 

    สําห รับบทน้ีจะเปน ข้ันตอนของการศึกษาแผนผังของอาคาร   ลักษณะ
สถาปตยกรรม และการกอสราง โดยการคัดเลือกตัวอยางกรณีศึกษาจะเลือกเปนบางหลังที่มี
ลักษณะพิเศษตามหลักฐานที่มี  เงื่อนไขในการเลือกกรณีศึกษา คือ  

    ประการแรก  เปนอาคารที่ยังอยู สามารถเขาถึงได และยังเหลือหลักฐานใหสืบคน
ไดในปจจุบัน   

    ประการที่สอง  เปนที่ถูกร้ือถอนไปแลวแตยังเปนที่จดจํา และมีขอมูลมากพอที่จะ
สืบคนได  

    ประการที่สาม เปนอาคารที่ยังอยู เขาถึงไมได แตมีขอมูลที่สืบคนตอไปได หรือมี
การคนพบขอมูลใหมอันเปนประโยชนตอการศึกษาก็จะเลือกมาประกอบการศึกษาดวย 

    ในการเลือกกรณีศึกษา หากอาคารใดมีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งใน
เงื่อนไขทั้งสามประการที่กลาวมานี้ ก็จะเลือกมาเปนกรณีศึกษา  

    การดําเนินการศึกษาในบทน้ีมีส่ิงที่ใชเปนโครงหลักสําหรับแตละกรณีศึกษา อัน
ประกอบไปดวย ลักษณะแผนผัง ลักษณะสถาปตยกรรม และการกอสราง  ซึ่งสามารถแยก
ประเภทของอาคารท่ีเปนกรณีศึกษาได 2 ประเภท ไดแก อาคารพักอาศัย และ อาคาร
สาธารณะ   

   1. ประเภทอาคารพักอาศัย อาคารที่เลือกมาเปนกรณีศึกษามีดังนี้   
   บาน  ไดแก  บานของเจาพระยาสุรวงศไวยวัฒน(วร บุนนาค) บานเจาหมื่นไวยวร

นารถ(เจิม แสงชูโต)   
   พระราชวังและวัง  ไดแก พระที่นั่งวโรภาษพิมานในพระราชวังบางปะอิน  วัง

บูรพาภิรมย  วังใหมประทุมวัน วังกรมหมื่นราชศักด์ิสโมสร 
   2. ประเภทอาคารสาธารณะ  อาคารที่เลือกมาเปนกรณีศึกษามีดังนี้  
   อาคารราชการ  ไดแก หอคองคอเดีย  โรงทหารหนา ปอมพระจุลจอมเกลา ศุลก

สถาน   
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   สํานักงานของชาวตางชาติ ไดแก เรือนรับรองราชทูตโปรตุเกส และ ธนาคาร
ฮองกงและเซ่ียงไฮ  

   ศาสนสถาน  ไดแก  วัดนิเวศธรรมประวัติ โบสถนักบุญยอแซฟ 
   อนุสรณความทรงจํา ไดแก สุสานนายเฮนร่ี อาลบาสเตอร  สุสานนายอันโตนิโอ 

กราซี 
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ประเภทอาคารพักอาศัย 
 
อาคารท่ีศึกษา: บานเจาพระยาสุรวงศไวยวัฒน(วร บุนนาค) 
             ที่ต้ัง   
                พิพิธภัณฑโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา ต้ังอยูในเขตโรงพยาบาลสมเด็จ
เจาพระยา ถนนสมเด็จเจาพระยา แขวงคลองสาน เขตธนบุรี ตัวเรือนต้ังอยูริมคลองสานฝงใต 
หางจากปากคลองสานเขาไป 600 เมตร (ถนนสมเด็จเจาพระยาเปนถนนที่เพิ่งตัดข้ึนมาใหม
ใน พ.ศ.2472 สมัยรัชกาลที่ 7) ตัวอาคารยังคงอยูหลังเดียว และมีสภาพสมบูรณ ใชเปน
พิพิธภัณฑ ผูครอบครองคือ โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา 

   อาณาเขต  
   ทิศเหนือ  ติดตอกับ คลองสาน  
   ทิศใต   ติดตอกับ โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา 
   ทิศตะวันออก   ติดตอกับ โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา  
   ทิศตะวันตก   ติดตอกับ สนามเทนนิส 
  ประวัติอาคาร   
   บานเจาพระยาสุรวงศไวยวัฒนไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาสรางข้ึนในป พ.ศ.ใด  

แตเปนอาคารแบบตะวันตกที่เกาแกที่สุดในยานคลองสาน ปจจุบันอยูในพื้นที่ของโรงพยาบาล
สมเด็จเจาพระยา การสืบคนขอมูลเบ้ืองตนจึงเร่ิมสืบคนตามประวัติของโรงพยาบาลสมเด็จ
เจาพระยา หรือช่ือเดิมคือโรงพยาบาลคนเสียจริต ซึ่งกลาววา พื้นที่กอนที่จะมีการสราง
โรงพยาบาลคนเสียจริตเปนที่ดินของทายาทขุนนางตระกูลบุนนาค บริเวณดังกลาวมีเรือนเกา 
3 หลัง แตร้ือถอนไปแลว 2 หลังเมื่อคราวที่ รัฐบาลมาขอซ้ือที่ดินสําหรับเปนพื้นที่สราง
โรงพยาบาลคนเสียจริต  และเหลืออาคาร 1 หลังเอาไวเพื่อใชเปนบานพักอาศัยของ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลคนเสียจริตในเวลานั้น  และปจจุบันตัวอาคารยังคงอยูในสภาพ
สมบูรณ   ซึ่งก็คือหลังที่เปนของเจาพระยาสุรวงศไวยวัฒน(วร บุนนาค)  
                เจาพระยาสุรวงศไวยวัฒน(พ.ศ.2371-พ.ศ.2431) เคยดํารงตําแหนงสมุหพระ
กลาโหมในชวง พ.ศ.2412-พ.ศ.2431 ชาวสยามคุนเคยกับนามสามัญวา เจาคุณกลาโหมหรือ
เจาคุณทหาร  เปนบุตรชายของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ(ชวง บุนนาค) และเปน
บิดาของเจาคุณพระประยูรวงศ (เจาคุณจอมมารดาแพในรัชกาลที่ 5) นอกจากนี้ ยังเปนแมกองใน
การจัดหาผูสรางศาลสถิตยยุติธรรมอีกดวย  จากขาวการตายของนายกราซีที่ตีพิมพลงใน
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หนังสือพิมพบางกอกไทมส(The Bangkok Times)จึงทําใหทราบวาเรือนหลังดังกลาวนี้เปน
ผลงาน ของนายโยอาคิม กราซี 4 โดยชวงเวลาที่กอสรางเรือนนาจะเปนหลังจากที่นายโยอาคิม 
กราซี ไดรับเหมาออกแบบกอสรางคองคอรเดียคลับ(The Concordia Club)จนมีชื่อเสียงมาได
ระยะหนึ่งแลว  ประกอบกับในแผนที่บางกอกของนาย A. J. Loftus ค.ศ.1878 (พ.ศ.2421)5 
ปรากฏตําแหนงที่อยูอาศัยของเจาคุณกลาโหมแลว ตัวเรือนจึงนาจะมีมากอน พ.ศ.2421 ในชวง
ตนสมัยรัชกาลที่ 5   ในหองโถงกลางชั้นสองมีระฆังทองเหลืองขนาดใหญประดับลวดลาย
ใบไมและเทวดาแบบฝร่ัง มีตัวอักษรภาษาอิตาเลียนประทับบนตัวระฆังแสดงช่ือบริษัทและ
สถานที่ผลิตวาหลอจากเมืองมิลาน ประเทศอิตาลีเมื่อ ค.ศ. 1884 (พ.ศ.2427) สันนิษฐานวา
อาจจะเปนระฆังที่ส่ังเขามาเพื่อแขวนไวบนหอคอยดานขวา(ดานตะวนออก)ของตัวเรือน 
             ลักษณะแผนผัง 

                 ผังบริเวณ 
    มีการกําหนดทิศทางของผังใหอาคารหันหนาออกสูคลองสาน มีตนประดูใหญปลูก

เปนแนวตลอดริมน้ําเปนเข่ือนกั้น  ดานหนาเรือนมีสนามหญา  มีทางเดินออกสูทาน้ํา 3 ทา ทุก
ทามีสิงหโตหินคูประดับไว (สิงโตหินอับเฉาเรือจากเมืองจีน) ทาแรกอยูหนาตึกเรือนสมเด็จ
เจาพระยาสุรวงศไวยวัฒน(วร บุนนาค) ทากลางเปนที่จอดรับสงผูปวยมีปอมยาม ตรงทานี้มี
สะพานไมเชื่อมถนนเลียบคลอง ไปทางวัดอนงคาราม ทาสุดทายอยูแถวถังน้ําบาดาลใหผูปวย
อาบน้ําหรือเรือแกลบจอดสงแกลบ ปจจุบันตนไมใหญบริเวณหนาเรือนนั้นชวยสรางความรม
ร่ืนและทําใหไมสามารถเห็นตัวเรือนไดชัดเจนหากมองจากภายนอก( ภาพที่ 33) 

                 ผังอาคาร 
    แผนผังอาคารมีรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผาที่มีมุขดานหลังยื่นออกมาทําใหลักษณะ

โดยรวมคลายผังรูปตัวอักษรแอล(L) มีชองเปดมากตรงทางเขา มีทางเขาหลักอยูกลาง
ดานหนา ซึ่งเปนสวนที่จะนําเขาสูโถงกลางบานและดานปกซายของทางเขาหลักของตัวเรือนมี
บันไดข้ึนสูชั้นสองพนชายคาทางเขาหลักทําใหบันไดนั้นดูเหมือนอยูนอกเรือน มีบันไดไม
สําหรับบาวอยูทายเรือน มีเสาคํ้ายันผนังลักษณะเปนครีบ(Buttress)อยูที่มุมขวาของดานหนา

                                                 
                      4 “Death of Mr.Grassi” Bangkok Times,Monday,26th September,1904. “…Mr.Grassi accordingly 
settle down for a long stay. Among the buildings he erected in Bangkok are……the buildings along Klong Saan 
belonging to the old Kalahome…”   
                      5แผนที่ช่ือ Port of Bangkok เขียนโดยนักสํารวจภูมิประเทศชาวอังกฤษช่ือนาย A. J. Loftus เปนแผนที่ฉบับ
รางอยางคราวๆ พบในเอกสารสวนพระองคของสมเด็จฯกรมพระยาเทววงศวโรปการ ดูใน  สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ
,สบ.16/25 แผนผังทาเรือกรุงเทพ. 
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อาคาร ลักษณะเสาครีบแบบนี้มีใหพบมากในสถาปตยกรรมแบบกอธิค สําหรับการแบงพื้นที่
ใชสอยภายในอาคารแตละชั้นสันนิษฐานวาประกอบไปดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
    ชั้นลาง มีมุขเฉลียง โถงกลาง(อาจใชเปนหองรับแขก)หองครัว หองนั่งเลน หอง
รับประทานอาหาร หองบาวไพร บันไดบาวไพร และหองน้ํา 
      ชั้นบน  มีระเบียง โถงกลาง หองนอนขนาดใหญ หองนอนขนาดธรรมดา และหอง
พระ(ภาพที่ 34) 
             ลักษณะสถาปตยกรรม 
            เปนอาคาร 2 ชั้นกออิฐถือปูน  ผนังหนา เนนการใชชองเปดแบบโคงแหลม (pointed 
arch) แบบที่นิยมใชในสถาปตยกรรมฟนฟูกอธิค(Gothic Revival) ที่ผนังอาคารมีการเจาะ
ชองหนาตางไมมาก และมีชองระบายอากาศที่ผนังสวนลาง การจัดองคประกอบอาคารมี
ลักษณะไมสมมาตร  มีจุดเดนคือหอคอยดานตะวันออกที่สูงกวาสวนอ่ืน  แมตัวอาคารจะเปน
แบบฟนฟูกอธิค แตยังมีการใชไวยากรณแบบคลาสสิคในการจัดองคประกอบของชองทางเขา
หลักที่แบงเปน 3 ชอง  โดยซุมคานโคงแหลมบนระเบียงชั้นสองมีการเนนตกแตงซุมกลางดวย
ชองลมรูปกลมขนาบซุมดานซายและขวา  เฉพาะช้ันลางมีการตกแตงผนังดวยการทาสีออน
สลับสีเขมเลียนแบบแนวกอหิน(rustication)แบบที่ไมตีเสนในแนวต้ัง   ใชหลังคามุงกระเบ้ือง
วาวแบบปนหยา(ภาพที่ 34-37) 
             การกอสราง   

   ตัวอาคารกอดวยอิฐและฉาบปูน  มีโครงสรางระบบผนังรับน้ําหนัก  ไมมีเสาเข็ม ที่
ฐานรากมีการใชทอนซุงไมสักวางเรียงไวขางใต การฉาบปูนผนังตึกใชปูนขาวผสมน้ําออย 6 
หลังคามุงดวยกระเบ้ืองวาวสีแดง ตอมาเมื่อเรือนนี้เปนสวนหนึ่งของโรงพยาบาลคนเสียจริต
ทําใหคนทองถิ่นเรียกวาโรงพยาบาลหลังคาแดง 
             สรุปลักษณะสําคัญ 
          อาคารหลังนี้แสดงใหเห็นถึงบานเรือนที่กอสรางแบบตะวันตก โดยการออกแบบ
ของชาวตะวันตกในระยะที่สยามกําลังอยูในกระแสรสนิยมแบบตะวันตกในหมูเจานาย
ทั้งหลาย แตผูอยูอาศัยยังคงยึดถือประเพณีความเชื่ออันมีมาต้ังแตบรรพบุรุษ เปนตนวาการมี
บันไดไวนอกเรือน  และการมีบันไดบาวทายเรือนก็ไดสะทอนใหเห็นสังคมสยามในยุคที่ยังมี
การแบงชนช้ันทางสังคม และยังไมมีการเลิกไพรเลิกทาสในชวงตนสมัยรัชกาลที่ 5 
 

                                                 
                      6 ผูใหขอมูลนี้คือเจาหนาที่ดูแลอาคารพิพิธภัณฑโรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา 
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ภาพที่  33 ผังบริเวณบานพระยาสุรวงศไวยวัฒน 
ที่มา : กรมศิลปากร 

 
ภาพที่ 34  ผังพื้นชั้นลางและชั้นบนของบานพระยาสุรวงศไวยวัฒน(ตําแหนงของหอง 
                สันนิษฐานจากการเก็บขอมูล) 
ที่มา : สมชาติ จึงสิริอารักษ.สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสยามสมัยรัชกาลที่ 4-พ.ศ.

2480.(กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553),หนา 152. 

คลองสาน

โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา

บานพระยาสุรวงศไวยวัฒน

1   โถงกลาง

2 หองนั่งเลน

3 เฉลียง

4   หองครัว

5   หองรับประทานอาหาร

1

2

4

5

3 3 10

9

9

1

7

6

6   หองบาว

7   บันไดบาว

8   หองน้ํา

9 หองนอน

10 หองพระ

ผังพื้นชั้นบนผังพื้นชั้นลาง

8
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ภาพที่ 35 บันไดหลักของบานพระยาสุรวงศไวยวัฒน(วร บุนนาค) 
ที่มา : ชมรมสายสกุลบุนนาค.สกุลบุนนาค.(กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช,2542),หนา 388. 
 

   
ภาพที่ 36 ซุมประตูโคงแหลมที่เฉลียงดานหนา ภาพที่ 37 หอคอยมุมตะวันตกของอาคาร 
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อาคารท่ีศึกษา : บานเจาหมื่นไวยวรนารถ 
              ที่ต้ัง  
             ตําบลศาลาแดง ที่ต้ังปจจุบันคือพื้นที่โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  ตัวบานถูกร้ือถอนไปแลว กลายเปนที่ต้ังโรงแรมดุสิต
ธานีในปจจุบัน  
              อาณาเขต  
                 ทิศเหนือ  ติดตอกับ คลองเตย ถนนวัวลําพอง และทางรถไฟ 
                 ทิศใต   ติดตอกับ ถนนศาลาแดง 
                 ทิศตะวันออก   ติดตอกับ ถนนสาทรเหนือ 
                 ทิศตะวันตก   ติดตอกับ ถนนสีลม  
              ประวัติอาคาร 
             เจาหม่ืนไวยวรนารถ คือช่ือยศเดิมของเจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี(เจิม แสงชูโต)(ภาพที่ 
41)  (พ.ศ.2394-พ.ศ.2474) เคยดํารงตําแหนงจางวางมหาดเล็กและตอมาไดเปนผูดําเนินการ
จัดสรางโรงทหารหนา(กระทรวงกลาโหม)ในชวงตนรัชกาลที่ 5  ที่ดินบริเวณบานหลังนี้ไดรับ
พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและตอมาเจาหมื่นไวยวรนารถได
ซื้อที่ขยายบริเวณตอออกไปอีก ตัวอาคารสรางมาเพื่ออยูอาศัยและเปนที่ตอนรับแขกบานแขก
เมืองไดดวย บานนี้มีชื่อเรียกวา บานศาลาแดง ตอมาตกเปนของหลวงเมื่อพระยาสุรศักด์ิ
มนตรีใชบานหลังนี้ชําระทดแทนหนี้หลวง ตอมาในชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 บานนี้มีผู
ครอบครองคนใหมคือ เจาพระยายมราช(ปน สุขุม) จนกระทั่งกลายเปนโรงแรมดุสิตธานีและ
ตัวอาคารถูกร้ือถอนเพื่อสรางโรงแรมใหมในสมัยหลังบนพื้นที่บริเวณเดิม 
               ลักษณะแผนผัง 
                    ผังบริเวณ 
               บริเวณบานอยูในพื้นที่ขนาด 23 ไร 3 งาน 12 ตารางวา7 รูปทรงของที่ดินที่มี
ลักษณะคลายรูปสามเหล่ียมกลับหัว กําหนดทิศทางอาคารใหหันหนาออกสูถนนวัวลําพอง
(ปจจุบันคือถนนพระราม 4) ดานหนาของบานมีสนามหญาที่มีการทําทางรถรูปวงรี(รถมา)
ลอมรอบ  ทางรถนี้จะลอดผานเขามายังสวนมุขทางเขาหลักของบานดวย จึงสามารถนํารถมา
จอดเทียบชานชาลาในมุขของตัวบานได  ทางเขาหลักมีชาลาเทียบรถมาซึ่งทําเปนมุขยื่น

                                                 
                      7สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5บ/20 พระยาสุรศักด์ิข้ึนอยูตึกใหมศาลาแดง และสงรูปตึกมาทูลเกลาถวาย 
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ออกมาจากตัวบาน ภายในอาณาบริเวณบานมีทางเดินไปสูคลอง มีทางออกไปสูถนนอยูดาน
ตะวันออก ซึ่งสามารถไปไดทั้งถนนสีลม ถนนสาทรเหนือและถนนวัวลําพอง (ภาพที่ 38) 

                    ผังอาคาร 
                ตัวเรือนมีลักษณะเปนคฤหาสนแบบโรแมนติคชนิดกอธิควิลลา(Gothic Villa) กอ
อิฐถือปูน มี 2 ชั้น   แผนผังใหมีลักษณะคลายรูปตัวแอล(L)แบบไมสมมาตร อันเปนลักษณะ
อยางหนึ่งของการจัดผังบานหรือปราสาทแบบฟนฟูกอธิค(Gothic Revival) ในแผนผังอาคาร
ไมไดจัดวางทางเขาหลักไวตรงกลางอาคารแตเนนสวนสําคัญใหอยูในตําแหนงที่คอนไปทาง
ดานขวา โดยกําหนดใหมีมุขทางเขาหลักดานหนาและมีมุขทางเขาออกดานหลังอาคารวางตัว
อยูในแกนเดียวกัน    
                ผังของมุขหนาเปนทรงส่ีเหล่ียมสูงสองชั้นในขณะที่มุขดานหลังนั้นมีรูปทรงแปด
เหล่ียมผาคร่ึง(หรือส่ีเหล่ียมผืนผาตัดมุม)และมีชั้นเดียว  ที่ตางจากบานเรือนยุคกอนคือ มีการ
วางตําแหนงของบันไดข้ึนลงระหวางชั้นบนกับช้ันลางไวในเรือน แตยังมีการใชบันไดเต้ียๆ
สําหรับเขาออกอยูดานนอกทั้งมุขหนาและมุขหลังโดยบันไดทางเขาออกอาคารของมุขหนามี
อันเดียว สวนบันไดมุขหลังนั้นมีสองดาน  นอกจากนี้ยังมีการเอาเฉลียง(verandah)ไวในเรือน
ดวย  โดยเฉลียงนั้นใชเปนชานพักหรือระเบียงกันสาดอยูตอจากทั้งมุขดานหนาและดานหลัง  
ซึ่งชานพักดานหนานี้มีชองเปดหลายทาง สามารถเดินเขาไปยังกลางบาน มีทางออกไป
ทางเดินยาวที่จะนําไปยังหองตางๆทางปกซาย หรือจะไปบันไดข้ึนชั้นสองก็ได และสามารถ
เดินไปยังหองทางปกขวาของตัวเรือน     และเพิ่มจังหวะน้ําหนักใหกับดานซายของอาคารใหดู
ไมโลงเกินไปโดยมีสวนที่ยื่นออกมาจากหองปกซายที่เปนมุขรูป 8 เหล่ียมผาคร่ึง และมีการทํา
มุขรูปทรงเดียวกันนี้อีกทางดานหลังอาคารที่จัดไวใหอยูในแกนเดียวกันกับดานหนา   ที่มุม
ของผังชั้นลางนั้นทําหองเฉียงออกเช่ือมตอกับทางเดินยาวมีหลังคาคลุมซึ่งจะนําไปสูอาคาร
ขนาดเล็กรูปส่ีเหลียมผืนผาอีกหลังหนึ่งซึ่งอยูหลังบาน(ภาพที่ 39) 
     สําหรับหนาที่การใชงานในแผนผังยังไมทราบขอมูลวามีพื้นที่ใชสอยอะไรบาง 
ทราบแตเพียงวาในช้ันลางมีหองสําหรับเปนที่ประชุมตรวจความดวย8 สวนที่ตอนรับชาว
ตางประเทศสันนิษฐานวานาจะเปนหองโถงที่ขนาดใหญที่สุดในผังชั้นลาง 
             ลักษณะสถาปตยกรรม 
               ตัวอาคารมี 2 ชั้น ใชโครงสรางผนังรับน้ําหนัก(wall bearing)เปนหลัก มีเฉพาะสวน
มุขหนาเทานั้นที่ใชเสาเหล่ียมรองรับซุมโคงแหลม  ผนังอาคารเรียบเกล้ียง มีเพียงแนวบัวเหนือ
                                                 
                   8 สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5บ/20 พระยาสุรศักด์ิข้ึนอยูตึกใหมศาลาแดง และสงรูปตึกมาทูลเกลาถวาย 
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ซุมโคงคาดรอบสวนสําคัญที่จะใชบงบอกวาเปนเสนแบงชั้นของอาคาร  มีการทาสีสลับกันเปน
แนวยาวตลอดผนังตัวอาคารโดยทาสีเปนแถบแนวนอนสีเขมสลับกับสีออนเลียนแบบลายที่
เกิดจากการกอหินเรียงตอกันเปนชั้น(rustication)  ชั้นลางมีการใชชองเปดโคงแหลม(pointed 
arch)แบบกอธิค ซึ่งสวนปลายของซุมโคงแหลมตกแตงเปนลายสีสลับเลียนแบบลายกอหินที่สี
ตางกัน(rustication) นอกจากนี้ยังมีสวนประดับอาคารอ่ืนๆ อาทิ ระเบียงลูกกรง
(balustrade)มุขหนาบานมีการทําชองลมรูปใบไมปลายมนส่ีกลีบ(quatrefoil)อันเปนลวดลาย
ประดับที่มีในศิลปะแบบกอธิค     สวนชั้นบนใชระเบียบองคประกอบของชองเปดคลายกันกับ
ชั้นลาง  แตลูกกรงปูนปนที่มีชองลมเปนชุดซุมโคงแหลมเรียงตอกัน(ภาพที่ 40) 
                 ผนังดานหนามีการจัดองคประกอบสองขางของอาคารใหตางกัน  แมองคประกอบ
หลายอยางจะเปนงานที่นําเอาสวนประดับสถาปตยกรรมแบบฟนฟูกอธิคมาใช  ทวาการมุง
หลังคากลับมุงใหเต้ียกวาหลังคาของบานเรือนแบบฟนฟูกอธิคในยุโรป เปนลักษณะที่พบใน
ภูมิอากาศเขตรอนช้ืนโดยใชทั้งหลังคาแบบปนหยา(hipped roof)เปนหลักและมีหลังคาหนา
จั่ว(gable roof)แบบมนิลาตรงมุขทางเขาดานหนา  เหนือหลังคากลางบานข้ึนไปมีการประดับ
ปลองไฟหลอก  ทั้งนี้การมีปลองไฟเหนือหลังคาบานก็เปนอีกลักษณะหน่ึงที่มักพบในคฤหาสน
แบบฟนฟูกอธิคเชนกันเพราะภายในบานที่อยูในเขตภูมิอากาศหนาวมักจะมีพื้นที่สําหรับเตา
ผิง  แตสยามไมมีอากาศหนาวเหมือนในยุโรป  ปลองไฟนี้จึงเปนเพียงการเลียนแบบที่ไมมี
ประโยชนใชสอยใดๆ  วัสดุมุงหลังคาคือกระเบ้ืองวาว  และประดับตกแตงชายคาดวยไมที่เรียง
ตอกันเปนฟนปลา    
              การกอสราง 

   ในขอมูลจากเอกสารชั้นตนนั้นทําใหทราบวาบานนี้มีคาใชจายในการกอสรางเปน
เงิน 1,850 ชั่ง (เฉพาะคาที่ดิน 650 ชั่ง คาใชจายรวมทั้งที่ดินและตึกเรือนรวม 2,500 ชั่ง) และ
มีการสั่งซื้อวัสดุกอสรางบางอยางจากตางประเทศดวย ดังขอความตอนหนึ่งที่เขียนวา 

 
        “…ดวยการกอสรางตึกหลังนี้เปนการม่ันคงแนนหนาทุกอยาง คือไดรับพระราชทานใช
อิฐฝร่ังอยางดีแลปูนศิลาท้ังนั้น  ตัวไมก็ใชไมที่หนึ่ง กระเบ้ืองมุงมุงก็ใชกระเบ้ืองโรมันซ่ึงทําที่
เมืองมาเซ(Marseille)เปนกระเบื้องอยางที่หนึ่ง  แลทั้งรูปตึกแลเครื่องต้ังแตงติดแขวนก็หมด

จดเรียบรอยพอจะนับวาเปนที่บานใหญแลงามก็ไดแหงหนึ่งในเวลาน้ี”9 

 

                                                 
                     9 สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5บ/20 อางแลว 
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              สรุปลักษณะสําคัญ 
   บานหลังนี้มีลักษณะสถาปตยกรรมแบบฟนฟูกอธิค(Gothic Revival)ผสมกับแบบ

พื้นเมือง มีแผนผังไมสมมาตร เนนการจัดองคประกอบในแตละดานใหตางกัน แตภาพ
โดยรวมก็ไมขัดกัน  มีชองเปดโดยรอบอาคารเน่ืองจากตองการใหอากาศถายเทไดสะดวกและ
เปดรับแสงจากภายนอกใหเขามายังอาคาร มีการสรางเพื่ออยูอาศัยและใชตอนรับแขกบาน
แขกเมือง และยังมีหองทํางาน  แสดงถึงการมีชีวิตสมัยใหมของผูอยูอาศัย 
 
  

 
ภาพที่ 38 ผังบริเวณบานเจาหมื่นไวยวรนารถ 
ที่มา : ผุสดี ทิพทัส.บานในกรุงรัตนโกสินทร 2 : รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา 

เจาอยูหัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว(พ.ศ.2394-พ.ศ.2453). 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2545),หนา 179-180. 
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ภาพที่ 39  ผังพื้นช้ันลางและช้ันบนของบานเจาหมื่นไวยวรนารถ 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 
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ภาพที่ 40  บานเจาหมื่นไวยวรนารถ หรือบานศาลาแดง 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 
 

 
ภาพที่ 41  เจาหม่ืนไวยวรนารถ(พระยาสุรศักด์ิมนตรี เจิม แสงชูโต) 
ที่มา : ภาพประกอบใน สุรศักด์ิมนตรี,เจาพระยา.ประวัติการของจอมพลเจาพระยาสุร
ศักด์ิมนตรี เลม 2.(พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา,2504),หนา 1. 
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อาคารท่ีศึกษา:พระที่นั่งวโรภาษพิมาน ในพระราชวังบางปะอิน 
              ที่ต้ัง  
             เลขที่ 48 หมู 6 ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
              อาณาเขต  
                ทิศเหนือ จรด  แมน้ําเจาพระยา 
                ทิศตะวันออก จรดสระน้ําและทางเช่ือมไปยังประตูเทวราชครรไล 
                ทิศใต จรดสนามหญา 
                ทิศตะวันตก จรด แมน้ําเจาพระยา 
              ประวัติอาคาร 

    พระที่นั่งวโรภาษพิมานเปนพระตําหนักในพระราชวังบางปะอิน สรางในชวงตนรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เร่ิมกอสรางใน พ.ศ.2415 แลวเสร็จเมื่อ พ.ศ. 
2419 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหร้ืออาคารเกา
ในบริเวณเดิมออกแลวสรางอาคารใหมตามแบบสถาปตยกรรมตะวันตก เพื่อใชเปนทองพระ
โรงสําหรับเสด็จออกขุนนางในงานพระราชพิธีองคเดิมพระราชทานนามวา วรประภัย เปนพระ
ที่นั่งตึกกออิฐ 2 ชั้น แบบวิหารกรีก ใชหัวเสาแบบคอรินเธียน(Corinthian Order) มีมุข
ดานหนา ถัดมาเปนทองพระโรงออกวาราชการ สวนชั้นในแรกใชเปนที่ประทับ ตอมาเมื่อสราง
ที่ประทับใหมในสวนแลว จึงเปนที่รับรองตอนช้ันใน พระท่ีนั่งองคนี้ไดร้ือลงดัดแปลงใหมีสอง
หองโถงรับแขก และที่พักเหลือชั้นเดียว เมื่อ พ.ศ. 2428 โดยมีพระเจานองยาเธอ พระองคเจา
ทองแถมถวัลยวงศ เปนแมกองควบคุม พรอมกับสรางสะพานไมตอทองพระโรงหลังกับสวนที่
หนาประตูเทวราชครรไล ซึ่งเดิมเรียกวา เทวราชดํารงศร และไดปรับปรุงตกแตงใหม   เปล่ียน
ชื่อพระที่นั่งองคนี้ใหมวา วโรภาษพิมาน เม่ือ พ.ศ.2430  หลักฐานที่ระบุวานายโยอาคิม กราซี
เปนผูออกแบบพระราชวังบางปะอินตลอดจนพระที่นั่งวโรภาษพิมานคือหนังสือพิมพบางกอก
ไทมส10() 
              ลักษณะแผนผัง 

                  ผังบริเวณ 
    ตัวอาคารต้ังอยูในเขตพระราชฐานชั้นนอก ติดกับฝงแมน้ําเจาพระยา  ตัวอาคาร

หันหนาออกสูทิศใตอันเปนทางเขาหลัก  หนาพระที่นั่งองคนี้มีสนามหญากวาง  ดาน
ตะวันออกมีสระน้ํา มีสะพานเช่ือมไปยังเกาะที่จะนําไปสูเขตพระราชฐานชั้นในได บรรยากาศ

                                                 
                       10 “Death of Mr.Grassi” Bangkok Times,Monday,26th September,1904. 
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โดยรวมที่แวดลอมพระที่นั่งวโรภาษพิมานในพระราชวังบางปะอินนี้ไดรับอิทธิพลจากลัทธิโร
แมนติค(Romanticism) อาทิการดัดแปลงสภาพภูมิประเทศใหมีลักษณะเหมือนสวนปา มีการ
ขุดสระน้ํา ตกแตงเนินดิน ปลูกไมประดับ ตลอดจนกอสรางสถาปตยกรรมยอนยุคที่
หลากหลาย(ภาพที่ 42 และ ภาพที่ 44) 

                  ผังอาคาร 
    ไมพบเอกสารชั้นตนที่แสดงแผนผังอาคาร  ดังนั้นผังอาคารที่ใชเปนภาพประกอบ 

จึงเปนสวนที่สันนิษฐานข้ึนมาจากการเก็บขอมูลภาคสนาม  ขอมูลไมเพียงพอตอการ
สันนิษฐานผังแรกที่นายกราซีออกแบบใน พ.ศ. 2415  แตนาจะใชสันนิษฐานไดในผังที่นายโย
อาคิม กราซีแกไขซอมแซมอาคารใน พ.ศ.2428  รูปถายเกาของอาคารหลังซอมแซมแสดง
ลักษณะทางสถาปตยกรรมที่เหมือนกับปจจุบัน  ดังนั้นแผนผังจึงอาจเปนผังที่คงรูปมาจนถึง
ปจจุบัน   

    ภายในพระที่นั่งมีการจัดแผนผังอยางสมมาตร คลายรูปกากบาท โดยมีแกนหลัก
ของผังอยูตรงกลางยาวมากกวาปกอาคาร  ในแผนผังประกอบไปดวยมุขดานหนา หองทอง
พระโรง  หองรอเฝาหรือหองพักคอย  หองรับแขกหองเสวย และโถงทางเดินที่ใชเปนหองผาน
สวนสาธารณะไปยังสวนบุคคล  ซึ่งหลังจากโถงทางเดินจะเปนหองสรง  หองสําราญพระ
อิริยาบถ  ดานทิศตะวันตกของหองเสวยนั้นมีระเบียงบันไดยื่นออกมา  โดยรวมแลวลักษณะ
ของแผนผังพระที่นั่งวโรภาษพิมานยังคงแสดงใหเห็นการจัดลําดับศักด์ิการเขาถึงคลายกับการ
จัดผังพระที่นั่งตามโบราณราชประเพณีในสมัยรัชกาลที่ 4 (ภาพที่ 43) 
              ลักษณะสถาปตยกรรม 
     ในเหรียญที่ระลึกพระที่นั่งไอสวรรยทิพยอาสนและพระที่นั่งวโรภาษพิมาน พ.ศ.
2419 (จ.ศ.1238)  แสดงใหเห็นถึงพระที่นั่งวโรภาษพิมานหลังแรกที่นายโยอาคิม กราซี
ออกแบบ  โดยตัวอาคารกอดวยอิฐและฉาบปูน สูงสองช้ัน มีลักษณะสถาปตยกรรมแบบพัล
ลาเดียน (Palladian ) มีมุขหนาอาคารดานทิศใต ใชเสากลมขนาดใหญ(giant column)แบบ
คอรินเธียน(Corinthian order)ไมมีการเซาะรอง เปนเสากลมเกล้ียงที่มีความสูงถึงช้ันสองของ
อาคาร รองรับชุดคานที่มีหลังคาตัดเปนระเบียงดาดฟาประดับลูกกรงปูนปน(balusters)อยู
ขางบน  มีหลังคาปนหยามุงกระเบ้ืองวาวครอบทับหลังคาตัดอีกช้ันหนึ่ง(ยกเวนสวนมุขหนา) 
ดานตะวันออกของอาคารมีมุขสูงสองช้ันที่ตอดวยมุขระเบียงหลังคาตัดช้ันลางที่ยื่นลํ้าออกมา 
มุขดานตะวันออกนั้นใชเสากลมไมเซาะรองแบบคอรินเธียน(Corinthian order)เชนเดียวกับ
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มุขหนา แตมีขนาดเล็กกวาและสูงเพียงชั้นเดียว  ผนังอาคารชั้นลางตกแตงพื้นผิวดวยการเซาะ
รองเลียนแบบการกอดวยหิน(rustication)(ภาพที่ 45-46) 

  สวนพระทีน่ัง่วโรภาษพิมานหลังที่แกไขเปนชั้นเดียวแลวนัน้ เปนสถาปตยกรรม
แบบพัลลาเดียน(palladian)เชนกนั แตไดเปล่ียนสวนมุขหนาทีม่ีหลงัคาตัดใหเปนเปนมุขหนา
จั่ว ในขณะเดียวกนัก็ไดมกีารนาํเอาศิลปะเรอเนซองซสกุลชางฝร่ังเศส มาผสมผสานดวยใน
สวนของหอคอยขนาดยอมที่มีหลงัคาทรงพีระมิดตัด ปลายยอดเปนมงกุฎซ่ึงประดับอยูตาม
มุมอาคาร ทั้งนี้นายกราซีคงเหน็วา ลําพงัเพยีงแคมุขหนาจ่ัวเลียนแบบวหิารกรีก(temple 
front) แบบคลาสสคินัน้ ยังดูไมหรูหราพอสําหรับสถานภาพของทองพระโรง  พระทีน่ัง่วโรภาษ
พิมานเดิมสรางเปน 2 ชัน้  ตอมา พ.ศ.2428 แกไขใหมีความสูงเพยีงชัน้เดียว  การแกไขคร้ังนี้ก็
นาจะเปนผลงานของนายกราซีอีกเชนกนั  ลักษณะเปนหองโถงยาวตรงแกนกลางและมีหอง
บริวารไมกวางมากอยูตรงปก(ภาพที4่7) 
             การกอสราง 

  ตัวพระที่นั่งกออิฐฉาบปูน เดิมใชโครงสรางเสาและคานรับน้ําหนักหลังคาบริเวณมุข
และมุขเฉลียงทั้งหลาย  ตอมาดัดแปลงใหเปนอาคารชั้นเดียว โครงสรางผนังรับน้ําหนัก ใชเสา
รับน้ําหนักเฉพาะดานหนาเทานั้น  และดัดแปลงจากการใชหลังคาตัดมาใชหลังคาแบบจั่ว ลด
ความสูงของอาคารลงและปรับรูปแบบเสาใหมีเสาเสริม ประวัติการกอสรางแสดงใหเห็นถึง
การแกไขซอมแซมหลังคาตัดที่ไมเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของเกาะบางปะอินที่มีฝนตกบอย
(ซึ่งอาจรวมไปถึงทั้งสยามดวย)  
             สรุปลักษณะสําคัญ 
   พระที่นั่งวโรภาษพิมานเปนอาคารแบบตะวันตกรุนแรกสุดในพระราชวังบางปะอิน  
ในแผนผังอาคารแสดงลักษณะหนาที่ใชสอยอันหลากหลาย  มีทั้งสวนที่พักอาศัยและสวน
บริการ  โดยมีการจัดพื้นที่สวนตัวไวดานในสุดของผัง หลายสวนในแผนผังยังมีลักษณะคลาย
สถาปตยกรรมพระที่นั่งในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อแรกสรางเปนอาคาร 2 ชั้น มีการใชหลังคาตัดที่
ลํ้าสมัย แตเมื่อเวลาผานไปมีการแกไขปรับเปลี่ยนใหเปนอาคารชั้นเดียวและมุงกระเบื้อง 
แสดงใหเห็นวาการใชหลังคาตัดไมเหมาะกับสภาพภูมิอากาศในสยาม 
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ภาพที่ 42  ผังบริเวณพระที่นั่งวโรภาษพิมาน 
 

 
ภาพที่ 43  แผนผังพระที่นั่งวโรภาษพิมาน(สันนิษฐาน)  
 
 
 

แม
น้ํา
เจา
พร
ะย
า

1  พระท่ีนั่งวโรภาษพิมาน

2  ประตูเทวราชครรไล

3  สนามหญา

4  สระน้ํา
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ภาพที่  44  ภาพถายทางอากาศพระราชวังบางปะอิน พ.ศ.2465 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 
 

 
ภาพที่ 45  พระที่นั่งวโรภาษพิมานเมื่อแรกสราง พบในเหรียญที่ระลึกพระที่นั่งไอสวรรยทิพย 
                อาสนและพระที่นั่งวโรภาษพิมาน พ.ศ.2419 (จ.ศ.1238) 
ที่มา : พิพิธภัณฑเหรียญที่ระลึกไทย.เหรยีญพระที่นัง่วโรภาษพิมาน (ออนไลน).เขาถึงเมื่อ 
8  พฤศจิกายน 2554.เขาถึงไดจาก http://www.thaimedals.com. 
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ภาพที่  46  ถายเกาลักษณะของตนเสามุขและเสาระเบียงดานขางพระที่นั่งวโรภาษพิมาน 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 
 

 
ภาพที่  47  พระที่นั่งวโรภาษพิมานสมัยหลังจากที่แกไขใหเปนชั้นเดียว 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 
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อาคารท่ีศึกษา : วังบูรพาภิรมย 
              ที่ต้ัง  
              วังบูรพาภิรมยปจจุบันถูกร้ือถอนไปแลว ตําแหนงปจจุบันคือศูนยการคาเมอรร่ีคิงส 
สาขาวังบูรพา ถนนมหาไชย เขตพระนคร 
              อาณาเขต  
                ทิศเหนือ จรดเขตวังของกรมหลวงพิชิตปรีชากร  
                ทิศตะวันออก จรดถนนมหาไชย  
                ทิศใต จรดที่ดินถนนพาหุรัด  
                ทิศตะวันตก จรดที่ดินพระคลังขางที่ถนนบูรพา 
              ประวัติอาคาร 
     วังบูรพาภิรมย เปนวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ให
สรางข้ึนพระราชทาน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุ
พันธุวงศวรเดช หรือสมเด็จวังบูรพา พระเจานองยาเธอพระองคสุดทองในสมเด็จพระเทพศิริน
ทราบรมราชินี ออกแบบโดยนายโยอาคิม กราซี11 โดยมีเจาพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี 
(ทวม บุนนาค)เปนแมกองควบคุมการกอสราง  จากขอมูลในหนังสือคอรตขาวราชการ 
รายงานขาวเกี่ยวกับการกอพระฤกษวังบูรพา  โดยเร่ิมวางศิลาฤกษเม่ือวันแรม 4 คํ่า เดือน 4 
ปกุนสัปตศก จุลศักราช 1237 ตรงกับวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ 2418 โดยมีนายโยอาคิม กราซีเขา
รวมในพิธีการวางศิลาฤกษคร้ังนั้นดวย นับจากวันที่เร่ิมกอสรางในพ.ศ.2418 จนถึงพ.ศ.2424 
มีการซอมแซมปรับปรุง 5 คร้ังเปนอยางนอย รวมเวลาสรางถึง 6 ปจึงแลวเสร็จ โดยใชแรงงาน
ชางสยามและจีน  

    พื้นที่บริเวณนี้เปนวังเกามาแตตนกรุงรัตนโกสินทร เจานายที่เคยประทับที่นี่ลวน
เปนพระบรมวงศชั้นผูใหญที่ไดรับมอบหมายใหมารักษาพระนครดานทิศตะวันออก ไดแก 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเดชาดิศร, พระเจาบรมวงศเธอกรมหม่ืนนเรนทรพิทักษ
, พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นนเรนทรบริรักษ, พระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่นภูบาลบริรักษ 
และพระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นนรินทรเทพ เมื่อมีการสรางวังใหมในรัชกาลที่ 5 จึงไดรับ
พระราชทานนามซึ่งหมายถึง "วังที่อยูทางทิศตะวันออก" คือ วังบูรพาภิรมย หรือ วังบูรพา 
              
 

                                                 
                      11 “Death of Mr.Grassi” Bangkok Times,Monday,26th September,1904. 
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             ลักษณะแผนผัง 
                   ผังบริเวณ 

      พระตําหนักใหญอยูในที่ดินรูปส่ีเหลียมผืนผา มีเอกสารช้ันตนกลาวถึงขนาดพื้นที่
ทั้งหมดเอาไววาอยูในพื้นที่ 16-18 ไร ดานหนาวังกวาง 80-100 วา x ดานยาวขางวัง ยาว 
100-120 วา  ทิศตะวันออกคือดานหนาของวังติดกับถนนมหาไชย     ถัดจากร้ัววังกั้นอาณา
เขตพื้นที่มีทางเขาวังเปนรูปเกือกมาลอมสนามหญาหนาพระตําหนัก มีกระโจมหกเหล่ียม
สําหรับเล้ียงนกดานตะวันออกสุดของสนาม มุขหนาอาคารดานทิศตะวันออก โดยมุขนั้นเปนที่
เทียบรถ ทายวังสวนที่ตรงกับมุขหนาอันเปนแกนกลางมีลักษณะเวาเขาไป มีทางเดินไปสระน้ํา
รูปส่ีเหล่ียมผืนผาทายวังซึ่งขนาบดวยลานโลงทั้งสองฝงและมีการจัดสวนบริเวณนั้น  รอบพระ
ตําหนักมีอาคารบริวารหลายหลัง  โดยมีอาคารหองแถวอยูดานทิศเหนือ และทิศใต  ทิศ
ตะวันตกก็มีอาคารหองแถวเชนกันแตเปนอาคารหองแถวที่จํานวนหองไมมากเทา สวนพระ
ตําหนักขนาดเล็กอยูที่ มุมตะวันออกของพระตําหนักใหญ   การจัดผังบริเวณของวังนี้(ภาพที่ 
48) 

                   ผังอาคาร 
   ไมมีเอกสารช้ันตนที่เปนผังอาคาร  แตจากการจัดองคประกอบในผังบริเวณแลวที่

แสดงแนวเสนขอบอาคารประธานคือ พระตําหนักใหญอยางเดนชัด ทําใหเห็นวาตัวอาคาร
นาจะมีลักษณะแผนผังที่สมมาตร  มีรูปทรงส่ีเหล่ียมและมีมุขยื่นออกมาดานหนาและดาน
ทายวังในแกนเดียวกันกับมุขหนามีลักษณะยอมุมเขาไป  จากรูปถายเกาของตัวตําหนักนั้น
แสดงใหเห็นวามี 2 ชั้น  เฉพาะมุขกลางเทานั้นที่มีการทําช้ันสาม 

   ชั้นลาง มุขหนาใชเปนที่เทียบรถพระที่นั่ง(รถมา)เวลาเสด็จออกหรือกลับเขาวัง พื้น
อาคารยกสูงประมาณหนึ่งศอกเศษ  มีหองทองพระโรงอยูถัดจากมุขหนาเปนหองแรก  มีหอง
จัดเล้ียงขนาดใหญ  หองโถงกลางขนาดใหญสําหรับสําราญพระอิริยาบถหรือใชจัดงานเตนรํา
และตอนรับแขกบานแขกเมือง  ถัดมามีหองบันไดสําหรับข้ึนช้ันสอง ใตบันไดมีหองสันนิษฐาน
วาเปนพื้นที่สําหรับขาราชบริภารหรือมหาดเล็กประจําวัง  นอกจากนี้หองที่อยูสวนทายของ
พระตําหนักยังมีอีกหลายหอง เชน หองทรงพระอักษร(อยูเบ้ืองลางหองบรรทมของช้ันบน)  
หองเก็บเคร่ืองดนตรีวงมโหรี  หองบิลเลียด  และหองบันไดเล็กข้ึนชั้นบนอีกหองหนึ่ง  มีการติด
พัดชักชักภายในพระตําหนักใหญในบางหอง 

    ชั้นสอง เปนช้ันที่ประทับ มีเฉลียงดานหลังเปนทางเดินยาวติดตอกัน  มีหองหลาย
หองอยูในช้ันนี้  ไดแก  หองมุขดานหนาใชสําหรับเปนหองสําราญพระอิริยาบถ  ถัดไปมีหอง
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โถงขนาดใหญอยูแกนกลางพระตําหนัก  สวนหองที่อยูถัดจากโถงกลางนั้นประกอบไปดวย 
หองไวพระบรมอัฐิ  พระอัฐิ เคร่ืองบูชา หองเก็บของมีคา หองพระ  หองสมุด  หองทรงพระ
อักษร และหองเก็บเคร่ืองลายคราม  หองทํางานของสมุหบัญชี  หองพักมหาดเล็ก  หองเก็บ
ของ  และหองบันไดสําหรับข้ึนลง  หองบรรทมของสมเด็จเจาฟาภาณุรังสีสวางวงศอยูดาน
ทายของอาคาร(มุมทิศตะวันตกของผังพระตําหนักใหญในผังบริเวณ)12 

   ชั้นสาม มีเพียงหองมุขหองเดียว ใชเปนหอพระและหองสมุด 
             ลักษณะสถาปตยกรรม 
    ส่ิงที่เหลือเพียงพอที่จะบรรยายลักษณะพระตําหนักใหญวังบูรพาฯไดนั้นมีเพียง
ภาพถายเกาดานหนาอาคาร  มีลักษณะเปนอาคาร  2 ชั้น มีการจัดองคประกอบรูปดานหนา
อาคารที่สมมาตร จุดเดนของอาคารคือมุขดานหนา  สวนทายอาคารในแกนเดียวกันกับมุข
หนามีการยอมุมลึกเขาไปในระยะประมาณเทากับขนาดของมุขหนาที่ยื่นลํ้าออกมาจากตัว
อาคาร   สวนประดับอาคารตางๆใชไวยากรณทางสถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค(neo 
classic)  มีการใชเฉลียงรอบอาคารทั้งชั้นลางและช้ันสอง  ซึ่งเฉลียงนั้นประกอบไปดวยซุม
คานโคงประดับเสากลมเรียงตอเนื่องกันไปตลอดทั้งอาคาร คลายกับลักษณะของเฉลียงคาน
โคงที่หอคองคอเดีย  โดยการกําหนดจํานวนชองเปดของมุขดานหนานั้นมีชองเปด  5 ชอง  
สวนปกอาคารซายขวามีฝงละ  3 ชอง  สวนชั้นสามไมมีเฉลียง แตเปนหองที่เจาะหนาตาง
ส่ีเหล่ียม  3 ชอง 
     หลังคาของพระตําหนักมีลักษณะเปนหลังคาจ่ัวตรงมุขกลาง สวนปกอาคารทั้งสอง
ขางมุงดวยหลังคาเดียวกันมีลักษณะเปนทรงปนหยา  มีหลังตาตัดประดับระเบียงลูกกรง
เซรามิคลอมรอบหลังคาในสวนที่เปนเฉลียงดานทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต อาจเปน
รูปแบบที่มีตั้งแตแรกสรางหรืออาจมีการมุงหลังคาจ่ัวและปนหยาครอบทับหลังคาตัดภายหลัง
ก็ได(ภาพที่ 49) 
                  การกอสราง 
     ตัวอาคารกอดวยอิฐและฉาบปูน  มีโครงสรางผนังรับน้ําหนัก  การกอสรางใช
งบประมาณทั้งส้ินหนึ่งพันสองรอยกวาชั่ง ใชเวลารวม 6 ป  โดยหลังจากการกอสรางวังแลว
เสร็จนายโยอาคิม กราซีไดเขาไปปรับปรุงซอมแซมวังอยางนอย 5 คร้ัง 
               
 

                                                 
                       12 ช่ือหองตางๆนั้น กลาวไวใน สัจธรรม.อาทิตยอุไทย.(กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี,2551),หนา 121. 
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 สรุปลักษณะสําคัญ 
     วังบูรพาภิรมยเปนวังขนาดใหญ  มีลักษณะสถาปตยกรรมคลาสสิคแบบพัล

ลาเดียน(Palladian) เนนความสมมาตรทางดานซายและขวา  มีจุดเดนคือการมีเฉลียงซุมคาน
โคงรอบอาคาร และมุขกลางซึ่งเปนที่เทียบรถมา  เนื่องจากไมมีหลักฐานที่เปนแผนผังอาคาร
ทําใหไมทราบวามีการจัดลําดับหองในผังอยางไรบาง แตการที่มีหองตางๆหลายหองในอาคาร
สะทอนถึงการมีกิจกรรมที่หลากหลายของผูอยูอาศัย และทําใหเห็นการจัดผังบริเวณสําหรับวัง
ที่มีสมากชิกผูอยูอาศัยจํานวนมาก มีลักษณะการแบงเขตพระราชฐานเปนชั้นหนากับชั้นใน
คลายกับประเพณีปฏิบัติของวังหลวงเปรียบเสมือนราชสํานักขนาดยอสวน  สิ่งที่แตกตางจาก
อาคารพักอาศัยสมัยรัชกาลกอนคือมีการใชบันไดเช่ือมโยงระหวางชั้นตางๆภายในอาคาร 
แสดงถึงการเปนคนรุนใหมของเจาของวังซึ่งเลิกยึดถือคติการกําหนดใหบันไดอยูนอกชานเรือน
ตามความเชื่อของคนโบราณ  
 

 
ภาพที่  48  ผังบริเวณวังบูรพาภิรมย 
ที่มา: สัจธรรม.อาทิตยอุไทย.(กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี,2551),หนา 113. 
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ภาพที่ 49  ภาพถายเกาวังบูรพาภิรมย 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 
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อาคารท่ีศึกษา : วังใหมประทุมวัน 
              ที่ต้ัง  
             ตัวอาคารถูกร้ือถอนไปแลว ปจจุบันบริเวณนั้นคือสนามกีฬาแหงชาติ(สนามศุภช
ลาศัย) ถนนสระปทุม เขตปทุมวัน 
              อาณาเขต  
                 ทิศเหนือ จรดถนนสระปทุมและอยูเยื้องกันกับวังพระองคเจาสวัสดิโสภณ  โดยมี
ทุงนาลอมรอบเขตวังดานทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต 
              ประวัติอาคาร 
              เปนวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีความประสงคใหสรางเพื่อ
เปนวังของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ เมื่อ พ.ศ.2424 ซึ่งขณะนั้นยัง
ไมไดดํารงตําแหนงมกุฎราชกุมาร เพราะยังคงมีตําแหนงวังหนาในสถาบันพระมหากษัตริย
สยามอยู  ตอมาเมื่อส้ินวังหนาลงใน พ.ศ.2429 สมเด็จฯเจาฟามหาวชิรุณหิศจึงไดเปน
มกุฎราชกุมารพระองคแรกของสยาม  วังนี้มีชื่อเรียกวาวังใหมประทุมวัน หรือวังวินเซอร 
หลักฐานที่บงบอกวาเปนผลงานของนายโยอาคิม กราซี คือ ขาวการตายของนายกราซีใน
หนังสือพิมพบางกอกไทมส13 วังแหงนี้กอสรางแลวเสร็จใน พ.ศ.2429  เม่ือสรางเสร็จสมเด็จฯ
เจาฟามหาวชิรุณหิศยังมิไดเสด็จมาประทับที่วังแหงนี้  แตยังคงอยูในพระบรมมหาราชวังกับ
ครอบครัว  จนกระทั่งเสด็จทิวงคตในพ.ศ.2437(ภาพที่ 55) 
              ลักษณะแผนผัง 

                    ผังบริเวณ 
    ตัวพระตําหนักต้ังอยูตรงกลางผังบริเวณ  รอบพระตําหนักเปนสนามหญา โดยมี

การขุดคูน้ําลอมทางดานทิศตะวันออก ทิศใต และทิศตะวันตกของตัวอาคาร มีสวนดอกมะลิ
ภายในวังดวย และมุมลางดานทิศตะวันตกของผังมีสระน้ํารูปตัวแอล(L) นอกอาณาเขตวัง
สวนมากเปนทุงนา วังนี้จึงถูกเรียกวาวังกลางทุง(ภาพที่ 50) 

                     ผังอาคาร 
               มีแผนผังสามฉบับที่เปนหลักฐานชั้นตน แสดงผังพื้นชั้นลาง ชั้นสอง และช้ันสาม  
แผนผังโดยรวมแลวมีลักษณะไมสมมาตร  มีหองรูปส่ีเหล่ียมและแปดเหลี่ยมหลายหองวางตัว
สลับซับซอนคลายข้ันบันได เปนลักษณะหน่ึงของแผนผังในกอธิควิลลา(Gothic Villa)แบบฝร่ัง  
โดยเฉพาะคฤหาสนยอนยุคแถบชนบทในอังกฤษ  แตส่ิงที่ปรากฏในแผนผังวังใหมประทุม

                                                 
13 “Death of Mr.Grassi”Bangkok Times,Monday,26th September,1904. 
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วันนี้ มีความพิเศษคือยังคงไวซึ่งความเช่ือของสยามประการหนึ่งเชนการออกแบบใหมีบันได
ทางเขาหลักอยูนอกอาคาร  และแมจะมีการถือคติเร่ืองบันไดนอกเรือนแบบสยามแลว แตคติ
การไมยึดถือเร่ืองความอัปมงคลของการมีบันไดไวในเรือนสมัยใหมนั้นก็เปนส่ิงที่ไมไดถูก
ปฏิเสธโดยส้ินเชิง  เพราะมีการใชบันไดเวียนสําหรับข้ึนลงภายในอาคารดวย  การทําเชนนี้ทํา
ใหผูอยูอาศัยมีความสะดวกเพิ่มข้ึนในการเลือกเสนทางข้ึนลงหรือเขาออกอาคาร   
                ชั้นลาง  จุดเร่ิมตนของผังอยูที่แกนเหนือ-ใตที่เร่ิมจากมุขทางเขาผานเขามายังหอง
รอเฝาและหองนั่งเลนตามลําดับ  มีหองชุด 3 กลุมเกาะอยูทางทิศตะวันตก ตะวันออกและ
เหนือของแกนนี้  ทางทิศตะวันตกประกอบดวยหองรับแขก 8 เหล่ียมเปนประธาน  ดานบน
เปนหองบรรทม ดานซายเปนหองแตงพระองค  ทางทิศตะวันออกของแกนทางเขาเปนกลุม
หองจัดเลี้ยง  หองนั่งเลน  และ หองนั่งเลนสวนพระองค  ทิศเหนือของแกนทางเขาเปนกลุม
หองบรรทมเล็ก 2 หอง(ภาพที่ 51) 
                ชั้นสอง  จากมุขเฉลียงบันไดเขาสูภายในอาคาร ตอดวยหองรอเฝา หองนั่งเลน 
(ลอบบ้ี)  กลุมหองทางทิศตะวันออกประกอบดวยหองเสวย   หองสมุดแปดเหล่ียม  
หองรับแขกขนาดใหญที่ตอเชื่อมออกไปเปนดาดฟา  กลุมหองทางตะวันตกเปนหองสวน
พระองค เชน หองพระบรรทม  หองสรงและหองบิลเลียดแปดเหล่ียม  กลุมหองชุดสุดทาย
ทางดานเหนือเปนหองบรรทม(ภาพที่ 52) 
               ชั้นสาม พื้นที่สวนมากเปนระเบียงดาดฟา โดยช้ันนี้มีหองเพียง  3 หองเทานั้น ไดแก
หองโถงส่ีเหลี่ยมที่ถัดจากมุขระเบียงหนา  หองแปดเหล่ียมตรงหอคอยที่มุมตะวันตกและ
ตะวันออกของผัง  ชั้นนี้มีบันไดเวียนสําหรับข้ึนไปยังหองชั้นส่ีในหอคอยแปดเหล่ียม(53) 
    ลักษณะสถาปตยกรรม 
               ตัวอาคารเปนสถาปตยกรรมแบบฟนฟูกอธิค(Gothic Revival) ตามแนวความคิดที่
หวนคํานึงถึงสถาปตยกรรมที่เคยรุงเรืองในยุคกลาง(Middle Ages) อาทิ ปราสาทราชวังแบบ
กอธิค(Gothic) คฤหาสนเกาในชนบท เปนตน  โดยการนําเอาบรรยากาศแบบยุคกลางมา
จําลองข้ึนใหมนี้มีพื้นฐานมาจากแนวความคิดในยุคโรแมนติค(Romantic idea)ที่แพรหลายใน
ยุโรป  ซึ่งสถาปตยกรรมที่มีลักษณะเชนนี้เกิดข้ึนมากในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 มีจุดเดนคือ
การมีอาคารที่มีลักษณะแข็งแรง มีหอคอยสูงที่สวนยอดทําเปนรองสําหรับยิงปนโดยรอบทําให
มีลักษณะคลายปราสาทในยุคกลางที่มักจะมีปอมปราการอยูดวย  ซึ่งเปนองคประกอบที่
คลายกับวังวินดเซอรประเทศอังกฤษ(ภาพที่ 56) ชั้นลางแตงผนังดวยการฉาบปูนใหมีลักษณะ
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เลียนแบบการกอดวยหิน(rustication) สวนชั้นสองเปนตนไปเลียนแบบการกอหินเชนกันแตใช
การทาสีออนสลับสีเขมเปนแถบแนวนอนแทนการเซาะรองปูน(ภาพที่ 54) 
     รูปทรงของอาคารเนนการจัดองคประกอบที่ตางกันในทุกดาน  โดยเลนระดับความ
สูงตํ่าของหอคอย  การจัดรูปดานหนานั้นประกอบไปดวย มุขประธานที่ขนาบดวยบันไดนอก
ชานทั้งสองดาน  ตัวมุขเปนทางเขาหลักใชชองเปด 3 ชองคลายไวยากรณของสถาปตยกรรม
คลาสสิคที่พบในประตูชัยของฝร่ัง   ซุมประตูของช้ันลางและช้ันสองเปนซุมทรงส่ีเหล่ียมผืนผา
ทรงสูงที่สวนปลายเปนแบบหนาจ่ัวมุมปาน  สวนชองเปดแบบโคงแหลมใชเฉพาะชั้นที่สาม
และส่ีของหอคอยแปดเหล่ียมมุมตะวันตก และช้ันสองของหอคอยแปดเหล่ียมมุมตะวันออก 
สวนหอคอยบันไดเวียนที่แคบและสูงที่สุดของอาคารนั้นไมทราบวามีชองเปดรูปแบบใด มีการ
ใชหนาตางรูปส่ีเหล่ียมผืนผาในบริเวณที่เปนหองเชื่อมไปยังหองดานตะวันตกของอาคาร  และ
ที่หองดานตะวันออกซึ่งก็คือตําแหนงที่เปนหองขาราชบริภารนั่นเอง  ที่สวนบนสุดของอาคาร
หรือขอบแนวระเบียงของหลังคาตัดมีการตกแตงขอบโดยการทําเสมารองปนโดยรอบ
เลียนแบบปราสาทปอมปนยุคกลางในสถาปตยกรรมตะวันตก(ภาพที่ 57-58) 
              การกอสราง 
     ตัวอาคารกออิฐฉาบปูน ใชโครงสรางผนังรับน้ําหนัก  การกอสรางวังแหงนี้ใช
แรงงานหลักคือชางชาวจีนที่พํานักอยูในสยาม ใชเวลาในการกอสรางรวมทั้งส้ิน 5 ป งาน
กอสรางนี้มีคดีความเร่ืองคาแรงเกิดข้ึนภายหลังระหวางนายโยอาคิม กราซีกับชางชาวจีน 
              สรุปลักษณะสําคัญ 
     สถาปตยกรรมของวังนี้มีรูปแบบฟนฟูกอธิค(Gothic Revival) แตมีการหยิบยืม
ลักษณะการจัดองคประกอบทางเขาหลักมาจากสถาปตยกรรมคลาสสิคเล็กนอย ตัวอาคาร
เนนการจัดองคประกอบที่ตางกัน  วางผังแบบอิสระแบบสถาปตยกรรมโรแมนติค  การ
ออกแบบพื้นที่ใชสอยภายในวังนี้สะทอนใหเห็นถึงรสนิยมในการใชชีวิตอยางฝร่ังของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และการจัดจังหวะหองอยางสวยงามของนายโย
อาคิม กราซี  หองที่แสดงถึงวิถีชีวิตสมัยใหมเปนอยางมากไดแกหองบิลเลียด ลอบบ้ีและ 
หองนั่งเลนที่มีหลายหอง ซึ่งเปนหองที่ไมเคยปรากฏในผังอาคารใดในสถาบันพระมหากษัตริย
สมัยกอน(ยกเวนพระราชวังบางปะอินที่นายโยอาคิม กราซีเคยทํามากอน) ตลอดจนการใช
บันไดเวียนก็เปนส่ิงใหมเชนกัน 
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ภาพที่ 50  ผังบริเวณของวังใหมประทุมวัน พื้นที่ของวังคือสวนที่แรเงา 
ที่มา : แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2439 
 

 
ภาพที่ 51  ผังพื้นชั้นลางของวังใหมประทุมวัน 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 

วังใหมประทุมวัน

วังพระองคเจาสวัสดิโสภณ
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ภาพที่ 52  ผังพื้นชั้นสองของวังใหมประทุมวัน 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 
 

 
ภาพที ่53  ผังพื้นชัน้สามของวงัใหมประทมุวัน 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

128

 

 
 
ภาพที่  54  ภาพสเก็ตชดานหนาวังใหมประทุมวันในหนังสือพิมพฝร่ัง 
ที่มา : “Siam and Siamese”The Graphic.Septemper 19,1891.p.-. 
 

 
 
ภาพที่  55  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 
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ภาพที่  56  ภาพพิมพพระราชวังวินดเซอร ป ค.ศ.1870 (พ.ศ.2413) ประเทศอังกฤษ ประกอบ 
                หนังสือพิมพ The Illustrated London News  
ที่มา : The Lothians.The Royal Residences of Queen Victoria (Online).Accessed 3 
June 2011.Available from http://the-lothians.blogspot.com/2012/04/royal-residences-
of-queen-victoria.html 
 

   
 
ภาพที่ 57 วังใหมประทุมวันระยะแรกสราง     ภาพที่ 58 วังใหมประทุมวันระยะหลัง  
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 
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อาคารท่ีศึกษา : วังกรมหมื่นราชศักด์ิสโมสร 
              ที่ต้ัง  
             อยูริมถนนบํารุงเมืองฝงใต ในตรอกราชศักด์ิยานเสาชิงชา บริเวณที่กลายเปนตึกที่
ทําการทีโอทีปจจุบัน    
              อาณาเขต  
                ทิศเหนือ จรดถนนบํารุงเมือง 
                ทิศตะวันออก ถนนมหาไชย 
                ทิศใต ตรอกราชศักด์ิ 
                ทิศตะวันตก จรดวังกรมหลวงพรหมวรานุรักษ 
              ประวัติอาคาร 

    วังของกรมหมื่นราชศักด์ิสโมสรนี้ ต้ังอยูบริเวณไมไกลจากเสาชิงชา  อยูตรงขามกับ
วังกรมพระสมมตอมรพันธ  วัสดุกอสรางหลักของวังนี้ไดมาจากคราวที่มีการร้ือถอนพระ
ตําหนักในสวนนันทอุทยานฝงธนบุรี  วังแหงนี้ไมมีหลักฐานบอกแนชัดวาเปนผลงานของนาย
โยอาคิม กราซี เพียงแตสันนิษฐานจากสวนตางๆของสถาปตยกรรมมีลักษณะไวยากรณหรือ
ระบบออรเดอรคลายงานประดับอาคารที่วังบางแหงที่มีนายกราซีเปนผูออกแบบ เชน พระ
ตําหนักกลาง วังทาพระ ของพระองคเจาจิตรเจริญ เปนตน  ประกอบกับชวงเวลานั้นยังไมมี
ชางฝร่ังที่ไดงานในเวลาไลเล่ียกันหลายๆวังอยางที่ชางผูนี้ไดรับมอบหมายใหทําการออกแบบ
อาคารและวังตางๆใหกับเจานายและพระบรมวงศานุวงศ14  แตทั้งนี้การสันนิษฐานจําเปนตอง
ใชการวิเคราะหในบทตอไปดวย 

 ในหนังสือเร่ือง นิทานชาวไร เลม 3 กลาวถึงอาคารหลังนี้ไววา  
 

        “...วันหนึ่งกรมหมื่นราชศักด์ิสโมสร กรมหม่ืนพงศสดิศรมหิป นั่งประทับสนทนากันอยู 
บังเอิญมหาแพ(พระยาปริยัติธรรมธาดา แพ ตาละลักษณ)เขามาเฝา  ก็สนทนากันตาม
ประสาผูสูงอายุดวยกัน  ทานมหาเหลือบไปเห็นเสาวังกรมหม่ืนราชศักด์ิจึงสงสัย  เพราะ
ปรากฏวาเสานั้น มีหลืบสวยงามกวาวังอื่นๆ  จึงทูลถามขึ้น  ในกรมหม่ืนพงศาฯตอบวา 
“ทูลกระหมอมทรงสรางใหเปน white house แกรูไวเหอะ”  เสร็จแลวเสด็จในกรมก็รับส่ังวา 
“แมขาทูลกระหมอมโปรดมากแกไมรูดอกรึ ?“ เรื่องเสาเปนอันยุติกันไปได…”15 

                                                 
                      14ดูการเปรียบเทียบลักษณะของหนาจ่ัวอาคารของวังนี้ไดใน พีรศรี โพวาทอง,ชางฝรั่งในกรงุสยาม : ตน

แผนดิน พระพุทธเจาหลวง .(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2548),หนา 69. 
                       15สวัสด์ิ จันทะนี,น.อ..นิทานชาวไร เลม 3.(กรุงเทพฯ : โรงพมิพคุรุสภาลาดพราว,2509),หนา 105. 
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              ลักษณะแผนผัง 
                              ผังบริเวณ 
     ในบริเวณวังมีพระตําหนักอยูกึ่งกลาง  มีเรือนแถวดานตะวันออกสุดทางทายผัง 
และที่มุมดานตะวันตกสวนทายของผังก็มีเรือนแถวแตเปนเรือนแถวที่มีลักษณะคลายรูป
ตัวอักษรที(T)  มีแนวกั้นเขตระหวางพื้นที่สวนหนาและสวนในของวัง(ภาพที่ 59) 
                              ผังอาคาร 
     ยังไมพบหลักฐานช้ันตนเกี่ยวกับแผนผังอาคาร  แตสันนิษฐานจากผังบริเวณและ
ภาพถายเกาเปนเบ้ืองตนวานาจะเปนอาคาร  2 ชั้น แผนผังมีลักษณะสมมาตรซายขวา เปน
ตําหนักรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีมุขอยูดานทิศเหนือของผัง มีบันไดนอกเรือนทั้งสองขางของชาน
หนามุข  โดยชั้นลางตําแหนงที่เปนมุขนั้นคือหองใตบันไดหรือใตถุน  ถัดเขาไปเปนโถงกลาง 
แลวจึงเปนหองตางๆ สวนผังช้ันสอง ถัดจากบันไดเปนมุขซ่ึงสันนิษฐานวามีอาจมีโถงทางเดิน
นําเขาสูโถงกลางแลวจึงเปนหองตางๆ เปนตน 
            ลักษณะสถาปตยกรรม 

  ตัวอาคารมีลักษณะสถาปตยกรรมตะวันตกแบบพัลลาเดียน(palladian) เปนอาคาร
สองช้ัน โดยช้ันบนมีสัดสวนความสูงมากกวาชั้นลาง   จุ ด เ ด น ข อ ง อ า ค า ร อ ยู ที่ มุ ข
ดานหนา มีบันไดนอกเรือนตอมาจากมุขนั้นเปนทางข้ึนลงระหวางช้ันบนกับชั้นลาง การจัดรูป
ดานหนาอาคารเนนตกแตงที่ชั้นบนมากกวาชั้นลาง (ภาพที่ 60) 

 ที่ชั้นลางมีการใชชองเปดรูปทรงสี่เหล่ียมขนาดเล็กกวาชองเปดของช้ันบน  มีการแบง
ทางเขาเปน 3 ชองเชนเดียวกับไวยากรณแบบคลาสสิคที่พบในประตูชัยของฝร่ัง  ที่มุขของ
อาคารมีการใชเสากลมเซาะรองแบบไอโอนิค(ionic order) รองรับชุดคานที่มีองคประกอบ
ครบถวน(entablature) (ภาพที่ 61)ที่สวนทองไมของชุดคาน(frieze)มีการตกแตงลวดลายปูน
รูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนในกรอบสี่เหล่ียมผืนผาปลายมนหนาบันมีลักษณะเปนจั่วแบบกรีก
(pediment)ประดับรูปวงกลมภายในกรอบหนาบันตามอยางไวยากรณสถาปตยกรรม
คลาสสิค  มุงกระเบื้องกาบกลวยทับแนวดวยสันปูนแบบจีน ลักษณะทางสถาปตยกรรมบาง
ประการโดยรวมแลวสอดคลองกับเอกสารประวัติศาสตรบอก คือ รับแรงบันดาลใจจากอาคาร
ทําเนียบขาว(White House)ซึ่งเปนอาคารสําคัญในสหรัฐอเมริกา(ภาพที่ 62) แตมีลักษณะ
พื้นเมืองปะปนอยูดวย 
             การกอสราง 
   พระตําหนักเปนอาคารกออิฐถือปูน  มีโครงสรางผนังรับน้ําหนัก   
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            สรุปลักษณะสําคัญ 
   มีหลักฐานประกอบการศึกษาคอนขางนอยในอาคารหลังนี้  แตจากภาพถายเพียง
ไมกี่ภาพและขอมูลเอกสารช้ันตนไดแสดงลักษณะพิเศษบางประการของอาคารหลังนี้ เชน 
การถือคติเอาบันไดไวนอกเรือนตามความเช่ือของคนโบราณ ที่เช่ือวาการมีบันไดไวในเรือน
เปนส่ิงอัปมงคลและการที่มีเอกสารกลาวถึงพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวในการสรางวังนี้วาอยากใหเปนเหมือนอาคารทําเนียบขาว(White House)อันเปน
อาคารสําคัญของสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้น  สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลทางรูปแบบและแนวคิด
จากส่ิงพิมพอเมริกัน  ซึ่งอาจเปนอิทธิพลที่ตกทอดมาถึงส่ิงพิมพสยามซึ่งเร่ิมบุกเบิกโดยหมอ
สอนศาสนาชาวอเมริกัน 
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ภาพที่  59  ผังบริเวณวังกรมหมื่นราชศักด์ิสโมสร สวนที่แรเงาคือพระตําหนัก 
ที่มา : แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2439 
    
 

 
ภาพที่  60  ภาพถายเกาวังกรมหม่ืนราชศักด์ิสโมสร 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 
 

ถนนบํารุงเมือง

ถน
นม
หา
ไช
ย
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ภาพที่  61  เสามุขหนาวังกรมหม่ืนราชศักด์ิสโมสร 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 
 

       
ภาพที่   62  อาคารทําเนียบขาว( White House) วอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา (บนซาย) White  

                        House ในภาพพิมพ ค.ศ.1793 (บนขวา)ผังพื้น  (ลางซาย)รูปถายดานหนา(ลางขวา)รูป 
                       ถายดานหลังในปจจุบัน   
ที่มา : The White House Association.Interpreting Buildings/Designing The White 

House(Online).Accessed 5 November 2011.Available from 
http://www.whha.org/whha_classroom/classroom_documents-1792.html 
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ประเภทอาคารสาธารณะ 
 
อาคารท่ีศึกษา : หอคองคอเดีย 
              ที่ต้ัง  
              ปจจุบันหอคองคอเดียคือศาลาสหทัยสมาคม ต้ังอยูในเขตพระราชฐานช้ันนอก
ของพระบรมมหาราชวัง ถนนหนาพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
              อาณาเขต  
                ทิศเหนือ จรด  สนามหญา(ฝงถนนหนาพระลาน) 
                ทิศตะวันออก จรด วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
                ทิศใต จรด  โรงกษาปณ(หลังเกา) 
                ทิศตะวันตก จรด ทางเดินไปพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
              ประวัติอาคาร 

    ในชวงที่สยามมีคองคอรเดียคลับแลว ก็มีอาคารที่ชื่อละมายคลายคลึงกันสรางข้ึน
ในระยะเวลาใกลเคียงกันดวย  ซึ่งก็คือ หอคองคอเดีย(The Concordia Hall)  ต้ังอยูใน
พระบรมมหาราชวัง ปจจุบันเรียกวาศาลาสหทัยสมาคม   ขอมูลของคองคอรเดียคลับที่ถนน
เจริญกรุง และหอคองคอเดียที่พระบรมมหาชวังจึงสามารถสรางความสับสนวาเปนอาคาร
ห ลั ง เ ดียวกั น ได ในระยะแรกที่ ค น ข อมู ล   เมื่ อมี หอคองคอ เ ดียสร า ง ใหม ข้ึ น ใน
พระบรมมหาราชวัง  จึงอาจเปนเหตุใหมีคนเรียกคองคอรเดียคลับที่อยูบริเวณถนนเจริญกรุง
ซึ่งเปนอาคารที่สรางข้ึนกอนวา คองคอรเดียคลับเกาหรือThe Old Concordia Club  ตอมา
ภายหลังจึงทําใหทราบวาคองคอรเดียคลับและหอคองคอเดียเปนคนละแหงกัน  ทวาอาคาร
ทั้งสองหลังนั้นตางมีความเกี่ยวของกับนายกราซีอยางบังเอิญ   

    หอคองคอเดีย นี้ไดสรางข้ึนตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 5 ไมปสรางที่แนนอน ทราบเพียงแตปที่แลวเสร็จคือในชวง พ.ศ.2417 และใชเปนหอ
พิพิธภัณฑ  โดยไดแบบอยางมาจากคองคอรเดียคลับของทหารฮอลันดาที่เมืองปตตาเวีย
(ปจจุบันคือเมืองจาการตาร)เมื่อคราวท่ีพระเจาอยูหัวทรงเสด็จไปประพาสปตตาเวียและชวา
ใน พ.ศ.2414 16  ตอมามีการใชอาคารนี้เปนที่ชุมนุมสังสรรค  ขอมูลหลักฐานที่ระบุวามีนายโย
อาคิม กราซีเขาไปเกี่ยวของกับการกอสรางหอคองคอเดียในพระบรมมหาราชวังพบใน

                                                 
                      16 สมชาติ จึงสิริอารักษ .สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480 (กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553),หนา 104. 
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จดหมายโตตอบเร่ือง ศาลาสหทัยสมาคม อันเปนลายพระหัตถของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ 
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ประทานพระวรวงศเธอ พระองคเจาธานีนิวัต ผูเปนพระ
นัดดาของสมเด็จเจาฟานริศรานุวัดติวงศ17 โดยนายโยอาคิม กราซีทําหนาที่ในการออกแบบ
แกไขร้ืออาคารเกาที่ชื่อหอวชิรญาณออกบางสวนและสรางตอเติมดัดแปลงเปนอาคารมีหนาที่
ใชสอยอยางใหม เมื่อสรางเสร็จจึงเรียกชื่อตามอยางคองคอรเดียคลับที่เมืองปตตาเวียวา หอ
คองคอเดีย  ในจดหมายมีเนื้อความดังนี้ 

“ตําหนักปลายเนิน 
วันที่ 24 มกราคม 2485 

ธานี 
               ดูรูปเขียนท่ีวัดราชประดิษฐ เห็นเปนเร่ืองบวชนาคหลวง ตรงศาลาสหทัย ที่เธอ
ถาม ดูตามที่ตาจะอํานวยได เห็นวาโรงจากปะอยูขางนอก หลังคากระเบื้องจีนอยูขางใน ได
รําลึกถึงเม่ือเล็กๆ นึกไดวาพระบรมรูปส่ีพระองคซึ่งกาไหลทอง อันต้ังอยูที่หอพระเทพบิดร
เด๋ียวน้ี กาไหลที่นั่น ที่นั่นเปนโรงหลอประจําใหพระบรมราชวัง แตจะใชเพียงโรงจาก หรือไป
ถึงโรงมุงกระเบื้องจีนดวยก็จําไมได แตคงไมมีการหลอเสมอ จะมีหลอก็แตส่ิงที่โปรด เวลาไม
มีหลอคงทิ้งวาง คงเปนเฉลียงรอบเสาเล็กๆ เขาวาพระยาเพ็ชรพิชัยทํา พระยาเพ็ชรพิชัยคน
นั้นจะช่ืออะไรไมทราบ คือคนที่ไดเปนราชทูตไทยไปอยูเมืองนอก และมีบอกเปนคําฉันท
กลอมชางเผือกตัวใดตัวหน่ึง จําไดวา 
                    “ หอคงคอเดียดู......................ตระหงานเงื้อมยยงฉาย 
                      ระหานระยะราย.......................รเรียบรอบเฉลียงยล 
                      ที่ประชุมใหญ..........................ปฤกษาราชกิจกล 
                      รับตางประเทศชน.....................ชุมนุมเล้ียงภุชาหาร” 
                ทีหลังทําแกเปนหอพระสมุดวชิรญาณ แตแกทําอะไรเพิ่มเติมเพียงหองขางใน มีตู
สองช้ัน มีเลาเตงอยางฝรั่งประกอบขึ้นเปนตน ตอมาภายหลังยกหอพระสมุดวชิรญาณ
ออกมาจากในพระบรมมหาราชวัง เขาใจวาร้ือตูเวลาน้ัน แลวจางนายกรัซซี ชางกอสราง
ชาวอิตาเลียนผูมีชื่อเสียงใหกอสรางแกใหม แตแกก็แกไมทั่ว ทําแตเสาเฉลียงใหใหญขึ้นเปน
ส่ีมุข นอกนั้นกอเปนผนัง สวนหองขางในนั้นยังคงอยูที่วาในรัชกาลที่ 5 คร้ันถึงรัชกาลท่ี 6 จํา
ไดวา นายมันเฟรดีเปนผูทํา แตไมไดแกอะไรที่ตัวตึก เปนแตแตงพื้นใหม ในการนั้น

                                                 
              17 สุมนชาติ สวัสดิกุล, ม.ร.ว.. บันทึกรับสั่งสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ประทาน ม.ร.ว. สุมนชาติ 

สวัสดิกุล(กรุงเทพฯ : บํารุงบัณฑิต, 2530),หนา-. 
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พระราชทานชื่อเปน ศาลาสหทัยสมาคม แตก็ไมเห็นใชอะไรนอกจากขึ้นปใหม และเฉลิม
พระชนมพรรษา จัดเปนที่ประชุมเซ็นชื่อ แตดูเหมือนจะตกมาเปนรัชกาลท่ี 7 แลว เด๋ียวน้ี
จัดต้ังของเปนราชพิพิธภัณฑ นึกไดเทานี้ 

นริศ”18  

             ลักษณะแผนผัง 
                             ผังบริเวณ 
     บริเวณรอบๆหอคองคอเดียอยูในเขตพระราชฐานชั้นหนา  มีสนามหญาอยู
ดานหนาอาคารทางทิศเหนือ  ทิศตะวันออกคือวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และทิศใตเดิมคือโรง
กษาปณหลวงหรือหอรัษฎากรพิพัฒน ปจจุบันคือตําแหนงของศาลาเคร่ืองอิสริยยศ เคร่ือง
อิสริยาภรณและเหรียญกษาปณ  สวนดานตะวันตกคือถนนซ่ึงเปนทางไปสูเขตพระราชฐาน
ชั้นกลาง อาทิ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเปนตน(ภาพที่ 63) 
                            ผังอาคาร 

    ยังไมพบหลักฐานแบบรางทางสถาปตยกรรมของหอคองคอเดียเม่ือแรกสราง  แต
จากภาพถายเกาสันนิษฐานวามีลักษณะสมมาตร เนนตรงกลางของผังใหดูโดดเดนดวยการมี
มีมุขดานหนา  มุขนั้นยื่นล้ําออกมาจากผนังไมมาก  และนาจะมีมุขสองดานคือดานทิศเหนือ
และใต  โดยดานขางทิศตะวันตกตะวันออกน้ันไมมีมุขยื่นออกมาจากผนังและอาจมีบันไดยื่น
ออกมาหรืออาจไมมีก็ได  แตส่ิงที่เห็นไดชัดคือมีเฉลียงซึ่งมีเสาโดยรอบหอคองคอเดียเปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา มีหองโถงใหญในอาคารหองเดียว โดยมีชองเปดดานทิศเหนือและใตฝงละ 3 
ชอง ดานทิศตะวันตกมีชองเปดที่มีขนาดกวางกวาแตมีชองเดียว  และดานตะวันออกของโถงมี
ชองเปดขนาดเทากับดานตะวันตกซึ่งถัดเขาไปจะมีหองเฉลียงที่มีชองเปดทางเขาออก 2 ชอง 
หนาที่ใชสอยของอาคารนี้สันนิษฐานวานาจะใชพิพิธภัณฑกอนการเปนที่ชุมนุมสังสรรคหรือที่
ปรึกษาราชกิจ(ภาพที่ 64) 
             ลักษณะสถาปตยกรรม 
   ตัวอาคารมีลักษณะทางสถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค(neo-classic) มีการ
ตกแตงดานหนาอาคารโดยเนนความสมมาตร หากมองจากทิศเหนือแลวจะมีชองเปดซุมคาน
โคงทั้งหมด 5 ชองประดับดวยเสาค่ันจังหวะ โดยมีมุขเฉลียงดานหนาที่มีชองเปด3 ชอง อีก 2 
ชองที่เหลืออยูในระดับผนังปกติหรือสวนที่ไมไดยื่นออกมา มีเฉลียงรอบอาคารดานทิศเหนือ 

                                                 
                            

18
 สุมนชาติ สวัสดิกุล, ม.ร.ว..,อางแลว. 
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ตะวันตกและตะวันออก เปนซุมคานโคงประดับเสาเรียงตอเนื่องกันไปรอบอาคาร  ตัวซุมคาน
โคงแสดงการเนนใหเห็นตําแหนงของแทงหินช้ินสุดทายของการกอคานโคงหรือคียสโตน(key 
stone) ระหวางซุมประตูมีการประดับปูนรูปวงกลมเหนือซุมทั้งดานซายและขวา เสาที่ใชลอม
ผนังเฉลียงเปนเสากลม(column) แบบดอริก(Doric order)บนฐานสูง(pedestal) โดยที่มุมทั้ง
ส่ีของผังใชเสาแบบคู(couple column)  เหนือหัวเสาข้ึนไปเปนชุดคาน(entablature)ที่มีการ
ยื่นออกมาเฉพาะสวนที่ตรงกับตนเสา  ใตสวนคอรนิซ(cornice)หรือแนวบัวสวนบนของชุด
คานมีการเดินลายประดับเปนรูปเตาปูนหรือลายฟนปลาปลายตัด(dentils) ที่สวนทองไมของ
ชุดคาน(frieze)มีการตกแตงลายปูนเปนรูปพวงอุบะโดยรอบ เวนการแตงลายเฉพาะสวนข่ือที่
ยื่นออกมาตรงกับตนเสา หลังคาของหอคองคอเดียมีลักษณะเปนหลังคาตัดประดับระเบียง
ลูกกรงเซรามิค(baluster)โดยรอบ  (ภาพที่ 65)(ภาพที่ 67) 
            การกอสราง 
   ตัวอาคารกออิฐฉาบปูน  ใชระบบโครงสรางผนังรับน้ําหนักและมีการใชเสาชวยรับ
น้ําหนักหลังคาตัดในบางจุด โครงสรางที่เปดเผยแนวข่ือคานของหลังคาจะเห็นไดจากสวนที่
ยื่นออกมาจากชุดคานรับน้ําหนัก(entablature)เหนือหัวเสาที่มุขดานหนา(ภาพที่ 65) 
            สรุปลักษณะสําคัญ 

  หอคองคอเดียเปนอาคารรุนแรกๆที่รับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมตะวันตกใน
ประเทศเพื่อนบาน  โดยมีแผนผังสมมาตร  และรูปดานของอาคารมีความสมมาตร หนาที่การ
ใชงานในระยะแรกที่เปนการแกไขอาคารของนายโยอาคิม กราซีอาจจะเปนการแกไขดัดแปลง
ใหเปนพิพิธภัณฑ   ภายหลังอาจมีการใชงานคลายคองคอรเดียคลับ(Concordia Cllub)ที่
เมืองปตตาเวีย ประเทศชวา คือเปนอาคารที่มีหองโถงใชเปนที่ชุมนุมสังสรรค  แตไมทราบวา
แทจริงประการใด โดยลักษณะสถาปตยกรรมนั้นมีรูปแบบที่ไมเหมือนกันกับหอคองคอเดีย
ของสยาม  ส่ิงที่คลายกันบางคือการมีโถง การใชเฉลียงดานหนาที่จํานวนชองเปดเทากัน  มี
หลังคาตัดและระเบียงดาดฟาเปนตน(ภาพที่ 67)  
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ภาพที่  63  ผังบริเวณหอคองคอเดีย 
 

 
ภาพที่  64  ผังพื้นสันนิษฐานหอคองคอเดีย(ดานตะวันตกและตะวันออกอาจมีหรือไมมีบันได) 
ที่มา : ดัดแปลงจากภาพประกอบใน สมชาติ จึงสิริอารักษ .สถาปตยกรรมแบบตะวันตกใน
สมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480 (กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
,2553),หนา 104.   

1   หอคองคอเดีย

2   วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
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ภาพที่  65  หอคองคอเดียในสมัยรัชกาลที่ 5 
ที่มา : นางอมรดรุณารักษ.วังหลวง.(พระนคร:โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2526)หนา 17. 

 

 
ภาพที่  66  รูปถายเกาดานหนา Concordia Club ,Batavia  และหองโถงภายในอาคาร 
ที่มา :Batavia,Societeit Concordia,Concordia Officers Club (Online).Accessed 4 May 
2011.Available from http://www.skyscrapercity.com/  
 

 
ภาพที่  67 หอคองคอเดียสมัยหลังหรือศาลาสหทัยสมาคมในปจจุบัน 
ที่มา : เรื่อง ศาลาสหทัยสมาคม(ออนไลน).เขาถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2553.เขาถึงไดจาก 
http://www.bloggang.com/  
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อาคารท่ีศึกษา : โรงทหารหนา 
              ที่ต้ัง  
             ศาลาวาการกระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
              อาณาเขต  
                ทิศเหนือ จรดถนนหลักเมือง  
                ทิศตะวันออก จรดถนนราชินีและคลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด)   
                ทิศใต จรดถนนกัลยาณไมตรี 
                ทิศตะวันตก จรดถนนสนามไชย(ดานขวาของพระบรมมหาราชวัง )  
              ประวัติอาคาร 

    โรงทหารหนาสรางข้ึนในชวง พ.ศ.2425-พ.ศ.2427 มูลเหตุในสรางโรงทหารหนา
นั้นมาจากความตองการพื้นที่สําหรับเปนที่พักของทหารหลังจากการระบาดของอหิวาตกโรค
คราชีวิตทหารไปหลายราย และยังไมมีที่พักที่จะรวมพลทหารไดอยางสะดวก    เพราะในสมัย
รัชกาลที่ 5 เมื่อทหารสมัครกลับเขามารับราชการตามเดิมมีจํานวนมาก แตที่พักอาศัยจะ
ควบคุมทหารใหอยูไดเปนปกติเรียบรอยนั้นหายาก เจาหมื่นไวยวรนารถผูบังคับการทหารหนา 
จึงคิดเห็นวาถาจะควบคุมและเล้ียงดูทหารมากมายดังนี้ จําตองทําที่อยูใหแข็งแรงมิดชิด พวก
ทหารจะไดอยูในความปกครองควบคุมใหเปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งสามารถใชเปนที่ทํางาน
และฝกทหารดวย โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเปด เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2427  มีชื่อของนายโยอาคิม กราซีปรากฏอยูในประวัติการสรางโรงทหารหนา 
ซึ่งเจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี บันทึกไวในไดอารี ซึ่งขอมูลนี้ตีพิมพในหนังสือ "ประวัติของจอมพล 
และมหาอํามาตยเอก เจาพระยาสุรศักด์ิมนตรี (เจิม แสง - ชูโต)"  
              ลักษณะแผนผัง 

                    ผังบริเวณ 
     ผังบริเวณอยูในที่ดินรูปส่ีเหล่ียมคางหมูโดยมีถนนลอมรอบทั้งส่ีดาน  โดยดานทิศ

ตะวันออกถัดจากถนนราชินีมีคลองคูเมืองเดิม  ตัวอาคารที่ปดลอมลานโลงนั้นกินพื้นที่เกือบ
เต็มขนาดของที่ดิน โดยเวนพื้นที่ดานทิศตะวันตกของอาคารใหเปนสนามหญารูปส่ีเล่ียมผืนผา
ปลายมน  สนามนั้นถูกแบงเปนสามสวนดวยถนนทางเขาซุมประตูของปกอาคารทั้ง 2 ขาง 
และระหวางสนามหญาหนาอาคารกับตัวอาคารยังมีถนนตัดผานในแนวเหนือใตเช่ือมระหวาง
ถนนท่ีขนาบขางอาคารโรงทหารหนาทั้งสองฝงคือถนนหลักเมืองและถนนกัลญาณไมตรี 
อาคารหลังนี้มีหลักฐานระบุอาณาเขตของพื้นที่กลาวคือ “นับจากฉางขาวเลียบไปตามริม
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คลองหลอด ถึงสะพานชางโรงสี กวาง 3 เสน 10 วา สวนยาววัดจากศาลหลักเมืองถึง ฉางขาว
ริมคลองหลอด ยาว 5 เสน”(ภาพที่ 68) 

                    ผังอาคาร 
  ในแผนผังมีการแบงพื้นที่ใชสอยดังนี้ 
  ดานหนา ซึง่อยูทางทิศตะวันตก ตรงขามกับวัดพระแกวมรกต เฉพาะตอนกลางเปน

มุข 3 ชั้น ชัน้บนเปนที่เก็บสรรพาวธุ และเปนพพิิธภัณฑทหาร ชัน้กลางเปนที่ประชุมนายทหาร 
ชั้นลางเปนที่ฝกหัดการฟนดาบ(สวนที่ใชเปนพพิิธภัณฑนั้นไมมหีลักฐานวาเกิดข้ึนจริงหรือไม) 
              ดานขวา ซึง่อยูทางทิศเหนือ ชัน้บนเปนที่อยูของทหาร ชัน้กลางเปนที่ประชุมอบรม
ทหาร ชัน้ลางเปนคลังเก็บยทุธภัณฑและครุภัณฑ หนวยทหารที่อยูทางดานนี้มี ทหารปนใหญ 
โรงพยาบาลทหาร โรงมา และโรงฝกมา 
               ดานซาย อยูทางทิศใต จัดแบบดานขวา หนวยทหารมี ทหารราบและทหารชาง 
ปลายสุดของดานนี้สรางเปน หอนาฬกิา ชั้นลางของหอเปนเคร่ืองสูบน้ํา และโรงงานของทหาร
ชาง ชั้นสองเกบ็ยุทธภัณฑ ชัน้สามเปนถังเก็บน้าํ ชัน้ส่ีเปนหนาปดนาฬกิา ซึง่มองเหน็ไดสอง
ดาน ชัน้หาเปนที่รักษาการณ และท่ีตรวจการณ มีไฟฉายและโทรศัพทพรอม 
               ดานหลัง ซึง่อยูทางทิศตะวนัออก มีสระน้ําใหใชอาบ ซักเส้ือผาและหัดวายน้ํา มีฉาง
ขาวสําหรับเกบ็ขาวสาร สําหรับเล้ียงทหาร มีโรงครัว19(ภาพที่ 69-71) 
              ลักษณะสถาปตยกรรม 
              โรงทหารหนาเปนอาคารสามชั้น แผนผังของอาคารรูปส่ีเหล่ียมผืนผาที่ทอดตัวใน
แนวตะวันตกไปยังตะวันออก แตไมไดเปนส่ีเหล่ียมผืนผาที่มีดานยาวเทากันเพราะตองจัดวาง
อาคารตามรูปทรงของพื้นที่ที่ต้ังอยูและรูปของถนน  จึงดูคลายผังรูปสี่เหล่ียมคางหมูมากกวา 
ดานหนาอาคารมีมุขซ่ึงขนาบดวยปกอาคารสองขางซึ่งทอดตัวตามรูปทรงของพื้นที่ และมีประ
ซุมประตูโคงเปนทางเขาอยูที่ปกอาคารทั้งสองขนาบมุขหนา  ปกอาคารโอบลอมลานโลงกวาง
รูปส่ีเหล่ียม  ถัดจากมุขทางเขาดานหนามีโถงยาวเชื่อมตรงไปยังอีกมุขหนึ่งที่ยื่นเขาไปสูลาน
โลง  อาคารนี้จึงมีมุขสองดานคือตรงกลางดานหนาของอาคาร และมุขในย่ืนลํ้าเขาไปสูลาน
โลง ลานโลงนี้มีแนวเสาระเบียงของอาคารยาวลอมเอาไว  ซึ่งลานโลงที่อยูตรงกลางนี้ใชเปน
สนามสําหรับรวมพลและฝกทหาร ลักษณะโดยรวมคลายกับแผนผังที่ปรากฏในตํารา I 
Quattro Libri dell’ Architettura ของอันเดร พาลลาดิโอ(Andrea Palladio) เชน The Roman 

                                                 
               19 สมชาติ จึงสิริอารักษ .สถาปตยกรรมแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 - พ.ศ.2480 (กรุงเทพฯ : คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553),หนา 171.   
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House (ภาพที่ 72) ในดานการจัดวางพื้นที่ใชสอยสําหรับอาคารแบบที่มีลานโลงตรงกลาง
ลอมรอบดวยแนวเสา และมีมุขในบริเวณดานในของอาคารยื่นลํ้าเขามาในลานโลง ตางกัน
ตรงที่ในแบบของอันเดร พาลลาดิโอไมมีมุขดานหนา มีโครงสรางผนังรับน้ําหนัก กออิฐฉาบ
ปูน โดยมีโครงสรางเสาและคานเฉพาะตรงมุขรองรับหนาจั่ว  มีชองเปดแบบคานโคงตรง
ทางเขา ตรงสวนปกอาคารทั้งสอง (ภาพที่ 73-75) 
                รูปแบบอาคาร มีลักษณะโดยรวมสมมาตร ใชไวยากรณแบบคลาสสิค  โดยใช
หลังคาแบบจั่วกรีก(pediment)ไมมีชายคา ที่รองรับดวยชุดคานสามสวน(entablature)ที่ไม
ประดับลวดลายและใชเสากลม(column)แบบดอริค(Doric Order)มารองรับ ตัวมุขมีความสูง
เทากับตัวอาคารสามช้ัน แตเสาสูงของชั้นลางนั้นออกแบบใหทอดตัวยาวจนถึงสองช้ัน และใช
เสาชั้นบนที่มีชวงตัวที่ส้ันกวา เพื่อเนนใหมุขโดดเดนและสงางามกวาสวนอ่ืน จึงทําใหดูคลาย
สองช้ัน  การประดับจั่วอาคารใชตราอารมประจําแผนดินรัชกาลที่ 5  สําหรับพื้นผิวอาคารมี
หนาตางโดยรอบอาคาร 3 ชั้น แตละชั้นมีรูปแบบปูนประดับกรอบหนาตางไมเหมือนกัน  
             การกอสราง 
   การกอสรางโรงทหารหนาใชโครงสรางผนังรับน้ําหนัก ตัวอาคารกออิฐฉาบปูน  มี
การแกไขแบบกอสรางในขณะที่การกอสรางดําเนินไปไดระยะหนึ่ง คือการเปลี่ยนแบบจาก
อาคาร 2 ชั้นใหเปน  3 ชั้น  รวมระยะเวลากอสรางประมาณ 2 ป  มีการเดินทอน้ําโลหะภายใน
อาคาร 
              สรุปลักษณะสําคัญ 
     ตัวอาคารโรงทหารหนาเปนอาคารที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค มี
ความถูกตองในไวยกรณทางสถาปตยกรรม โรงหารหนาเปนอาคารราชการที่แสดงใหเห็นถึง
ความตองการพื้นที่ใชสอยอยางใหมไดเปนอยางดี เพราะภายในแผนผังแตละชั้นไดใช
ประโยชนในการดําเนินกิจกรรมทางทหารอยางตะวันตกทั้งส้ิน 
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ภาพที่ 68 ผังบริเวณโรงทหารหนา 
ที่มา : กรมศิลปากร 
 

 
ภาพที่ 69  ผังพื้นช้ันลางของโรงทหารหนา 
ที่มา : คัดลอกจากแผนผังใน สุรศักด์ิมนตรี,เจาพระยา.ประวัติการของจอมพลเจาพระยา
สุรศักด์ิมนตรี เลม 2.(พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา,2504),หนา 1. 

ถนนกัลญาณไมตรี

ถนนหลักเมือง
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ภาพที่  70  ผังพื้นช้ันสองของโรงทหารหนา (สันนิษฐาน) 
                          
     

 
ภาพที่ 71 ผังพื้นช้ันสามของโรงทหารหนา(สันนิษฐาน) 
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ภาพที่  72  แผนผังบานของชาวโรมัน(The Roman House)โดยอันเดร พัลลาดิโอ 
ที่มา :  Andrea Palladio.I Quattro Libri dell’ Architettura(Book II),p.54. 
 

 
ภาพที่  73  ถายเกาดานหนาอาคารโรงทหารหนา  และหอนาฬิกาที่มุมทายของอาคารดานทิศ 
                 ใต 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 
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ภาพที่  74  โรงทหารหนาในปจจุบัน 
 

 
ภาพที่  75  การจัดรูปแบบชองเปดในผนังอาคารแตละชั้นของโรงทหารหนา 
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อาคารท่ีศึกษา : ปอมพระจุลจอมเกลาฯ(ปอมปากลัด) 
              ที่ต้ัง  
              ปอมพระจุลจอมเกลา ตําบลแหลมฟาผา  อําเภอพระสมุทรเจดีย  จังหวัด
สมุทรปราการ 
              อาณาเขต  
                 ทิศเหนือ  จรดปากแมน้ําเจาพระยา 
                 ทิศตะวันออก จรด ทะเล(มีการนําเรือหลวงแมกลองมาแสดงไวภายหลัง) 
                 ทิศตะวันตก  จรด บอน้ําและถนนไปยังกองรักษาการณ 
                 ทิศใต จรด ทะเล(วังกุง) 
              ประวัติอาคาร  
                 ปอมพระจุลจอมเกลาสรางข้ึนในป พ.ศ.2427 แลวเสร็จในปพ.ศ.2436 เพื่อปองกัน
การรุกรานจากชาติตะวันตกที่กําลังเดินเรือแสวงหาดินแดนอาณานิคมในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตขณะนั้นโดยเฉพาะอังกฤษกับฝร่ังเศส20  ผูนําประเทศสยามเล็งเห็นวาควร
จะมีปอมใหมที่เหมาะกับกาลสมัย เนื่องจากบรรดาปอมปราการทั้งหลาย ที่ไดจัดสรางไวใน
สมัยกอนหนานี้ไดชํารุดทรุดโทรม ลาสมัย ไมมั่นคงแข็งแรงพอที่ปองกันการรุกรานจากขาศึก
ศัตรูได    โดยบริเวณแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดียนี้อยูปากอาวและอยูใตกวาปอมอ่ืนๆ
ที่สรางข้ึนในรัชกาลกอน  ถือเปนพื้นที่อันมีชัยภูมิเหมาะสมแกการต้ังปอมปราการเปนแนว
ตานทานกอนที่ปอมอ่ืนๆที่อยูชั้นในจะถูกบุกรุกอยางงายดาย   ปอมนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับ
อาวุธยุทโธปกรณแบบใหมในยุคนั้นซ่ึงก็คือ ปนอารมสตรอง โดยแหลงผลิตปนชนิดนี้อยูที่
ประเทศอังกฤษ21 สยามไดส่ังนําเขามาทั้งส้ิน 10 กระบอก โดยติดต้ังปนที่ปอมพระ
จุลจอมเกลา 7 กระบอก อีก 3 ที่เหลือนั้นนําไปติดต้ังที่ปอมผีเส้ือสมุทร  

   หลักฐานที่ระบุวานายโยอาคิม กราซีเปนผูรับเหมาสรางปอมปราการนี้คือจดหมาย
โตตอบระหวางพระองคเจาขจรจรัสวงษและเจาพระยาพลเทพ22  จดหมายฉบับแรกนั้ น
                                                 
                    20หากเรือที่เขามาไมใชเรือรบของศัตรู ปอมพระจุลจอมเกลาก็จะทําหนาที่ยิงสลุตตอนรับเรือตางชาติ 
                    21มาจากบริษัทวิคเกอรอารมสตรองของ Sir. W. G. Armstrong   ผลิตปนใหกับโรงปนหลวงของราชสํานัก
อังกฤษ   
                    22เจาพระยาพลเทพในสมยันั้นดํารงตําแหนงเสนาบดีกลาโหม      สวนผูปกครองกองทัพเรือสยามคือพระองค
เจาสายสนิทวงศมีหนาที่ในการปกครองดูและทหารประจําปอมทางปากน้ําเจาพระยา  ในการกอสรางปอมพระจุลจอมเกลามี
ผูดําเนินการจัดการกอสรางเปนเหลาทหารเรือ   ไดแก  นายพลเรือโท พระวรวงศเธอ พระองคเจาขจรจรัสวงศ(กรมหมื่นปราบ
ปรปกษ)มีตําแหนงเปนผูบัญชาการทหารเรือ  นายพลเรือโท พระยาชลยุทธโยธินทร (Andre du Plessis de Richelieu) มี
ตําแหนงเปนรองผูบัญชาการทหารเรือ  , พระยาชํานิกลการ มีตําแหนงเปนนายพันตรี, นายสมบุญ บุณยะกลิน เจากรมโรง
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เขียนโดยเจาพระยาพลเทพถึงพระองคเจาขจรจรัสวงษ มีเนื้อความวา  “...ดวยไดทราบวาการ
ทําปอมที่ตองคางไว  ไดคิดจะใหมิสเตอแกรซีทําจริงฤา  ถาจะใหมิสเตอแกรซีทําแลวเปนการ
ไมถูกกับทางราชการ ไมควรใหมิสเตอแกรซีทํา ควรใหหาคนไทยทํา”23  ตอมาไดมีจดหมายอีก
ฉบับหนึ่งเนื้อหาคลายกันแตไมไดลงชื่อผูเขียนสงมายังพระองคเจาขจรจรัสวงษในวันที่14 
เมษายน รัตนโกสินทรศก 112 ความวา  

 
   “….ดวยไดรับหนังสือลงวันที่ 18 วาดวยการท่ีจะสรางปอมเมืองนครเขื่อนขันธ

ทราบแลว ถึงแมวาเพียงใหไปตรวจกะการ ก็ยังเปนการไมควร  ดวยที่ประชุมเสนาบดีของ
เรามีความรังเกียจสงไสย ในตัวผูซึ่งเธอใชไป วาหวังตอความอนุเคราะหของชาติที่เราคิดจะ

ปองกันอยู  ขอใหคิดวาใหเปนอยางไทยๆอยางใด ใหสําเร็จไปไดจึงจะดี...”24  

 
จากนั้นพระองคเจาขจรจรัสวงศจึงมีจดหมายตอบกลับไปวา  
 

   “...รับพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท ดวย
การที่จะทําปอมปากลัตนั้น(ปากลัต คือช่ือของเมืองพระประแดงหรือเมืองปากน้ําหรือเมือง
นครเขื่อนขันธ  )ขาพระพุทธเจาไดรับพระราชทานใหมิศแตรซิทําแปลน กะประมารราคา  
เพราะเหนดวยเกลาฯวาเปนเงินแผนดิน  ถาจะไมประมารราคาก็จะไมเปนการตกลงกันได  
เม่ือเปนการตกลงในที่ประชุม  ไดนําขึ้นทูลเกลาฯถวาย  ขอพระบรมราชานุญาตแลว  
ขาพระพุทธเจาจึงจะรับพระราชทานจัดคนทําเอง  อยางปอมแหลมฟาผา ควรมิควรแลวแต

จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ขอเดชะ” 25  
 
ดวยเหตุนี้นายโยอาคิม กราซีจึงไดทําปอมพระจุลจอมเกลา แตไมยังไมพบหลักฐาน

วาไดทําปอมผีเส้ือสมุทรดวยหรือไม  งานกอสรางปอมพระจุลจอมเกลาแลวเสร็จพรอมกับ
ติดต้ังปนในเดือนเมษายน พ.ศ.2436  และไดใชงานจริงในเหตุการณการตอสูกับเรือรบ
ฝร่ังเศสเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2436 หรือวิกฤตการณ ร.ศ.112  

                                                                                                                                      
เคร่ืองจักร,  นายรอยเอก ฟอนโฮลด (Captain C.von Holck) ซ่ึงเปนครูสอนวิชาการปนใหญ และเปนผูบังคับการปอมพระ
จุลจอมเกลา  พระองคเจาสายสนิทวงศทรงไดรับมอบหมายจากพระมหากษัตริยใหปกครองดูและทหารประจําปอมทาง
ปากน้ําเจาพระยา 
                    23สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ.ร.5 ก.14/4. มิสเตอแตรซีทําแปลนปอม กะประมาณราคา 
                    24เร่ืองเดียวกัน. 
                    25เร่ืองเดียวกัน 
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            ลักษณะแผนผัง 
                   ผังบริเวณ 
    ผังบริเวณมีการออกแบบตามรูปทรงของพื้นที่ ซึ่งอยูบริเวณแหลมฟาผา ปากแมน้ํา
เจาพระยา ลักษณะแนวกําแพงปอมมีผังรูปหาเหลี่ยม โดยคลายรูปส่ีเหล่ียมจรุรัสที่ตัดมุม
ออกไป 2 มุม  และมีการแตงมุมดวยแนวปูนที่ยื่นออกมาลักษณะเปนรัศมี 5 แฉก ซึ่งการทํา
กําแพงปอมปราการรูปแบบนี้มาจากวิทยาการของชาวตะวันตกในคริสตศตวรรษที่ 18 มี
ลักษณะสมมาตรในการจัดผังบริเวณ โดยภายในกําแพงปอมกําหนดใหมีลานโลงรูปกลมตรง
กลางจัดเปนสวน มีทางเดินตรงกลางทอดยาวสูตัวปอม ขางทางเดินนั้นขนาบขางดวยบอน้ํา 
(อนุสาวรียพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนสวนที่สรางข้ึน
ภายหลังในปจจุบัน) (ภาพที่ 76) 
                   ผังอาคาร 
   ปอมพระจุลจอมเกลาออกแบบใหมีทางเขาหลักเพียงทางเดียวเทานั้น คือดานทิศ
เหนือ  ภายในปอมประกอบไปดวยหลุมปน คลังเก็บกระสุน มีหองเรียงเปนหองแถวเรียงกัน
หลายหองสําหรับปฏิบัติงานสําหรับทหารประจําการเรียกวาตึกดินซ่ึงแบงเปนหองแถว 2 ฝง
ค่ันจังหวะดวยโถงทางเดินกลาง  โถงทางเดินกลางนี้ใชสําหรับผานไปยังสวนตางๆภายในปอม 
โดยมีอุโมงคทางเดินแยกไปดานทิศใต 5 ทาง และไปทางทิศตะวันตก-ตะวันออกอยางละ 1 
ทางเพื่อไปสูหลุมปนทั้งเจ็ดซ่ึงไดจัดตําแหนงไวใหอยูดานในสุดของผัง  รูปทรงแผนผังมีความ
สมมาตร มีเพียงคลังเก็บกระสุนเทานั้นที่ยื่นลํ้าออกมาเล็กนอยทางดานมุมตะวันตกของผัง
(ภาพที่ 77) 
            ลักษณะสถาปตยกรรม 

   ปอมปนมีหลุมปน 7 หลุมเรียงตอกันสําหรับติดต้ังปนอารมสตรอง 7 กระบอก หาก
มองจากชายฝงทะเลจะเห็นเพียงเนินดินธรรมดา  เพราะตัวสถาปตยกรรมสวนใหญถูกอํา
พรางไวใตดิน  จะเห็นก็แตทางเขาและผนังดานทางเขาหลักทิศตะวันตกเทานั้น ดานทางเขา
หลักทางทิศตะวันตกเปนซุมรูปโคง  และขนาบดวยซุมประตูรองซ่ึงเปนทางเขาตึกดิน2 ขาง มี
การเจาะชองแสงรูปวงกลม 2 ชองเหนือซุมทางเขาหลัก  นอกจากนี้มีการสรางความสมมาตร
ดวยการแตงปกอาคารใหใชซุมประตูรูปโคงเชนเดียวกับซุมประตูรองเพื่อเขาไปยังตึกดิน แตไม
ประดับชองแสงระหวางซุมโคง และเวนจังหวะวางไว 1 ชองสลับกับซุมโคงที่ยื่นออกมา  มีการ
กอหลังคาหนาซุมทางเขาตึกดินใหเปนหลังคาตัดแบบลาดเอียง  ยังไมทราบวาหลังคาลาด
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เอียงนั้นออกแบบเพื่อใชงานใดดวยหรือไม  ลักษณะการจัดรูปดานหนาปอมโดยรวมแลวมี
ความสมมาตร(ภาพที่ 78-80)  

    ขนาดและรูปทรงของหลุมปนแสดงใหเห็นถึงการออกแบบปอมนี้วาสรางมาเพื่อ
บรรจุปนอารมสตรองที่มีปากกระบอกปนกวาง 6 นิ้ว(หรือเรียกวารุน 200 มม.)โดยเฉพาะ  
ปากหลุมปนมีความกวาง 6.7 เมตร หนาราว 0.8 เมตร ผนังสูงพนแทนปน 2.8 เมตร  ตัวปนมี
ลํากลองหนัก 5 ตัน บรรจุลูกปนทางทายกระบอก สามารถยกตัวข้ึนและลงไดโดยตองใชแรง
น้ํามัน  ชาวสยามจึงเรียกวาปนเสือหมอบเพราะสามารถยกตัวข้ึนลงจากหลุมปนคลาย
อิริยาบถของเสือ สามารถยิงไดระยะไกลถึง 8,042 เมตร ปนอารมสตรองมีอยูหลายรุน  แต
สําหรับรุนที่มีปากกระบอกขนาด  6 นิ้วนี้ นอกจากจะใชในประเทศอาณานิคมอังกฤษเฉพาะ
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดแลว ก็มีแตประเทศสยามเทานั้นที่ใชปนรุนเดียวกัน จึงมีรูปทรง
ของหลุมปนเปนทรงกระบอกกลวงซ่ึงมีพื้นดินโอบลอมหลุมปนนี้ไวในลักษณะคลายกัน 
ตลอดจนมีการทําตึกดินในปอมที่คลายกันในบางสวนดวย  โดยปนรุนนี้เร่ิมนิยมใชต้ังแต ค.ศ.
1884(พ.ศ.2427) และหมดความนิยมลงจนเลิกผลิตอยางถาวรใน ค.ศ.1945(พ.ศ.2488)   
(ภาพที่ 84-85) 

  ภายในปอมมีผนังหนาทึบ และไมมีหนาตาง  ไมมีหลังคาบริเวณที่เปนโถงทางเดิน
กลาง แตใชคานเหล็กเสริมแรงระหวางผนังปอมทั้งสองฝงเพื่อจะไดไมแตกราวงายจากการ
ส่ันสะเทือนเวลาที่ยิงปนใหญ โดยมุงคานเหล็กเรียงตอกันครอมโถงทางเดินกลางคลายเปน
โครงหลังคาโปรงใหอากาศผานเขามายังปอมไดดวย  ถัดจากโถงทางเดินกลางไปเปนผนัง
ปอมซ่ึงแบงเปนหองรูปส่ีเหล่ียมจํานวน 12 หอง โดยใชจังหวะการแบงเปนชวงละ 3 หองค่ัน
ดวยอุโมงคทางเดินไปยังหลุมปน  อุโมงคภายในปอมปนนี้มีเพดานโคงฉาบผนังเรียบ  มี
ชองทางเดินเช่ือมโยงกันระหวางหลุมปนทั้งเจ็ดหลุม  บางจุดในบริเวณผนังอุโมงคมีการเจาะ
เปนซุมทางเขาหองเก็บเสบียง หองพักทหารที่ประจําการในปอมและหองเก็บลูกปนใหญ 
ภายในปอมพระจุลจอมเกลา ไมพบรองรอยอันแสดงใหเห็นลวดลายประดับใดๆ ตางจากปอม
ผีเสื้อสมุทรที่ยั งหลงเหลือรองรอยการแตงลวดลายผนังแบบเลียนแบบการกอหิน
(rustication)อยูบาง  สวนการตกแตงพนักระเบียงกั้นเนินดินตรงปากทางเขาดวยรูปถวยแบบ
ฝร่ังนั้นสรางข้ึนภายหลังการบูรณะ(ภาพที่ 81-83)   
             การกอสราง 
               ตัวปอมกอดวยอิฐฉาบดวยปูน ในเอกสารชั้นตนใชคําวา”ถือปูนสิมินขางในและ
ขางนอกดานที่จะถมดิน” ปูนสิมินจึงนาจะหมายถึงซีเมนต มีโครงสรางผนังรับน้ําหนัก ใช
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แรงงานทั้งชางชาวจีน และชางชาวสยาม โดยมีชางจีนเปนแรงงานหลัก  มีชางปูนชาวจีน 45 
คน  จัปกังสงอิฐปูน 95 คน  จีนขนดินถม 154 คน ชางไมชาวจีน 20 คน  นอกจากนี้ก็มีภายใน
บริเวณปอมพระจุลจอมเกลายังตองกอสรางอาคารอื่นอีกอาทิ โรงเก็บของ โรงครัว พลับพลา 
โรงพักทหาร  ที่โรงครัวใชจีนกุลี 20 คน สวนการสรางพลับพลาใชชางไมชาวสยาม 20 คนและ
กุลีแบกหามอีก 9 คน แตไมทราบตําแหนงที่แนนอนของอาคารบริวารเหลานั้น   การกอสรางมี
อุปสรรคดานการเงินทําใหงานลาชา พระมหากษัตริยตองออกเงินสวนพระองคเพื่อมาชวยเปน
คาใชจายในการเรงทําปอมใหเสร็จสมบูรณ ประกอบกับการสงอิฐปูนยังไมคอยทันการ  
เนื่องจากเวลาน้ําลงไมสามารถขนของไดตอมาตองกอสรางสะพานสําหรับสงของดวยจึงทําให
งานลาชาข้ึนไปอีก   
             สรุปลักษณะสําคัญ 

   ปอมพระจุลจอมเกลาเปนอาคารวิศวกรรมยุคแรกของสยาม เนนประโยชนใชงาน
ความแข็งแรง  สรางดวยปอรตแลนตซีเมนต มีลักษณะเปนปอมปนแบบหลุมที่สรางข้ึนมาเพื่อ
ปองกันราชอาณาจักรจากเรือรบตางประเทศที่หวังเขายึดครองดินแดนบางสวนของสยาม  
เพราะปอมปนแบบเกาไมสามารถปองกันบานเมืองหรือแมแตตัวมันเองไดอีกตอไปเมื่ออาวุธ
ชนิดใหมที่รุนแรงกวาถูกผลิตข้ึนมา  ปอมนี้ถือเปนปอมปนสมัยใหมที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ
ปนรุนใหมประสิทธิภาพสูงในชวงสมัยนั้นที่ชื่อปนอารมสตรอง ถือเปนคร้ังแรกของสยามท่ีมี
ปอมปราการมาตรฐานตะวันตก โดยการวางแผนรวมกันทั้งฝายขุนนางทัพเรือสยามกับ
ชาวตะวันตกที่รับราชการกับทัพเรือสยาม ปอมนี้สรางมาต้ังแต พ.ศ.2427 แตนายโยอาคิม 
กราซีเขามาทําหนาที่ออกแบบวางผังในชวงปสุดทายเพื่อกะประมาณราคาและรับเหมา
กอสรางจนแลวเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ.2436 ตามความตองการของฝายสยาม  ลักษณะ
ผังบริเวณและผังอาคารนั้นไดแสดงการออกแบบปอมปนที่คํานึงถึงการซอนแสนยานุภาพทาง
ทหารในการทําหนาที่รักษาอาณาเขตมากกวาสรางใหดูโดดเดนอยางปอมปนยุคโบราณ  และ
ยังแสดงถึงความสามารถของชาวสยาม ที่แมจะมีเวลาเตรียมการนอย แตก็ยังสามารถใชปนที่
ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น   
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ภาพที่  76  ผังบริเวณปอมพระจุลจอมเกลา 
ที่มา : กรมชางโยธาทหารเรือ  

 
ภาพที่  77  ผังพื้นปอมพระจุลจอมเกลา 
ที่มา : กรมชางโยธาทหารเรือ  

4

3

2

1

1   หลุมปน(Turret)

2   คลังกระสุน(Magazine) 

3   โถงทางเดิน(Corridor)

4   หองทํางาน(Office)
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ภาพที่  78  ภาพถายทางอากาศของปอมพระจุลจอมเกลาในปจจุบัน 
ที่มา : ปอมพระจุลจอมเกลา (ออนไลน).เขาถึงเมื่อ 17 กรกฎาคม 2554 .เขาถึงไดจาก
http://www.google.co.th 
 

 
ภาพที่  79  ประตูทางเขาปอมกอนการบูรณะ 
ที่มา : ประสิทธ โมวิไลกูล. ปอมพระจุลจอมเกลา.(กรุงเทพฯ : บริษัท ธีรนาถพร้ินต้ิงเพรส, 
2536),หนา -. 
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ภาพที่  80  ประตูทางเขาปอมในปจจุบัน 
 

       
ภาพที่  81  โถงทางเดินภายในปอม               ภาพที่  82  อุโมงคทางเดินไปยังหลุมปน 
 

    
ภาพที่ 83  หลุมปนอารมสตรอง         ภาพที่  84  หลุมปนขณะซอมยิงในอดีต 
ที่มาของภาพที่ 84 : วุฒิชัย มูลศิลป. วิกฤติการณ ร.ศ. 112 ปอมพระจุลจอมเกลากับการ

รักษาเอกราชของชาติ.(กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2548),หนา -. 
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ภาพที่  85  ภาพลายเสนแสดงการติดต้ังปนอารมสตรองแบบบรรจุทาย รุนปากกระบอก 6 นิ้ว 
ที่มา : ทหารเรือสยาม.ปนใหญตองสงสัย ตอนท่ี 4 (ออนไลน).เขาถึงเมื่อ 2 พฤศจิกายน 
2554 .เขาถึงไดจาก http://siamnavy.blogspot.com/2009_03_01_archive.html 
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อาคารท่ีศึกษา : ศุลกสถาน 
              ที่ต้ัง   
                 อาคารสถานีตํารวจดับเพลิงบางรัก เลขที่ 37 ถนนเจริญกรุง ซอยเจริญกรุง 36  
แขวงบางรัก เขตบางรัก ปจจุบันอยูในความดูแลของสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
              อาณาเขต  
                 ทิศเหนือ จรด ทางเดินไปทาเรือวัดมวงแค 
                 ทิศตะวันออก จรด ที่ดินเอกชน 
                 ทิศใต จรด พื้นที่ของสถานทูตฝร่ังเศส 
                 ทิศตะวันตก จรด แมน้ําเจาพระยา 
              ประวัติอาคาร 
      ศุลกสถาน เดิมเรียกวา  โรงภาษีรอยชักสาม  มีหนาที่จัดเก็บภาษีปากเรือ   
หลักฐานที่ระบุวานายโยอาคิม กราซีเปนผูออกแบบอาคารนี้ปรากฏในส่ิงพิมพจากขาวการ
ตายของนายกราซี ในหนังสือพิมพบางกอกไทมส26 แบบอาคารคร้ังแรก  ระบุปที่ออกแบบคือ 
ค.ศ.1886 (พ.ศ.2429)และมีลายเซ็นของนายกราซี   เปนอาคารแบบนีโอคลาสสิคที่มี
รายละเอียดมากและมีการเนนหลังคาสูงสามสวนคือ ตรงกลาง และ ปกทั้งสองของตัวตึกสลับ
กับหลังคาตัดที่ใชเปนช้ันดาดฟา    ทวาไมใชแบบที่ใชสรางจริง  อาจเพราะเกรงวาจะมีการใช
งบประมาณมากเกินไป  ในที่สุดก็เปล่ียนแบบใหมีรายละเอียดนอยลงและเรียบงายข้ึน   จึงทํา
ใหศุลกสถานมีรูปแบบที่ปรากฏถึงปจจุบัน   ตัวอาคารสรางแลวเสร็จภายหลังป พ.ศ.2431 

     ขอมูลเกี่ยวกับหนาที่ใชสอยของอาคารศุลกสถาน  จะพบไดในหนังสือ Bangkok 
Times Guide Book ป ค.ศ.1890 ไดบันทึกถึงอาคารศุลกสถานไววา 
                 "เปนสถานที่งดงามแหงหนึ่งในบรรดาสถานท่ีซึ่งสรางข้ึนในกรุงเทพฯ ภายในระยะ 
10 ปที่ลวงมานี้ และต้ังอยู ริมแมน้ําในที่สงาผาเผย เนื้อที่ซึ่งใชเปนทาเรือ โกดังสินคา ตัวตึกที่
ทําการ และที่อยูพนักงานที่เกี่ยวของกับศุลกสถาน โดยตรง มีขนาดกวา 10 เอเคอร (3-4ไร) 
ทาเรือมีทางสะดวกสําหรับขนถายสินคาจากเรือลําเลียง แมเรือกลไฟขนาดใหญกินน้ํา  ก็
สามารถเขาเทียบขนสงสินคาได มีโรงพักสินคา และที่พักพนักงาน ตัวตึกใหญนั้นรูปทรง
งดงามมี 3 ชั้น"  นอกจากนี้ยังมีรถรางขนาดเบา ซึ่งนอกจากใชในการขนสินคา ยังใชบรรทุกน้ํา
จากแมน้ํา ไปจายตามเรือนที่พักของเจาพนักงานในเวลานอกราชการ ตัวตึกใหญนั้นรูปทรง
งดงาม มีสามช้ัน โดยมากใชเปนที่ทําการของพนักงานกรมเกษตร บนช้ันที่ 3 ของตึกศุลก

                                                 
                       26“Death of Mr.Grassi” Bangkok Times,Monday,26th September,1904. 
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สถานเคยใชเปนสถานท่ีเตนรําของชาวตางประเทศ  มีการประดับกระจกเงาแผนใหญๆ โคม
ระยาแกว ฉากรูปแลว ฉากรูปสีน้ํายังเหลือสืบมา (แตก็ไดร้ือถอนไปในราว 70 กวาปมาแลว) มี
สะพานขามติดตอกับที่ทําการศุลกากร ซึ่งเปนตึก 2 ชั้น เปนที่ทําการภาษีขาเขาขาออก (ยังมี
ตัวหนังสือบอกวา Import and Export Department ไวที่หนาบันตัวตึกหลังนี้)  ในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา แมตอมาในสมัยพระวรงคเธอ พระองคเจาพรอมพงศอธิราช เปนอธิบดีกรม
ศุลกากร ก็เคยใชศุลกสถาน เปนที่เตนรําในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 2 - 3 คร้ัง รวมทั้งงาน
สมโภช เมื่อคร้ังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จกลับจากยุโรปคราวแรกดวย  
            ลักษณะแผนผัง 
                           ผังบริเวณ 
    อาคารมีสามหลัง โดยอาคารหมายเลข 2 และ 3 ในผังบริเวณเปนอาคารที่สราง
ข้ึนมากอน  โดยหลังที่อยูตรงกลางน้ันสรางข้ึนภายหลัง ตัวผังบริเวณเอียงตัวขนานกับแมน้ํา
เจาพระยาตามรูปทรงของพื้นที่ มีทาจอดเรือขนาดใหญอยูดานตะวันตกของผังบริเวณ(ภาพที่ 
86) 
                           ผังอาคาร 
   ตัวอาคารศุลกสถาน คืออาคารหมายเลข 1 ในผังบริเวณ  ตัวอาคารหันหนาออกสู
แมน้ําเจาพระยาเปนอาคาร 3 ชั้น  เปนผังที่มีการจัดองคประกอบแบบผัง 5 สวน เนน 1 สวน
คือมุขกลาง  ในแตละชั้นของแผนผังมีลักษณะการใชงานดังนี้ 
   ชั้นหนึ่ง  เปนช้ันที่มีหองสํานักงาน  โดยมีหองทํางานปกตะวันตก 3 หอง ปก
ตะวันออก  3 หอง  โถงกลางเปนโกดังเก็บของ 
   ชั้นสอง  ปกอาคารฝงตะวันตกใชเปนที่จัดเก็บภาษีขาวขาเขา มีหองสํานักงาน 3 
หอง  สวนปกอาคารฝงตะวันออกนั้นเปนที่ จัดเก็บภาษีขาวขาออก  โถงกลางเปนหองโลงและ
ใชเปนหองค่ันจังหวะกอนลงหรือข้ึนบันได  
   ชั้นสาม ปกตะวันตกของอาคารใชเปนที่เตนรําของชาวตางประเทศ  สวนปก
ตะวันออกเปนที่ทําการกงสุลฝร่ังเศสสําหรับจัดเก็บภาษีสุรา กินพื้นที่ 3 หอง 
   ชั้นส่ี เปนหองเอกสาร(ภาพที่ 87) 
            ลักษณะสถาปตยกรรม 

  อาคารศุลกสถานมีรูปแบบสถาปตยกรรมคลาสสิคแบบพัลลาเดียน(Palladian) ตัว
อาคารหลักมีสามช้ัน  มีเฉพาะมุขกลางเทานั้นที่มี 4 ชั้นเนื่องจากเปนการชวยเนนใหอาคารมี
จุดเดน ในผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ยาวแผขนานไปกับแมน้ําเจาพระยา มีการเนนชวงกลางอาคาร
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ใหเดนเสมือนมุขหนาแตขนาดของมุขนั้นส้ันมาก มีระเบียงทางเดินดานหนาซึ่งประกอบดวย
ซุมหนาตางตลอดแนวอาคาร ชั้นลางเปนซุมส่ีเหล่ียมเรียบๆ สวนช้ัน 2-3 เปนซุมโคง ขอบ
ระเบียงเปนลูกกรงแกวปูนปน มีเสาอิงเปนระยะสลับกับแนวหนาตาง ชวงกลางเปนจ่ัว รูป
สามเหลี่ยมบรรจุนาฬิกาทรงกลมในจ่ัว เหนือจั่วมีกระบังหนาคลายมงกุฎปนเปนตราแผนดิน 
ที่ผนังอาคารแตงลายปูนเลียนแบบหินกอ(rustication) นอกจากนี้ยังมีอาคาร 2 ชั้น ซึ่งขนาบ
ขางอาคารหลัก ลักษณะของอาคารเปนแบบนีโอคลาสสิคเชนกัน  แตหันดานขางออกแมน้ํา
เจาพระยา  หันหนาเขาหาอาคารหลัก  อาคารบริวาร 2 หลังนี้ใชเปนสํานักงาน(ภาพที 88-90) 
            สรุปลักษณะสําคัญ 
    อาคารศุลกสถานหรือโรงภาษีรอยชักสามมีลักษณะสถาปตยกรรมแบบนีโอ
คลาสสิคและมีความสมมาตรทั้งการจัดองคประกอบแผนผังและตัวอาคาร  มีความเครงครัด
ในการใชไวยากรณทางสถาปตยกรรม และเปนอาคารสําคัญของรัฐที่แสดงลักษณะพื้นที่ใช
สอยเฉพาะดานเนื่องจากเปนสํานักงานที่ตอบสนองการทํางานอยางใหมในสยาม อาทิ หอง
สํานักงานจัดเก็บภาษีตางๆ หองเตนรําสําหรับชาวตางชาติ เปนตน 
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ภาพที่  86  ผังบริเวณโรงภาษี หรือศุลกสถาน 
ที่มา : กรมศิลปากร 
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ภาพที่  87  ผังอาคารศุลกสถาน 
ที่มา : กรมศิลปากร 
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ภาพที่  88  แผนผังและรูปดานโรงภาษีที่ไมไดสรางข้ึนจริง มีลายเซ็นนายโยอาคิม กราซี 
                ดานลางของผัง 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 
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ภาพที่  89  ภาพถายเกาศุลกสถาน 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 
 

 
ภาพที่  90  ภาพถายปจจุบันของศุลกสถาน 
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อาคารท่ีศึกษา : เรือนรับรองราชทูตโปรตุเกส 
              ที่ต้ัง  
              สถานทูตโปรตุเกส เลขที่ 26 ตรอกกัปตันบุช ซอยเจริญกรุง 30  ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางรัก เขตบางรัก  
              อาณาเขต  
                 ทิศเหนือ จรด ทาเรือส่ีพระยา (ในแผนที่เกาบริเวณนั้นคือสถานทูตเยอรมนี) 
                 ทิศตะวันออก จรด ตรอกกัปตันบุช  
                 ทิศใต จรด สถานทูตอังกฤษ(หลังเกา) 
                 ทิศตะวันตก จรด แมน้ําเจาพระยา 
              ประวัติอาคาร 

     เรือนรับรองราชทูตโปรตุเกสแหงนี้ใชเปนที่ทําการกงสุลโปรตุเกสดวย ขอมูลที่ทํา
ใหสามารถสืบคนตอไปวาเปนผลงานของนายกราซีจริงนั้นไมใชขอมูลจากหนังสือพิมพรวม
สมัยหรือขอมูลจากจดหมายเหตุ  ทวาเปนเว็ปบล็อคของผูอาวุโสชาวโปรตุเกสทานหนึ่งที่
รวบรวมขอมูลเร่ืองประวัติศาสตรความสัมพันธของโปรตุเกสกับสยาม  และทําใหเช่ือมโยงไป
ถึงแหลงขอมูลตนฉบับอันเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการคนควา   

     อาคารหลังนี้เปนเคหะสถานหลังที่ 2  สรางแทนอาคารหลังเดิมที่สรางคางเอาไว
ต้ังแตปค.ศ. 1860-1867 แตยังไมแลวเสร็จก็ถูกพักการกอสรางไปจนอาคารที่สรางยังไมแลว
เสร็จดีนั้นไดทรุดโทรมลง อีก 8 ปถัดมากงสุลโปรตุเกสจึงไดทําสัญญากอสรางกับนายโยอาคิม 
กราซี มีการลงนามในวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2418(ค.ศ.1875)  ขณะนั้นนายโยอาคิม กราซี
ใชชีวิตในสยามมา 5 ปแลว และยังเปนคนในบังคับของกงสุลออสเตรียอยู  งานที่นายโยอาคิม 
กราซีไดรับมอบหมายคือตองออกแบบกอสรางอาคารเรือนรับรอง สถานเอกอัครราชทูต และ
สวนบริหารใหเสร็จสมบูรณ  ภายในระยะเวลา 5 เดือนตามที่สัญญากําหนด27  ดังนั้นอาจ
เปนไปไดวากงสุลโปรตุเกสใหนายโยอาคิม กราซีออกแบบกอสรางอาคารที่มีประโยชนใชสอย
ถึง 3 อยางภายในอาคารหลังเดียว  หรือประการที่สองคือ อาจมีอาคารมากกวา 1 หลังที่นาย
โยอาคิม กราซีไดสรางจริง แตหลังที่ยังคงอยูมาถึงทุกวันนี้มีเพียงหลังเดียวคือเรือนรับรอง 
เรือนรับรองดังกลาวมีหลักฐานแบบรางอาคารที่มีลายเซ็นของนายกราซีลงกํากับไว ตัวอาคาร

                                                 
                     27 จอรจ มอรเบย.เรือนรับรองเอกอัครราชทูตโปรตุเกส มรดกเคหะสถานแหงกรุงเทพฯ แปลโดย กรภัทร 
พฤกษชัยกุล จัดพิมพโดยสถานทูตโปรตุเกส กรุงเทพฯ กันยายน 2549,หนา 36. 
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มีขนาด 26.20 เมตรจากดานหนา และมีความลึกของอาคาร 19.50เมตร  และมีคาใชจาย 
10,000 เหรียญเม็กซิกัน 
            ลักษณะแผนผัง 

                ผังบริเวณ 
     ตัวอาคารหลักอยูกึ่งกลางของผังบริเวณ  โดย ผังบ ริ เ วณมี ลักษณะเปน
ส่ีเหล่ียมคางหมูหันหนาออกสูแมน้ําเจาพระยา อยูใกลชุมชนชาวตางชาติอาทิ ชาวอเมริกัน 
ชาวโปรตุเกส เปนตน มีทางติดตอคมนาคมกับชุมชนอยูสองทางคือ ทางบกและทางน้ํา ซึ่งก็
คือตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง และแมน้ําเจาพระยา  ภายในบริเวณมีสนามหญา และมีเสา
ธงชาติโปรตุเกสดานลางของผัง(ภาพที่ 91) 

                ผังอาคาร 
     ชั้นลางของอาคารนี้มีคําเรียกวาชั้นศักดินา ในเอกสารระบุเพียงวามีหองโถงใหญ
และ มี 4 หองนอน มีแผนผังแบบสมมาตร เนนมุขทางเขาตรงกลางอาคาร มีปกอาคาร 2 ฝง 
แบงเปนฝงละ 3 หองโดยจัดผังใหมีหองโถงรูปส่ีเหล่ียมผืนผาไวดานหนา 1 หองสันนิษฐานวา
อาจเปนหองรับแขก และดานหลังหองโถงนั้นจะมีหองนอนผังส่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาดหนึ่งในส่ี
ของหองโถงอยู 2หอง  โดยมีหองผานซึ่งมีชองเปดและพื้นที่โลงสําหรับผานไปยังปกอาคารแต
ละฝงและเปนบริเวณที่ใชข้ึนบันได อีกทั้งยังใชค่ันจังหวะระหวางปกอาคารดวย มีเฉลียงอยู
ดานหนาและดานหลังอาคาร(ภาพที่ 92-93) 
     ชั้นบนมีหองโถงขนาดใหญฝงละหอง โถงนี้มีขนาดใหญกวาช้ันลาง โดยมีขนาด
เทากับหองโถงรวมกับหองนอนทั้งสองของช้ันลางรวมกัน การใชสอยพื้นที่ภายในอาคาร
ประกอบดวยสวนตางๆในแตละชั้นดังการสันนิษฐานตอไปนี้ 
     ชั้นลาง มีระเบียงดานหนาและหลังอาคาร มีหองโถงใหญ 2 หอง โดยตรงกลาง
ระหวางสองหองนี้เปนโถงบันได  ดานตะวันออกของหองโถงใหญทั้งดานปกซายและปกขวา
ของอาคารมีหองนอนฝงละ  2 หอง ตามหลักฐานประวัติศาสตรที่กลาววาช้ันลางมีหองนอนส่ี
หอง 
     ชั้นบน  มีระเบียงดานหนาและหลังอาคาร มีหองโถงใหญขนาดเปนหนึ่งเทาคร่ึง
ของหองโถงลาง 2 หอง โดยตรงกลางระหวางสองหองนี้เปนโถงบันได ไมมีหองนอน 
             ลักษณะสถาปตยกรรม 
     ตัวอาคารเปนสถาปตยกกรมคลาสสิคแบบพัลลาเดียน ผสมกับรูปแบบอาคาร
พื้นเมืองที่มีระเบียงกันสาดหรือแบบบังกาโล(Bangallow)ซึ่งพบมากในเรือนของพวก
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มิชชันนารีสมัยรัชกาลที่ 4  มีการจัดวางลักษณะรูปดานอยางสมมาตรทั้งในแบบรางและแบบ
ที่สรางข้ึนจริง  มีการเนนชวงกลางอาคารดวนมุขทางเขาแบบซุมประตูโคง 3  ชอง ซุมประตู
คานโคงเรียงตอเนื่องนี้ใชเฉพาะที่สวนเฉลียงดานหนาและหลังอาคารเทานั้นของช้ันลาง และ
สวนมุขของชั้นบนเทานั้น  มีเฉลียงหรือระเบียงกันสาดดานทิศเหนือตะวันตกและทิศ
ตะวันออกของอาคาร  ชั้นลางเปนการกออิฐฉาบปูนทั้งหมด สวนช้ันบนมีผนังที่กอดวยไมตรง
ปกซายและขวาของอาคาร โดยมุขของช้ันสองเปนงานกออิฐฉาบปูน  การกอสรางอาคารที่ชั้น
ลางเปนปูนชั้นบนเปนไมนี้คลายกับลักษณะของบานมิชชันนารีในสยามและอาคารแบบ
ตะวันตกในเขตรอนในที่อ่ืนๆ  ที่หนาบันรูปจ่ัวของมุขมีการประดับตราแผนดินโปรตุเกส(ภาพที่ 
94-95) 

    ยังไมมีขอมูลของการแกไขแบบอาคารกอนสรางจริงหลังจากแบบราง ค.ศ.1875 
จึงไมทราบวาระเบียงประดับหลังคาท่ีทําใหดูคลายดาดฟาถูกนําออกไปจากอาคารภายหลัง
เพราะวาหลังคาสวนนั้นชํารุด หรือวา ไมไดถูกเลือกมาใชตามแบบต้ังแตแรก 
             การกอสราง 

    เปนอาคารกออิฐฉาบปูน โครงสรางผนังรับน้ําหนัก วัสดุกอสรางเร่ิมแรกนั้นใชอิฐ
มอญ, กระเบ้ืองมุงหลังคาจากชวา และกระเบ้ืองปูพื้นจากประเทศจีน ปูนซีเมนตที่ใชกอสราง
ผสมจากปูนขาวหอยมุกและทรายแมน้ํา ปูนซีเมนตที่ใชฉาบดานในและดานนอกนั้นทําจาก
หินปูน ทรายแมน้ํา และฟางขาว น้ําปูนขาวสีนมทาเสาระเบียงและสวนอ่ืนๆ นั้นไดรับการทาสี
ถึง 3 ชั้น สวนประตูและหนาตางที่เหลือ ตลอดจนบันไดทางเขาหลักและบันไดช้ันใน รวมทั้ง
เสากรอบประตูมีการขัดเงาดวยน้ํามันที่มีสวนประกอบของลาเท็กซ, น้ํามันลินสีดรอนและยาง
สน   

   สรุปลักษณะสําคัญ 
    อาคารนี้แสดงใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยนรูปลักษณอาคารในเวลากอสรางจริง ทั้งนี้

รูปแบบอาจไมตรงกับแบบรางที่กําหนดไวแตแรกเสมอไป เพราะมีขอจํากัดหลายประการ แต
ตัวอาคารและการจัดผังแสดงใหเห็นถึงการเนนรูปดานและการจัดแผนผังใหมีความสมมาตร 
คํานึงถึงภูมิอากาศในสยาม แตการจัดพื้นที่ใชสอยภายในอาคารเปนวัฒนธรรมการอยูอาศัย
แบบตะวันตก และยังคงมีเคาเดิมของผังส่ีเหล่ียมผืนผามีระเบียงรอบแบบอาคารของพวก
มิชชันนารีในสมัยรัชกาลที่ 4 ไวอยางชัดเจน 
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ภาพที ่ 91  ผังบริเวณของสถานทูตโปรตุเกส 
 

 
ภาพที่  92  แผนผังสันนิษฐานเรือนรับรองราชทูตโปรตุเกสจากแบบรางของนายโยอาคิม กราซี  
                ค.ศ.1875 (พ.ศ. 2418)สันนิษฐาน 
ที่มา : ตําแหนงหมายเลขหองสันนิษฐานโดยอางอิงจาก  จอรจ มอรเบย.เรือนรับรอง
เอกอัครราชทูตโปรตุเกส มรดกเคหะสถานแหงกรุงเทพฯ แปลโดย กรภัทร พฤกษชัยกุล 
จัดพิมพโดยสถานทูตโปรตุเกส กรุงเทพฯ กันยายน 2549,หนา 12.) 
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ภาพที่  93  แบบเรือนรับรองกงสุลโปรตุเกส ป ค.ศ.1875(พ.ศ.2418)  และ ลายเซ็นของนายโย 
                 อาคิม กราซี 
ที่มา :  จอรจ มอรเบย.เรือนรับรองเอกอัครราชทูตโปรตุเกส มรดกเคหะสถานแหง

กรุงเทพฯ .อางแลว,หนา 12.   
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ภาพที่  94  ภาพถายอาคารสถานทูตโปรตุเกส ป พ.ศ.2461(ค.ศ.1918) 
ที่มา : Jose Martin.Portugal in Thailand : 5 centuries of historic 

Celebrations(Online).Accessed 11 March 2011.Available from  
http://portugalnatailandia.blogspot.com/2011/03/portugal-na-tailandia-jorge-morbey-
uma.html 
 

 
ภาพที่ 95  สถานทูตโปรตุเกสในปจจุบัน 
ที่มา : Bangkok Post. In the footsteps of the Portuguese(Online).Accessed 8 March 

2011.Available from http://www.bangkokpost.com/print/225417/ 
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อาคารท่ีศึกษา : ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ 
              ที่ต้ัง  
             ทาน้ําส่ีพระยา ปากคลองผดุงกรุงเกษมฝงใต ปจจุบันคือพื้นที่โรงแรมเดอะริเวอรซิต้ี 
              อาณาเขต 
             ทิศตะวันตกจรด แมน้ําเจาพระยา 
                ทิศเหนือจรด คลองผดุงกรุงเกษม 

                ทิศตะวันออก จรดอาคารหลังทาเรือ 
                ทิศใต จรดทาน้ําส่ีพระยา  
              ประวัติอาคาร  

    ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮกอต้ังข้ึนโดย Thomas Sutherland นักธุรกิจชาวสกอต
แลนดในฮองกง  ซึ่งขณะนั้นฮองกงเปนเมืองอาณานิคมของอังกฤษ  โดยเปดสํานักงานเปน
คร้ังแรกในเดือนมีนาคมเมื่อป ค.ศ.1865 (พ.ศ.2408)ที่ประเทศฮองกง และอีกสามเดือนถัดมา
ในปเดียวกันนั้นก็ไดขยายสาขายังเซี่ยงไฮ  ในระหวางชวงปลายตริสตศตวรรษที่ 19 จนถึงชวง
ตนศตวรรษที่ 20 ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮก็ไดขยายสาขาไปยังเมืองสําคัญของประเทศอ่ืนๆ
ในเอเชีย อาทิ  โยโกฮามา(ญ่ีปุน)   กัลกัตตา(อินเดีย) มะนิลา(ฟลิปปนส) ปนัง(มาเลเซีย)  
Quallyer Quay(สิงคโปร) รางกุง(พมา) ปตตาเวีย(ชวา) บางกอก(สยาม)  โคลัมโบ(ศรีลังกา) 
ไซงอน(เวียดนาม)  Jemulpo(เกาหลีใต) Danshui(ไตหวัน) เปนตน  

   สําหรับการเขามาเปดสาขาในเมืองบางกอกของประเทศสยามน้ันเกิดข้ึนคร้ังแรก
เมื่อป พ.ศ.2431(ค.ศ.1888) ผูจัดการคนแรกคือนายเจ อาร เอ็ม สมิธ(J.R.M. Smith) 
ระยะแรกไดอาศัยใชที่ทําการภายในตึกสํานักงานศุลกสถานหรือโรงภาษีรอยชักสาม  ตอมาจึง
ไดกอสรางที่ทําการธนาคารเปนของตัวเองข้ึนแลวจึงไดยายมาอยูที่สรางใหมอยางถาวรใน 
พ.ศ.2433(ค.ศ.1890)  ต้ังอยูบริเวณปากคลองผดุงกรุงเกษม ใกลกับทาน้ําส่ีพระยา อาคารนี้
ใชเปนสํานักงานยาวนานถึง 87 ป ปจจุบันถูกร้ือไปแลวใน พ.ศ.252028  หลักฐานที่ระบุวา
อาคารหลังนี้ เปนผลงานที่ออกแบบและรับเหมากอสรางโดยนายโยอาคิม กราซีก็คือ 
หนังสือพิมพบางกอกไทมส(Bangkok Times)ในขาวการตายของนายกราซี (Death of mr. 

                                                 
                    28 พื้นที่ปจจุบันเปนที่ต้ังของศูนยการคาริเวอรซิต้ี บริเวณทาน้ําส่ีพระยา ตรอกโรงนํ้าแข็ง แขวงตลาดนอย 
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 
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Grassi)29  ในวันพิธีเปดอาคารสํานักงานวันแรกมีเสนาบดีกระทรวงการคลังขณะนั้นก็คือ กรม
พระจันทบุรีนฤนาถเสด็จมาเปนประธานในพิธีเปดธนาคารอยางเปนทางการ 

    สําหรับดานประวัติการกอสรางธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮในสยามมีอยูคอนขาง
นอย  บทบาทความสําคัญของธนาคารแหงนี้คือการเปนธนาคารพาณิชยแหงแรกในสยาม 
และเปนผูพิมพธนบัตรออกใชในสยามเปนคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. 2432  ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ
จึงเปรียบเสมือนเปนผูวางรากฐานดานการเงินการธนาคารของสยามในเวลาตอมา  รวมทั้ง
เปนผูจัดหาเงินกูจากตางประเทศสําหรับรัฐบาลสยามเปนคร้ังแรกเพื่อเปนทุนสําหรับสรางทาง
รถไฟดวย   

    หลักฐานรูปถายเกาของธนาคารขณะท่ียังไมมีการรื้อถอนทําใหทราบวามีลักษณะ
รูปดานหนาอาคารเปนอยางไร  แมกระนั้นก็ยังไมอาจทราบรูปแบบแผนผังอาคารที่แนนอนได 
ทราบเพียงวามีหองอะไรบางจากขาวที่บรรยายลักษณะของธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮลง
หนังสือพิมพในชวงที่อาคารสรางเสร็จใหมๆ ในค.ศ.1890 (พ.ศ.2433)จากหนังสือพิมพสเตรท
ไทมส(The Strait Times) ซึ่งเปนส่ิงพิมพสิงคโปร  กลาวถึง ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮใน
บางกอกวา 

 
    “อาคารสํานักงานแหงใหมของธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮสาขาบางกอกไดเปด

ใชเปนคร้ังแรกแลว  ตัวอาคารมีมูลคากวา 30,000 ดอลลาร30...เปนอาคาร 3 ชั้น ต้ังอยูฝง
ตะวันออกของแมน้ํา  และอยูใกลกับอาคารพาณิชยตลอดจนอาคารสําคัญหลายแหง อาทิ  
อาคารไปรษณียและโทรเลข  โรงภาษี ฯลฯ  ทางเขาหลักของธนาคารหันออกสูแมน้ํา 
สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก  มีมุขหนาหรูหราตั้งตระหงานตรงทางเขา  และตอจากมุข
นั้น เม่ือเดินเขาไปในทางเขาตรงกลางอาคาร เปนพื้นท่ีเปดออกไปสูหองโถง  ทางซายของ
โถงเปนเคานเตอร(Counter)ของธนาคาร  ตัวอาคารน้ีมีขนาดใหญ  เขาไปตามทางเดินที่
แยกกันออกไปอีกคือหองสํานักงานท่ัวไป และเปนที่พักสําหรับเสมียน ภายในแผนกนี้มีการ
ติดต้ังหองนิรภัย(Strong Room) หรือหองเก็บตูเซฟ  ซึ่งหองนี้มีขนาด 18 x 15 ฟุต และใกล
กันนั้นก็มีหองทํางานสวนตัวของผูจัดการ  ที่ตีนบันไดขนาดกวางนําไปสูชั้นหนึ่ง  ทางขวามือ
มีหองใหญซึ่งอาจจะใชเปนที่สําหรับพนักงานบัญชีและแผนกบิล และพ้ืนที่เปดโลงรอบๆหอง
ชั้นลางเหลานี้  เพื่อที่จะใหมีแสงเขามาและมีอากาศถายเทไดสะดวก  สวนท่ีเปนโถงระเบียง

                                                 
                      29 “Death of Mr.Grassi” Bangkok Times,Monday,26th September,1904.”…Among the building he 
erected are …..the Hong Kong and Shanghai Bank, etc….” 
                      30 ในขณะนั้นเงินตราตางประเทศที่นิยมใชซ้ือขายแลกเปลี่ยนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตคือเงินดอลลาร
เม็กซิโก ไมใชดอลลารสหรัฐ 
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อาคาร(หรือ Verandah)มีความกวาง 15 ฟุต  และตลอดชั้นลางและช้ันหนึ่งนั้นกอดวยอิฐ  
สวนชั้นสองน้ันกอดวยไมสัก 

เหนือช้ันแรกขึ้นไปมีหองตอนรับหรือหองรีเซพช่ัน(Reception Room)ขนาดใหญ
สองหอง มีหองรับประทานอาหารอยูตรงกลางพื้นท่ีเปดโลงภายในโถงระเบียง(Verandah) 
ซึ่งโถงระเบียงจะวางตัวเปนแนวโอบลอมตลอดตัวอาคาร  กระด่ิงไฟฟาและอุปกรณ
นวัตกรรมสมัยใหมหลายชนิดไดนํามาติดต้ังเพื่ออํานวยความสะดวกสบายแกผูที่อยูใน
อาคารมากเทาท่ีจะเปนไปได  และดานขางน้ัน มีทิวทัศนที่สวยงามท้ังตอนท่ีมองขึ้นมาจาก
แมน้ําและตอนที่มองลงมาจากบนอาคาร  บนชั้นน้ีเองท่ีสามารถรับลมเย็นตามธรรมชาติที่
พัดผานเขามายังตัวอาคารไดตลอด ทําใหโถงระเบียงดานหนาน้ีเปนที่โปรดปรานอยูเสมอมา 
ตรงมุมดานขวามือมีบันไดขนาดเล็กซ่ึงนําไปสูชั้นสอง ซึ่งประกอบไปดวยหองนอนจํานวนส่ี
หอง  และทางดานหลังหองนอนเหลานี้มีหองน้ําอีกสามหองเพื่อความสะดวกสบาย  มีความ
สูงจากพื้นจนถึงยอดอาคาร 57 ฟุตคร่ึง ซึ่งแบงออกดังนี้ – จากพ้ืนดินถึงพื้นชั้นลาง 3 ฟุต
คร่ึง , ความสูงของช้ันลาง 15 ฟุต ซึ่งชั้นหนึ่งสูง 15 ฟุตคร่ึง , ชั้นสองสูง 14 ฟุตคร่ึง, หลังคา
สูง 10 ฟุต, ความยาวของดานหนาคือ 83 ฟุต และรวมระยะความกวางของโครงสราง

อาคารงท้ังหมดคือ 69 ฟุต  ..”31 
 

   นายกราซีเคยไปทํางานอยูที่เซี่ยงไฮมากอน ทั้งนี้ก็นาจะเคยพบเห็นรูปแบบอาคาร
สํานักงานใหญของธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮประจําเมืองเซี่ยงไฮดวย  เจาของธนาคารจึง
อาจนําแนวความคิดการออกแบบของธนาคารตนแบบมาปรับใชไมมากก็นอย ปจจุบันช่ือของ
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮคือ HSBC เรียกยอมาจากช่ือเต็มที่เคยใชคือ Hongkong and 
Shanghai Banking Corporation  
            ลักษณะแผนผัง 
               ไมมีหลักฐานผังบริเวณและผังอาคาร แตในแผนที่กรุงเทพฯฉบับ พ.ศ.2439 ได
แสดงใหเห็นวาแผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผามีมุขดานหนาและมีปกสองดานยื่นออกมาไมมาก 
จึงมีลักษณะโดยรวมคลายผังรูปตัวอักษรอี(E)แบบมุขสั้น มีทางเขาหลักอยูตรงมุขกลางของ
ดานหนาอาคาร ขางซายขวาของมุขเปนโถงโลงโดยใชแนวเสากําหนดขอบเขตพื้นที่วางของ
โถงตลอดแนวจนถึงสวนปกตะวันตกและปกตะวันออก  มีชองเปดมาก มีบันไดข้ึนลงระหวาง
ชั้นบนกับช้ันลางอยูภายในอาคาร(ภาพที่ 96) 
             

                                                 
                     31 “The Hongkong and Shanghai Bank In Bangkok” The Strait Times,8 August 1890,Page 3. 
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              ลักษณะสถาปตยกรรม 
               เปนอาคาร 3 ชั้นกออิฐถือปูน  โครงสรางผนังรับน้ําหนักและมีการใชโครงสรางเสา
คานเฉพาะสวนหนาของอาคาร ดานหนาปรับดวยแนวเสาแบบดอริค(Doric Order)รองรับชุด
คานที่ถูกไวยากรณคลาสสิค ระเบียงที่มีหนาจ่ัวขนาดเล็กเนนย้ําทางเขาหลักที่อยูตรงกลาง 
ตกแตงดวยชุดปูนประดับรูปเตาปูน (dentils) อันเปนงานประดับที่นิยมใชในสถาปตยกรรมนี
โอคลาสสิค(Neo-Classic) เหนือจั่วข้ึนไปมีระเบียงดาดฟาโลงประดับลูกกรงปูนปน(ภาพที่ 
97-98) 
              สรุปลักษณะสําคัญ 
     ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮเปนธนาคารแหงแรกของสยาม กอต้ังข้ึนโดยบริษัท
ตางชาติ มีลักษณะสถาปตยกรรมแบบ(Palladian)เนนการใชไวยากรณแบบคลาสสิคทั้งการ
จัดผังบริเวณและรูปแบบอาคาร  เปนรากฐานการเกิดธนาคารสยามกัมมาจล(Siam 
Commercial Bank)หรือธนาคารไทยพาณิชยในสมัยตอมาขอมูลทางสถาปตยกรรมของ
อาคารหลังนี้ไดมีการบรรยายไวในสิ่งพิมพรวมสมัยซ่ึงเปนประโยชนมากในการศึกษารูปแบบ
ธนาคารที่ยังไมปรากฏหลักฐานแบบรางในปจจุบัน 
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ภาพที่  96  ผังบริเวณธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ 
ที่มา :  อางอิงตําแหนงจากแผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2439 
 
 

 
ภาพที่  97  ภาพถายเกาธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ 
ที่มา : หนังสอืคลังหลวงแหงประเทศไทย (ออนไลน).เขาถงึเมื่อ 4 มกราคม 2555. เขาถงึ
จาก http://www.klangluang.com/th/ 
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ภาพที่  98  ภาพถายทางอากาศเกาบริเวณธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 
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ศาสนสถาน 
อาคารท่ีศึกษา : วัดนิเวศธรรมประวัติ เลือกศึกษาพระอุโบสถ กุฏิเจาอาวาส ตําหนัก
สมเด็จฯ และกุฏิสงฆ 

    ที่ต้ัง  
                วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร หมูที่ 12 ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ต้ังอยูบนเกาะกลางแมน้ําเจาพระยา 
              อาณาเขต  
                ทิศเหนือ จรด สนามหญาและทางเดินไปศาลาการเปรียญ 
                ทิศตะวันออก  จรดแมน้ําเจาพระยาฝงที่ตรงขามกับพระราชวังบางปะอิน 
                ทิศตันตก  จรดแมน้ําเจาพระยา 
                ทิศใต  จรดประภาคารหลวง 
              ประวัติอาคาร 

     เมื่อมีการกอสรางพระราชวังบางปะอินข้ึนมา  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งโปรดเสด็จประพาสหัวเมืองตางๆ อยูเปนประจําไดโปรดเกลาฯใหขยาย
แนวกําแพงวังบางปะอินออกไปอีก พรอมทรงสรางพระตําหนักและตึกแถวข้ึนเพิ่มเติม รวมทั้งมี
พระราชศรัทธาสราง “วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร” ข้ึนมาดวย โดยมีหลักฐานปรากฏอยูใน
จารึกประกาศพระราชทานที่วัดและเสนาสนะ รวมถึงขอความในพระราชดําริตอนหนึ่งดังนี้ 

 
         “...ขาพเจาคิดจะใครสรางเปนพระอารามนอยๆ สําหรับที่บําเพ็ญกุศลใกลพระราชวังใน
เวลาเม่ือไดขึ้นมาพักแรมอยูที่เกาะบางปะอินน้ี จึงไดคิดใหถมดินใหพนนํ้าตามฤดูที่เคยประมาณ
วาเปนอยางมากโดยปรกติ แลวใหเจาพนักงานจางเหมาชางชาวตะวันตกกะวางแผนที่ทําตาม
แบบอยางกับประเทศตะวันตก ทุกส่ิงซ่ึงไดใหคิดสรางโดยแบบอยางเปนของชาวตางประเทศดังน้ี 
ดวยมีความประสงคจะบูชาพระพุทธศาสนาดวยของแปลกปลาด แลเพื่อใหอาณาประชาราษฎร
ทั้งปวงชมเลนเปนของแปลก ยังไมเคยมีในพระอารามอื่น แลเปนของม่ันคงถาวรสมควรเปนพระ
อารามหลวงในหัวเมือง ใชจะนิยมยินดีเล่ือมใสในลัทธิศาสนาอื่น นอกจากพระพุทธศาสนาน้ัน
หามิได...”   

 
                แมในจารึกบนกําแพงจะไมไดเอยนามของนายโยอาคิม กราซีโดยตรง แตคําวา “ชาง
ชาวตะวันตก” ที่หมายถึงในจารึกนั้นคือ นายโยอาคิม กราซี  นั่นเอง  เนื่องจาก พบชื่อนายกราซีอีก
คร้ังในเอกสารช้ันตนฉบับอ่ืน เปนตนวา จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ชวงที่วัดนิเวศธรรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

177

ประวัติกําลังอยูในข้ันตอนการออกแบบ ในวันอังคารข้ึน 12 คํ่าเดือน 1 ปฉลู นพศก จุลศักราช 
1239(พ.ศ.2420) มีขอความกลาวถึงนายกราซีตอนหนึ่งวา “......บายแครซีเอาแผนที่ในโบสถ
ที่ใหไปคิดที่ต้ังพระมาใหดู.....”32 เมื่อไดรับพระบรมราชโองการ นายโยอาคิม กราซีจึงไดออกแบบ
อาคารทุกหลังภายในวัด ไมวาจะเปน พระอุโบสถ, ศาลาการเปรียญ, หอไตร, หมูกุฏิสงฆ เปนแบบ
ตะวันตกทั้งส้ิน โดยใชรูปแบบนีโอกอธิคสนองพระราชประสงค  ขนาดของโบสถก็มีระบุใน
จารึก คือ  “...โรงพระอุโบสถในรวมยาว 7 วา 3 ศอก 6 นิ้ว กวาง 4 วา ศอก 6 นิ้ว เบ้ืองหนามีซุม
ประตู เบ้ืองหลังเปนหอระฆังที่ต้ังพระเจดียสูงแตพื้นดินตลอดยอด 12 วา 3 ศอกคืบ 3 นิ้ว...”  33  
ส่ิงกอสรางทั้งพระอารามแลวเสร็จอยางสมบูรณใน พ.ศ.2421 นอกจากนี้ยังมีหลักฐานวาหลังจาก
งานกอสรางแลวเสร็จจนมีการฉลองสมโภชนวัด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดพะ
ราชทานของขวัญเชนโตะถม หีบถม ซองถมเปนรางวัลแกนายโยอาคิม กราซีผูออกแบบวัดดวย34 

ตอมาหลายป งานซอมแซมตางๆทั้งในวัดนิเวศธรรมประวัติและในพระราชวังบางปะ
อินก็ยังคงเปนนายกราซีที่รับหนาที่ซอมแซม  ดังปรากฏในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน 
ความวา 

 
“…เวลาบาย 5 โมง  เสด็จออกบนพระท่ีนั่งวโรภาสพิมาน  เจานายเฝาตามธรรม

เนียมแลวเสด็จวัดนิเวศนธรรมประวัติทรงกะท่ี ๆ จะทําเปนที่ระลึกแหงสมเด็จพระนางเจา
สุนันทากุมารีรัตน แลวโปรดเกลาฯ  ใหเชิญพระพุทธรูปซึ่งทรงสรางพระราชทานสวนพระราช
กุศลพระราชทานสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาอิศริยาลงกรไปต้ังในการเปรียญแลวเสด็จ
ทอดพระเนตรที่ตาง ๆ ทั่วท้ังพระอาราม  ที่แหงใดปรักหักพัง  ก็โปรดเกลาฯ  รับส่ังให

มิสเตอรแกรซีซอมแซมทุกแหงเสด็จกลับยํ่าคํ่าเศษ...”35 
 
 

                                                 
                  32 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค 5 และภาค 6(อนุสรณใน
งานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ. เพลิน ศรีสาคร และนางกัญหา ศรีสาคร 21 ธันวาคม 2514).(พระนคร : โรงพิมพสํานัก
ทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2514),หนา 9. 
                  33 จดหมายเหตุพระราชวังบางปะอินและวัดนิเวศธรรมประวัติ.(กรุงเทพฯ:มูลนิธิสมเด็จฯกรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ,2537),หนา 143. 
                  34 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว .จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน .ภาคที่ 8(พระนคร:โรงพิมพ
พระจันทร,2479)หนา 96-100. 
                  35 _______ .จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั .วัน 2ฯ  7 คํ่า  ปมะเส็ง  ตรีศก  จุลศักราช  1243  
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พระอุโบสถ 
          ลักษณะแผนผัง 

              ผังบริเวณ 
 บริเวณวัดต้ังอยูบนเกาะกลางแมน้ําเจาพระยา  การกําหนดทิศทางของผังบริเวณ

เปนไปตามรูปทรงของเกาะ มีการจัดเขตพุทธาวาสใหอยูดานทิศเหนือของผัง  พระอุโบสถอยู
ในกําแพงแกวในตําแหนงกึ่งกลางของเขตพุทธาวาส  ใชเสมาหินเปนตัวกําหนดเขตกําแพง
แกว  มีการปลูกตนโพธ์ิที่มุมดานหนาพระอุโบสถ  นอกจากน้ีภายในบริเวณสวนพุทธาวาสยัง
มีอนุสาวรียประดิษฐานพระพุทธรูปและมีสวนหิน  เขตพุทธาวาสทั้งหมดนับจากบริเวณ
กําแพงดานทิศเหนือของวัดตรงทางเขาโบสถเร่ือยไปทางทายโบสถทิศใตโดยจุดส้ินสุดเขต
พุทธาวาสจะอยูที่ทายโบสถและตามแนวเสมากันแทนเสนกําแพงแกวนั้น  พนจากกําแพงแกว
เปนตนไปเปนสวนสังฆาวาสทั้งหมดจนสุดเขตผังบริเวณของวัด  สวนสังฆาวาสประกอบไป
ดวยหมูกุฏินอยใหญตางๆภายในวัด(ภาพที่ 99) 

              ผังอาคาร 
  มีผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ทายพระอุโบสถใชเปนหอระฆัง รูปผังภายนอกมีลักษณะคลาย

โบสถทางคริสตศาสนา  แตนายกราซีไดดัดแปลงกลับแผนผังใหดานหลังอาคารเปนหอระฆัง ซึ่ง
โดยปกติแลวโบสถทางศาสนาคริสตจะทําหอระฆังเหนือทางเขาโบสถดานหนาเสมอ  มีความ
สมมาตรในการวางแผนผัง  มีทางเขาหลักเพียงทางเดียวคือดานทิศเหนือ  ผังที่สวนปลายของหอ
ระฆังมีแนวปูนยื่นออกไปที่มุมทั้งสอง  ภายในพระอุโบสถประกอบไปดวย โถงประกอบศาสนกิจ  
อาสนะยกพื้น แทนประดิษฐานพระประธาน  หอระฆัง และพระแทนที่ประทับ(ภาพที่ 100) 
             ลักษณะสถาปตยกรรม 

  ตัวอาคารมีลักษณะสถาปตยกรรมแบบนีโอกอธิค  คลายกับโบสถทางคริสตศาสนา มี
ทางเขาหลักดานหนาพระอุโบสถทางทิศเหนือ  สวนดานทิศใตเปนหอระฆัง หอระฆังมีผังแปดเหล่ียม
สูง3 ชั้น มีลักษณะหลังคาสอบข้ึนไปเปนโดมปลายแหลมตามศิลปะนีโอกอธิคที่ไดแบบอยางมา
จากโบสถคริสตสมัยกลางของยุโรป  ตัวหอระฆัง ประดับซุมหนาตางทรงโคงแหลม(pointed arch)
โดยรอบหอระฆังทั้งสามชั้น ชั้นละ 4 ดาน  ชั้นแรกวางยอดปราสาทจําลองประดับไวที่มุมทั้งส่ี ชั้นที่
สองและช้ันที่สาม หนาตางประดับดวยกระจกสีทั้ง 8 ดาน  มีบันไดเวียนจากลางจนถึงเบ้ืองบน 
บนหอระฆังประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยูในพระเจดียสําริดปดทอง  มีการแขวนนาฬิกา
ที่ผนังดานทิศใตของหอระฆัง(ภาพที่ 101-104) 
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   ตัวพระอุโบสถมีการจัดรูปดานที่สมมาตร  มีรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผา  มีการใชคํ้ายันผนัง
แบบครีบ(buttress)ที่มุมทั้งส่ีและดานขางของตัวอาคารท้ังดานตะวันตกและตะวันออกบริเวณ
ผนังระหวางซุมหนาตางทั้ง 4 บาน   ภายในพระอุโบสถมีพระประธานประจําพระอุโบสถที่มีชื่อวา 
“พระพุทธนฤมลธรรโมภาส” ประดิษฐานอยูในซุมเรือนแกว มีพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร 
พระอัครมหาสาวกขนาบทั้งสองขาง เปนงานกาไหลทองฝพระหัตถของพระวรวงศเธอพระองคเจา
ประดิษฐวรการ 36 สวนพระสาวกองคอ่ืนๆประดิษฐานอยูที่เสาติดผนังดานแปบริเวณซุม
หนาตางฝงละ 3 องค(ภาพที่ 105) 
             การกอสราง 

    พระอุโบสถกอดวยอิฐและฉาบปูน  ใชโครงสรางผนังรับน้ําหนัก ผนังหนา 70 
เซนติเมตร  ที่ฐานรากมีการใชโองดินบรรจุทรายเรียงซอนชั้นจนมีลักษณะคลายแพรองรับ
อาคาร  ภายในอาคารไมมีการปดบังโครงสรางหลังคาที่เปนไมกอเปนโครงหนาจ่ัว 
             สรุปลักษณะสําคัญ 
                พระอุโบสถมีรูปแบบนีโอกอธิค(neo gothic) มีแผนผังที่สมมาตร การออกแบบให
วัดทางพุทธศาสนามีลักษณะแปลกใหมสะทอนรสนิยมสวนพระองคในการเลือกใช
สถาปตยกรรมตะวันตกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  พระอุโบสถ เปน
อาคารประธานของวัดซึ่งจัดรูปแบบคลายโบสถทางคริสตศาสนาแตมีการจัดทิศทางของผัง
ตางกับโบสถฝร่ัง คือกําหนดใหหอระฆังอยูทายอาคาร และหนาที่ใชสอยในหอระฆังนั้นคือเปน
ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และมีการใชบันไดเวียนดวย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                     36 นายชางใหญที่เคยทํางานมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 4   
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ภาพที่  99  ผังบริเวณวัดนิเวศธรรมประวัติ  และตัวเลขแสดงตําแหนงอาคารที่ศึกษา 
ที่มา : กรมศิลปากร 
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1  พระอุโบสถ

2  กุฏิเจาอาวาส  

3  กุฏิพระสงฆ

4  ตําหนักสมเด็จ

เขตสังฆาวาส

เขตพุทธาวาส
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ภาพที่  100  ผังพื้นพระอุโบสถวัดนิเวศนธรรมประวัติ 
ที่มา : กรมศิลปากร 
 
 

 
ภาพที่  101  ภาพถายเกาพระอุโบสถวัดนิเวศนธรรมประวัติ 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ 
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44
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1 โถงประกอบศาสนกิจ

2   อาสนะสงฆ

3   พระประธาน

4   รูปปนพระสาวก

5   หอระฆัง มีบันไดเวียนและมี

เจดียประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

6 พระแทนที่ประทับ
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ภาพที ่102    ภาพที ่103 

   
ภาพที่  104                       ภาพที่  105 
 
ภาพที่  102  ถายดานหนาพระอุโบสถ(ทิศเหนือ)   
ภาพที่  103  ภาพถายหอระฆังหลังพระอุโบสถ(ทิศใต) 
ภาพที ่ 104  ภาพถายดานหนาพระอุโบสถ(ทิศตะวนัออก) 
ภาพที ่ 105  ภาพถายดานในพระอุโบสถ 
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กุฎิเจาอาวาส 
             ลักษณะแผนผัง 

                  ผังบริเวณ 
   อยูในบริเวณสวนสังฆาวาส  ต้ังอยูดานหลังหอพระไตรปฎก  ดานทิศใตของอาคาร

มีตนไม (สามารถดูไดในผังบริเวณของวัด ภาพที่ 99 ) 
                  ผังอาคาร 
   ตัวอาคารทั้งสองชั้นมีแผนผังรูปกากบาท เนนความสมมาตรในแนวเหนือใต โดยช้ัน

ลาง  มีทางเขาออกสองดานคือดานทิศตะวันออกและดานทิศใต  มีความสมมาตรในการจัด
แผนผัง เฉพาะโถงเขาออกอาคารดานทิศใตเทานั้นที่ยื่นลํ้าออกมาจากความสมมาตรเล็กนอย  
สวนที่อยูในแกนหลักของแผนผัง คือหองโถงที่ดานหนาตอดวยทางเดินมีหองนอนขนาบ 2 
ดานเปนหองนอนที่มีขนาดเทากันอยูตรงขามกัน จากนั้นเปนพื้นที่สวนเช่ือมกับดานทิศ
ตะวันตกที่เปนหองนอนใหญ  พื้นที่นี้ เปนที่ ต้ังบันไดสําหรับข้ึนชั้นสอง หองน้ําและโถง
ทางเขาออก หองนอนดานทิศตะวันตกนี้มีขนาดใหญที่สุด มีมุขยื่นออกมาเปนกระเปาะคลาย
ส่ีเหล่ียมที่ตัดมุม 2 ดาน  หองนอนหองนี้นาจะเปนหองของเจาอาวาส มีหองน้ําในตัว 

สวนชั้นบน แบงเปนสองขางแบบชั้นลาง ทิศตะวันตกเปนหองโถง หองนอนและหอง
เก็บของ โดยหองเก็บของอยูดานทิศตะวันออก  ทั้ง 2 หองมีขนาดเทากันและจัดใหอยูติดกันไม
มีโถงผาน (ภาพที่ 106-107) 
             ลักษณะสถาปตยกรรม 
     กุฏิเจาอาวาสเปนอาคารหลังใหญมี  2 ชั้น ชั้นลางเนนทางเขาออกดานทิศใต  
รูปแบบอาคารคลายกับวิลลาแบบฟนฟูกอธิค(Gothic Revival) ซึ่งพบมากในยุคโรแมนติค
(Romantic)ในงานสถาปตยกรรมตะวันตก มีการใชหนาตางและประตูรูปโคงแหลมเปน
สวนมาก โดยหนาตางชั้นลางใชหนาตางส่ีเหล่ียม เฉพาะประตูเทานั้นที่ใชซุมโคงแหลม
(pointed arch) หลังคาซุมประตูทางเขาหลักเปนทรงจั่วแบบเปดไมมีหนาบัน เชนเดียวกับ
หลังคาของอาคาร มีการทําลวดลายปูนเลียนแบบการกอหิน(rustication)ตกแตงเฉพาะที่มุม
ทุกมุมของผนังอาคาร  ขางซุมหนาตางชั้นสองมีการประดับชองแสงรูปกลมทั้งซายและขวา
(ภาพที่ 108-109) 
             การกอสราง 
    ตัวอาคารกออิฐฉาบปูน  มีโครงสรางผนังรับน้ําหนัก ปูพื้นดวยไมกระดานทั้งสองช้ัน  
มีโครงสรางหลังคาเปนไมมุงกระเบื้องดินเผาปลายตัด   
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            สรุปลักษณะสําคัญ 
   กุฏิพระสงฆหลังนี้มีรูปแบบฟนฟูกอธิคแปลกตาและไมเคยปรากฏมากอนในสยาม 
เชนเดียวกับพระอุโบสถ  มีการปรับพื้นที่ใชสอยแบบไทยเดิมใหเขากับรูปผังแบบใหมที่เปน
ตะวันตกไดอยางนาชม 
 

 
ภาพที่  106  ผังพื้นกุฏิเจาอาวาส ชั้นลาง 
ที่มา : กรมศิลปากร 
 

 
ภาพที่  107  ผังพื้นกุฏิเจาอาวาส ชั้นบน 
ที่มา : กรมศิลปากร 
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ภาพที่  108  รูปถายดานหนากุฏิเจาอาวาส(ทิศใต)    

   

                   
ภาพที่  109  รูปถายสวนปลายมุขทิศตะวันตกของกุฏิเจาอาวาส 
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กุฏิพระสงฆ 
              ลักษณะแผนผัง  

                   ผังบริเวณ 
    อยูในสวนสังฆาวาส  ตําแหนงของอาคารอยูดานซายของหอไตร (สามารถดูไดใน

ผังบริเวณของวัด ภาพที่ 99) 
                   ผังอาคาร 
    ผังอาคารมีรูปทรงส่ีเหลียมผืนผา  กวาง  5 เมตร 9 ยาว เมตร  กุฏิสงฆหลังนี้มีชั้น

เดียว มีการแบงพื้นที่ใชสอยภายในนั้นแบงเปนสามสวนคือหองโถง หองนอนและเฉลียง 
ตําแหนงของเฉลียงนั้นคือมุขหนาอาคาร  แมรูปลักษณของอาคารจะเปนสถาปตยกรรม
ตะวันตก แตกลับมีองคประกอบของแผนผังและหนาที่ใชสอยคลายกับแผนผังของเรือนไทย
(ภาพที่ 110) 
             ลักษณะสถาปตยกรรม 
    สําหรับลักษณะสถาปตยกรรมของกุฏิหลังนี้เปนแบบนีโอคลาสสิค(neo-classic) มี
การตกแตงเพียงเล็กนอย แตมีจุดเดนคือมุขเฉลียงดานหนาที่มีชองเปดแบบคานโคง(arch) 2 
ชองมีหนาตางเปนซุมโคง  หลังคาของมุขเฉลียงเปนหลังคาตัด ถัดจากเฉลียงคือโถงซ่ึงมีมีการ
ใชหลังคาจั่วมุงกระเบื้อง หลังคาโถงมีความสูงมากกวาหลังคาของสวนอ่ืนๆในอาคาร  มี
หองนอนอยูทายหองโถงซ่ึงมีหลังคาตัดเต้ียกวามุขเฉลียง  เสาที่มุมทุกตนแตงพื้นเปนลายแถบ
ยาวคาดรอบเสาเลียนแบบการกอดวยหิน(rustication)  หนาบันของโถงประดับปูนปนรูบโคง
คร่ึงวงกลม  ถัดจากโถงไปเปนหองนอนซ่ึงอยูดานในสุดของผังและมีหลังคาจั่วที่เต้ียกวาโถง
(ภาพที่ 111-112) 
            การกอสราง 
   ตัวอาคารกออิฐฉาบปูน มีโครงสรางผนังรับน้ําหนัก 
           สรุปลักษณะสําคัญ 
   สําหรับกุฏิพระสงฆหลังนี้เปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นความเรียบงายสมถะของ
การอยูอาศัยแบบพระสงฆ โดยมีเพียงหองนอน หองโถงและเฉลียงเทานั้น โดยการปรับพื้นที่
ใชสอยแบบไทยเดิมใหเขากับผังและรูปแบบอาคารแบบตะวันตกไดอยางสอดคลองและนาชม 
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ภาพที่  110  ผังพื้นกุฏิชั้นเดียวสําหรับพระสงฆ 
ที่มา : กรมศิลปากร 
 
 

       
ภาพที่  111           ภาพที่  112 
 
ภาพที่ 111 รูปถายดานหนากุฏิพระสงฆ  
ภาพที่ 112 รูปถายดานขางกุฏิพระสงฆ(ทิศเหนือ) 
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พระตําหนักสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
               ลักษณะแผนผัง   
                               ผังบริเวณ 
               อยูในเขตสังฆาวาส บริเวณรอบๆคือหมูกุฏิตางๆ  ดานทิศเหนือของอาคารมีตนไม
(สามารถดูไดในผังบริเวณของวัด ภาพที่ 99) 
                               ผังอาคาร 
    ผังพื้นช้ันลาง เปนรูปตัวที(T) มีลักษณะการจัดวางผังที่สมมาตร  ประกอบไปดวย 
มุขเฉลียงดานหนา(ทิศเหนือ) หองโถงกลางประธาน 1 หอง  และหองน้ําขนาดเล็ก  2 หอง  
ขนาบสองขางที่ดานทายของโถงกลาง  ประตูเขาออกตัวอาคารมีหลายประตู แตประตูหลักอยู
ในแกนกลางแนวเหนือใตของอาคาร โดยดานทิศเหนือมีมุขเฉลียงที่มีบันไดอยูภายนอกข้ึน
ไปสูชั้นสองของตัวอาคาร     

   ผังพื้นช้ันบน มีผังสมมาตรเชนเดียวกันกับช้ันลาง ประกอบไปดวยเฉลียงและหอง
โถงใหญหองเดียวเทานั้น มุขเฉลียงหรือมุขระเบียงมีลูกกรงปูนปน (baluster)(ภาพที่ 113) 
             ลักษณะสถาปตยกรรม 
    พระตําหนักเปนอาคารหลังใหญมี 2 ชั้น กออิฐฉาบปูน พื้นอาคารปูดวยไมกระดาน
ทั้งสองชั้น  ที่มุขเฉลียงมีบันไดข้ึนลงสองขางต้ังเดนอยูนอกอาคารตามความเชื่อแบบเดิม 
ลักษณะสถาปตยกรรมมีความสมมาตร เนนการตกแตงที่มุขกลางอาคาร  มีการจัด
องคประกอบมุขเฉลียงใหมีชองเปด 3 ชอง  มุขของเฉลียงชั้นลางใชเสาเปนตัวแบงจังหวะชอง
เปด ระหวางชวงเสามีการตกแตงปูนใหมีลักษณะเปนคานโคงรูปปกกา  สวนระเบียงชั้นบน
เปนเสาเหล็กหลอเพรียวบางแตงดวยซุมโคงแหลม  เหนือซุมและหนาบันประดับลายฉลุไม
ลวดลายพรรณพฤกษาแบบสถาปตยกรรมกอธิคประยุกตดูโดดเดน  มีการใชลักษณะบาน
ประตูหนาตางที่ตางกัน  โดยมากแลวประตูใชรูปทรงส่ีเหล่ียม สวนหนาตางนั้นโดยมากเปน
ทรงโคงแหลม   ที่มุมของอาคารมีการตกแตงลายปูนเซาะรองเลียนแบบการกอหิน
(rustication) สวนหลังคาของอาคารพบทั้งส้ิน 3 รูปแบบคือหลังคาแบบโคงระทุนประเบื้อง
ลอนใชมุงตรงแกนกลางของอาคาร หลังคาจ่ัวที่มุขช้ันสอง หลังคากันสาด และหลังคาลาด 
เปนตน(ภาพที่ 114-115) 
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           การกอสราง 
   ตัวอาคารกออิฐฉาบปูน  ปูพื้นไมกระดานทั้งสองช้ัน  หลังคาโครงไมมุงกระเบื้อง
แบบลอน และมีหลังคากันสาดที่มีโครงเหล็กหลอ 
            สรุปลักษณะสําคัญ 
   กุฏิพระสงฆนี้มีความโดดเดนเพราะเปนของเจานายพระองคสําคัญ  มีการตกแตง
อาคารมากกวากุฏิหลังอ่ืนๆ พบวามีการผสมระหวางรูปแบบสถาปตยกรรมคลาสสิค(classic) 
ฟนฟูกอธิค(Gothic Revival) มีหนาบันลักษณะเปนไมฉลุลายแบบกอธิคประยุกต 
 
 

 
ภาพที่  113  แผนผังพระตําหนักสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
ที่มา : กรมศิลปากร 
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ภาพที ่ 114  รูปถายดานหนาพระตําหนักสมเด็จฯ(ทิศเหนือ) 
 

 
ภาพที่  115  รูปถายดานขางพระตําหนักสมเด็จฯ(ทิศตะวันตก) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

191

             สรุปลักษณะสําคัญโดยรวม 
    วัดนิเวศธรรมประวัติเปนวัดทางพุทธศาสนาท่ีมีการกอสรางอาคารแบบตะวันตกทั่ว
ทั้งพระอาราม   เปนความแปลกใหมของสยาม  และยังเปนตัวอยางหน่ึงของการแสดงใหเห็น
ถึงลักษณะสถาปตยกรรมแบบฟนฟูกอธิค(Gothic Revival)ที่มีลักษณะพื้นเมืองเฉพาะของ
สยาม  ภายในวัดแบงเขตพุทธาวาสออกจากเขตสังฆาวาสดวยกําแพงแกวที่ใชแนวเสมาหิน
เปนหลัก  และนอกจากนี้หลักฐานตางๆยังแสดงรสนิยมสวนพระองคของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  จากอาคารแตละหลังที่คัดเลือกมาศึกษา ไดแสดงใหเห็นความพิเศษ
ในการจัดพื้นที่ใชสอย โดยเร่ิมจากพระอุโบสถ เปนอาคารประธานของวัดซ่ึงมีการจัดทิศทาง
ของผังตางกับโบสถฝร่ัง คือกําหนดใหหอระฆังอยูทายอาคาร และหนาที่ใชสอยในหอระฆังนั้น
คือเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และมีการใชบันไดเวียน  สวนกุฏิของวัดมีขนาด
อาคารนอยใหญตางกันตามยศของพระสงฆ แมภายนอกอาคารเปนสถาปตยกรรมตะวันตก
แตภายในอาคารมีพื้นที่ใชสอยแบบไทยเดิมในการวางผังแบบตะวันตกที่นาชม 
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อาคารท่ีศึกษา : วัดนักบุญยอแซฟ 
                ที่ต้ัง  
             วัดนักบุญยอแซฟ เลขที่ 30 หมูที่ 11 ตําบลสําเภาลม อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําแหนงของวัดอยูทางดานทิศใตนอกเกาะเมือง 
                อาณาเขต  
                ทิศเหนือ จรด แมน้ําเจาพระยา 
                ทิศตะวันออก จรด โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 
                ทิศใต จรด สุสานคาธอลิกของวัดนักบุญยอแซฟ 
                ทิศตะวันตก จรดที่ดินเอกชน 
              ประวัติอาคาร  
                วัดนักบุญยอแซฟ(Saint Joseph Catholic Church)หลังที่นายโยอาคิม กราซีสราง
นั้นเปนการสรางโบสถใหมแทนที่โบสถเดิมซึ่งชํารุดเสียหาย โดยเร่ิมการกอสรางต้ังแตปพ.ศ.
2426 แลวเสร็จในป พ.ศ.2431 หลักฐานที่ระบุนามของนายโยอาคิม กราซี เปนหลักฐาน
ประวัติศาสตรประเภทติดที่ โดยหลักฐานดังกลาวนั้นคือขอความภาษาละตินที่จารึกไวเหนือ
ซุมประตูทางเขาโบสถวา “วัดหลังนี้สรางข้ึนเพื่อเปนเกียรติแดนักบุญยอแซฟ แทนวัดหลังเดิม
ที่คณะมิสชันนารีตางประเทศไดสรางข้ึนโดยพระราชทรัพยของสมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือป 
ค.ศ.1685(พ.ศ.2205) และถูกชาวพมาทําลายลงในป ค.ศ. 1767(พ.ศ.2310)  ตอมานายโยอา
กิม กรัสซ่ี สถาปนิกไดออกแบบสรางข้ึนใหม พระสังฆราช หลุยส เวย พระสังฆราชเกียรตินาม
แหงเกราซา ประกอบพิธีเสกวัดใหมนี้ เมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ.1891”37(พ.ศ.2434) รวม
ระยะเวลากอสรางทั้งส้ิน 8 ป 
           ลักษณะแผนผัง 

                ผังบริเวณ 
      มีการจัดผังบริเวณใหตัวโบสถอยูกึ่งกลางผัง จัดทิศทางของผังใหทางเขาหลักหัน
หนาออกสูแมน้ําเจาพระยา  มีสนามหญาขนาบขางทางเดินไปสูตัวโบสถ และมีการจัดสวนใน
บริเวณดานขางของตัวโบสถ  ที่สวนดานตะวันตกประดิษฐานรูปปนพระแมมารีย  ดานทิศใต
ของโบสถมีทางเดินออกไปสูถนนและสุสานประจําโบสถ(ภาพที่ 116) 

 

                                                 
                     37 จารึกเหนือซุมประตูทางเขาดานในแปลโดยคุณพอทัศไนย คมกฤศ ดูใน ว. ลารเก ,”วัดนักบุญยอแซฟเปน
ศูนยกลางของมิสซังสยาม” เอกสารอัดสําเนาจากวัดนักบุญยอแซฟ 
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                ผังอาคาร 
   ผังพื้นอาคารมีลักษณะคลายรูปไมกางเขนหรือแบบบาซิลิกา(basilica)  มีปก

อาคารดานหัวโบสถ มีความสมมาตรทั้งซายและขวาในการวางผัง ตัวอาคารมีความยาว
ทั้งหมด 42.74 เมตร ตัวอาคารกวางประมาณ 14 เมตร หากรวมสวนปกอาคารทั้ง 2 ขาง แลว
กวาง 23.11    เมตร  ทางเขาวัดมี 2 ทาง คือ ทางดานหนาและดานหลัง ทางดานหนาเปนมุข
บันไดทางข้ึนที่อยูใตหอระฆัง มุขดานหนาทํายื่นออกจากตัวอาคารประมาณ 6 เมตร และมี
บันไดทางเขาวัดอีก 2 ขางของมุข สวนมุขดานหลังเปนมุขทรงโคงขนาดเล็ก ยื่นออกมาจาก
ผนังดานดานหลังประมาณ 2.5 เมตร  (ภาพที่ 117) 

    สวนตางๆของโบสถประกอบไปดวย บริเวณศักด์ิสิทธิ์(Holy of Holy)  โถงชุมนุม
(Nave)    หอระฆัง(Campanile)  แทนบูชา(Altar)  หองสังฆภัณฑ(Sacristy)  หัวโบสถ(Apse)  
แทนสวดหรือหองสวดมนตยอย(Chapel)  แขนโบสถ(Transept) 
             ลักษณะสถาปตยกรรม 
     ตัวอาคารมีรูปทรงสี่เหล่ียมผืนผา ตัวอาคารมีการจัดรูปดานที่มีลักษณะสมมาตร 
เนนความสวยงามที่ความแข็งแรงของโครงสรางอาคาร ตัวอาคารหันหนาเขาสูแมน้ํา สวนที่
เปนระบบออรเดอรหรือไวยากรณทางสถาปตยกรรมมีความถูกตองตามสถาปตยกรรมแบบนี
โอโรมาเนสก(neo-romanesque) เชนบัวหัวเสาและซุมประตูโคงคร่ึงวงกลมที่ควานลึก  และ
ชองเปดแบบกลม ที่ควานลึก  ตลอดจนลวดลายประดับอาคารตางๆ  สวนการจัดรูปแบบ
ทางเขาอาคารเปนสามชองคลายการจัดจังหวะแบบประตูชัยในสถาปตยกรรมแบบคลาสสิค
(neo-classic)  ลักษณะทางสถาปตยกรรมของโบสถนี้จึงเปนสถาปตยกรรมแบบนีโอโร
มาเนสก ผสมกับแบบนีโอคลาสสิค  ผนังดานนอกของอาคารมีการเซาะรองเลียนแบบการกอ
หิน(rustication)  มีหอระฆัง(Campanile)ที่ดานหนาวัดยื่นออกมาเปนมุข หอระฆังนี้สูง 4 ชั้น  
ความสูงของหอระฆังชวยเนนย้ําใหโบสถดูเดนสามารถมองเห็นไดจากระยะไกล   และชวงหัว
โบสถมีปลายโคงมน(Apse)มีความกวางเทากับหอระฆัง  สวนแขนโบสถทั้ง 2 ขาง
(transept)ยื่นออกมาเปนมุขขางโบสถ มีความกวางเทากับหอระฆังเชนกัน  ที่ผนังของหอ
ระฆังชั้นสามดานหนามีการตกแตงดวยงานปูนปนนูนตํ่ารูปนักบุญยอแซฟ(Saint Joseph)อุม
เด็ก(พระเยซู)ในกรอบวงกลม(ภาพที่ 118-120) 

   ถัดจากหอระฆังเขาไปขางในโบสถ มีบันไดเวียนทําจากเหล็กหลอฉลุลวดลาย  แต
บันไดเวียนนี้มีความสูงประมาณ 4 เมตร พอสุดบันไดเวียนก็เปนชานพักบันไดไม  และกอ
บันไดไมตอข้ึนไปอีก 2 เมตร จึงถึงระเบียงช้ันลอย(ภาพที่ 122) ภายในโบสถมีโถงชุมนุม
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(nave)ซึ่งมีการใชเกาอ้ียาวในโถงชุมนุมวางไวสองฝงเปนตัวกําหนดความกวางของทางเดิน
หลักที่อยูตรงกลางและทางเดินดานขาง(aisle)ตามโครงสรางของโบสถทั่วไป(ภาพท่ี 121) 
บางคร้ังไมพบทางเดินดานขางโถงชุมนุมหากจัดเกาอ้ีใหเรียงติดกัน  ซุมหนาตางของตัวอาคาร
มีลักษณะเปนคานรูปโคงคร่ึงวงกลมมีเสาค่ันกลางแบงใหมี  2 หนาตางในซุมเดียวเรียกวาซุม
หนาตางแบบไบฟอเร(bifore) โดยดานผนังโบสถทิศตะวันตกมีทั้งส้ิน 5 ซุมหนาตาง และผนัง
ดานตะวันออกมี 5 ซุมหนาตาง  ในแตละซุมใชหนาตางประดับกระจกสี(stained glass)ที่มี
ภาพเลาเร่ืองทางคริสตศาสนา 

   บริเวณกอนถึงพระแทนสําหรับประกอบพิธี เปนซุมสําหรับประดิษฐานรูปนักบุญยอ
แซฟ(Saint Joseph)  ลักษณะของเสาที่ใชภายนอกอาคารกับภายในอาคารเปนเสากลม 
แตกตางกันที่ภายนอกใชบัวหัวเสาแบบเรียบ สวนภายในใชบัวหัวเสาที่ประดับลวดลายใบไม
ปดทอง  และจะพบรูปบุญยอแซฟอีกคร้ังที่สวนศักด์ิสิทธิ์ของโบสถโดยมีซุมประดิษฐานเปน
คูหาทรงโคงคร่ึงวงกลมซ่ึงก็คือสวนโคงของหัวโบสถ( Apse ) 
            การกอสราง 
    ใชโครงสรางผนังรับน้ําหนัก  ภายในอาคารไมมีการปดบังโครงสรางหลังคาไมรูปจั่ว 
แตมีการประดับลวดลายบนเพดาน ใชเวลากอสรางนานถึงแปดป  การกอสรางใชทั้งวัสดุที่มี
ในทองถิ่นและวัสดุที่ส่ังนําเขามาจากยุโรป  อาทิบานหนาตางกระจกสี และบันไดเวียนซ่ึงมี
ความสูงไมพอดีกับตัวอาคารจึงมีการกอบันไดไมเสริมข้ึนไป 
            สรุปลักษณะสําคัญ 
    วัดนักบุญยอแซฟเปนวัดที่มีประวัติศาสตรมายาวนานของคณะมิสซังคาธอลิกใน
สยาม  นายโยอาคิม กราซีไดออกแบบใน พ.ศ. 2426 ตัวอาคารแผนผังแบบบาซิลิกา
(basilica)อยางโบสถโบราณในสถาปตยกรรมตะวันตก ใชรูปแบบสถาปตยกรรมนีโอโร
มาเนสกผสมกับรูปแบบสถาปตยกรรมคลาสสิค  มีลักษณะสมมาตรทั้งการวางแผนผังและ
การจัดรูปดานสวนตางๆของอาคาร  การใชเวลากอสรางยาวนานถึง 8 ปสะทอนใหเห็นถึง
งบประมาณที่จํากัดสงผลใหการกอสรางเสร็จลาชา แตก็ทําใหเห็นความพยายามของคณะ
นักบวชที่ดําเนินการเร่ียรายเงินมาสรางจนแลวเสร็จ 
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ภาพที่  116  ผังบริเวณวัดนักบุญยอแซฟ 
 

 
 
ภาพที่  117  ผังพื้นของโบสถวัดนักบุญยอแซฟ 
ที่มา  :  หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

1

2

3

4

5

6

78

9

N 0            5 10          15

1 บริเวณศักด์ิสทิธ์ิ(Holy of Holy)
2 โถงชุมนุม(Nave)
3 หอระฆัง(Campanile)
4   แทนบชูา(Altar)
5   หองสงัฆภัณฑ(Sacristy)
6   หัวโบสถ(Apse)
7   แทนสวดหรือหองสวดมนตยอย(Chapel)
8   แขนโบสถ(Transept)
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ภาพที่  118  ภาพถายเกาวัดนักบุญยอแซฟ  

ที่มา :  หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 
ภาพที่  119  ภาพถายวัดนักบุญยอแซฟในปจจุบัน 
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ภาพที่  120  ภาพขยายซุมประตูทางเขาโบสถ        
 

        
ภาพที่  121  โถงทางเดินภายในโบสถ 
 

 
ภาพที่  122  ระเบียงช้ันลอยภายในโบสถ 
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อนุสรณความทรงจํา 
อาคารท่ีศึกษา : สุสานนายเฮนรี่ อาลบาสเตอร(Henry Alabaster) 
               ที่ต้ัง  
            สุสานโปรเตสแตนท บางคอแหลม 
               อาณาเขต  
               ต้ังอยูในเขตพื้นที่สุสานโปรเตสแตนทหรือปาชาฝร่ัง ทิศตะวันตกของสุสานคือแมน้ํา
เจาพระยา  ทิศใตคือโรงงานยาสูบ ทิศเหนือคือที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกคือถนนเจริญกรุง 
               ประวัติอาคาร 

    สุสานนายเฮนร่ี อาลบาสเตอรต้ังอยูที่สุสานโปรเตสแตนท บางคอแหลม ถนนเจริญ
กรุงซอย 72/5 ปจจุบันสุสานโปรเตสแตนทอยูในความดูแลของสถานทูตอังกฤษ  หลักฐานที่
ระบุวานายโยอาคิม กราซีเปนผูออกแบบกอสรางคือ จดหมายเหตุสยามไสมย เลม 3 แผน 51 
วันพุฒ เดือนเกา ข้ึนสองคํ่า ประกา สัปตศก 1247(พ.ศ.2428) ลงในคอลัมนขาวในกรุงเทพ 
ความวา  

    
“รูปนายอาลบาศเตอร….ณ วัน เสาร แปด อุตราสาข แรมสิบสามคํ่า   เจานาย แล

ขุนนาง แลคนตางประเทศ  ไดชุมนุมกันที่ปาชาฝร่ัง  ดูเขาชักมานใหคนท้ังหลายดูรูปแบบวัด
ฝร่ังที่ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดสรางรูปนายอาลบาศเตอร  เปนที่ชอบพระไทยของใน
หลวง แลวสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังสีสวางวงษ กรมหลวงภาณุพันธุวงษวร
เดช  ไดเอาพุมพวงบูษบาต้ังไวเคียงรูปนายอาลบาศเตอร เปนท่ีสําแดงความชอบ  นับถือ

นายอาลบาศเตอร   มิศเตอรคราซี เปนผูชั่งทํารูป แลแบบ วัดฝร่ัง ที่สรางไวนั้น”38   
 
   นายเฮนรี อาลบาศเตอรเปนตนตระกูลเศวตศิลา เปนชาวตางชาติที่ทํางานในสยาม 

และสรางคุณประโยชนใหกับกรุงเทพฯในงานสาธารณูปโภคหลายดาน อาทิ เสนอความเห็น
ในการตัดถนนตางๆ และเสนอใหมีโรงงานทําอิฐคุณภาพดี เปนตน 
           ลักษณะแผนผัง 

                ผังบริเวณ 
                มีการจัดผังบริเวณใหลงตัวกับพื้นที่ของสุสาน   ที่แวดลอมไปดวยหลุมฝงศพและ
อนุสาวรียเหนือหลุมฝงศพภายในสุสาน  โดยกําหนดทิศทางของอาคารใหหันออกสูถนน
ภายในสุสาน ดานตรงขามมีตนไมหนึ่งตน(ภาพที่ 123) 

                                                 
                38จดหมายเหตุสยามไสมย เลม 3 แผน 51 วันพุฒ เดือนเกา ข้ึนสองคํ่า ประกา สัปตศก 1247 
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      ผังอาคาร 
   รูปทรงของแผนผังมีลักษณะสมมาตร เปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาตัดมุม 2 ดาน  ซึ่งทุก

มุมของผังมีแนวเสาครีบ มีชองเปดสามดาน ดานทิศใตเปนประตูทางเขา และ เจาะชอง
หนาตางดานตะวันตกและตะวันออก  ภายในแบงพื้นที่ 2 สวน  สวนแรกไวสําหรับติดต้ังแทน
ประติมากรรมและสวนที่สองเปนมีพื้นที่วางสําหรับเขาไปสักการะ(ภาพที่ 124) 
            ลักษณะสถาปตยกรรม 

   รูปแบบที่นายกราซีเลือกใชสรางสุสานนี้คือ แบบฟนฟูกอธิค(Gothic Revival) 
ลักษณะภายนอกคลายโบสถฝร่ังแบบยอสวน อยูในผังส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาดประมาณ 2 x 2.7 
เมตร  ความสูงของหลังคาจากพื้นประมาณ 3 เมตร และยอดโดมแหลมจากหลังคาถึงปลาย
ยอดสูงประมาณ 5 เมตร(ภาพที่ 125)  ซุมประตูทางเขาเปนทรงโคงแหลมประดับกรอบซุมรูป
ดอกจิกสามหยัก(trefoil arch) และประดับลายใบไมสามแฉกที่หนาบัน(ภาพที่ 126)  มีเสา
กลมประดับกรอบซุมประตูความสูงจากพื้น 1.7 เมตร  มีการแตงบัวหัวเสาเปนลายใบไม มีการ
เจาะชองหนาตางอยูสองดานเทานั้นคือดานตะวันตกและตะวันออก เปนหนาตางโคงแหลม
(pointed arch) มีการประดับปูนปนลายเถาองุน และลายพวงมาลัยที่ผนังดานนอก(ภาพที่ 
127)  มีการใชคํ้ายันผนังแบบครีบ(buttress)ที่มุมและทายสุสาน ยอดคํ้ายันทั้งส่ีมุมประดับ
หลังคาจําลองทรงแหลมสูง ภายในสุสานมีแทนสักการะแบบติดกับผนังวางประติมากรรมรูป
นายเฮนร่ี  อาลบาศเตอร(เปนรูปปนจากชวงหนาอกถึงศีรษะ)(ภาพที่ 128) และมีชั้นยกพื้นที่
เต้ียกวาดานหนาแทนสักการะสําหรับวางดอกไม   
             การกอสราง 
    กออิฐถือปูน ใชโครงสรางผนังรับน้ําหนัก 
             สรุปลักษณะสําคัญ 
    รูปแบบสถาปตยกรรมของอนุสาวรียนี้เปนรูปแบบนีโอกอธิค  จุดเดนของอาคารคือ
ซุมทางเขาโคงแหลมและหลังคาทรงสูง   พื้นที่วางภายในสุสานมีบริเวณสําหรับต้ัง
ประติมากรรมรูปเหมือน แสดงใหเปนฝมือดานอ่ืนของนายโยอาคิม กราซี (แตเฉพาะรูปปนนั้น
อาจจะเปนงานฝมือของนายอันโตนิโอ กราซี, พี่ชายของนายโยอาคิม กราซีที่เปนประติมากรก็
ได) การมีเชื้อพระวงศเปนองคอุปถัมภการกอสรางอนุสาวรียนี้แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมี
คุณประโยชนตอบานเมือง และราชสํานักของนายเฮนรี อาลบาศเตอร  และอนุสาวรียที่นายโย
อาคิม กราซีออกแบบนี้ยังไดไปเปนตนแบบใหกับสุสานอ่ืนๆ อีกดวย เปนตนวา อนุสรณความ
ทรงจําและที่เก็บอัฐิในสุสานหลวงวัดราชบพิตรบางหลัง  
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ภาพที่  123  แผนที่บริเวณปาชาฝร่ังหรือสุสานโปรเตสแตนท บางคอแหลม 
ที่มา : อางอิงตําแหนงอาคารจากแผนที่กรุงเทพ พ.ศ. 2439 
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ภาพที่  124  ผังพื้นสุสานนายเฮนร่ี อาลบาศเตอร 
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ภาพที่  125                                               ภาพที่ 126 

 
ภาพที่  127                                                          ภาพที่  128 
 
ภาพที่  125  สุสานนายเฮนร่ี อาลบาสเตอร    
ภาพที่  126  ซุมประตูทางเขาดานหนา 
ภาพที่  127  ลายปูนปนรูปพวงมาลัยประดับดานขางสุสาน          
ภาพที่  128  รูปปนนายเฮนร่ี อาลบาสเตอร 
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อาคารท่ีศึกษา : สุสานนายอันโตนิโอ กราซี 
             ที่ต้ัง  
               สุสานคาทอลิก บนภูเขาซานมารโก(San Marco Mt.)เมืองคาโปดิสเตรีย
(Capodistria ปจจุบันคือเมืองโคเปอร(Koper) ตริเอสเต(Trieste) ประเทศสโลเวเนีย 
             อาณาเขต 
               อนุสรณความทรงจําต้ังอยูในบริเวณสุสาน 
             ประวัติอาคาร 

   อนุสรณความทรงจํานี้ไดมีผูคนควาประวัติความเปนมาและเผยแพรโดยนักวิชาการ
ชาวตางชาติที่ชื่อ Lucio Nalesini โดยมีจุดเร่ิมตนมาจากการเดินทางไปพบอนุสรณความทรง
จําในสุสานลักษณะแปลกตาของนายอันโตนิโอ กราซี (Antonio Grassi) ผูเปนพี่ชายของนาย
โยอาคิม กราซี  สุสานแหงนี้อยูที่เมือง คาโปดิสเตรีย(Capodistria )ตอมาทีการเปลี่ยนช่ือเมือง
เปนเมืองโคเปอร (Koper) อันเปนถิ่นกําเนิดของพี่นองตระกูลกราซีผูเคยมาเปดกิจการ
ออกแบบอาคารและรับเหมากอสรางที่สยามในสมัยรัชกาลที่ 5  โดยอนุสรณความทรงจําอยู
ในสุสานคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกแตมีลักษณะเปนทรงปราสาทมียอดเปนปรางค
แบบสยาม  ทําใหเกิดความสงสัยจนนําไปสูการคนควาถึงที่มาในการกอสราง  นายอันโตนิโอ 
กราซีเสียชีวิตที่เมืองฟลอเรนซ(Florence) ประเทศอิตาลี ปายหนาสุสาน ระบุชื่อ Antonio De 
Grassi ในป ค.ศ.1887(ราว พ.ศ.2430)39 นายอันโตนิโอ กราซีเปนประติมากร40 และเดินทาง
มายังสยามเพื่อชวยนายโยอาคิม กราซีทํางาน แตก็ตองเดินทางกลับยุโรปกอนพี่นองคนอ่ืนๆ     
ที่ดานหนึ่งของสุสานมีคําจารึกวา  

 
“ALLA MEMORIA 

DI 
ANTONIO DE'GRASSI 

CAPODISTRIANO. 
CHE NELL’AMORE DI DIO 

E DELLA PATRIA 
                                                 
                     39 ขอมูลนี้เปนงานคนควาของ Lucio Nalesini อาจารยสอนภาษาอิตาเลียนประจําภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เร่ือง Una Tomba in stile Siamese a Capodistria-Koper – Slovenia 

(Online) .Accessed 20 August 2009. Available from http://freeweb.siol.net/raspaolo/lucio/tomba.htm   
                      40 Philippe de Lustrac.” The Siamese Composer Eugène Cinda Grassi Bangkok 1881 - Paris 1941” 
Journal of Urban Culture Research.(volume 1,2010):p.16-37. 
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VISSE E MORI 
MDCCCLXXXVII.” 

 

        คําแปลคือ  “เปนอนุสรณความทรงจําของ  Antonio De Grassi ชาวคาโปดิสเตรีย  ใน
ความรักของพระเจาแหงดินแดนอันเปนบานเกิดเมืองนอนและสิ้นชีวิต  ,1887”   และอีกดาน
หนึ่งของสุสานเขียนวา  

“LA TUA DESOLATA CONSORTE 
GIOVANNA NATA CIAMPI 

ED IL FIGLIO AURELIO 
TI PIANGONO AMARAMENTE 

-------------------------------- 
IL FRATELLO GIOACHINO” 

            มีความหมายวา  “Giovanna Nata Giampi ภรรยาผูโศกสลด 
                และ  Aurelio บุตรชายผูรํ่าใหแสนสาหัสของคุณ 

             -------------------------- 
                Gioachino นองชายเปนผูทําอนุสาวรียนี้” 

 
   สวนเร่ืองเวลาที่แนนอนในการกอสรางนั้นยังไมพบขอมูลวานายโยอาคิม กราซี

เดินทางออกจากสยามเพื่อมากอสรางหลังจากที่นายอันโตนิโอ กราซีเสียชีวิตไปแลวในป พ.ศ.
2430 หรือวาสรางในชวงที่ไดเดินทางออกจากสยามในชวงพ.ศ.2436 หลังจากประสบปญหา
กับสยามในการถือสัญชาติฝร่ังเศสเพ่ือที่จะดําเนินธุรกิจตางๆ ในสยาม เร่ืองปที่กอสรางจึง
เปนคําถามตอไป 
            ลักษณะแผนผัง 
    ไมมีผังบริเวณและผังอาคาร แตสันนิษฐานวานาจะมีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ยอ
มุมไมสิบสอง โดยอางอิงจากภาพถายอนุสรณความทรงจํา 
            ลักษณะสถาปตยกรรม 
    เปนอนุสรณความทรงจํารูปทรงคลายบุษบกยอดปราสาทแบบสยาม 5 ยอดแบบ
ยอสวน ที่สวนฐานของอนุสรณความทรงจํามีฐานบัวคว่ําบัวหงายทองไมสูงมีจารึกสองดาน 
และสลักลายประจํายามที่ฐานบัว   สวนเรือนธาตุเปดโลงทั้งส่ีดานมีการสลักลวดลายลงบน
มุมทั้งสิบสองใหดูคลายเสาติดผนังที่มีลวดลายเต็มตนเสาและมีบัวหัวเสาแบบบัวแวงของ
สยาม หลังคาเปนจตุรมุข  แตละดานซอน 3 ชั้น  หนาบันดานหนึ่งประดับรูปพระอาทิตยกําลัง
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ข้ึนจากน้ําคร่ึงดวงมีรัศมีอยูโดยรอบ คลายกับตราสัญลักษณรูปอาทิตยอุไทย ซึ่งเปนตรา
ประจําพระองคของสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ(กรมหลวงภาณุพันธุ
วงศวรเดช)41(ภาพท่ี 130) ทั้งนี้อาจตีความเปนความหมายอ่ืนก็ได และจากภาพถายมองเห็น
หนาบันไดชัดเจนเพียงดานเดียวจึงไมทราบวาอีกสามดานที่เหลือนั้นนายโยอาคิม กราซีตก
แตงหนาบันอยางไร  สวนกรอบหนาบันมีการเลียนแบบเคร่ืองลํายองอยางครบถวนทั้งชอฟา 
ใบระกา หางหงส และนาคสะดุง เปนตน ใตหนาบันมีการตกแตงขอบดวยสาหรายรวงผ้ึง  
เหนือหลังคาจ่ัวของปราสาทข้ึนไปมีสวนยอดเปนปรางคหายอดรูปทรงเปนแทงผอมเพรียว
รูปแบบคลายกับปรางควัดอรุณราชวรารามของสยาม (อันประกอบไปดวยปรางคประธานท่ี
อยูตรงกลาง มีปรางคบริวารประจําอยูที่มุมทั้งส่ี)   เหนือยอดปรางคข้ึนไปคือนภศูลที่มียอด
เปนไมกางเขนประดับอยูเหนือนภศูลนั้นอีกทีหนึ่ง (ภาพที่ 129) 

  สุสานนายอันโตนิโอ กราซีไมใชงานแรกของนายโยอาคิม กราซีที่เปนแบบสยาม 
เพราะนายโยอาคิม กราซีเคยมีโอกาสไดเรียนรูวิธีการกอสรางสถาปตยกรรมจากชาวสยามมา
บางแลวเมื่อคราวที่รับงานออกแบบกอสรางอนุสาวรียสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน
(พระนางเรือลม) ในพ.ศ. 2423 ที่สวนสราญรมย กรุงเทพมหานคร  มีลักษณะเปนปรางคหา
ยอดกอดวยหินออน  แมเร่ืองความออนชอยจะสูฝมือของชางสยามแทไมได  แตผลงานของ
นายโยอาคิม กราซีก็จัดวาทําไดถูกตองสมบูรณในแบบสยามประยุกต  อีกประการคือไดเห็น
แนวคิดแบบลัทธิโรแมนติค(Romanticism)ที่ประยุกตใชกับสถาปตยกรรมอันเกิดจากความ
ประทับใจในโลกตะวันออกผานอนุสรณความทรงจําของนายอันโตนิโอ กราซีนี้ 
             การกอสราง 
     การกอสรางอนุสรณความทรงจํานี้ใชหินออนสีขาวเปนวัสดุหลัก  บางสวนเปนงาน
ปูน  และมีบางสวนเปนโลหะหลอ เชน สวนที่เปนชอฟา หางหงส สาหรายรวงผึ้ง รวมไปถึง
สวนที่เปนยอดนภศูลและไมกางเขนดวย   
             สรุปลักษณะสําคัญ 

    แมจะเปนหลักฐานที่อยูนอกประเทศสยาม แตเปนหลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็น
ถึงแนวความคิดของนายโยอาคิม กราซี  ในการเลือกทําอนุสรณความทรงจําใหมีความงาม
ตามรูปแบบสยาม  และการจําลองไวยากรณทางสถาปตยกรรมแบบสยามมาไวในสุสานของ

                                                 
                     41ความหมายของอาทิตยอุไทยก็คือพระอาทติยที่ข้ึนจากน้ํา  นอกจากนี้ช่ืออาทิตยอุไทย ยังเปนนามปากกาของ
สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ ผูเปนเจาของวังบูรพาภิรมย ซ่ึงนายโยอาคิม กราซีเคยไดรับเหมา
ออกแบบกอสรางวังนี้ตอนทํางานอยูทีส่ยาม  
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พี่ชาย ทําใหเห็นความเกี่ยวของกันระหวางสยามกับตัวผูออกแบบในดานคุณคาทางจิตใจ 
กลาวคือ  ชวงเวลาที่นายโยอาคิม กราซีเคยทํางานอยูในสยามนั้นยาวนานถึง 23 ป  ถือไดวา
นายโยอาคิม กราซีมีความผูกพันกับสยามเปนอยางมาก โดยในชวงเร่ิมกอต้ังบริษัทรับเหมา
กอสรางในกรุงสยามไดชักชวนพี่ชายและนองชายมาทํางานดวย พี่ชายก็คือนายอันโตนิโอ 
กราซี(Antonio Grassi)  สวนนองชายคือนายยาโคโม กราซี(Giacomo Grassi) บริษัทนั้นมีชื่อ
วากราซีบราเธอร(Grassi Brothers and Co.)ถือไดวาเปนบริษัทที่มีความรุงโรจนทางกิจการ
มากแหงหนึ่ง  ชวงปทายๆที่นายโยอาคิม กราซีอยูในสยามนั้น สยามเร่ิมถูกฝร่ังเศสรุกราน
หมายเขาครอบครองดินแดนฝงซายแมน้ําโขง  เร่ืองสัญชาติฝร่ังเศสที่เคยชวยเกื้อหนุนกิจการ
ของบริษัทกราซีบราเธอรใหรุงโรจนมาอยางยาวนานก็ไดสรางอุปสรรคในชีวิตการทํางานที่
สยามจนนายโยอาคิม กราซีตองออกจากสยามแลวกลับไปต้ังหลักที่บานเกิด  ความคุนเคยกับ
สถาปตยกรรมแบบสยามของนายโยอาคิม กราซีทําใหสามารถออกแบบกอสรางอนุสรณ
ความทรงจํานี้ไดอยางงดงาม  อยางไรก็ตาม ความทรงจําของประสบการณชีวิตในสยามก็มี
คุณคาพอที่จะใหพี่นองตระกูลกราซีเลือกสัญลักษณสถาปตยกรรมสยามเปนเคร่ืองหมายแทน
ความทรงจําอันเปนอมตะของพวกเขา 
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ภาพที่  129  สุสานของนาย  Antonio  Grassi ที่คาโปดิสเตรีย(Koper)  ขอความจารึกที่สุสาน 
                  ดานหนึ่งเขียนวา  เปนอนุสรณความทรงจําของ  Antonio De Grassi แหงคา 
                  โปดิสเตรีย  ในความรักของพระเจาแหงดินแดนอันเปนบานเกิดเมืองนอนและ 
                  สิ้นชีวิต  ,1887  อีกดานหนึ่งเขียนวา  Giovanna Nata Giampi ภรรยา และ   
                  Aurelio บุตรชาย ผูโศกสลดของคุณ ----Gioachino นองชายเปนผูทําอนุสาวรียนี้ 
 ที่มา : Lucio Nalesini.Una Tomba in stile Siamese a Capodistria-Koper – Slovenia  
(Online) .Accessed 20 August 2009. Available from 
http://freeweb.siol.net/raspaolo/lucio/tomba.htm 

 
ภาพที่  130  ตราสัญลักษณประจําพระองคของสมเด็จเจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ(ตราอาทิตยอุ 
                  ไทย) 
ที่มา : สัจธรรม.อาทิตยอุไทย.(กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี,2551),หนา 19. 
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ภาพที่  131  แผนที่แสดงตําแหนงผลงานสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซี ภาพ (ก) คือ           
                   อาคารที่อยูในกรุงเทพฯ  โดยชื่ออาคารที่ขีดเสนใตสีดําคืออาคารที่ศึกษา   
                   ภาพ(ข) แผนที่แสดงตําแหนงอาคารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก       
                   1. พระทีน่ั่งวโรภาษพิมาน  2. วัดนิเวศธรรมประวัติ  3. วดันักบุญยอแซฟ      
                   ภาพ(ค) แผนที่แสดงตําแหนงปอมพระจุลจอมเกลา จงัหวัดสมุทรปราการ          
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บทที่ 5 
บทวิเคราะหผลงานของนายโยอาคิม  กราซี 

  
   จากการศึกษาลักษณะสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีผานอาคารตางๆที่
เลือกมาเปนตัวอยางในบทที ่4  นั้น ลักษณะสําคัญของอาคารในแตละประเภทอันประกอบไป
ดวยอาคารพักอาศัยและอาคารสาธารณะสามารถนํามาซึ่งการวิเคราะหภาพรวมของงาน
สถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีทัง้หมดได โดยใชกรอบดังตอไปนี้ :  
                1. การปฏิบัติวิชาชีพของนายโยอาคิม กราซีในสยาม 
                2. ความสัมพันธระหวางสถาปตยกรรมในสยามของนายโยอาคิม กราซีกบัคน
พื้นเมือง 
                3. การวิเคราะหสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซี 
                    3.1  แนวคิด 
                   3.2  รูปแบบ 
                              3.3  การเปรียบเทียบสถาปตยกรรมแมแบบในยุโรปกับแบบของนายโย
อาคิม กราซีในสยาม 
                   3.4 ลักษณะแผนผัง และลําดับของหอง 
                              3.5 การกอสราง 
                   3.6 ลักษณะการใชงานและคุณภาพของอาคาร 
               4. การประเมนิคุณคางานสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซี 

                 4.1  คุณคาของสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีในทรรศนะของคน
รวมสมัย 

                 4.2  คุณคาของสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีในทรรศนะสวนตัว 
 
1. การปฏิบติัวิชาชพีของนายโยอาคิม กราซีในสยาม 

   นายโยอาคิม กราซีในสายตาของชาวสยามคือพอคาและนายชางฝรั่งรับทําตึกเรือน
ในคนเดียวกนั  โดยมีหลักฐานชัน้ตนระบุวาเคยทํางานที่เมืองเซ่ียงไฮระยะหนึง่ใหกับรัฐบาล
ฝร่ังเศส  จากนัน้จึงเดินทางมาสูสยามโดยเริ่มงานกับหางคาไมของนายเอ็ดวนิ บอนเนอวิลล
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(Edwin Bonneville)กอน  นายหางไมบอนเนอวิลลนี้เปนชาวฝร่ังเศสต้ังหางอยูที่ริมแมน้ํา
เจาพระยาฝงใต ยานบางคอแหลม ยังไมมหีลักฐานวานายโยอาคิม กราซีเคยทาํงานตําแหนง
อะไรในหางไมแหงนี้  ตอมานายโยอาคิม กราซีคิดจะเดินทางกลับยุโรปเมื่อเหน็วางานที่ทาํอยู
กับหางไมไมคอยรุงโรจนนัก แตในชวงเวลาดังกลาวนัน้เองไดมีคนมาวาจางใหนายโยอาคิม 
กราซีออกแบบกอสรางคองคอรเดียคลับ(Concordia Club)เพื่อใชเปนสโมสรชาวตะวันตกที่
พํานักอยูในบางกอก  นายโยอาคิม กราซีจึงตัดสินใจอยูในสยามตอไปเพื่อทาํสัญญารับเหมา
กอสราง  โดยเร่ิมปรากฏช่ือโยอาคิม กราซีในแผนที่ทาเรือกรุงเทพฯ ค.ศ.1878(พ.ศ.2421) ซึ่ง
เร่ิมใชคําวา Grassi Architect เรียกนายโยอาคิม กราซีเปนคร้ังแรก1 แผนที่ฉบับนี้ชวยยนืยนั
การมีตัวตนของนายโยอาคิม กราซีในบางกอกวาประกอบอาชีพสถาปนิกเปนที่แนนอน  
หลังจากงานน้ันเสร็จส้ินลงกไ็ดมีงานรับทําตึกทําเรือนเขามาเพิ่มอีกเร่ือยๆ โดยในแผนที่ฉบับ 
พ.ศ.2430 ไดมีแผนที่ระบุตําแหนงบริษทั Grassi Brothers เปนคร้ังแรกตรงกันกบัตําแหนง
เดิมในแผนที่ฉบับ พ.ศ.2421   ขณะที่ใชชีวิตอยูในสยามนายโยอาคิม กราซีใชทัง้ชื่อที่เปน
ภาษาอิตาเลียนและภาษาอังกฤษในการดําเนนิกิจการตางๆ  แตมาตุภูมิของนายโยอาคิม กรา
ซี คือเมืองคาโปดิสเตรีย เมืองทาอันเปนบริวารของเมอืงตริเอสเตชายฝงทะเลเอเดรียติค ซึ่ง
ขณะนั้นดินแดนดังกลาวอยูในบังคับของออสเตรีย ต้ังอยูใกลกับทางตอนเหนือของอิตาลี   

     นอกจากทาํกิจการรับเหมาทาํตึกเรือนตลอดจนงานกอสรางตางๆ  บริษทัของนาย
โยอาคิม กราซียังรับจางตอเรือ และมีกิจการวิง่เรือกลไฟอีกดวย  นายโยอาคิม กราซีเปล่ียน
สัญชาติจากการเปนคนในบังคับของออสเตรียมาอยูใตรมธงฝร่ังเศสราว พ.ศ.2426(ค.ศ.
1883)เพื่อหวังอาศัยชองทางในการทําธุรกจิในสยาม และตอมาไดขยับขยายมาลงทุนทาํ
โครงการสรางทางรถไฟกับประเทศเพื่อนบานของสยามอยางเชนมาเลเซียดวย อาจเปนเพราะ
ฝร่ังเศสกําลังมีอํานาจในอินโดจีนและมีเงินมากอันไดจากประเทศที่ตกเปนอาณานคิม จึง
สามารถสนับสนุนการกูเงินลงทนุไดในอัตราที่สูงกวาออสเตรียที่ไมไดออกลาอาณานิคมเลย  
แตอีกสิบปถัดมาการถือสัญชาติฝร่ังเศสไดสรางปญหาใหนายโยอาคิม กราซีอยางใหญหลวง
เพราะสยามมปีญหาขัดแยงกับฝร่ังเศส  สภาพสังคมบีบบังคับใหนายโยอาคิม กราซีตองออก
จากสยามไป โดยรวมระยะเวลาทั้งส้ินทีท่าํงานอยูในสยามยาวนานถงึ 23 ป   

   จากหลักฐานเก่ียวกับนายโยอาคม กราซี ที่รวบรวมมาทัง้หมดทาํใหสันนิษฐานได
วานายโยอาคิม กราซีนาจะเดินทางออกจากยุโรปเพือ่เขามาเผชิญโชคในดินแดนที่หางไกล
                                                 
                     1ดูในแผนที่ทาเรือกรุงเทพของพระนิเทศชลธี(นาย A. J. Loftus) สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ,สบ.16/25 แผนผัง
ทาเรือกรุงเทพ 
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อยางเอเชียเหมือนกับชาวยุโรปหลายคนท่ีชอบผจญภัย  และมีความสามารถออกแบบ
กอสรางอาคารติดตัวมาดวย  อาจเปนเพราะมีพืน้ฐานมาจากครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัว
เปนชางฝมือหลายคน  โดยจะเหน็ไดจากบรรดาพ่ีนองที่นายโยอาคิม กราซีชักชวนใหมากอต้ัง
บริษัทรับเหมากอสรางในสยาม เชน นายอันโตนิโอ กราซี เปนประติมากร  นายยาโคโม กราซี 
เปนวิศวกร เปนตน  นายโยอาคิม กราซีจงึเปนทัง้นกัแสวงโชค  พอคา สถาปนิก ผูบกุเบิกงาน
กอสรางอาคารอยางใหมในสยาม และบางคร้ังเปนพอมดที่นากลัวสําหรับชางชาวจีนชาว
สยามทั้งหลาย  แตถาหากพิจารณาเฉพาะผลงานแลว นายโยอาคิม กราซีก็คือคนที่เขาใจ
สถาปตยกรรมตะวันตกเปนอยางดีและสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไปพรอมๆกับสังคมสยาม
ที่กําลังปรับตัวใหไปสูความเปนสมัยใหม   
 
2.   ความสมัพันธระหวางสถาปตยกรรมในสยามของนายโยอาคิม กราซีกับคน
พื้นเมือง 
              สถาปตยกรรมที่ออกแบบโดยนายโยอาคิม กราซีมีความสัมพนัธกบัสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ การเมืองของสยามในชวงสมัย รัชกาลที่ 5 ในหลายมิติ โดยอาคารสวนมากที่เปน
ผลงานของนายโยอาคิม กราซีต้ังอยูบริเวณริมแมน้ําลําคลอง   สะทอนใหเห็นความสําคัญของ
การเลือกทําเลที่ต้ังของลูกคา ผูอยูอาศัยหรือผูใชอาคารในสังคมสยามที่ยงัตองอิงอาศัยการ
คมนาคมทางน้ําและถนนท่ีตัดใหมในสมยัรัชกาลที่ 4 เปนหลัก   รวมไปถึงนายกราซีเองทีเ่ลือก
เปดบริษัทรับเหมากอสรางริมแมน้ําเจาพระยาและยังใกลกับปากคลองสาน ซึง่ฝงตรงขามคือ
ปากคลองผดุงกรุงเกษมและยานบางรัก-ส่ีพระยาอันเปนแหลงชุมชนที่มีชาวตางชาติอาศัยอยู
มากและเต็มไปดวยสถานทีสํ่าคัญ ทัง้นีก้ารมีบริษทัอยูริมแมน้าํสายหลักและใกลปากทาง
สัญจรไปมาระหวางฝงธนบุรีกับฝงพระนครจึงถือไดวาเปนทาํเลที่ดีมาก   

   นายโยอาคิม กราซีตอบสนองความตองการของลูกคาทัง้ชนชั้นนําชาวสยามและ
ชาวตางชาติในบางกอก โดยการออกแบบใหอาคารมทีัง้หนาที่การใชสอยแบบใหม และมีการ
ตามใจลูกคาที่ยงัคงตองการบานเรือนที่สามารถดําเนนิวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม และรสนิยมของขุน
นางและเจานายชาวสยามก็ทําใหสถาปตยกรรมแบบฝร่ังเปนทีน่ิยมแพรหลาย โดยการตกแตง
ทั้งภายนอกและภายในมีระดับความมากนอยตางกนัตามการควบคุมใหอยูในงบประมาณ 
บางโครงการนั้นคุณภาพก็เปนส่ิงที่ควบคุมไดยากเนื่องจากมีขอจํากดัหลายประการ แตโดย
พื้นฐานองคประกอบทางสถาปตยกรรมแลวถือวาถูกตองมากกวาสมัยกอน    นอกจากนี้การ
บุกเบิกสรางอาคารสาธารณะแบบใหมซึง่สวนใหญแลวเปนผลงานของนายโยอาคิม กราซี ยุค
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ที่นายกราซีอยู มีชาวตางชาติมาเสนอโครงการกอสรางสาธารณูปโภคหลายราย  มีการแขงขัน
ดวยการประมูลแลว ยังถือเปนตนทางของการพัฒนาบานเมืองอันเกีย่วของกับดาน
สถาปตยกรรมเปนอยางมาก อาท ิ ปญหาจากการจางผูรับเหมาตางชาติทําให เกิดความคิด
กอต้ังกรมโยธาธิการมาควบคุมงานดูแลงานกอสรางของรัฐบาลสยามทั้งหมด หากไมเกิด
ปญหาก็ไมมีกรมโยธาธิการซึ่งตอมามีการพัฒนาไปมากในสมัยถัดมา  และการที่ไดเรียนรู
กระบวนการทาํงานชางแบบฝร่ังของชางชาวสยาม เปนตน แตขอดีของการมีกรมโยธากลับ
สงผลกระทบอยางมากตอผูรับเหมาอิสระอยางนายโยอาคิม กราซี ทาํใหมงีานนอยลง และ
ตองไปทําธุรกจิอ่ืนเพิม่ดวย  ผูรับเหมาบางรายตองปดกิจการกลับประเทศไปในที่สุด  

   กรณีที่ปญหาทางดานขอจํากัดของเวลา  เศรษฐกิจ สังคม เชน การขาดเงนิทนุมา
ซื้อของทําการกอสราง  เนื่องจากการหมุนเงินไมทัน เพราะลูกคาจายเงินลาชา  ในชวงที่
รับเหมางานมากเกนิไปจําเปนตองจางผูรับเหมารายยอยมาเสริม ทาํใหบางคร้ังงานที่ออกมา
ไมมีคุณภาพเทากบัแบบ เปนตนวา กรณีการทาํวงัทาพระ การทาํโรงพิมพที่สะพานชางโรงสี 
เปนตน การที่งานไมไดคุณภาพเกิดปญหาการไมลงรอยกนัระหวางนายโยอาคิม กราซีกับ
ผูรับเหมารายยอยชาวสยามนายหนึ่ง ชื่อนายเริก ทาํการกอสรางวังทาพระ นายกราซีกลาวหา
วาทําชาและไมไดคุณภาพ ฝายนายเริกฟองกงสุลวาทีเ่ปนเชนนีเ้พราะนายโยอาคิม กราซีสง
วัสดุกอสรางมาชาและเงินคาจางก็ยงัไมจาย จงึตองมกีารตรวจสอบตอไป  

   กรณีที่เกิดจากปญหาทางการเมือง  เร่ืองนี้เกิดข้ึนในระยะหลังที่ความสัมพนัธ
ระหวางไทยกบัฝร่ังเศสเร่ิมไมสูดี  นายโยอาคิม กราซีเปลี่ยนจากการเปนคนในบังคับของ
ออสเตรียมาถือสัญชาติฝร่ังเศสไดสิบกวาปแลว เมื่อคิดทําโครงการขุดคลองรังสิตรวมกับ
พระองคเจาสายสนทิวงศ   มีขอบังคับวานายโยอาคิม กราซีตองเปล่ียนสัญชาติมาเปนคน
สยามจึงจะสามารถเปนหุนสวนได แตนายโยอาคิม กราซีไมยอมเปลี่ยน จึงทําใหไมไดเปน
หุนสวนในโครงการดังกลาว ตองเปนผูจดัการแทน การถือสัญชาติฝร่ังเศสของนายโยอาคิม 
กราซียงัคงสงผลกระทบตอเนื่องมาถงึคราวหลัง เมื่อคราวกอสรางปอมปนที่เมืองปากน้ํา2 หรือ
ปอมพระจุลจอมเกลามีขุนนางสยามบางรายไมพอใจทีน่ายโยอาคิม กราซีถือสัญชาติฝร่ังเศส
ดังในจดหมายโตตอบระหวางพระองคเจาขจรจรัสวงศกบัเจาพระยาพลเทพ3 เมื่อถึงเวลาที่จะ

                                                 
                     2ในเอกสารช้ันดนบางคร้ัง เรียกเมืองปากน้ําวา เมืองปากลัด หรือ เมืองนครเข่ือนขันธ ปจจุบันคืออําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
                     3ดูใน  สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ,มร.5 ก.4/4 มิสเตอแตรซิทําแปลน กะประมาณราคาปอมปากลัต ,จดหมาย
ลงวันที่ 14 เมษายน ร.ศ.112  ความวา “ถึงพระองคเจาขจรจรัสวงษ ดวยไดทราบวาการทําปอมที่ตองคางไว  ไดคิดจะให
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เลือกคนมาทาํปอมปนที่คางไวตอไป  งานนี้นายโยอาคิม กราซีเกอืบจะไมถูกเลือกใหเปน
ผูรับเหมาทําแผนที่และเพราะถือสัญชาติฝร่ังเศส  แตกรรมการหลายคนลงความเห็นวาควร
เปนนายกราซี ทายที่สุดก็ไดทําปอมนี้จริง เพราะในสมัยนัน้บริษทัรับเหมารายใหญพอจะทาํ
การใหญระดับชาติไดมีอยูเพียงไมกี่ราย  ประกอบกบันายโยอาคิม กราซีเคยรับทําตึกเรือน
หรือวังใหกับเจานายบางพระองคที่เคยดูแลการทหารเรืออยูดวย อาทิ พระองคเจาสายสนทิ
วงศทีน่ายโยอาคิม กราซีเคยไดรับกอสรางพระตําหนกัในวงัของทานและเคยรวมงานกันใน
โครงการขุดคลองรังสิตประยูรศักด์ิ และนอกจากนีน้ายโยอาคิม กราซียงัรับเหมาทําทางรถไฟ
สายบางกอก-ปากน้ํา  ซึง่หนึง่ในผูบริหารโครงการขณะน้ันคือพลเรือโท พระยาชลยุทธโยธนิ
หรือกัปตันริชลิวชาวเดนมารก(Andreas du Plésis de Richelieu)ซึ่งอยูในกลุมผูดําเนนิการ
กอสรางปอมพระจุลจอมเกลาดวย เปนตน ส่ิงนี้อาจเปนเหตุหนึง่ที่เลือกใชบริการคนใกลตัวที่
เคยรวมงานมาแลว 

  2.1  ขอพิพาทจากการทํางาน 
                2.1.1ปญหาท่ีเกดิขึ้นในการทํางานอันเกิดจากตัวนายโยอาคิม กราซี 

  ตัวอยางคํารองของนายซิวและนายลิว ชางไมและชางปูนชาวจีนผูรับจางเปน
แรงงานกอสรางใหนายกราซีเมื่อคร้ังทีท่ําวังใหมปทมุวนัไดยื่นคํารองตอกงสุลออสเตรียใน
เดือนเมษายน พ.ศ.2426 วา  

 
              “...ขาพเจาไดเรียกจีนลูกจางชางไมชางปูนรวม 70 คน ลงมือทําการที่วังสระปทุม
วันไดเดือนหนึ่ง ขาพเจาไปขอเงินคาจางที่มิศเตอตราซีๆ ไดใหเงินคาจางเดือนละ 10 ทุก
เดือน เปนเงิน 60 คร้ันภายหลังมาถึงเดือนขาพเจาไปเอาเงินที่มิศเตอตราซีๆ ใหเงินขาพเจา
เดือนละ 10 ละ 5 บางไมไดใหบาง เงินไมพอใหลูกจางๆภากันไปเสียหลายคน ๆทํางานก็
นอยไป ....คร้ัน ณ  วัน ฯ11คํ่าปมเมียจัตวาศก 15 มิศเตอตราซีใหขาพเจาเรียกจีนลูกมือ
เพ่ิมเติมเขาอีก  มิศเตอตราซีสัญญาจะชําระเงินคาลูกจางใหทุกวัน ขาพเจาไดเรียกคนเติม
เขามาทํางานอีกหลายคนรวม 80 คนเสศ  มิศเตอตราซีหาใหเงินคาจางทุกวันตามสัญญาไม  
พวกลูกมือภากันไปเสียหลายคน ณ วัน ฯ1 คางแรม ขาพเจาไปเตือนขอเงินคาจางที่คาง  
มิศเตอตราซีๆพูดผัดตอขาพเจาวา  ตรุดจีนจะชําระเงินคาจางขาพเจาใหเสรจ คร้ันถึงตรุด
จีน ขาพเจาไปเตือนขอเงินที่มิศเตอตราซีๆกลับพูดภาโลวาขาพเจาทํางานชาไมใหเงิน

                                                                                                                                      
มิสเตอแกรซีทําจริงฤา  ถาจะใหมิสเตอแกรซีทําแลวเปนการไมถูกกับทางราชการ ไมควรใหมิสเตอแกรซีทํา ควรใหหาคนไทย
ทํา”   
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ขาพเจา ไลขาพเจาเสีย หาใหขาพเจาอยูที่โรงงานไม...ซึ่งมิศเตอตราซีทําทั้งนี้  ขาพเจาเปน

สัตผูยากไดรับความเดือดรอนนัก...”4  
 
เปนตน  นอกจากจนีซิว จีนลิวแลว ยงัมีชางรายอ่ืนอีกทีย่ื่นจดหมายฟองตอเจาพนกังานสยาม
ใหยื่นเร่ืองตอกงสุลตางประเทศวาถูกนายโยอาคิม กราซีโกงคาแรงอีกหลายราย   
             2.1.2 ปญหาท่ีเกดิขึ้นในการทํางานอันเกิดจากบรบิททางสังคม 
     ตัวอยางเชน นายกราซีแจงความดําเนนิคดีกับเถาแกชางปูนเร่ืองถูกโกง  
นอกจากนีย้ังพบวาบางโครงการเกิดปญหาการจายเงนิลาชาของลูกคา เชน การขอใหจายเงนิ
คาจางใหตรงเวลาตามงวดเพราะตองนําเงินไปซื้อวัสดุมากอสรางตอใหทนัเวลาที่สัญญา
กําหนดไว เชนโรงทหารหนา หรือการหลงลืมบัญช ี เชนกรณีทวงเงินคากอสรางทาํคุก
มหันตโทษ เปนตน  หรือบางคร้ังการกอสรางดําเนินไปอยางลาชาเพราะปญหาการกักตุนไม
ของพอคารายใหญ ซึ่งตองอาศัยจังหวะรอซ้ือไมในฤดูน้าํหลาก 

    กรณีที่ปญหาทางดานขอจํากัดของเวลา  เศรษฐกิจ สังคมอื่นๆ เชน การขาดเงนิทุน
มาซื้อของทําการกอสราง  เนื่องจากหมุนเงินไมทัน เพราะลูกคาจายเงินลาชา  ในชวงที่
รับเหมางานมากเกนิไปจําเปนตองจางผูรับเหมารายยอยมาเสริม ทาํใหบางคร้ังงานที่ออกมา
ไมมีคุณภาพเทากบัแบบ เปนตนวา กรณีการทาํวงัทาพระ การทาํโรงพิมพที่สะพานชางโรงสี
ราว พ.ศ.2425  เปนตน เกิดปญหาการไมลงรอยกันระหวางนายโยอาคิม กราซีกบัผูรับเหมา
รายยอยชาวสยามนายหนึ่ง ชื่อนายเริก ทําการกอสรางวงัทาพระ นายกราซีกลาวหาวาทําชา
และไมไดคุณภาพ ฝายนายเริกฟองกงสุลวาที่เปนเชนนีเ้พราะนายโยอาคิม กราซีสงวัสดุ
กอสรางมาชาและเงินคาจางก็ยงัไมจาย  จึงตองมกีารตรวจสอบตอไป เมื่อมีการตรวจพิสูจน ที่
วังทาพระมีฝายใดฝายหนึง่พยายามอําพรางหลักฐานโดยการใสกลอนประตูเอาไวเพื่อไมให
เจาพนักงานเขาตรวจ  สวนที่โรงพิมพก็มีการปดโบกปูนปดทับสภาพเดิมไมใหเจาพนักงาน
ตรวจอีกดวย5 นอกจากน้ียงัมีปญหาอีกหลายประการอันเกิดจากการรับเหมากอสราง สงผล
ใหสยามมีความตองการความกระจางชัดทกุข้ันตอนในการจางงานตอจากนั้นอีกราว 8 ป จึง
เกิดกรมโยธาธิการมาดูแลควบคุมงานกอสรางโยธาตางๆของรัฐ 
 
 

                                                 
                      4สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ.กต(ล) 16 เลม 1 จีนซิวจีนลิวฟองกลาวโทษมิศเตอตราซี 
                      5__________.กต(ล) 16 เลม 1 นายเริกฟองมิศเตอตราซีวาโกงคาจาง 
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3. การวิเคราะหสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซี 
  3.1 แนวคิด 
            นายโยอาคิม กราซีไมไดบันทึกขอความอันแสดงถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบ
โดยตรง  แตจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนถงึ มีขอความตอนหนึ่งที่อาจเชือ่มโยงไปยงัแหลงที่มาใน
การเมาเปนแนวความคิดในการออกแบบของนายโยอาคิม กราซี  ดังนี ้
 

                 “….ขาพเจาไดโดยเสดจพระเจานองยาเธอพระองคเจาสวัสดิโสภณเปนลามไปร
เวตของพระองคทาน(ในจดหมายเหตุตนฉบับภาษาอังกฤษระบุไวดวยวาเปนเมืองปารีสและ
ลอนดอน) แลไดแตงคํานําลงไวในหนังสือพิมพตอคํานําซึ่งมีความดูหมิ่นกรุงสยาม ที่ไดลงไว
ในหนังสือพิมพฝร่ังเสศ   เม่ือเวลาที่พระเดชพระคุณไดเสดจกลับมาจากเมืองยุโรป, ขาพเจา
ก็ไดรับทําการเปนลามในเมืองไซงอนในปคฤสตศักราช 1889  เม่ือเวลาท่ีพระวรวงษเธอ 
พระองคเจาสายสนิทวงษไปยุโรป  ขาพเจาก็ไดโดยเสดจไปหลายเมืองประมาณ 3 เดือน  
ขาพเจาไดกระทําการเปนลาม  แลไดไปตรวจดูโรงตึกราชการและไปรเวต แลไดลงจดหมาย
เหตุวาดวยปอมแลโรงอาวุธตางๆ เพ่ือจะเกบไวเปนประโยชนแกกรุงนี้  ขาพเจาไดมีโอกาสที่
จะจัตซ้ือลายพระราชหัตถเลขาตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวแผนดินกอนจาก
แฟนนีนอก(นาง Fanny Knox ลูกสาวกงศุลอังกฤษ?)  แลขาพเจามีความยินดีมากที่ไดนํา
ลายพระราชหัตถเลขาถวายแด-----พระเดชพระคุณแลว  แลขาพเจาไดต้ังการอันสําหนัก
สําหรับขุดคลองเอาน้ําเขานา  กับขาพเจามีความประสงคที่จะปฏิบัติกรุงนี้ใหเจริญขึ้นตาม

กําลังของขาพเจา....”6  
 

    จดหมายนี้ไดไมเพียงแตแสดงใหเห็นถึงการสงเจานายไปดูงานในยโุรป  แตยังสง
คนไปสํารวจบานเมืองในยุโรปเพื่อเปนการใหศึกษาลักษณะสําคัญอันจําเปนตองนาํมาปรับใช
กับบานเมืองสยามดวย   เร่ืองนี้ไมไดแสดงถึงแนวคิดการออกแบบของนายกราซีเทานัน้แตยัง
แสดงใหเหน็ถงึรสนิยมทางสถาปตยกรรมตะวันตกของผูนําชาวสยามโดยออม จงึไมนาแปลก
ใจเลยวาทาํไมผูนําชาวสยามจึงชอบใหสรางสถาปตยกรรมแบบยุโรปในสยามในเวลาน้ัน   

    นอกจากน้ียังมีส่ิงพมิพอ่ืนทีก่ลาวไวเล็กนอยเกี่ยวกับ เชน หนงัสือเร่ืองนิทานชาวไร 
เลม 3  กลาวถึงวังของกรมหมื่นราชศักด์ิสโมสรไววา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงมีพระประสงคจะสรางใหเปนเหมือน  White House อยางประเทศสหรัฐอเมริกา 

                                                 
                      6สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.5 อ/8 เร่ืองพระราชทานตราแกมองซิเออรแกรซี  จดหมายลงวันที่ 22 มิถุนายน 
ร.ศ.112 
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       “…วันหนึ่งกรมหม่ืนราชศักด์ิสโมสร กรมหม่ืนพงศาดิศรมหิป นั่งประทับสนทนากันอยู 
บังเอิญมหาแพ(พระยาปริยัติธรรมธาดา แพ ตาละลักษณ)เขามาเฝา...ทานมหาเหลือบไป
เห็นเสาวังกรมหม่ืนราชศักด์ิจึงสงสัย เพราะปรากฏวาเสาน้ันมีหลืบสวยงามกวาวังอื่นๆ จึง
ทูลถามขึ้น ในกรมหม่ืนพงศาฯตอบวา “ทูลกระหมอมทรงสรางใหเปน White House แกรูไว
เหอะ...””7  

 

  เมื่อนําลักษณะรูปแบบสถาปตยกรรมทีอ่อกแบบโดยนายโยอาคิม กราซี มา
เปรียบเทยีบกบัทําเนียบขาว(White House) (ภาพที ่ 131)อันไดรับรูปแบบมาจากวิลลา ดา 
โปรโต(Villa da Porto) ผลงานของอันเดร ปลลาดิโอ ทาํใหสันนิษฐานไดวา ลูกคาของนายโย
อาคิม กราซีมีการใชรูปแบบที่มีตนทางเดียวกนักับวังกรมหม่ืนราชศักด์ิสโมสรอีกสองแหง คือ 
วังพระองคเจาสายสนทิวงศ และ สถานทูตโปรตุเกส เปนตน(ภาพที่ 132-133) 
               ในสยามชวงที่นายกราซีอยูมีอาคารที่ตอบสนองการใชชวีิตอยูอยางใหมตาม
สถาปตยกรรมตะวันตกหลายหลังแลว  แมงานกอสรางอยางฝร่ังจะเปนส่ิงพืน้ฐานที่ชางฝร่ัง
ทุกคนในชวงนั้นก็ทาํได แตนายกราซีเองกพ็ยายามสรางการจดจําเอกลักษณอยางเชนตรา
ประทับแทนตัว ใชสําหรับประทับเอกสารหรือจดหมาย  เปนตราประทับรูปหนาจ่ัว
(Pediment)รองรับดวยเสาและใตหนาจ่ัวนั้นก็มีซุมประตูโคง(Round Arch)อยูตรงกลางที่
ภายในซุมโคงนั้นบรรจุชื่อเต็ม(Gioachino Grassi)และช่ือยอของเขาเอาไว(J.C.=Joachim8)  
ไมแนวาการทีเ่ขาใชตราสัญลักษณแทนตัวลักษณะนี้จะมีสวนทําใหคนสยามเลือกวาจางเขา
หรือไม แตขณะนั้นมีผลงานเปนที่จดจาํมากแลว  และตัวนายกราซีเองก็คงชอบจึงนาํมา
ออกแบบเปนสัญลักษณแทนตัว  แสดงถงึรสนิยมในงานแบบคลาสสิคไมมากกน็อย  และคง
ทราบดีวาอะไรคือเอกลักษณหรือภาพจาํของตัวเอง จึงคิดใชสัญลักษณนัน้เปนตราประทบั
แทนตัว (ภาพที่ 134) 
    3.2 รูปแบบ 

จากการศึกษาอาคารที่เปนผลงานออกแบบของนายโยอาคิม กราซี  พบลักษณะ
สําคัญ คือ รูปแบบสถาปตยกรรมแบบตะวันตกแท  และรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกที่
ผสมผสานกับโลกทัศนแบบสยาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้   

                                                 
                     7สวัสดิ์ จันทะนี.นิทานชาวไร เลม 3. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว),2509,หนา 105. 
                     8อาจเปนช่ือยอของนายโยอาคิม กราซี หรืออาจไมใชคํานี้ เพราะเปนตัวอักษรแบบประดิษฐจึงสามารถตีความ
เปนตัวยออื่นไดอีก 
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                  3.2.1. รูปแบบสถาปตยกรรมแบบตะวันตกแท 
   นายโยอาคิม กราซีใชรูปแบบสถาปตยกรรมนีโอคลาสสิค)Neo-Classic(มากกวา

อยางอ่ืนในการออกแบบ และสถาปตยกรรมที่สรางข้ึนมาใหมในยุคนีก้็มีความถูกตองของ
ระบบออเดอร(orders)หรือถูกไวยากรณทางสถาปตยกรรมตะวันตกมากกวาในยุคกอน 
โดยเฉพาะแบบที่มาจากแนวทางการออกแบบของอันเดร พัลลาดิโอ)Andrea Palladio (หรือที่
เรียกวาแบบพลัลาเดียน (Palladian Style) เชน โรงทหารหนา  เรือนรับรองราชทตูโปรตุเกส 
พระตําหนักใหญวงับูรพาภิรมย ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ ฯลฯ สวนรูปแบบที่พบรองลงไปคือ 
รูปแบบนีโอกอธิคหรือแบบฟนฟูกอธิค)Neo-Gothic/Gothic Revival (ซึ่งมทีี่มาของรูปแบบ
หลายแนวทางตามแนวคิดลัทธิโรแมนติค(Romanticism) ทั้งแบบปราสาทอัศวินทีม่ีลักษณะ
คลายปอมปราการ อยางเชน วังใหมประทุมวนั จนเปนเหตุใหชาวตางชาติที่พาํนักในสยาม
เรียกวงันีว้า วงัวนิเซอร(Windsor Castle)ตามอยางช่ือพระราชวงัในอังกฤษ (ในเอกสารชั้นตน
นายโยอาคิม กราซีเรียกอาคารนี้วา Gothic Villa) หรือคฤหาสนยุคกลางในชนบท เชนที ่บาน
เจาหม่ืนไวยวรนารถหรือพระยาสุรศักด์ิมนตรี(เจิม แสงชูโต) สวนศาสนสถานหรืออนุสรณ
ความทรงจําแบบกอธิคขนาดยอมไดแกสุสานนายเฮนร่ี อาลบาสเตอร  ถัดมาคือรูปแบบนีโอโร
มาเนสก)Neo-Romanesque(ซึ่งนายโยอาคิม กราซีใชรูปแบบนี้เฉพาะกับโบสถคริสตัง เชนที่
วัดนักบุญยอแซฟ อยธุยา และงานซอมแซมหอระฆังทีว่ดัคอนเซปชัญ สามเสน เปนตน   

   การมีรูปแบบอาคารทีห่ลากหลายน้ันแสดงใหเห็นไดวาลูกคาในสยามอยูเบื้องหลัง
รูปแบบเหลานัน้และเปนผูเลือกเองวาตองการรูปแบบใด ประกอบกับความพรอมในการ
ออกแบบกอสรางสถาปตยกรรมตะวันตกของนายโยอาคิม กราซี    ซึง่มีการประยกุตความเปน
มืออาชีพกับสภาพแวดลอมที่ไมคุนเคยอยางสยามได อีกทั้งยงัแบบอาคารบางหลังที่นายโย
อาคิม กราซีออกแบบยงัไดไปเปนแบบอยางใหกับอาคารสําคัญบางแหงในสวนภูมิภาคอีก
ดวย  ในบรรดาผลงานของนายโยอาคิม กราซี อาทิ วงั พระราชวงั ที่อยูอาศัยของขุนนาง  รวม
ไปถึงอาคารประเภทตางๆที่เกิดข้ึนมาเพราะรองรับหนาทีใ่หมอันพึ่งเกิดมีคร้ังแรกในยคุสมัยนี้
ไดแสดงลักษณะเฉพาะของสังคมสยามในยุคทีม่ีการเปล่ียนโฉมหนาเมืองหลวง  ผลงาน
เหลานั้นไดสะทอนใหเหน็วากลุมชนช้ันนําชาวสยามมีความนิยมชมชอบในงานชางฝร่ัง
ตะวันตกอยางเปดเผย เชน วังบูรพาภิรมย ที่เปนทัง้พระตําหนักทีสํ่าหรับอยูอาศัยและเปนที่
ทํางาน มหีองตอนรับแขกบานแขกเมืองฯลฯ ที่สําคัญคือ วังบูรพาเปนวงัรุนแรกๆที่เลิกกังวล
เกี่ยวกับคติความเช่ือเร่ืองการมีบันไดในเรือน มมีุขยื่นออกมาเพ่ือเปนชาลาเทียบรถมา และมี
บันไดอยูในอาคาร วงัใหมประทุมวนั ทีม่ีแผนผังไมสมมาตรแตจัดรูปแผนผังไดสวยงามตาม
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แบบนีโอกอธิค ภายในพระตําหนักมหีองที่เชื่อมโยงถึงกันและสวนพืน้ที่สวนตัวจัดไวใหไกล
จากหองอ่ืนๆ นอกจากนี้ยงัมีหองทีเ่ปนส่ิงใหมสําหรับสยาม เชน หองรับแขกหลายระดับ 
หองนั่งเลนแบบฝร่ัง หองจัดเล้ียง หองบิลเลียด เปนตน  สวนการทีม่ีบนัไดอยูดานหนา อาจไม
แนเสมอไปวาจะยึดตามคติรังเกียจการลอดใตถุนตามแบบสยามในยุคกอน เนื่องจาก
คฤหาสนหรือพระราชวงัในยุโรปก็มหีลายวังที่มีบนัไดขนาบหนามุขสองขางที่ทอดยาวโคงหกั
มุมแบบที่คลายกันที่วงัใหมประทุมวนั ตัวอยางที่เดนชัดเชน ที่พระราชวังฟองแตนโบล
(Fontainebleau Palace)ในกรุงปารีส ฝร่ังเศส เปนตน 

                 3.2.2.รูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับโลกทัศน
แบบสยาม   
    อาคารทีน่ายกราซีออกแบบในระยะแรกสวนมากต้ังอยูบริเวณริมแมน้ําลําคลอง   
สะทอนใหเหน็ความสําคัญของการเลือกทาํเลที่ต้ังทีย่ังตองอิงอาศัยการคมนาคมทางน้าํเปน
หลัก  และมีการจัดทิศทางของรูปทรงแผนผังอาคารใหลอไปกับสภาพภูมิประเทศที่เปน โดยใช
ระเบียบวิธกีารออกแบบกอสรางอยางสถาปตยกรรมตะวันตกหากแตยังยึดถือวัฒนธรรมการ
กอสรางอาคารบานเรือนแบบสยาม    เชน ที่บานของพระยาราชานปุระพันธ)ทุย บุนนาคและ
สุดใจ บุนนาค(มีการทาํมุขหนาจ่ัวแบบพลัลาเดียน)Palladian (มีการกอเตาผิงแบบฝร่ังไวใน
อาคาร มีบนัไดเวียนในเรือน แตยังคงทาํบันไดไวนอกเรือนตามการถือจารีตประเพณีแบบ
โบราณที่เชื่อวาการลอดใตถนุเปนอัปมงคลจึงตองเอาบันไดไวนอกเรือน  ซึง่หากเปนลูกคา
ชาวตางชาติกจ็ะไมไดใหความสําคัญกับคติความเชื่อนี้  
    อีกตัวอยางหนึง่คือเรือนของพระยาสุรวงศไวยวฒัน(วร บุนนาค) เรือนหลังนี้มี
รูปแบบนีโอกอธิค และใชไวยากรณสถาปตยกรรมตามแบบศิลปะกอธคิแบบฝร่ัง อาทิซุมประตู
โคงแหลม มหีอคอย ซึง่มบีันไดหลักนอกเรือน แตทวายงัคงมีบันไดเล็กสําหรับบาวอยูทาย
เรือน สะทอนภาพสังคมสยามในชวงที่ยงัมีแรงงานบาวไพรหรือทาสอยูในชวงตนรัชกาลที ่ 5  
ทําใหทราบวาแมชาวสยามจะมีชางฝร่ังฝมือดีที่พรอมจะกอสรางอาคารแบบตะวันตกทั้งหลัง
ได แตหากเมื่อตองการอาคารที่มหีนาทีพ่ิเศษเฉพาะดานชาวสยามก็ไมไดปฏิเสธการมีส่ิง
อํานวยความสะดวกและการมีพื้นที่ใชสอยอยางใหม   แตเลือกเฉพาะส่ิงที่จาํเปนและเลือกที่
จะไมเปล่ียนแปลงในบางอยาง อาจเปนเพราะลูกคาชาวสยามยังไมคอยคุนชินกับวฒันธรรม
การอยูอาศัยบนตึกแบบฝร่ัง หรือไมคุนชินกับการใชชีวติในบานที่มถีงึสองชัน้ เพราะชาวสยาม
คุนเคยกับการอยูบานช้ันเดียวทีม่ีใตถุน และเดินข้ึนเรือนดวยบันไดนอกชาน การเปล่ียนแปลง
ทั้งรูปแบบทัง้วิถีชีวิตซึง่ขัดกบัความเชื่อของบรรพบุรุษจึงถือเปนเร่ืองใหญมากในเวลานั้น ชวง
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ระยะแรกเร่ิมที่นายกราซีทาํงานใหชาวสยามนัน้ลูกคาชาวสยามยังชนิกับความเช่ือในการ
สรางที่อยูอาศัย อาคารทีม่ีลักษณะเชนนี้จงึพบเฉพาะในระยะแรกท่ีนายโยอาคิม กราซีเร่ิมงาน
ในสยาม ตอมาความเครงครัดในคติความเช่ือแบบเดิมจึงคล่ีคลายไป จนแทบจะไมพบอีกแลว
ในอาคารบานเรือนแบบตะวันตกรุนตอมา ซึ่งความสําคัญของอาคารรูปแบบดังกลาวถือเปน
ตัวแทนสะทอนวิถชีีวิตของชาวสยามในชวงหวัเล้ียวหวัตอ 
     3.3  การเปรียบเทียบสถาปตยกรรมแมแบบในยุโรปกับแบบของนายโย
อาคิม กราซีในสยาม 
           3.3.1 สถาปตยกรรมที่นายโยอาคิม กราซีสรางสรรคโดยการรับ
อิทธิพล 
      แมบรรดาผลงานทีน่ายโยอาคิม กราซีรับเหมาออกแบบกอสรางในสยามจะมีทีม่า
ของตนแบบจากหลายแหลงตามความปรารถนาของลูกคา  แตรูปแบบหลักที่นายกราซีนาํมา
ปรับใชคือแนวทางของอันเดร พัลลาดิโอ  เชน โรงทหารหนา ซึ่งมกีารจัดอาคารรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผาแบงเปนหลายหองทอดตัวยาวลอมไปตามรูปลานโลงตรงกลาง มมีขุดานหนา 
เปนตน รูปแบบนี้พบในตําราของนายอันเดร พัลลาดิโอซึ่งเคยศึกษาการวางผังบานของชาว
โรมันเอาไวแลวนาํมาออกแบบเปนปลลาโซธิเอเน  เปนตน   
      อีกตัวอยางที่เหน็ไดชัดวานายโยอาคิม กราซีไดใชไวยากรณทางสถาปตยกรรม
คลายกับอันเดร พัลลาดิโอคือ การใชเสาท่ีมีระบบออรเดอรตามหลักการที่ปรากฏในตํารา I 
Quattro Libri del Architettura เชน ในการใชเสากับอาคารที่มมีากกวาช้ันเดียว หากไม
เลือกใชออรเดอรเดียวกันทัง้ชั้นบนและลางอยางเชนโรงทหารหนา ก็จะตองใชออรเดอรที่
แข็งแรงกวารองรับออรเดอรที่บอบบางกวา คือใชออรเดอรแบบดอริกที่เปนสัญลักษณของ
ความแข็งแรงรองรับเสาที่บอบบางกวาอยางไอออนิก หรือ โครินเธียน แมจะเปนผนงัที่ประดับ
เสาอิงไมใชเสาอิงกย็ังพบวานายกราซียึดถอืระบบนี้อยางเครงครัด เชน วงับูรพา ใชเสาดอริก
(Doric) รองรับเสาไอออนิก(Ionic)เปนตน  ตัวอยางอิทธิพลทางศิลปะจากแหลงอ่ืนทีพ่บคือ 
การใชลวดลายประดับผนังตึกธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ มีความคลายคลึงกับการประดับ
อาคารบางสวนของพระราชวังลูฟร(Louvre) ปารีส ฝร่ังเศส สวนระบบหัวเสานัน้ใชระบบดอริก
คลายกับสํานกังานใหญที่ฮองกงมากกวา  นอกจากตัวอยางเร่ืองไวยากรณทางสถาปตยกรรม 
       3.3.2. สถาปตยกรรมที่นายโยอาคิม กราซีสรางสรรคเอง 
    ชวงแรกนายกราซีใชวิธีการกอสรางแบบตะวันตกโดยตามใจลูกคา แตเมื่อ
ระยะเวลาผานไป  อาคารทีก่อสรางแบบตะวันตกอยูแลวไมสบาย เพราะผนังหนา ไมมีชายคา 
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ทําใหภายในอาคารมีความอับช้ืน หากมีดาดฟาก็จะทําใหเกิดหลงัคาร่ัวซึมในเวลาตอมา 
เนื่องจากดาดฟาหรือหลังคาตัดแบนไมมทีางไลน้ําออก น้ําฝนจึงถูกกักคางอยูบนหลังคาและ
หากปูนฉาบมคุีณภาพไมดีพอก็จะแตกราวไดงายทาํใหน้าํร่ัวซึมลงสูภายในอาคาร ปญหา
หลังคาร่ัวซึมและอากาศไมคอยถายเทนีท้ําใหระยะตอมานายกราซีรวมถึงลูกคาเองตระหนกั
วาแมตนเองจะมีความนยิมในอาคารแบบตะวันตกแตการจะกอสรางอาคารโดยยึดถือเอา
อยางตะวนัตกไปเสียทั้งหมดนั้นไมเหมาะกบัสภาพภูมิอากาศแปรปรวนของเมืองบางกอกทีม่ี
ฝนตกบอยและมีแดดจัดในบางครั้ง โดยรวมแลวอาคารแบบคลาสสิคที่ไมมีชายคา มีผนังหนา
และหนาตางนอยอยางฝร่ังจึงไมเหมาะกบัสภาพลมฟาอากาศในสยามเลย ต้ังแตนั้นมา
รูปแบบจึงมีการปรับเปล่ียนใหเขากับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศมากข้ึน  ทาํใหเกิดการ การ
พัฒนารูปแบบการใชเฉลียงรอบอาคาร  
     บางหลังที่เกิดปญหาหลังคาร่ัวซึมก็ไดแกไขโดยนําหลังคาจ่ัวมาปดครอบช้ัน
ดาดฟาเอาไว  หากมีจุดที่ชํารุดมากก็ร้ือช้ันดาดฟาออกแลวซอมสรางใหมใหเปนแบบที่มี
หลังคาคลุม  ดังนั้น การทีเ่กิดลักษณะเชนนี้ไดกลายเปนความพิเศษของลักษณะ
สถาปตยกรรมตะวันตกในสยามในชวงสมัยรัชกาลที่ 5 ในระยะสิบปใหหลังจะพบวางานของ
นายโยอาคิม กราซีเร่ิมมกีารใชหลังคาจั่วหรือปนหยา และเร่ิมมเีฉลียงกนัสาดรอบอาคาร 
ชายคายาวข้ึน เชนที่อาคารสํานักงานของคุกมหนัตโทษ  บางคร้ังพบสถาปตยกรรมแบบนี
โอกอธิคทีน่าํเอาลักษณะของบานเขตรอนมาผสมดวย อยางเชนบานพระยาสุรวงศไวยวฒัน 
เชนการมีเฉลียงเปนตน 
              3.4 ลักษณะแผนผัง และลาํดับของหอง 
      นายโยอาคิม กราซี ออกแบบแผนผังสวนใหญใหมีลักษณะสมมาตร โดยปรับ
ลักษณะไปตามรูปทรงของทีดิ่นหรือหนัหนาไปตามทิศทางของเสนทางคมนาคม มีลักษณะ
ดานซายและขวาเทากัน  นายโยอาคิม กราซีมักจะใชการกาํหนดสัดสวนทางสถาปตยกรรม
แบบคลาสสิคเชนการแบงผังออกเปนสามสวนเปนมุขตรงกลาง เชน ประเภทอาคารพักอาศัย
ไดแกวังบูรพาภิรมย ประเภทอาคารสาธารณะไดแกโรงทหารหนา หรือผังหาสวนเนนสามสวน
ที่มุขกลางและหัวทายเชนธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ เปนตน จะมีผังอาคารบางหลังทีม่ี
ลักษณะสถาปตยกรรมนีโอกอธิคเทานัน้ทีจ่ะไมใชการออกแบบใหสมมาตร แมนายกราซีจะมี
รูปแบบผลงานทีห่ลากหลายแตสวนมากยังคงชอบที่จะใชการกําหนดสัดสวนทาง
สถาปตยกรรมแบบคลาสสิคเขามาปะปนอยูเสมอ อยางเชน เร่ืองของจังหวะของการจัดรูป
ดานมุขหนา แบบประตูชัยที่ใชโครงผนงัรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสทําประตูทางเขาเปนสามชองโดยได
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ใชรูปแบบนี้กบัวังใหมประทมุวัน  แมวาในภาพรวมอาคารน้ันเปนแบบฟนฟูกอธคิ(Gothic 
Revival) เปนตน   

   สวนเร่ืองลําดับของหองในอาคารประเภทท่ีพักอาศัย นายโยอาคิม กราซีไดจัดการ
วางลําดับจากสวนรับรองสวนบริการจนถึงสวนที่แสดงความเปนสวนตัวคลายคลายคลึงกันใน
อาคารพักอาศัยทัง้วงัและบาน แตไมเหมอืนกนัเลยเสียทีเดียว  จะเห็นไดจากแผนผังของวงั
และบาน สําหรับวังมักจัดดานหนาเปนมุขมีหนาจ่ัว หรือมุขที่ทาํหนาทีค่ลายชานบันได หากไม
เปนมุขก็จะใชระเบียงชุดคานโคง หรือระเบียงกนัสาดรอบ ซึ่งระเบียงนี้มีทัง้แบบที่ใชเสารอง
ชายคา และใชแนวซุมโคงเรียงตอกนั   มกัมีหองรับแขกดานหนาและเร่ิมจากหองแรกซึ่งมีชอง
เปดใหเขาสูหองตางๆในตัวบาน  อาทหิองนัง่เลน หองอาหาร หองน้ํา และหองนอน โดยจัด
หองนอนไวดานในสุดทุกชัน้ นอกจากนีก้ม็ีบันไดทายอาคารเหมือนกนัทัง้วงัและบาน เปนตน 
บางคร้ังบานและวังแมจะเปนอาคารพักอาศัยเหมือนกนัแตมีการจัดสรรพื้นที่ตางกนับางคือใน
บานจะใชหองรับแขกเปนหองนัง่เลนหรือหองพักคอยดวยก็ไดสวนวังจะมีหองที่เนนใหเหน็
ระดับความสัมพันธระหวางผูอยูอาศัยกับแขกผูมาเยือนไดมากกวา    
                ในเร่ืองลําดับของหองในอาคารสาธารณะแมจะยังไมพบหลักฐานวาเขาจะเปนผู
เสนอความคิดการออกแบบดวยตัวเองต้ังแตแรกหรือออกแบบตามความชอบของลกูคาก็ได
แสดงลักษณะพิเศษของอาคารแตละแหงไดดี และคอนขางมีความเฉพาะตัวในหนาที่ของ
อาคารนัน้ๆ โดยเนนการแบงหองเปนแบบสมมาตรและมีการขยายพืน้ที่ในบางกรณี ตัวอยาง
การจัดหองที่สมมาตรในกรณีศึกษาไดแก โรงทหารหนา โรงภาษี เปนตน ในโรงทหารหนามี
การแบงหองใหเจาพนักงานเปนหองที่เทาๆกัน เนื่องจากเปนอาคารขนาดใหญและมีดานยาว
ที่ยาวมากนายโยอาคิม กราซีแบงจัดหองเปนจังหวะละสองหองโดยคัน่ดวยหองวางขนาดเล็ก
หนึง่หอง  และมีลานโลงสําหรับฝกทหาร  สวนการวางผังโรงภาษีหรือศุลกสถานนัน้ มีแผนผัง
คลายรูปตัวอักษรอี(E)ทอดตัวขนานทิศทางแมน้ํา การแบงพืน้ที่ใชสอยที่สวนปกอาคารทัง้สอง
ฝงคือดานซายและขวา ตัวอาคารมี 4 ชั้น โดยแบงเปนฝงละ 3 หองในต้ังแตชัน้ลางถงึชัน้สาม 
มีชั้นสี่เทานั้นที่มีเพียงหองเดียว การจัดจังหวะของหองต้ังแตชั้นลางถึงชัน้สาม อาคารที่ปก
อาคารแตละฝงมีการวางหองทาํงานในจังหวะที่ตอเนื่องกันโดยเวนที่ค่ันจังหวะเฉพาะสวน
บันไดข้ึนลง  ขนาดสัดสวนของหองที่ปกอาคารนัน้ใชหองโถงกลางค่ันหองที่ขนาดเล็กกวา  มี
เฉพาะปกอาคารฝงตะวนัตกของช้ันสามเทานัน้ที่ใชหองโถงสําหรับจัดงานร่ืนเริงกนิพืน้ที ่ 2 ใน 
3 ของปกอาคาร เปนตน 
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    ในขณะที่สถาปตยกรรมประเภทศาสนสถานจะไมมีหองอะไรเพราะตองการเพียง
พื้นที่โถงสําหรับฝูงชนผูมาทาํพิธกีรรมทางศาสนา หากเปนอาคารพาณิชยก็จะใชการออกแบบ
ที่แตกตางกันออกไป หรือยึดถือแนวคิดการออกแบบตามที่ลูกคาอยากใหทาํ  เชนธนาคาร
ฮองกงและเซ่ียงไฮ(ภาพที่ 136 ) ซึ่งไมมหีลักฐานแผนผัง แตคําบรรยายที่ลงขาวหนังสือพิมพ
ตอนหนึ่งแสดงใหเห็นวาเจาของธนาคารมีความตองการใหเปนทั้งทีท่ํางานและท่ีอยูอาศัยได
ดวย ความวา  
 

         “…เหนือชั้นแรกขึ้นไปมีหองตอนรับหรือหองรีเซพช่ัน(Reception Room)ขนาดใหญ
สองหอง มีหองรับประทานอาหารอยูตรงกลางพื้นที่เปดโลงภายในโถงระเบียง(Verandah) 
ซึ่งโถงระเบียงจะวางตัวเปนแนวโอบลอมตลอดตัวอาคาร  กระด่ิงไฟฟาและอุปกรณ
นวัตกรรมสมัยใหมหลายชนิดไดนํามาติดต้ังเพื่ออํานวยความสะดวกสบายแกผูที่อยูใน
อาคารมากเทาที่จะเปนไปได…ตรงมุมดานขวามือมีบันไดขนาดเล็กซ่ึงนําไปสูชั้นสอง ซึ่ง
ประกอบไปดวยหองนอนจํานวนส่ีหอง  และทางดานหลังหองนอนเหลานี้มีหองน้ําอีกสาม

หองเพื่อความสะดวกสบาย…”9 
 

   3.5 การกอสราง 
  โดยมากแลวสถาปตยกรรมที่เปนผลงานของนายโยอาคิม กราซีมีการกอสรางโดยใช

โครงสรางระบบผนังรับน้ําหนัก  วัสดุกอสรางหลักยงัคงเปนไม อิฐ หนิ ปนู ทราย มีเหล็กหลอ
บางในบางสวนของอาคาร  ในชวงนัน้นอกจากหางกราซีบราเดอรสของนายกราซีก็มีหางไม
ขนาดใหญในบางกอกอีกหลายหาง เชน หางบอรเนยีว หางบอมเบยเบอรมา และหางบอนเนอ
วิลลอันเปนทีท่ํางานแหงแรกของนายโยอาคิม กราซีเปนตน ขอจาํกดัของการกอสรางประการ
หนึง่ของการซือ้ไมคือตองรอซื้อไมตามฤดูกาล โดยในชวงฤดูน้ําหลากจะมีพอคาไมนาํไมมา
ขายในบางกอกโดยมัดทอนซุงติดกันแลวขนสงลําเลียงมาทางแมน้ําจากภาคเหนือของสยาม  
หากนอกฤดูกาลขนสงตองสัง่ซื้อภายหลัง ซึ่งอาจแพงกวาเดิมหรือมโีอกาสที่จะถกูปฏิเสธจาก
พอคาเพราะไมหมดหรือมีการกักตุนสินคาไว ดังนัน้อาจจะหาไมไมไดทันกาํหนดระยะเวลาท่ี
การกอสรางจะตองแลวเสร็จ 

    ระบบฐานรากทีป่รากฏในงานของนายกราซีโดยมากใชทอนซงุไมสักผาซีกวางเปน
แพ  อยางเชนที่สถานทูตโปรตุเกส  วังบูรพาภิรมย  บานของเจาพระยาสุรวงศไวยวัฒน สวน

                                                 
                    9 “The Hongkong and Shanghai Bank In Bangkok” The Strait Times,8 August 1890,Page 3. 
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อาคารที่มหีลักฐานการใชเสาเข็ม และทอนซุงไมสักเปนที่แนนอนคือ  วงัพระองคเจาสายสนทิ
วงศ บางคร้ังพบการใชไมหมอนรางรถไฟมาเปนสวนหนึ่งในการกอฐานรากอาคาร อยางเชนที่
โรงเรียนสุนนัทาลัย เปนตน เนื่องจากนายกราซีรับเหมาทาํทางรถไฟทัง้ในสยามและมะละกา 
อาจจะมวีัสดุเหลานี้เหลือใชจํานวนมาก  บางอาคารมีหลักฐานวามีการผสมน้ําออยลงไปใน
สวนผสมของปูนฉาบดวย เชนที่บานของพระยาสุรวงศไวยวัฒน 

    สวนวัสดุกอสรางจําเปนอื่นๆอาท ิ อิฐ และกระเบ้ือง หากเปนวัสดุที่มีอยูแลวใน
สยามบอยคร้ังไดวัสดุคุณภาพไมดีเทากับอิฐฝร่ัง จนตองมีผูริเร่ิมทาํอิฐที่มีคุณภาพข้ึนมา นาย
ชางฝร่ังบางรายมีโรงงานทาํอิฐและกระเบ้ืองข้ึนในบางกอกแลวเชนนาย จอหน คลูนิส  สวน
ลูกคารายใดตองการวัสดุคุณภาพดีและมีทุนทรัพยมากพอก็มกีารสัง่นาํเขามาเชน การสัง่
กระเบ้ืองชัน้ดีจากเมืองมารเซย(Marseilles)ในฝร่ังเศสมาใชสรางบานเจาหม่ืนไวยวรนารถ 
เปนตน บรรดาเคร่ืองเรือนตางๆนายโยอาคิม กราซีสวนมากส่ังนาํเขาจากยุโรป เชน บนัได
เวียน เคร่ืองเรือนจากตริเอสเต เคร่ืองเรือนจากปารีส นาฬิกาและระฆังจากเมืองมลิาน  หรือ
วัสดุตกแตงอาคารที่ตองการความพิเศษกส่ั็งทาํข้ึนพิเศษเชนปราสาทหลอจากโลหะที่ส่ังทํา
ข้ึนมาเพื่อประดับบนยอดศาลสถิตยยุติธรรมและสิงหโตคูประดับทางเขาศาสสถิตยยติุธรรมที่
ส่ังใหหลอมาจากเวนิซเปนตน ทัง้นี้นอกจากงานรับเหมากอสรางทาํตึกเรือนของบริษัทกราซีบ
ราเธอร นายโยอาคิม กราซียงัประกอบธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายสินคานําเขาจากยุโรปดวย 
จึงทาํใหมกีารติดตอส่ังซื้อส่ิงของมาคาขายในหางอยูเสมอ  วัสดุที่ใชประกอบการกอสรางจึงมี
ที่มาจากหลายแหลงทั้งในสยามเอง และจากตางประเทศ   

    นอกจากเอกชนหรือบานพักอาศัยสวนบุคคลที่มาวาจางนายโยอาคิม กราซี
โดยตรง  หากเปนพระราชวงัหรืออาคารสําคัญตางๆของรัฐการจะวาจางใครมาทําการกอสราง
ตองผานการเลือกสรรโดยแมกองวาจะเลือกจางเหมาชางฝร่ังคนไหน ซึ่งแมกองนัน้สวนใหญ
เปนเช้ือพระวงศหรือขุนนางตําแหนงสูงทีม่ีความรูในทางชางและราชสํานักเปนอยางดี  เหตุที่
นายโยอาคิม กราซีถูกเลือกใชงานอยางตอเนื่องอาจเปนเพราะคิดราคาไมแพง ออกแบบ
อาคารไดสวย หรือทํางานเสร็จทันกาํหนดอยูเสมอ  ในสวนการกอสรางไดวาจางแรงงานชาว
สยาม ชาวจีนและชาวทวาย10เปนตน    
             3.6 ลักษณะการใชงานและคุณภาพของอาคาร 

                                                 
                     10 สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ.ร.5บ/20.พระยาสุรศักด์ิข้ึนอยูตึกใหมศาลาแดง และสงรูปตึกมาทูลเกลาถวาย 
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   สําหรับเร่ืองลักษณะการใชงานในสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซี พบวา
อาคารเร่ิมมีพืน้ที่สําหรับดําเนินกิจกรรมทีห่ลากหลายมากกวาอาคารสมัยกอน โดยอาคารพกั
อาศัยมักจะมีหองรับแขกและหองนัง่เลน บางหลังแสดงระดับความเปนสวนตัวของผูอยูอาศัย
ดวยการที่ทาํหองนั่งเลนหลายหองโดยมีหองนัง่เลนปกติของบานหรือวงักับหองนั่งเลนสวน
บุคคลซึ่งมักจะอยูติดกับหองนอนของเจาของหองนัน้ บางหลังแสดงใหเหน็วาเร่ิมมีสวน
สาธารณะมาปรากฏในอาคารพักอาศัยบางเชน การมีหองทํางาน หองรับแขกขนาดใหญ
ภายในอาคารที่พกัอาศัยเปนตนวา วงับูรพาภิรมย  พระทีน่ั่งวโรภาษพิมาน  ในขณะเดียวกนั
การมีหองรับแขกหลายหองยังแสดงใหเหน็การแบงระดับความสัมพนัธของผูมาเยือน เชน วัง
ใหมประทมุวนั   

    สวนการใชงานในอาคารสาธารณะมักมีพื้นที่ใชงานเฉพาะดานมากข้ึนใน
หนวยงานเดียว เชน หองเกบ็อาวุธยุทธภัณฑ หองทาํงาน ฉางขาว โรงฝกมา และลานฝกทหาร
ในโรงทหารหนา, หองนิรภัย ลอบบ้ี เคานเตอรธนาคาร หองนอน หองน้าํ และหองอาหารใน
ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ,โรงครัว โรงซักลาง หองพยาบาลประจําหนวยงาน โรงเก็บอุปกรณ
ตางๆ และหองขังในคุกมหนัตโทษ เปนตน  การมีอาคารทีห่ลากหลายประเภท และพ้ืนที่
ดําเนนิกิจกรรมที่หลากหลายน้ันแสดงใหเห็นการปรับตัวของคนสยามกับสถาปตยกรรมแบบ
ใหมทัง้ตัวผูอาศัย ผูใชอาคารนั้นหรือผูที่มาติดตอสัมพันธ 

    ในเร่ืองคุณภาพของผลงานออกแบบกอสรางของนายโยอาคิม กราซีนัน้ เหน็ได
ชัดเจนวามีความงามที่เปนไปตามงบประมาณและฝมือชาง ซึ่งเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งคือ
ตัวงบประมาณอันรวมไปถงึความตรงเวลาในการชําระเงนิคาจางดวย เพราะสงผลตอการ
คัดเลือกวัสดุกอสรางมาใชงานซ่ึงหากเงนินอยอาจไดวัสดุกอสรางคุณภาพดีปานกลางหรือ
คุณภาพตํ่า หรือหากการไดเงินมาจัดซื้อวสัดุลาชาอาจทําใหของคุณภาพดีหมดกอน  และการ
จายคาจางผิดเวลายังสงผลตอความใสใจในรายละเอียดของผูกอสรางดวย แตโดยรวมแลว
คุณภาพอาคารคอนขางอยูในระดับดี จะเห็นไดจากความถูกตองตามไวยากรณสถาปตยกรรม
ตะวันตก  และอาคารสวนมากคอนขางคงทนถาวรซ่ึงมีอาคารหลายหลังที่ยงัสามารถทรงตัว
อยูไดจนถึงปจจุบัน แมอาจมีปญหาเกดิข้ึนเนื่องจากสภาพภูมิอากาศในสยามนัน้อยูในเขต
ภูมิอากาศแบบรอนชื้น มีฝนตกบอย ทําใหมีบางอาคารที่ประสบปญหาดาดฟาร่ัวซมึบอยจน
ตองแกปญหาโดยร้ือช้ันดาดฟาออกแลวดัดแปลงโดยใชหลังคาหนาจ่ัวแทน เชน ทีพ่ระทีน่ั่งวโร
ภาษพิมานในพระราชวงับางปะอิน สวนบางอาคารที่ไมไดร้ือหลังคาดาดฟาก็ใชวิธีการนาํ
หลังคามาปดครอบช้ันดาดฟาไปเลยก็มี ตัวอยางเชน วงัใหมประทุมวนั วังบูรพาภิรมย เปนตน  
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     อีกปญหาหนึง่คือบางอาคารมีการทรุดตัว เนื่องจากพื้นดินของบางกอกนิ่มในบาง
พื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่ต้ังอยูไมไกลจากแมน้ํา แมจะมกีารกอฐานรากแบบใหมแตสภาพดิน
ก็ยังคงยวบอยู และวัสดุกอสรางทีม่ีในสยามบางอยางนัน้ยงัดอยคุณภาพ เชน อิฐ ซึ่งในเวลา
นั้นการผลิตอิฐในสยามยงัไมไดมาตรฐานตะวันตก เชน ที่โรงทหารมา โดยมีขาวลง
หนงัสือพมิพวาเกิดการพงัถลมลงมาของมุขหนา อาคารดังกลาวถูกร้ือไปแลวจึงไมเหลือ
หลักฐานใหเหน็ในปจจุบนั  สวนอาคารที่มีหอคอยสูงมักเกิดปญหาแตกราวหรือมกีารทรุดตัว 
ตองร้ือลงกอนที่จะเกิดอุบัติเหตุ อยางเชน หอนาฬกิาบนศาลสถิตยุติธรรม หอนาฬกิาดานหลัง
โรงทหารหนา เปนตน    
 
4. การประเมินคุณคางานสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซี 

  4.1 คุณคาของสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีในทรรศนะของคนรวม
สมัย 
       4.1.1  กรณีที่มีผูวิจารณดวยทรรศนะในเชิงบวก 

   ตัวอยางของกรณีที่ไดรับคําชม เชน อาคารศุลกสถาน โดยมีการกลาวไวในหนังสือ 
Bangkok Times Guide Book ป ค.ศ.1890(พ.ศ.2433) มีเนื้อความไววา 
          "เปนสถานทีง่ดงามแหงหนึง่ในบรรดาสถานที่ซึ่งสรางข้ึนในกรุงเทพฯ ภายในระยะ 
10 ปที่ลวงมานี้ และต้ังอยู ริมแมน้ําในทีส่งาผาเผย เนือ้ที่ซึ่งใชเปนทาเรือ โกดังสินคา ตัวตึกที่
ทําการ และท่ีอยูพนกังานที่เกี่ยวของกับศุลกสถาน โดยตรง มีขนาดกวา 10 เอเคอร (3-4ไร) 
ทาเรือมทีางสะดวกสําหรับขนถายสินคาจากเรือลําเลียง แมเรือกลไฟขนาดใหญกนิน้าํ  ก็
สามารถเขาเทยีบขนสงสินคาได มีโรงพกัสินคา และท่ีพกัพนักงาน ตัวตึกใหญนั้นรูปทรง
งดงามมี 3 ชั้น"  นอกจากนี้ยงัมีการกลาวชมอีก เชน จดหมายเหตุสยามไสมย ของหมอสมิท  
ไดกลาวชมความเจริญของกรุงสยามซึง่บางแหงออกเสียงชื่ออาคารไมเหมือนในปจจุบันแลว
วา “....บัดนีม้ตึีกใหญๆงามมากหลายแหง  คือพระที่นัง่บรมราชสถิตยมโหฬาล  พระที่นัง่มูลส
ฐานบรมอาศน  พระที่นัง่สมมุต์ิเทวราชอุปบัตต์ิ  พระทีน่ั่งจกัรกรีมหาปราสาท  พระที่นัง่อนนัต
สมาคม(หลังเกา)  พระทีน่ั่งสุลาไลยมหาปราสาท  พระทีน่ั่งสุไทยสวรรย  แลโรงทหาร
มหาดเล็ก  โรงทหารหนา  แลทิมดาบกรมวัง ทิมดาบตํารวจ โรงกระสาปน โรงทหารหนา(โรง
ทหารมา?)  ตึกเสาชิงชา  แลตึกเจานายขาราชการผูมีทรัพย หลายสิบบานตามลําแมน้ํา
เจาพระยาต้ังแตสามเสนถงึบางคอแหลม  แลในกําแพงพระนครก็มากแหง  ที่ถนนเจริญกรุงก็
มีตึกตลอดไปทั้งนั้น เปนท่ีสงางามแกบานเมืองเปนอันมาก  พระเดชพระคุณของสมเด็จพระ
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มหากษัตราธิราชเจา ทรงเมตตาทะนุบํารุงพระบรมวงษานุวงษแลขาราชการ ราษฎร  ไดไปมา
คาขายกับตางประเทศ แลเปดการคาขายใหทวีข้ึนทกุๆป ทรัพยสมบัติจึงทวีเจริญข้ึนใน
แผนดินหลายสิบเทาหลายสิบสวน....”11 

     หากเปนการชมของลูกคาโดยตรง มีตัวอยางในขอความตอนหนึ่งจากหนงัสือพมิพ 
Straits Times Weekly ของสิงคโปรในคอลัมน Bangkok News ลงขาวที่อางอิงจาก
หนงัสือพมิพบางกอกไทมสฉบับ วนัที ่ 24 กันยายน ค.ศ.1883(พ.ศ.2426) เขียนถึงพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเกี่ยวกับการสรางปอมปนวา “…ปที่แลว
เราพูดถงึการเสนอใหสรางความแข็งแกรงของปอมที่ปากนํ้า ดวยพลังของเจาหนาที่ตอนนี้ทาํ
ไปไดกาวหนาแลว  ปอมผีเส้ือสมุทรนัน้สรางไดยอดเยีย่มและมีกองทหารรักษาการณก็ไดรับ
การฝกใชปนมา  ที่เราไดทาํการทดสอบไปเปนที่นาพอใจมาก..”12   

      4.1.2 กรณีที่มีผูวิจารณดวยทรรศนะในเชิงลบ 
   สวนที่ไมไดกลาววิจารณตัวผูสรางโดยตรง แตรายงานสภาพเหตุการณไวชัดเจนแต

แสดงใหเหน็ถงึคุณภาพความแข็งแรงของอาคารหรือคุณภาพวัสดุทางออม คือ เชนขาว
หนงัสือพมิพทีล่งใน จดหมายเหตุสยาม พ.ศ.2426 ไดรายงานขาวโรงทหารมาถลมลงมาต้ังแต
ยังกอสรางไมแลวเสร็จวา  “ตึกแถวนีน้ายหางแครซี โปรเธอ แอนโก   เปนผูรับเหมากอ ตึกยัง
ไมทันแลวดี มคิวามฦากันวา  ขางหนึ่งขางมุขตึกนั้นพงัทลายลง   ลูกจางผูทาํการอยูคนหนึ่ง  
มิดอยูใตอิฐปูนทีพ่ังลงนัน้  เขาภากันขุดหาตัวลูกจางนัน้  ไดตัวเจบบาง แตหาตายไม”13 

    สวนผูทีว่ิจารณอาคารแบบใหมในสยามก็มี เชน ในบันทึกของนายชาลส บูลส( 
Charles Buls) อดีตนายยกเทศมนตรีประจํากรุงบรัสเซลสแหงเบลเยยีม  เมื่อคร้ังเดินทางมา
สยามในป ค.ศ.1900(พ.ศ.2443) แสดงคําวิจารณอาคารแบบตะวันตกในสยามอยางไมปล้ืม
นัก โดยกลาววา  

 
                 “…อาคารทั้งหลายกอสรางโดยบริษัทรับเหมาของชาวเยอรมันและอิตาเลียน ตัว
อาคารทําแบบยุโรปอยางไมสมบูรณ  หนาหนักและดูจะเปนแบบเดียวกันไปหมด  พวกเขา

                                                 
                      11จดหมายเหตุสยามไสมย .เลม 3 แผน 25 วันพุฒ เดือนสาม แรมสิบสองคํ่า ปวอก ฉอศก 1246 ตรงกับ 
พ.ศ.2427  และค.ศ.1884   
                      12Straits Times Weekly. Issue, 4 October 1883, Page 10 
                      13จดหมายเหตุสยามไสมย.เลม 3 แผน 3 วันพุฒ เดือน 10 ข้ึน 4 คํ่า ปมะแม เบญจศก 1245 หนา 19  ตรง
กับ พ.ศ.2426 และ ค.ศ.1883   
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แสดงแนวอิฐและปูนกอ ขอตอท่ีใชนั้นก็ทําแบบทิ่มเขาไปในเนื้อปูน  แลวก็เลียนแบบลาย

กอนหินขนาดใหญอยางลวกๆภายใตปูนฉาบท่ีมีสีเหลือง...”14   
 
   แมคําวิจารณนี้จะไมออกนามนายโยอาคิม กราซี แตอาจเหมารวมถึงสถาปตยกรรม

ในบางกอกทีม่ีการแสดงถงึการรับอิทธิพลตะวันตก ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวมีจาํนวนหลายหลัง
ที่เปนผลงานของนายโยอาคิมกราซีและบริษัท 

   4.2 คุณคาของสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีในทรรศนะสวนตัว 
      4.2.1 คุณคาทางประวัติศาสตร สงัคมและวัฒนธรรม 

   จากการศึกษาสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีทําใหเห็นความหลากหลาย
ทางดานผลงานสถาปตยกรรมที่ออกแบบทําใหเหน็สังคมสยามที่กาํลังปรับตัวไปสู
ความกาวหนาอยางรวดเร็ว  และจากการที่สรางผลงานอ่ืนๆไปพรอมกับประกอบธุรกิจรับทํา
ตึกเรือน อาท ิ การวางแผนขุดคลองเอาน้าํเขานา การกอสรางทางรถไฟ การตอเรือ การเสนอ
โครงการทําเหมืองทอง การกอสรางปอมปนนัน้ไดสะทอนใหเห็นถึงการเปนบุคคลที่เปน
ผลผลิตมาจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในยโุรปชวงสมยัคริสศตวรรษที่ 19  ผลงานทีไ่ดทําไวใน
สยามเหลานีท้าํใหเห็นความสามารถในการเปนนกัปฏิบติัของนายโยอาคิม กราซีที่สามารถ
ปฏิบัติงานชางไดหลายอยางในบุคคลคนเดียว  ซึง่หลายผลงานทีน่ายโยอาคิม กราซีสราง
ข้ึนมานั้นลวนแตเปนส่ิงอันพึ่งปรากฏข้ึนในสยามเปนคร้ังแรก  ในขณะเดียวกนัก็สะทอนให
เห็นถึงวิสัยทัศนของผูนาํประเทศสยามเองสยามที่เปนผูคัดเลือกส่ิงจําเปนตางๆอันจะทําให
สยามเจริญรุดหนา เพื่อความสะดวกสบายตามกาลสมัย  และเพือ่ความปลอดภัยของชาติ
จากประเทศลาอาณานิคมทัง้หลาย  อีกทัง้อาคารทั้งหลายยังแสดงออกถึงรสนิยมของบุคคลที่
ซึมซับรับเอาอิทธิพลทางวัฒนธรรมตะวนัตกจากหลายทาง สะทอนใหเห็นถึงกลุมผูนําชาว
สยามที่ตองการมีวิถีชวีิตที่สุขสบายแบบฝร่ังในการจัดวางแผนผังที่อยูอาศัย เชน พระราชวงั 
วัง และบานเรือน  ทัง้ในกลุมที่พกัอาศัยของขุนนางรุนเกาที่เลือกรับอิทธิพลเพยีงรูปแบบ
ตะวันตกบางประการเทานัน้โดยการกําหนดพืน้ที่ดําเนนิชีวติในอาคารนั้นยงัมีรสนยิมอันสืบ
เนื่องมาจากบรรพบุรุษ ตางไปจากกลุมขุนนางและเชือ้พระวงศรุนหลังทีพ่รอมที่จะ
เปล่ียนแปลงวธิีการจัดพืน้ที่ใชสอยในบานเรือนใหสนองความตองการใชวิถีชวีิตการอยูอาศัย

                                                 
                    14 Charles Buls.Siamese Sketches,trans.W.E.J.Tipps, Bangkok,1994(prig.ed.Paris,1901),12, ใชอางใน 
Maurizio Pellegi. “Purveyors of Modernity? European artists and architects in turn-of-the –century in Siam” Asia 

Europe Journal (2003) 1:91-101. 
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อยางชาวตะวนัตกทัง้ส้ิน  อีกประการหนึง่ที่สังเกตไดคือ การแสดงฐานานุศักด์ิในอาคารพัก
อาศัย  อาทขินาดของอาคาร สวนประดับ  ซึ่งสะทอนใหเห็น การมีขอจํากัดในการประดับ
อาคาร   

   สวนการทํางานรวมกบัชางชาวสยามแตละแหงก็มีอุปสรรคตางกันบางคลายกนั
บาง  อาคารหลายหลังมปีระวัติการกอสรางทีพ่บช่ือบุคคลซ้ํากันหรือเกี่ยวของกนัของผูทีจ่าง
เหมานายโยอาคิม กราซี  ซึ่งบางคร้ังมีการรวมงานกันในการประกอบกิจการหรือทาํโครงการ
กอสรางอ่ืนๆดวย แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของนายโยอาคิม กราซีกับลูกคาหรือเจานาย
ชาวสยามในแบบที่เกื้อกูลกนัอยู  แตการรองเรียนของชนช้ันกรรมาชีพเพื่อตอสูกับการเอารัด
เอาเปรียบของนายจางนัน้ แมจะเคยเกิดข้ึนแลวในซีกโลกอ่ืนมานานแตสําหรับสยามแลวพึง่
จะเร่ิมพบอยางชัดเจนในงานกอสรางสถาปตยกรรมในสมัยตนรัชกาลที่ 5 นี้ ซึ่งแสดงใหเห็นวา
การศาลไดพฒันาไดกาวหนาข้ึนกวาแตกอน  และพบวานายโยอาคิม กราซีเปนฝายจําเลยเสีย
มาก แสดงใหเห็นถึงความไววางใจที่ลดนอยลงของชางสยาม ชางจนีที่มีตอนายโยอาคิม กรา
ซีในการรับทํางานช้ินตอไป  อยางไรก็ดี หลักฐานประวัติศาสตรตางๆทีม่ีอาจยงันอยเกินกวาที่
จะตัดสินบุคคลคนหนึ่งในอดีตได  ขอดีประการหนึ่งคือสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซี 
เปนปรากฏการณทางการกอสรางอาคารรูปแบบใหมข้ึนมาในสยาม  แสดงใหเห็นถึงความ
เจริญของกรุงสยามในชวงเวลานั้นที่สังคมไดพัฒนาไปในหลายๆดาน ซึง่ตัวอาคารทุกหลังลวน
แตมีคุณคาทางประวัติศาสตรของทุกองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งตอการทหาร การโยธา การรถไฟ 
การคมนาคม การคาขาย  การศาล การแพทย และการศึกษา เปนตน  

      4.2.2 คุณคาทางศลิปะและสถาปตยกรรม 
     สถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีเปนตัวอยางหนึ่งที่มีความสําคัญในการ

สะทอนยุคสมยัคือ  เปนผูที่นาํความรูการกอสรางอาคารแบบตะวันตกที่สรางอยางมีระเบียบ
แบบแผนเปนคร้ังแรก  นอกจากนี้ยงัมีการประยุกตความเปนมืออาชพีกับสภาพแวดลอมที่ไม
คุนเคยอยางสยามได  โดยใชระเบียบวิธีการแบบสถาปตยกรรมตะวันตกหากแตยังยึดถือ
วัฒนธรรมการกอสรางอาคารบานเรือนแบบสยาม  ทําใหทราบวาแมชาวสยามจะมีชางฝร่ัง
ฝมือดีที่พรอมจะกอสรางอาคารแบบตะวันตกทัง้หลังได แตชวงระยะแรกเร่ิมที่นายกราซี
ทํางานใหชาวสยามนั้นลูกคาชาวสยามยงัชนิกับวิถีชวีิตแบบสยามอยูทั้งดานความเชื่อในการ
สรางที่อยูอาศัย  ทัง้เร่ืองที่ต้ังของอาคาร การจัดผังบริเวณ การจัดผังอาคารทั้งสาํหรับ
สํานักงาน หรือสําหรับครอบครัวแบบสยาม แตหากเปนอาคารที่มหีนาที่พิเศษเฉพาะดานชาว
สยามก็ไมไดปฏิเสธการมพีื้นที่ใชสอยอยางใหม  การศึกษาในแตละอาคารยังพบลักษณะการ
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กอสรางที่คลายกันในบางอยาง คือการใชทอนซงุเปนฐานราก  และรองรอยการประดับอาคาร
ตลอดจนองคประกอบสถาปตยกรรมบางประการยงัเปนสวนหนึ่งที่เปรียบเสมือนส่ิงแทนตัวผู
ที่ออกแบบอีกดวย  เชน การจัดแผนผัง  ลักษณะการออกแบบสถาปตยกรรมที่เนนความ
สมมาตร  ลักษณะของหนาตางประตู  สวนประดับประดับอาคารตางๆ  สวนประดับหลังคา 
เปนตน  สําหรับการกอสรางอาคารสาํคัญแบบใหมของประเทศทีน่ายโยอาคิม กราซีได
ออกแบบโดยรวมแลวแสดงลักษณะไวยากรณทางสถาปตยกรรมที่ถกูตอง  อาทิ โรงทหารหนา  
พระทีน่ั่งวโรภาษพมิาน วังใหมประทุมวนั  ฯลฯ 
               แมวาสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซจีะมีการกอสรางสถาปตยกรรมภายใต
ขอจํากัดตางๆ ในอาคารแตละหลัง แตคุณคาศิลปะประการหนึง่ที่แสดงใหเหน็คือการ
ออกแบบที่ใสใจในรายละเอียดทําใหตัวสถาปตยกรรมมีความงามทีล่งตัว ทาํใหเกิดการผลิต
ซ้ํา  อยางเชน อาคารสําคัญของรัฐที่ตกแตงรูปดานหรือการแตงชองเปดบนผนงัที่สวยงามไดมี
ผูนําแบบอยางไปใชในการสรางเรือนแถว หรือบางอาคารอาจสงอิทธิพลทางรูปแบบใหอีก
อาคารหนึ่งเหตุเพราะช่ืนชมในความงาม เชน ศาลสถิตยยุติธรรมเปนแมแบบใหกับการ
กอสรางศาลมณฑลอยุธยา(ภาพที ่ 138-139) สวนอาคารที่ไดนําหนาที่ใชสอยในอาคารที่นาย
โยอาคิม กราซีออกแบบไปปรับใชในการออกแบบอาคารในสมัยตอมาอยางชัดเจน ไดแก 
ธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮอันเปนแมแบบใหสยามคิดสรางธนาคารสยามกัมมาจล(Siam 
Commercial Bank หรือ ธนาคารไทยพานิชยสาขาตลาดนอย) เปนตน(ภาพท่ี 137)  อีก
ตัวอยางหนึ่งคืออนุสาวรียหรืออนุสรณความทรงจําแบบฝร่ังไดสงอิทธพิลใหกับการสราง
อนุสรณตางๆ เปนตนวาการถายแบบสุสานนายเฮนร่ี อาลบาศเตอรไปสรางในวดัราชบพิตร  
นอกจากนีน้ายโยอาคิม กราซียังเปนผูริเร่ิมวางรากฐานแกชางชาวสยามในทางปฏิบัติการ
กอสรางกอนจะมีวิชาชางกอสรางสาขาตางๆในสยามทีพ่ัฒนาข้ึนในสมัยตอมา  ถือเปน
คุณูปการตอดานการประกอบอาชีพของชางในสยามประการหนึง่  โดยโรงงานของบริษัทก
ราซีบราเธอรเปรียบเสมือนแหลงฝกงานของชางฝร่ัง  วิศวกร เสมียน ผูจัดการ รวมไปถึงชาง
ปูนกอ และชางไมฝมือดีกอนจะแยกมาทาํงานเอง  อาทิ นาย Carlo Allegri ผูที่ยายออกมารับ
ราชการกรมโยธาธิการ  และทําตึกสํานักงานกรมโยธาธิการตลอดจนงานกอสรางของรัฐใน
เวลาตอมาดวย, นาย F. V. De Jesus มาประกอบกิจการคาไม บริษทัศรีราชา และนาย P. B. 
C. Kinch (มิสเตอรกิงค)ผูออกแบบหาง East Asiatic อยูขางโรงแรมโอเรียนเต็ล เปนตน   
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      4.4.3 คุณคาทางดานจิตใจ 
    สําหรับนายโยอาคิม กราซี  ผูศึกษามีความเหน็วา อาคารที่แสดงถึงคุณคาทาง
จิตใจไดชัดเจนที่สุดของนายโยอาคิม กราซีคืออาคารประเภทอนุสรณความทรงจํา  โดยเฉพาะ
สุสานของนายอันโตนิโอ กราซี(Antonio Grassi)ที่แมจะเปนส่ิงกอสรางขนาดไมใหญโต แตมี
ลักษณะทางสถาปตยกรรมที่แสดงใหเหน็ถึงแนวความคิดของนายโยอาคิม กราซีมากที่สุด 
การเลือกแบบปรางคของสยาม แสดงใหเห็นวาสยามเปนความทรงจําอันอมตะ  สะทอน
ออกมาในการออกแบบโดยปราศจากสินจางรางวัลใดๆ ซึ่งส่ิงนี้เองเปนคุณคาทางจิตใจที่
แสดงออกผานทางสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซี  สวนความมีลักษณะเฉพาะตนใน
ผลงานที่สยาม นายโยอาคิม กราซีแสดงความเปนตัวตนไมมากเทาใดนัก เพราะตองตามใจ
ลูกคาผูมีรสนยิมในสถาปตยกรรมตะวนัตก แตอยางไรก็ดี ผลงานของนายโยอาคิม กราซี
ทั้งหลายที่อยูในสยามก็มีความชัดเจนทางรูปแบบศิลปะตะวันตกสูงมาก  และยดึถือความ
ถูกตองทางไวยากรณสถาปตยกรรม   โดยงานสถาปตยกรรมทุกงานมีประวัติการกอสรางที่
นาสนใจ  แมจะไมมีไดถายทอดคุณคาทางจิตใจออกมาโดยตรง แตสถาปตยกรรมแตละหลังที่
สรางแลวเสร็จทําใหเหน็ความมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนในการสรางอาคาร  ในกระบวนการ
กอสรางอาจมคีดีความเกิดข้ึน  ทําใหเหน็ถงึอุปสรรคและขอพิพาทในการทํางานตางๆ และ
เห็นความพยายามของคนแตละฝายทั้ง  นายโยอาคิม กราซี  และชาวสยามที่เกี่ยวของ  รวม
ไปถึงความใสใจในการออกแบบสวนตางๆใหสวยงามและมีประโยชนใชสอยอยางทีสุ่ดดวย  
ความไมครบของหลักฐานแบบกอสรางสถาปตยกรรมของกราซีในปจจุบันเปนอุปสรรคอยาง
หนึง่ในการศึกษา  แตหลักฐานที่พบเพิ่มเติมเร่ือยๆทําใหเกิดความนาคนหาเพิม่ข้ึน  อาคาร
เหลานั้นเปรียบเสมือนอนุสรณของนายโยอาคิม  กราซี เชนเดียวกับที่สยามเปนอนุสรณความ
ทรงจําในหวงหน่ึงของชีวิตนายโยอาคิม กราซี 
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ภาพที ่132 (บนซาย)ทาํเนยีบขาว( White House )สหรัฐอเมริกา ในภาพพมิพ ค.ศ.1793   
                 (บนขวา)ผังพืน้ ลางซาย รูปถายดานหนาและ(ลางขวา)รูปถายดานหลังในปจจุบนั   

ที่มา : The White House Association.Interpreting Buildings/Designing The White 

House(Online).Accessed 5 November 2011.Available from 
http://www.whha.org/whha_classroom/classroom_documents-1792.html 
 

 
ภาพที ่133  (ซาย)วิลลาปอรโต(Villa Porto a Vivaro di Dueville),เมืองวิเชนซา, อิตาลี สราง 
                  ในป ค.ศ.1554 ออกแบบโดย อันเดร ปลลาดิโอ ,สวนสองภาพสุดทายคือวังกรม 
                  หมื่นราชศักด์ิสโมสร และวังพระองคเจาสายสนทิวงศ ผลงานของนายโยอาคิม  
                  กราซี 
ที่มา : Venetian Villas(Online).Accessed 5  November 2011 .Available from 
http://www.venezia.net/venice/villas/villas-monti-berici.htm ,และ พีรศรี โพวาทอง.ชาง
ฝร่ังในกรงุสยาม : ตนแผนดิน พระพทุธเจาหลวง .(กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,2548),หนา 22.. 
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ภาพที ่134  ภาพถายเกาเรือนรับรองราชทูตโปรตุเกส ภาพถายปจจุบัน และตัวอยางงาน   
                  ออกแบบเรือนรับรองราชทูตของนายโยอาคิม กราซี 
ที่มา : จอรจ มอรเบย.เรือนรับรองเอกอัครราชทตูโปรตุเกส มรดกเคหะสถานแหง

กรุงเทพฯ แปลโดย กรภัทร พฤกษชัยกลุ จัดพิมพโดยสถานทูตโปรตุเกส กรุงเทพฯ กนัยายน 
2549,หนา12.   
 

                                                    
ภาพที ่135  ตราประทับจดหมายของนายโยอาคิม กราซี 
ที่มา : สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ ร.5 อ/8 พระราชทานตราแกมองซเิออรกราซี 
 

 
ภาพที ่136  ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ   
ที่มา : หนังสอืคลังหลวงแหงประเทศไทย (ออนไลน).เขาถงึเมื่อ 4 มกราคม 2555. เขาถงึ
จาก http://www.klangluang.com/th/ 
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ภาพที ่ 137  ธนาคารสยามกัมมาจล 
ที่มา :   ธนาคารสยามกัมมาจล(ออนไลน).เขาถงึเมื่อ 6 ธันวาคม 2554.เขาถงึไดจาก  
http://gimyong.com/talung/index.php?topic=3276.0 
 

 
ภาพที ่138  ศาลสถิตยยุติธรรม  
ที่มา :  ประวติัการกอสรางศาลสถิตยุติธรรม(ออนไลน).เขาถึงเมื่อ 24 ตุลาคม พ.ศ.2553.
เขาถึงไดจาก
http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2009/08/K8223431/K8223431.html 

 
ภาพที ่139 ศาลมณฑลอยธุยา สรางโดยผูรับเหมาชาวจีนในสยาม  
ที่มา : พิพิธภัณฑศาลไทย.ประวัติศาลแขวงอยธุยา(ออนไลน).เขาถงึเมื่อ 12 เมษายน 2554. 
เขาถึงไดจาก http://www.museum.coj.go.th/court/khangayutaya.html 
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  ตารางที่ 1 ผลงานของนายโยอาคิม กราซีที่เลือกเปนกรณีศึกษา ประเภทอาคารพักอาศัย 

ชื่ออาคาร ปสราง  ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย  ลักษณะอาคาร 

1. บาน

เจาพระยาสุ

รวงศไวยวัฒน

(วร บุนนาค) 

กอน

พ.ศ.

2418 

 

 

มีแผนผังแบบ

ไมสมมาตร  

รูปทรงของ

แผนผังคลายตัว

แอล(L) 

แกนกลางของ

ผังคือหองโถง

ขนาดใหญ มี

ระเบียงหนา

หลัง  

 

 

เปนอาคารที่รับอิทธิพลลัทธิโร

แมนติค(Romantic) โดยมี

ลักษณะสถาปตยกรรมแบบ

ฟนฟูกอธิค(Gothic Revival ) 

ใชซุมหนาตางโคงแหลม  แตง

ผนังอาคารชั้นลางดวยการทาสี

เขมสลับออนเลียนแบบการกอ

หิน  หอคอยสูงดานตะวันออก

เปนจุดเดนของอาคาร ใช

หลังคาทรงปนหยา มีบันไดขึ้น

ลงเรือนอยูดานนอกตามคติ

ความเชื่อโบราณ  และมีบันได

บาวอยูทายเรือน 

 

1   โถงกลาง

2 หองนั่งเลน

3 เฉลียง

4   หองครัว

5   หองรับประทานอาหาร

1

2

4

5

3 3 10

9

9

1

7

6

6   หองบาว

7   บันไดบาว

8   หองน้ํา

9 หองนอน

10 หองพระ

ผงัพื้นชั้นบนผงัพื้นชั้นลาง

8
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  ตารางที่ 1 (ตอ)  

ชื่ออาคาร ปสราง  ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย  ลักษณะอาคาร 

2. บานเจาหมื่น

ไวยวรนารถ

(เจิม แสงชูโต)   

 

พ.ศ.

2424-

2425 

 

 

มีแผนผังรูปตัว

แอล(L)แบบไม

สมมาตร ทางเขา

หลักอยูตรงมุข

ดานตะวันออก มี

ระเบียงบริเวณมุข

ดานหนาและหลัง

อาคาร  

 

 

เปนอาคาร 2 ชั้น ที่รับ

อิทธิพลลัทธิโรแมนติค( 

Romantic) ผสมผสานกับ

แบบพื้นเมือง มุขหนามี

หลังคาหนาจั่วแบบมะนิลา 

ใชชองเปดรูปโคงแหลม

ตลอดอาคาร ผนังอาคาร

ทาสีออนสลับสีเขม

เลียนแบบการกอหิน 
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  ตารางที่ 1 (ตอ)  

ชื่ออาคาร ปสราง  ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย  ลักษณะอาคาร 

3. พระที่

นั่งวโรภาษ

พิมาน 

พ.ศ.

2415-

2419 

  มีแผนผังสมมาตร  

รูปแบบของแผนผัง

เปนรูปกากบาทที่

แกนเหนือใตยาวกวา

ปกขางอาคาร มีการ

จัดลําดับศักดิ์การ

เขาถึงคลายกับผัง

ของพระที่นั่งตาม

โบราณราชประเพณี

ในสมัยรัชกาลที่ 4 คือ

เรียงพื้นที่ใชสอยตอ

กันตามแนวแกนเดียว 

โดยมีทองพระโรงเปน

ประธานของผัง 

 

 

เปนแบบพัลลาเดียน( 

Palladian )เดิมที

เปนอาคารสองชั้น

ตอมาแกไขใหเหลือ

ชั้นเดียว  มีจุดเดนอยู

ที่มุขหนาจั่วคลาย

วิหารกรีก(Temple 

Front) ใชเสาคอริน

เธียน(Corinthian 

Order)แบบคูรองรับ

หลังคาจั่วเฉพาะสวน

มุข  ใชกระเบื้องกาบ

กลวยมุงหลังคา  
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  ตารางที่ 1 (ตอ)  

ชื่ออาคาร ปสราง  ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย  ลักษณะอาคาร 

4. วังบูรพา

ภิรมย 

 

พ.ศ.

2418-

2423 

 

 

ผังบริเวณวังบูรพาภิรมย 

 

ไมมีหลักฐานแผนผัง

ของพระตําหนักใหญ 

แตจากภาพผังบริเวณ

ของวัง แสดงตําแหนง

ของพระตําหนักใหญ

เปนประธานของวัง มี

ผังสมมาตรซายขวา 

จัดผังบริเวณคลายวิล

ลาที่ออกแบบโดยอัน

เดร พัลลาดิโอ 

 

 

เปนสถาปตยกรรม

คลาสสิครูปแบบพัล

ลาเดียน

(Palladian)จุดเดนของ

อาคารคือมุขดานหนา

สูงสามชั้น มีเฉลียงรอบ

อาคาร ใชชองเปดแบบ

ซุมโคง(arch)  
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  ตารางที่ 1 (ตอ)  

ชื่ออาคาร ปสราง  ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย ลักษณะอาคาร 

5. วังใหม

ประทุมวัน

พ.ศ.

2424-

2429 

ชั้น 1 

ชั้น 2

     ชั้น 3  

มีแผนผังแบบไม

สมมาตร  วางผัง

อยางอิสระแบบ

สถาปตยกรรมโร

แมนติค 

แกนกลางของผัง

อยูที่มุขบันได มี

หลายสวนใน

แผนผังที่รองรับ

วิถีชีวิตสมัยใหม  

อาทิ หองบิลเลียด  

ลอบบี้ หองนั่งเลน

ขนาดตางๆ และ

บันไดเวียน 

 

 

เปนวังที่รับอิทธิพลจากลัทธิโรแมน

ติค(Romanticism)โดยใชรูปแบบ

สถาปตยกรรมฟนฟูกอธิค(Gothic 

Revival)ในการออกแบบอาคารให

คลายคลายปราสาทปอมปราการ

ในยุคกลาง ใชหลังคาตัดและแตง

ขอบระเบียงหลังคาตัดใหเปนเสมา

รองปน ตกแตงผนังอาคารดวยการ

ทาสีเขมสลับออนในแนวขวาง  

และทาสีขาวเนนบริเวณกรอบชอง

เปด  มีหอคอยอยูดานตะวันตกเปน

จุดเดน โดยใชชองเปด  3 แบบ

เพื่อใหมีลักษณะแปลกตากวาสวน

อื่นๆ   
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  ตารางที่ 1 (ตอ)  

ชื่ออาคาร ปสราง  ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย  ลักษณะอาคาร 

6. วังกรม

หมื่นราชศักดิ์

สโมสร 

พ.ศ.

2420-? 

 

ผังบริเวณ 

หลักฐานที่แสดง

ตําแหนงวังนี้มีเพียง

ผังบริเวณ ยังไมพบ

ผังอาคาร แตผัง

บริเวณไดแสดงให

เห็นถึงรูปทรงของผัง

อาคารที่จัดวางแบบ

สมมาตร  ลักษณะ

คลายตัวที(T) มีมุข

อยูดานหนา บันไดชัก

ออกมานอกมุขและ

ทิ้งตัวลงดานตะวันตก

และตะวันออก 

  เปนแบบพัลลาเดียน 

(Palladian) มีมุขเฉลียง

แบบจั่วกรีกดานหนา ใช

เสากลมเซาะรองแบบไอ

โอนิค(Ionic Order) สี่

ตน และจัดตําแหนง

บันไดขึ้นลงไวดานนอก 

ซึ่งสามารถขึ้นพระ

ตําหนักไดทั้งจากดาน

ตะวันตกและตะวันออก 

 

ถนนบํารุงเมือง

ถน
นม

หา
ไช
ย
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  ตารางที่ 1 (ตอ)  

ชื่ออาคาร ปสราง  ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย  ลักษณะอาคาร 

7. หอคอง

คอเดีย 

พ.ศ.2417  

ผังพื้นหอคองคอเดีย(สันนิษฐาน) 

 

มีแผนผังสมมาตร

รูปทรง

สี่เหลี่ยมผืนผา มี

มุขกลางยื่น

ออกมาไมมาก มี

เฉลียงลอมรอบ

อาคารโถง จาก

ภาพถายเกาเห็น

บันไดเพียงดาน

เดียวคือดานทิศ

ใต ดานที่เหลือ

เปนการ

สันนิษฐาน 

  เปนอาคารแบบนีโอ

คลาสสิค(Neo‐

Classic) ชั้นเดียว มี

เฉลียงลอมรอบ

อาคาร ใชแนวซุมโคง

ประดับเสากลมเรียง

ตอกันโดยรอบอาคาร 

ที่มุมของอาคารใชเสา

คู  ชุดคานยื่นล้ํา

ออกมาลอไปกับ

ตําแหนงของเสา ใช

หลังคาตัดประดับ

ลูกกรงปูนปน 

 

0 2        4         6        8       10

1

3

2

1  หองโถง

2  เฉลียง

3 โถงทางเดิน
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  ตารางที่ 2 ผลงานของนายโยอาคิม กราซีที่เลือกเปนกรณีศึกษา ประเภทอาคารสาธารณะ 

ชื่ออาคาร ปสราง  ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย  ลักษณะอาคาร 

8. โรง

ทหารหนา 

พ.ศ.

2425-

2427 

ชั้น 1 

ชั้น 2  

 ชั้น 3 

ผังแบบสมมาตร รูปทรงสี่เหลี่ยม

ลอมสนามตรงกลาง 4 ดาน แบบ

อาคารสาธารณะหรือวังขนาด

ใหญตามตําราคลาสสิค  อาคาร

แตละดานเปนสี่เหลี่ยมผืนผายาว

ตอเนื่องกันไป เหมาะสําหรับการ

ใชเปนที่ทําการราชการหรือโรง

นอนขนาดใหญของทหาร  พื้นที่

แตละชั้นของอาคารกําหนด

กิจกรรมที่แตกตางกันเปนสัดสวน 

ไมปะปนกัน  จุดเดนอยูที่มุข

กลางดานหนาของอาคาร

ออกแบบใหโดดเดนเพื่อเปนกอก

บัญชาการของนายทหาร 

  เปนอาคารสามชั้นมี

ลักษณะสถาปตยกรรม

คลาสสิคแบบพัล

ลาเดียน(Palladian) มี

มุขอยูดานหนาแบบ

วิหารกรีกเปนจุดเดนซึ่ง

มีสองชั้นโดยมุขชั้นลาง

เปนแนวเสาแบบดอริค

(Doric Order)สูงพน

ชั้นสองรองรับมุขเฉลียง

หลังคาจั่วของชั้นสาม 

การจัดรูปดานอาคาร

แตละชั้นมีการใชชอง

เปดรูปแบบตางกัน  
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  ตารางที่ 2 (ตอ)  

ชื่อ

อาคาร 

ป

สราง 

ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย  ลักษณะอาคาร 

9. ปอม

พระจุล

จอม  

เกลา 

กอน

พ.ศ.

2427-

2436 

 

 

ผังพื้นปอมพระจุลจอมเกลา 

 

มีแผนผังแบบ

สมมาตร  ประกอบ

ไปดวยหลุมปน 

คลังกระสุน หอง

ทํางานของทหาร

ประจําการ  ภายใน

ปอมมีโถงทางเดิน

และเสนทางเชื่อม

ถึงกัน มีการจัดวาง

ตําแหนงหลุมปนลอ

ไปตามภูมิประเทศ 

 

 

เปนอาคารวิศวกรรมยุค

แรกของสยาม เนน

ประโยชนใชงานความ

แข็งแรง  สรางดวย

ปอรตแลนตซีเมนต มี

หลุมปน 7 หลุมสําหรับ

ติดตั้งปนเสือหมอบ 
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  ตารางที่ 2 (ตอ)  

ชื่ออาคาร ปสราง  ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย  ลักษณะอาคาร 

10. โรงภาษี

หรือศุลกสถาน 

 

พ.ศ.

2429-

2431 

 

 

มีแผนผังรูปตัวอี

(E) ทอดตัวขนาน
ทิศทางแมน้ํา การ

แบงพื้นที่ใชสอยที่

สวนปกอาคารทั้ง

สองฝงคือ

ดานซายและขวา 

ตัวอาคารมี 4 ชั้น 

โดยแบงเปนฝงละ 

3 หองในตั้งแตชั้น

ลางถึงชั้นสาม 

  เปนอาคารประธานของกลุม

อาคารโรงภาษี มีลักษณะ

สถาปตยกรรมรูปแบบนีโอ

คลาสสิค(Neo‐Classic) ตัว

อาคารสูงสามชั้น เฉพาะมุข

กลางเทานั้นที่มีสี่ชั้น 
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  ตารางที่ 2 (ตอ)  

ชื่ออาคาร ปสราง  ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย  ลักษณะอาคาร 

11. เรือน

รับรอง

ราชทูต

โปรตุเกส 

พ.ศ.

2418 

 

 

 

มีแผนผังแบบ

สมมาตร  รูปทรงของ

แผนผังคลายเรือน

ของมิชชันนารีที่เคย

พบในสมัยรัชกาลที่ 4 

ชั้นลางมีหองโถง 2 

หอง หองนอน  4 หอง

และ มีระเบียงหนา

หลัง สวนชั้นบนมีหอง

โถงขนาดใหญ 2 หอง

เทานั้น และมีระเบียง

หนาหลังคลายชั้นลาง 

มีบันไดอยูภายใน

อาคาร 

 

 

เปนสถาปตยกรรม

คลาสสิคแบบพัล

ลาเดียน( Palladian) 

ผสมกับเรือน

มิชชันนารี มีมุข

ดานหนาเปนจุดเดน  

มีหนาบันรูปจั่วกรีก

ประดับตราอารม

ประจําประเทศ

โปรตุเกส ใชซุม

หนาตางรูปโคงมน

(Arch)  
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  ตารางที่ 2 (ตอ)  

ชื่ออาคาร ปสราง  ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย  ลักษณะอาคาร 

12. 

ธนาคาร

ฮองกงและ

เซี่ยงไฮ 

พ.ศ.

2433 

 

 

ผังบริเวณอางอิงตําแหนงจาก แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2439 

สันนิษฐานวา

ผังอาคารมี

รูปแบบ

สมมาตร คลาย

รูปตัวอ(ีE) มี

การออกแบบ

สนามหนา

อาคารใหมีทาง

รถรูปเหลี่ยมผืน

ผาปลายมน 

 

 

เปนอาคารแบบ

(Palladian)มีการจัด

รูปลักษณอาคารใหมี

ความสมมาตร มี

องคประกอบ

สถาปตยกรรมคลาสสิค

ที่ครบถวนและถูก

ไวยากรณ ใชมุขเฉลียง

หลังคาตัด  จุดเดนของ

อาคารอยูที่มุขหนาจั่ว

ของทางเขาหลัก 

ตกแตงผนังอาคารดวย

การเซาะรองปูน

เลียนแบบการกอหิน 
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  ตารางที่ 2 (ตอ)  

ชื่อ ปสราง  ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย  ลักษณะอาคาร 

13. วัดนิเวศ
ธรรมประวัติ 
- พระอุโบสถ 
 

กอน

พ.ศ.

2419-

2421 

 

 

ผังพื้นพระอุโบสถ 

มีแผนผังแบบ

สมมาตร   

รูปทรงของ

แผนผังคลาย

โบสถฝรั่ง แต

ปรับเปลี่ยน

ทิศทางของ

ทางเขาหลัก

และหอระฆังให

เขากับแบบ

รูปแบบวิถีการ

วางผังโบสถ

ทางพุทธศาสนา 

 

 

เปนแบบ Romantic ชนิด 

Gothic Revival  ภายนอก

คลายโบสถทางคริสตศาสนา

แตภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปและมีโถงสําหรับ

ทําสังฆกรรมอยางโบสถทาง

พระพุทธศาสนา 

องคประกอบสถาปตยกรรม

เปนไปตามไวยากรณแบบ

สถาปตยกรรมฟนฟูกอธิค 

เชนการใชชองเปดโคงแหลม  

การมีเสาค้ํายันแบบครีบ และ

ใชหอคอยยอดแหลมเปนตน 

 

1

2

3

5

6

4

44

4 4

4

1 โถงประกอบศาสนกิจ

2   อาสนะสงฆ

3   พระประธาน

4   รูปปนพระสาวก

5   หอระฆัง มีบันไดเวียนและมี

เจดียประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

6 พระแทนที่ประทับ

44

0          1          2           3          4          5
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  ตารางที่ 2 (ตอ)  

ชื่อ ปสราง  ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย  ลักษณะอาคาร 

วัดนิเวศธรรม

ประวัติ(ตอ) 

-กุฏิเจาอาวาส 

 
 

 

ผังพื้นกุฏิเจาอาวาส ชั้นลาง 

 

ผังพื้นกุฏิเจาอาวาส ชั้นบน 

 

มีแผนผังรูป

กากบาท โดยรวม

แลวสมมาตร มี

มุขทางเขาดาน

ทิศใตเทานั้นที่ล้ํา

ออกมาเล็กนอย  

ชั้นลาง มีหองโถง

และหองนอนเล็ก 

2หองตั้งอยูตรง

ขามกัน   

ชั้นบน คลายชั้น

ลางแตไมมีมุข

ดานตะวันออก 

 

 

เปนกุฏิสงฆขนาดใหญใช

รูปแบบสถาปตยกรรมฟนฟู

กอธิค(Gothic Revival) ผนัง

หนา หนาตางนอย ใชชองเปด

แบบโคงแหลมทาสีเนนลายไม

ที่ขอบหนาตาง มีการแตงขอบ

อาคารดวยลายปูนเลียนแบบ

การกอหิน 
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  ตารางที่ 2 (ตอ) 

ชื่ออาคาร ปสราง  ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย  ลักษณะอาคาร 

วัดนิเวศธรรม

ประวัติ(ตอ) 

-กุฏิพระสงฆ 

  

 

ผังพื้นกุฏิชั้นเดียวสําหรับพระสงฆ 

 

เปนแผนผังรูป

สี่เหลี่ยมผืนผาคลายรูป

ตัวแอล(L)ที่มีการจัด

วางพื้นที่ใชสอยคลาย

เรือนไทยปรับผังใหเขา

กับกิจวัตรเรียบงายของ

พระสงฆ 

 

 

เปนกุฏิชั้นเดียวสําหรับพระสงฆแบบ

คลาสสิคประยุกต ซึ่งมีการปรับพื้นที่ใช

สอยแบบไทยเดิมใหเขากับรูปผังแบบ

ใหมที่เปนตะวันตก  จุดเดนคือมุข

เฉลียงหลังคาตัดดานหนาที่ใชชองเปด

รูปโคงแบบคู ใชหลังคาจั่วในสวนหอง

โถง ไมมีชายคา แตงผนังที่เสามุมทุก

ตนดวยแนวปูนเลียนแบบการกอหิน 

วัดนิเวศธรรม

ประวัติ(ตอ) 

-พระตําหนัก

สมเด็จ 

 

แผนผังพระตําหนักสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 

มีแผนผังแบบสมมาตร 

คลายรูปตัวที(T)มีการ

ปรับพื้นที่ใชสอยแบบ

ไทยเดิมใหเขากับรูปผัง

แบบใหมที่เปนตะวันตก  

  เปนกุฏิใหญมีสองชั้น มีการนํารูปแบบ

สถาปตยกรรมที่หลากหลายมาใช อาทิ

แบบฟนฟูกอธิคมาประยุกตใหเขากับ 

แบบพื้นเมือง มีบันไดนอกตัวอาคาร 2 

ดาน 

1   โถง

2 หองน้ํา

3   เฉลียง

1

2

1

2

33

0    1     2     3     4     5

ผังพื้นชั้นลาง ผังพื้นชั้นบน
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  ตารางที่ 2 (ตอ) 

ชื่ออาคาร ปสราง  ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย  ลักษณะอาคาร 

14. วัด

นักบุญยอ

แซฟ 

พ.ศ.

2426-

2431 

 

 

 

ผังพื้นวัดนักบุญยอแซฟ 

เปนแผนผังแบบ

บาสิลิกา

(Basilica)ที่

เสริมแขนโบสถ

กลายเปนผังรูป

กากบาทแบบ

ลาตินครอส

(Latin Cross) 

เนนการวางผัง

ใหมีความ

สมมาตร 

 

 

ใชสถาปตยกรรมรูปแบบนี

โอโรมาเนสก(Neo‐

Romanesque)  

เปนตัวอยางของโบสถ

คริสตังรุนแรกๆในสยามที่

เริ่มใชแบบนีโอโรมาเนสก 

เนนการออกแบบอยาง

เรียบงาย มีความสมมาตร

ทั้งดานซายขวาของอาคาร 

ที่หอระฆังสูงสี่ชั้น มีบันได

เวียน 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

78

9

N 0            5 10          15

1 บริเวณศกัดิส์ิทธิ์(Holy of Holy)
2 โถงชุมนุม(Nave)
3 หอระฆัง(Campanile)
4   แทนบูชา(Altar)
5   หองสังฆภัณฑ(Sacristy)
6   หัวโบสถ(Apse)
7   แทนสวดหรือหองสวดมนตยอย(Chapel)
8   แขนโบสถ(Transept)
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  ตารางที่ 2 (ตอ) 

ชื่ออาคาร ปสราง  ผัง  อธิบายผัง  รูปถาย  ลักษณะอาคาร 

15. สุสาน

นายเฮนรี่ 

อาลบา

สเตอร 

 

พ.ศ.

2428 

 

 
ผังพื้นสุสานนายเฮนรี่ อาลบาสเตอร 

มีแผนผังแบบ

สมมาตร  คลายโบสถ

ทางคริสตศาสนา

แบบยอสวน มีรูปทรง

สี่เหลี่ยมผืนผาตัดมุม

สองดานซึ่งทุกมุมของ

ผังมีแนวเสาครีบ  

 

 

เปนแบบฟนฟูกอธิค Gothic Revival  เจาะชอง

เปด 3ดานแบบโคงแหลม มีหลังคาทรงสูง แตง

ลายปูนปนตามผนังดานนอกเปนลายพวงอุบะ ที่

ยอดเสาครีบประดับปราสาทจําลอง ภายในมีแทน

บูชา 

16. สุสาน

นายอันโต

นิโอ กราซี 

ราว 

พ.ศ.

2430 

  อาจมีแผนผังสี่เหลี่ยม

จตุรัสยอมุมไมสิบ

สอง (สันนิษฐานจาก

ภาพถาย) 

 

เปนอนุสรณความทรงจําในสุสานทางคริสตศาสนา

นิกายคาทอลิกที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก

สถาปตยกรรมแบบสยาม มีลักษณะเปนทรง

ปราสาทยอดปรางค ยอมุมไมสิบสอง หลังคาเปน

จัตุรมุข แตละดานซอน 3 ชั้น 
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บทที่ 6 
ขอสรุปและขอเสนอแนะ 

 
         จากการศึกษาวิจัยเร่ือง สถาปตยกรรมของโยอาคิม กราซีในสยามนี้ ไดตอบโจทย

วัตถุประสงคการศึกษาทุกประการแลวในบทท่ีผานมา คือ ประการแรกไดศึกษาและวิเคราะห
รูปแบบ และแผนผังอาคาร ที่ออกแบบโดยนายโยอาคิม กราซี  ประการที่สอง ศึกษา
แนวความคิดในการออกแบบของนายโยอาคิม กราซี และ ประการสุดทายไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางสถาปตยกรรมที่ออกแบบโดยนายโยอาคิม กราซีกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตสมัยใหมระยะแรกของสยามในชวงสมัย รัชกาล
ที่ 5 โดยผูวิจัยไดสรุปเปนประเด็น ดังนี้  

 
กราซีผูนํารูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกท่ีถูกตองมาใหสยาม 

    ผลงานสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีเร่ิมตนจากลูกคาชาวตางชาติ จากนั้น
ก็เร่ิมมีชื่อเสียงมายังกลุมลูกคาที่เปนขุนนาง พระบรมวงศานุวงศ รัฐบาลสยาม  ศาสนจักร 
ตลอดจนเอกชน  จึงมีอาคารหลายประเภท ทั้งอาคารสาธารณะ หนวยงานใหม วังและ
บานเรือนแบบใหม ศาสนสถาน เปนตน ซึ่งอาคารเหลานี้เปนตัวอยางที่มีความสําคัญในการ
สะทอนยุคสมัย  คือ เปนชวงที่มีการกอสรางอาคารแบบตะวันตกโดยชางฝร่ังที่สรางอยางมี
ระเบียบแบบแผนเปนคร้ังแรก  โดยผลงานของนายโยอาคิม กราซีมีลักษณะเฉพาะอยูสอง
ประการ คือ  แบบที่เปนตะวันตกแท กับแบบตะวันตกที่ยังคงแสดงถึงโลกทัศนของชาวสยาม 
สะทอนใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคของชาวสยามที่กําลังอยูในชวงปรับตัวใหเขากับกระแส
โลกในแตละมุมมอง และการเลือกสรรรูปแบบที่เหมาะกับผูอยูอาศัยแตละกลุม 
     จากการวิเคราะหการปฏิบัติวิชาชีพของนายโยอาคิม กราซีในสยาม  ทําใหทราบวา
บริบททางสังคมมีผลตอการทํางานของนายโยอาคิม กราซีมาก ทั้งตอตัวผลงานสถาปตยกรรม
และชีวิตการทํางาน  สวนในดาน  ความสัมพันธระหวางสถาปตยกรรมในสยามของนายโย
อาคิม กราซีกับคนพ้ืนเมือง ชาวตะวันตกในสยามและเจานายชาวสยามหัวกาวหนามี
ความชอบงานสถาปตยกรรมที่ออกแบบโดยนายโยอาคิม กราซี เปนผลใหมีการจางงานอยาง
ตอเนื่อง  สวนคนสยามทั่วไปมองวานายโยอาคิม กราซีคือชางฝร่ังที่เปนพอคาคนหนึ่ง ไมได
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เทิดทูนหรือรังเกียจ  แตหากเปนผูรวมงาน ชางชาวสยามไมคอยไวใจนายโยอาคิม กราซีใน
ระยะหลังเนื่องจากมีคดีความเร่ืองการจายคาจาง       
      ในดานสถาปตยกรรมอันแสดงถึงแนวคิดการออกแบบนั้น งานที่ชัดเจนในเร่ือง
แนวคิดที่สุดของนายโยอาคิม กราซีคืองานออกแบบสุสานของนายอันโตนิโอ กราซีที่คาโปดิส
เตรีย  แสดงใหเห็นการถายทอดความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับสยาม  ความสัมพันธระหวางพี่นองที่
เคยเดินทางมาใชชีวิตทํางานในสยาม  ตลอดจนการระลึกถึงเจานายบางพระองคในสยามได
แสดงออกโดยใชระบบสัญลักษณ   ส่ิงนี้อาจเรียกไดวาเปนแนวคิดอยางโรแมนติค
(Romantic)ในการหวนคํานึงถึงความประทับใจในอดีตที่ไมจําเปนตองเลือกใชสถาปตยกรรม
แบบยุโรปก็ได  สวนแนวคิดในการออกแบบสถาปตยรรมตะวันตกในสยาม หาความชัดเจนได
นอยเมื่อเทียบกับสุสานนายอันโตนิโอ กราซีที่ออกมาจากความตองการออกแบบกอสรางเพื่อ
บุคคลอันเปนที่ระลึกถึง   
 
กราซีผูประสานวิถีชวีิตคนพ้ืนเมืองใหเขากบัแบบตะวันตก 
     นายโยอาคิมกราซีมีความถนัดในการวางรูปผังอาคารที่สวยงามทั้งแบบที่สมมาตร
และไมสมมาตร  หลายอาคารแสดงลักษณะคลายกันทําใหสังเกตไดวานายโยอาคิม กราซี
ชอบใชไวยากรณของประตูชัยแบบคลาสสิคในการกําหนดองคประกอบทางเขาหลักของ
อาคาร  ประกอบกับการใช รูปวงกลมประดับเหนือคานโคงระหวางชวงโคงแตละชวง 
(palladian motif) ซึ่งไมวาจะเปนสถาปตยกรรมแบบใดก็ยังมีรองรอยการใชรูปแบบนี้อยู  โดย
มีตัวอยางงานสถาปตยกรรมแบบนีโอกอธิค เชนที่บานพระยาสุรวงศไวยวัฒน  งาน
สถาปตยกรรมแบบนีโอโรมาเนสกที่โบสถนักบุญยอแซฟ  งานสถาปตยกรรมแบบคลาสสิคเชน
ที่หอคองคอเดีย ตัวอยางอาคารที่ออกแบบโดยนายโยอาคิม กราซีที่มีรูปลักษณตางกันอยาง
ส้ินเชิงนี้  ลวนแตใชแมแบบไวยากรณที่คลายกัน  
   รูปแบบอาคารที่นิยมใชออกแบบอาคาร จากการศึกษาทั้งหมดพบวามีการเลือกใช
สถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคมากที่สุด  รองลงมาคือรูปแบบนีโอกอธิค ที่นอยที่สุดคือ
แบบนีโอโรมาเนสก  การที่มีการผลิตงานสถาปตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ทําใหเห็นถึงอิทธิพล
ทางศิลปะที่มีการนิยมมากกวา  และความเปนระเบียบ ดูงายไมซับซอนและอาจมีราคาถูก
กวาแบบอ่ืนดวยแตทั้งนี้ก็ข้ึนอยูกับงบประมาณแตแรก   

   การเปรียบเทียบสถาปตยกรรมแมแบบในยุโรปกับแบบของนายโยอาคิม กราซีใน
สยาม สวนใหญเลียนแบบเฉพาะไวยากรณทางสถาปตยกรรมและการจัดรูปผัง   สวนเร่ือง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

253

รูปลักษณอาคารนาจะเปนการจัดรูปแบบของนายโยอาคิม กราซีเอง มิไดเปนการจําลอง
สถาปตยกรรมตะวันตกมาใชกับสยามทั้งหมด โดยลูกคากําหนดเพียงความตองการทางดาน
รูปลักษณณของอาคาร กําหนดวาอาคารนี้ตองมีอะไร และมีผูใชอาคารเทาใด   ลักษณะ
แผนผัง และลําดับของหองรวมทั้งจังหวะจะโคนในการจัดทางเขาออกไปยังแตละหอง และ
ความตอเนื่องจึงเปนส่ิงที่ไมไดลอก เพราะข้ึนอยูกับหนาที่ใชสอยในอาคารและตองจัดใหแต
ละสวนมีความพอดีกลมกลืนกันไปกับพื้นที่ตลอดทุกข้ันตอน  แตก็มีอาคารหลายหลังที่แสดง
ลักษณะการใชสอยแบบฝร่ัง อาทิ การมีหองพักผอน การมีพื้นที่ตอนรับ และการมีพื้นที่รองรับ
กิจกรรมร่ืนเริงอยางฝร่ัง สวนมากพบในวัง สํานักงานของชาวตางชาติ และบานขุนนางหัว
กาวหนา 
 
กราซีผูนําวิธกีารกอสรางที่ล้ําสมัย 
         ความลํ้าสมัยที่ติดตัวมากับนายโยอาคิม กราซี เห็นไดชัดในการออกแบบกอสราง
อาคารวิศวกรรมยุคใหมที่ปอมพระจุลจอมเกลาซ่ึงใชปอรตแลนดซีเมนตรุนแรกๆในสยาม  การ
ใชหลังคาตัดที่พระท่ีนั่งวโรภาษพิมานซึ่งตอมาก็ไดปรับเปล่ียนเมื่อหลังคารูปแบบดังกลาว
ใชไดไมดีกับสภาพอากาศของสยาม แสดงใหเห็นถึงการเปนนักออกแบบที่พรอมจะแกไขได
ตลอดเวลา    การเปล่ียนแบบโรงทหารหนาขณะที่การกอสรางไดดําเนินไปมากแลว การ
นําเขาเครื่องจักรสําหรับเล่ือยไมเพื่อมาใชสรางโรงทหารหนา  หรือแมกระทั่งการเปล่ียนแบบ
โรงภาษีเพื่อใหอยูในงบประมาณที่สยามจะจายได  เปนตน   
     ในเร่ืองวิธีการกอสราง นายโยอาคิม กราซีมีการกะประมาณราคา และเสนอแบบ
กอนสรางจริง ทําใหสวนมากแลวเปนไปตามแผนการที่วางไวและสามารถประมาณเวลาใน
การแลวเสร็จทันได การกะประมาณราคาเปนความล้ําสมัยประการหนึ่งในวงการรับเหมาทํา
ตึกเรือนในสยาม  และเปนสวนหนึ่งที่ชวยสรางความนาเช่ือถือใหกับนายโยอาคิม กราซีและ
บริษัท  การมีความชัดเจนในการกะประมาณราคา และการแสดงข้ันตอนการออกแบบกอนที่
ผลงานจะปรากฏขึ้นจริงอาจเปนเหตุใหไดรับงานอยางตอเนื่อง แตทั้งนี้การกอสรางอาคารแต
ละแหงมีเหตุปจจัยและขอจํากัดแตกตางกันไปในแตละผลงาน  การกอสรางที่ ลํ้าสมัย
ประการหนึ่งที่แสดงใหเห็นวานายโยอาคิม กราซี และพ่ีนองตระกูลกราซีเปนนักปฏิบัติผูเปน
ผลผลิตจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจากยุโรปในคริสตศตวรรษที่ 19 โดยแท  ตัวอยางสําคัญ
ไดแก นอกจากนี้ยังสามารถทํางานดานอ่ืน อาทิ การตอเรือ การรับเหมาทําทางรถไฟ การ
สํารวจภูมิประเทศเพื่อหาเสนทางขุดคลองเอาน้ําเขานา  การสํารวจสายแรทองคํา ฯลฯ 
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กราซีผูเปนตนแบบ 
    นายโยอาคิม กราซีไดสรางผลงานชิ้นเอกไวในสยามหลายช้ินดวยกัน  งานเหลานี้ได
ผานกระบวนการออกแบบ การกะประมาณราคา และการจัดพื้นที่ภายในอาคารอยางมี
หลักการ ซึ่งถือเปนการบุกเบิกในการแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาในการสรางสรรคงานให
ปรากฏบนกระดาษในข้ันตอนกอนที่งานจะมีการกอสรางข้ึนจริง และทําใหชางจีน ชางสยาม
หรือขุนนางชาวสยามที่เคยรวมงานไดรับรูวิธีการเหลานั้นโดยประสบการณหรือครูพักลักจํากม็ ี
จนคนรุนตอมาสามารถทําเองไดในบางข้ันตอน  เชน ศาลมณฑลอยุธยา  เปนฝมือของ
ผูรับเหมารายยอยในสมัยหลังที่สามารถนําเอารูปแบบอาคารที่ออกแบบโดยนายโยอาคิม กรา
ซีไปปรับใช ตนแบบนั้นก็คือศาลสถิตยุติธรรม   อีกตัวอยางคือ ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮอัน
เปนธนาคารแหงแรกในสยามท่ีมีหนาที่ใชสอยแบบใหม เปนตนแบบที่สงแรงบันดาลใจไปยัง
การออกแบบพื้นที่ใชสอยในธนาคารสยามกัมมาจล(ธนาคารดทยพานิชยสาขาตลาดนอย)ที่
สรางข้ึนในสมัยหลังดวย 
 
กราซีผูหลงรกัในสยาม 
    จากการประเมินคุณคางานสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซี นั้น สามารถ
ประเมินไดจากทรรศนะของคนรวมสมัย และ จากทรรศนะสวนตัวผูวิจัย ดังนี้ 

    คุณคาของสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีในทรรศนะของคนรวมสมัย 
สวนมากไดขอมูลอันแสดงใหเห็นถึงคุณคาของสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีจาก
หลักฐานส่ิงพิมพรวมสมัยตางๆ ตัวอยางอาคารที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมไดแก โรงทหาร
หนา วังบูรพาภิรมย ศุลกสถานหรือโรงภาษีรอยชักสามธนาคารฮองกงและเซ่ียงไฮ เปนตน   

   คุณคาของสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซีในทรรศนะสวนตัวผูศึกษา อาคาร
แตละหลังทําใหเห็นถึงบริบททางสังคม และขอจํากัดตางๆในสมัยกอนทั้งจากตัวบุคคลหรือ
เหตุการณแวดลอม  แตเมื่องานกอสรางไดเกิดข้ึนจริงทําใหเห็นความภูมิใจของชาวสยามที่
เห็นสยามเจริญข้ึนโดยน้ําพักน้ําแรงของคนสยามเองดวยการเจริญไดโดยไมตองตกเปนชาติ
อาณานิคม   หลายอาคารเปนส่ิงที่พึ่งเกิดมีเปนคร้ังแรก เพราะการกอสรางอาคารรูปแบบฝร่ัง
สมัยกอนมีอุปสรรคหลายดานและเปนงานที่ตองรอบคอบในการดําเนินข้ันตอนตางๆต้ังแต
การกะประมาณราคา การออกแบบจนถึงการกอสรางอาคาร  สวนคุณคาทางจิตใจผูศึกษามี
ความเห็นวา อาคารที่แสดงถึงคุณคาทางจิตใจไดชัดเจนที่สุดของนายโยอาคิม กราซีมากกวา
งานคลาสสิคทั้งหลาย  แตคืออาคารประเภทอนุสรณความทรงจํา  โดยเฉพาะสุสานของนาย
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อันโตนิโอ กราซี(Antonio Grassi)ที่แมจะเปนส่ิงกอสรางขนาดไมใหญโต แตมีลักษณะทาง
สถาปตยกรรมที่แสดงใหเห็นถึงแนวความคิดและความชอบสวนตัวของนายโยอาคิม กราซี 
 
ปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการวิจยั 

     จากการศึกษาคร้ังนี้ ปญหาที่ประสบในการวิจัยประการแรกคือการคัดเลือกขอมูล
มาใช จากหลักฐานตางๆ พบวาขอมูลของอาคารแตละแหงมีมากบางนอยบาง บางสวนที่
รวบรวมมาใชมีตนฉบับที่สภาพไมสมบูรณ หรือสภาพไมสมบูรณเพราะกระบวนการทําสําเนา
ที่ไมชัดเจนเทากับตนฉบับ และแมจะมีเทคโนโลยีในปจจุบันมาชวยในการคนควาขอมูลแตก็
ยากที่จะสืบคนในบางคร้ัง จึงทําใหตองใชระยะเวลาในการคนควา คัดเลือก และรวบรวม
เอกสารเปนเวลายาวนานมาก  บางอาคารที่ยังมีอยูในปจจุบันก็ไมอนุญาตใหเขาถึงขอมูล
หลักฐานบางอยางได เร่ืองนี้ก็เปนขอจํากัดประการหนึ่ง   ทําใหขอมูลบางอยางจําเปนตอง
ศึกษาไปตามขอจํากัดที่มีอยู 
 
ขอเสนอแนะ 

     หลังจากการศึกษาสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซี ผูวิจัยสังเกตวา ยังมี
อาคารบางหลังที่ยังตองตรวจสอบวาจะเปนผลงานกราซีหรือไม เชน เจดียแบบกอธิคที่วัดบุ
ปผาราม ปจจุบันไมทราบวัดนี้ยังมีเจดียนี้อยูหรือไม  อาคารทรงกอธิคบางหลังในวัดประยูร
วงศาวาสที่พังไปแลวในสมัยสงครามโลกคร้ังที่สอง สถานกงสุลฝร่ังเศส ซึ่งยังไมพบหลักฐาน
วาใครสราง  บานของกัปตันบุช(John Bush)ในตรอกกัปตันบุช ซอยเจริญกรุง 30 เปนอาคาร
แบบคลาสสิคที่ยังคงอยูในปจจุบันแตมีสภาพทรุดโทรมและยังไมมีขอมูลประวัติผูกอสราง 
นอกจากนี้ยังมีวัดอัษฎางคนิมิตที่เกาะสีชัง รวมไปถึงพระตําหนักบางหลังในพระจุฑาธุชราช
ฐาน บนเกาะสีชัง เนื่องจากนายกราซีออกแบบประภาคารสัมปะยื้อและทําทางเดินที่เกาะสีชัง 
โดยเร่ืองนี้ไดบันทึกไวในหนังสือราชกิจจานุเบกษา แตไมพบขอมูลมากไปกวานี้  จึงยังไมทราบ
จํานวนที่แนนอนที่ออกแบบโดยนายโยอาคิม กราซี หากมีผูคนหาหลักฐานเพิ่มเติมอาทิ 
เอกสารประวัติศาสตร เอกสารชั้นตนอ่ืนๆ ความทรงจําของคนในอดีตที่เกี่ยวของ อีกประการ
หนึ่งคือ หากมีผูที่สามารถอานเขียนและแปลภาษาตางประเทศสนใจคนควาตอไปจะชวยให
พบขอมูลเพิ่มเปนอันมาก  เพราะขอจํากัดประการหนึ่งของผูวิจัยคือไมสามารถอานหรือ
แปลภาษาตางประเทศไดดี   และดวยระยะเวลาที่จํากัดทําใหตองหยุดการสืบคนขอมูลไวแต
เพียงเทานี้   
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    ขอเสนอแนะอีกประการ หากในอนาคตจะมีการแปลงขอมูลเอกสารชั้นตนเปนแบบ
ดิจิตอลมาเผยแพร  จะทําใหผูคนควารุนตอไปมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน  และยังมีขอมูลที่
นาสืบคนตอไปอีกคืออาคารของเอกชนหรือสวนบุคคลที่นายโยอาคิม กราซีรับทําเพราะ
ปจจุบันยังพบขอมูลจากหอจดหมายเหตุซึ่งเปนเร่ืองของราชกาลหรือเจานายเสียสวนมาก ไม
คอยปรากฏขอมูลของลูกคารายอ่ืน  อยางไรก็ดี บทสรุปนี้ยังไมถือเปนการศึกษาที่สมบูรณ
เบ็ดเสร็จ  เพราะในวันขางหนาอาจจะมีผูพบขอมูลหลักฐานเพิ่มแลวนํามาเปดเผยใหม แต
อยางนอยที่สุดการศึกษาคร้ังนี้ก็ทําใหทราบลักษณะงานสถาปตยกรรมของนายโยอาคิม กราซี 
ไดชัดข้ึนตามยุคสมัยที่แหลงขอมูลจะเอ้ือตอการคนควาตอไป 
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Bangkok Times.The 1894 directory for Bangkok and Siam / Bangkok Times ; with an  
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