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กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาข้อมูลงานศิลปวัฒนธรรม สุนทรียศาสตร์ และพลวัตรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์: 
ช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงช่วงหลัง พ.ศ. 2475 เป็นงานที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำการทำ
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ 2565  
 นอกจากนี ้แล ้วในการจัดก ิจกรรมครั ้งน ี ้คณะนักว ิจ ัยย ังได ้ร ับการอนุเคราะห์จาก
กรุงเทพมหานครในการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบรรจุกิจกรรมให้อยู ่ภายใต้แผนงาน 
Colorfull Bangkok 2022 ได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่จัดงานจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 
และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้รับการอนุเคราะห์ในเรื่องสถานที่จัดแสดงนิทรรศการจาก
พิพิธบางลำพู ได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนบางลำพู โดยเฉพาะชมรมเกสรลำพู ในการร่วมกัน
สร้างสรรค์กิจกรรมภายในงาน รวมถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ศ.ดร. 
ชาตรี ประกิตนนทการ ในการเป็นผู ้ร ่วมออกแบบกิจกรรม Interactive Projection Mapping 
ท้ายที ่สุดขอขอบพระคุณผู ้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา ที ่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้
คำแนะนำในการทำงานจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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บทสรปุผู้บริหาร 

โครงการการศึกษาข้อมูลงานศิลปวัฒนธรรม สุนทรียศาสตร์ และพลวัตรในพื้นที ่เกาะ

รัตนโกสินทร์: ช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงช่วงหลัง พ.ศ. 2475 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

สำรวจข้อมูลเบื้องต้นงานศิลปวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน ได้แก่ 

ย่านท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ท่าช้าง ท่าเตียน และบางลำพู ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถึงช่วงหลัง 

พ.ศ. 2475 และศึกษาพลวัตของศิลปวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน 

ได้แก่ ย่านท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ท่าช้าง ท่าเตียน และบางลำพู ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถึง

ช่วงหลัง พ.ศ. 2475 โดยใช้แนวคิดเรื ่องสุนทรียศาสตร์มากำหนดขอบเขตประเภทของงาน

สุนทรียศาสตร์ที่ทำการศึกษา คือด้านทัศนศิลป์ (visual art) ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม และ

สถาปัตยกรรม และด้านจินตศิลป์ (imaginative art) ได้แก่ ดนตรี และวรรณคดี ซึ่งการศึกษาถึง

พลวัตของสุนทรียศาสตร์นั้นเป็นประเด็นสำคัญย่ิงในการพัฒนา ต่อยอด และสนับสนุนให้เกิดการสร้าง

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในประเด็นศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่นั้น ๆ ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถนำ

องค์ความรู ้นั ้นมาเผยแพร่ให้กับสังคมในรูปแบบที ่ง ่ายต่อการเข้าใจ สอดคล้องกับแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานคร ในระยะ 20 ปี ในแผนยุทธศาสตร์ที ่ 6 ที่มุ ่งให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่า

ท่องเที่ยว โดยการปรับวิธีการสื่อสารองค์ความรู้ของพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์สู ่สาธารณะเพื่อให้

สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นการสะท้อน

ให้เห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานของประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม  

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล

ที ่ ได ้จากเอกสาร (Documentary Research) ผ ่านการทำงานแบบบูรณาการร ่วมกับช ุมชน 

(Community Integration Approach) และหน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งในและนอกพื ้นที ่ศ ึกษา โดย

เป้าหมายสำคัญในการดำเนินงาน คือ การได้มาซึ่งผลผลิตจำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมสุนทรียศาสตร์ โดยได้ผลผลิตคือฐานข้อมูลงานด้าน

สุนทรียศาสตร์จำนวน 1 เล่ม ซึ่งเป็นการรวบรวมงานสุนทรียศาสตร์ในด้านสถาปัตยกรรม นาฏยกรรม 

และวรรณกรรม และบทสรุปถึงพลวัตของสุนทรียศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาของเกาะรัตนโกสินทร์ โดย

มุ่งอธิบายถึงความสำคัญของบริบททางสังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ยุคนั้นมีผลกระทบ

ต่องานด้านสุนทรียศาสตร์อย่างมีนัยยะอย่างไร  

กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผ่นองค์ความรู้ข้อมูลสำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ ในพื้นที่เป้าหมาย

จองการศึกษาวิจัย ซึ ่งได้เผยแพร่ผ่านเพจเฟสบุ ้กของโครงการที ่ชื ่อ REF 2022 Rattanakosin 
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Esthetics and Fine Art และจัดทำแผ่นองค์ความรู้เพื่อจัดเป็นนิทรรศการชั่วคราวโดยทำการจัด

แสดงอยู่ ณ พิพิธบางลำพู  

กิจกรรมที่ 3 งานเสวนาผลสำเร็จการดำเนินโครงการ พร้อมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมผ่าน

หัวข้อเสวนา เรื่อง “ผู้คนและสุนทรียศาสตร์ในเกาะรัตนโกสินทร์” ซึ่งจัดให้เป็นการเสวนาแบบ

สาธารณะทั้งการจัดในสถานที่ตั้ง (สวนสันติชัยปราการ) และออนไลน์โดยถ่ายทอดสดผ่านเพจสถาบัน

ไทยคดีศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อสะท้อนมุมมองต่อ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

กิจกรรมที่ 4 งานกิจกรรมลงพื้นที่เส้นทางเกาะรัตนโกสินทร์ โดยกิจกรรมนี้แบ่งเป็น 2 

รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 กิจกรรม walking tour เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วม

กิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยการใช้เส้นทางการเดินในย่านบางลำพู ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เห็น

วิถีชีวิตทั้งในด้านความหลากหลายของอาหาร การเป็นพหุวัฒนธรรม และอาชีพการตีทองซึ่งเป็น

อาชีพดั้งเดิมของชุมชนมุสลิมในย่านบางลำพู และรูปแบบที่ 2 คือ การนำเดินชมป้อมพระสุเมรุ โดย

วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากป้อมพระสุเมรุถือว่าเป็นหนึ่งในสองป้อมของ

กำแพงเมืองสมัยครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ยังเหลืออยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งการสร้างป้อมพระสุเมรุนั้น

สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะสถาปัตยกรรมที่นำมาใช้ในด้านการทหารของยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น 

รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพิ ่มเติม คือกิจกรรม Interactive Projection Mapping โดยได้รับความ

ร่วมมือในการออกแบบผลงานจากศาสตราจารย์ ดร.  ชาตรี ประกิตนนทการ อาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เสมือนเป็นการย้อนอดีตของย่านบางลำพูผ่านการฉายภาพลวดลายของต้นลำพู 

หิ่งห้อย ที่มีการเคลื่อนไหวลงบนกำแพงป้อมพระสุเมรุ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบางลำพทูี่ไม่หลงเหลืออยู่

แล้วในปัจจุบัน ร่วมกับการแสดงดนตรีในสวนอันเป็นการนำเสนอและสื่อสารประเด็นพลวัตด้านดนตรี

ในแต่ละยุคสู่สาธารณะ  

การจัดกิจกรรมครั้งนี้วัดผลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็น

ทางการ (Informal in-depth interview) และการสังเกต (Observation) ซึ่งมีประเด็นการวัดผลที่

สำคัญคือ ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ในประเด็นความรู้จากกิจกรรม รูปแบบของกิจกรรม เวลา

ในการทำกิจกรรม และสถานที่ในการจัดกิจกรรมจากกลุ่มผู้เขา้ร่วมกิจกรรมทัง้ 4 กิจกรรม โดยผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายพบว่ามีความพึงพอใจในกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมดังกล่าวในระดับ

มากที่สุดทุกประเด็น  

 นอกจากนี ้เครือข่ายที ่เข้าร่วมการดำเนินโครงการ เช่น ชุมชนบางลำพูได้นำกิจกรรม 

Interactive Projection Mapping ไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน สำหรับการจัดงานประจำปีของชุมชน
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เพื่อนำเสนอเรื่องราวของชุมชนสู่สาธารณะในรูปแบบที่แปลกใหม่ และสร้างความโดดเด่นให้แก่พื้นที่

ในด้านการท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมแตกต่างจากพื้นที่อื ่นๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ดังนั้นการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้จึงอาจจะสามารถประยุกต์ใช้กับชุมชนย่านอื่น ๆ ใน

เกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อนำเสนอเรื่องราวของชุมชนผ่านมุมมองใหม่จากศิลปะของแสง สี และเงา อัน

เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่มีความต้องการเสพประวัติศาสตร์ผ่านการตีความด้วยรูปแบบ

การนำเสนอใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่และนำไปสู่การสร้างใ ห้

เกิดรายได้แก่ชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนที่จะยกระดับ

มูลค่าทางวัฒนธรรมและนำไปสู่การพัฒนาของย่านต่าง ๆ ในเกาะรัตนโกสินทร์อย่างยั่งยืน  
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บทคัดย่อ 

 เกาะรัตนโกสินทร์ชั ้นในนั้นเป็นศูนย์กลางของความรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม และ

สุนทรียศาสตร์ โดยเกาะรัตนโกสินทร์ในแต่ละช่วงเวลานั้นมีพลวัตรของการเติบโตและการกลายเป็น

เมือง ซึ ่งสะท้อนผ่านสุนทรียศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม นาฏยศิลป์ หรือ

วรรณกรรม โดยในการศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดทำข้อมูลเรื่องสุนทรียศาสตร์ในเกาะรัตนโกสินทร์

และศึกษาถึงพลวัตที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การนำข้อมูลมาสังเคราะห์ให้เป็นความรู้ที่เข้าใจง่าย โดยใน

การศึกษาพบว่าสิ่งที่มีผลต่อพลวัตของสุนทรียศาสตร์นั้นเกิดจากปัจจัยภายใน และปั จจัยภายนอก 

โดยปัจจัยภายในนั้นมักเป็นเหตุมาจากความนิยมส่วนตัวของชนชั ้นปกครองหรือชนชั ้นนำและ

แพร่หลายออกไปกลายเป็นที่นิยมในสังคม รวมถึงปัจจัยทางการเมืองและสังคมในขณะนั้นที่เป็น

ตัวกำหนดทิศทางของสุนทรียศาสตร์ ส่วนปัจจัยภายนอกนั ้นล้วนแต่เป็นกระแสความนิยม

สุนทรียศาสตร์จากต่างชาติ ซึ่งปัจจัยภายในและภายนอกนี้มีผลต่อสุนทรียศาสตร์ในแต่ละช่วงสมัย 

โดยในสมัยรัชกาลที่ 1 – 3 นั้นสุนทรียศาสตร์และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ยังคงยึดหลักแบบจารีตที่สืบ

ทอดมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลที่ 4 นั้นสถาปัตยกรรมมีความหวนกลับไปสู่รูปแบบ

สุโขทัย และอยุธยา เช่นการสร้างเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาธรรมยุกนิ

กาย ก็มีผลทำให้ประเพณีวัฒนธรรม ถูกปรับให้มีพิธีกรรมแบบพุทธเพ่ิมมากขึ้น ส่วนในรัชกาลที่ 5 นั้น

สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ล้วนได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก ครั้งสมัยรัชกาลที่ 6 สถาปัตยกรรมสะท้อน

รูปแบบความเป็นชาตินิยมและราชาชาตินิยม สถาปัตยกรรมจึงเป็นการผสมผสานระหว่างความ

สมัยใหม่กับแบบจารีต ส่วนสมัยรัชกาลที่ 7 งานสถาปัตยกรรมอาคารนั้นเป็นแบบสมัยใหม่ แต่ลาย

ละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ยังคงแฝงด้วยจารีต และตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 

สถาปัตยกรรม หรือสุนทรียศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ก็มีความเรียบง่ายซึ ่งเป็นสัญลักษณ์ของภาค

ประชาชน สอดคล้องกับบริบททางสังคมและการเมืองในขณะนั้น  
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Abtract 

The inner part of Rattanakosin Island is the center of a prosperous artistic, 

cultural and aesthetic community. Rattanakosin Island during different periods has the 

dynamics of growth and urbanization reflected through aesthetics of various fields such 

as architecture, dance, and literature.  This study compiles information on aesthetics 

on Rattanakosin Island, studying the dynamics of things that have happened, and 

synthesizes information so it becomes knowledge that is easy to understand.  In this 

study, it was found that internal factors and external factors affected the dynamics of 

aesthetics.  Internal factors include preferences of the ruling class or the elites that 

became popular amongst the public.  In addition, political and social factors at that 

time determined the direction of aesthetics. External factors are aesthetic trends from 

foreign countries.  Internal and external factors affect the aesthetics of each period. 

During the reign of King Rama, I - King Rama III, aesthetics and architecture adhered to 

traditions that have been practiced since the Ayutthaya period. During the reign of King 

Rama IV, Sukhothai and Ayutthaya architecture was brought back as seen in upside 

down bell shaped pagodas and faith in Dhammyuttika Nikaya Buddhism.  As a result, 

traditions were adjusted to include more Buddhist rituals. During the reign of King Rama 

V, Thai architecture received influence from western countries. During the reign of King 

Rama VI, architecture reflected nationalism and royal nationalism.  Therefore, 

architecture was a combination of modernity and tradition.  During the reign of King 

Rama VII, structures were of a modern style with few details and traditional hints. After 

the Siamese revolution of 1932, architecture or aesthetics in various fields were 

simplified, which is a symbol of the public and in line with the social and political 

context at that time. 

 

keyword   

Rattanakosin Island, Rattanakosin, Esthetic 
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1 บทนำ 

 1.1 หลักการและเหตุผล 

 พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์สามารถแบ่งได้เป็น 6 พื้นที่คือ พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน เกาะ

รัตนโกสินทร์ชั้นนอกตอนเหนือ เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอกตอนกลาง เกาะรัตนโกสินทร์ตอนใต้ และ

พื้นที ่รอบคลองผดุงกรุงเกษม รวมถึงตลาดสำเพ็ง ในการศึกษาครั ้งนี ้ได้เลือกศึกษาข้อมูลด้าน

ศิลปวัฒนธรรม และสุนทรียศาสตร์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน อันได้แก่พื้นที่ย่านท่าเตียน ท่าช้าง 

ท่าพระจันทร์ - พระอาทิตย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ตามแนวกำแพงพระนครเดิมที่สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (สร้างจากอิฐและมีป้อมปราการรอบพระนครรวม 19 ป้อม) โดยเพิ่มเติม

เพิ่มที่ย่านบางลำพูเข้าไปด้วย  

กล่าวได้ว่าในอาณาบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในนั้นมีพระบรมมหาราชวัง และพระราชวัง
บวรสถานสถานมงคล เป็นศูนย์กลางของความรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม และสุนทรียศาสตร์ ซึ่ง
รายล้อมไปด้วยวังของเจ้านายชั้นยศต่าง ๆ รวมถึงบ้านพักของเสนาบดี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และ
ชุมชนของบรรดาเหล่าข้าราชบริพาร หรือไพร่ที่คอยรับใช้เจ้านาย พื้นที่ และย่านต่าง ๆ พื้นที่เหล่านี้
ล้วนเต็มไปด้วยพลวัตของพื้นที่ทั้งด้านกายภาพ ด้านศิลปวัฒนธรรม และสุนทรียศาสตร์ ยกตัวอย่าง
พื้นที่ของชุมชนชาวญวน ที่ถูกนำมาสร้างเป็นวังท่าเตียนพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้า
ฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ เชื้อพระวงศ์ และเสนาบดี บริเวณที่เป็นบ้านของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง 
(เพ็ง เพ็ญกุล; ข้าหลวงคนสนิทของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) เป็นที่ตั้งของโรงละครที่มี
ชื ่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ “สยามมิสเธียร์เตอร์” (Siamese Theater) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น 
“ปรินซ์เธียร์เตอร์” (Prince Theater) ซึ่งในท้ายที่สุดพื้นที่ท่าเตียนและวังต่าง ๆ ก็ได้เปลี่ยนกลายเป็น
ตลาด ตึกแถว และที่พักอาศัยของประชาชนทั่วไป และถูกปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยไปตามยคุสมัย
ต่าง ๆ เกาะรัตนโกสินทร์ในแต่ละช่วงเวลามีพลวัตรของการเติบโตและการกลายเป็นเมือง โดยเริ่มจาก 

 - ช่วงเริ่มย้ายราชธานี และเริ่มก่อร่างสร้างเมือง มีการขุดคลองเพื่อการอุปโภคบริโภค  สร้าง
กำแพงพระนครเพื่อเสริมสร้างเมืองให้แข็งแรง  

 - ช่วงรัชกาลที่ 2 – 3 เป็นช่วงที่บ้านเมืองเริ่มเติบโต และเริ่มทำการค้ากับต่างชาติ เป็นช่วง
ของการเริ่มฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม สุนทรียศาสตร์ด้านต่าง ๆ รวมถึงศาสนา 

 - ช่วงรัชกาลที่ 4 เป็นช่วงที่บ้านเมืองเปิดสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกอย่างเต็มที่ เป็นช่วงที่
บ้านเมืองรับเอาวิทยาการความรู้ ศิลปวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์จากชาติตะวันตกมาใช้อย่าง
แพร่หลาย 

 - ช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงช่วงปี 2500 เป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองมีความเจริญ และพัฒนาเป็นอย่าง
มาก ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาการความรู้ ศิลปวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ด้านต่าง ๆ  
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การสร้างโรงมหรสพถาวรเพื่อจัดแสดงโขนละคร และเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เริ่มเข้าชม
การแสดงนั้นเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีต้นแบบแนวคิดมาจากโรงมหรสพแบบตะวันตก และโรง
มหรสพต่าง ๆ เกิดขึ ้นในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ก็กลายเป็นโรงภาพยนตร์ ซึ ่งภายหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง แนวคิดเรื่องชาตินิยมได้ผลักดันให้เกิดโรงละครแห่งชาติขึ้นเพื่อสำหรับจัด
แสดงละครที่สนองแนวคิดเรื่องการรักชาติ ตลอดจนจัดแสดงโขนละครตามแบบประเพณีเพื่ออนุรักษ์
มรดกมรดกทางวัฒนธรรม  
พลวัตรที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้สะท้อนผ่านรูปทรงของอาคาร สำนักงานราชการต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่

ในเกาะรัตนโกสินทร์ รวมถึงศิลปะ และสุนทรียศาสตร์ อนัได้แก่ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม 

ละคร การแสดง เพลง สถานที่ในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ล้วนแต่เป็นตัวแทนองค์ความรู้ทางด้าน

ประวัติศาสตร์ การศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ และสุนทรียศาสตร์นั้นจะเป็นประเด็นสำคัญ

ในการต่อยอดสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างยั่งยืน และสามารถนำองค์ความรู้นั้น

มาเผยแพร่ใหก้ับสังคมในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่าง

เป็นระบบ สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ในระยะ 20 ปี ในแผนยุทธศาสตรท์ี่ 6  ทีมุ่่งให้

กรุงเทพมหานครเปน็เมืองน่าท่องเที่ยวระดับโลกโดยการปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการ

ท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป และนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งจะสามารถนำมา

สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานของประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศลิปวัฒนธรรม 

 1.2 ระเบียบวิธีวิจัยและเป้าหมายของโครงการ  

 ระเบียบวิธีวิจัย 

โครงการนี้ในส่วนของผลผลิตกิจกรรมที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร เพื่อให้ไดข้้อมูลเบื้องต้นของงานศิลปวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ในพื้นที่เกาะ

รัตนโกสินทร์ชั ้นใน ได้แก่ ย่านท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ท่าช้าง ท่าเตียน และบางลำพู ในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น ถึงช่วงหลัง พ.ศ. 2475 เพื่อให้ได้มาซึ่งพลวัตรของสุนทรียศาสตร์ โดยขั้นตอนใน

การศึกษานั้นจะเป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้วการศึกษาข้อมูลทางเอกสารทางวิชาการ เช่นจดหมายเหตุ 

บันทึกทางประวัติศาสตร์ในแง่ต่าง ๆ เอกสารทางวิชาการ บทความ ภาพถ่าย รายงานการวิจัย ซึ่งเป็น

การรวบรวมข้อมูลทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่เพื่ อรวบรวมข้อมูลในด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ด้านต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตด้านเน้ือหา  
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 เป้าหมายของโครงการ 

 เป้าหมายของโครงการ คือ การผลิตกิจกรรมหลักจำนวน 4 กิจกรรม และเผยแพร่องค์ความรู้

ที่สังเคราะห์ได้จากกิจกรรมที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ประชาชนทั่วไป ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดมี

ดังนี้  

 กิจกรรมที ่ 1 ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมสุนทรียศาสตร์  ผลผลิตคือฐานข้อมูลงานด้าน

สุนทรียศาสตร์จำนวน 1 เล่ม ซึ่งเป็นการรวบรวมงานสุนทรียศาสตร์ในด้านสถาปัตยกรรม นาฏยกรรม 

และวรรณกรรม และสรุปถึงพลวัตของสุนทรียศาสตร์ในแต่ละช่วงเวลาว่าบริบททางสังคมและ

การเมืองที่เปลี่ยนไปนั้นมีผลต่องานด้านสุนทรียศาสตร์อย่างไรบ้าง เพื่อนำข้อมูลนี้มาใช้สำหรับการทำ

กิจกรรมที่ 2  

 กิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผ่นองค์ความรู้ข้อมูลสำคัญ ตามที่กำหนดใน TOR จำนวน 35 แผ่น 

โดยการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมที่ 1 มาสังเคราะห์ให้เป็นความรู้ที่เข้าใจง่าย และสามารถ

เข้าถึงได ้

 กิจกรรมที่ 3 งานเสวนาผลสำเร็จการดำเนินโครงการ เป็นการเผยแพร่องค์ความรู ้จาก

ผู ้เชี ่ยวชาญในเรื ่องสุนทรียศาสตร์และพลวัตของชุมชนและสุนทรียศาสตร์ และกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนำเอาอัตลักณ์ของชุมชนมาจัดกิจกรรมสาธิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย

ได้เกิดการเรียนรู ้

 กิจกรรมที่ 4 งานกิจกรรมลงพื้นที่เส้นทางเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จัก

ชุมชน โดยคนในชุมชน ทั้งในเรื่องของความเป็นหหุสังคม และอัตลักษณ์ของชุมชน  
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2 แนวคิดและการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 2.1 แนวคิดเรื่องสุนทรียศาสตร์  
สุนทรียศาสตร์ หมายถึงปรัชญาที่เกี่ยวกับสิ่งสวยงาม ซึ่งแสดงถึงความเกี่ยวข้องกับธาตุที่ทำ

ให้เกิดความงาม เรียกว่า สุนทรียธาตุ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม การถ่ายภาพ 
นาฏศิลป์ การละคร ดนตรี วรรณศิลป์ (วนิดา ขำเขียว 2543: 107 - 108) 

สุนทรียศาสตร์มีความสัมพันธ์กับปรัชญาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญา ซึ่งว่าด้วย
เรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณค่าต่าง ๆ เช่นคุณค่าของความดี ความชั่ว คุณค่าของความงาม คุณค่าทาง
ศาสนา และสังคม สุนทรียศาสตร์มีคุณลักษณะพิเศษ 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับศิลปะเพราะ
สามารถแสดงออกได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เหตุผลเช่นเดียวกับศิลปะ โดยเราสามารถจำแนกประเภทของ
ศิลปะได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ  

- ทัศนศิลป์ (visual art) ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม  
- จินตศิลป์ (imaginative art) ได้แก่ ดนตรี และวรรณคดี  
- ประยุกต์ศิลป์ (applied art) ได้แก่ ลีลาศ ละคร และภาพยนตร์  
ซึ ่งศิลปะจะประกอบด้วย สื ่อ (media) เนื ้อหา (content) สุนทรียธาตุ (Aesthetical 

element) ซึ ่งประกอบด้วย ความงาม ความแปลกตา และความน่าทึ ่งหรือความเป็นเลิศ ส่วน
สุนทรียศาสตร์อีกส่วนหนึ่งนั้นสัมพันธ์กับปรัชญา เพราะพยายามหาเหตุผลมาอธิบายคุณค่าทางความ
งาม (วนิดา ขำเขียว 2543: 1 - 5) 

2.2 แนวคิดเรื่องย่าน 
การศึกษาข้อมูลงานศิลปวัฒนธรรม สุนทรียศาสตร์ และพลวัตร ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ 

ช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถึงช่วงหลัง พ.ศ. 2475 นั้น ขอบเขตการดำเนินงานเป็นการศึกษาใน
พื้นที่ย่านท่าเตียน ท่าช้าง ท่าพระจันทร์ – พระอาทิตย์ และย่านบางลำพู จึงได้นำแนวคิดเรื่องย่านมา
ใช้เพื่ออธิบายถึงพัฒนาการ พลวัตของพื้นที่ และอธิบายถึงลักษณะเพาะของแต่ละชุมชน ในงานของ
วารุณี โอสถารมย์ และคณะ (2554) เรื่องศักยภาพและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ วัฒนธรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ได้ให้ความหมายของคำว่า ย่าน ว่าหมายถึง พื้นที่ที่
สามารถกำหนดด้วยมิติประชากร สังคม วัฒนธรรม เป็นบริเวณที่มีรูปร่างและอาณาเขตที่ไม่แน่นอน 
โดยย่านแต่ละย่านมีการเบียดทับซ้อนกับย่านใกล้เคียง ย่าน ยังเป็นจุดรวมตัวในการดำเนินกิจกรรม
ประเภทใดประเภทหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ “ย่าน” จากการนิยามโดยลินช์ (Lynch, 
1960) คือ พื้นที่ส่วนหนึ่งของเมืองที่มีเอกลักษณ์ร่วมกัน ซึ่งเอกลักษณ์ดังกล่าวเกิดจากการรับรู้จาก
ภายในย่านและเกิดจากการรับรู้ภาพลักษณ์ภายนอกโดยคนภายนอกย่าน ซึ่งกองวางแผนโครงการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2540) ได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า ย่าน คือพื้นที่ที่คนมีวิถีชีวิต มี
กิจกรรมหรือมีสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันอยู่ในบริเวณเดียวกัน หรืออาจเป็นพื้นที่ที่มีประวัติความ
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เป็นมาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ของย่าน สามารถรับรู้ได้จากลักษณะทางกายภาพ
ที ่แสดงถึงความต่อเนื ่องของ กิจกรรมหลักของย่าน ซึ ่งประกอบไปด้วยพื ้นผิว ที ่ว่าง รูปทรง 
รายละเอียด สัญลักษณ์ ประเภท อาคาร การใช้งาน กิจกรรม ผู้อยู่อาศัย การดำเนินชีวิต และภูมิ
ประเทศ (Lynch, 1960) 

นอกจากนี้ ย่าน อาจถูกทำให้มีลักษณะเฉพาะหากมีการรวมตัวกันจนมีการสร้างภาพเชิง
สัญลักษณ์ เช่น ท่าพระจันทร์ ถูกนำเสนอให้เป็นภาพของแหล่งซื้อ ขาย วัตถุมงคล โดย ย่าน แบ่ง
ออกเป็น 3 แบบ ด้วยกัน คือ  
 1. ย่านที่มีลักษณะเป็นหมู่บ้านกลางเมือง ได้แก่ หมู่บ้านดั้งเดิมในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 24 เช่น ชุมชนบางลำพู ชุมชนบ้านบาตร โดยมากชุมชนเหล่านี้มักจะพัฒนามาจากหมู่บ้าน
ดั้งเดิมที่มีการผลิตเฉพาะอย่าง  
 2. ย่านสมบูรณ์แบบ เป็นย่านที่มีชุมชนรองรับอยู่เบื้องหลังย่านประเภทแรก โดยมีมากกว่า
หนึ่งหมู่บ้านที่มีความสัมพันธ์กันในกระบวนการผลิต มีการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาทำกิจกรรมซื้อ
ขาย และมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้คนภายในและภายนอกย่าน  
 3. ย่านสมัยใหม่ เป็นย่านที่มีเป้าหมายทางธุรกิจการค้าโดยเฉพาะ เป็นพื้นที่ที่ ก่อให้เกิด
กระแสปฏิสัมพันธ์อย่างกว้างขวางจนไม่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบของย่านหมู่บ้าน เนื่องจากประชากร
หมุนเวียนเข้าออกจำนวนมาก  
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะของ “ย่าน” จัดเป็นพื้นที่ที่สำคัญและมีความเหมาะสมอย่างยิ่งใน
การพัฒนาเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงมรดก
ทางวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้ และไม่สามารถจับต้องได้ ตลอดจนเป็นพื้นที่ของกลุ่มคนที่แสดงถึงวิถี
ชีวิต การดำรงอยู่ การทำมาหากิน เป็นต้น และเมื่อพิจารณาขอบเขตของพื้นที่ที่ทำการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้จะพบว่า มีพื้นทีท่ี่ถูกจัดให้เป็นย่านสำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์อยู่หลายแห่งด้วยกัน ได้แก่ ย่าน
ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ท่าช้าง ท่าเตียน และย่านบางลำพู ซึ่งในแต่ละย่านนั้นมีความเป็นมาที่
แตกต่างหลากลาย ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงรากฐานประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานของบรรพ
บุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่สามารถฉายภาพความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของกรุงรัตนโกสินทร์ในแต่ละยุคสมัยได้อีกประการหน่ึงด้วย 

2.3 งานที่เกี ่ยวข้องกับคติความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
พิธีกรรม มหรสพ และสุนทรียะในเกาะรัตนโกสินทร์ 

ในงานของ ฉลองเดช คูภานุมาตร (2561) ได้กล่าวถึงคติจักรวาลวิทยาที่เป็นแนวคิดในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะไว้ในบทความเรื่องจิต – จักรวาล: การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยให้เป็นสื่อสร้าง
สำนึกทางศีลธรรม ไว้ว่า จักรวาลวิทยา คือวิชาที่มีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องโลกธาตุอีนมีขอบเขตที่กว้างไกล 
คำสอนในพุทธศาสนาอยู่บนรากฐานของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ด้วยการถ่ายทอดพุทธพจน์ในรูป
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พระไตรปิฎก พบว่ามีเนื้อหากล่าวถึงลักษณะของโลกธาตุหรือจักรวาลอยู่เสมอ แต่เพียงเพื่อใช้เป็น
พื้นฐานของการแสดงธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นมิได้ทีพุทธประสงค์ที่
จะวางรากฐานในเรื่องของจักวาลวิทยา จักรวาลวิทยาในศาสนาพราหมณ์ได้กำหนดว่าเขาพระสุเมรุ
เป็นที่สถิตของพระอิศวร เป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่ประกอบด้วยโลกมนุษย์ นรก สวรรค์ แต่ในทาง
พระพุทธศาสนาจกัรวาลหมายถึงปริมณฑลแห่งภพภูมิทั้งสาม หรือไตรภูมิ คือ 

1. กามภูมิ 11 อันหมายถึงสถานะระดับต่ำของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องกับกามตัณหา มีความโลภ 
โกรธ หลง ประกอบด้วยอบายภูมิและสุคติภูมิ  

2. รูปภูมิ 16 หรือรูปพรหม คือสถานะชีวิตระดับกลางที่มีความสุขอันไม่มีเรื่องกาม แต่ยังมี
รูปร่างอยู ่

3. อรูปภูมิ 4 หรืออรูปพรหม คือสถานะชีวิตระดับสูงแต่ไม่มีรูปมีแต่จิต  
ภูมิทั้งสามรวมกันแล้วเป็น 31 ภพภูมิ ซึ่งเป็นสถานะชีวิตของสรรพสัตว์ในจักรวาล การจะไป

เกิดในสถานะชีวิตระดับใดขึ้นอยู่กับความดีความชั่วของตน เนื้อหาในคัมภีร์พระพุทธศนากล่าวว่า
จักรวาลมีจำนวนมากมายจนนับไม่ถ้วน สัณฐานของจักรวาลทุกแห่งมีลักษณะเหมือนกันหมดโดยมี
องค์ประกอบสองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็นพื้นดินและพื้นน้ำส่วนที่สองเป็นที่ว่างหรือท้องฟ้า ส่วนของ
พื้นดินและพื้นน้ำมีรูปทรงคล้ายผลมะนาวครึ่งผลที่ถูกผ่าซีก ตั้งไว้ในลักษณะหงายหน้าขึ้นลอยอยู่ใน
มหาสมุทรอวกาศ ใต้มหาสมุทรอวกาศมีลมเคลื่อนไหวไปมาอย่างรุนแรงหนุนมหาสมุทรอวกาศ ตั้ง
แบบเรียงประชิดต่อเนื่องกัน ลักษณะพื้นจักรวาลเป็นแผ่นระนาบรูปวงกลม เขาพระสุเมรุตั้งอยู่กลาง
แผ่นดิน มีภูเขาสัตตบริภัณฑ์เป็นรูปวงแหวนตั้งล้อมรอบ 7 ชั้น ระหว่างภูเขาวงแหวนแต่ละชั้นมีทะเล
สีทันดรคั่นอยู่ทุกขั้นและมีความสูงแบบลดหลั่นจากวงในสู่วงนอก โดยภูเขาพระสุเมรุมีความสูงมาก
ที่สุด บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่มีพระอินทร์เป็นจอมเทพ เหนือขึ้นไปบนอากาศมี
สวรรค์และพรหมลอยสูงขึ้นเป็นชั้น ๆ ถัดจากภูเขาวงแหวนชั้นนอกสุดเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่
ไพศาลจดไปจรดภูเขากำแพงจักรวาลหรือขอบจักรวาล ท่ามกลางมหาสมุทรมีทวีปประจำทั้งสี่ทิศ อัน
เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ โดยทิศตะวันออกชื่อบูรพาวิเทหทวีป ทิศตะวันตกชื่ออมรโคยานทวีป ทิศ
เหนือช่ืออุตรกุรุทวีป และทิศใต้ชื่อชมพูทวีป  

คติความเชื่อนั้นถูกแฝงอยู่ในสุนทรียะแขนงต่าง ๆ การวางผังเมือง การสร้างเมือง และการ
กำหนดแห่งหนของสถานที่ต่าง ๆ ของเมืองก็เช่นกัน ซึ่งในงานของ ดร.เอ็ดเวิร์ด แวน รอย เรื่อง ต้น
กำเนิดมณฑลของกรุงเทพฯ ที่ถูกแปลโดยพงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ (2554) ได้กล่าวอ้างถึงงานของ Elide 
จากเรื่อง The Myth of the Eternal Return or Cosmos and History. นั้น ได้อ้างถึงข้อที่ว่า “ภพ
อันศักดิ์สิทธิ์แห่งทวยเทพ... ไม่ใช่เพียงอุดมคติที่ชายหญิงควรเฝ้าฝันถึงเท่านั้น หากแต่เป็นแบบฉบับ
ของการดำรงอยู่ของมนุษย์ เป็นแบบแผนดั้งเดิมที่ชีวิตของเราบนโลกถูกจำลองขึ้นตาม จึงเชื่อกันว่า



15 
 

ทุกสิ่งบนโลกล้วนเป็นการจำลองสิ่งที่อยู่บนสรวงสวรรค์” การสร้างเมืองกรุงเทพฯก็เช่นกัน การ
วางแผนกอ่สร้าง การวางผังเมืองนั้นเป็นไปตามแบบแผนของไตรภูมิกถา  
 เอ็ดเวิร์ด กล่าวว่า คำว่ามณฑล (mandala) นั้นเป็นแผนภูมิจักรวาลของพราหมณ์ - พุทธ ที่
แสดงในรูปแบบเลขาคณิตที่เกี่ยวพันกับคัมภีร์ไตรภูมิกถา ซึ่งเป็นต้นร่างทางสถาปัตยกรรมของการ
วางแผนก่อสร้างกรุงเทพฯ แนวคิดมณฑลนั้นถูกนำมาใช้ตั ้งแต่การเริ ่มขยายกรุงธนบุรีมายังฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา และได้มีการจัดวางศูนย์กลางใหม่ในการขยายเมืองของรัชกาลที่ 1 
และในขณะที่ดำเนินรัชสมัยต่อไปก็มีการขยายขอบเขตเมือง และมีการกำหนดเขตเน้นบริเวณที่เปน
ศูนย์กลางภายในที่มีกำแพงเมืองล้อมรอบ ซึ่งเมื่อพิจารณาในแง่หลักสุนทรียะของมณฑลกรุงเทพฯ 
แล้วนั้นลักษณะเมืองไม่ได้ถูกกำหนดเพียงเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ และเพื่อป้องกันข้าศึก
เท่านั้น หากแต่ยังเป็นการพยายามจำลองโครงสร้างทางกายภาพและลักษณะการจัดองค์กรทางสังคม
และการเมืองในไตรภูมิกถา เห็นได้จากการประกาศชื่ออย่างเป็นทางการว่า กรุงเทพมหานคร อมร
รัตนโกสินทร์ มหินทราอยุธยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศมหาสถาน อมร
พิมานอวตารสถิต สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ ซึ่งมีความหมายว่า เมืองของเทวดามหานครอันเป็น
อมตะ สง่างามด้วยแก้วเก้าประการและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน เมืองอันมีพระราชวังหลาย
แห่งดุจเป็นวิมานของเทวดา ซึ่งมีพระวิษณุกรมสร้างตามบัญชาของพระอินทร์  
 2.4 งานศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมที่เชื่อมโยงกับแนวคิด และคติความเชื่อ  
 ในงานของ ชาตรี ประกิตนนทการ (2556) เรื่อง ศิลปะ - สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1: 
แนวคิด คติสัญลักษณ์ และความหมายทางสังคมยุคต้นรัตนโกสินทร์ ได้กล่าวว่า ในยุคสมัยใหม่ได้มี
การยก คติพระอินทร์ ขึ้นมาเป็นอุดมการณ์ใหม่ของรัฐแทนที่การใช้สัญลักษณ์ศีรษะแผ่นดินในฐานะ
ศูนย์กลางของโลกแทนที่เขาพระสุเมรุ โดยคติดังกล่าว ได้ถูกนำเสนอผ่านงานศิลปะและสถาปัตยกรรม
ผ่านรูปแบบ 3  ประการ คือ  

1. คตินิยมในการสร้างระเบียงคดล้อมพระอุโบสถหรือพระวิหาร เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของ
การเป็นประธานของวัด ซึ่งมักจะมีการสร้างสถูปไว้ตามมุมทั้งสี่ของระเบียงคด ซึ่งแนวคิดในการสร้าง
วัดแบบนี้ส่งต่ออิทธิพลมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งในสมับอยุธยาการสร้างระเบียงคดนั้นจะเป็นการ
สร้างล้อมรอบพระปรางค์ ดังนั้นการออกแบบให้พระวิหารหรืออุโบสถเป็นประธานของวัดโดยมี
ระเบียงคดล้อมรอบนั้นจึงเป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์  

2. ความนิยมในคติพระอินทร์ ที่นำมาซึ่งการปรากฏรูปสัญลักษณ์ของพระอินทร์จำนวนมาก 
ซึ่งชาตรีมีความเชื่อว่ารัชกาลที่ 1 มีพระราชประสงค์ที่จะเปรียบพระองค์เป็นดั่งพระอินทร์มากว่าเทพ
เจ้าองค์อื่น ๆ ยกตัวอย่างในการขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ครั้งที่สองใน (พ.ศ. 2328) ณ พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท ซึ่งย่อมสื่อถึงความหมายว่าพระ
ราชพิธีที่ทำให้รัชกาลที่ 1 มีสถานะเป็นดั่งพระอินทร์ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระอินทร์นั้นปรากฎ
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ต่อเนื่องมาถึงสามรัชสมัย กล่าวคือ หน้าบันบนหมู่พระวิมานที่ประทับของทั้งสามพระองค์นั้นล้วน
แล้วแต่ทำเป็นลายพระอินทร์ประทับอยู่เหนือบัลลังก์ภายในปราสาท เป็นต้น  

3. พระราชนิยมในพระพุทธรูปปางสมาธิ วัดที ่ร ัชกาลที ่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหรือ
บูรณปฏิสังขรณ์นั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 12 วัด ซึ่งมีถึง 8 วัดที่พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ 
ยกตัวอย่าง วัดพระศรีรีตนศาสดาราม พระประธานในโบสถ์ คือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระ
แก้ว) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระประธาน คือ พระพุทธเทวปฏิมากร ซึ่งรัชกาลที่ 1 
ให้อันเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาจากอุโบสถวัดศาลาสี่หน้า 

คตินิยมทั้งสามรูปแบบนี้ชาตรีกล่าวว่าเป็นความแตกต่างจากคตินิยมในปลายสมัยอยุธยา ซึ่ง
ผลจากการศึกษาของชาตรีนั้นเป็นข้อโต้แย้งทางวิชาการว่าศิลปะและสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่สร้างที่
ขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 น้ันเป็นการสรา้งเพ่ือจำลองศิลปะในสมัยอยุธยา โดยชาตรีกล่าวว่า ถึงแม้ 
“ความเป็นอยุธยา” จะเป็นอุดมคติของการสร้างเมืองของสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่ก็มิใช่ทั้งหมดไม่
ว่าจะเป็นแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจการค้ากับต่างประเทศ ความนิยมที่มีต่อศาสนาของรัชกาลที่ 1 
ก็ล้วนแต่ส่งผลต่อแนวคิด คติสัญลักษณ์ในการสร้างงานศิลปะสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจน 

ดังที่เอ็ดเวิร์ด (2554) ได้กล่าวว่าการสร้างกรุงเทพฯ นั้นเป็นการสร้างในรูปแบบของความ
เป็นมณฑลตามแบบไตรภูมิกาถา และชาตรี (2556) ที่กล่าวว่าในสมัยรัชกาลที่ 1 นั้นการสร้างเมือง
เป็นไปตามแบบอินทรคติ ซึ่งสะท้อนแนวคิดในการสร้างเมืองให้เป็นในรูปแบบของความเป็นศูนย์กลาง
ของจักรวาล ในงานของ ปติสร เพ็ญสุต (2557) ในเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ
ความเป็นศูนย์กลางจักรวาลเชิงสัจนิยม ณ พระเจดีย์ประธานวัดบวรนิเวศวิหาร ก็ได้สะท้อนแนวคิด
ของรัชกาลที่ 4 ในแง่ที่ว่าแม้พระองค์ได้มีการนำกระบวนทัศน์ใหม่ โดยนำศิลปะวิทยาการของโลก
ตะวันตกเข้ามาผสมผสานในการสร้างพระเจดีย์ คือ ประติมากรรมช้าง ม้า สิงห์ โค อันเป็นสัตว์ประจำ
ทิศที่อยู่ริมขอบสระอโนดาต ล้อมรอบเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ถูกแทนที่ด้วย
ประติมากรรมสิงโต อันเป็นตัวแทนของประเทศอังกฤษ ม้า อันเป็นตัวแทนของชาติฝรั่งเศส นกอินทรี 
อันเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา และช้างซึ่งเป็นตัวแทนของแคว้นล้านช้าง ซึ่งถือว่าเป็นการ
ปรับปรุงแนวคิดแบบไตรภูมิเข้าสู่โลกของจักรวรรดินิยม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการประกาศความ
เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาผ่านเจดีย์ประธาน  

ปติสร (2557) ยังได้กล่าวอีกว่าการสร้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศน์ และวัดอรุณ
ราชวราราม ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นการสร้างศูนย์กลางลงบนพื้นที่อำนาจของตน กล่าวคือเป็นการ
จำลองศาสนสถานให้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล แต่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิวัติความคิดเหล่านี้ เนื่องจากพระองค์ไม่ทรงศรัทธาในปาฏิหาริ ย์และโลกตามคติ
เดิมทรงเชิดชูหลักธรรมที่เป็นแก่นแห่งความหลุดพ้น วัดบวรนิเวศน์จึงเป็นศูนย์กลางนิกายธรรมยุติที่
สำคัญที่ถูกสร้างขึ้นจากพระราชนิยมในรัชกาลที่ 4 ผู้ทรงปฏิเสธปาฏิหารย์และเรื่องเหนือธรรมชาติที่
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ไม่สอดคล้องกับวิทยาการสมัยใหม่ จิตรกรรมและศิลปะภายในวัดบวร จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบของศิลปะแบบไทยมาใช้ทัศนวิทยาเลียนแบบตะวันตก การเขียนภาพฉฬาภิชาติหรือภาพ
จิตใจของบุคคล 6 จำพวก จึงมักจัดให้ชาวคริสต์ และชาวมุสลิมผู้อยู่นอกพุทธศาสนามีจิตใจที่ระดับ
ต่ำกว่าชาวพุทธ อีกทั้งยังมีการจำลองจักรวาลที่ทับซ้อนเอาความเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทาง
ภูมิศาสตร์แบบสมจริงเข้ากับศูนย์กลางจักรวาลแบบเดิมของพุทธศาสนา นัยยะแห่งการทับซ้อนกัน
ของจักรวาลทางภูมิศาสตร์กับจักรวาลของพุทธศาสนา หรือการนำสัตว์ชนิดใหม่ที่เป็นตัวแทนของโลก
ตะวันตกนั้นเป็นการสื่อถึงความจำเป็นในการปรับตัวของสยามให้เท่าทันกับโลกตะวันตก แต่อย่างไรก็
ตามสถาปัตยกรรมในลักษณะนี้ก็ยังมิได้ละทิ้งอำนาจและศักดิ์ศรีของการวางตัวเองอยู่บนศูนย์กลาง 

ในงานเรื่องพัฒนาการการสร้างสัตว์หิมพานต์สมัยรัตนโกสินทร์ ของนฤมล ศิลปชัยศรี และ
คณะ (2561)  กล ่าวว ่างานศ ิลปกรรมของไทยโดยมากนั ้นได ้ร ับอ ิทธ ิพลความ เช ื ่อมาจาก
พระพุทธศาสนา โดยคติที่ส่งผลต่องานศิลปะมากที่สุดนั้น คือ ไตรภูมิ ป่าหิมพานต์ คือพื้นที่หนึ่งที่
ปรากฏในความเชื่อในพุทธศาสนา และในวรรณกรรมไตรภูมิด้วย การสร้างสัตว์หิมพานต์นั้นเกิดจากค
งามเชื่อดั้งเดิมทางพุทธศาสนา หลักฐานการกล่าวถึงป่าหิมพานต์และสิ่งมีชีวิตในป่า ที่เก่าที่สุดนั้นคือ
ไตรภูมิพระร่วงในสมัยสุโขทัย สัตว์หิมพานจึงเป็นสัตว์ที่สร้างขึ้นจากจินตนาการบนฐานความเชื่อของ
ไตรภูมิ ความหลากหลายของสัตว์หิมพานนั้นมีความหลากหลายมากขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์โดย
พัฒนาจากศิลปะในสมัยอยุธยา การค้นพบหลักฐานด้านศิลปกรรมที่สะท้อนคติไตรภูมิชัดเจนในสมัย
อยุธยา คือการขุดค้นพบแผ่นทองคำรูปสัตว์แปลกนานาชนิด ซึ่งเชื่อมโยงกับคติการสร้างสัตว์หิมพานต์
ภายในกรุพระปรางค์วัดมหาธาตุและวัราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมทีการสร้างสัตว์หิม
พานมักอ้างอิงอยู่กับสมุดไตรภูมิ หรือคำบอกเล่าที่มาจากคติไตรภูมิ แต่แนวคิดในการสร้างสรรค์สัตว์
หิมพานในสมัยรัตนโกสินทร์เกิดจากการตีความคำจำกัดความและความหมายของหิมพานต์ เป็นการ
คิดเฉพาะเจาะจงลงไปยังชมพูทวีปมากกว่าความเป็นจักรวาลในสมัยก่อน รูปแบบของสัตว์หิมพานนั้น
มีหลากหลายมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 และกลายเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ในปัจจุบัน 

2.5 งานที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดี 
อาทิตย์ ศรีจันทร์ (2557) ในเรื่องพระราชพิธีสิบสองเดือน: อรรถาธิบายแห่งความศิวิไลซ์และ

การจัดระเบียบจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ในพระราชพิธีของสยาม นั้นกล่าวว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ขากสยามเก่าสู่สยามใหม่ วรรณกรรมพระราชพิธีสิบสองเดือน 
แสดงให้เห็นถึงการอธิบายถึงพิธีการต่าง ๆ ที่ต่างไปจากยุคจารีต ทั้งยังแสดงถึงระเบียบจักรวาลที่
เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ ่งทั ้งหมดนั้นเกิดจากวิธีคิดของชนชั้นนำที ่เปลี่ยนแปลงไป ผู้เขียนกล่าวว่า 
วรรณกรรมเป็นผลผลิตของสังคมอย่างหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งที ่สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิด วัฒนธรรม 
ตลอดจนประเพณีบางอย่างของสังคม ตัวผู้สร้างวรรณกรรมเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นดังนั้น
วรรณกรรมจึงถูกผลิตขึ้นจากสภาพแวดล้อมของสังคม พระราชพิธีสิบสองเดือนของพระบาทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการแสดงถึงการเปลี่ยนผ่านของสังคมได้เป็นอย่างดี ในยุคสมัยของ
พระองค์เป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านจากความเป็นยุคจารีตสู่ความเป็นรัฐชาติ พระราชพิธีสิบสองเดือนถือเป็น
ผลผลิตทางด้านวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นในบริบทของการสถาปนารัฐชาติ เป็นการแสดงที่ให้เห็นถึงวิธีคิด
เรื่องความศิวิไลซ์ผ่านวิธีการนำเสนอและเนื้อหาของตัวงานที่รับอิทธิพลมาจากเหตุการณ์ในบริบทโลก
ที่ส่งผลกระทบต่อสยาม สิ่งที่โดดเด่นที่สุดในวรรณกรรมเรื่องนี้ คือ การให้ภาพของพระราชพิธีต่าง ๆ 
อย่างละเอียด ขั้นตอน วิธีการ รวมถึงการแสดงถึงที่มาที่ไปของสาเหตุในการประกอบพิธีกรรมนั้น ซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวไม่ปรากฏในวรรณกรรมยุคก่อนหน้า 

ดังที่อาทิตย์ ศรีจันทร์ (2557) ได้กล่าวว่าวรรณกรรมเปน็ผลผลิตของสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึง
สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตนั้น ดิเรกษ์ หงส์ทอง (2562) ในงานเรื่อง พระราชนิพนธ์กาพย์เห่เรือใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว: เครื่องมือกระตุ้นความรักชาติในหมู่ราษฎรชาวสยาม ได้
กล่าวว่า พระราชนิพนธ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นความรักชาติผ่านสามขั้นตอน คือ  

- ข ั ้นตอนแรกเป็นการสร้างความภาคภูม ิใจในชาติและความจงรักภักดีต ่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมถึงการแสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองมีความงดงามรุ่งเรือง มีสถาปัตยกรรมชั้นสูง ที่
พรรณนาผ่านบทเห่ชมพระนคร เช่น พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งอัมพรสถาน วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม การชมความงามของสถาปัตยกรรมย่อมมีส่วนกระตุ้นให้ราษฎรตระหนักถึงสถาปัตยกรรม
อันปราณีตของชาติ ในส่วนของความทางพุทธศาสนาก็เป็นเครื่องยืนยันความรุ่งเรืองของชาติได้อีก
ประการหนึ่ง นอจากนี้ยังมีความพยายามที่จะเสนอภาพการเคลื่อนกระบวนเรือ และการซ้อมรบใน
ทะเล ซึ่งมีนัยสำคัญสองปราการ คือ เพื่อแสดงความเกรียงไกรของกองทัพเรือสยาม ประการต่อมาคือ 
ต้องการสื่อว่าถึงแม้กองทัพจะยิ่งใหญ่เพียงใด แต่หากไม่มียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยก็อาจจะเพลี่ยงพล้ำต่อ
ศัตรูได้  

- ขั้นตอนที่สอง คือการนำเสนอภัยคุกคามจากชาติตะวันตก จากสถานการณ์การล่าอาณา
นิคมในช่วงที่พม่าตกเป็นรัฐอาณานิคมของอังกฤษ และอินโดจีนตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส สยาม
จึงเปรียบเสมือนตกอยู่ในวงล้อมของชาติตะวันตก บทกวีไม่ได้นำเสนอเพียงแต่ภัยที่จะเกิดกับชาติ
เพียงเท่านั้นยังจำลองภัยที่อาจเกิดขึ้นกับราษฎรว่าแต่ละคนต้องเดือดร้อนและสูญเสียอะไรบ้าง เป็น
การกระตุ้นความรักชาติตามแนวของอุดมดการณ์ชาตินิยมส่งผลให้ราษฎรหวงแหนชีวิต ทรัพย์สิน 
ครอบครัว และชาติบ้านเมือง  

- ขั้นตอนสุดท้าย คือการเสนอแนวทางป้องกันชาติให้พ้นภัยด้วยการเชิญชวนให้ร่วมกัน
บริจาคเพื่อซื้อเรือรบ  รวมถึงการสละชีพเพื่อชาติด้วยการกระตุ้นผู้คนผ่านบทกวีให้ยอมสละความสุข
ส่วนตนเพื่อไปเป็นทหารอาสา 

งานพระราชนิพนธ์ดังกล่าวจึงเป็นงานที่มีพลังในการกระตุ้นความรักชาติในหมู่ของราษฎรวม
ถึงการนำไปสู่การร่วมกันปกป้องชาติอย่างเป็นรูปธรรม  
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2.6 งานที่เกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรม และมหรสพ 
ในส่วนของประเพณีพิธีกรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์นั้น ปรากฏอยู่ในงานของ เทียมจิตร 

พ่วงสมจิตร์ และคณะ (2552) ได้กล่าวว่า เกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่วงล้อมแม่น้ำเจ้าพระบา กับ
คลองคูเมือง เป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวัง และวัดพระแก้ว อีกทั้งในด้านของงานประเพณีและ
พิธีกรรม พื้นที่นี ้ก็ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ โดยประเพณีเหล่านี้ จะแบ่งเป็น
ประเพณีในรอบปี เช่น พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และพระราชพิธีในวาระพิ เศษต่าง ๆ 
เช่น พระราชพิธีออกเมรุ ในภาคส่วนของประชาชน เกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่อาศัยของผู้คน
หลากหลายศาสนา ปรากฏให้เห็นว่าในพื้นที่มีทั้งวัดของศาสนาพุทธ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ของ
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู มัสยิดของศาสนาอิสลาม คุรุดราวาศรีคุรุสิงห์สภา ซึ่งเป็นวัดของชาวซิกส์ 
รวมไปถึงศาลเจ้าที่อันเป็นที่เคารพบูชาของคนไทยเชื้อสายจีน เกาะรัตนโกสินทร์จึงเป้นพื้นที่ที่มีการ
ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนาอย่างหลากหลาย นอกจากนี้แล้วในชุมชนต่าง ๆ ในบริเวณ
เกาะรัตนโกสินทร์ก็ยังมีประเพณีพิธีกรรมที่สัมพันธ์กับพื้นที่ เช่น ในชุมชนตรอกเขียนนิวาส – ไก่แจ้ มี
ศาลเสด็จพ่อ ชุมชนป้อมมหากาฬ มีประเพณีบวงสรวงพ่อปู่ป้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีศาลเจ้า
พ่อสิงโตทอง เป็นต้น  
 ในส่วนงานศึกษาด้านมหรสพ อนุชา ทีรคานนท์ (2552) เรื่อง มหรสพ: ทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยว ได้เสนอผลการศึกษาว่า แหล่งมหรสพที่สำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ในอดีตนั้น
ไม่ได้เป็นการสร้างแบบถาวร โดยมากจะเป็นการสร้างโรงมหรสพขึ้นเป็นกาลเฉพาะเพื่อเล่นในงาน
พระเมรุ รวมถึงงานสมโภชเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่น งานฉลองพระอารมหลวง งานเฉลิมพระยศเจ้านาย
พระราชพิธีโสกันต์ นับเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้รับชมการแสดง ลักษณะของโรงมหรสพชั่วคราว 
ในสมัยอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้น ยังคงเป็นอาคารแบบ “เครื่องผูก” หรือ “เครื่อง
สับ” ที่สามารถแยกส่วนเพื่อโยกย้ายได้ เป็นเวทีไม่มีหลังคา หรือเป็นเพิงยกพื้นมีฝาหลังเพียงด้านเดียว 
พื้นเวทีปูด้วยไม้กระดาน เมื่อทำการแสดงจะนำเอาเสื่อมาปูทับอีกชั้นหน่ึง  
 ในส่วนของพื้นที่ที่ใช้จัดงานมหรสพนั้น ผลการศึกษาเสนอว่า พื้นที่สนามหลวง แต่เดิมมพีื้นที่
แค่จากริมกำแพงพระบรมมหาราชวังมาจนถึงแนวท่าพระจันทร์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงขยาย
อาณาบริเวณเข้ามาในเขตของพื้นที่วังหน้า สนามหลวงเป็นพื้นที่สำหรับใช้ประกอบพิธีกรรม งานต่าง 
ๆ ของเจ้านาย ซึ่งมหรสพนั้นจัดเป็นเครื่องราชูปโภคประดับพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ เป็นของ
หลวง งานมหรสพต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในพื้นที่สนามหลวงจึงเปรียบได้กับงานที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าฯ
พระราชทานให้มีขึ้นตามวาระ สนามหลวง จึงเปรียบเป็นแหล่งมหรสพของชาวพระนครในอดีต งาน
มหรสพที่ถือว่าเป็นของหลวงนี้ได้คลี่คลายลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยทรง
ออกประกาศส่งเสริมการละคร อนุญาตให้ผู้ใดก็ได้ที่มีกำลัง สามารถฝึกหัดโขน ละครได้ ในช่วงเวลา
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ดังกล่าวจึงเกิดคณะโขนขึ้นหลายคณะ และในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็ได้เกิดโรงละครสำหรับประชาชนขึ้น 
โดยปลูกสร้างตามแบบตะวันตกมีการให้ละครไทยเล่นประจำโรง และเริ่มมีการเก็บเงินคนดู  
 ซึ่งในหนึ่งในมหรสพที่อยู่คู่กับบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน คือ โขน ในงานของ อมรา กล่ำ
เจริญ และคณะ (2561) เรื่อง โขน  ได้แสดงถึงพลวัตรของโขนที่ดำเนินมาในแจ่ละยุคช่วงสมัยไว้ โดย
กล่าวว่าเป็นศิลปะที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เป็นศิลปะที่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทรง
อุปถัมภ์ไว้อย่างต่อเนื่อง พบว่าตั้งแต่สมัยอยุธยา โขน เป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์ผู้เล่นก็
จะเป็นตำรวจเลก หรือมหาดเล็ก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้า
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เจ้านายและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝึกหัดเล่นโขนไว้เพื่อประดับ
บารมี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นอกจากจะมีโขนหลวงแล้ว ก็ยังมีโขน
ของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงโปรดให้ยกเลิกการแสดงโขนและละครหลวง โขนจึงได้กระจายไปสู่โขนของเจ้านายหลายคณะ 
เช่น โขนกรมพระพิทักษ์เทเวศวร ส่วนโขนหลวงย้ายไปอยู่ในความดูแลของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์
เจ้าลักขณานุคุณ ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงฟื้นฟูโขนขึ้นมาใหม่โดย
การต้ังกรมโขนขึ้น โดยในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นพระบรมโอรสาธิราช ได้ได้โปรดเกล้าให้
มหาดเล็กฝึกหัดโขนตามแบบที่มีมาแต่โบราณ ชื่อว่า โขนสมัครเล่น มีการจัดตั้งกรมมหรสพขึ้น โดย
โขนหลวงในรัชกาลนี้มีสองประเภทด้วยกัน คือ โขนสมัครเล่น และโขนในกรมมหรสพ เรียกว่า โขน
บรรดาศักดิ์ นอกจากนี้ยังมีโขนเอกชน ที่เรียกว่า โขนเชลยศักดิ์ ทรงดำริการสืบทอดการแสดงโขนโดย
การจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดศิลปะทางโขน ละคร การดนตรี เรียกว่า โรงเรียนทหารกระบี่หลวง และ
เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนพรานหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ พระองค์ทรงเห็นว่าในโรงเรียนนี้ควรมี
การศึกษาความรู้วิชาสามัญควบคู่ไปด้วย เมื่อสิ้นสุดรัชกาลโรงเรียนแห่งนี้และกรมมหรสพก็ถูกล้มเลิก
ไป ต่อมาในพ.ศ. 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็น
ประชาธิปไตย จึงมีการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ขึ้น ได้มีการให้กรมศิลปากรไปสังกัดกระทรวง
ธรรมการ ในระยะนี้จึงเป็นช่วงสำคัญของการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม และมีการจัดตั้งโรงเรียนนาฏ
ดุริยางคศาสตร์ขึ้น ในพ.ศ. 2477 การกระจายตัวของการแสดงโขนช่วง พ.ศ. 2477 จนถึงปัจจุบันเป็น
การกระจายตัวตามลักษณะหน้าที่ในสายงานของสำนักการสังคีตกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
และตามสายงานการจัดการเรียนการสอนการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ในความควบคุมดูแลของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมแล้ว ยังมีการสืบทอดของการแสดงโขนในรูปแบบของ
การอนุรักษ์โดยบุคคลสำคัญของแผ่นดิน มูลนิธิ สถาบันการศึกษา ระดับต่าง ๆ  เช่น โขนศาลาเฉลิม
กรุง เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 60 ปี มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง
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ประเทศไทย และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ โขน
พระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

2.7 งานที่เกี่ยวกับย่าน การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่  

 ในงานของปรีดี พิศภูมิว ิถ ี (2562) ที ่ศ ึกษาถึงการเปลี ่ยนแปลงการใช้พื ้นที ่ของกรุง
รัตนโกสินทร์ชั้นนอกในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้นได้สรุปถึงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาว่านอกจาก
การสร้างความเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วยังสร้างพระราชมณเฑียรสถาน พระอารมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อยึด
เหนี่ยวจิตใจของผู้คน ในระยะแรกการสร้างกรุงยังคงเป็นการแบ่งพื้นที่ภายในพระนครเป็นพื้นที่ตั้งวัง 
ตำหนักเจ้านาย บ้านเรือนขุนนางผู้ใหญ่และวัดต่าง ๆ โดยทางทิศเหนือของของพระบรมมหาราชวัง
เป็นที่ต้ังของวังกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ถัดขึ้นไปริมป้อมพระสุเมรุเป็นวังเจ้านาย เช่น
วังเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา (พระอนุชาธิราชต่างพระมารดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จ ุฬาโลก) ส ่วนทางด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง ม ีว ังเจ ้านายตั ้งเร ียงรายตั ้งแต ่หลัง
พระบรมมหาราชวังจนถึงแนวคูเมืองชัน้ใน ส่วนบ้านเรือนประชาชนนั้นกระจายอยู่แถบตะวันออกและ
ริมคลองสำคัญต่าง ๆ 
 ในสมัยรัชกาลที่ 2 เกิดไฟไหม้บริเวณบ้านหม้อ ลามมาจนถึงบริเวณวัดโพธิ์ ไฟไหม้วังเจ้านาย
และบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากพื้นที่บริเวณทิศใต้ต่อกับพระบรมมหาราชวังจึงกลายเป็นพื้นที่ว่าง
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงโปรดให้ขยายพระบรมมหาราชวังออกไปทางด้านใต้จรด
กับวัดโพธ์ิ ส่วนในรัชกาลที่ 3 โปรดให้ขุดคลองแสนแสบเชื่อมต่อคลองบางกะปิไปออกคลองบางขนาก
เพื ่อใช้เป ็นเส ้นทางลำเลียงสิ ่งของเพื ่อเด ินทางไปสู ้รบกับญวน จนถึงคราสมัยร ัชกาลที ่  4 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าพื้นที่ภายในเกาะกรุงรัตนโกสินทร์นั้นแออัดคับ
แคบ มีการปลูกสร้างทั้งวัง บ้านขุนนาง รวมถึงวัดมากเพียงพอแล้ว จึงสนพระราชหฤทัยที่จะสร้าง
ขอบเขตพื้นที่ใหม่ขึ้นมา กล่าวได้ว่าทรงสร้างพื้นที่พิเศษขึ้นเป็นส่วนของราชกาลพระองค์เอง ที่จะทรง
สถาปนาวัดต่าง ๆ ชุมชน ตลอดจนการสร้างสาธารณูปโภคขึ้นมาใหม่ พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก
จึงเป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 งานของ สิงหนาถ แสงหนาถ (2563) ก็ได้ศึกษาเรื่องพื้นที่ของกรุงเทพมหานครไว้ว่า แรกเริ่ม
เดิมทีของการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในเมืองกรุงเทพฯ นับตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ใน พ.ศ. 
2325 นั้น เกิดจากกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย และมีการสร้างชุมชนอยู่ตามแนวคลองลัดและการขุด
ขยายคูคลองล้อมรอบเมือง ซึ่งเป็นแบบแผนการสร้างเมืองตามแบบกรุงศรีอยุธยา การก่อร่างสร้าง
เมืองของกรุงเทพฯ นั้นเป็นความพยายามในการผลิตซ้ำของวัฒนธรรม จึงมีการรื้อฟื้นระบบการ
ปกครองทางสังคม ชนชั้น ประเพณี และการตั้งถิ่นฐานตามแบบของอยุธยา รูปแบบเมืองและราช
ประเพณีของกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏขึ้นอีกครั้งตามแบบอย่างของกรุงเก่า คือ มีอาณาบริเวณเมือง 
พระราชวัง ป้อม และกำแพงเมือง 
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 การผลิตซ้ำของแบบแผนบ้านเมืองยังรวมถึงตำแหน่งและทิศทางการจัดวางวังหลวงให้อยู่
กึ ่งกลางของกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีวังหน้าอยู่เหนือน้ำ การจัดวางองค์ประกอบเมืองตามรูปแบบ
ดั้งเดิมนี้ยังส่งผลต่อการเกาะกลุ่มของชุมชนรอบวัง และเรือนเจ้านาย ภายในเขตที่ดินของเจ้านาย
พระองค์หนึ่ง ๆ จะมีที่อยู่อาศัยของขุนนางระดับต่าง ๆ กลุ่มเรือนไพร่ เรือนทาส ตลอดจนโรงละคร 
วัด ก็ล้วนถูกสร้างขึ้นให้อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน การเพิ่มจำนวนวังเจ้านายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
การขยายตัวของที่อยู่อาศัยของชนชั้นระดับรองลงมา แบบแผนการตั้งถิ่นฐานนี้ปรากฏให้เห็นจนถึง
ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5  

เมื่อกรุงเทพมหานครเริ่มเปลี่ยนไปสู่สังคมการค้าถิ่นฐานที่เคยตั้งอยู่ริมน้ำ ริมคลองก็เริ่มขยาย
ขึ้นมาบนบก ทำให้เกิดถิ่นฐานชุมชนค้าขายของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์บนบกขึ้น ในเวลาต่อมา
กำแพงเมืองและป้อมปราการบนกำแพงได้ถูกลดบทบาทลงในยุคของการปฏิรูปเศรษฐกิจ การขยาย
ชุมชน การสร้างวัง การขุดคลองและถนน ก็ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ภายในเมืองอีกต่อไป เกิดการกระจายตัว
ของชุมชนบนบก ชนชั้นกลางกลายเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในการใช้พื้นที่เมือง ความเป็นเมืองที่
หนาแน่นปรากฎอยู่ตามรายทางริมถนน และความเป็นชุมชนปรากฏตัวอยู่ในซอย แต่พลวัตรของเมือง
กำลังล้อมชุมชนในซอย และส่งผลให้ซอยกลายเป็นเส้นทางลัดของเมือง การลงทุน และการพัฒนาจึง
เกิดขึ้นในซอย 
 ซึ่งในงานของ เทพพิทักษ์ นิลวรรณ์ (2564) ที่ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานชุมชน
คลองโอ่งอ่างและชุมชนสะพานหัน ก็มีผลการศึกษาที่อภิปรายถึงรูปแบบของที่ดินในช่วงสมัยต่าง ๆ 
โดยเสนอว่ารูปแปลงที่ดินของชุมชนเริ่มเกิดขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 ที่มีการให้ชุมชนย้ายออกจา
พื้นที่เพื่อสร้างพระบรมมหาราชวัง เมื่อชุมชนย้ายถิ่นฐานจากพื้นที่ริมน้ำจึงเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง
การสัญจรมาใช้ทางบกมากขึ้น ในช่วงรัชกาลที่ 4 เมื่อเริ่มมีการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางสัญจรทางบก
ทำให้เกิดตรอกหลัก ตรอกรอง ถนนตัดใหม่เกิดขึ ้นมากมาย ต่อมาในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 การ
เปลี่ยนแปลงเรื่องเส้นทางสัญจร เริ่มน้อยลง แต่จะเริ่มมีการพัฒนาแปลงที่ดินทำให้เกิดตรอกย่อย
ขึ้นมาใหม่มากมายเพื่อเชื่อมต่อพ้ืนที่ส่วนบุคคลและพื้นที่การใช้งาน  
 นอกจากการศึกษาเรื่องการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชุมชนที่กลายเป็นพื้นที่เชิงพานิชย์
แล้วนั้นยังมีงานของ วิศรุต ดานาพงศ์ และต้นข้าว ปาณินนท์ (2561) ที่แสดงให้เห็นถึงบ้านบนถนน
หน้าพระลาน – ถนนมหาราช ผ่านงานชื่อหน้าบ้าน - หน้าร้าน การแสดงออกของพื้นที่ส่วนตัวและ
พื้นที่สาธารณะของของตึกแถวบริเวณหน้าพระลาน - ถนนมหาราช ซึ่งในงานเป็นการอธิบายถึงการใช้
พื้นที่และการแสดงออกถึงความเป็นพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่เดียวกัน โดยหน้าร้านที่
เป็นพื้นที่การศึกษานั้น แต่ละร้านเป็นร้านที่เก่าแก่ในย่านเกาะรัตนโกสินทร์ไม่ว่าจะเป็นร้าน ต.บรรจง 
ถ. หน้าพระลาน, ร้านมิ่งหลี ถ.หน้าพระลาน, ร้านรุ ่งเกษม ถ.มหาราช และร้านเจริญชัย ถ.ท่า
พระจันทร์ ซึ่งวิศรุต และต้นข้าว ได้กล่าวว่า ความเป็นบ้านไม่จำเป็นต้องคงอยู่อย่างต่อเนื่องเสมอไป 
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การใช้งานพ้ืนที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะสามารถจัดการได้ด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม วัตถุ
ใช้สอยในชีวิตประจำวัน และตำแหน่งของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ถึงแม้หน้าบ้านจะดูเหมือนไม่ได้รับการจัด
ระเบียบ แต่ด้วยประสบการณ์การใช้งานของเจ้าของบ้านนั้นก็ยังสามารถใช้งานพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภารมย์ ประสาทแก้ว (2559) ที่ศึกษาเรื่องการปรับตัวของพื้นที่
ในท่าเตียนในแง่ของการใช้ประโยชน์จากอาคารที่เคยเป็นทั้งที่พัก และสถานที่ค้าขาย ซึ่งเมื่อพื้นที่นี้
ผ่านกาลเวลามาจนถึงปัจจุบันก็ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองจากพื้นที่อยู่อาศัย และการทำการค้า มาเป็นพ้ืนที่
ของการบริการด้านร้านอาหารและที่พัก ซึ่งในงานของศุภารมย์ พบว่าพื้นที่ท่าเตียนนั้นมีทั้งผู้อาศัยเก่า 
และผู้อาศัยใหม่ ซึ่งในส่วนของผู้อาศัยเก่านั้นสามารถแบ่งออกได้  3 ประเภท คือ 1) ผู้อาศัยเก่า ที่ใช้
อาคาร บ้านเรือน สำหรับพักอาศัยเพียงอย่างเดียว 2) ผู้อาศัยเก่า ที่ใช้อาคารเพื่อพักอาศัย และใช้เพื่อ
ประกอบกิจการ 3) ผู้อาศัยเก่า ที่ไม่พักอาศัยในพื้นที่แล้ว แต่ให้สิทธิ์ผู้อื่นเช่า และในส่วนของผู้อาศัย
ใหม่ ก็สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 1) ผู้อาศัยใหม่ ที่เช่าอาคารเพื่อประกอบกิจการ 2) ผู้อาศัย
ใหม่ ที่ซื้ออาคารเพื่อประกอบกิจการ ในการปรับตัวของพื้นที่ท่าเตียนนั้นเน่ืองด้วยเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดริม
แม่น้ำเจ้าพระยาสามารถมองเห็นวัดอรุณได้อย่างชัดเจน และอยู่ในบริเวณเชื ่อมต่อกับสถ านที่
ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติหลาย ๆ แห่ง เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม อาคารในพื้นที่ดังกล่าวจึงถูกนำมาปรับปรุงให้เป็นโรงแรมขนาดเล็ก ร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยภาพรวมแล้วนั้นพ้ืนที่ท่าเตียนจึงเป็นพื้นที่ที่มี
ศักยภาพด้วยตนเองเนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้โดยง่าย คนในชุมชนมี
ความเข้มแข็งในการจัดการดูแลพื้นที ่ของตนให้มีความปลอดภัยด้วยพลังของชุมชนเอง อีกทั้ง
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารที่เกิดขึ้นใหม่นั้นมีความพร้อมและยินดีที่จะให้ความร่วมมือ
กับชุมชน พร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน เช่น การขอความร่วมมือจากโรงแรมและร้านอาหาร
ไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทำเสียงดังสร้างความรบกวนให้กับคนในชุมชน  
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3. ผลการดำเนินงานโครงการวิจัย 

 3.1 กิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน 

กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานตามข้อเสนอ 
โครงการที่เสนอไว้ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 

กิจกรรมที่ 1  
การรวบรวมข้อมูลงานสุนทรียศาสตร์และ
พลวัตของสุนทรียศาสตร ์

รายละเอียดผลของกิจกรรม 
(โปรดดูในภาคผนวก ข) 

กิจกรรมที่ 2  
การจัดทำแผ่นองค์ความรู้ข้อมูลสำคัญ ขั้น
ต่ำตามที่กำหนดไว้ใน TOR คือ 35 แผ่นงาน 

- จัดทำแผ่นองค์ความรู้จากกิจกรรมที่ 1 ได้ทั้งหมด
จำนวน 53 ชิ้นงาน ซึ่งเผยแพร่อยู่ในเพจเฟสบุ้กของ
โครงการ ชื่อ REF2022 Rattanakosin Esthetics 
& Fine Art โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  
- องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเกาะรัตนโกสินทร์และพลวัต
ทางสุนทรียศาสตร์จำนวน 12 ชิ ้นงาน จัดเป็น
นิทรรศการชั่วคราวแสดงที่พิพิธบางลำพ ู
- องค์ความรู้เรื่องคติจักรวาล จำนวน 11 ชิ้นงาน 
- องค์ความรู้เรื ่องเกาะรัตนโกสินทร์ และย่านใน
เกาะรัตนโกสินทร์ คือ บางลำพู พระอาทิตย์ ท่า
พระจันทร์ ท่าเตียน (ตามที่กำหนดอยู่ในขอบเขต
ด้านพื้นที่) จำนวน 30 ชิ้นงาน  

กิจกรรมที่ 3 และ 4  
งานเสวนาผลสำเร็จการดำเนินโครงการ
พร้อมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
และงานกิจกรรมลงพื้นที่เส้นทางเกาะ
รัตนโกสินทร ์

กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังให้
เกิดการรับรู้ในเรื่องของพลวัตของชุมชน ซึ่งเป็น
ช ุมชนท ี ่ เ ก ่ าแก ่มาต ั ้ งแต ่คร ั ้ งสถาปนากรุ ง
ร ัตนโกสินทร์ ด ังนั้นชุมชนจึงเป็นแหล่งสั ่งสม
วัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ผ่าน
กิจกรรม ดังต่อไปน้ี 
- กิจกรรมลงพื้นที่เส้นทางเกาะรัตนโกสินทร์ 
กิจกรรมในส่วนนี้จัดที่ชุมชนบางลำพู เป็นกิจกรรม 
Walking Tour ท่องเที ่ยวชุมชนบางลำพู “เดิน
ตรอก ออกซอย ย่านเมืองเก่าบางลำพู” โดยทีมไกด์
เด็กบางลำพู และกลุ่มเสน่ห์บางลำพู ซึ่งเป็นเจ้าของ
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กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานตามข้อเสนอ 
โครงการที่เสนอไว้ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 

พื้นที่มาบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบพลวัตความ
เป็นอยู่สู่การท่องเที่ยวชุมชน 
- กิจกรรมสาธติงาน Craft ของคนในชุมชน
บางลำพูจัดกิจกรรมร่วมกับ สถาบันไทยคดีษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- กิจกรรมสาธิตการแสดงนาฎยศิลป์จากชุมชน
นางเลิ้ง 
-  ก ิ จ ก ร ร ม แ ส ง สี  Interactive Projection 
Mapping เพ ื ่ อ ให ้ ผ ู ้ คน ได ้ ย ้ อน ไปส ั มผ ั สกั บ
บรรยากาศของชุมชนย่านบางลำพูเมื่อครั้งยังคงมี
ต้นลำพูและหิ่งห้อย โดยมีดนตรีประกอบ เพื่อสร้าง
สุนทรียะในการร่วมงานสถาบันไทยคดีศึกษาได้จัด
ก ิจกรรมร ่วมก ับคณะสถาป ัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- กิจกรรมเสวนาเรื่องผู้คนและสุนทรียศาสตร์ใน
เกาะรัตนโกสินทร์ ที่เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของ
พลวัตของผู ้คนและชุมชนในย่านต่าง ๆ ความ
พยายามของชุมชนที่จะต่อยอดและอนุรักษ์งาน
ศิลปะของตนออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับยุคสมัย และความต้องการของตลาด  
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 3.2 ผลของกจิกรรมที่ 1  

 โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก ข 

 3.3 ผลกิจกรรมที่ 2 

 การจัดทำแผน่องค์ความรู ้

 เป็นการนำองค์ความรู้จากกิจกรรมที่ 1 มาสังเคราะห์ให้เป็นแผ่นความรู้จำนวน 53 ชิ้น 

เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์บนเพจเฟสบุ้กของโครงการฯ ภายใต้ชื่อเพจว่า REF 2022 Rattanakosin 

Esthetics & Fine Art ซึ่งเป็นเพจสำหรับเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์งานที่คณะผู้วิจัยได้

จัดทำขึ้น และส่วนหนึ่งจัดแสดงเป็นนิทรรศการช่ัวคราวที่พิพิธบางลำพ ู

 กระบวนการการจัดทำแผ่นองค์ความรู้  

 ในการจัดทำแผ่นองค์ความรู้นั้นได้มีการจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ชุดองค์ความรู้ด้วยกัน ซึ่ง

เนื้อหาทั้งหมดเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้มาจากกิจกรรมที่ 1 เพื่อนำมาเผยแพร่ในลักษณะที่

เข้าใจได้โดยง่าย กล่าวคือ ในแผ่นองค์ความรู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเกาะ

รัตนโกสินทร์และพลวัตทางศิลปะสถาปัตยกรรม ซึ่งในการสร้างเมืองกรุงเทพฯ นั้นได้ใช้คติจักรวาล

เป็นแนวทางในการสร้างเมือง บวกกับศิลปะแบบสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงได้นำหลักคติจักรวาลมา

อธิบายผ่านภาพคติจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง ซึ่งคตินี้ได้สะท้อนผ่านผังในการสร้างวัด 

สัญลักษณ์รูปพระอินทร์ หรือแม้แต่ชื่อของพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง  

 แผ่นองค์ความรู ้ชุดที ่ 3 เป็นองค์ความารู ้เกี ่ยวกับเกาะรัตนโกสินทร์ และย่านในเกาะ

รัตนโกสินทร์ ซึ่งย่านในเกาะรัตนโกสินทร์นี้เป็นย่านที่อยู่ในขอบเขตของการศึกษา โดยเป็นการสรุป

ประวัติ และลักษณะสำคัญของย่าน รวมถึงภาพรวมในปัจจุบัน  
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ชุดที่ 1 องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเกาะรัตนโกสินทร์และพลวัตทางศิลปะสถาปัตยกรรม  
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ชุดที่ 2 องค์ความรู้เรื่องคติจักรวาล  
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ชุดที่ 3 องค์ความรู้เรื่องเกาะรัตนโกสนิทร์และย่านในเกาะรัตนโกสินทร์ 
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3.4 ผลกิจกรรมที่ 3 และ 4  

งานเสวนาผลสำเร็จการดำเนินโครงการพร้อมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมลงพื้นที่

เส้นทางเกาะรัตนโกสินทร์ 

 ในการจัดกิจกรรมนี้ที ่สวนสันติชัยปราการ และป้อมพระสุเมรุ โดยการเลือกสถานที่นี้

เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตของพื้นที่การศึกษา อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ 

ป้อมพระสุเมรุ เป็นหนึ่งใน 14 ป้อม ของกำแพงพระนคร ที่ยังคงเหลือปรากฏให้เห็น ถึงแม้ว่าจะเป็น

การสร้างขึ้นใหม่ก็ตาม ซึ่งชมุชนที่อยู่โดยรอบป้อมพระสุเมรุ ก็ยังคงมีร่องรอยของความเป็นชุมชนที่อยู่

อาศัยกันมาตั้งแต่อดีต เช่น ชุมชนมัสยิดจักรพงษ์ ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของช่างทำทอง ถึงแม้ว่า

ปัจจุบัน จะเหลือเพียงไม่กี่ครัวเรือนที่ยังทำสืบทอดการทำทองก็ตาม นอกจากชุมชนบางลำพูที่เข้ามา

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรนี้แล้ว ยังมีชุมชนนางเลิ้งที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยโดยชุมชนได้

สาธิตทำการแสดงโหมโรง รำซัด ไหว้ครู ที่เป็นขั้นตอนสำคัญก่อนการแสดงละครชาตรีนางเลิ้ง แม้ว่า

ชุมชนนางเลิ้งจะอยู่นอกพื้นที่การศึกษา แต่ก็เป็นชุมชนที่พยายามอนุรักษ์สืบทอดนาฏศิลป์ที่มีมา

ตั้งแต่อดีตให้ยังคงอยู่ ซึ่งในการสืบทอดนี้ก็มีพลวัตในการสืบทอดจากคนรุ่นใหม่ โดยการนำท่ารำของ

การรำซัด ไหว้ครู มาผลิตเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม  

 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป โดยมุ่งหวังให้เกิดการรับรู้ในเรื่องของพลวัตของชุมชน ซึ่ง

เป็นชุมชนที่เก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ดังนั้นชุมชนจึงเป็นแหล่งสั่งสมวัฒนธรรม

และสุนทรียศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

 1. สาธิตงาน Craft ของคนในชุมชนบางลำพู และ walking tour  

 2. กิจกรรมสาธิตการแสดงนาฎยศิลป์จากชุมชนนางเลิ้ง  

 3. กิจกรรมเสวนาเรื่องผู้คนและสุนทรียศาสตร์ในเกาะรัตนโกสินทร์  

 4. กิจกรรมแสงสี Interactive Projection Mapping  

 กระบวนการการจัดกิจกรม  

 1. สาธิตงาน Craft ของคนในชุมชนบางลำพู และ walking tour โดยเป็นการทำกิจกรรม

ร่วมกันระหว่างชมรมเกสรลำพูกับสถาบันไทยคดีศึกษา ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมจาก

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  

 สืบเนื่องจากชุมชนบางลำพูเป็นชุมชนเก่าบริเวณปากคลองรอบกรุง และเป็นย่านที่เต็มไป

ด้วยชุมชนงานฝีมืองานช่างที่เป็นทักษะเฉพาะ กิจกรรม walking tour จึงเป็นกิจกรรมเส้นทางเดิน

เล่นย่านบางลำพูที่ทำให้เห็นภาพของชุมชนบางลำพูในอดีตได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการพาเดินเที่ยว
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บริเวณชุมชนช่างทองบ้านตรอกสุเหร่า ซึ่งบรรพบุรุษเป็นชาวมุสลิมที่อพยพมาจากหัวเมืองทางมลายู

เมื ่อครั ้งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและนำความรู ้ความสามารถติดตัวมาด้วย เมื ่อครั ้งที ่ได้ทำ

เครื่องประดับขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทำให้ชุมชนช่างทองนี้เป้นที่

รู้จักมากขึ้น และได้กลายเป็นชุมชนช่างหลวงที่ผลิตเครื่องทรงและราชูปโภคถวายพระมหากษัตริย์ 

โดยช่างทองที่ตรอกสุเหร่านี้มี 2 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรก คือ ช่างทองหลวงที่รับราชการ และช่างทอง

ประจำชุมชน เป็นช่างทองรับงานอิสระ ปัจจุบัน ชุมชนช่างทองนี้เหลือเพียงครอบครัวเดียวที่ยังมีการ

สืบทอดการทำทองแบบโบราณอยู่ ชุมชนถนนบางขุนพรหม ซึ่งเคยเป็นชุมชนใหญ่เนื่องจากเป็นชุมชน

ที่ตั้งอยู่รอบวังกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส และวังกรมหมื่นวิษณุนารถนิภาธร ซึ่งทั้งสองวังนี้ถูกรื้อออก

เมื่อสมัยรัชกาลที่ 4 และการเป็นพ้ืนที่ที่ชาวจีนมาเช่าเพื่อทำการค้าขายเรียกว่าตลาดนานา และมีศาล

เจ้าพ่อหนูที่ตั ้งอยู่บริเวณเชิงสะพานนรรัตน์สถาน ซึ่งยังพบว่ามีอาชีพทักษะเฉพาะหลงเหลืออยู่

เล็กน้อย คือการทำทัพพี และตีตะไบ ชุมชนวัดสังเวช ที่มีสะพานยี่กอฮง (พระอนุวัตน์ราชนิยม ต้น

สกุลเตชะวนิช) ซึ่งเป็นนายอาการหวย เป็นผู้สร้างสำหรับข้ามคลองรอบกรุงไปยังชุมชนสามพระยา 

ซึ่งในชุมชนนี้มีบ้านของครูดนตรีไทย สกุลดุริยะประณีต และดุริยพันธ์ุ  

 จะเห็นชุมชนในบางลำพูหลายชุมชนในอดีตเคยชุมชนงานฝีมือที่เป็นทักษะอยู่หลายประเภท 

แต่เนื่องด้วยวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนไป ทำให้งานฝีมือต่าง ๆ ค่อย ๆ หายไป ลูกหลานของคนในชุมชน

ก็ได้มีการปรับตัวนำทักษะต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถยังชีพได้สะท้อนผ่าน

กิจกรรมงาน craft  5 กิจกรรมที่ได้จัดขึ้น  

 2. กิจกรรมสาธิตการแสดงนาฎยศิลป์จากชุมชนนางเลิ้ง ซึ่งเป็นตัวแทนของนาฏยศิลป์ใน

เกาะรัตนโกสินทร์ และเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเกาะรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนาน ก่อนการขุด

คลองผดุงกรุงเกษม พื้นที่นางเลิ้งนั้นอยู่นอกเขตกำแพงพระนครที่อยู่ถัดจากป้อมมหากาฬออกไป มี

ลักษณะเป็นทุ่งนาเรียกว่า สนามกระบือ มีวัดที่อยู่คู่กับชุมชน คือวัดแค (วัดสุนทรธรรมทาน) ชุมชน

สนามกระบือ นี้เป็นเริ่มมีความชุมชนถาวรและมีผู้คนอาศัยหนาแน่นในช่วงรัชกาลที่ 3 พบหลักฐาน

การพระราชทานที่บริเวณนี้ให้กับชาวไทรบุรี ที่อพยพมาพร้อมกับกองทัพหลังช่วงเสร็จสิ้นสงครามหัว

เมืองภาคใต้ มาอยู่รวมกันกับชาวพัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราชที่อพยพมาอยู่ในพื้นที่ก่อนหน้านี้ 

โดยรัชกาลที่ 3 ได้โปรดฯ ให้คนกลุ่มนี้เป็น ไพร่หลวงเกณฑ์บุญ มีหน้าที่ทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธ

ศาสนา โดยคนกลุ่มนี้มีความสามารถดั้งเดิมคือ การรำโนราชาตรี จนเป็นชุมชนแห่งนี้เป็นที่รู้จักว่าเป็น

ชุมชนชาวละคร โดยการรำโนรานี้เป็นการแสดงในพิธีกรรมของหัวเมืองภาคใต้ ต่อเมื่อ ได้อยู่ในพระ

นครจึงกลายเป็นการแสดงเพื่อความรื่นเริง และเพื่อการแก้บน โดยในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการนำเอา

ละครชาตรีกับละครนอกมาผสมกัน เรียกว่าละครชาตรีเข้าเครื่อง หรือละครชาตรีเครื่องใหญ่ โดยการ
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แสดงในบางครั้งจะมีฉากแบบละครนอก และมีเครื่องดนตรีของละครชาตรีผสมกับวงปี่พาทย์ของ

ละครนอก โดยก่อนการแสดงจะเริ่มด้วยการโหมโรง ไหว้ครู และรำซัด  

 โดยการแสดงที่คัดเลือกนำมาแสดงนั้นเป็นการสาธิตการแสดงโหมโรง ไหว้ครู และรำซัด ซึ่ง

เป็นขั้นตอนพิธีกรรมสำคัญก่อนการแสดงละครชาตรี โดยแม่กัญญา ทิพย์โยสถ นางละครชาตรีนางเลิ้ง

ที่สืบเชื้อสายมาจากนายเรือง ผู้ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานจากนครศรีธรรมราชมาอยู่ที่ตำบลสนาม

กระบือ เมื่อ พ.ศ. 2375  

 3. กิจกรรมเสวนาเรื่องผู้คนและสุนทรียศาสตร์ในเกาะรัตนโกสินทร์ ที่เป็นการให้ความรู้ใน

เรื่องของพลวัตของผู้คนและชุมชนในย่านต่าง ๆ ความพยายามของชุมชนที่จะต่อยอดและอนุรักษ์งาน

ศิลปะของตนออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และความต้องการของตลาด  

 4. ก ิ จ ก ร รมแส งสี  Interactive Projection Mapping บนป ้ อมพระส ุ เ ม รุ  เ พ ื ่ อ ใ ห้

กลุ่มเป้าหมายได้ย้อนไปสัมผัสกับบรรยากาศของชุมชนย่านบางลำพูเมื่อครั้งยังคงมีต้นลำพูและ

หิ่งห้อย ป้อมพระสุเมรุเป็นหนึ่งใน 14 ป้อมระหว่างแนวกำแพงรอบพระนคร ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาล

ที่ 1 โดยแต่เดิมป้อมรอบกำแพงพระนครมีอยู่ด้วยกัน 14 ป้อม แต่เนื่องด้วยการสร้างถนนเพื่อรองรับ

การขยายตัวของเมืองนั้นทำให้ต้องรื้อกำแพงพระนครและป้อมโดยรอบออก ในปัจจุบันจึงเหลือเพียง

ป้อมพระสุเมรุ และป้อมมหากาฬ ที่ยังเหลือปรากฏให้เห็น ประกอบกับพื้นที่บางลำพูเคยเป็นย่านที่

เต็มไปด้วยต้นลำพู และหิ่งห้อย จึงเป็นที่มาของการหารือร่วมกันระหว่างสถาบันไทยคดีศึกษา และ

คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งนำโดย ศ. ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ ในการร่วม

ออกแบบและจัดกิจกรรมนี้ขึ้น  
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ชื่อกิจกรรม:    Rattanakosin Esthetics and Fine Art  

    ผู้คนและพลวัตความงามแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ ตอน เสน่ห์บางลำพู  

สัญลักษณ์ของงาน  

 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  

 1. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่จากกิจกรรมที่ 1  

 2. จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม และสุนทรียศาสตร์ด้านต่าง 

ๆ และเผยแพร่องค์ความรู ้เรื ่องพลวัตด้านสุนทรียศาสตร์ และพลวัตของผู ้คน / ชุมชนในเกาะ

รัตนโกสินทร์ 

3. ลงพื้นที่สำรวจชุมชนในเกาะรัตนโกสินทร์ 

กลุ่มเป้าหมาย  

 ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา  

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินโครงการ 

 1. งาน R.E.F. 2022 วันศุกร์ที่ 25 วันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 

สถานที่จัดงานสวนสันติชัยปราการ ป้อมพระสุเมรุ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  

2. จัดตั้งนิทรรศการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย วันที่ 24 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 

2565สถานที่จัดงานพิพิธบางลำพู เขตพระนคร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

ระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 

วัน / เวลา การดำเนินงาน / กิจกรรม  รายละเอียด 
เดือนสิงหาคม  จัดเตรียมกิจกรรมงานเสวนา - ติดต่อเชิญวิทยากรร่วมเสวนา 

ที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของ
สุนทรียศาสตร ์ผู้คน และชุมชนใน
เกาะรัตนโกสินทร์จำนวน 4 ทา่น 
- กำหนดวัน เวลา ในการจัด
กิจกรรม  
- กำหนด และออกแบบกิจกรรม  

เดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน 

จัดทำเพจเพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรม และเผยแพร่องค์
ความรู้กิจกรรมที่ 2  

ชื่อเพจ  
REF 2022 Rattanakosin 
Esthetics 
And Fine Art  

 จัดทำแผ่นองค์ความรู้  
(กิจกรรมที่ 2)  

จ ัดทำแผ ่นองค ์ความร ู ้ท ั ้ งหมด
จำนวน 41 ชิ้น เผยแพร่ลงในเพจ
ของโครงการ   

 จัดทำแผ่นองค์ความรู้เพ่ือจัด
นิทรรศการ 

แผ ่นองค ์ความร ู ้ แบบ roll up 
จำนวน 12 ชิ ้น จัดแสดงในพิพิธ
บางลำพ ู 

 ติดต่อ ประสานงานสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม 

- สวนสันติชัยปราการ  
- ป้อมพระสุเมรุ  
- พิพิธบางลำพู  

 จัดเตรียมกิจกรรมแสงสี  
Interactive Projection 
Mapping (จัดกิจกรรมร่วมกบั
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ศ.ดร. ชาตรี ประกิตนนทการ  
เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์แนวคิด 
 

 ติดต่อ ประสานงาน 
กับกลุ่มชุมชนในพื้นที่บางลำพู 
และชุมชนนางเลิ้ง เพื่อจัด
กิจกรรมร่วมกนั  

- กลุ่มเสน่ห์บางลำพ ู
- ไกด์เด็กบางลำพู 
- กลุ่มกิจกรรมนางเลิ้ง 100% 
- คณะละครชาตรีนางเลิ้ง  
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วัน / เวลา การดำเนินงาน / กิจกรรม  รายละเอียด 
แม่กัญญา ทิพย์โยสถ  

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 18.00 – 20.30 

กิจกรรม  - ดนตรีในสวน 
- การแสดงแสงสี ด้วยเทคนิค 
Interactive  Projection 
Mapping  

- ดนตรีแสดงในสวนสันติชัย
ปราการเพื่อสร้างสุนทรียะในก
กิจกรรม interactive 
projectionmapping 
- ฉายภาพลวดลายของต้นลำพู 
หิ่งห้อย ที่มีการเคลื่อนไหวลงบน
กำแพงป้อมพระสุเมรุ ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของบางลำพู  

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 13.00 – 20.30 

กิจกรรม  กิจกรรม Walking Tour ชุมชน
ย่านบางลำพู  

- กิจกรรม Walking Tour  
แบ่งเป็น 2 รอบ รับสมัครผู้รว่ม
โครงการรอบละ 25 ท่าน  
รวม 50 ท่าน   
รอบที่ 1 : 13.00 – 15.00 น. 
รอบที่ 2 : 15.00 – 17.00 น.  
* ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่าย  
** ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ
ของโครงการ  

 กิจกรรม work shop งาน 
craft จากชุมชนบางลำพู 
จำนวน 5 กิจกรรม (จัดกิจกรรม
ร่วมกับ สถาบนัไทยคดีษา มหา
วิยาลัยธรรมศาสตร์) 

- การสาธิตการปักชุดโขน ชุดละคร 
ศิลปะที่สืบทอดกันมาในย่าน
บางลำพู  
- การสาธิตทำหัวสิงโต (เรซิ่นแมก
เนท) จากคณะเชิดสิงโตเจ้าพ่อพระ
กาฬ 
- การทำดอกไม้จากมะกรูดชุมชน
วัดสามพระยา  
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วัน / เวลา การดำเนินงาน / กิจกรรม  รายละเอียด 
- ขนมเกสรลำพู ขนมที่ออกแบบ
จากต้นลำพูสัญลักษณ์ของย่าน
บางลำพู  
- การประดิษฐด์อกลำพูจาก
กระดาษทิชชู จากชุมชนตรอกพาน
ถม  
* ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และสามารถนำของกลับบ้านได้  
** ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ
ของโครงการ 

เวลา 14.30 – 15.30 กิจกรรมดนตรใีนสวน 
เวลา 16.00 – 16.30 กิจกรรมเดินชมป้อมพระสุเมร ุ

โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ (กิจกรรมเฉพาะแขก
ผู้ใหญ่) 

เวลา 16.30 – 17.00 สาธิตการแสดงโหมโรง ไหว้ครู และรำซัด ซึ่งเป็นขั้นตอนพิธีกรรม
สำคัญก่อนการแสดงละครชาตรี โดยแม่กัญญา ทิพย์โยสถ นางละคร
ชาตรีนางเลิ้ง 

เวลา 17.00 น.  กล่าวเปิดงาน  
โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ 
เวลา 17.15 – 19.15 กิจกรรมเสวนา เรื่อง “ผู้คนและสุนทรียศาสตร์ในเกาะรัตนโกสินทร์” 

โดย  
- ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ 
เรื่อง การพัฒนาเมืองเก่าในเกาะรัตนโกสินทร์   
- ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์  
เรื่อง พลวัตของศิลปะการแสดงในเกาะรัตนสินทร์  
- ดร.อาสา คำภา 
เรื่อง ผู้คน และบริบททางประวัติศาสตร์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์  
- อ.กาญจนา เหลา่โชคชัยกลุ  
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วัน / เวลา การดำเนินงาน / กิจกรรม  รายละเอียด 
เรื่อง การนำอัตลักษณ์ของชุมชนในเกาะรัตนโกสินทร์มาพฒันาเพ่ือ
การเป็นสินค้า 

19.15 – 20.15  - ดนตรีในสวน  
- การแสดงแสงสี ด้วย 
เทคนิค Interactive  
Projection Mapping 

- ดนตรีแสดงในสวนสันติชัย
ปราการ  
- ฉายภาพลวดลายของต้นลำพู 
หิ่งห้อย ที่มีการเคลื่อนไหวลงบน
กำแพงป้อมพระสุเมรุ ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของบางลำพู  
 

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 18.00 – 20.30 

 - ดนตรีในสวน  
- การแสดงแสงสี ด้วย 
เทคนิค Interactive  
Projection Mapping 

- ดนตรีแสดงในสวนสันติชัย
ปราการ  
- ฉายภาพลวดลายของต้นลำพู 
หิ่งห้อย ที่มีการเคลื่อนไหวลงบน
กำแพงป้อมพระสุเมรุ ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของบางลำพู  
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การประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนกิจกรรม Walking Tour ท่องเที่ยวชุมชนบางลำพู “เดินตรอก 

ออกซอย ย่านเมืองเก่าบางลำพู” โดยกลุ่มไกด์เด็กบางลำพ ู โดยกิจกรรมนี้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม

โครงการผ่านเพจของโครงการ REF2022 Rattakosin Esthetics & Fine Art โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จำนวน 2 รอบ รอบละ 20 คน แต่เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จึงเปิดรับเพิ่มเป็น

รอบละ 25 คน และมีผู้มาขอเข้าร่วมกิจกรรมหน้างานเพ่ิมอีกจำนวน 2 คน รวมผู้เขา้ร่วมกิจกรรม

ทั้งสิ้นจำนวน 52 คน 
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 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม work shop งาน craft วิถีชีวิตชุมชนย่านบางลำพู จำนวน 5 

กิจกรรม ผ่านเพจของโครงการ REF2022 Rattakosin Esthetics & Fine Art 
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 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม “สาดแสงสู่ป้อม ส่องสะท้อนบางลำพู ด้วยเทคนิค Projection 

Mapping” ลงบนป้อมพระสุเมรุ พร้อมด้วยการแสดงดนตรีสดโดย TU Folksong ในสวนสาธารณะ

สวนสันติชัยปราการ ผ่านเพจของโครงการ REF2022 Rattakosin Esthetics & Fine Art 
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 สาธิตการแสดงโหมโรง ไหว้ครู และรำซัด ซึ่งเป็นขั้นตอนพิธีกรรมสำคัญก่อนการแสดงละคร

ชาตรี โดยแม่กัญญา ทิพย์โยสถ นางละครชาตรีนางเลิ้ง ผ่านเพจของโครงการ REF 2022 Rattakosin 

Esthetics & Fine Art 
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การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสวนาผ่านเพจของโครงการ REF 2022 Rattakosin Esthetics & Fine 

Art เรื่อง “ผู้คนและสุนทรียศาสตร์ในเกาะรัตนโกสินทร์” โดย  

- ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ เรื่อง การพัฒนาเมืองเก่าในเกาะรัตนโกสินทร์   

- ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท ์  เรื่อง พลวัตของศิลปะการแสดงในเกาะรัตนสินทร์  

- ดร.อาสา คำภา   เรื่อง ผู้คน และบริบททางประวัติศาสตร์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์  

- อ.กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล  เรื่อง การนำอัตลักษณ์ของชุมชนในเกาะรัตนโกสินทร์มาพฒันา

เพื่อการเป็นสินค้า 

 

 

 



58 
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 ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยเป็น

สื่อประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บรรจุกิจกรรมโครงการให้เป็น

ส่วนหนึ่งของกิจกรรม ColorFull Bangkok 2022 ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรุงเทพมหานคร โดยใน

วันงานทางโครงการได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการ ศานนท์ หวังสร้างบุญ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

อีกทั้งได้รับการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์งานจากหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย  
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4. สรุปผลการดำเนนิงานและอภิปรายผล 

 

 4.1 สรุปผลการดำเนนิงานและอภิปรายผล กิจกรรมที ่1 ฐานข้อมูลและพลวัตของ

สุนทรียศาสตร์  

 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ในเกาะรัตนโกสินทร์ช่วงสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงถึงช่วงหลัง พ.ศ. 2475 โดยคำว่าสุนทรียศาสตร์ในงานชิ้นนี้หมายถึงงานด้าน

วรรณกรรม นาฏยกรรม สถาปัตยกรรม โดยการเติบโตและการกลายเป็นเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์

สามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วง  ซึ่งแต่ละช่วงจะมีการสะท้อนให้เห็นพลวัตของเมืองในด้านต่าง ๆ 

สามารถสรุปได้ดังนี ้

การแบ่งช่วง รายละเอียด 
ช่วงที่ 1 
รัชกาลที่ 1 ช่วงเริ่มย้ายราช
ธานี 

บ้านเมืองเพิ่งผ่านศึกสงครามมา และเป็นช่วงที่ต้องเร่งสร้างขวัญ
กำลังใจให้กับผู้คน จึงต้องเร่งสร้างเมืองในส่วนที่เป็นหัวใจหลัก
ก่อน เช่น พระบรมมหาราชวัง อีกทั้งวัดต่าง ๆ ยังไม่ได้สร้างขึ้น
ใหม่ในรัชกาลนี้ แต่เป็นการบูรณปฏิสังขรณ์ หรือสถาปนาวัดที่มี
มาอยู่แต่เดิม โดยสถาปัตยกรรมในยุคนี้ยังคงอ้างอิงตามแบบของ
สมัยเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระที่นั่ง หรือ
การสร้างวัดภายในพระบรมมหาราชวัง ที่เลียนมาจากอยุธยา แต่
สิ่งที่ต่างออกไปคือ ศิลปะสถาปัตยกรรมต่าง ๆ นั้น จะเน้นย้ำไปที่
คติพระอินทร์ ซึ่งสอดรับกับการสร้างความชอบธรรมในการขึ้น
ครองราชย์  

ช่วงที่ 2 
รัชกาลที่ 2 – 3 ช่วงบ้านเมือง
เริ่มเติบโต 
 

ในสมัยรัชกาลที่ 2 ยังคงไม่มีสิ่งก่อสร้างใหม่มากมายนัก แต่จะ
เห็นได้ชัดในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่เศรษฐกิจของบ้านเมืองเริ่มฟื้นตัวมี
การทำการค้ากับต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศจีน ดังนั้นงานศิลปะ
สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาต่าง ๆ จึงมีลักษณะแบบจีน ตาม
พระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ช่วงที่ 3 
รัชกาลที่ 4 บ้านเมืองเริ่มเปิด
สัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก 
และนานาชาต ิ

ในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นช่วงที่บ้านเมืองได้มีการทำสนธิสัญญากับ
นานประเทศ อันเนื่องมากจากสนธิสัญญาเบาว์ริ ่ง การค้ากับ
ต ่างชาต ิ เต ิบโตเป ็นอย ่างมากในร ัชกาลน ี ้  อย ่างไรก ็ตาม
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดรับวิทยาการ
และองค์ความรู ้ต ่าง ๆ จากชาติตะวันตกมาตั ้งแต่ก ่อนขึ้น
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การแบ่งช่วง รายละเอียด 
ครองราชย์ พระองค์จึงมีโลกทัศน์แบบชาติตะวันตก คืออิงอยู่บน
หลักของเหตุและผล อีกทั้งคติความเชื่อต่าง ๆ ถูกทำให้เป็นพุทธ
มากขึ ้น แต่ทว่าก็ไม่สามารถละทิ ้งพิธ ีกรรมความเชื ่อแบบ
พราหมณ์ไปได้ทั้งหมด หลักใหญ่ใจความสำคัญในรัชกาลนี้ คือ 
การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงให้ความสำคัญกับพุทธ
ศาสนาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธรรมยุกติกนิกาย โดยตีความให้
เน้นความสำคัญของชีวิตในโลกปัจจุบันมากกว่าโลกหน้า มีการ
หวนกลับไปใช้ผังของสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยและอยุธยา 
เพราะเป็นยุคที่พุทธศาสนามีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ส่วน
สถูปเจดีย์ก็จะเป็นแบบทรงระฆังกลม 

ช่วงที่ 4 
ร ัชกาลท ี ่  5 ถ ึงช ่วงป ี  พ.ศ. 
2500 

ช่วงเวลาที่บ้านเมืองมีความเจริญ และพัฒนาเป็นอย่างมาก มีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านสุนทรียศาสตร์จากแบบจารีตมาเป็นแบบ
สมัยใหม่  
- สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นช่วงเวลาแห่งจุดเปลี่ยนของโลกทัศน์ชนชั้น
นำของไทยซึ่งมีผลต่อศิลปะและสถาปัตยกรรม การเริ่มติดต่อกับ
ชาติตะวันตกทำให้เกิดการรับรู้ในวิทยาการต่าง ๆ ที่อ้างอิงอยู่บน
หลักของเหตุและผล ประกอบกับความศรัทธาต่อพุทธศาสนา
แบบธรรมยุกติกนิกายก็ทำให้ ความเชื่อแบบจักรวาลทัศน์ถูกลด
ความสำคัญลง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถละทิ้งความเชื่อ
แบบจักรวาลทัศน์ไปทั้งหมดได้  
- สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นช่วงเวลาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศิลปวิทยาทาน
จากชาติตะวันตก เนื ่องด้วยชนชั ้นนำมีโอกาสได้เดินทางไป
ต่างประเทศ และศึกษาในต่างประเทศ อีกทั้งการที่ชาติตะวันตก
ได้เข้ามาทำการค้าขายในสยามเป็นจำนวนมาก ก็ยิ ่งทำให้
วัฒนธรรมจากชาติตะวันตกเป็นที่แพร่หลายในทั้งในชนชั้นสูง
และราษฎร  
- สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นจุดเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนของสังคมไทย 
กล่าวคือ เป็นช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยจากเหตุการณ์สงครามโลก 
อีกทั้งการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก็เริ่มทำให้ราษฎร
ในสังคมไทยขณะนั้นที ่เริ ่มได้รับการศึกษา เริ ่มตั ้งคำถามกับ



64 
 

การแบ่งช่วง รายละเอียด 
ระบอบการปกครอง และเร ิ ่ม เก ิดว ิกฤต ิศร ัทธาต ่อองค์
พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ งานสถาปัตยกรรมในยุคนี้จึงเป็น
การผสมผสานระหว่างศิลปตะวันตก และศิลปะแบบจารีตดั่งเดิม
ของไทย เพื ่อให้ศ ิลปะแบบจารีตเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้น
ปกครอง  
- สมัยรัชกาลที่ 7 ถึงช่วง พ.ศ. 2500 วิกฤติเศรษฐกิจที ่มีต่อ
เน ื ่ อ งมาจากร ั ชกาลท ี ่  6 บวกก ับการปกครองในแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ยิ่งทำให้เกิดวิกฤติศรัทธาต่อชนชั้นนำ จน
นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ซึ่งเป็นผลทำให้
สุนทรียศาสตร์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมนั้นเริ่ม
เป็นแบบเรียบง่ายอันเป็นตัวแทนของราษฎร อีกทั้งการที่ จอม
พล ป. พิบูลย์สงคราม เข้ามาบริหารยิ่งทำให้สุนทรียศาสตร์ใน
สังคมไทยมีการปรับตัวขนานใหญ่ เนื่องจากมีกฎระเบียบไม่ให้
เล่นมหรสพใด ๆ ที่ไม่ใช่รากเหง้าของไทย อย่างไรก็ตามหลังจาก 
จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม หมดอำนาจบริหาร งานรื่นเริง และ
มหรสพต่าง ๆ ก็กลับมาแสดงได้อย่างอิสระตามเดิม  

รายละเอียด 
ช่วงที่ 1 : รัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325 – 2352) 
ช่วงเริ่มย้ายราชธานี และเริ่มก่อร่างสร้างเมือง ซึ่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้น

ภายใต้โครงสร้างทางคติจักรวาลทางพุทธศาสนา โดยในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก นั้น
ให้ความสำคัญกับคติของพระอินทร์เป็นอย่างมาก ต่างจากในสมัยของกรุงศรีอยุธยาที่เน้นถึง คติของ
พระราม หรือพระนารายณ์ ซึ ่งมีความเป็นไปได้ว่าการเน้นย้ำถึงคติพระอินทร์นั ้นเป็นการสร้าง
ความชอบธรรมให้กับองค์พระมหากษัตริย์ในการขึ้นปกครองบ้านเมือง เนื่องจากเดิมทีพระองค์เป็น
เพียงขุนนางสามัญชน ซึ่งสอดคล้องกับสถานะของพระอินทร์ที่เป็นตำแหน่งหมุนเวียนมิไดเ้ป็นโดยชาติ
กำเนิด ผู้ใดที่ประกอบกุศล ตั้งมั่นในศีลธรรม เมื่อตายไปก็สามารถไปเกิดเป็นพระอินทร์ ปกครอง
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได ้

ในการสร้างเมืองนั้นนอกจากการสร้างพระบรมมหาราชวังแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังเจ้านาย และบ้านเรือนเสนาบดีผู้ใหญ่ล้อมรอบ

พระบรมมหาราชวัง โดยเฉพาะบริเวณนอกกำแพงพระบรมมหาราชวัง ด้านเขตวัดพระเชตุพนวิมลมัง
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คลาราม ได้พระราชทานให้เสนาบดีสร้างบ้านเรือนอาศัย สำหรับฝั่งธนบุรี ยังคงสภาพเป็นเรือกสวน 

ไร่นา และส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของราษฎร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ 

ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดโบราณให้อยู่ในสภาพที่ดี 

วรรณกรรมและนาฏยกรรม 

ทางประเพณีพิธีการทางวรรณกรรมและทางนาฏยกรรม โดยเฉพาะการพระราชพิธีสมโภช
ต่าง ๆ นั้นเป็นการจําลองแบบมาจากกรุงศรีอยุธยา เช่น งานโสกัณต์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ การฉลอง
พระอารามหลวง ส่วนในด้านวรรณศิลป์ก็โปรดฟื้นฟูอย่างเต็มที่ในเรื่องของบทละคร และในด้าน
นาฏยศิลป์ นอกจากทรงทํานุบํารุงให้มีละครผู้หญิงของหลวงแล้ว พระราโชบายสําคัญที่สุดในด้าน
นาฏยศิลป์คือ การมีพระราชานุญาตให้เจ้านาย ขุนนาง ข้าราชการหัวเมืองหัดผู้ชายแสดงโขนเพื่อให้
พร้อมในการรบ ทําให้โขนแพร่หลายอย่างรวดเร็ว การที่ขุนนางได้หัดโขนทําให้โขนเป็นที่นิยมอย่าง
แพร่หลาย นอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครในเรื่องรามเกียรติ อุณรุท ดาหลัง อิเหนา และ
โปรดให้จัดแสดงมหรสพในงานสมโภชต่าง ๆ เช่น ในการพระเมร ุในการ ฉลองพระนคร 

สถาปัตยกรรม และวัด 
รูปแบบการปกครองในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา

โลก ยังคงเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอํานาจสูงสุดโดย
อํานาจและความธรรมในการปกครองนี้ เป็นเจ้าแผ่นดินนี้อ้างอิงกับความเป็นเทวราชาในลัทธิ
พราหมณ์ อันทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมตามหลักพุทธศาสนา ส่วนเศรษฐกิจในระยะฟื้นฟูประเทศนั้น
ยังถือว่าไม่ดีนักเนื่องจากยังอยู่ในภาวะที่ต้องทําสงครามกับพม่า และทําสงครามย่อย ๆ กับญวน 
เขมร สภาพเศรษฐกิจของบ้านเมืองจึงยังไม่ดีเท่าที่ควร  

ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างบ้านแปงเมืองให้มีความมั่นคง อีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่
เพิ่งสูญเสียกรุงศรีอยุธยาราชธานีไปไม่นาน ผู้คนจึงยังระลึกถึงบ้านเมืองในครั้งเก่า และเพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและกำลังใจรูปแบบสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่สร้างขึ้ นใหม่ส่วนใหญ่จึงยังคงยึดตามรูป
แบบเดิมเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นแล้วสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญที่สุดของเมืองคือ พระบรมมหาราชวัง 
ก็มีการสร้างตามแบบของพระราชวังเมื่อครั้งกรุงเก่า ปราสาทราชมณเฑียรและวัดต่าง ๆ ล้วนยึดตาม
แบบของกร ุงศร ีอย ุธยา แม ้แต่ ในการประกอบพระราชพิธ ีบรมราชาภิเษกครั ้งท ี ่สองของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อ พ.ศ. 2328 ก็ได้มีการประกอบพระราชพิธีขึ้นภายใน
พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท โดยพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท ได้สร้างตามแบบ
พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท (เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา) แม้ว่าต่อมาจะได้มีการสร้างพระมหาปราสาท
ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากเหตุอสนีบาตตกที่หน้ามุขเด็จของพระที่นั่ง ก็โปรดให้สร้างพระที่นั่งขนาดเท่าพระ
ที่นั่งสุริยาอมรินทร์เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา และพระราชทานนามใหม่ว่า พระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท 
แม้แต่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดในเขตพระบรมมหาราชวัง ก็เป็นการสร้างตามแบบวัดพระศรีสรร
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เพชญ์ ในกรุงศรีอยุธยา ศิลปะและงานสถาปัตยกรรมตามแบบเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยานั้นปรากฏชัด
จนถึงปลายสมัยรัชกาลที่ 2  

รูปแบบสถาปัตยกรรมวัด และเจดีย์ในรัชกาลที่ 1 โดยมากเป็นของเดิมเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา 

เนื่องจากพื้นที่เมืองบางกอกนี้ก่อนการเป็นราชธานีแห่งใหม่ของกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีสถานะเป็น

ชุมชนดั้งเดิมอยู่แล้ว รัชกาลที่ 1 จึงทรงบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ เว้นแต่วัดสุทัศน์เทพวราราม ที่ทรงสร้าง

ขึ้นใหม่แต่ยังมิทันแล้วเสร็จ สร้างได้เพียงรากฐานพระวิหารก็ทรงเสด็จสวรรคตก่อน ส่วนเจดีย์นั้นจะ

เป็นในแบบสมัยอยุธยา คือรูปแบบทรงปรางค์ และเจดีย์ทรงเครื่อง ซึ่งเป็นเจดีย์ในรูปแบบศิลปะสมัย

อยุธยา โดยความหมายนอกจากจะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วยังแฝงด้วยคติจักรวาล โดย

เจดีย์ทรงปรางค์ที่เห็นเด่นชัดนั้นปรากฎอยู่ที่วัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นวัดที่มีมาแต่เดิมเมื่อครั้งกรุง

ศรีอยุธยา โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ทรงมีพระราชศรัทธาที่จะบูรณะและสร้างเพิ่มเติม คือ

พระปรางค์หน้าวัดที่ทรงเห็นว่ามีขนาดเล็กไป จึงทรงอยากให้มีพระเจดีย์องค์ใหม่ แต่ยังมิทันได้

ก่อสร้างก็ทรงเสด็จสวรรคตก่อน จึงเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงรับช่วงต่อในการ

สร้างทั้งวัดสุทัศน์ และพระปรางค์วัดอรุณจนแล้วเสร็จ  

ส่วนเจดีย์ทรงเครื่อง ที่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นการสร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลก คือ พระเจดีย์ทองสององค์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระเจดีย์ทองนี้สร้างขึ้นพร้อมกับการ

สร้างพระอุโบสถในสมัยรัชกาลที่ 1 สอดคล้องกับความนิยมตามแบบเมื่อครั้งกรุงเก่า คือ นิยมสร้าง

เจดีย์คู่อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ เจดีย์ทรงเครื่องอีกหนึ่งองค์ที่ปรากฏหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้าทรงโปรดให้สร้างขึ้น คือ เจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ และหมู่เจดีย์ 5 องค์ประจำมุม

ระเบียงคด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ศักดิ์ชัย สายสิงห์ 2565: 777 - 741) ในส่วนของสิ่งปลูก

สร้างอื่น ๆ เช่น การขุดคลองเพื่อการอุปโภคบริโภค  สร้างกำแพงพระนครเพื่อเสริมสร้างเมืองให้

แข็งแรง ในงานด้านศิลปะวัฒนธรรมยังล้วนแล้วแต่เป็นเป็นการสืบทอดรูปแบบมาจากกรุงศรีอยุธยา 

แม้แต่การวางผังเมืองก็มีการขุดคลองรอบกรุงขึ้นเป็นสองชั้น โดยมีพระบรมมหาราชวังเป็นศูนย์กลาง  

อย่างไรก็ตามแม้ว่ารูปแบบงานสถาปัตยกรรมหลายอย่างจะมีแบบแผนตามแบบครั้งกรุงศรี

อยุธยา แต่ก็มีลักษณะบางประการที่เป็นลักษณธเฉพาะของรัชกาลที่ 1 คือ ความนิยมในการสร้างหน้า

บันให้เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณมากกว่าที่จะเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ และพระพุทธรูป

ประธานในอุโบสถที่มักจะเป็นปางสมาธิ ซึ่งแตกต่างจากในสมัยอยุธยาที่มักจะเป็นปางมารวิชัย  

ช่วงที่ 2 : รัชกาลที่ 2 (พ.ศ.2352 – 2367) และรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367 – 2394)  

ช่วงที่บ้านเมืองเริ่มเติบโต และเริ่มทำการค้ากับต่างชาติ การค้าและเศรษฐกิจที่เป็นไปได้

ด้วยดี โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระราช
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โอรส ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี  ทรง

ครองราชย์สมบัติอยู่  15 ปี ก็เสด็จสวรรคต ดังนั้นบ้านเมืองในระยะนี้จึงยังไม่ทันมีการก่อสร้างสิ่งใด

เพิ่มเติมมากนัก อีกทั้งเศรษฐกิจเองก็ยังไม่เติบโตเท่าที่ควร  

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และกรมสมเด็จพระศรีสุลาไลย เศรษฐกิจในช่วงนี้เริ่มค้าย

กับต่างชาติได้กำไรเพิ่มมากขึ้น จึงทรงมีพระราชศรัทธาในการทํานุบํารุง พระพุทธศาสนา ทรงสร้าง

และปฏิสังขรณ์ วัดวาอารามเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้งานศิลปะ ด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม 

จิตรกรรมเจริญรุ่งเรือง งานศิลปะ และวัฒนธรรมต่าง ๆ รับการฟ้ืนฟู นอกจากนี้จากการค้าขายกับจีน

ของรัชกาลที่ 3  ทำให้ศิลปะแบบจีนปรากฏอยู่ในสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ในพุทธศาสนา 

วรรณกรรมและนาฏยกรรม 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เกิดละครชนิดใหม่ และบทละครใหม่  

อีกทั้งมีโรงละครที่สร้างขึ้นใหม่ คือโรงละครตําหนักเก๋งในสวนขวากับโรงละครต้นสน ที่สร้างเพิ่มเติม

จากโรงละครใหญ่ข้างประตูวิเศษไชยศรี ที่สร้างมาตั ้งแต่สมัยรัชกาลที ่ 1 อีกทั ้งยังโปรดการ

ทอดพระเนตรละครในพระราชฐาน เช่น เล่นในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 

และหากทอดพระเนตรเป็นการส่วนพระองค์ก็จัดแสดงถวายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ และที่พระที่นั่ง

พิมานรัตยา อีกทั้งละครชนิดใหม่ได้เกิดขึ้นในรัชกาลนี้ คือ ละครนอกแบบหลวง โดยมีพระราช

ประสงค์จะให้นางในราชสํานักได้มีโอกาสแสดงละครนอก จึงทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกขึ้นให้

บรรดานาฏยศิลปินในราชสํานักแสดงถวาย 

ในส่วนของรัชกาลที่ 3 นั้นการที่พระองค์ไม่ทรงโปรดให้มีการเล่นละครหลวง นั้นกลับ

กลายเป็นการช่วยส่งเสริมให้นาฏยศิลป์ไทยมีความรุ่งเรืองในลักษณะที่สลายตัวจากศูนย์กลางคือ 

พระบรมมหาราชวังและองค์พระมหากษัตริย์ออกไปกว้างขวางเพิ่มขึ้น โดยยังคงสืบทอดแบบแผน

ละครในและละครนอกแบบหลวงของรัชกาลที่ 2 และเปิดโอกาสให้มีละครผู้หญิงได้ในบางคณะโดย

มิได้มีการห้ามปราม 

สถาปัตยกรรม และวัด 
ในส่วนของรัชกาลที่ 2 ช่วงแรกเริ ่มเศรษฐกิจของบ้านเมือง ยังไม่มีความมั่นคงมากนัก

เนื่องจากยังอยู่ในระยะการสร้างบ้านแปงเมืองสืบต่อจากแผ่นดินพระราชบิดา สิ ่งก่อสร้างทาง

สถาปัตยกรรมใหญ่ ๆ เช่น วัด วัง ปราสาทราชมณเฑียร จึงไม่ปรากฏว่ามีการสร้างใหม่ ส่วนใหญ่จะ

เป็นการบูรณะซ่อมแซมเพิ่มเติมจากงรัชกาลที่ 1 ให้แล้วเสร็จ  และปฏิสังขรณ์วัดวาอารามที่อยู่ใน

สภาพทรุดโทรม  
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รัชกาลที่ 3 งานศิลปกรรมในรัชกาลนี้ปรากฏอยู่ 2 ลักษณะคือศิลปกรรมแบบดั้งเดิมและ

ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นศิลปะผสมระหว่างไทย จีน และตะวันตก งานศิลปะนี้พบได้จากงาน

สถาปัตยกรรมต่าง ๆ โดยศิลปกรรมแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในสยามนั้น กล่าวคือมีการนำกระเบื้องหรือถ้วย

กระเบื้องมาใช้ในการตกแต่งแทนการปิดทอง หรือประดับกระจก ทำให้สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มีสีสันและ

ลวดลายที่สวยงามคงทน แม้แต่พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ เจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1 ในวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ก็ยังทรงปฏิสังขรณ์ด้วยกระเบื้องเคลือบ 

นอกจากนี้แล้วเจดีย์ทรงเครื่องก็เป็นรูปแบบพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

โดยนิยมสร้างเป็นประธานของวัด ตามแบบความนิยมในสมัยอยุธยา ส่วนสถาปัตยกรรมแบบพิเศษที่

เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 คือ โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม ที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโลหะปราสาท

แทนเจดีย์ นับเป็นสิ่งก่อสร้างรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏในไทย  

 ช่วงที่ 3 : รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394 – พ.ศ. 2411) 
 รัชกาลที่ 4 พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริ

เยนทรา บรมราชินี เป็นช่วงที่บ้านเมืองเปิดสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก เป็นช่วงที่บ้านเมืองรับเอา
วิทยาการความรู้ศิลปวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์จากชาติตะวันตกมาใช้อย่างแพร่หลาย 

วรรณกรรมและนาฏยกรรม 

เศรษฐกิจที่ดีในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น มีผลให้นาฏยศิลป์ไทยมีวิวัฒนาการไปในอีกแนวหนึ่ง คือ 
การเกิด โรงละครในบ่อนการพนัน มีการแสดงต่าง ๆ ที่มีความแปลกใหม่ เกิดละครประเภทใหม่ คือ 
ละครออกภาษา ซึ่งเรียกว่า ละครผสมสามัคคี หรือละครพันทาง ส่วนโอกาสในการแสดงนาฏยศิลป์มี
มากขึ้นและมีโอกาสใหม่ ๆ ในการเฉลิมฉลองจัดงานมหรสพ คือ การฉลองคลอง ถนนสะพาน และ
การฉลองในโอกาสพิเศษ เป็นต้น อีกทั้งส่วนของผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ก็มักนิยมจัดการแสดงในที่พัก
เป็นงานเลี้ยงฉลองรื่นเริง การแสดงจึงกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจนต้องออก
ประกาศให้มีการเก็บภาษีโขนละครเกิดขึ้น การแสดงมหรสพต่าง ๆ ในรัชกาลนี้เริ่มคลี่คลายและจับ
ต้องได้มากขึ้น ไม่จำกัดเฉพาะความเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์เท่านั้นอีกต่อไป 

สถาปัตยกรรม และวัด 
งานพุทธสถาปัตยกรรมในรัชกาลที่ 4 น้ันเรียกได้ว่าย้อนคืนกลับไปสู่ประเพณีนินม เช่นระบบ

แผนผังที่มีเจดีย์ วิหาร พระอุโบสถ และเจย์ประธานที่กลับไปใช้ทรงระฆังเป็นหลัก พระราชนิยมเจดีย์

ทรงระฆังนี้ปรากฎมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงผนวช และประทับอยู่ที่วัดบวรนิเวศ พระองค์ทรงสร้างเจดีย์

ต่อจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ เป็นทรงระฆัง ซึ่งเจดีย์ทรงระฆังตามพระราชนิยมของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้านั้นต้นแบบของเจดีย์ก็ยังคงเป็นรูปแบบจากสมัยอยุธยาโดยมีระเบียบ
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แบบแผนเดียวกันทุกประการ (ศักดิ์ชัย สายสิงห์ 2565: 744) นอกจากนี้พุทธศาสนาในรัชกาลที่ 4 ได้

มีการก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุกติกนิกายขึ้น อีกทั้งอิทธิพลของชาติตะวันตกที่แผ่ขยายเข้ามาทำให้โลก

ทัศน์ของชนขั ้นนำเปลี ่ยนไปมีการนำหลักของเหตุและผลมาใช้ และอิงกับหลักวิทยาศาตร์ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงพยายามปฏิเสธความเชื่อในเรื่องพุทธภูมิ และพยายามผลักเอา

พราหมณ์ออกจากพุทธ เพราะคติความเช่ือดังกล่าวขัดแย้งกับหลักวิทยาศาสตร ์

ช่วงที่ 4 : ช่วงรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 - 2453) ถึงช่วงปี 2500  
รัชกาลที่ 5  
เป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองมีความเจริญ และพัฒนาเป็นอย่างมากทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

วิทยาการความรู้ ศิลปวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ด้านต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรง
ครองราชสมบัตินานถึง 42 ปี จึงทำให้เห็นว่าสภาพสังคม เศรษฐกิจ มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน 
อีกทั้งพระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน การพัฒนาบ้านเมืองจึงเป็นไปอย่างก้าว
กระโดด ราษฎรค่อย ๆ หลุดพ้นจากสถานะไพร่ ทาส จึงทำให้แรงงานอิสระในการทำงานมากขึ้น บวก
กับทรงสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้แพร่หลายในสังคมไทยมากขึ้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระสาร
ประเสริฐ (น้อย) แต่งหนังสือแบบเรียนขึ้น 6 เล่ม คือ มูลบทบรรพกิจ วาหนิตนิกร อักษรประโยค 
สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการันต์ และโปรดให้พิมพเ์พื่อจําหน่ายและแจก  

วรรณกรรมและนาฏยกรรม 

ส่วนของวรรณกรรมนอกเหนือจากพระราชนิพนธ์ต่าง ๆ ที่ได้นิพนธ์ไว้เกี่ยวกับการเสด็จ

ประพาสไปในสถานที่ต่าง ๆ หรือเรื่องราวโดยทั่วไปแล้วนั้น ยังมีวรรณกรรมส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจาก

การท ี ่พระองค ์ทรงเปล ี ่ยนแปลงการปกครองจากจ ักพรรด ิราช มาเป ็นการปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ กล่าวคือ การปกครองมาเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แน่นอนว่าการ

ปกครองในรูปแบบนี้ทำให้ข้าราชการ ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงเจ้าครองนครหัวเมืองต่าง ๆ เสียอำนาจ

ของตนไป พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจปกครองอยู่ในมือของตนเองอย่างแท้จริง ในการเปลี่ยนแปลง

การปกครองนี้มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยอยู่หลายฝ่ายซึ่งเป็นกลุ่มคนในอำนาจเก่า จึงจำเป็นต้องสร้างพลเมืองรุ่น

ใหม่ให้ที่มีสำนึกของประวัติศาสตร์ในรูปแบบเดียวกัน หรือสร้างวัฒนธรรมร่วมกัน ผ่านงานเขียน และ

งานพระราชนิพนธ์ต่าง ๆ มีการชำระพงศาวดารขึ้นมาใหม่ภายใต้กรอบแนวคิดของการสร้างสำนึก

ความเป็นชาติและสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ชาตรี 2550: 159 – 164) 

ในส่วนของการแสดงและมหรสพนั้น เกิดโรงมหรสพที่สร้างเป็นอาคารเกิดขึ้นมากมายหลาย

แห่ง ผู้คนทั่วไปไม่จำกัดแม้แต่ชนชั้นสูงก็มีสิทธิ์เข้าถึงความบันเทิงได้ง่ายขึ้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิด

ละครชนิดใหม่ขึ้นอีกหลายประเภท เช่น ละครพูด ละครพันทาง ละครมืด ละครดึกดําบรรพ์ ละคร
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ร้อง ลิเก หนังตะลุง หุ่นกระบอก การที่ชนชั้นนำของประเทศได้มีโอกาสไปต่างประเทศ และศึกษาใน

ต่างประเทศนั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดละครชนิดใหม่ ๆ และเกิดโรงมหรสพที่เก็บเงินค่าดูขึ้น 

ส่วนโอกาสในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยในรัชกาลที่ 5 นั้นยังมีความคล้ายคลึงกับสมัยรัชกาลที่ 4 คือมี

สถานะเป็นทั้งงานของหลวง และงานของราษฎร 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากจะรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกในเรื่องของการ

พัฒนาบ้านเมืองมาใช้แล้วนั้น ในส่วนของงานนาฎยศิลป์ทางตะวันตกก็ทรงรับเอามาประยุกต์กับของ

ไทย ทรงนำวัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์แบบตะวันตกมาใช้พัฒนางานนาฏศิลป์ โดยทำการวิจารณ์

ผลงานในรูปแบบการออกสื ่อสาธารณะ โดยในการวิจารณ์นาฏกรรมของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าฯ นั้นปรากฏใน 2 บทบาท คือ เป็นทั้งผู้เขียนบทวิจารณ์ และบทบาทผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

ซึ่งผลงานของพระองค์ปรากฏอยู่อย่างมากมาย   

 สถาปัตยกรรม และวัด 
 งานสถาปัตยกรรมที่สร้างในสมัยนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก กล่าวคือ แบบคลาสสิค 

(classicism) เช่นวังสราญรมย์ รูปแบบนีโอ - พาลลาเดียน (neo – palladian) เช่น กระทรวงการ

ต่างประเทศ แบบนีโอ - เรอเนสซองส์ เช่น พระที่นั่งอนันตสมาคม แบบวิกตอเรียน - เรอเนสซองส์ 

เช่น พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นต้น อีกทั้งในการสร้างพระที่นั่ง หรือวังต่าง ๆ มักจะประดับ

ตกแต่งด้วยของแต่งจากชาติตะวันตก สิ่งเหล่านี้คือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเริ่มปรับรูปแบบของสังคม

ให้มีความสมัยใหม่ตามอย่างชาติตะวันตก อย่างไรก็ตามในพระที่นั่งที่สร้างใหม่ หรือแม้แต่วัดราช

บพิตร สถาปัตยกรรมภายนอกก็ยังคงเป็นรูปแบบแบบจารีต แต่ภายในมักจะประดับตกแต่งด้วยของ

แต่งจากชาติตะวันตก หรือมีสถาปัตยกรรมภายในแบบชาติวันตกสิ่งเหล่ านี้คือสัญลักษณ์ที่แสดงถึง

การเริ่มปรับรูปแบบของสังคมให้มีความสมัยใหม่ตามอย่างชาติตะวันตก ที่มีความอยู่ตรงกลางระหว่าง

ความเป็นสังคมแบบใหม่โดยคนรุ่นใหม่ และสังคมแบบเก่าโดยคนรุ่นที่เก่าที่ยังคงยึดประคองจารีต

แบบดั้งเดิมเอาไว้  

 รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453 – 2468) 

ในส่วนของสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบจากสถานการณ์สงครามโลกครั ้งที ่ 1 นั ้นทำให้

เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดภาวะถดถอย กล่าวคือการที่ไทยได้เข้าร่วมกับประเทศสัมพันธมิตรนั้น 

ต้องส่งกองทหารและเงินช่วยเหลือด้วยจำนวนหนึ่ง ส่วนภายในประเทศรัฐบาลต้องใช้เงินปรับปรุง

บ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม การศึกษา การฝึกซ้อมกําลังพล รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม 

ทั้งนี้รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายภายในราชสำนักและค่าใช้จ่ายส่วนพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร 
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กิจการกองเสือป่า การสร้างดุสิตธานี ตลอดจนวังใหม่ และสาธารณูปโภคทั้งหลาย ซึ่งรายจ่ายในส่วน

นี้เองส่งผลต่อทัศนคติของเจ้านายบางกลุ่ม ขุนนาง และข้าราชผู้ใหญ่ ที่มีต่อการบริหารบ้านเมืองของ

พระองค์ การรับมือของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวิกฤติความศรัทธานี้ คือการ

พยายามสร้างอุดมการณ์ชาตินิยมภายใต้แนวคิดที่ว่า ชาติภายใต้การนำของพระมหากษัตริย์ นั้น 

หนทางเดียวที่จะรักษาชาติไว้ได้คือการจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ซึ ่งจะได้สะท้อนผ่านการ

สร้างสรรค์งานวรรณกรรม ศิลปะ และสถาปัตยกรรม (ชาตรี 2550: 208 - 209)  

วรรณกรรมและนาฏยกรรม 

ในด้านวรรณกรรมนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้เป็น

จำนวนไม่น้อย บทละครพระราชนิพนธ์ที่ทรงแต่งเองก็ดี หรือทรงแปล / แปลงมาก็ดี อาจแบ่งตาม

เนื้อหาได้ เป็น 2 ประเภท คือ ด้านสังคมกับด้านการเมือง โดยมุ่งเน้นในเรื่องศีลธรรมและเรื่องซาติ

นิยมเป็นสําคัญ บทพระราชนิพนธ์คํากลอนอันไพเราะและมีคติมีเป็นจํานวนมาก และได้อัญเชิญมา

เป็นเพลงปลุกใจให้รักชาติในยุคต่อมา ส่วนนาฏยกรรมนั้นทรงสนพระทัยในเรื่องของการแสดงละคร

พูดเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามก็มิได้ละทิ้งนาฏยศิลป์แบบจารีตยังทรงโปรดฯ ให้มีละครหลวง

ตามเดิม และโปรดฯ ให้มีกิจกรรมการแสดงในรูปแบบต่างๆ อาทิ โขน ละครรํา ละครพูด ละครร้อง 

ละครพูดสลับลํา ละครตลก ละครปริศนา ฯลฯ เป็นกิจการที่เรียกว่า เล่นกันเองดูกันเองในหมู่

ข้าราชการบริพาร 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการด้าน

นาฏยศิลป์และดนตรีให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยโอนงานกรมโขน กรมปี่

พาทย์ กรมช่าง และกองเครื่องสายฝรั่ง ซึ่งกระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ มารวมกัน เป็นกรมมหรสพใหม่ อีก

ทั้งทรงตั้งโรงเรียนพรานหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ เยาวชนในเรื่ องศิลปะ

สาขาดนตรี นาฏยศิลป์ และช่างศิลป์ ควบคู่กับวิชาสามัญ 

 สถาปัตยกรรม 
งานสถาปัตยกรรมเป็นการนำสถาปัตยแบบจารีตกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง เป็นการนำสัญลักษณ์

มาใช้เป็นเพื่อแสดงตัวตน และใช้เป็นหลักในการเผชิญหน้ากับสถานะการณ์วิกฤติทางอัตลักษณ์ของ
ชนชั้นนำ และอีกนัยยะหนึ่ง คือ การให้ความสำคัญกับมิติความสวยงามของศิลปะโดยมิได้เน้นหน้าที่
เชิงสัญลักษณ์ ตามแบบรัชกาลก่อน ๆ  

รัชกาลที่ 7 จนถึง ช่วงพ.ศ. 2500  

 ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 มีหน่วยงาน 3 องค์กรที่รับผิดชอบ

กิจการด้านการบริหารและการงบประมาณของราชสำนัก ได้แก่ กระทรวงวัง มีหน้าที่รับผิดชอบ
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พิธีกรรมของหลวง ดูแลพระราชวัง บริหารข้าราชสำนัก กรมราชเลขาธิการ มีที่มาจากกองตรวจบัญชี

หน่วนงานของรัฐ บัญชาการโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  กรมราชเลาธิการนั้นมี

ความสำคัญเทียบเท่ากระทรวง หน้าที่หลักคือการคัดกรองเอกสารราชการแผ่นดินเพื่อถวายแก่องค์

พระมหากษัตริย์เพื่อพิจารณา เท่ากับว่าเป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลต่อราชการแผ่น ในขณะที่ กรมพระ

คลังข้างที่ เป็นหน่วยงานดูแลทรัพย์สินและการลงทุนของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ ดังนั้นในการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองย่อมส่งผลให้หน้าที่ของกรมราชเลชาธิการที่มีอิทธิพลต่อการบริหารราชการ

สิ้นสุดลงไปด้วย เนื่องจากองค์พระมหากษัตริย์ไม่ได้มีอำนาจในการบริหารประเทศอีกต่อไป จึงเป็น

จุดสิ้นสุดของพระราชอำนาจในการบริหารบ้านเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการตั้งกรมเลขาธิการรัฐมนตรี

ขึ้นมาทำหน้าที่แทน ส่วนกระทรวงวังก็ยังคงดำเนินการต่อไปเพียงแค่เปลี่ ยนชื่อเป็น ศาลาว่าการ

พระราชวัง  

 สถาปัตยกรรม 

ส่วนในด้านสถาปัตยกรรมตึก อาคาร ในสมัยรัชกาลที่ 7 จึงมีลักษณะที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน 

แม้แต่การก่อสร้างพระราชวังในรัชกาลที่ 7 ก็มีรูปแบบที่เรียบง่าย โดยพระราชวังไกลกังวลที่สร้างใน 

พ.ศ. 2472 ก็เป็นแบบที่เรียบง่าย ผังไม่มีความซับซ้อน ไม่มีการแบ่งแยกฝ่านหน้า ฝ่ายในตามแบบ

แผนพระราชวังที่เคยมีมาแต่โบราณ รูปแบบเป็นแบบโมเดิร์นอย่างเต็มตัว และมักจะไม่มีการนำเอา

ศิลปสถาปัตยกรรมแบบจารีตเข้ามาผสมผสานในรูปแบบของอาคาร หากแต่ศิลปะแบบจารีตอาจ

ปรากฏพบอยู่ในการตกแต่งภายในอาคาร  

เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นับได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่

อำนาจมาอยู่ในมือของประชาชนธรรมดา และเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของ

ไทยเปลี ่ยนไป กล่าวคือ ในแง่เชิงสัญลักษณ์ได้มีการสร้างสัญลักษณ์ที ่เป็นรูปธรรม เช่น พาน

รัฐธรรมนูญตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตยอย่างแรกที่ถูก

สร้างขึ้น รวมถึงการใช้รูปแบบศิลปกรรมในการออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างที่เรียบง่ายตรงข้ามกับ

ศิลปกรรมของชนชั้นสูง (ชาตรี 2550: 277) ต่อมาเหตุการณ์รัฐประหารในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 

และการกลับมามีอำนาจบริหารบ้านเมืองของจอมพล ป. พิบูลย์สงครามนั้น ชาตรี (2550) กล่าวว่า 

สถาปัตยกรรมดูจะย้อนกลับมาแบบจารีต สถาปัตยกรรมดูจะย้อนกลับมาแบบจารีต ที่เต็มไปด้วย

รายละเอียดที่ย้อนยุคคล้ายคลึงกับสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 6  โดยเฉพาะอาคารที่เกี่ยวข้องกับ

ทางศาสนาและพระมหากษัตริย ์ 
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4.2 สรุปและอภิปรายผลกิจกรรมที่ 2 การจัดทำแผ่นองค์ความรู้ 
 การจัดทำแผ่นองค์ความรู้ข้อมูลจำนวน 35 ชิ้นงานตามที่กำหนดไว้ใน TOR โดยในการ

ดำเนินงานนั้นสามารถจัดทำแผ่นองค์ความรู้จากผลผลิตกิจกรรมที่ 1 ได้ทั้งหมดจำนวน 53 ชิ้นงาน 

และทำการเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อย  

รายละเอียดตามข้อเสนอโครงการ รายละเอียดผลการดำเนินงาน 
การจัดทำแผ่นองค์ความรู ้ข้อมูลตามที่
กำหนดไว้ใน TOR จำนวน 35 แผ่นงาน 

- องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเกาะรัตนโกสินทร์และพลวัต
ทางสุนทรียศาสตร์จำนวน 12 ชิ้นงาน จัดแสดงเป็น
นิทรรศการชั่วคราวที่พิพิธบางลำพ ู
- องค์ความรู ้เรื ่องคติจักรวาล จำนวน 11 ชิ ้นงาน 
เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ในเพจเฟสบุ ้กของ
โครงการ ชื่อ REF2022 Rattanakosin Esthetics & 
Fine Art มีกล ุ ่มเป ้าหมายเข้าถ ึงข ้อมูลจำนวน 
1,518 ครั้ง 
- องค์ความรู้เรื่องเกาะรัตนโกสินทร์ และย่านในเกาะ
รัตนโกสินทร์ คือ บางลำพู พระอาทิตย์ ท่าพระจันทร์  
ท่าเตียน (ตามที ่กำหนดอยู ่ในขอบเขตด้านพื ้นที่) 
จำนวน 30 ชิ้นงาน เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ใน
เพจของโครงการ  ช ื ่ อ  REF2022 Rattanakosin 
Esthetics & Fine Art มีกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูล
จำนวน 1,941 ครั้ง  

โดยยอดการเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนี้เปน็การประมวลผลจากระบบของเพจ
โครงการ 
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ผลการเข้าถึงขอ้มูลองค์ความรู้เรื่องคติจักรวาลของกลุ่มเป้าหมาย 
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ผลการเข้าถึงขอ้มูลองค์ความรู้เรื่องเกาะรัตนโกสินทร์และย่านในเกาะรัตนโกสินทร์ของกลุ่มเป้าหมาย 
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การจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับเกาะรัตนโกสินทร์ ณ พิพิธบางลำพู 
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 4.3 สรุปผลการดำเนินงานและอภิปรายผลกิจกรรมที่ 3 และ 4 งานเสวนาผลสำเร็จการ

ดำเนินโครงการพร้อมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและงานกิจกรรมลงพื ้นที ่เส้นทางเกาะ

รัตนโกสินทร์ 

 ในการดำเนินกิจกรรมได้ทำการจัดทำแบบสอบถามขึ้นเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของ

กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสามารถเก็บแบบสอบถามได้จำนวนทั้งสิ้น 101 ชุด โดยใช้

วิธีการสุ่มจากผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 จากแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการโครงการ R.E.F.2022 Rattanakosin Esthetics and Fine Art ผู้คนและพลวัตความ

งามแห่งเกาะรัตนโกสินทร์ ตอน เสน่ห์บางลำพู มีผลดังนี้  

ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม / ผู้รับบริการ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม
ดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 101 คน เป็นเพศหญิง 74 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 และเป็นเพศชายจำนวน 27 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.7  

ประเภทของผู้รับบริการ เป็นประชาชนทั่วไป จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมา
เป็นประเภทนักเรียน – นักศึกษา ร้อยละ 18.8 และประเภทข้าราชการกับเจ้าหน้ารัฐ ร้อยละ 11.9   

อายุของผู้รับบริการ มากที่สุดคือ ช่วงอายุ 20 – 30 ปี จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 31 – 40 ปี จำนวน 21 คน ร้อยละ 20.8 โดยมีช่วงอายุ 41 – 50 ปี ช่วงอายุ 
51 ปีขึ้นไป และช่วงอายุ ต่ำกว่า 20 ปี เข้าร่วมตามลำดับ  

วุฒิการศึกษาของผู้รับบริการ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.4 รองลงมาเป็นระดับปริญญาโท ปริญญาเอก มัธยมศึกษา และประถมศึกษา ตามลำดับ 
 ส่วนที่สอง ความพึงพอใจใน 4 กิจกรรมหลักของโครงการฯ โดยผู้ตอบแบบสำรวจต้องเป็นผู้
ที ่เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ และสามารถตอบความพึงพอใจได้มากกว่า 1 กิจกรรมหรือทุก
กิจกรรมที่ตนเองได้เข้าร่วม พบว่า  
 - กิจกรรม Walking Tour ท่องเที่ยวชุมชนบางลำพู “เดินตรอก ออกซอย ย่านเมืองเก่า
บางลำพู” มีผู้เข้าร่วมจำนวน 52 คน โดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดจำนวน 39 คน ความพึง
พอใจมากจำนวน 13 คน  - กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ผู้คนและสุนทรียศาสตร์ ในเกาะรัตนโกสินทร์” 
มีผู้เข้าร่วมจำนวน 39 คน โดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดจำนวน 34 คน ความพึงพอใจมาก
จำนวน 5 คน  
 - กิจกรรม “สาดแสงสู่ป้อม ส่องสะท้อนบางลำพู ด้วยเทคนิค Projection Mapping” มี
ผู้เข้าร่วมจำนวน 43 คน โดยมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดจำนวน 37 คน ความพึงพอใจมากจำนวน 
6 คน  
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 - กิจกรรมสาธิต “งาน Craft วิถีชีวิตชุมชนย่านบางลำพู” มีผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน โดยมี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุดจำนวน 39 คน ความพึงพอใจมากจำนวน 2 คน  

ส่วนที่สาม ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
3.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีผู้ตอบ 41 คำตอบ พบว่า มีลำดับขั้นตอนที่ดี 

ไม่ยุ่งยาก สะดวก รวดเร็ว และมีผู้ให้ความเห็นว่าควรมีการจัดพื้นที่ให้เข้าชมให้เหมาะสม และควรการ
ทำข้อมูลแจกเพิ่มเติม 

3.2 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีผู้ตอบจำนวน 43 คำตอบ พบว่า มีการบริการ การ
จัดการ และการอำนวยความสะดวกดีมาก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

3.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีผู้ตอบจำนวน 43 คำตอบ พบว่าการอำนวยความสะดวกดี 
แต่สถานที่จัดไม่มีที่จอดรถ และไม่มีป้ายบอกทางไปห้องน้ำ รวมถึงป้ายแนะนำกิจกรรม 

3.4 อื่นๆ มีผู้ตอบจำนวน 30 คำตอบ พบว่า อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ให้พื้นที่อื่นๆ 
และให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น 

ส่วนที่สี่ ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
4.1 ความประสงค์จะมารับบริการอีกในครั้งต่อไป พบว่า มีผู้ให้คะแนนมากที่สุด 10 คะแนน 

มีจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมา คือให้คะแนน 9 และ 8 คะแนน ตามลำดับ 
4.2 การแนะนำให้ผู้อื่นมารับบริการ พบว่า มีผู้ให้คะแนนมากที่สุด 10 คะแนน มีจำนวน 48 

คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมา คือให้คะแนน 9 และ 8 คะแนน ตามลำดับ 
  

การรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลการจัดกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายจากการประชาสัมพันธ์

กิจกรรมผ่านเพจ REF 2022 Rattanakosin Esthetics & Fine Art 

 

** โดยยอดการเข้าถึงข้อมลูของกลุ่มเปา้หมายทั้งหมดนี้เปน็การประมวลผลจากระบบของเพจ

โครงการ 
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ชุดความรู ้ จำนวน
ภาพ 

วันเผยแพร ่ จำนวนการ
เข้าถึงโพสต ์

จำนวนการมี
ส่วนร่วมโพสต์ 

ภาพ 

เรื่องไม่ลับของ
เกาะ
รัตนโกสินทร ์

4 24 ต.ค. 65 1,514 56 

 
คติจักรวาลทาง
พุทธศาสนากับ
เกาะ
รัตนโกสินทร์ 1  

4 5 พ.ย. 65 1,518 42 

 

ผลลัพธ์จากการประชาสัมพนัธ์แผน่ชุดความรู้และกิจกรรมบน Facebook Page 
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ชุดความรู ้ จำนวน
ภาพ 

วันเผยแพร ่ จำนวนการ
เข้าถึงโพสต ์

จำนวนการมี
ส่วนร่วมโพสต์ 

ภาพ 

คติจักรวาลทาง
พุทธศาสนากับ
เกาะ
รัตนโกสินทร์ 2 

7 6 พ.ย. 65 321 21 

 
จุดเปลี่ยนแปลง
และสถานที่
สำคัญของเกาะ
รัตนโกสินทร์ 1  

7 15 พ.ย. 65 1,941 84 

 

ผลลัพธ์จากการประชาสัมพนัธ์แผน่ชุดความรู้และกิจกรรมบน Facebook Page 
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ชุดความรู ้ จำนวน
ภาพ 

วันเผยแพร ่ จำนวนการ
เข้าถึงโพสต ์

จำนวนการมี
ส่วนร่วมโพสต์ 

ภาพ 

จุดเปลี่ยนแปลง
และสถานที่
สำคัญของเกาะ
รัตนโกสินทร์ 2 

6 16 พ.ย. 65 1,010 42 

 
ย่านท่า
พระจันทร-์ท่า
มหาราช 1 

7 21 พ.ย. 65 207 10 

 

ผลลัพธ์จากการประชาสัมพนัธ์แผน่ชุดความรู้และกิจกรรมบน Facebook Page 
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ชุดความรู ้ จำนวน
ภาพ 

วันเผยแพร ่ จำนวนการ
เข้าถึงโพสต ์

จำนวนการมี
ส่วนร่วมโพสต์ 

ภาพ 

ย่านท่า
พระจันทร-์ท่า
มหาราช 2 

5 22 พ.ย. 65 180 10 

 
ย่านท่าเตียน 5 28 พ.ย. 65 148 14 

 

ผลลัพธ์จากการประชาสัมพนัธ์แผน่ชุดความรู้และกิจกรรมบน Facebook Page 
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กิจกรรม จำนวน
ภาพ 

วัน
เผยแพร ่

จำนวนการ
เข้าถึงโพสต ์

จำนวนการมสี่วน
ร่วมโพสต ์

ภาพ 

รวมกิจกรรมใน
งาน R.E.F.2022  

1 31 ต.ค. 
65 

8,927 300 
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กิจกรรม 
Walking Tour 
ท่องเที่ยวชุมชน
บางลำพู เดิน
ตรอก ออกซอย 
ย่านเมืองเก่า
บางลำพู 

1 1 พ.ย. 
65 

2,630 95 
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5 กิจกรรมสาธติ
งาน Craft วิถี
ชีวิตชุมชนย่าน
บางลำพู 

3 2 พ.ย. 
65 

2,815 126 
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กิจกรรม 
Performance 
ดนตรีในสวนโดย 
TU Folksong  

1 3 พ.ย. 
65 

535 37 
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กิจกรรมเสวนา
ผู้คนและ
สุนทรียศาสตรใ์น
เกาะ
รัตนโกสินทร ์

1 7 พ.ย. 
65 

623 70 

 
การแสดงนาง
ละครชาตรี
นางเลิ้ง โดยแม่
กัญญา ทิพโยสถ  

1 20 พ.ย. 
65 

3,612 198 
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กิจกรรมสาดแสง
สู่ป้อม ส่อง
สะท้อนบางลำพู 
ด้วยเทคนิค  
Projection 
Mapping  

1 22 พ.ย. 
65 

3,510 203 

 
การถ่ายทอดสด
พิธีเปิดและ
กิจกรรมเสวนา
ผู้คนและ
สุนทรียศาสตรใ์น
เกาะ
รัตนโกสินทร ์

1 26 พ.ย. 
65  

832 50 
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6.1 ภาคผนวก ก  

- สรุปผลงานวิจัย / โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 

- สรุปผลงานวิจัย / โครงการวิจัย 5 บรรทัด 

- สรุปงานวิจัยในรูปแบบ Info Graphic  

- แบบฟอร์มประเมินผลการวจิัยในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

- รายนามหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ พร้อมทั้งหน่วยงานที่สังกัดและรายละเอียดการติดต่อ 
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ชือ่ผลงาน การศึกษาขอ้มูลงานศิลปวัฒนธรรม สุนทรียศาสตร์ และพลวัตรในพื้นที่เกาะ
รัตนโกสนิทร:์ ชว่งสมัยรัตนโกสนิทรต์อนตน้ถงึชว่งหลัง พ.ศ. 2475 

ชือ่ นามสกลุนักวจิัย นางสาวศภุารมย ์ประสาทแกว้  (หัวหนา้โครงการ) 
    นายรัขพล แยม้กลบี   (ผูร้ว่มโครงการ) 
    นางสาวบณุย นุชนาคะ   (ผูร้ว่มโครงการ)  
    นางสาวพชิญา คุม้แควน้   (ผูร้ว่มโครงการ) 

ทีอ่ยู ่   สถาบันไทยคดศีกึษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 

เบอรโ์ทร  0812893179  

E-mail   suparom@tu.ac.th  

ปี พ.ศ. ทีด่ าเนนิการเสร็จ พ.ศ. 2565 

ค าคน้   เกาะรัตนโกสนิทร,์ กรงุรตันโกสนิทร,์ สนุทรยีศาสตร ์  

keyword  Rattanakosin Island, Rattanakosin, Esthetics   

รปูภาพ    

 

 

ค ำอธบิำย 

 เกาะรัตนโกสนิทรนั์น้เป็นศนูยก์ลางของความรุ่งเรอืงทางดา้นศลิปวัฒนธรรม และสนุทรยีศาสตร ์โดยเกาะ

รัตนโกสนิทรใ์นแตล่ะชว่งเวลานัน้มพีลวัตของการเตบิโตและการกลายเป็นเมอืง ซึง่สะทอ้นผ่านสนุทรยีศาสตรใ์น

ดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม นาฏยศลิป์ หรือวรรณกรรม โดยในการศกึษาครัง้นี้มีเป้าหมายเพื่อจัดท า

ขอ้มูลเรื่องสุนทรียศาสตรใ์นเกาะรัตนโกสนิทรแ์ละศกึษาถงึพลวัตทีเ่กดิขึน้ ซึง่การเก็บขอ้มูลนัน้ใชว้ธิกีารศกึษา

ขอ้มูลทางเอกสารทางวชิาการ เช่นจดหมายเหตุ บันทกึทางประวัตศิาสตร์ในแง่ต่าง ๆ เอกสารทางวชิาการ 

บทความ รายงานการวิจัย โดยมุ่งรวบรวมขอ้มูลสุนทรียศาสตร์ในเรื่องของนาฏยศิลป์ วรรณกรรม วัดและ

สถาปัตยกรรม เป็นหลัก เพือ่น าไปสูก่ารน าขอ้มลูมาสงัเคราะหใ์หเ้ป็นความรูท้ีเ่ขา้ใจงา่ยโดยเผยแพร่อยูใ่นเพจของ

โครงการชือ่ว่า REF2022 Rattakosin Esthetics & Fine Arts และจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวในย่าน

เกาะรัตนโกสนิทรท์ีอ่ยูบ่นพืน้ฐานอัตลักษณ์ของยา่น  

 โดยในการศกึษาพบวา่สิง่ทีม่ผีลตอ่พลวัตของสนุทรยีศาสตรนั์น้เกดิจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก 

โดยปัจจัยภายในนัน้มักจะมมีลูเหตมุาจากความนยิมสว่นตัวของชนชัน้ปกครองหรอืชนชัน้น าและแพร่หลายออกไป

กลายเป็นทีน่ยิมในสงัคม รวมถงึปัจจัยทางการเมอืงและสงัคมในขณะนัน้ทีเ่ป็นตัวก าหนดทศิทางของสนุทรยีศาสตร ์

สว่นปัจจัยภายนอกนัน้ลว้นแตเ่ป็นกระแสความนยิมสนุทรยีศาสตรจ์ากตา่งชาต ิซึง่ปัจจัยภายในและภายนอกนีม้ผีล

ตอ่สนุทรยีศาสตรใ์นแตล่ะชว่งสมัย โดยในสมัยรัชกาลที ่1 – 3 นัน้สนุทรยีศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมตา่ง ๆ ยังคงยดึ

หลักแบบจารีตที่สบืทอดมาตัง้แต่เมื่อครัง้กรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลที่ 4 นั้นสถาปัตยกรรมมีความหวนกลับไปสู่

รูปแบบสโุขทัย และอยธุยา เชน่การสรา้งเจดยีท์รงระฆังคว ่า และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาธรรมยกุนกิาย ก็มี

ผลท าใหป้ระเพณีวัฒนธรรม ถูกปรับใหม้พีธิกีรรมแบบพุทธเพิม่มากขึน้ สว่นในรัชกาลที ่5 นัน้สถาปัตยกรรมต่าง ๆ 

ลว้นไดร้ับอทิธพิลจากชาตติะวันตก ครัง้สมัยรัชกาลที ่6 สถาปัตยกรรมสะทอ้นรูปแบบความเป็นชาตนิยิมและราชา

ชาตนิิยม สถาปัตยกรรมจึงเป็นการผสมผสานระหว่างความสมัยใหม่กับแบบจารีต ส่วนสมัยรัชกาลที่ 7 งาน

สถาปัตยกรรมอาคารนัน้เป็นแบบสมัยใหม่ แตล่ายละเอยีดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ก็ยังคงแฝงดว้ยจารตี และตัง้แตห่ลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 สถาปัตยกรรม หรือสุนทรียศาสตร์ในดา้นต่าง ๆ ก็มีความเรียบง่ายซึง่เป็น

สัญลักษณ์ของภาคประชาชน สอดคลอ้งกับบรบิททางสังคมและการเมืองในขณะนั้น งานศกึษาชิน้นี้เป็นการ

พยายามน าขอ้มลูทางสนุทรยีศาสตรท์ีไ่ดม้กีารรวบรวมไวแ้ลว้มาสงัเคราะหถ์งึพลวัต เพือ่น ามาสูก่ารจัดการขอ้มลูที่

สามารถเขา้ใจไดง้่ายตอ่บคุคลทั่วไป และเพือ่ใหเ้กดิกจิกรรมตน้แบบซึง่จะเป็นการสรา้งสสีันและกระตุน้เศรษฐกจิ

ของยา่นในเกาะรัตนโกสนิทร ์
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ชือ่ผลงาน การศึกษาขอ้มูลงานศิลปวัฒนธรรม สุนทรียศาสตร์ และพลวัตรในพื้นที่เกาะ
รัตนโกสนิทร:์ ชว่งสมัยรัตนโกสนิทรต์อนตน้ถงึชว่งหลัง พ.ศ. 2475 

ชือ่ นามสกลุนักวจิัย นางสาวศภุารมย ์ประสาทแกว้  (หัวหนา้โครงการ) 
    นายรัขพล แยม้กลบี   (ผูร้ว่มโครงการ) 
    นางสาวบณุย นุชนาคะ   (ผูร้ว่มโครงการ)  
    นางสาวพชิญา คุม้แควน้   (ผูร้ว่มโครงการ) 

ทีอ่ยู ่   สถาบันไทยคดศีกึษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 

เบอรโ์ทร  0812893179  

E-mail   suparom@tu.ac.th  

ปี พ.ศ. ทีด่ าเนนิการเสร็จ พ.ศ. 2565 

ค าคน้   เกาะรัตนโกสนิทร,์ กรงุรตันโกสนิทร,์ สนุทรยีศาสตร ์  

keyword  Rattanakosin Island, Rattanakosin, Esthetics   

    

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

 

ในการศกึษาพบว่าสิง่ทีม่ผีลต่อพลวัตของสนุทรยีศาสตรนั์น้เกดิจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยปัจจัย

ภายในนัน้มักจะมมีลูเหตมุาจากความนยิมสว่นตัวของชนชัน้ปกครองหรอืชนชัน้น าและแพรห่ลายออกไปกลายเป็นที่

นยิมในสงัคม รวมถงึปัจจัยทางการเมอืงและสงัคมในขณะนัน้ทีเ่ป็นตัวก าหนดทศิทางของสนุทรยีศาสตร ์สว่นปัจจัย

ภายนอกนั้นลว้นแต่เป็นกระแสความนิยมสุนทรียศาสตร์จากต่างชาตซิึง่ปัจจัยภายในและภายนอกนี้มีผลต่อ

สนุทรยีศาสตรใ์นแตล่ะชว่งสมัย 
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สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic 
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แบบฟอร์มประเมินผลการวจิัยในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเปน็รูปธรรม 

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

********************************************** 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อแผนงานวิจัย/ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาข้อมูลงานศิลปวัฒนธรรม สุนทรยีศาสตร์ และพลวัตรในพื้นที่

เกาะรัตนโกสินทร์: ช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงช่วงหลัง พ.ศ. 2475 

ชื่อนักวิจัย นางสาวศุภารมย์ ประสาทแก้ว      
หน่วยงาน สถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์                       

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 1,235,800   (บาท) ปีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 2564  

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ 30 พฤศจิกายน 2565      

เป้าหมายดำเนินการ                                                 
พื้นที่การใช้ประโยชน์ ชุมชนย่านบางลำพ ู                                         

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

2.1 การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (สามารถตอบได้มากกว่า 1 มิติ) 
 มิตินโยบาย หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ ความต้องการ หรือการนำข้อมูลและแนว

ทางแก้ไขซึ่งได้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาสำคัญและ
ปัญหาเร่งด่วนของประเทศในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
- ปัญหาสำคัญ/ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ คือ                         
ชื่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์                           
- ช่วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)                
- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ  
 - การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (โปรดให้คำอธิบาย 
พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ)                  

 มิติวิชาการ หมายถึง การมีเอกสารแสดงถึงการอ้างอิง (Citations) บทความวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งมี Peer-review (โปรดแนบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) 

 มิติเชิงสังคม/ชุมชน หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการเข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร (ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย/หน่วยงานให้ทุน) ที่แสดง
ให้เห็นถึงการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น 
องค์กร 
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- ชื่อชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ชุมชนบางลำพู / ชมรมเกสรลำพู                 

- ช่วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี) 
    10 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556        

- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) 
นำผลผลิต Projection Mapping จากกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและงานกิจกรรม

ลงพื้นที่เส้นทางเกาะรัตนโกสินทร์มาใช้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชนย่านบางลำพู  

-  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น องค์กร (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/
ภาพประกอบ) 

กิจกรรม Projection Mapping นี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ผสมผสานกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ (แสง สี) และเทคโนโลยีโปรเจกเตอร์ โดยจัดแสดงฉายเป็นลวดลายของต้นลำพู ดอกลำพู 
และหิ่งห้อยลงบนป้อมพระสุเมรุ ซึ่งเป็นการสร้างสีสันใหม่ในถ่ายทอดเอกลักษณ์ของย่านบางลำพู 
และเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้กับชุมชนยา่นบางลำพู     

 มิติพาณิชย์ หมายถึง การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการในการนำผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการผลิตและจำหน่ายในภาคการผลิตและ
ภาคอุตสาหกรรม  
- ภาคการผลิต/ภาคอุตสาหกรรม ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์                       
- ช่วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)                     
- ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ)  

          
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบ

เอกสาร/ภาพประกอบ)        
2.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย (โปรดระบุเดือน/ปี ที่ยื่นขอและได้รับ) 

                      
           

2.3 ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (โปรดระบุหน่วยงาน บุคคล หรือพื ้นที ่ที ่นำงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์) 
  ชุมชนบางลำพ ู                    
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ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัย (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ) 

 ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
 มีปัญหาและอุปสรรค (โปรดระบุสาเหตุ) 
                      
                       

2.4 ผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ) 
 ไม่มีผลกระทบ 
 มีผลกระทบ (โปรดระบุสาเหตุ) 
                      
                       

ลงชื่อ  

     (นางสาวศุภารมย์ ประสาทแก้ว) 

นักวิจัยชำนาญการ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

                                  หัวหน้าโครงการ 
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เอกสารแสดงความสนใจในการขอใช้ประโยชน ์
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รายนามหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ พร้อมทั้งหน่วยงานทีส่ังกัดและรายละเอียดการติดต่อ 
 
หัวหน้าโครงการ 

1. นางสาวศุภารมย์ ประสาทแก้ว  
ตำแหน่ง   นักวิจัยชำนาญการ สังกัดสถาบันไทยคดีศึกษา  
หน่วยงานที่สังกัด  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ที่อยู่   สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์  
   เลขที่ 2  ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท ์  081 289 3179  
e-mail   spr_prasatkaew@hotmail.com / suparom@tu.ac.th 

ผู้ร่วมโครงการ 
1. นายรัชพล แย้มกลีบ  

ตำแหน่ง   นักวิจัยปฏิบัติการ สังกัดสถาบันไทยคดีศึกษา  
หน่วยงานที่สังกัด  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ที่อยู่   สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   เลขที่ 2  ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท ์  087 001 8181 
e-mail    ratchapon2703@gmail.com 

ผู้ร่วมโครงการและผูป้ระสานงานโครงการ  
1. นางสาวบุณยนุช นาคะ      

ตำแหน่ง                เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานส่งเสริมการ
วิจัย  

สำนักงานเลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา 
หน่วยงานที่สังกัด  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ที่อยู่   สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   เลขที่ 2  ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท ์  064 659 6498 
e-mail    chaee_5@hotmail.com 
             2. นางสาวพิชญา คุ้มแคว้น                                                                                         
ตำแหน่ง                นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานส่งเสริมการวิจัย  

สำนักงานเลขานุการสถาบันไทยคดีศึกษา 
หน่วยงานที่สังกัด  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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ที่อยู่   สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   เลขที่ 2  ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท ์  085 317 2190 
e-mail    pichayakoomquan@gmail.com, pichaya@tu.ac.th 

ที่ปรึกษาโครงการ 
 1. ดร.สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร  
ตำแหน่ง                นักวิจัยชำนาญการ สังกัดสถาบันไทยคดีศึกษา 
หน่วยงานที่สังกัด  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ที่อยู่   สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   เลขที่ 2  ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท ์  084 944 8159 
e-mail    leksirot@gmail.com 
 2. ดร.อาสา คำภา  
ตำแหน่ง               นักวิจัยชำนาญการ สังกัดสถาบันไทยคดีศึกษา 
หน่วยงานที่สังกัด  สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ที่อยู่   สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   เลขที่ 2  ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท ์  097 453 2625 
e-mail    pae.asa@gmail.com 
 3. ผศ.ดร.เสาวธาร โพธ์ิกลัด 
ตำแหน่ง                ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา 
หน่วยงานที่สังกัด  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ที่อยู่   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   เลขที่ 2  ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท ์  092 442 3541 
e-mail    sphoglad@gmail.com, saowa_sa@tu.ac.th 

 

 

 

 

 

mailto:pichayakoomquan@gmail.com
mailto:sphoglad@gmail.com
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6.2 ภาคผนวก ข 

รายละเอียดผลกิจกรรมที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก 

 

 

 
 

ผลการวิจัยกิจกรรมที่ 1  

ฐานข้อมูลและพลวัตของสุนทรียศาสตร ์

ภายใต้การดำเนินโครงการ 

การศึกษาข้อมูลงานศิลปวัฒนธรรม สุนทรยีศาสตร์ และพลวัตรในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์: 
ช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงช่วงหลัง พ.ศ. 2475 

The Study of the Aesthetics and Dynamics of Art and Culture in Rattanakosin Island 
Region from the Time of the City’s Establishment through the Siamese Revolution 1932 

 

โดย 

    นางสาวศุภารมย์ ประสาทแก้ว  (หัวหน้าโครงการ) 
    นายรัชพล แย้มกลีบ   (ผู้ร่วมโครงการ) 
    นางสาวบุณยนุช นาคะ   (ผู้ร่วมโครงการ)  
    นางสาวพิชญา คุ้มแคว้น   (ผู้ร่วมโครงการ) 

 สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

 

ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนกังานการวิจัยแห่งชาติ  

ประจำปีงบประมาณ 2564 

ธันวาคม 2565 

 



ข 

 

ผลการวิจัยกิจกรรมที่ 1  

ฐานข้อมูลและพลวัตของสุนทรียศาสตร ์

 กิจกรรมที่ 1 เป็นกิจกรรมที่ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในข้อที่ 1 และข้อที่ 2 คือ การสำรวจข้อมูล

เบื้องต้นงานศิลปวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน ได้แก่ ย่านท่าพระจันทร์ ท่า

มหาราช ท่าช้าง ท่าเตียน และบางลำพู ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถึงช่วงหลัง พ.ศ.  2475 และการศึกษา

พลวัตของศิลปวัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถึง

ช่วงหลัง พ.ศ. 2475 ซึ่งวิธีการดำเนินงานของกิจกรรมที่ 1 นี้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย 

บทความ ที่ได้มีการรวบรวมไว้อยู่ก่อนแล้ว เพื่อนำมาใช้อธิบายถึงพลวัตที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้จาก

กิจกรรมที่ 1 นั้นจะนำมาซึ่งผลของกิจกรรมที่ 2 คือ การจัดทำแผ่นองค์ความรู้ โดยผลการศึกษาของกิจกรรมที่ 

1 มีดังต่อไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค 

 

สารบัญ 

 หน้า 
บทที่ 1 การสถาปนากรงุรัตนโกสินทร์และการก่อร่างสร้างกรุงผ่าน
คติจักรวาล 

1 

1.1 กรุงรัตนโกสินทร์: ผู้คนและชุมชน 1 
1.2 คติจักรวาล: คติความเชื่อในสถาปัตยกรรมไทย 10 
บทที่ 2 บ้านเมือง บริบททางประวัติศาสตร์ และสุนทรียศาสตร ์
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถึงช่วงหลัง พ.ศ. 2475 

17 

2.1 รัชกาลที่ 1 : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  17 
      2.1.1 สภาพบ้านเมืองและบริบททางประวัติศาสตร์ 17 
      2.1.2 สุนทรียศาสตร์ด้านนาฏกรรม วรรณกรรม และ
สถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1นาฏยกรรม  

23 

2.2 รัชกาลที่ 2 : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. 
2352 - 2367) 

38 

      2.2.1 บ้านเมืองและบริบททางประวัติศาสตร์  38 
      2.2.2 สุนทรียศาสตร์ด้านนาฏกรรม วรรณกรรม และ       
สถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 2 

39 

2.3 รัชกาลที่ 3 : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  47 
     2.3.1บ้านเมืองและบริบททางประวัติศาสตร์ในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

47 

     2.3.2 สุนทรียศาสตร์ด้านนาฏกรรม วรรณกรรม และ
สถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 

49 

2.4 รัชกาลที่ 4 : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  66 
     2.4.1 สภาพบ้านเมืองและบริบททางประวัติศาสตร์ 66 
     2.4.2 สุนทรียศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรม นาฏกรรม และ
วรรณกรรมในสมัยรัชกาลที ่4 

68 

2.5 รัชกาลที่ 5 : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  83 
     2.5.1 สภาพบ้านเมืองและบริบททางประวัติศาสตร์ 83 
    2.5.2 สุนทรียศาสตร์ด้านนาฏกรรม และวรรณกรรมในสมัย 
รัชกาลที่ 5 

86 

2.6 รัชกาลที่ 6 : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 (พ.ศ. 2453 – 2468) 

120 



ง 

 

 หน้า 
     2.6.1 สภาพบ้านเมืองและบริบททางประวัติศาสตร์ 120 
    2.6.2 สุนทรียศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรม นาฏกรรม และ
วรรณกรรมในสมัยรัชกาลที ่6 

122 

2.7 รัชกาลที่ 7 : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 (พ.ศ. 2468 – 2477)  

128 

     2.7.1 สภาพบ้านเมืองและบริบททางประวัติศาสตรใ์นสมัย
รัชกาลที่ 7 จนถึงช่วงปีพ.ศ. 2500 

128 

     2.7.2 สุนทรียศาสตร์ด ้านสถาปัตยกรรม นาฏกรรม และ
วรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 7 จนถึงช่วงปี พ.ศ. 2500 
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บทที่ 1 

การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และการก่อรา่งสรา้งกรุงผ่านคติจักรวาล 

 

 1.1 กรุงรัตนโกสินทร์: ผู้คนและชุมชน  

กรุงรัตนโกสินทร์เป็นส่วนหนึ่งของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นดินแดนเก่าแก่ที่มีมา

ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 เป็นชุมชนเล็ก ๆ ชื่อว่า บางกอก เกาะบางกอกในสมัยอยุธยานั้นทำหน้าที่เป็นเมือง

ท่าสำคัญในการค้ากับต่างประเทศ และยิ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญมากขึ้นเมื่อในสมัยของสมเด็จพระไชยราชาธิราช 

ได้มีการขุดคลองลัดขึ้นเพื่อย่นระยะทางของแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมโดยขุดตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยไป

จรดปากคลองบางกอกใหญ่ที่หน้าวัดอรุณราชวราราม ต่อมาคลองลัดนี้ได้กลายเป็นแม่น้ำสายหลักแทนที่

เส้นทางแม่น้ำสายเดิม ซึ่งในปัจจุบันคือคลองบางกอกน้อยและคลองบางกอกใหญ่ ในสมัยของสมเด็จพระมหา

จักรพรรดิ์ ได้มีการยกฐานะเมืองบางกอกให้เป็นหัวเมืองชื่อว่า ธนบุรีศรีมหาสมุทร มีหน้าที่เป็นเมืองหน้าด่าน  

โดยมีการสร้างป้อมปราการอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำทำหน้าที่ป้องกันศัตรูและจัดเก็บภาษีสินค้าจากเรือที่เข้ามาทำ

การค้าขาย (สุนทรี อาสะไวย์ 2551: 1)  

ภายหลังการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยา เมืองธนบุรีได้กลายเป็นแหล่งที่มั่นที่พระเจ้ากรุงธนบุรี ได้

เลือกให้เป็นราชธานี โปรดให้สร้างกำแพงเมืองขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำ โดยในพื้นฝั่งธนบุรี ได้โปรดให้ขุดเป็นคูเมือง

ตั้งแต่คลองบางกอกน้อยมาออกคลองบางกอกใหญ่เป็นสามคลองต่อกัน คือ คลองวัดท้ายตลาด (วัดโมฬีโลกยา

ราม) คลองบ้านหม้อ และคลองบ้านขมิ้น เมื่อศึกสงครามจากพม่าเริ่มเบาบางลงพระเจ้ากรุงธนฯ จึงเริ่มขยาย

อาณาเขตของเมืองออกมาทางพื้นที่ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นการขยายอาณาเขตของเมืองอย่างสมมาตรทั้งสองฝั่ง

แม่น้ำ (ดูภาพที่ 1 กรอบสีแดง แสดงอาณาเขตของกรุงธนบุรีทั้งสองฝั่งแม่น้ำ ในสมัยพระเจ้ากรุงธน) ดังนั้น

แล้วในสมัยกรุงธนบุรี เกาะรัตนโกสินทร์คือส่วนหนึ่งของเมืองธนบุรี ที่มีแม่น้ำกั้นกลาง อาณาเขตของพื้นที่ราช

ธานีถูกกำหนดขึ้นด้วยการขุดคลองขึ้น ที่เรียกว่า คลองคูเมืองเดิม ดังนั้นเมื่อมีการย้ายราชธานีมาอยู่ทางฝั่ง

ตะวันออกของแม่น้ำ เกาะรัตนโกสินทร์ในยุคแรกเริ่มจึงมีภูมิศาสตร์ลักษณะคล้ายเกาะ เนื่องจากด้านหนึ่งติด

แม่น้ำเจ้าพระยา อีกด้านหนึ่งก็มีคลองคูเมืองเป็นอาณาเขตของเมือง มีลักษณะน้ำล้อมรอบ เมื่อมองภาพรวม

แล้วจึงมีลักษณะคล้ายเกาะ  

ในปลายสมัยรัชกาลของพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้เกิดเหตุการณ์กบฏขึ้น เป็นให้สมเด็จเจ้าพระยามหา

กษัตริย์ศึก ต้องกลับมาจากทัพที่กัมพูชาเพื่อมาควบคุมเหตุการณ์ความไม่สงบนี้ และได้ขึ้นครองราชย์เป็น

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อขึ้นครองราชย์แล้วก็ทรงมีพระราชดำริว่าให้ใช้พื้นที่ฝั่งตะวันออก

ของแม่น้ำเป็นพระนคร การย้ายเมืองหลวงจากธนบุรีมาฝั ่งกรุงเทพมหานครนี้ นอกจากเหตุผลในทาง

ยุทธศาสตร์ที่กล่าวว่ากรุงธนบุรีมีแม่น้ำตัดผ่านมีลักษณะเป็นเมืองอกแตกแล้วนั้น แล้วนั้น ยังมีเหตุว่าฝั่ง
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ตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยานั้นสามารถพัฒนาขยับขยายเมืองรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นตามลำดับได้

มากกว่าพื้นที่ฝั่งธนบุร ีจึงทรงทำการย้ายราชธานีและประกอบพิธีพระบรมราชาภิเษกขึ้นแบบไม่เต็มรูปแบบขึ้น

ใน พ.ศ. 2325 “ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ขึ้นเสวยราชย์ จึงได้ทรงพระราชดำริที่จะทำถูกต้อง

ตามแบบแผนประเพณี... ได้โปรดให้มีงานสวดมนต์ 3 วันแล้วสรงทรงเครื่องต้นเสด็จเลียบพระนครเป็นงานลัด 

ๆ เพราะบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อย ทำแต่พอเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมืองและพระองค์เอง...”  (กรมศิลปากร 

2525, เล่ม1: 3)  

นอกจากนี้แล้ว ใน พ.ศ. 2326 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ก็ได้ทำพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยา 

ขึ้น ณ วัดโพธิ์ พระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้สร้างขึ้นใหม่นั้นเป็นพื้นที่อาศัย

ของเหล่าพระยาราชเศรษฐีและชาวจีนมาก่อน จึงโปรดฯ ให้คนเหล่านี้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่ใหม่ โดยให้กลุ่มคน

จีนย้ายไปอยู่แถบคลองวัดสามปลื้ม (วัดจักรวรรดิราชาวาส) ไปจนถึงแถบคลองวัดสามเพ็ง วารุณี (2553) ได้

กล่าวว่า อันที่จริงแล้วนั้นเมืองบางกอก หรือกรุงรัตนโกสินทร์เป็นชุมชนชาติพันธุ์เนื่องจากเป็นพื้นที่การค้ามา

ตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา บางส่วนก็เป็นผู้คนที่ถูกกวาดต้อนหรืออพยพมาจากศึกสงคราม หรืออพยพมาจาก

เหตุความไม่สงบภายในบ้านเมืองของตนเอง เช่นทวาย ญวน ลาว เขมร แขกมาเลย์ มอญ กลุ่มคนเหล่านี้ล้วน

แต่อยู่ภายใต้ระบบไพร่ ซึ่งแตกต่างจากชาวตะวันตกและชาวจีน โดยชุมชนชาติพันธุ์ด้ังเดิมในเกาะรัตนโกสินทร์ 

คือ (วารุณี และคณะ 2553 12 – 20)  

ชุมชนทวาย - มีถิ่นฐานดั้งเดิมจากหัวเมืองทวาย โดยพระยาทวายถูกกวาดต้อนมาเมื่อครั้งสมัย
รัชกาลที่ 1 พร้อมผู้คนหลายครัวร้อยเรือน  
- พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเลือกช่างฝีมือจากทวายส่วนหนึ่ง
ให้เป็นช่างเรือ และให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่แถววัดยานนาวา นอกกำแพงพระนคร  
- พ.ศ. 2359 พระยาทวายก่อเหตุจลาจลแต่ไม่สำเร็จ บางส่วนต้องโทษประหาร 
และบางส่วนถูกเกณฑ์ราชการเพื่อป้องกันการหลบหนี จึงทำให้มีชุมชนทวาย
บางส่วนปรากฎอยู่ใกล้เขตพระนคร  

ชุมชนข่าบางบอน  - เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกกวาดต้อนมาจากเขมราฐในลาว รัชกาลที่ 2 โปรดฯ ให้
เจ้าอนุเวียงจันท์ และกองทัพเมืองโคราชปราบปรามแบะกวาดต้อนผู้คนมาเมื่อ
ครั้งกรณีมีผู้อ้างตัวเป็นผู้วิเศษยึดเมืองจำปาศักดิ์  
- รัชกาลที่ 2 ให้กลุ่มคนเหล่านี้ทำหน้าที่ ตะพุ่นหญ้าช้าง และเป็นแรงงานพื้นฐาน 
โดยให้ตั้งบ้านเรือนอยู่แถวบางบอน  

ชุมชนและวังเจ้าเขมร  - พ.ศ. 2325 เกิดเหตุความวุ่นวายในราชสำนักพนมเปญ รัชกาลที่ 1 จึงโปรดฯ ให้ 
พระยายมราช เป็นผู้ไปแก้ไขปัญหา แต่ไม่สามารถจัดการได้ เมื่อกษัตริย์กัมพูชา 
ณ ขณะนั้นสิ้นพระชนม์ พระยายมราชจึงพาเจ้านายเขมร และชาวเขมรผู้เข้ารีต 
เดินทางอพยพจากกรุงพนมเปญมายังกรุงเทพฯ  



- 3 - 
 

- รัชกาลที่ 1 ให้เจ้าและชาวเขมรบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่แถววัดยานาวา ส่วน
กลุ่มคนที่เข้ารีต ให้ตั้งชุมชนอยู่บริเวณวัดสมอราย (วัดราชาธิวาสวรวิหาร)  
- พ.ศ. 2329 รัชกาลที่ 1 โปรดฯ ให้เจ้าเขมรและข้าราชบริพารย้ายจากแถบวัด
ยานนาวา มาอยู่ที่ริมคลองโอ่งอ่าง โดยสร้างวังที่ประทับให้ใหม่ ความขัดแย้งใน
ราชสำนักของกัมพูชาที่มีอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเจ้านาย ขุนนาง และข้าราชบริพาร
จากกัมพูชา อีกจำนวนอพยพมาอยู่ที่กรุงเทพ บริเวณวังที่สร้างไว้แต่แรก  
- สมัยรัชกาลที่ 5 มีการตัดถนนเจริญกรุงผ่านหน้าวังเจ้าเขมร ทำให้บ่าวไพร่ขยาย
บ้านเรือนออกมาแถวบริเวรบ้านบาตร และวังเจ้าเขมรนี้ก็ต้ังอยู่จนถึงช่วงสมัยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2  

ชุมชนญวน  - ชุมชนญวนในเกาะรัตนโกสินทร์รุ่นแรก คือกลุ่มที่อพยพมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรี
อยุธยา โดยพระเจ้ากรุงธนบุรี โปรดฯ ให้ชาวญวนเหล่านี้ย้ายไปตั้งชุมชนที่บริเวณ
บ้านหม้อ  
- สมัยรัชกาลที่ 1 ราชวงศ์จากญวน ได้อพยพลี้ภัยทางการเมืองมายังกรุงเทพฯ 
- สมัยรัชกาลที่ 3 โปรดฯ ให้ชาวญวนที่เป็นคริสต์ ตั้งบ้านเรือนอยู่เหนือชุมชนบ้าน
เขมร และให้สักข้อมือเป็นญวนสวามิภักดิ์ ส่วนญวนอีกกลุ่มหนึ่ง สักข้อมือเป็น
กองอาสาญวน เป็นไพร่หลวงขึ้นสังกัดพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย
ให้ไปประจำอยู่ที่กาญจนบุรี  
- ในสมัยรัชกาลที่ 4 ญวนที่กาญจนบุรี บางส่วน ได้ขอกลับมาอยู่ที ่กรุงเทพฯ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ จึงโปรดฯ ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่คลองผดุงกรุงเกษม 
ซึ่งก็คือ บ้านญวนวัดสะพานขาว  

ชุมชนมุสลิม - บ้านแขกตานี เป็นกลุ่มเชลยศึกสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อครั้งที่ให้กรมพระราชวังบวร
มหาสุรสิงหนาทยกทัพไปตีเมืองปัตตานี มีมัสยิดที่เรียกว่า มัสยิดบ้านดิน ยังคงมี
ชุมชนสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั เรียกว่า ชุมชนบ้านแขก  
- ชุมชนมัสยิดมหานาค มีประวัติว่าเคลื่อนย้ายมาจากหัวเมืองทางภาคใต้ในสมัย
รัชกาลที่ 3 จากการที่ยกทัพไปเมืองไทรบุรี ตานีและตรังกานู โดยรัชกาลที่ 3 
โปรดฯ ให้ตั้งหัวเมืองอยู่ที่ริมคลองมหานาค และชุมชนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของมัสยิด
มหานาค  
- แขกชาติพันธุ์อื่น ๆ เช่น ชาวมุสลิมอินเดีย ตั้งชุมชนอยู่แถวตรอกโรงภาษี  

ชุมชนลาว  - ลาวพุงดำ เข้ามาตั้งชุมชนอยู่ในกรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ 1 เกิดจากเมื่อครั้งที่
ให้กองทัพหัวเมืองล้านนาร่มกันป้องกันเชียงใหม่จากทัพของพม่า ที่เข้ามาทาง
เชียงแสน โดยได้กวาดต้อนคนเชียงแสนมาจำนวนหนึ่ง และแบ่งกำลังคนเหล่านั้น
ไปตามเมืองต่าง ๆ โดยส่วนหนึ่งถูกแบ่งมายังกรุงเทพฯ โดยเป็นไพร่อยู่ในสังกัด
ของเจ้านายฝ่ายวังหลัง จึงคาดว่าน่าจะตั้งชุมชนอยู่ในบริเวณวังหลัง  
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- ลาวพุงขาว คนกลุ่มนี้เข้ามาในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ครั้งเมื่อที่เจ้าพระยามหา
กษัตริย์ศึกยกทัพไปตีเมืองเวียงจันท์ และทำการอันเชิญพระแก้วมรกต มาพร้อม
กับผู้คน โดยต้ังชุมชนอยู่แถบบางยี่ขัน 
- ชาวลาวเวียง อพยพเข้ามาช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
ฯ โปรดฯ ให้เจ้าพระยาบดินทร์เดชา เป็นผู้ควบคุมคนเหล่านี้ ในสมัยรัชกาลที่ 4 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระประสงค์สร้างวัดในเขตนอกพระ
นคร คือวัดปทุมวนาราม เพื่อประทานแก่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ก็
พบว่ามีชาวลาวเวียงอาศัยและทำนาอยู่ในบริเวณนั้นอยู่ก่อนแล้ว จึงทรงนิมนต์
พระคณะลาวจากวัดบวรนิเวศวิหารมาประจำที่วัดนี้  
- ชาวลาวพวน ถูกกวาดต้อนมาจากสงครามหัวเมืองลาวเวียงจันทน์ สมัยรัชกาลที่ 
1  ชาวลาวพวนกระจายตัวกันตั้งบ้านเรือนอยู่แถบพาหุรัด บ้านหม้อ สะพานมอญ 
วัดคอกหมู หรือวัดสิตาราม บริเวณสี่แยกหลานหลวง  

ชุมชนมอญ  - หลังจากการเหตุการณ์เสียกรุง ชาวมอญในกรุงศรอยุธยาได้พากันอพยพมาอยู่ที่
เมืองบางกอก บริเวณคลองมอญ และบริเวณใกล้วัดตองปุ (วัดชนะสงคราม) ซึ่ง
ปัจจุบันคือ ย่านบางลำพู  
- ในสมัยรัชกาลที่ 3  มีการระดมแรงงานชาวมอญมาสร้างสะพาน เรียกว่าสะพาน
มอญ  
- เจ้าพระยามหาโยธาทอเรีย (ต้นสกุลคชเสนีย์) ขุนนางเชื้อสายมอญได้ถวายบุตรี
เข้ารับราชการฝ่ายในและได้เป็นเจ้าจอมมารดาสำลี ในรัชกาลที่ 4 ประสูติพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ และได้รับพระราชทานลูกหมู่เป็นไพร่มอญขึ้น
มอญขึ้นสังกัด  

 

คนจากหลากหลายขาติพันธุ์เหล่านี้ทำให้เกิดชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพต่าง ๆ กล่าวคือ 

ชาวมอญ และชาวญวน ที่มีทักษาะทางด้านการเดินเรือ และการรบส่วนใหญ่ได้สังกัดอยู่กับพระบาทสมเด็จ

พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว มอญบางส่วนมีความรู้ด้านการก่อสร้างก็สังกัดอยู่งานโยธา ชาวเขมร ที่มีความสามารถ

ด้านงานช่างงานฝีมือ ก็รวมตัวกันเป็นชุมชนที่ผลิตสินค้าเฉพาะทาง เช่น ชาวลาวเชียงแสนส่วนใหญ่ รวมตัวกัน

เป็นบ้านช่างหล่อ ผลิตเครื่องใช้โลหะ รวมถึงพระพุทธรูป บ้านหม้อเป็นกลุ่มลาวพวน ก็ผลิตเครื่องใช้จำพวก

หม้อ และกระบะ บ้านตีทอง ก็เป็นชุมชนของชาวลาว ที่พระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ทำ

การตีแผ่นทองคำเปลวหุ้มพระพุทธรูปในวัดสุทัศนเทพวราราม  

ความเป็นชุมชนที่มีความสามารถในการผลิตเฉพาะทางนี้ สอดคล้องกับในงานของวารุณี โอสถารมย์ และคณะ 

(2554) เรื ่องศักยภาพและการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมบริเวณเกาะ

รัตนโกสินทร์ ที่ได้ให้ความหมายของคำว่า ย่าน ว่าหมายถึง พื้นที่ที่สามารถกำหนดด้วยมิติประชากร สังคม 
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วัฒนธรรม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีรูปร่างและอาณาเขตที่ไม่แน่นอน โดยย่านแต่ละย่านมีการเบียดทับซ้อนกับย่าน

ใกล้เคียง และยังเป็นจุดรวมตัวในการดำเนินกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้

ย่านยังเกิดจากการประสานเชื่อมโยงของชุมชน ย่าน จึงเป็นพื้นที่ที่มีองค์ประกอบของความเป็นชุมชน คือ 

ประชากร ซึ่งมีทักษะความชำนาญในการผลิตที่เฉพาะทาง มีตลาดเป็นศูนย์กลางซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยใน

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาย่านที่อยู่ในขอบเขตเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน อันได้แก่ ย่านท่าพระจันทร์ ท่า

มหาราช ท่าช้าง ท่าเตียน และบางลำพ ู

 ย่านท่าพระจันทร์ – ท่ามหาราช - ท่าช้างวังหลวง  

พระจันทร์ คือ ชื่อหนึ่งใน 14 ป้อมของกำแพงพระนครที่สร้างเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ้าจุฬาโลก โดยต่อมามีการรื ้อป้อม และกำแพงพระนครออกเพื่อสร้างเป็นถนน ที่อยู ่คั ่นกลางระหว่าง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เรียกว่า ถนนพระจันทร์ โดยย่านท่าพระจันทร์นั้น

เริ ่มตั้งแต่ท่าเรือข้ามฟากไปตามถนนมหาราชไปจนถึงท่ามหาราช ซึ่งท่ามหาราช เป็นย่านที่อยู่ติดกับท่า

พระจันทร์จนแทบแยกอาณาบริเวณกันไม่ออก แต่เอกลักษณ์ที่บ่งบอกได้ชัดเจนของพื้นที่ท่ามหาราช คือ 

ตลาดพระ บริเวณพื้นที่ท่ามหาราช จะเต็มไปด้วยแผงพระเครื่อง และร้านสำหรับเช่าบูชาพระ ซึ่งมีทั้งพระที่

เป็นของเก่าแก่โบราณ และพระที่สร้างขึ้นมาใหม่  

ในย่านท่าพระจันทร์สิ ่งหนึ ่งที ่ผู ้คนมักจะนึกถึงเป็นสิ ่งแรก ๆ คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การทางการเมืองเกิดขึ้นในพื้นที่นี้

มากมาย แต่นอกจากภาพประวัติศาสตร์ทางการเมืองแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ยังคงมีภาพวังหน้าทับ

ซ้อนอยู่ด้วย เนื่องจากมหาสิทยาลัยธรรมศาสตร์เองก็ตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของวังหน้า  

วังหน้านั้นมีความหมายทั้งที่หมายถึงตำแหน่งของบุคคล คือพระมหาอุปราช ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญ

รองลงมาจากองค์พระมหากษัตริย์ อีกความหมายหนึ่ง คือหมายถึงวัง ที ่ตั ้งอยู ่ด้านหน้าวังหลวง หรือ

พระบรมมหาราชวัง การสถาปนาพระอนุชาขึ้นเป็นวังหน้านั้น มีปรากฏมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  โดย

ตำแหน่งนี้จะมีพระราชวังบวรสถานมงคล เป็นวังที่ประทับ ในสมัยรัตนโกสินทร์ มีตำแหน่งวังหน้าด้วยกัน

ทั้งสิ้น 6 พระองค์ ได้แก่  

สมัยรัชกาลที่ 1  - กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (สมเด็จพระอนุชาธิราชของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ) 
- สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร (ต่อมาคือ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)  

สมัยรัชกาลที่ 2  - เจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ (สมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่ 2 ) 
สมัยรัชกาลที่ 3  - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพ (พระปิตุลาในรัชกาลที่ 3) 
สมัยรัชกาลที่ 4  - เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ (สมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่ 4) 

ต่อมาให้เปลี่ยนพระนามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏจากเดิมว่า พระมหา
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อุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เป็น พระบาทสมเด็จพระปิ่น
เกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระเกียรติเกือบจะเทียบเท่าพระมหากษัตรย์ิ  

สมัยรัชกาลที่ 5  - กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ และภายหลังจากที่กรมพระราชวังบวรวิไชย
ชาญทิวงคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็โปรดเกล้าฯ ให้
ยกเลิกตำแหน่งวังหน้า และให้สถาปนาตำแหน่ง “สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร” ขึ้นแทน 

 

แต่เดิมพื้นที่ของสนามหลวงครึ่งหนึ่งเป็นเขตพื้นที่ของวังหน้า ต่อเมื่อเมื่อรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้

ประกาศยกเลิกตำแหน่งวังหน้า จึงให้รื้อป้อมปราการตลอดจนอาคารบางส่วนของวังหน้าออก เพื่อใช้ในงาน

ราชการ กำแพงวังถูกรื้อออกเหลือเพียงแต่กำแพงด้านใต้ ปัจจุบัน คือ กำแพงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้านถนนพระจันทร์ รู้จักกันในชื่อ กำแพงชรา และแบ่งพื้นที่เป็นโรงทหารราบที่ 4 และคลังแสง ปัจจุบันคือ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ส่วนท่าช้างวังหลวง (ท่าพระ) นั้น เป็นบริเวณที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ได้อันเชิญพระศรี

สากยมุนีจากสุโขทัยลงแพมายังกรุงเทพมหานคร เพื่ออันเชิญมาประดิษฐานที่วัดสุทัศนเทพวราราม โดยพื้นที่

บริเวณนี้ รัชกาลที่ 1 โปรดฯ ให้สร้างวังเพื่อพระราชทานแก่พระองค์ชายทั้งหลาย ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยตั้งแต่ประตูวิเศษไชยศรีจนถึงท่าพระ จะมีวังทั้งสิ้นรวม 3 วัง ได้แก่ วังท่าพระ (วัง

ถนนหน้าพระลาน วังตะวันตก), วังถนนหน้าพระลาน วังกลาง, วังถนนหน้าพระลาน วังตะวันออก   

วังท่าพระ (วังถนนหน้าพระลาน วังตะวันตก)  

ตั้งอยู่ข้างพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 โปรดฯ ให้สร้างวังท่าพระขึ้นเพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระ

เจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิต หรือเจ้าฟ้าเหม็น ซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระองค์ เจ้าฟ้าเหม็นทรง

เป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้าฉมใหญ่ พระราชชายาของพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยเจ้าฟ้าเหม็นได้ประทับอยู่ที่

วังนี้จนสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 2 จากนั้นก็ได้เป็นที่พระราชโอรสของรัชกาลที่ 3 ถึง 3 พระองค์ คือ พระบรม

วงศ์เธอพระองค์เจ้าลักขณาคุณ ต่อมาเมื่อสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสี

หวิกรม ต้นราชสกุล ชุมสาย ได้ประทับอยู่ที่วังนี้จนสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. 2411 และพระองค์เจ้าอุไร กรมหมื่น

อดุลยลักษณสมบัติ พระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ได้ประทับอยู่ที่วังนี้จนสิ้นพระชนม์ใน

สมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั้น ได้พระราชทานวังนี้ต่อให้กับสมเด็จเจ้าฟ้า

กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ด้วยกรมพระยานริศราฯ นั้นทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 62 ชองรัชกาลที่ 4 อีก

ทั้งยังทรงเป็นพระราชปนัดดาในรัชกาลที่ 3 โดยรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้รื้อตำหนักที่ทรุดโทรมออกแล้วสร้างเป็น

ตำหนักแบบยุโรป เป็นเจ้านายพระองค์สุดท้ายที่ได้ประทับอยู่ที่วังแห่งนี้ ภายหลังสมเด็ จเจ้าฟ้า กรมพระยา

นริศราฯ ได้เสด็จไปประทับ ณ วังปลายเนิน ทายาทของพระองค์จึงขายวังให้กับทางราชการ โดยศาสตราจารย์
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ศิลป์ พีรศรี ได้นำมาสร้างเป็นสถานศึกษาสำหรับวิชาศิลปะตามแบบยุโรป ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตวังท่าพระ  

 วังหน้าถนนพระลาน วังกลาง 

 รัชกาลที่ 1 สร้างไว้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอรุโณทัย ซึ่งทรงสถาปนาเป็น

กรมหมื่นศักดิพลเสพ จนในรัชกาลที่ 3 ทรงได้รับการอุปราชาภิเษกเสด็จไปประทับที่วังหน้า และกลายเป็นที่

ประทับของเจ้านายอีกหลายพระองค์ จนในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้รวมเอาพื้นที่ของวังประตูวิเศษไชยศรี

และวังกลาง ให้เป็นวังเดียวกัน และให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนบำราบปรปักษ์ประทับ เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุน

บำราบปรปักษ์ สิ้นพระชนม์พระโอรสองค์ใหญ่ก็ทรงประทับต่อ จากนั้นพื้นที่วังนี้จึงถูกใช้เป็นที่ตั้งโรงงานช่าง

สิบหมู่ก่อนเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปกรในสมัยรัชกาลที่ 6  

 วังถนนหน้าพระลาน วังตะวันออก 

 อยู่ตรงข้ามกับประตูวิเศษไชยศรีของพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่

ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอภัยทัต ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นกรมหมื่นเทพพลภักดิ์ ในสมัย

รัชกาลที่ 3 จึงได้เลื่อนเป็นกรมกลวง และได้เป็นที่ประทับของเจ้านายอีกหลายพระองค์  

 ย่านท่าเตียน  

 พื้นที่ท่าเตียนนั้นเป็นที่ตั้งของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม อีกทั้งยังเป็นพื้นที่วังที่พระบาทสมเด็จพระ

พระพุทธยอดฟ้าฯ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวังพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุ

รักษ์ พระโอรสในพระพี ่นางเธอกรมพระศรีสุดารักษ์ และได้ประทับอยู ่ที ่ว ังนี ้จนถึงสมัยรัชกาลที ่ 3 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ จึงพระราชทานวังนี้ต่อให้กับกรมหมื่นสุรินทรารักษ์ พระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาล

ที่ 1 จนวังเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 4 เสียหายเป็นอันมาก พื้นที่วังดังกล่าวก็ได้กลับไปเป็นของ

หลวง โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ โปรดให้สร้างตึกชำระความต่างประเทศ ตึกอาศัยของข้าราชการ 

ตลอดจนโรงเรือนร้านค้าขึ้นในบริเวณนี้ หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้มีการย้ายวังที่อยู่ข้างวัดโพธิ์มาเกิดเป็น

ตลาดท่าเตียนที่มีสินค้าจากต่างจังหวัดเข้ามาขาย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2400 เป็นต้นมา ตลาดท่าเตียนเป็นพื้นที่ที่

คึกคักเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นทั้งตลาดและท่าเรือที่ขนส่งผู้คนและสินค้าไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ในบริเวณท่า

เตียน มีสถานที่สำคัญหลายแห่งอันได้แก่  

 วัดโพธ์ิ หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเป็นอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร แต่เดิมเป็น

วัดราษฎร์ ที่มีมาตั้งแต่สมัยครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมช่ือวัดโพธาราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ได้ใช้วัดนี้

เป็นที่ถือน้ำพิพัฒนสัตยา เมื่อพ.ศ. 2325 และยูเนสโก ได้ทำการขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์เป็นมรดกความทรงจำ

โลก 

 บ้านจักรพงษ์ เป็นวังของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลก

ประชานาท พระโอรสองค์ที่ 40 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
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ราชินีนาถ โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ได้พระราชทานที่ดินผืนนี้ให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักร

พงษ์ภูวนาถ จึงได้สร้างวังขึ้นเพื่อให้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พระโอรส

ซึ่งเกิดจากหม่อมคัทริน สตรีชาวรัสเซีย เมื่อแรกประสูติทรงมีพระอิสริยยศเป็นหม่อมเจ้า มีพระนามว่า พงษ์

จักร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ พระราชทานนามให้ใหม่ว่า จุลจักรพงษ์ และโปรดเกล้าฯ สถาปนา

ให้เป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ เมื่อทรงไปศึกษาต่อต่างประเทศ จึงได้อภิเษกกับหม่อมอลิ

ซาเบธ ฮันเตอร์ มีทายาท คือ หม่อมราชวงศ์หญิงนริศรา จักรพงษ์ ซึ่งเป็นทายาทดูแลวังจักรพงษ์ในปัจจุบัน  

โรงเรียนราชินี แรกเริ่มสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินีขึ้น ในครั้งแรกตั้งอยู่ที่ตึกแถวมุมถนนอัษฎางค์ และถนนจักรเพชร 

โดยจ้างครูจาประเทศญี่ปุ่นมาทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ คำนวณ วิทยาศาสตร์ วาดเขียน เป็นต้น สมเด็จ

พระศรีพัชรินทราฯ ส่งใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ในการเป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียน เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมี ความรู้ 

นำไปประกอบอาชีพได้ ใน พ.ศ. 2449 สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ได้กราบบังคมทูลขอต่อพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โรงเรียนย้ายมาอยู่ ณ สุนันทาลัย ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานถึง

การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารี พระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ 

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยาม พื้นที่มิวเซียมสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น เคยเป็นส่วนหนึ่งของ

พื้นที่ป้อมบางกอกที่ขนาบสองฝั่งแม่น้ำ โดยมีออกญาวิชาเยนทร์ เป็นผู้ควบคุมการสร้างป้อมทั้งฝั่งธนบุรี และ

ฝั่งพระนคร โดยป้อมทั้งสองฝั่งมีโว่ใหญ่ขึงพาดขวางแม่น้ำอยู่ไว้เพื่อเป็นด่านตรวจคนและสินค้าที่จะเข้าเมือง 

ในสมัยรัชกาลที่ 3 ป้อมฝั่งพระนครได้ถูกรื้อลงเพื่อขยายอาณาเขตของพระนคร อีกทั้งยังใช้พื้นที่บริเวณนี้สร้าง

วังขึ้นจำนวน 5 วัง สำหรับพระโอรสทั้ง 5 พระองค์ คือ สมเด็จกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ 

กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ พระองค์เจ้างอนรถ กรมหมื่นภูมินทร์ภักดี เรียกวังทั้งหมดนี้ว่า กลุ่มวังท้ายวัด

พระเชตุพน จนในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ปรับพื้นที่วังเหล่านี้ เป็นสถานีตำรวจพระราชวัง และเป็นอาคารกระทรวง

พาณิชย์ ในสมัยรัชกาลที่ 6 และกลายเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในปัจจุบัน  

ย่านบางลำพู  

บางลำพู เป็นพื้นที่ชุมชนบริเวณปากคลองรอบกรุงด้านเหนือ เป็นย่านที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนราช

ดำเนิน และเป็นย่านที่เต็มไปด้วยชุมชนที่หลากหลาย และเต็มไปด้วยวัดและวัง เนื่องจากเป็นอาณาเขตที่เชื่อม

ต่อมาจากพระบรมมหาราชวัง และวังหน้า เนื่องด้วยเป็นยุทธศาสตร์ในการวางผังเมืองให้มีวังน้อยใหญ่ และ

บ้านเสนาบดี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ อยู่รายรอบพระบรมมหาราชวังดังเช่นย่านท่าเตียน และท่าช้าง วังในพื้นที่

ย่านบางลำพู เช่น วังสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา พระอนุชาต่างมารดาของรัชกาลที่ 1 อยู่บริเวณใกล้

ป้อมพระสุเมรุ ติดกันกับวังของกรมหลวงเจษฎา เคยเป็นบ้านเสนาบดีสังกัดวังหน้า ต่อมารัชกาลที่ 2 ให้สร้าง

วังพระราชทานราชสกุลอิศรเสนา ณ อยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง 4 มีการสร้างวังในสังกัดของวังหน้าในพื้นที่

ย่านบางลำพูขึ้นมากมาย โดยเฉพาะวังหน้าในรัชกาลที่ 4 (พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) มีการให้
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สร้างวังใหม่ตั้งแต่บริเวณถนนพระอาทิตย์และถนนเจ้าฟ้า เช่น บริเวณถนนพระอาทิตย์ เป็นที่ต้ังวังเจ้าฟ้าอิสรา

พงศ์ วังพระโอรสกระจายอยู่บนถนนจักรพงศ์ ถนนข้าวสาร ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระสุเมรุ ปัจจุบัน

คือบริเวณพิพิธบางลำพู หอศิลป์เจ้าฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้รัชกาลที่ 4 เอง ก็มีการสร้างวังพระราชทาน

พระโอรสของพระองค์บริเวณ ตลาดนานาใกล้เชิงสะพานนรรัตน์ และอีกแห่งที่ยังคงหลงเหลือพระตำหนักอยู่ 

คือ ที่ทำการองค์การระหว่างประเทศ FAO ในย่านบางลำพู มีชุมชนอยู่มากมายที่ล้วนแล้วแต่มีความถนัด

เฉพาะด้าน เช่น ชุมชนข้างวัดชนะสงคราม เป็นหมู่บ้านแขก ที่ปัจจุบันคือ มัสยิดจักรพงษ์ อาชีพดั้งเดิมของ

ชุมชนนี้คือ ช่างทอง เป็นกลุ่มชาติพันธ์แขก ชุมชนรอบวัดบวรนิเวศ มีชุมชนเล็ก ๆ เรียกว่า ตรอกบ้านพานวัด

ตรี อาชีพดั้งเดิม คือ ช่างทำพานเงิน และช่างสลักพาน ชุมชนถนนบางขุนพรหม ผู้ที่อาศัยอยู่ในโรงเรือนแถบนี้

ส่วนใหญ่ คือ ชาวจีน อาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชนคือ ทำทัพพี และตีตะไบ เป็นต้น ชุมชนทั้งสามแห่งนี้มี

ความสัมพันธ์กันภายใต้ย่านบางลำพู เมื่อมีการสร้างถนนแทนการใช้คลอง ก็ทำให้ย่านนี้พัฒนาเกิดเป็นตลาด

บกที่มีความสำคัญแหล่งหนึ่งในพระนคร เป็นจุดท่าเรือขนถ่ายสินค้าของพ่อค้า แม่ค้า ที่เข้ามาทำการค้าขายใน

พระนคร มีความสำคัญพอ ๆ กับย่านท่าเตียน และปากคลองตลาดมีชื่อเสียงในด้านการขายเรือขนาดเล็ก และ

ผักผลไม้จากสวน โดยเฉพาะทุเรียนที่ปลูกในย่านฝั่งธนบุรี (วารุณี และคณะ 2553) บางลำพู ได้ค่อย ๆ 

กลายเป็นย่านใจกลางพระนครที่เป็นย่านการค้า และแหล่งมหรสพที่มีชื่อเสียง เช่นโรงภาพยนตร์ศรีเมือง โรง

ลิเกมหรสพพื้นบ้านอย่างโรงลิเกหอมหวน อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมบ้านนักดนตรีอย่างตระกูลดุริยะประณี และ

ยังเป็นย่านแหล่งบันเทิงที่วัยรุ่นมารวมตัวกัน เนื่องจากมีร้านไอศกรีม และโทรทัศน์สาธารณะ และเป็นย่านที่มี

การเปิดร้านขายอาหารจนถึงช่วงดึก  
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ภาพที่ 1 ภาพแผนทีแ่สดงอาณาเขตของเมืองธนบุรี  

 
ที่มา: สุนทรี อาสะไวย์ 2551 

  

1.2 คติจักรวาล: คติความเชื่อในสถาปัตยกรรมไทย 

 คติไตรภูมิจักรวาล เป็นการแสดงถึงความเชื่อของมนุษย์และปรัชญาทางพุทธศาสนา ที่กล่าวถึงการ

เวียนว่ายตายเกิดของสิ่งมีชีวิตในสามภพภูมิ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความเป็นสมมติเทพขององค์

พระมหากษัตริย์ การวางผังเมือง การสร้างพระราชวัง ไตรภูมิจักรวาล ก็ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นการจำลองลักษณะ

ของสรวงสวรรค์ ให้สอดคล้องกับความเป็นสมมติเทพ ซึ่งในไตรภูมิกาถาได้แบ่งเทวดาออกเป็น 3 ประเภท คือ   

- สมมติเทพ เทพสมมติ ได้แก่ พระราชา พระมหากษัตริย์  

- อุปปัติเทพ เทวดาที่อยู่ในสวรรค์ช้ันต่าง ๆ  

- วิสุทธิเทพ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์  
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ในคติไตรภูมิ เขาพระสุเมรุ คือแกนกลางของจักรวาลซึ่งมีดวงดาว ดวงจันทร์ พระอาทิตย์ โคจรอยู่

โดยรอบ มีความสูงเหนือน้ำ 84,000 โยชน์ และจมอยู่ใต้น้ำอีก 84,000 โยชน์ ล้อมรอบด้วยภูเขา 7 ชั้น 

เรียกว่า เขาสัตตบริภัณฑ์ ชื่อว่า ยุคนธร อิสินทร กรวิก สุทัศนะ เนมินธร วินตกะ และอัสกัณ ซึ่งแต่ละชั้นมี

มหานทีสีทันดรคั่นอยู่ทุกชั ้น ถัดจากเขาชั้นสุดท้ายมีมหาสมุทรไปจนสุดขอบกำแพงจักรวาล ท่ามกลาง

มหาสมุทรนี้มีดินแดนของมนุษย์ตั้งอยู่ 4 ทิศ (ภาพที่ 2)  

 ไตรภูมิ แบ่งจักรวาลออกเป็น 3 แดน ได้แก่ กามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ 

แดนที่ 1: กามภูม ิ  

 เป็นดินแดนของมนุษย์และผู้ที่ยังเกี่ยวข้องกับกามตัณหา ยังมีความรัก โลภ โกรธ หลง ยึดมั่นในตัวตน 

มีทุกข์มีสุขสับเปลี่ยนเวียนวนไม่จบสิ้น ในกามภูมิสามารถแบ่งได้ 2 ส่วน คือ อบายภูมิ และ สุคติภูมิ 

   

 

    → นรกภูมิ เปรตภูมิ อสูรกายภูมิ เดรัจฉานภูมิ  

    ผู้ที่มีอยู่ในความทุกข์ อยู่ในอบายมุขทั้งหลายหลายจะเกิดในดินแดนนี้ 

     

    → แบ่งออกเป็น สวรรค์ 6 ชั้น และมนุสสภูมิ 1 ชั้น  

 สวรรค์ 6 ชั้น ที่อยู่ของเหล่าเทพเทวาทั้งหลาย 

 1. จาตุมหาราชิกา สวรรค์ชั้นแรก ตั้งอยู่บนยอดเขายุคนธร มีสวรรค์ประจำอยู่ 4 ทิศ แต่ละทิศมี

เทวดา หรือท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 คอยเฝ้าอยู่ ได้แก่ ท้าวธตรฐราช ท้าววิปักษราช ท้าววิรุฬหก ท้าวเวสสุวรรณ 

โดยท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 นี้มีหน้าที่คอยเฝ้าเขาพระสุเมรุ 

 2. ดาวดึงส์ สวรรค์ชั้นที่สอง ตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ เป็นเมืองของเทวดาทั้งหลายซึ่งมีพระอินทร์

ปกครอง ประทับอยู่ในปราสาทไพรชยนต์ และมีช้างเอราวัณเป็นราชพาหนะของพระอินทร์ สวรรค์ชั้นนี้อยู่

เหนือจากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา 92,000 โยชน์ มีเสียงดนตรีอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ตลอดเวลา มีเทพธิดานางฟ้า

คอยปรนนิบัติเหล่าเทวดา มีต้นปาริชาติ (ต้นทองหลาง) ที่ออกดอกทุก 100 ปี ผู้ที่ได้ดมดอกไม้ของต้นนี้จะ

สามารถระลึกชาติได้ (ภาพที่ 3) 

 3. ยามา สวรรค์ชั้นที่สาม เป็นสวรรค์ที่มีวิมานลอยอยู่กลางอากาศ ดังนั้นจึงหมายความว่าสวรรค์ที่อยู่

เหนือจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขึ้นไปนั้นจะไม่ได้ตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ แต่จะเป็นวิมานลอยบนชั้นอากาศ ยา

มามีวิมานเป็นปราสาททอง ปราสาทเงิน ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว และสระโบกขรณี มีพระสยามเทวราชเป็น

ผู้ปกครอง 

อบายภูม ิ 

   

สคุติภมูิ 
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 4. ดุสิต สวรรค์ชั้นที่สี่ มีเทวดาชื่อสันดุสิตเทพยราชเป็นผู้ปกครอง เทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ล้วนเป็น

นักปราชญ์ เป็นผู้รู้บุญ รู้ธรรม มีอายุยืนยาว 567,000,000 ปีมนุษย์ เป็นสวรรค์ช้ันที่พระบรมโพธิสัตว ์

ประทับ เพื่อรอการไปตรัสรู้เพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนดินแดนของมนุษย์ และเชื่อกันว่าพระศรีอริย

เมตไตรย ประทับอยู่ที่นี่เพื่อรอเสด็จลงไปตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5  

 5. นิมมานรดี สวรรค์ชั้นที่ห้า สวรรค์ชั้นนี้ตั้งอยู่บนแผ่นดินสีทอง หากเหล่าเทพเทวาในสวรรค์ชั้นนี้

ต้องการสิ่งใดก็สามารถเนรมิตขึ้นได้เอง 

 6. ปรนิมมิตวสัตดี สวรรค์ชั้นที่หก เป็นดินแดนแห่งอิสระ สามารถเนรมิตทุกสิ่งได้ตามใจ มีเทวดา

ผู้ปกครอง 2 องค์ องค์หนึ่งปกครองเหล่าเทวดา อีกองค์หนึ่งปกครองเหล่ามารทั้งหลาย  

 7. มานุสสภูม ิ 

 ดินแดนของเหล่ามนุษย์ ถัดจากเขาสัตตบริภัณฑ์ชั ้นสุดท้ายจะมีมหาสมุทรไปจนสุดขอบกำแพง

จักรวาล ท่ามกลางมหาสมุทรนี้มีดินแดนของมนุษย์ตั้งอยู่ 4 ทิศ ได้แก่  

 - บุรพวิเทหทวีป อยู่ทางทิศตะวันออก เป็นเกาะขนาดใหญ่สัณฐานกลมมนุษย์ที่อาศัยบนแผ่นดินนี้มี

ใบหน้ากลม 

 - อุตตรกุรุทวีป อยู่ทางด้านทิศเหนือ มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในที่นี้มีใบหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม ผู้คนในทวีปนี้

ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ทำบุญและรักษาศีล มีร่างกายแข็งแรงไม่มีความเจ็บป่วย ไม่มีความอดอยาก หากต้องการ

สิ่งใดก็จะนึกหาจากต้นกัลปพฤกษ์ มนุษย์บนดินแดนนี้ไม่ต้องกลัวอดอยากเพราะมีต้นข้าวชื่อ สัญชาตสาลี ที่

งอกงาม แตกรวง และเป็นข้าวสารได้เอง เมื่อต้องการหุงข้าวก็เพียงนำข้าวไปวางบนศิลาชื่อ โชติปาสาท แล้ว

ไฟจะติดขึ้นเอง เมื่อข้าวสุกไฟก็จะดับเอง  

 - อมรโคยานทวีป อยู่ทางทิศตะวันตก มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้มีใบหน้าเสี้ยวดั่งเดือนแรมแปด 

จมูกโด่งงุ้ม  

 - ชมพูทวีป อยู่ทางทิศใต้มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสี่ทวีป มนุษย์ที่อาศัยในดินแดนนี้มีใบหน้ารูปไข่ 

อายุยืนยาวไม่เท่ากันเพราะบางคนประพฤติผิดศีล   

แดนที่ 2 : รูปภูมิ   

 ดินแดนของพรหมที่ยังมีรูปร่าง เป็นที่สถิตของพระพรหม แบ่งเป็น 16 ชั้น พรหม 15 ชั้นแรกนั้น ยังคง

มีหูไว้ฟัง มีตาไว้ดูมีจมูกไว้หายใจ แต่ไม่มีสัมผัสของกลิ่น และรส ผิวกายไม่รู้เจ็บ พรหมในชั้นนี้ไม่มีความยินดี

ยินร้ายกับสิ่งใด มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นประกายยิ่งกว่าพระอาทิตย์  

แดนที่ 3 : อรูปภูมิ  

 ดินแดนของพรหมที่ไม่มีรูป ไม่ยึดถือรูป ไม่มีกาย มีเพียงจิตที่ตั้งอยู่บนกลางหาว แบ่งเป็น 4 ชั้น ผู้ที่อยู่

บนดินแดนแห่งนี้จะมีอายุยืนยาวจนไม่อาจนับจำนวนปีได้ แต่จะนับด้วยจำนวนมหากัป พรหมชั้นสูงมีอายุยาว

ถึง 80,000 มหากัปป์ หนึ่งมหากัปป์มีอายุเท่ากับการเกิดโลกจักรวาล ไปจนถึงการสิ้นสุดของจักรวาลเมื่อเกิด
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ไฟบรรลัยกัลป์มาล้างโลก ดังนั้นพรหมโลกจึงยังอยู่ในวัฎจักรการเวียนว่ายตายเกิด อีกทั้งการเกิดนั้นก็เป็นชีวิต

ที่ยาวนาน 

 คติจักรวาลกับการสร้างพระนคร 

กรุงรัตนโกสินทร์ถูกสร้างขึ้นบนความเชื่อคติจักรวาลทางพุทธศาสนา ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ คติ

ความเชื่อจะมุ่งเน้นไปที่คติพระอินทร์ โดยจะเห็นได้จากงานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ จะมีพระอินทร์หรือนามของ

พระอินทร์ปรากฎอยู่ เป็นไปได้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้เปรียบพระองค์เป็นด่ังพระอินทร์ 

ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่สองของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อ พ.ศ. 

2328 ได้มีการประกอบพระราชพิธีขึ้นภายในพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท โดยพระที่นั่งอมรินทราภิ

เษกมหาปราสาทได้สร้างตามแบบพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท (เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา) ต่อมาได้มีการสร้างพระ

มหาปราสาทขึ้นใหม่ (ให้มีขนาดเท่าพระที่นั่งสุริยาอมรินทร์เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา) และพระราชทานนามใหม่

ว่า พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  

นอกจากนั้นแล้วโครงสร้างจักรวาลทางพุทธศาสนา ได้ถูกนำมาใช้ในการวางผังพื้นที่ของวัดมาตั้งแต่

สมัยอยุธยา โดยประธานของวัดมักจะเป็นพระปรางค์ หรือสถูปเจดีย์ ตามแต่พระราชนิยมขององค์

พระมหากษัตริย์ โดยพระปรางค์ หรือสถูปเจดีย์นั้น หมายถึงยอดเขาพระสุเมรุ ส่วนระเบียงคดที่ล้อมรอบ 

หมายถึงกำแพงของจักรวาล ในขณะที่ประธานของวัดในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มักจะเป็นพระอุโบสถหรือ

พระวิหารที่มีระเบียงคดล้อมรอบ ยกตัวอย่างผังโครงสร้างวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ที่ถูกสร้างขึ้น

บนตำแหน่งศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครฯ อีกทั้งหน้าบันของพระวิหารหลวงประดับด้วยพระอินทร์ทรงช้าง

เอราวัณ พระหัตถ์ถือพระขรรค์ ประทับอยู่ในปราสาทที่ทำเป็นเรือนยอด ตั้งอยู่เหนือช้างเอราวัณ หรือแม้แต่

ภาพจิตรกรรมที่ปรากฎในพระวิหารนั้น ก็เปรียบเสมือนการสะท้อนถึงแนวคิดของคติจักรวาล อันมีเขาพระ

สุเมรุเป็นแกนกลาง และมีพระอินทร์เป็นจอมเทพประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ตั้งอยู่เหนือยอดเขาพระ

สุเมรุ ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ศิลปะทางสถาปัตยกรรมมักจะแสดงถึงความสำคัญของพระอินทร์ หาก

พระมหากษัตริย์มีสถานะอันหมายถึงพระอินทร์ ดังนั้นแล้วกรุงเทพมหานคร จึงเปรียบเสมือนเมืองที่มีพระ

อินทร์ปกครอง  

คติไตรภูมินั้นเป็นวรรณกรรมชนิดหนึ่งที่ นริศ อาจยืนยง (2553) ได้กล่าวไว้ใน ไตรภูมิในงานออกแบบ

พุทธสถาปัตยกรรมสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าคติไตรภูมิ ไม่ได้มีบทบาทต่อสถาบันกษัตริย์

เท่านั้น แต่มีอิทธิพลต่อชนชั้นที่ถูกปกครองด้วย กล่าวคือ ไตรภูมิ คือกลไกในการจัดการสังคม มุ่งเน้นให้ผู้คน

รู้จักเกรงกลัวต่อบาป ดังนั้นคติไตรภูมิ จึงปรากฏอยู่ในงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวรรณกรรม งานศิลปะ หรือ

สถาปัตยกรรม แต่อย่างไรก็ตาม ชาตรี (2550) ได้กล่าวว่า ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของคติไตร

ภูมิในพุทธศาสนา กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีโลกทัศน์ที่เปลี่ยนไปจากการติดต่อ

กับชาติตะวันตกจึงทรงไม่เชื่อในโลกหน้า แต่ให้ความสำคัญกับโลกปัจจุบัน ดังนั้นแล้วอิทธิพลของไตรถูมิ
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จักรวาลที่เคยมีต่อความคิด ความเชื่อของสังคมไทย สะท้อนผ่านงานสถาปัตยกรรมและงานจิตรกรรมนั้นก็ไม่

สามารถสะท้อนหลักของเหตุและผลได้ เช่น การที่มีแผนโลกแบบสมัยใหม่เข้ามาในสยาม ทำให้การรับรู้เรื่อง

ลักษณะของโลกในชนชั้นนำของสยามเปลี่ยนแปลงไป มีการรับรู้ว่าโลกมีลักษณะกลม และไม่ได้มีลักษณะ

ตามที่คติจักรวาลอธิบาย ซึ่งส่งผลต่องานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และวรรณกรรม กล่าวคือ การเขียนภาพ

จิตรกรรมที่ประดับบนฝาผนังวิหารหรืออุโบสถ ก็มีการวาดที่สะท้อนความเป็นจริงตามที่สายตามนุษย์เห็น

เรียกว่าแบบ Perspective และมักมีภาพที่เป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตแทรกเข้ามา มีการสร้างพระบรมรูปเหมือน

พระองค์ ซึ่งเป็นการสร้างพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ไทยที่ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่เป็นครั้งแรกตามความนิยม

ของชาติตะวันตก  
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ภาพที่ 2 

คติจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลาง 
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ภาพที่ 3 

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่ประทับของพระอินทร ์
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บทที่ 2  

บ้านเมือง บรบิททางประวตัิศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ 

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ถึงช่วงหลัง พ.ศ. 2475 

 

2.1 รัชกาลที่ 1 : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  

2.1.1 สภาพบ้านเมืองและบริบททางประวัติศาสตร์ 

รูปแบบการปกครองในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก นั้น
พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอํานาจสูงสุด ซึ่งเป็นไปตามคติเทวราชในลัทธิพราหมณ์ โดยพระมหากษัตริยจ์ะ
ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมตามหลักพุทธศาสนา ทําให้ประชาชนในพระราชอาณาจักรต่างจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง  

โดย ชาตรี ประกิตนนทการ (2552) กล่าวว่า กรุงรัตนโกสินทร์ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นภายใต้โครงสร้าง
ทางคติจักรวาลทางพุทธศาสนา โดยในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก นั้นให้ความสำคัญกับคติของ
พระอินทร์เป็นอย่างมาก ต่างจากในสมัยของกรุงศรีอยุธยาที่เน้นถึงคติของพระราม หรือพระนารายณ์ ซึ่งมี
ความเป็นไปได้ว่าการเน้นย้ำถึงคติพระอินทร์นั้นเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับองค์พระมหากษัตริย์ในการ
ขึ้นปกครองบ้านเมือง เนื่องจากเดิมทีพระองค์เป็นเพียงขุนนางสามัญชน ซึ่งสอดคล้องกับสถานะของพระ
อินทร์ที่เป็นตำแหน่งหมุนเวียนมิได้เป็นโดยชาติกำเนิด ผู้ใดที่ประกอบกุศล ตั้งมั่นในศีลธรรม เมื่อตายไปก็
สามารถไปเกิดเป็นพระอินทร์ ปกรครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ และเมื่อพระอินทร์องค์ใดสิ้นบุญ ก็จะมีมนุษย์มี
บุญผู้อื ่นขึ ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นพระอินทร์แทน ดังนั ้นแล้วคติพระอินทร์จึงสามารถนำมาใช้อธิบายถึง
ความชอบธรรมแก่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ในการเป็นพระมหากษัตริย์ได้ งานศิลปะ และ
สถาปัตยกรรมที่สามารถนำเอามาอธิบายความถึงความเป็นพระอินทร์ของรัชกาลที่ 1 คือ การที่พระองค์ทรง
ประกอบพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2328 ตามแบบโบราณราชประเพณี โดยประกอบ
พระราชพิธีขึ้นภายในพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท 

ในการย้ายราชธานีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ มายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำนั้นมีการก่อ

ร่างสร้างเมือง ขุดคลองเพื่อการอุปโภคบริโภค และสร้างกำแพงพระนครเพื่อเสริมสร้างเมืองให้แข็งแรง 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ มีพระราชดำริที่จะฟื้นฟูราชอาณาจักรในทุก ๆ ด้าน ให้เจริญรุ่งเรืองเหมือน

เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้ทำการเลือกสถานที่ตั้งพระราชวังใหม่ในบริเวณพื้นที่ของพระยาราชาเศรษฐี

และชาวจีนที่อาศัยอยู่ก่อน โดยโปรดให้ผู้คนเหล่านั้นย้ายที่อยู่ใหม่ไปอยู่ในบริเวณคลองวัดสามปลื้มถึงคลองวัด

สามเพ็ง ต่อมากลายเป็นย่านสำเพ็งในปัจจุบัน โดยก่อนการสร้างพระราชวัง ได้มีพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นในวัน

อาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2325 ซึ่งเป็นพิธีสำคัญในการสร้างเมืองหลวงใหม่ เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึง

เจตนาที่จะใช้สถานที่ซึ่งเลือกไว้สร้างเป็นเมืองอย่างถาวร และเป็นการสร้างกำลังใจแก่ประชาชนในระยะที่เพิ่ง

ย้ายเมือง  



- 18 - 
 

หลังจากยกเสาหลักเมืองแล้วนั้นได้มีการสร้างพระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถานชั่วคราว

ขึ้นเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยย่อ เมื่อสิ่งก่อสร้างหลักของพระนครแล้วเสร็จ ในพ.ศ. 

2328 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จึงได้โปรดเกล้าให้มีพระราชพิธีสมโภชเฉลิมฉลองพระนคร พร้อมกับ

โปรดให้มีพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกขึ้นอีกครั้งตามแบบโบราณราชประเพณี ในการประกอบพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกครั้งที่สองนั้น ได้ประกอบพระราชพิธีขึ้นภายใน พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท ซึ่งสร้าง

ตามแบบพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท (เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา) และในครั้งนี้ได้มีการพระราชทานนามพระนคร

แห่งใหม่นี้ว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดม

ราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้

เปลี ่ยนคำว่า บวรรัตนโกสินทร์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์   (จดหมายเหตุวัดพระเชตุพนฯ 2552: (8)) โดย

ความหมายมีดังน้ี  

กรุงเทพมหานคร พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร 
อมรรัตนโกสนิทร ์ อันเปน็ที่สถิตของพระแก้วมรกต 
มหินทรายุธยา มีความงาม ม่ันคงและเจริญยิ่ง 
นพรัตนราชธานีบูรีรมย ์ เป็นเมืองหลวงที่บริบรูณ์ไปด้วยแก้ว 9        

ประการ 
อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย 
อมรพิมานอวตารสถิต เป็นวิมานเทพซึ่งเปน็ที่ประทบัของพระราชาผู้

อวตารลงมา 
สักกะทัตติยวษิณุกรรมประสิทธิ ์ ซึ่ง ท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์) ใหพ้ระ

วิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้  
 

ต่อมาได้มีการสร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่ เนื่องจากเกิดเหตุอสสนีบาตตกที่หน้ามุขเด็จพระที่นั่ง จน

เกิดเพลิงไหม้ จึงโปรดให้รื้อออกแล้วสร้างพระมหาปราสาทใหม่ให้มีขนาดเท่าพระที่นั่งสุริยาอมรินทร์เมื่อครั้ง

กรุงศรีอยุธยา และพระราชทานนามใหม่ว่า พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท   

ในการก่อสร้างพระนครได้มีการเกณฑ์ไพร่หลวงและไพร่เลกหัวเมืองให้ทำอิฐขึ้นมาใหม่บ้าง ให้รื้อเอา

อิฐจากกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยามาบ้างเพื่อสร้างเป็นกำแพงเมืองและป้อม มีการให้สร้างป้อม ประตู ปราสาท

ราชมณเฑียร และวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในการ

สร้างพระบรมมหาราชวังนั้นได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ตามแนวคิดเดียวกับวังหลวงที่อยุธยา โดยมีกำแพง

แบ่งแต่ละช้ันออกจากกัน ดังนี้   

ชั้นนอก ใช้เป็นสถานที่สำคัญทางราชการ เช่น ศาลาลูกขุนในฝ่ายทหาร (กรมมหาดไทย) ศาลาลูกขุน

ในฝ่ายพลเรือน (กรมพลเรือน) และที่ตั้งของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ ที่ใช้
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เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญ แต่การวางผังของวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นก็ต่างจากวัดพระศรีสรร

เพชญ์ คือผังนั้นไม่ได้มีเค้าโครงของคติจักรวาลมณฑลตามแบบแผนของผังวัดในกรุงศรีอยุธยา (ณัฐวุฒิ ปรียว

นิตย ์2557: 43 – 44)  

ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ (2557) ได้กล่าวว่า คติในการสร้างพระนครแห่งใหม่ได้ถือเอาเฉกเช่นเดียวกับของ

กรุงศรีอยุธยาโดยถึงแม้ว่าวังจะเป็นองค์ประกอบหลักของบ้านเมืองแต่รัฐในภูมิภาคนี้มักจะให้วัดเป็นศูนย์กลาง 

ผังเมืองของกรุงศรีอยุธยานั้นมีการกำหนดให้วัดพระศรีมหาธาตุเป็นศูนย์กลางทางการเมืองซึ่งเป็นการให้

ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุดตามคติจักรวาลมณฑล วัดที่ตั ้งในเขตพระนครจึงเป็นวัดที ่มี

ความสำคัญสูงสุดเนื่องจากถูกทำให้เป็นศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุ 

หรือพระพุทธรูปองค์สำคัญจากหัวเมืองต่าง ๆ แบบผังเขตพุทธาวาสของวัดพระศรีมหาธาตุนั้นเปรียบได้กับ

โครงสร้างจักรวาลตามคติจักรวาลมณฑลที่จำลองไตรภูมิบนโลกมนุษย์ 

ชั้นกลาง เป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียร ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์

และเชื้อพระวงศ์  

ชั้นใน เป็นที่ต้ังของพระตำหนักทีป่ระทับของพระราชวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายใน 

ป้อมในพระนคร 

เมื่อสร้างพระบรมมหาราชวังและสถานที่สำคัญสำเร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ได้ให้

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการปกครอง และเนื่องด้วยพื้นที่ในแนวคูเมืองเดิมนี้ถูกนำไปใช้ในการสร้าง

พระบรมมหาราชวังและสถานที่สำคัญเป็นหลัก จึงเหลือพื้นที่สำหรับอยู่อาศัยน้อย จึงต้องขยายพื้นที่ โดยการ

รื้อกำแพงเมืองสมัยธนบุรีทิ้ง และขุดคูเมืองขึ้นใหม่เรียกว่า "คลองรอบกรุง" โดยขุดให้ขนานตามแนวคูเมืองเดิม

ทำให้อาณาเขตของกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น (พนมบุตร 2530: 34 – 35)  โดยคลองแต่ละช่วงก็มีชื่อเรียก

ที่ต่างกันออกไป โดยเรียกคูเมืองตอนเหนือที่อยู่ใกล้แม่น้ำทางบางลำพูเรียกว่าคลองบางลำพู ตอนที่อยู่ใกล้วัด

สามปลื้ม เรียกว่า คลองโอ่งอาง และให้ขุดคลองมหานาคต่อจากคูเมืองเหนือวัดสระเกศสำหรับให้ราษฎรมา

ชุมนุมเล่นเพลงและสักวาในเทศกาลฤดูน้ำ เมื่อขุดคูเมืองเสร็จแล้ว จึงก่อกำแพงขึ้นรอบคูเมืองใหม่ และสร้าง

ป้อมขึ้นเป็นระยะเพื่อรักษาเมืองเวลามีสงคราม โดยป้อมรอบกำแพงช้ันนอกมีดังนี้ (กรมศิลปากร 2524: 168) 

ชื่อป้อม ตำแหน่ง 
ป้อมพระสุเมรุ มุมกำแพงด้านตะวันตกข้างเหนือใต้ปากคลองบางลำพูบน 

(ยังคงมีอยู่) 
ป้อมยุคุนธร บนกำแพงด้านเหนือ เหนือวัดบวรนิเวศ  
ป้อมมหาปราบ ระหว่างสะพานผ่านฟ้าฯ กับสะพานเฉลิมวันชาต ิ
ป้อมมหากาฬ เชิงสะพานผ่านฟ้าฯ (ยังคงมีอยู่)  
ป้อมหมูทลวง หน้าเรือจำกลางคลองเปรม 
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ชื่อป้อม ตำแหน่ง 
ป้อมเสือทยาน เหนือประตูสามยอด สะพานดำรงสถิต 
ป้อมมหาชัย ถนนมหาไชย ตรงข้ามวังบูรพา 
ป้อมจักรเพชร เหนือปากคลองโอ่งอ่าง ใกล้ถนนจักรเพชร 
ป้อมผีเสือ  ใต้ปากคลองตลาด  
ป้อมมหาฤกษ ์ โรงเรียนราชินี (ล่าง) ตรงข้ามป้อมวิไชยประสิทธิ์ที่ปากคลอง

บางหลวง  
ป้อมมหายักษ ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม 
ป้อมพระจันทร์ ด้านตะวันตกของท่าพระจันทร์  
ป้อมพระอาทิตย์ สุดถนนพระอาทิตย ์
ป้อมอิสินธร ระหว่างป้อมพระสุเมรุกับป้อมพระอาทิตย์  

 

ป้อมทั้ง 14 แห่งนี้ สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2326 ตั้งเรียงรายไปตามแนวคลองรอบกรุงและแม่น้ำ

เจ้าพระยา โดยมีการเกณฑ์แรงงานราษฎรให้ทำอิฐขึ้นใหม่ และบางส่วนก็รื้อมาจากอิฐกำแพงเมืองกรุงศรี

อยุธยามาใช้ในการก่อสร้าง อีกทั้งยังมีการเกณฑ์ลาวเมืองเวียงจันทน์ 5 ,000 คน และมีตราให้ผู้ว่าราชการหัว

เมือง ตลอดหัวเมืองลาวริมแม่น้ำโขงฝั่งตะวันตกมาเพื่อทำหน้าที่ควบคุมไพร่พลในการก่อสร้างป้อมและกำแพง

รอบพระนคร หลังจากสมัยรัชกาลที่ 1 ป้อมเหล่านี้ค่อย ๆ ถูกรื้อเพื่อนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ในราชการอื่นๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั ว มีการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม สร้าง

สะพาน ตัดถนน และอาคารต่างๆ อย่างมากมาย จึงจำเป็นจะต้องรื้อป้อมลงเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการก่อสร้าง 

คงเหลือเพียง 2 ป้อม คือ ป้อมมหากาฬ และป้อมพระสุเมรุ (กรรณิการ์ และคณะ มปท) 

ป้อมพระสุเมรุ 

ป้อมพระสุเมรุเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมตั้งอยู่บนฐานสูง 2 ชั้น ฐานชั้นแรกมีบันไดขึ้นจากพ้ืนได้ 2 ทางมี

ทางเดินได้โดยรอบ ฐานชั้นที่ 2 มีการทำกำแพงเป็นรูปใบเสมา ประตูหน้าต่างเจาะช่องเป็นสี่เหลี่ยม ช่องลม

เจาะเป็นรูปวงโค้งแหวนเป็นระยะๆและตามผนังเจาะเป็นช่องรูปกากบาท หลังคาป้อมเป็นโครงไม้ฉาบปูน  

ป้อมพระสุเมรุชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา พ.ศ 2514 เกิดเพลิงไหม้บริเวณใกล้เคียงกับป้อมรวมทั้งการจราจร

ที่คับคั่งทำให้เกิดการสั่นสะเทือนทำให้ป้อมชำรุด ป้อมมหากาฬเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาป้อมเป็นโครงไม้

ฉาบปูนเช่นเดียวกับป้อมพระสุเมรุ มีกำแพงล้อมรอบ 2 ชั้นประดับด้วยลูกป้อมมีทางเดินระหว่างกำแพงทั้งสอง 

ที่กำแพงชั้นล่างมีปืนใหญ่สมัยโบราณ 12 กระบอก กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะป้อมและกำแพงเมืองเนื่องใน

โอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี  (กรมศิลปากร 2535: 134 – 137) รัฐบาลต้องการพัฒนาพื้นที่

บริเวณป้อมพระสุเมรุ ซึ่งมีอาณาเขตตั้งแต่สำนักงานกลาง โรงงานน้ำตาล (เก่า) บริษัทศรีมหาราชา และ

บริเวณป้อมพระสุเมรุ เพื่อทำเป็นสวนสาธารณะและพลับพลา อันเป็นโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสปีมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2542  (กรรณิการ์ และคณะ มปท) 

ป้อมมหากาฬ 

ป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองได้รับการบูรณะส่วนที่ชำรุดและทาสีใหม่หลายครั้ง เนื่องจากตั้งอยู่ริม

ถนนราชดำเนินอันเป็นถนนสายสำคัญของพระนคร มีแขกเมืองและนักท่องเที่ยวผ่านอยู่เสมอ พื้นที่บริเวณ

ป้อมมหากาฬพบหลักฐานการอยู่อาศัยมาตั้งแต่ช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เนื่องจากพบภาชนะดินเผา กระเบื้อง

พื้นเมือง เครื่องถ้วยจีนและญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก (กรรณิการ์ และคณะ มปท) พื้นที่บริเวณแถบนี้จึงยิ่งมีการตั้ง

ถิ่นฐานกันหนาแน่นมากขึ้น จากการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของเหล่าข้าราชการ ชาวบ้านและข้าวัด โดยเฉพาะใน

สมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อมีการสร้างวัดราชนัดดาราม พ.ศ. 2387 และวัดเทพธิดาราม พ.ศ.2382 (ปราณี กล่ำส้ม 

2549: 232 - 235) ในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อมีการขุดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นคูเมืองชั้นที่ 3 และก่อสร้างภูเขา

ทอง ณ วัดสระเกศ จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น ในสมัยรัชกาลที่  5 กลุ่มข้าราชบริพาร

ตำรวจวังได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย โดยมีการออกเอกสารกรรมสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินให้

ครอบครองถูกต้องตามกฏหมาย ส่งผลให้มีผู้คนเข้ามาตั้งบ้านเรือนตามแนวกำแพงเมืองตั้งแต่เชิงสะพานผ่าน

ฟ้าลีลาศไปจนถึงแนวคลองหลอดวัดเทพธิดาราม  

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการปลูกสร้างอาคารท่าเรือ ในปี พ.ศ.2459 โดยพระยาญาณประกาศ 

(เลื่อน ศุพศิริวัฒน์) ปลัดทูลฉลองกระทรวงเกษตราธิการ โดยท่าเรือแห่งนี้ใช้เป็นต้นทางสำหรับเจ้านายและ

ข้าราชการที่จะเดินทางไปเฝ้าฯ สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่ งขณะน้ัน

ประทับที่วังสระประทุมริมคลองแสนแสบ นอกจากนี้ยังเป็นที่ประทับของเจ้านายและเชื้อพระวงศ์เมื่อมีงาน

เทศกาลต่างๆ เช่น งานเจดีย์ภูเขาทอง การเล่นเพลงสักวาในคลองโอ่งอ่าง ฯลฯ บรรดาข้าราชบริพารที่พักอยู่

บริเวณรอบป้อมมหากาฬจะทำหน้าที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาท (เสาวภา ไพทยวัฒน์ 2554 : 40-52) 

ในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีมีการติดไฟสำหรับส่องป้อมให้เกิดความ

งดงามในเวลากลางคืน และ พ.ศ. 2502 - 2503 ได้มีการเริ่มดำเนินการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้การดำเนินงานในระยะแรกยังไม่กระทบกับชุมชนและกลุ่มคนที่อาศัยอยู่

ภายในป้อมมหากาฬ ต่อมาในปีพ.ศ. 2515 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณหลัง

ป้อมมหากาฬเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่รอบกรุงเทพฯ รื้อถอนบ้านเรือนหลังใหญ่ออกและสร้างบ้านหลังเล็ก

เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมาเช่าอยู่อาศัย เนื่องจากบริเวณรายรอบเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ เช่น  โรง

ภาพยนตร์เฉลิมไทยบริเวณวัดราชนัดดา  

ทั้งนี้ แต่เดิมพื้นที่บริเวณนี้ไม่ได้เรียกว่า "ชุมชนป้อมมหากาฬ" ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พื้นที่

บริเวณนี้มีชื่อว่า "บ้านสาย" เนื่องจากมีการทำสายรัดประคดของพระสงฆ์ จากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พื้นที่
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บริเวณนี้จึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "ตรอกพระยาเพชร" เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดลิเกทรงเครื่องที่ตั้งวิกลิเกของ

พระยาเพชรปาณี (ตรี) ข้าราชการกระทรวงวังและเป็นชาวปี่พาทย์โขนละคร (วลัยลักษณ์ 2559) 

ภาพที่ 4 ภาพแผนที่แสดงทีต่ั้งป้อม  

 
ที่มา: กรมศิลปากร (2525) ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 – 3 (หน้า 167) 
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2.1.2 สุนทรียศาสตร์ด้านนาฏกรรม วรรณกรรม และสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 

นาฏยกรรม  

พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่อย่างใกล้ชิด ทําให้งานด้านนาฏยศิลป์ ในรัชกาลนี้เจริญรุ่งเรืองอย่าง

รวดเร็ว ทั้งยังได้พัฒนารูปแบบให้เป็นมาตรฐานอันอาจถือได้ว่า เป็นต้นแบบของนาฏยศิลป์ในรัชกาลต่อมา 

โปรดให้มีการหัดโขน ละคร ของหลวงขึ้นทั้งฝ่ายวังหลวง และวังหน้า โดยมีครูละครตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรีมาเป็น

ผู้ฝึกหัดทรงมีพระราชานุญาตให้เจ้านายและ ขุนนางหัดโขนได้ทําให้โขนแพร่หลายรวมทั้งทรงพระราชนิพนธ์

บทละครในเรื่องรามเกียรติ อุณรุท ดาหลัง อิเหนา และโปรดให้จัดแสดงมหรสพในงานสมโภชต่าง ๆ เช่น ใน

การพระเมรุ ในการ ฉลองพระนคร (สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2543) 

นาฏกรรมโขนนั้นได้มาจากการเล่นที่เรียกว่า ชักนาคดึกดำบรรพ์ จากพระราชพิธีอินทราภิเษกใน
สมัยก่อนตามกฎมณเฑียรบาล กล่าวถึงว่า พระราชพิธีนี้ต้องมรการเล่นชักนาคดึกดำบรรพ์ แต่เดิมการเล่นโขน
เป็นการละเล่นของหลวงเท่านั้น การแสดงนี้มีไว้เล่นในพระราชพิธี จึงเป็นเหตุให้พระราชทานให้เจ้านาย และ
มหาดเล็ก อีกทั้งบุตรหลานได้มีโอกาสฝึก ไว้แสดงในงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฉลองพระอาราม งานสมโภช เป็น
ต้น ในด้านการละครโปรดให้หัดละครชาตรี ละครนอก และละครใน ทั้งในวังหลวง และวังหน้า   

โดยละครในนั้น ถือเป็นเครื่องราชูปโภคอย่างหนึ่งขององค์พระมหากษัตริย์  มาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรี
อยุธยา และในสมัยรัชกาลที่ 1 ก็ยังคงขนบเดิม คือ เป็นละครที่ใช้ผู้หญิงเล่นเพียงเท่านั้น และมีการแสดงเพียง 
3 เรื่อง คือ รามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา  

วรรณกรรม 

ในสมัยรัชกาลที่ 1 นั้นประวัติศาสตร์และบริบททางการเมืองมีผลกับงานวรรณกรรม เช่น สงครามกับ
พม่าที่ท่าดินแดงเป็นเครื่องดลพระทัยให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระราชนิพนธ์เพลงยาว
รบพม่าที่ท่าดินแดง หรือศึกเก้าทัพในพระอภัยมณี ก็กล่าวว่าสุนทรภู่ได้นำเอาศึกเก้าทัพครั้งพระเจ้าปดุงยก
มาตีเมืองไทยในรัชกาลที่ 1 มาแต่ง  

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระราชนิพนธ์บทละครและโปรดให้ขอแรงพระบรม
วงศานุวงศ์และข้าราชการ ที่เป็นกวีช่วยกันแต่งถวายและทรงตรวจแก้แล้วตราเป็นบทพระราชนิพนธ์ไว้เป็น
ต้นฉบับสําหรับ พระนครคือ เรื่องรามเกียรติ์ 116 เล่มสมุดไทย เรื่องอุณรุท 18 เล่มสมุดไทย เรื่องดาหลัง 32 
เล่ม สมุดไทย และอิเหนา 38 เล่มสมุดไทย ส่วนหนังสืออีกประเภทหนึ่งคือ พงศาวดาร พระองค์ทรงโปรดให้
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เป็นแม่กอง ในการแปลพงศาวดารจีนและมอญ โดยพงศาวดารจีนได้จ้างชินแสชาว
จีนแปลเป็น ภาษาไทย และเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ได้เรียบเรียงอีกครั ้งหนึ ่ง ส่วนหนังสือเกี ่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ของ ชนชาติอื่น ๆ ก็มี สามก๊ก เลียดก๊ก ราชาธิราช (พงศาวดารมอญ) โคลงพยุหยาตราเพชร
พวง โคลง สุภาษิต ร่ายยาวมหาชาติกัณฑ์กุมารกับมัทรี กลอนและร่ายจารึกเรื่องสร้างภูเขาทอง ที่วัดราชคฤห์ 
บทมโหรีเรื่องกากี เป็นต้น (สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2543) 

บทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ อุณรุท ดาหลัง และอิเหนา เหล่านี้ล้วนเป็นบทละครใน  ซึ่งใน
รัชกาลต่อมาก็ได้ใช้เป็นหลักสําหรับปรับปรุงให้เหมาะสมกับการแสดงมากยิ่งขึ้น แม้ว่าบทพระราชนิพนธ์ใน
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รัชกาลที่ 1 อาจไม่เหมาะจะแสดงเป็นละคร ซึ่งมีผู้กล่าวอ้างเสมอมาว่าเยิ่ นเย้อ แต่กลอนในบทละครเรื่อง
รามเกียรต์ิ ตอนปราบนนทุก ที่นางนารายณ์แปลงชวนนนทุก จนเอานิ้วเพชร ชี้หน้าขาตนเองตายนั้น กลับเป็น
กลอนบทสําคัญที่สุดในวงการนาฏยศิลป์ ที่ครูละคร นํามาร้องหัด รําแม่บท นั่นคือ (กรมศิลปากร 2540: 11 - 
46) 

เทพพนม ปฐม พรหมสี่หน้า   สอดสร้อยมาลา เฉิดฉิน  
อีกทั้งกวางเดินดง หงส์บิน  กินรินเลียบถ้ำ อําไพ  
อีก ช้า นางนอน ภมรเคล้า   แขกเต้า ผาลา เพียงไหล่  
เมขลา โยนแกว้แววไว   มยุเรศฟ้อนในอัมพร  
ลมพัดยอดตอง พรหมนิมิต   ทั้งพิสมัยเรียงหมอน  
ย้ายท่ามัจฉาชมสาคร   พระสี่กรขว้างจักรฤทธิรงค ์

บทละครเรื่องรามเกียรติ์  - มีมาตั ้งแต่สมัยเมื ่อครั ้งกรุงศรีอยุธยา เมื ่อกรุงศรีฯ ล่มสลายไป 
วรรณกรรมนี้จึงเหลืออยู่แบบไม่สมบูรณ์นัก พระบาทสมเด็จพระพุทธ 
ยอดฟ้าจุฬาโลก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำนุบำรุงวรรณกรรม
น้ีไว ้
- สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่า เรื่องรามเกียรต์ิ
กับเรื่องอุณรุทเป็นบท พระราชนิพนธ์ใหม่ทั้งหมด ส่วนอิเหนาและดา
หลังทรงเอาบทครั้งกรุงเก่าเป็นหลักแล้วทรงพระราชนิพนธ์ซ่อมแซม  

บทละครเรื่องอิเหนา เป็นบทละครที่ใช้สำหรับเป็นบทละครในมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงพระราชนิพนธ์เพิ่มเติมจากบท
ละครเดิมที่หลงเหลืออยู่  

บทละครเรื่องดาหลัง เป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ชวาเนื้อเรื่องคล้ายคลึงกับอิเหนาแต่มีความ
ซับซ้อนกว่าจึงไม่นิยมนำมาเล่นเป็นละครใน เป็นเรื ่องราวอ้างอิง
ประวัติศาสตร์ชวา ที่มีอยู่ด้วยกันสี่เมือง คือ กุเรปัน ดาหา กาหลัง สิง
หัดส่าหรี โดยสื่อให้เราได้เห็นภาพของบ้านเมือง และประชาชน โดยใน
เรื่องพรรณนาลักษณะบ้านเมืองให้เป็นภาพของเมืองไทย  

บทละครเรื่องอุณรุท “อันพระราชนิพนธ์อุณรุท                    สมมุติไม่มีแก่นสาร 
ทรงไว้ตามเรื่องโบราณ                       สำหรับการเฉลิมพระนคร 
ให้รำร้องครื้นเครงบรรเลงเล่น             เป็นที่แสนสุขสโมสร 
แก่หญิงชายไพร่ฟ้าประชากร               ก็ถาวรเสร็จสิ้นบริบูรณ์” 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงนิพนธ์บทเรื่องอุณรุท ขึ้นมาใหม่
จากของเดิมเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยนำมาแต่งให้เหมาะสมกับการ
เล่นละครใน  
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พระราชนิพนธ์นี้เป็นเสมือนการแสดงถึงความงดงามในตัวบทกวี และ
ได้เรียนรู้ถึงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงรูปแบบของภาษาที่ใช้ในสมัยรัชกาล
ที่ 1 ซึ่งเป็นรอยต่อของกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์  
เนื้อหาหลักอยู่ที่เรื่องราวของความรัก 

กลอนเพลงยาวนิราศ เรื่องรบ
พม่าที่ท่าดินแดง 

ในสมัยรัชกาลที่ 1 ใน พ.ศ. 2328 พม่าได้รุกคืบเข้ามาตั้งค่ายอยู่ที่เมือง
ไทรโยค พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และ กรมพระราชวัง
บวรมหาสุรสิงหนาท เสด็จโดยกระบวรเรือจากกรุงเทพฯ ไปจนถึงเมือง 
ไทรโยค พระบาทสมเด็จฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ เสด็จไปตีค่าย
พม่าที่ท่าดินแดง ส่วนกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท 
เสด็จไปตีค่ายพม่าที่ตำบลสามสบ 
- การแต่งเพลงยาวนิราศในลักษณะนี้ มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา 
การเดินทางไกลที่ต้องใช้เวลานาน นิราศเหล่านี ้จึงเป็นที ่นิยมแต่ง
ระหว่างการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง เป็นการพรรณนาถึง
สภาพแวดล้อม บรรยากาศที่พบเจอขณะเดินทาง หรือพรรณนาถึง
ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง รวมถึงบุคคล
ด้วย  

 

นอกจากงานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วนั้น ยังมีกวีนิพนธ์ของ
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทที่ปรากฏอยู่ 3 เรื่อง คือ (กรมศิลปากร 2525: 178 – 179)  

- เพลงยาวถวายพยากรณ์ ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้พระที่นั่งอินทราภิเษกมหาปราสาท  
- นิราศเสด็จไปปราบพม่าเมืองนครศรีธรรมราช ทรงบรรยายถึงการยกพลทางเรือในการเสด็จไป

ปราบพม่า  
- นิราศเสด็จไปตีเมืองพม่า ทรงแต่งไว้เหมือนเป็นกลอนนิราศ มีทั้งการบรรยายความงามของกรุงศรี

อยุธยา และการบรรยายถึงการเสียกรุง  

 วัดและสถาปัตยกรรม  
 โดยมากในสมัยรัชกาลที่ 1 จะเป็นวัดที่บูรณปฏิสังขรณ์จากวัดเดิมที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา 

โดยวัดสุทัศน์เทพวราราม แม้ว่าจะทรงเป็นผู้ริเริ่มสร้าง แต่ส่วนใหญ่มาแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยู่หัว วัดที่ทรงปฏิสังขรณ์เป็นวัดแรก ๆ คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้ง

กรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏพบหลักฐานว่ามีการกล่าวถึงตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรี ตามพระราชพงศาวดารว่า  
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     “...ทัพหลวงมาถึงกรุงธนบุรีฟากตะวันออก พระยาสุริยอภัยจึงให้ปลูกพลับพลารับเสด็จริมสะพานท่าวัด
โพธาราม แล้วให้แต่งเรือพระที่นั่งกราบข้ามมาคอยรับเสด็จ แล้วท้าวทรงกันดาลทองมอญซึ่งเป็นผู้ใหญ่อยู่
ในพระราชวังก็ลงเรือพระที่นั่งมาคอยรับเสด็จด้วย จึงเสด็จทรงช้างพระที่นั่งกรีธาพลทัพหลวงเข้ามาใน
กำแพงเมือง...” 

     (ศานติ ภักดีคำ,บก 2552: 2) 
 

 

จดหมายเหตเุรื่อง 
สำเนาจารึกแผ่นศิลาว่าด้วยการปฏิสังขรณ์วัดโพธาราม 

จ.ศ. 1163 พ.ศ. 2344 
     สมเดจ์พระบรมธรรมมฤกมะหาราชาธิราชพระเจ้ารามาธิบดี บรมนารถบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว ผู้ผ่าน
พิภพไอศวรรยาธิปัตนถวัลราชกรุงเทพทวาราวะดีอยุทธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์อุดมพระราช
มะหาสถาน  
     เสดจท์อดพระเนตรเหน วัดโพธารามเก่าชำรุดปปรักหักพังเปนอันมาก ทรงพระราชศรัทธา จะปัติ
สังขะรณะส้างให้บริบูรรณงามขึ้นกว่าเก่า... 
     ครั้น ณ วันพฤหัศบดี เดือนสิบสองแรมสิบเบ็ดค่ำ ปีฉลุนักษัตเบญจศก ให้จับการปัติสังขะระณะส้างพระ
อุโบสถมีกำแพงแก้วกระเบื้องปรุ ล้อมรอบพ้ืนที่ในกำแพงแก้ว แลหว่างพระระเบียงชั้นในขั้นนอกก่ออิฐห้า
ชั้นแล้วดาษปูน กะทำพระระเบียงล้อมสองช้ัน ผนังพระระเบียงข้างในประดับประเบื้องปรุ ผนังหลังระเบียง
เขียนเปน ลายแย่ง มุมระเบียงนั้นเปนจตุระมุกขทุกชั้น มพีระวิหารสี่ทิศ... 
     ตรงพระวิหารตะวันตกออกไปให้ขุดรากพระเจดีย์ใหญ่กว้างสิบวาฦกห้าศอกตอกเขม เอาอิฐหักใส่
กระทุ้งให้แน่น... จึ่งให้ชะลอพระพุทธปัติมากรศรีสรรเพชญอันชำรุดรับมาแต่กรุงเก่าเข้าวางบนรากฐาน... 
ข้าทูลอองทุลีพระบาททั้งปวงระดมกันก่อถานกว้างแปดวาถึงที่บันจุ จึ่งเชิญพระบรมธาตุ แลฉลองพระเขี้ยว
แก้วองคหนึ่ง พระเขี้ยวทององคหนึ่ง พระเขี้ยวนาคองคหนึ่งบันจุในห้องพระมหาเจดีย์แล้วผนังนั้นเขยีน
นิยายเรื่องรามเกียรดิยศ จึ่งถวายพระนามพระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ... 

(ศานติ ภักดีคำ,บก 2552: 27 - 28) 
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วัดในฝั่งพระนคร 

วัดสุทัศน์เทพวราราม  
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 

- พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดให้สร้าง
ขึ ้น และโปรดฯ ให้อาราธนาพระพุทธรูปจากพระวิหาร
หลวงวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยมาเป็นพระประธาน พระนาม
ว่า พระศรีศากยมุนี (รูปที่ 1) 
- ในรัชกาลที่ 1 วัดนี้สร้างได้เพียงแค่การก่อรากพระวิหาร 
ในเวลานั้นเรียกกันว่า วัดพระโต หรือวัดนามที่พระราชทาน
ว่า วัดมหาสุทธาวาส  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 

- เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมช่ือวัด  
โพธาราม  
- อยู่ในเขตกำแพงพระนครของกรุงธนบุรีฝั่งตะวันออก จึง
ได้รับการปฏิสังขรณ์และมีพระราชาคณะปกครองโดย
ตลอด 
- พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระ
ประธาน โดยโปรดให้อันเชิญมาจากวัดคูหาสวรรค์  
- พระมณฑป ในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นเครื่องไม้ทั้งหลัง  
- พระมหาเจดีย์ องค์ที ่ 1 รัชกาลที ่ 1 โปรดฯ ให้เชิญ
พระพุทธรูปศรีสรรเพชญที่ปรักหักพังจากกรุงศรีอยุธยาเข้า
มา แล้วสร้างมหาเจดีย์ครอบ ถวายนามว่า พระมหาเจดีย์
ศรีสรรเพชญดาญาณ เป็นเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1 (รูปที่ 2) 
- รัชกาลที่ 1 โปรดฯ ให้สถาปนาวัดนี้อยู่ 7 ปี ถึงแล้วเสร็จ 
เมื ่อสร้างและปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จจึงโปรดฯ ให้อันเชิญ
พระพุทธรูปจากวัดร้างตามหัวเมืองมาประดิษฐานภายใน
วัด 
- รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ทั้งพระ
อาราม และพระราชทานชื่อว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
วาส  

วัดสระเกศ  
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร  

- เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมช่ือวัดสะแก  
- รัชกาลที่ 1 โปรดให้ปฏิสังขรณ์ และพระราชทานชื่อว่า 
วัดสระเกศ เพื่อให้ประชาชนได้ลงเรือไปประชุมเล่นเพลง
สักวาในเทศกาลฤดูน้ำ 

วัดราชบุรณะ 
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร 

- เดิมชื่อวัดเลียบ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ ต้นราชสกุล
เทพหัสดินทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ และได้รับพระบรมรา
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ชานุญาตสถาปนาเป็นพระอารามหลวง ร ัชกาลที ่  1 
พระราชทานนามว่า วัดราชบุรณราชวรวิหาร 

วัดยานนาวา  
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  

- เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดคอก
ควาย  
- รัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสังขรณ์และสร้างพระอุโบสถ  

 

วัดในเขตฝั่งธนบุรี 

วัดระฆังโฆสิตาราม (วัดบางหว้าใหญ่) 
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร 

- เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา  
- ในสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงอาราธนาพระเถระมา
ประช ุมและชำระพระไตรป ิฎก ซ ึ ่ งอ ันเช ิญมาจาก
นครศรีธรรมราช  
- ในสมัยรัชกาลที่ 1 โปรดฯ ให้ขุดสระ รื้อพระตำหนักและ
หอนั่งมาปลูกลงในสระ แล้วทำเป็นหอไตร  
- พระอุโบสถมีลายหน้าบันรูปนารายณ์ทรงครุฑ มีช่องบาน
หน้าต่าง 2 บาน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบรัชกาลที่ 1  

วัดสุวรรณาราม (วัดทอง) 
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร 

- เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา 
- รัชกาลที่ 1 โปรดให้รื้อและสถาปนาใหม่ทั่วทั้งพระอาราม 
- สร ้างพระอุโบสถ วิหาร กำแพงแก้ว เก ๋ง พร้อมทั้ง
เสนาสนะ และพระราชทานนามให้ใหม่ว่า วัดสุวรรณาราม  

วัดราชสิทธาราม (วัดพลับ)  
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร  
 

- เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา 
- รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างวัดใหม่ขึ้นติดกับวัดพลับ จึงโปรดให้
รวมวัดพลับเดิมเข้าไว้ในเขตวัดที่สร้างใหม่ แต่ยังคงเรียก 
วัดพลับ  
- พ.ศ. 2351 ทรงปฏิสังขรณ์วัดพลับ เนื่องจากทรุดโทรม
เป็นอย่างมาก  
- ชื ่อใหม่พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระนั ่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว  

วัดโมลีโลกยาราม 
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร  

- เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดท้าย
ตลาด ในสมัยกรุงธนบุรี เป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังเดิม 
จึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา  
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- รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์พระสงฆ์
มาอยู ่

วัดสังข์กระจาย 
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 

- เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา  
- รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาใหม่
ทั ้งพระอาราม ในขณะที่สร้างพระอุโบสถนั้น ได้ขุดพบ
พระกัจจายน์สำริด จึงพระราชทานนามว่า วัดสังข์กระจาย  

วัดคูหาสวรรค ์
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 

- เป็นวัดทีม่ีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา 
- รัชกาลที ่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระ
ประธานจากวัดนี ้ไปเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพระราชทานพระพุทธ 
เทวะ มาประด ิษฐานเป ็นพระประธานแทน พร ้อม
พระราชทานนามให้ใหม่  

วัดกาญจสิงหาสน ์
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 

- เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดทอง  
- สถาปนาในสมัยรัชกาลที่ 1 และได้รับพระราชทานนาม
ใหม่จากรัชกาลที่ 4  

วัดราชคฤห์วรวิหาร 
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร  

- เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมช่ือ วัดบางยี่
เรือมอญ หรือ วัดมอญ  
- รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอารามหลวง และ
พระราชทานามให้ใหม่  

วัดสุวรรณาราม  
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร 

- รัชกาลที่ 1 โปรดฯ ให้รื้อ และสถาปนาใหม่ทั้งพระอาราม  

วัดกัลยาณมิตร  
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดงรมหาวิหาร  

- เจ้าพระบานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) สร้างและถวาย
เป็นพระอารมหลวงแก่รัชกาลที่ 3  
- รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างพระวิหารหลวง และพระประธานใน
พระวิหาร รัขกาลที่ 4 พระราชทานนามว่า พระพุทธไตร
รัตนนายก  
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วัดในการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาสุรสิงหนาท (กรมพระราชวังบวรสถานมงคลใน

รัชกาลที่ 1)  

 วัดในการบูรณะปฏิสังขรณ์ของวังหน้านั้น มักจะเป็นการลดทอนศิลปะจากงานของช่างวังหลวง และ

ยังคงลักษณะบางอย่างของศิลปะอยุธยาอยู่ ยกตัวอย่างเช่น หน้าบันของมณฑปวัดมหาธาตุ ที่บูรณะโดยสมเด็จ

พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท นั้นก็ได้มีการดัดแปลงให้เป็นรูปพระลักษณ์ทรงหนุมาน รายล้อมด้วยเหล่า

พญาวานรเหนือขึ้นไปด้านบนเป็นเทพพนม (รูปที่ 4) ตัวลำยองทำเป็นตัวตรง ส่วนลักษณะเด่นอีกสิ่งหนึ่งของ

ช่างสกุลวังหน้าภายในวัดมหาธาตุ คือคันทวย ที่มีหน้าที่ค้ำยันชายระเบียงหรือหลังคา นิยมทำเป็นลายนาคมี

เถาวัลย์เกี่ยวกระหวัดกันอย่างสวยงาม (รูปที่ 5) 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ ์
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 

- เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา  
- แรกเริ่มสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ได้โปรด
ให้บูรณะวัดสลัก และพระราชทานนามใหม่ว่า  
วัดนิพพานาราม   
- พ.ศ. 2331 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ กรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ใช้วัดแห่งนี้เป็นที่สังคายนาพระไตรปิฎก 
และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดพระศรีสรรเพชญ  
-  พ .ศ .  2346 พระบาทสม เด ็ จพระพ ุทธยอดฟ ้ าฯ 
พระราชทานนามให้ใหม่ว่า วัดมหาธาตุ ตามพระอาราม
เดิมที่เคยมีเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา 

วัดสังเวชวิศยาราม 
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 

- เดิมช่ือวัดสามจีน ตั้งอยู่ริมคลองบางลำพู 
- สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท โปรดให้บูรณะ
ปฏิสงขรณ์ 

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร 

- เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ  
วัดกลางนา  
-  สม เด ็ จพระบวรราช เจ ้ ามหาส ุ รส ิ งหนาท  ทรง
บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม ต่อมาได้พระราชทาน
นามอารามนี้ใหม่ว่า วัดชนะสงคราม  
- พระอุโบสถ มีระเบียงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง หน้าบัน
ปิดทองประดับกระจกเป็นภาพนารายณ์ทรงครุฑท่ามกลาง
กนกเปลว  

วัดปทุมคงคา 
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร 

- เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัด  
สามเพ็ง สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรง
บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม 
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- พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ พระราชทานนามใหม่
ว่า วัดปทุมคงคา  

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร  
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 

- เดิมชื่อวัด สมอแครง สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิง
หนาท ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ 
- รัชกาลที่ 4 พระราชทานนามให้ใหม่ว่า วัดเทวราชกุญชร
วรวิหาร 

 วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร 
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร 

- เดิมชื ่อวัดสมอราย สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิง
หนาท ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ 
- รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานนามให้ใหม่ 

 

เทวสถาน 

 โบสถ์พราหมณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธี

ในศาสนาพราหมณ์ โดยในพื้นที่นี้ แต่เดิมเป็นชุมชนพราหมณ์ที่ย้ายรกรากมาอาศัยตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงธนบุรีเป็น

ตระกูลเก่าแก่ตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมเมื่อครั้งกรุงธนบุรีชุมชนพราหมณ์นี้ตั้งอยู่นอกเขตกำแพงเมือง 

ต่อเมื่อในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ขยายแนวเขตเมืองออกไปทำ

ให้ชุมชนพราหมณ์นี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในกำแพงพระนคร พระครูสิทธิชัย ผู้นำของพราหมณ์ในขณะนั้น ได้

กราบบังคมทูลขอให้ตั้งเสาชิงช้าขึ้นสำหรับทำพิธีตรียัมปวายตรีปวาย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

จึงได้ให้สร้างโบสถ์พราหมณ์ และเสาชิงช้า (รูปที่ 6) บริเวณหน้าโบสถ์พราหมณ์ ขึ้นในเวลาเดียวกันโดยยึดตาม

แบบแผนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา คือ ประกอบด้วยโบสถ์ 3 หลัง ได้แก่ สถานพระอิศวร สถานพระมหาวิฆเนศวร 

และสถานพระนารายณ์ โดยเสาชิงช้านั้น มีความหมายถึงความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเมือง (ณัฐวุฒิ 2557: 47 

– 48) ส่วนพระราชพิธีตรียัมปวายตรีปวาย เป็นพิธีการต้อนรับพระอิศวรและพระนารายณืที่เสด็จลงมายังโลก

มนุษย์ในเดือนยี่  
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รูปที่ 1 
พระศรีศากยมุนี พระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม 

 
 

 

 

 

 

 



- 33 - 
 

รูปที่ 2 

พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

พระเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ เป็นเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1 องค์เจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียว และ

กระเบื้องถ้วยลวดลายต่าง ๆ ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

ลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองแบบเพ่ิมมุข ซึ่งเป็นลักษณะเจดีย์สมัยอยุธยาตอนปลาย 
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รูปที่ 3  

หน้าบันพระวิหารคด เรื่องราวรามเกียรติ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) 
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รูปที่ 4 

หน้าบันมณฑปวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ ศิลปะแบบสกลุช่างวังหน้า 
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รูปที่ 5 

คันทวยตามลักษณะของสกุลช่างวังหน้า (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์)  
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รูปที่ 6 

เสาชิงช้าบริเวณโบสถ์พราหมณ์  
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 2.2 รัชกาลที่ 2 : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. 2352 - 2367) 

 2.2.1 บ้านเมอืงและบริบททางประวัติศาสตร์  

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระราชโอรส ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีทรงพระนามเดิมว่า “ฉิม” ทรง

พระราชสมภพเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2310 และเสด็จขึ้นครองราชย์ต่อจาก พระราชบิดา เมื่อปี พ.ศ.

2352 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2367 ระยะเวลาที่ครองราชย์ 15 ปี แม้ว่าระยะเวลาที่ทรงครองราชย์นั้นเป็น

ระยะเวลาสั้น ๆ แต่ทรงมีพระปรีชาสามารถทั้งในด้านการปกครองและศาสตร์และศิลปะแขนงต่าง ๆ บ้านเมือง

ในสมัยรัชกาลที่ 2 ศึกสงครามเริ่มเบาบางลงจึงพอจะสามารถมีเวลาทํานุบํารุงศิลปะแขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

งานสถาปัตยศิลป์ วรรณศิลป์ และนาฏยศิลป์ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง  

ใน พ.ศ.2361 โปรดฯ ให้ขยายเขต พระบรมมหาราชวังลงมาทางใต้ บ้านเรือนเสนาบดี ขุนนางและ

ราษฎรที่ตั ้งอยู่ระหว่างกําแพงวังด้านใต้กับกําแพงวัดพระเชตุพนฯ อาทิ บ้านพระยาสุริยวงศ์โกษา (ดิศ 

บุนนาค) เสนาบดีคลังได้ ให้ย้ายไปอยู่ที่สวนริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกใต้บ้านกุฎีจีน ใกล้วัดประยูรวงศา

วาส (สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2543) และโปรดให้มีการขยายอาณาเขตเมืองเพิ่มเติมโดยให้กรมพระราชวังบวรมหา

เสนานุรักษ์เสด็จไปสร้างเมืองขึ้นใหม่ที่ปากลัด คือเมืองนครเขื่อนขันธ์ โดยรวมเอาเนื้อที่จากพระนครและ

สมุทรปราการมารวมตั้งขึ้นเป็นเมือง (แต่เดิมนครเขื่อนขันธ์นี้เรียกกันว่าเมืองพระประแดง) เมื่อสร้างเมือง

สำเร็จแล้วจึงสร้างป้อมเพ่ิมขึ้นอีก   

ในส่วนของเศรษฐกิจบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 2 นั้นยังไม่มีความมั่นคงมากนัก ดังความที่ปรากฏใน 

พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 2 กล่าวว่า “ภาษีอากรที่เก็บในรัชกาลที่ 2 คือ ค่านาอย่าง 1 อากร

สวนอย่าง 1 อากรบ่อนเบี้ยอย่าง 1 ภาษีด่านขนอนอย่าง 1 ภาษีสินค้าเข้าออกอย่าง 1 ค่าราชการอย่าง 1 

จำนวนเงินภาษีอากรทั้งปวงนี้ที่ได้ปีหนึ่งไม่ใคร่พอจับจ่ายใช้สอยในราชการต้อง แต่งสำเภาไปค้าขาย” ผู้แต่ง

สําเภาไปค้าขายในเวลานั้นโดยมากเป็นเจ้านายและขุนนางที่ร่ำรวยมีทุนรอน รวมถึงพระเจ้าลูกเธอกรมหมื่น 

เจษฎาบดินทร์ (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) ที่ทรงดํารงตําแหน่งผู้ว่าการกรมพระคลังมีอํานาจ

บังคับบัญชากรมเจ้าท่า ประเทศที่ไทยส่งสําเภาไปทำการค้ามากที่สุดคือ ประเทศจีน ในขณะนั้นจีนยังประสบ

ปัญหาทางการเมือง ทําให้ชาวจีนจำนวนไม่น ้อยอพยพออกนอกประเทศ ประชากรที ่อาศัยอย ู ่ ใน

กรุงเทพมหานคร ยังคงประกอบด้วยชนหลายเชื ้อชาติที ่มีมากที่สุด คงจะเป็นชาวจีนซึ ่งได้เข้ามาอยู ่ใน

กรุงเทพมหานคร มาแต่ครั้งพระเจ้ากรุงธนบุรี และยังคงทยอยเข้า มาปีหนึ่ง ๆ เป็นจํานวนมาก ถึ งกับในรัช

สมัยของพระองค์สามารถจ้างแรงงานของชาวจีนให้ขุดคลอง ลัดหลังเมืองนครเขื่อนขันธ์แทนการเกณฑ์แรงงาน

ไพรได้  (สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2543) 
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2.2.2 สุนทรียศาสตร์ด้านนาฏกรรม วรรณกรรม และสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 2 

นาฏยกรรม 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2426) กล่าวว่า ในสมัยรัชกาลที ่ 2  

มีวิวัฒนาการด้านนาฏยศิลป์เกิดขึ้นอย่างมากมาย ส่วนใหญ่เป็นผลงาน ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัยทรงขึ้นเองด้วยฝีพระหัตถ์ หรือทรงสั่งการให้มีขึ้น หรือเกิดขึ้นด้วยเจ้านายบางพระองค์ โดยนาฏยศิลป์

สำคัญที่มีขึ้นในรัชกาลนี้คือ ละครใน ละครนอกของหลวง หุ่นหลวง เป็นต้น  

ละครใน เป็นละครชนิดหนึ่งที่เชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แล้วสูญสลายไปพร้อมกับการเสียกรุง 

ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงฟื้นฟูขึ้นถึงขั้นทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองบ้างในบางตอน แต่

ก็ยังไม่เหมาะที่จะนํามาแสดงเป็นละคร จนในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ก็ทรงทํานุบํารุง

งานนาฏยศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีรับสั่งให้ช่วยกันตกแต่งซ่อมแซมบทละครครั้งกรุงเก่าให้สมบูรณ์ และมี

การหัดและการแสดงละครในขึ้น มีการจัดสร้างตําราฟ้อนรําขึ้นเป็นแบบแผน ในสมัยรัชกาลที่ 2 จึงได้ทรง

ปรับปรุงทั้งบทละคร และท่ารําให้เหมาะสมกับการแสดง โดย สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2543) ได้วิเคราะห์ถึง

เอกลักษณ์เฉพาะของละครใน ในรัชกาลที่ 2 ออกมาได้ดังนี้  

- เป็นละครที่จัดแสดงเป็นตอนเพียงหนึ่งหรือสองตอน 

- ในแต่ละตอนจะส่งบทตัวละครตัวเอกตัวใดตัวหนึ่งเป็นหลัก  

- ผู้แสดงรํา จะไม่ร้องตามแบบโขนและระบํา โดยให้ต้นบทซึ่งเป็นผู้บอกบท โดยอ่านบทและบอกชื่อ

เพลง คนร้องจะร้องตามเน้ือ ลูกคู่จะรับ คําพูดที่ใช้เป็นร้อยแก้ว มีเนื้อความทวนบทร้อง สํานวนพูดสละสลวย 

- การรําผู้แสดงละครในรัชกาลที่2 ต้องทําได้ทั้งการรําหน้าพาทย์ชั้นสูง การใช้บทอย่างปราณีตและ

การรําเดี่ยวเพื่ออวดความสามารถในการรําขั้นสุนทรียศิลป์ เป็นการรําที่ใช้เวลา ใช้พลัง และความจําที่ แม่นยํา

ในกระบวนรําที่ประณีตและซับซ้อน 

- การดําเนินเรื่องของละครในรัชกาลที่ 2 นั้นเช่ืองช้า แม้ว่าจะปรับปรุงให้กระชับขึ้นจากเดิมแล้วก็ตาม 

ทั้งนี้เพราะการแสดงเน้นการรําของตัวเอก จึงเป็นการแสดงความรู้สึก และการรำเพ่ืออวดฝีมือ 

- ละครในของรัชกาลที่ 2 ใช้ผู้แสดงเป็นสุภาพสตรีชาววัง 

- เครื่องแต่งกายมีความงดงาม และประณีตเป็นพิเศษเห็นได้จากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องละครใน ที่

จัดแสดงอยู่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเครื ่องละครของเก่าครั ้งต้นกรุง

รัตนโกสินทร์  

- บทละครในของรัชกาลที่ 2 มีความไพเราะ อีกทั้งเนื้อเพลงยังร้องกับปี่พาทย์ได้ลงตัว  

- ความเด่นของเพลงละครในคือเพลงร้องที่มีท่วงทํานองไพเราะ  
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- ละครในจะมีบทแสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีต่าง ๆ ที่จําลองมาจากจารีตประเพณีใน

ราชสํานัก เช่น การเฝ้าแหน การหมอบ การกราบ การคลาน การเชิญของ  ละครในจึงเปรียบได้กับการจําลอง

วัฒนธรรมแห่งราชสํานักให้กับผู้ชมได้รับรู้  

- ละครในของรัชกาลที่ 2 มีบทพรรณนาอยู่หลายตอนที่แสดงถึงสภาพบ้านเมือง ปราสาทราชวัง บ้าน 

เรือน วิถีชีวิตประจําวันของประชาชน การสมโภช การพระเมรุ การแสดงมหรสพต่าง ๆ ถึงแม้การพรรณนานี้

จะอยู่ในอิเหนา ซึ่งเป็นเรื่องทางชวา แต่โดยเนื้อหาแล้วเป็นการสะท้อนสภาพวิถชีีวิตไทย 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2426) กล่าวว่า สําหรับการละเล่นที่ปรากฏ

ชื่อต่างไปจากในเอกสารงานสมโภชครั้งอื่น ๆ ได้แก่ ผาลา ปรบไก่ คาบฆ้อน นอกจากนี้งิ้ว ได้รับการบรรจุให้

เป็นรายการแสดงในงานสมโภชสําคัญ ๆ อยู่เสมอ และละครแขก ละครมลายู ที่เรียกกว่ามะย่ง ก็เป็นการแสดง

ใหม่ที่เพิ่งปรากฏขึ้น  

ละครนอกแบบหลวง 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสร้างสรรค์ละครนอกชนิด ใหม่ขึ้นสําหรับให้ละครผู้หญิง

ของพระองค์ได้แสดงบ้าง ละครนอกชนิดใหม่นี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรง

เรียกว่า “ละครนอกแบบหลวง” โดย สุรพล (2543) ได้กล่าวว่า เหตุที่รัชกาลที่ 2 โปรดให้นางในแสดงละคร

นอกก็เนื่องด้วย การพระราชพิธีสําคัญนอกพระราชนิเวศน์ เช่น งานรับช้างสําคัญ งานฉลองวัด งานพระเมรุฯ 

นั้นจําเป็นต้องมีละครผู้หญิงของหลวงจัดแสดงสมโภชตามธรรมเนียม ครั้นจะเลือก เล่นเรื่องรามเกียรติ์ก็ซ้ำกับ

หนังใหญ่และโขน เล่นเรื่องอุณรุทเรื่องก็ไม่ตื่นเต้น เล่นเรื่องอิเหนาก็ ประณีตไม่เหมาะกับรสนิยมของชาวบ้าน 

ชาวบ้านดูแล้วอาจ ไม่เข้าใจ และไม่เร้าใจพอ ดังจะเห็นได้ว่าทรงเลือกเรื่องจากละครนอกของเดิมเฉพาะตอนที่

เล่นละครสนุก มาทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่ เช่นเรื่องไชยเชษฐ์ สังข์ทอง ไกรทอง มณีพิไชย ละครนอกของ

หลวงมีการดำเนินเรื่องที่รวดเร็ว สนุกสนานตลกขบขันตามแบบละครนอก เพียงแต่มีการปรับใช้คำ ภาษาให้

สุภาพ แต่มีการพรรณนานาแบบละครในทำให้มีกระบวนรำมากขึ้น การนำบทละครในมาผสมผสานกับบท

ละครนอกตามแบบฉบับของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนั้นจึงกลายเป็นลักษณะเด่นของละคร

นอกแบบหลวง (พงศ์พัฒน์ เมธีธรรมวัฒน์ 2559: 65 – 66) 

จักรพันธ์ุ โปษยกฤต (2529) กล่าวว่า การแสดงสองชนิดที่ได้รับความนิยมในรัชกาลที่ 2 คือ หุ่นหลวง 

และงิ้วผู้หญิงวังหน้า หุ่นหลวง หุ่นหลวงเป็นหุ่นขนาดเล็ก มีด้ามถือและชักสายจากด้านล่าง สายสอดไว้ใน

ลําตัว ทําท่าทางได้คล้ายคน และคงจะเล่นด้วยบทพระราชนิพนธ์ละครใน รัชกาลที่ 2 ทรงระดมช่างฝีมือสร้าง

หุ่นหลวงขึ้นใหม่ ส่วนใหญ่เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ ส่วนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงรา

ชานุภาพ (2426) กล่าวว่า งิ้วผู้หญิง เป็นของกรมพระราชวังบวรมหาเสนารักษ์ สันนิษฐานกันว่าพระองค์ทรง

เลี่ยงการมีละครผู้หญิงโดยตั้งคณะงิ้วผู้หญิงขึ้นแทน  
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วรรณกรรม 

งานวรรณกรรมในสมัยรัชกาลนี้มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยพระองค์มีความชื่นชอบในการ

ประพันธ์ พระราชนิพนธ์ที่มีความสำคัญได้แก่ เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน บทละครเรื่องอิเหนา บทละครเรื่อง

ไชยเชษฐ์ คาวี ไกรทอง มณีพิชัย สังข์ทอง กาพย์เห่เรือ โดยบทพระราชนิพนธ์เ รื่องอิเหนาและรามเกียรติ์นั้น 

ได้แก้ไขจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 โดยตัดเอาเฉพาะตอนที่เหมาะสมกับการแสดงโขนละครมา การเขียน

บทละครเพื่อการแสดงของรัชกาลที่ 2 นั้น จึงเป็นการเขียนบทเพื่อการเล่นละครโดยเฉพาะ และมีการกําหนด

กระบวนรําสําคัญเป็นแบบแผนตายตัว 

ธนิต อยู่โพธิ์ (2497) กล่าวว่า สําหรับวรรณกรรมการละครนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย ทรงพระราชนิพนธ์บทละครในไว้ 2 เรื่อง คือ อิเหนา และ รามเกียรติ์ ทั้งสองเรื่องนี้ทรงแก้ไขจากบท

พระราชนิพนธ์ใน รัชกาลที่ 1 เรื่องอิเหนา ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใหม่ตลอดทั้งเรื่อง ด้วยทรงพิจารณาเห็นว่า 

บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 เป็นบทที่แต่งซ่อมจากฉบับกรุงศรีอยุธยา และไม่ใคร่เหมาะที่จะนํามา แสดง

เป็นละคร อิเหนา บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 มีความยาวประมาณ 20,520 คํากลอน ส่วนบทละครเรื่อง

รามเกียรติ์ทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่ตอนหนุมานถวายแหวนไปจนถึงตอนทศกัณฐ์ล้ม และตอนฆ่าสีดาไปจนถึง

อภิเษกไกรลาศ ซึ่งเป็นตอนที่จัดแสดงเป็นละครในได้สนุก ทั้งสองส่วนนี้มี ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 14,300 

คํากลอน  

 

บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ แก้ไขจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 โดยตัดเอา
เฉพาะตอนที่เหมาะสมกับการแสดงโขนละครมา  

บทพากษ์โขน ตอน 
- นาคบาศ 
- นางลอย  

 

บทจับระบำเรื่องรามเกียรติ ์
- พระรารายณ์อวตาร 
- พิราบ 
- นารายณ์ปราบนนทุก  

 

บทละครเรื่องอิเหนา แก้ไขจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 โดยตัดเอา
เฉพาะตอนที่เหมาะสมกับการแสดงมา 

บทละครเรื่องอุณรุท  
บทจับระบำเรื่องรามเกียรติ์  
1. พระนารายณ์อวตาร  
2. พิราพ   
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3. นารายณ์ปราบนนทุก 
บทลครนอก พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 รวม 6 เรื่อง 
ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ 
1. เรื่องไชยเชษฐ ์
2. เรื่องสังข์ทอง 
3. เรื่องไกรทอง 
4. เรื่องมณีพิไชย 
5. เรื่องคาว ี

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้กล่าวว่า 
พระราชนิพนธ์บทละครทั้ง 6 เรื่องนี ้จะทรงพระราช
นิพนธ์ 
เรื่องไหนก่อนเรื่องไหนทีหลังข้อนี้หาปรากฎคำช้ีแจง
มาแต่ก่อน 
ไม่ได้แต่สังเกตสำนวนกลอน ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่า
เห็นจะ 
ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องไชยเชฐก่อน แล้วเรือ่งอื่น
ต่อมาทำนอง 
ดังเรียงลำดับเรื่องไว้ในสมุดเล่มนี้ เชื่อว่าเรื่องคาวีนั้น 
เห็นจะทรงทีหลังเรื่องอื่นๆเพราะสังเกตดูทั้งทาง
ความแลทาง 
กลอนช่ำชองยิ่งนัก  ถ้าใครจบัขึ้นอ่านแล้วก็
เพลิดเพลินมิใคร่จะวางลงได้ 

บทพากย์รามเกียรต์ิ 
1. พรหมาสตร์  
2.นาคบาศ  
3.นางลอย  
4. เอราวัณ 

 

เสภาขุนช้างขุนแผน 
1.ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแก้วกิริยา  

ในรัชกาลที่ 2 โปรดฯ ให้กวีหลายคนช่วยกันแต่ง 
สำนวนจึงมีความแตกต่างกันในแต่ละตอน โดยเชื่อ
ว่าตอนที่รัชกาลที่ 2 แต่ง คือ ตอนขุนแผนขึ้นเรือน
ขุนช้าง  

กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน รัชกาลที่ 2 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ ้นเพื่อเป็นการยอ
พระเกียรติเจ้าฟ้าบุญรอด ซึ่งต่อมาได้สถาปนาเป็น
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 2  
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วัดและสถาปัตยกรรม 

ในรัชสมัยรัชกาลที่ 2 บ้านเมืองอยู ่ในระยะสร้างบ้านแบ่งเมืองสืบต่อจากแผ่นดินพระราชบิดา 

ประกอบกับเงินรายได้ของแผ่นดินไม่เพียงพอแก่ค่าใช้จ่าย สิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมใหญ่ ๆ เช่น วัด วัง 

ปราสาทราชมณเฑียร ฯลฯ จึงไม่ปรากฏว่ามีการสร้างใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นการ บูรณะซ่อมแซมเพิ่มเติมจาก

สิ่งก่อสร้างรัชกาลที่ 1 ให้แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ก่อสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ แต่

พระองค์ทรงสน พระทัยในการทํานุบํารุงงานช่าง ก่อสร้างสถาปัตยกรรมขนาดย่อมซึ่งเป็นงานวิจิตรศิลป์ที่มคี่า

ให้เป็นมรดกทางศิลปะแก่บ้านเมือง ดังนี้ (สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2543) 

พระที่นั่งสนามจันทร 

เป็นพระที่นั่งไม้องค์เล็ก ตั้งอยู่ที่ท้องพระลาน ข้างมุขพระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัยด้านตะวันตก สร้าง

เป็นแบบพลับพลาโถง ประกอบด้วย ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ลงรักประดับกระจุก เสาแกะสลัก ลงรักปิดทอง 

ประดับกระจก ตั้งอยู่กับพ้ืน สามารถเคลื่อนย้ายได ้ 

จิตรกรรมฝาผนัง ประติมากรรม และงานแกะสลักฝีพระหัตถ์ 

พระองค์ทรงงานช่างด้วยพระองค์เอง เช่น ทรงเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ภายในมุขกระสันระหว่างหอ

พระธาตุ มณเฑียรกับพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ส่วนงานประติมากรรมทรงปั้นหุ่นพระพุทธรูป พระประธานวัด 

อรุณราชวราราม ส่วนงานแกะสลักทรงแกะไม้รักเป็นรูปหน้าพระสวมชฎา 2 หน้า เรียกกันว่า พระยารักใหญ่

และพระยารักน้อย ที่สําคัญอีกงานหนึ่งคือทรงแกะสลักบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม งาน

แกะสลักบานประตูนี้ได้โปรดเกล้าฯ ให้ยกบานไม้เข้าไปในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มีกรมหมื่นจิตรภักดีเป็น

หัวหน้าช่าง พระองค์ทรงดูแลอย่างใกล้ชิดและทรงแกะด้วยพระองค์เอง งานแกะสลักไม้ชิ้นนี้เรียกกันว่า “ขุด 3 

ชั้น” เป็นภาพนูนลอยตัว  

สวนขวา  

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) (2500) กล่าวว่า อนึ ่ง เมื ่อรัชกาลที่ 2 โปรดให้ขยายเขต

พระบรมมหาราชวังออกไปแล้ว ทรงมีพระราชดําริว่า พระราชวังหลวงเมื่อครั้งกรุงเก่ามีสวนและสระแก้วเป็นที่

สําหรับประพาสสําราญ พระราชอิริยาบถ ภายในพระราชวังในรัชกาลที่ 1 ก็ทรงสร้างซึ่งประกอบไปด้วยสระ

หรือที่เรียกว่า อ่างแก้วและปลูก ตําหนักไว้ในสระหลังหนึ่ง มีพลับพลาที่เสวยหลังหนึ่ง อยู่ริมปากอ่างแก้ว 

รัชกาลที่ 2 ทรงพระราชดําริว่า ช่างมีฝีมือดีขึ้นมาก สมควรจะสร้างสวนขวาในพระบรมมหาราชวังให้งดงาม จึง

โปรดให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นแม่กองจัดสร้าง และให้พระราชวงศานุวงศ์ ข้าราชการ

ฝ่ายหน้าฝ่ายใน ช่วยรับหน้าที่ในการก่อสร้างในสวนขวา 
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โรงละครต้นสน  

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2543) กล่าวว่า เก๋งโรงละครเป็นโรงละครที่โปรด ให้สร้างขึ้นที่บริเวณนอกกําแพง

แก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้านตะวันตก เมื่อเข้าทางด้านประตูพรหมศรีสวัสดิ์ หรือประตูศรีสุนทร จะเห็น

ต้นสน 2 ต้นอยู่ระหว่างศาลาอัตถวิจารณ์และศาลาราชการุณย์ บริเวณที่สร้างเป็นศาลาราชการุณย์นี้ในรัชกาล

ที่ 2 โปรดให้สร้างเป็นโรงละคร เรียกว่า “โรงละครต้นสน” 

ในสมัยรัชกาลที่ 2 แม้จะไม่มีศึกใหญ่ แต่วัตถุสถานต่าง ๆ ซึ่งสร้างในรัชกาลที่ 1 ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี 

ประกอบกับรายได้แผ่นดินขาดสภาพคล่อง การสร้างวัดจึงมีน้อย โดยมากเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์และสร้าง

วัดต่างๆ ต่อจากสมัยรัชกาลที่ 1 (เนตรนภิศ 2525: 23) มีพระอารามหลวงที่ได้รับการสถาปนาเพียงพระอาราม

เดียว คือ วัดอรุณราชวราราม รูปแบบอุโบสถาคารมีลักษณะโดยรวมเหมือนรัชกาลที่ 1 แต่มีพัฒนาการต่างไป

เล็กน้อย เช่น การก่อพื้นเฉลียงและตั้งเสารายขึ้นรับพาไลคลุมเฉลียงรอบพระอุโบสถเพื่อป้องกันฝนสาดถึงตัว

อาคาร และอาจแสดงถึงขนบนิยมทางพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นใหม่ในระยะเวลานั้น คือ พิธีวิสาขบูชาที่มีการ

ประกอบศาสนกิจสำคัญคือเวียนเทียนพระพุทธเจ้า 3 วัน หรือเรียกอีกอย่างว่าเดินเทียน โดยให้สัปบุรุษมา

ชุมนุมพร้อมกันแล้วเดินประทักษิณรอบพระอุโบสถในกำแพงแก้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึง

อาจให้ต่อเฉลียงออกมารอบพระอุโบสถเพื่อให้พระภิกษุได้ใช้เดินเทียนอยู่ภายในวงเฉลียง และให้สัปบุรุษเดิน

อยู่ที่ชาลาเพื่อให้ไม่ปะปนกันและดูเป็นระเบียบงดงาม การทำเฉลียงต่อพาไลรอบพระอุโบสถนี้ได้ส่งอิทธิพล

ทางด้านรูปแบบมาจนสมัยหลัง ทั้งนี้ในสมัยรัชกาลที่ 2 ไม่ประดับหน้าบันตามคติและขนบนิยมเดิมที่มีมาตั้งแต่

ในสมัยอยุธยาที่ทำเป็นภาพพระนารายณ์ทรงสุบรรณ แต่เป็นการผูกรูปเป็นรูปภาพต่างๆ เช่น เทพยาดาอยู่ใน

วิมาน พระอินทร์ประทับบนเศียรช้างเอราวัณ ซึ่งส่งผลให้ในสมัยต่อมาเกิดการประดับหน้าบันด้วยลวดลายอ่ืน 

ๆ ตามมา (เนตรนภิศ 2525: 138 -140)  

งานจิตรกรรม ปรากฏหลักฐานค่อนข้างน้อย การเขียนภาพจิตรกรรมมักปรากฏอยู่ภายในพระอุโบสถ 

โดยนิยมเขียนเรื่องพุทธประวัติตอนมารผจญที่ผนังสกัดหน้า ควบคู่กับภาพไตรภูมิที่ผนังสกัดหลัง ส่วนบนผนัง

ด้านข้างเขียนภาพพุทธประวัติ ทศชาติ และเทพชุมนุม ซึ่งการเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญที่ผนังสกัด

หน้าควบคู่ไปกับการเขียนภาพไตรภูมิที่ผนังสกัดหลังนี้ อาจแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อองค์พระ

ประธาน โดยแสดงให้เห็นถึงทางเลือกของพระสิทธัตถะ ระหว่างการเป็นพระพุทธเจ้า  (แสดงด้วยภาพมาร

ผจญ) หรือการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ (แสดงด้วยภาพไตรภูมิ) ซึ่งพระสิทธัตถะเลือกที่จะเป็นพระพุทธเจ้า จึง

แสดงออกด้วยการประดิษฐานพระประธานหันพระพักตร์เข้าสู่ภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ และหันพระ

ปฤษฎางค์สู ่ภาพกามภูมิ ความสัมพันธ์กันระหว่างภาพจิตรกรรมและพระประธานในพระอุโบสถนี ้ มี

ความสัมพันธ์กับหน้าที่ของอุโบสถในการเป็นสถานที่ประกอบอุปสมบทกรรม เพื่อเปลี่ยนสถานะของบุคคลจาก

ฆราวาสไปสู่บรรพชิต (เสมอชัย 2539: 106 -121) การเขียนภาพไตรภูมิโลกสัณฐานยังแสดงให้เห็นถึงภพภูมิ

ต่างๆในคัมภีร์ทางศาสนาเพ่ือสั่งสอนคนให้รู้จักความดีความช่ัว (ศักดิ์ชัย 2563: 400) 
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วัดในเขตพระนคร 

วัดสุทัศน์เทพวราราม  
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 

- หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ได้ขึ้นครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้สร้างวัดสุทัศน์ต่อจาก
รัชกาลที่ 1  โดยในสมัยรัชกาลที่ 2 นี้ สร้างได้เพียง
แค่ตัวประธานพระวิหาร และยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ก็
ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตเสียก่อน  

วัดราชบุรณราชวรวิหาร 
พระอารามหลวงช้ันโท ชนิดราชวรวิหาร 

- รัชกาลที่ 2 โปรดฯ ให้ถอนสีมาเก่า แล้วสร้างพระ
อุโบสถ และพระวิหารขึ้นใหม่ มีระเบียงล้อมอุโบสถ  

 

วัดทรงบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตฝั่งธน 

คติในการก่อสร้างปรางค์ประธานวัดอรุณราชวราราม สะท้อนคติเรื่องภูมิจักรวาลอย่างเป็นรูปธรรม            

ซึ่งสืบเนื่องมาจากการสร้างประสาทในวัฒนธรรมขอมที่แสดงให้เห็นถึงเรือนฐานันดรสูงอันเป็นที่สถิตของเทพ

เจ้า เป็นการจำลองเขาพระสุเมรุจากสวรรค์มาไว้บนโลกมนุษย์ แสดงความเป็นศูนย์กลางจักรวาล ที่อาจ

สะท้อนถึงคติสมมติเทวราช แสดงความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ดุจเทพเจ้า และพระมหากษัตริย์เป็นพระ

เจ้าจักรพรรดิศูนย์กลางของโลก ทั้งนี้หน้าที่ปรางค์ซึ่งเป็นเจดีย์รูปแบบหนึ่ง คือการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

อันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า การปรับเปลี่ยนส่วนจรนำที่เรือนธาตุเป็นรูปพระอินทร์ จึงอาจหมายถึงว่าส่วน

น้ีเป็นสวรรคข์องพระอินทร์ ซึง่เป็นท่ีประดิษฐานเจดีย์จุฬามณี (ศักดิ์ชัย 2563: 43 – 46) 

วัดอรุณราชวราราม 
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร  

- เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา 
เดิมช่ือวัดมะกอก พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ และให้ชื่อใหม่วา่ วัดแจ้ง  
- พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยสมัยเมื่อ
ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ได้ทรงปฏิสังขรณ์แล้ว
พระราชทานนามใหม่ว่า วัดอรุณราชธาราม  
- พระปรางค์ รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้กอ่เสริม
พระปรางค์องค์เดิมให้สวยงาม ยิ่งใหญ่เพ่ิมมากขึ้น 
แต่มาแล้วเสรจ็ในรัชกาลที่ 3  

วัดชัยพฤกษมาลา  
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร  

- รัชกาลที่ 2 เมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
ได้โปรดให้รื้อเอาอิฐมาทำกำแพงพระนคร เมื่อเสด็จ
ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ จึงทรงสร้างวัดขึ้นใหม ่

 



- 46 - 
 

วัดที่สร้างหรือปฏิสังขรณ์โดยเจ้านายในราชวงศ์ 

 - วัดบวรมงคลราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร 

 สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ (พระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 2)

ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวมอญที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ได้มีที่ประกอบกิจกุศลตาม

ประเพณี  

 - วัดเศวตรฉัตรวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร  

 เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระเจ้าบรมวงศ์

เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 1 ได้สถาปนาวัดนี้ขึ้นใหม่ ได้รับพราชทานนามใหม่ในสมัย

รัชกาลที่ 4 ว่า วัดเศวตรฉัตรวรวิหาร  

  

2.3 รัชกาลที่ 3 : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

2.3.1 บ้านเมืองและบริบททางประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย และกรมสมเด็จพระศรีสุลาไลย มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าทับ ต่อมาได้รับการ สถาปนาเป็นพระ

เจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์ ทรงมีพระราชศรัทธาในการทํานุบํารุง 

พระพุทธศาสนา ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ วัดวาอารามเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้งานศิลปะ ด้านสถาปัตยกรรม 

ประติมากรรม จิตรกรรมเจริญรุ่งเรือง ในสมัยรัชกาลที่ 3 ไทยมีการติดต่อกับจีนและประเทศทางตะวันตกมาก

ขึ้น ยังผลให้มีการรับแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมระหว่างกัน ดังจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรม เช่น วัด ซึ่งเป็นแบบ

ผสมระหว่างศิลปะแบบไทย จีน และตะวันตก หรือที่อยู่อาศัยที่มักจะก่อสร้างเป็นตึกชั้นเดียวและก่ออฐิ  

วีรนันท์ วารีวิชชนนท์ (2514) กล่าวว่า สภาพเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในรัชกาลนี้ คือ ระหว่างปี 

พ.ศ.2371 - 2393 มีการขุด ลอกซ่อมคลอง 3 คลอง คือ คลองสุนัขหอน (เชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลอง 

แขวงเมือง สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) คลองบางขุนเทียน และคลองพระโขนง พร้อมกับขุดคลองใหม่คือ 

คลองแสนแสบ หรือคลองบางขนาก เชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงเพื่ออํานวยความ สะดวกในการ

ขนเสบียงอาหารและกําลังกองทัพจากเมืองหลวงไปยังเขมรและญวน พร้อมกับเอื้อ ประโยชน์ต่อการปกครอง

หัวเมืองด้วย  

ในด้านประชากรชาวจีนเป็นประชากรต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทย

โดยไม่จํากัด จํานวนมาแต่ครั้งรัชกาลที่ 1 ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และเป็นแรงงานสําคัญให้กับการค้า 

ของหลวงเนื่องจากแรงงานชาวไทยนั้นยังติดอยู่กับระบบไพร่ ทาส จึงทำให้ขาดแคลนแรงงานอิสระในสังคม 

โดยเฉพาะในช่วงปลายรัชกาลที่ 2 ถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ.2343-2393 ชาวจีนได้เป็นกําลังสําคัญ

ทางเศรษฐกิจและได้ครอบครองธุรกิจการค้าและการเดินเรือของไทย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2527) กล่าวว่า 
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บางครั ้งยังได้ถวายคําแนะนําต่อพระเจ้าแผ่นดินไทยในการดําเนินธุรกิจ ทางการค้าด้วย ในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้กับชาวจีนเหล่านั้นเพื่อให้เกิดความ

จงรักภักดี ไม่กระด้างกระเด่ืองอันเป็นปัญหาต่อการปกครอง 

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2543) กล่าวว่า ส่วนชาวตะวันตกก็นําความเจริญทางด้านการค้า การแพทย์ การ

พิมพ์ มาให้ไทยไม่น้อยไป กว่าชาวจีนแต่ประการใด บุคคลสําคัญที่เข้ามาในรัชกาลนี้อย่างเช่น  หมอสมิธ หมอ

ศาสนา เมื่อเข้ามาอยู่ในสยามแล้วจึงได้จัดบ้านของตนเป็นสถานที่สําหรับสอนหนังสือ สอนศาสนา และเป็นโรง

พิมพ์ ทำการพิมพ์หนังสือขาย อีกทั้งยังมีหมอแดนนิช บรัดเลย์ หมอเฮาส์ และหมอบัททูน ชาวตะวันตกที่เดิน

ทางเข้ามาในสยามเป็นจำนวนมากนี้ เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ) จึงไดก้ําหนดให้อยู่รวมกันที่ตําบลกุฎีจีน 

ในรัชกาลที่ 3 นอกจากมีชาวจีนอพยพเข้ามเป็นจํานวนมากแล้ว ยังมีชาวไทยทางภาคใต้ คือ พวก

ชาวเม ืองพัทล ุงอพยพมากับกองทัพเจ ้าพระยาพระคลังท ี ่ยก ทัพไปปราบกบฏเม ืองไทรบุรี  มาใน

กรุงเทพมหานครเป็นจํานวนมาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง

บ้านเรือนอยู่ที่ตําบลสนามควาย คือบริเวณถนน หลานหลวงและตลาดนางเลิ้งในปัจจุบัน ในครั้งนี้มีพวกโนรา

อพยพมาด้วยจึงทําให้มีโนราเพิ่มขึ้นและพัฒนากลายเป็นละครชาตรีที่มีชื่อเสียงอยู่ในปัจจุบัน (ดำรงราชานุ

ภาพ, กรมพระยา 2509) 

2.3.2 สุนทรียศาสตร์ด้านนาฏกรรม วรรณกรรม และสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 

นาฏยกรรม 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ โปรดให้เลิกโขนหลวงในราชสำนัก และ

โปรดให้โขนขเหลวงเดิมในพระองค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 โอนย้ายไปสังกัดกับพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์

เจ้าลักขณานุคุณ และจึงเป็นเหตุให้ตัวละคร นางรํา นักประพันธ์บทละครของหลวงที่เคยรับราชการอยู่ในราช

สํานัก กระจัดกระจายไปอยู่ตามที่ต่าง ๆ เช่น บ้านเจ้านาย ขุนนางและตระกูลที่มี ความมั่งคั่ง ท่านเหล่านั้นได้

ชุบเลี ้ยงตัวละครต่าง ๆ ไว้ในบ้าน เพื ่อเป็นเครื ่องประดับเกียรติยศของตน อีกทั ้งเหล่าเสนาบดีเห็นว่า

พระมหากษัตริย์ทรงยกเลิกการแสดงของหลวงไปแล้ว จึงได้หัดละครตามแบบหลวงขึ้นใหม่ในคณะละครของ

ตน ส่วนเจ้านายที่เคยหัดโขนไว้ในบ้านตามแบบโบราณ ก็หัดโขนให้เล่นละคร เช่น กรมพระราชวังบวรมหา

ศักดิ์พลเสพ ทรงหัดละครผู้หญิงวังหน้าขึ้นทั้งชุด นอกจากนี้ก็มีเจ้าพระยา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กับ

เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร) ซึ่งหัดละครผู้หญิงเช่นกัน (สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2543) 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2509) กล่าวว่าบัดน้ีพระบรมมหาราชวังไม่มี

ละครหลวงก็มิได้หมายความว่าละครหลวงยุติลงในรัชกาลนี้ เพียงแต่กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ ทรง

รับผิดชอบมีละครผู้หญิงเสียเอง ดังนี้ควรกล่าวได้ว่า ในรัชกาลที่ 3 ยังมีละครหลวงเพียงแต่เป็นของวังหน้า 

และยังคงเป็นศิลปะที่มีความสำคัญที่ในพิธีการ พิธีกรรม และให้ความบันเทิงแก่คนชั้นสูงและสามัญชน เช่นใน

งานงานพระราชพิธีในส่วนของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และเจ้านายซึ่งปรากฏว่า ในสมัยรัชกาลที่ 
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3 มีงานพระเมรุเจ้านายหลายพระองค์และได้จัดการแสดงนาฏยศิลป์เพื่อสมโภช พระศพและพระอัฐิ ถวายเป็น

พระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี หรืองานฉลองงานฉลองพระอารามของหลวงและอารามต่าง ๆ (สุรพล 

วิรุฬห์รักษ์ 2543)  

ส่วนละครนอกของสามัญชนที่รับจ้างเล่นกันทั่วไป ยังคงเล่นกันตามเดิม โดยเฉพาะละครนั้น เป็น

มหรสพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีคณะละครเกิดขึ้นจํานวนมาก โดยคณะละครของคนทั่วไปจะรับจ้าง

แสดงในที่ต่าง ๆ และมักรับแสดงในช่วงระยะเวลานานกว่า 10 วัน ตามโรงบ่อน โรงหวย เพื่อเป็นการเรียกคน 

แม้ว่าการแสดงในงานเหมาจะมีรายได้ต่อคนต่อครั้งน้อยกว่าการรับงานปลีก แต่ก็ทําให้ผู้ประกอบอาชีพการ

แสดงละครมีงานทําตลอดแม้ในช่วงที่การว่าจ้างงานปลีกมีน้อยเช่นในฤดูฝน เพราะการเดินทางยากลําบากและ

พื้นที่จัดแสดงปลูกโรงรำชั่วคราวไม่ได้ (ธรรมจักร พรหมพ้วย 2561: 319 - 320) 

วรรณกรรม 

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2543) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกวีที่สามารถ

พระองค์หนึ่ง เมื ่อครั ้งดํารงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ ทรงสนพระทัยในการประพันธ์ ทรงประพันธ์

วรรณกรรม หลายเรื่องคือ โคลงปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บท

ละครเรื่องสังข์ศิลป์ชัย เพลงยาวสังวาสและบทเสภาบางตอนในเรื่องขุนช้างขุนแผน พระองค์ไม่ได้สนพระทัยที่

จะพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับงานละครมากนัก แต่ทรงทะนุบํารุงงานวรรณกรรมด้าน 

วรรณคดีทางพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เช่น เมื่อทรงปฏิสังขรณ์ วัดพระเชตุพน โปรดให้ชําระรวบรวม ตํารา 

ภาพวาด เช่น ตํารับพิชัยสงคราม ตํารายา ตําราโหราศาสตร์ เพลงยาว ตําราโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ตํารา

พฤกษศาสตร์ ภูมิศาสตร์และมานุษยวิทยา แล้วจารึกสลักลงบนหินเพื่อรักษาไว้ เป็นสมบัติของชาติทาง

วรรณกรรมและการศึกษา (รูปที่ 7, 8) 
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หมายรับสั่งเรือ่ง 
ทรงพระราชศรัทธาให้จารึกตำรายาและสรพพอักษรตา่ง ๆ ลงในแผน่ศิลาจารึกติด 

ณ วัดพระเชตพุน 
     อนึ่งเพลาเที่ยง ตำรวจวังมาสั่งว่า ทรงพระกรุฯโปรดเกล้าฯ สั่งว่าทรงพระราช
ศรัทธาให้จารึกตำรายา แลสรรพอักษรต่าง ๆ ลงแผ่นศิลาติดวัดพระเชตุพน  
     ได้เกณฑ์แผ่พระราชกุศลให้เจ้าต่างกรม เจ้าหากรมมิได้ แลข้าราชการผู้ใหญ่ ผู้น้อย 
ฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรือน จารึกศิลามาติดผนังไว้เสร็จแล้วเปนอันมาก บัดนี้ทรงพระราช
ศรัทธาให้บอกข้าราชการซึ่งยังไม่ได้ต้องเกณฑ์จารึกแผ่นศิลาใส่วัดพระเชตุพนนั้น ให้
เกณฑ์จารึกศิลาใส่วัดสุทัศณเทพธาราม เรื่อง ชัควิชาณสูตร ติดผนังพระอุโบสถ 32 แผ่น 
เรื่องอังคุตรนิกายประจำตัวภาพติดศาลาราย 16 แผ่น เปน 47 แผน่..... 

(ศานติ ภักดีคำ, บก 2552: 138)  
 

เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน 
- ขุนช้างขอนางพิม 
- ขุนช้างตามนางวันทอง 

 

โคลงยอพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

 

ประชุมพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- บทละครเรื่องสังข์ศิลป์ไชย ตอนตกเหว และ
ตอนท้าวเสนากุฎเข้าเมือง  
- เพลงยาวสังวาส 6 บท 
- กระแสพระราชดำริเรื่องเมืองเขมร 
- พระบรมราโชวาทพระทานแก่พระองค์ด้วง 
- กระแสรับสั่งถึงเจ้าพระยาบดินทรเดชา 
- กระแสรับสั่งตอบเจ้าพระยาบดินทรเดชา 
- ตราให้หากองทัพเจ้าพระยาบดินทรเดชา
กลับกรุงเทพฯ 
- นิทานแทรกในเรื่องนางนพมาศ เรื่องนางนก
กระต้อยติวิด; เรื่องนางช้าง; เรื่องนางนกกะ
เรียน 

โคลงปูเ่จ้า โปรด ฯ ให้เขียนไว้ที่ฝาผนังชานพักพระ
ที่นั่งไพศาลทักษิณทางด้านตะวันออก ที่ฝาผนังน้ัน
เขียนรูปยักษ์เจ้าไว้ด้วย  
บทสักวา กล่าวกันว่าทรงพระราชนิพนธ์
พระราชทานให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิง
โสมนัสวัฒนาวดี ทรงท่องเล่นเมื่อยังทรงพระเยาว์ 
บทสร้อยเพลง กล่าวกันว่าทรงพระราชนิพนธ์
บริภาษคุณพุ่ม ธิดาพระยาราชมนตรีภู ่
เพลงยาวกลบทและกลอักษรเพลงยาวพระราช
ปรารภ เป็นคํานําเพลงยาวกลบทซึ่งโปรด ฯ ให้แต่ง
ขึ้นจารึกในบริเวณวัดพระเชตุพน 
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- โคลงปู่เจ้า 1 บท 
- อธิบายเรื่องแผ่นทองและหนังสุนัข 
- บทสักวา 1 บท 
- บทสร้อยเพลง 1 บท 
- โคลงฤษีดัดตน 6 บท 
- เพลงยาวกลบทและกลอักษร 20 บท 
- โคลงกลบท 
- เพลงยาวปลงสังขาร 

 

ประกาศห้ามสูบฝิ่น  
 

 

วัดและสถาปัตยกรรม  

งานศิลปกรรมในรัชกาลนี้ปรากฏอยู่ 2 ลักษณะคือศิลปกรรมแบบดั้งเดิมและศิลปกรรมที่สร้างขึ้นใหม่ 

ซึ่งเป็นศิลปะผสมระหว่างไทย จีนและตะวันตก ซึ่งถือกันว่าเป็นศิลปะแบบพระราชนิยม งานศิลปะนี้พบได้จาก

งานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ 

กฤษรา หงส์อุเทน (2561) กล่าวว่า รัชกาลที่ 3 ทรงสั่งสมความรู้เรื่องการช่างมาต้ังแต่เมื่อครั้งเป็นพระ

เจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ สถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นการนำเอาระบบ

การก่อสร้างแบบจีนมาใช้กับสถาปัตยกรรมไทย กล่าวคือ มีการนำเอาระบบเสาสี่เหลี่ยมแบบศาลเจ้าจีนและ

รูปทรงแบบเก๋งจีนมาใช้ เสามักเป็นแบบสี่เหลี่ยม ปลายสอบ ไม่มีบัวหัวเสา ไม่มีคันทวย หลังคาโบสถ์วิหาร มัก

เป็นแบบเก๋งจีน หน้าบันมักเป้นแบบก่อปูนเต็มผนังแล้วปั้นปูนเป็นลายดอกไม้ ใบไม้ รูปสัตว์ หรือประดับด้วย

กระจกสี หรือกระเบื้องสีลวดลายแบบจีน หน้าจั่วไม่มีเครื่องตกแต่งจำพวกช่อฟ้า  ใบระกา แต่เปลี่ยนมาใช้

ปั้นลมแบบจีน โครงสร้างหน้าบันได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับรูปแบบใหม่ของเครื่องบนหลังคา โดยใช้เสา

ระเบียงรับชายคาด้านล่างสุด แล้วตั้งเสาตุ๊กตาวางพาดกับหัวเสาเพื่อรับขื่อของจั่วหลังคาตอนบน โดยวัดราช

โอรสเป็นวัดแรกในการก่อสร้างในรูปแบบดังกล่าว ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นวัดต้นแบบในการก่อสร้างวัดในสมัย

รัชกาลที่ 3 เช่น วัดเทพธิดาราม วัดเศวตฉัตร วัดกัลยาณมิตร  (รูปที่ 16, 17) 

ในสมัยรัชกาลที่ 3 เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เกิดพุทธสถาปัตยกรรมแบบใหม่ขึ้นในสยาม กล่าวคือ มีแนวคิด

ที่นำกระเบื้องหรือถ้วยกระเบื้องมาใช้ในการตกแต่งแทนการปิดทอง หรือประดับกระจก ทำให้สิ่งก่อสร้างต่าง 

ๆ มีสีสันและลวดลายที่สวยงามคงทน ส่วนสถาปัตยกรรมของรัชกาลที่ 3 ที่แตกต่างจากรูปแบบที่กล่าวไป

ข้างต้น คือการสร้างโลหะปราสาท ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้โลหะปราสาทแทนเจดีย์ โดยเป็นการออกแบบตาม

สันนิษฐานและความเอื้ออำนวยของวัสดุ และความสามารถของช่างไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงโปรดฯ ให้สร้างโลหะปราสาทขึ้นมีลักษณะเป็นอาคารยอดปราสาท 7 ชั้น มียอดปราสาทรวมทั้งหมด 37 
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ยอด สัญลักษณ์แทนโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ อันเป็นหลักธรรมไปสู่มรรคผลนิพพาน โลหะปราสาทนี้เป็น

การสร้างขึ้นแทนพระเจดีย์ ชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ (รูปที่ 9) 

 

วัดในเขตฝั่งพระนคร  

วัดสุทัศน์เทพวราราม 
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 

- รัชกาลที่ 3 ทรงดำเนินการสร้างต่อจากรัชกาลที่ 1 
โดยทรงดำเนินการสร้างพระระเบียง พระอุโบสถ 
ศาลาการเปรียญ หล่อพระประธานในพระอุโบสถ 
นามว่า พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ (รูปที่ 10) 
บรรจุพระบรมธาตุ หล่อพระเจดีย์ เป็นต้น และ
โปรดให้มีการฉลองสมโภชพระอาราม และ
พระราชทานนาม วัดสุทัศน์เทพวราราม  

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ (วัดสลัก)  
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 

- รัชกาลที่ 3 โปรดให้สถาปนาใหม่ทั้งพระอาราม 
โดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ ใหไ้ด้มากท่ีสุด  
- พระระเบียง รัชกาลที่ 3 โปรดให้ซ่อมแซม 
- ศาลาการเปรยีญ รัชกาลที่ 3 สร้างแทนหลังที่
สมเด็จพระบวรเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงสร้าง  
- กุฏิเสนาสนะ รัชกาลที่ 3 โปรดให้รื้อทั้งหมด แล้ว
สร้างเป็นตึกก่ออิฐถือปูนหลังคาเครื่องไม้  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 

- รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ใหบู้รณปฏิสังขรณ์ เป็น
การใหญ่ การบูรณะครั้งนี้เปรียบเสมือนการสถาปนา
ขึ้นใหม่ เนื่องจากวัดมีความชำรุดทรุดโทรมมาก  
- พระมณฑป รัชกาลที่ 3 โปรดให้รื้อสร้างใหม่ เป็น
มณฑปก่ออิฐถือปูน ประดับด้วยกระเบ้ืองเคลือบ
และกระเบื้องถ้วยสี  
- พระวิหารพุทธไสยาสน์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ พื้นพระบาทประดับ
มุกเป็นภาพมงคล 108 ประการ (รูปที่ 11) ผนังพระ
วิหารเป็นภาพจิตรกรรม เพดานและเสา เปน็ลาย
ทองบนพื้นแดง  
- พระมหาเจดยี์ องค์ที่ 2 และ 3 (รูปที่ 12, 13) 
รัชกาลที่ 3 โปรดให้สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศแก่รัชกาลที่ 2 
ส่วนอีกองค์เป็นของรัชกาลที่ 3 
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วัดสังเวชวิศยาราม 
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 

- รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะ 
และทำการย้ายพระอุโบสถไปสร้างในสถานที่ตั้ง
ปัจจุบัน  

วัดสระเกศ  
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร 

- รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
บูรณปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งพระอาราม และสร้างสิ่งต่าง ๆ 
เพิ่มขึ้นอีก เช่นภาพเขียนในพระอุโบสถ ศาลาการ
เปรียญ พระวิหาร  
- รัชกาลที่  3 โปรดฯ ให้ก่อพระเจดีย์ภูเขาทองตาม
แบบอย่างที่ปรากฏในพระนครศรีอยุธยา แต่ฐาน
เจดีย์ทรุดจึงต้องหยุดสร้าง 

วัดราชนัดดารามวรวิหาร  
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 

- รัชกาลที่ 3 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
เจ้าพระยายมราช (บุนนาค) จัดหาสถานที่สร้างพระ
อาราม เพื่อพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระเจ้าหาน
เธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมมนสัวัฒนาวดี  
- พระอุโบสถเป็นอาคารทรงโรง หน้าบันลงรักปิด
ทองประดับกระจก ภายในประดิษฐานพระเสฏฐตม
มุนี ที่รัชกาลที ่3 โปรดให้หลอ่ด้วยทองแดง (รูปที่ 
14) 
- โลหะปราสาท สร้างโดยรัชกาลที่ 3 ทีท่รงมีพระ
ราชศรัทธาที่จะทำนุบำรุงศาสนาให้เจรญิรุ่งเรือง 
โลหะปราสาทนี้เป็นมีลักษณะทางศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมแบบไทย เป็นปราสาท 3 ชั้น มียอด
ทั้ง 37 ยอด 

วัดเทพธิดารามวรวิหาร 
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร  

- รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้า
วิลาส พระราชธิดาองค์ใหญ่ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ) ซึ่งได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์
ส่วนพระองค์ก่อสร้างด้วย  
- พระอารามนี้ประดับด้วยเครื่องกระเบ้ืองเคลือบ
และตุ๊กตาจีน 
- พระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูป
สลักด้วยศิลาขาว รัชกาลที่ 3 โปรดให้อันเชิญไปจาก
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พระบรมมหาราชวัง ต่อมารัชกาลที่ 9 ได้
พระราชทานนามว่า พระพุทธเทววิลาส (รูปที่ 15) 

วัดปรินายกวรวิหาร 
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 

- ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง และสร้างต่อจาก
เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  

วัดจักรวรรดิราชาวาวรมหาวิหาร 
พระอารามหลวงชั้นโ? ชนิดวรมหาวิหาร 

- รัชกาลที่ 3 พระราชทานพระบาง นครเวียงจันทน์
ที่ได้รับจากเจ้าพระยาบดินทร์เดชา มาประดิษฐานที่
วัดแห่งนี ้
- รัชกาลที่ 4 โปรดฯ ให้อันเชิญ พระบางกลับไป
ประดิษฐานที่หลวงพระบาง  
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 ในการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนั้นเปรียบเสมือนการสถาปนาวัดขึ้นใหม่เนื่องจากวัดมี

ความชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก มีการขยายอาณาเขตของวัดเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีการสร้างเพิ่มอีกหลาย

รายการ เช่น พระมหาเจดีย์เพิ่มอีกสองรัชกาล วิหารพระพุทธไสยยาสน์ การทำแผ่นจารึกตำรายา 

จดหมายเหตเุรื่อง 
สำเนาจารึกแผ่นศิลาว่าด้วยการปฏิสังขรณ์ วัดพระเชตพุน 

      บรมนารถบรมบพิตรพระพุทธิเจ้าอยู่หัวผู้เปนพระบรมราชนัดดา เสดจ์เสวยมไห
ศวรรยาธิปัดราชสวรรตติวงษ์ ดำรงพิภพกรุงเทพมหานคร บวรทวาราวดีศรีอยุทธยาม
หาดิลก ภพนพรัตนราชธานีบัริรมย์ อุดมราชนิเวดน์มหาสถาน  
     เสดจ์พระราชดำเนิรโดยสถลมารค พร้อมด้วยพระบรมวงษานุวงษ์แลเสนาพฤทฒา
มาตย์ ราชบรรพสัจโดยเสดจ์หย่างขัติยราชประเพณีย์ มาทรงถวายพระกถินทาน ณะ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราวาศวรมหาวิหารพระอารามหลวง ทอดพระเนตร์เหนพระอุ
โบศถ พระวิหาร พระระเบียง แลกุฎีเสนาศนะทังปวง ซึ่งพระบาทสมเดจ์พระพุทธยอด
ฟ้าพระบรมไอยกาธิราชทรงสถาปนาไว้โดยประณีตแค่ในก่อนล่วงกาลกำหนดนานมาถึง
สามสิบเอ็ดปีนั้นชำรุดปรักหักพังเปนอันมาก ทรงพระราชศรัทธาจะปฏิสังขรณะโดย
พระกระมลหฤไทยกอประด้วยพระกตัญญูกัตเวทีธรรมสุจริต จะสนองพระเดชพระคุณ
ให้บริบูรรณงามดังเก่า แลทิกุฎีเสนาศนะสงฆนั้นก็ทรงพระราชศรัทธาจักถาปนาเพิ่ม
ส่วนพระราชกุศลให้มากขึ้น จะให้ขยายที่ใหญ่ออกไปว่าที่เดิม... 
     ...อนึ่ง พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพ็ชญดาญาณพระองค์เดิมนั้นชำรุด ก็ทรงปฏิสังขรณะ
ขึ้นมาใหม่ ประดับกระเบื้องถ้วย กระเบื้องพิมเคลือบเปนลวดลายต่างต่าง แล้ วทรง
สถาปนาพระมหาเจดีย์ใหญ่สูงเสมอกันขึ้นอีกสองพระองค์ เปนสามพระองค์ทังเดิม... 

 (ศานติ ภักดีคำ, บก 2552: 86, 90)  
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วัดในเขตฝั่งธน 

วัดอรุณราชวราราม 
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 

- พระปรางค์วัดอรุณรัชกาลที่ 3 ทรงสร้างต่อจาก
รัชกาลที่ 2 เป็นพระปรางค์ที่สร้างด้วยการก่ออิฐถือ
ปูน ประดับด้วยกระเบ้ืองเคลือบสีต่าง ๆ  

วัดโมลีโลกยาราม 
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร 

- พระอุโบสถ และพระพุทธรูปได้รับการปฏิสังขรณ์
จากรัชกาลที่ 3 และได้รับการพระราขทานนามใหม่ 
ว่า วัดโมลีโลกยาราม 

วัดรัชฎาธิฐานราชวรวิหาร 
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร 

- รัชกาลที่ 3 โปรดฯ ให้ปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ เช่น กุฏิ 
หอสวดมนต์ หอไตร และใหส้ร้างหอระฆังขึ้นใหม่  

วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร 
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 

- รัชกาลที่ 3 ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สถาปนา
วัดขึ้นใหม่ และพระราชทานนาม เพื่อเป็นการระลึก
ถึงเจ้าจอมน้อย ธิดาของพระยาพลเทพ ซึ่งมี
ความสามารถในการเล่นละครอิเหนา  

วัดหงส์รัตนาราม 
วัดหลวงช้ันโท  

- รัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสังขรณ์ 

วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร 
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร 

- รัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งวัด มีการสร้าง
พระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ เปน็ต้น 

 วัดราชโอรสาราม 
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร  

- เดิมช่ือวัดจอมทอง  
- รัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสังขรณ์ไว้ขณะดำรงพระยศเป็น
พระเจ้าลูกยาเธอ รัชกาลที่ 2 พระราชทานามให้ใหม่  

 

วัดในการบูรณปฏิสังขรณใ์นสมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศักดิพลเสพ  

 (กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 3)  

 วัดบวรนิเวศวหิารราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวหิาร) 

 ในการสร้างวัดนี้ พระประธานในพระอุโบสถ คือพระสุวรรณเขต ตั้งอยู่ด้านในสุด สมเด็จพระบวรราช

เจ้ามหาศักดิพลเสพ ให้ทำการอันเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระพุทธรูปโลหะ ลงรักปิด

ทอง โดยพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าของพระสุวรรณเขต คือพระพุทธชินสีห์ สมเด็จพระบวรราชเจ้า

มหาศักดิพลเสพให้ทำการอันเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก  

 แม้ว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ เป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ แต่พระอุโบสถก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ดี จนเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเชิญเจ้าฟ้ามงกุฎ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ) ซึ่ง

ขณะนั้นทรงผนวชอยู่ มาครองวัดแห่งนี้ และให้มีการจัดขบวนแห่ให้อย่างสมพระเกียรติ พร้อมพระราชทาน
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นามวัดนี้ใหม่ว่า วัดบวรนิเวศวิหาร นั้น และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เมื่อครั้งยังเป็นวชิรญาณภิกษุ ได้

ย้ายมาประทับอยู่ที่วัดนี้ การจัดการดูแล ปรับปรุง สร้างเสริมในสิ่งต่าง ๆ จึงล้วนแต่อยู่ในการดูแลของพระองค์

แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพจิตรกรรมภายใน ที่ได้มีการทำซุ้มสาหร่ายมีตรามงกุฎ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของ

พระองค์ การทรงขอพระบรมราชานุญาตในการขยายเขตพัทธสีมาออกมาให้ครอบคลุม โดยการผูกสีมาใหม่นี้ 

ไม่ได้มีใบเสมาเป็นตัวกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจน แต่เป็นการใช้ต้นจันท์ และบ่อน้ำเป็นตัวกำหนดขอบเขต 

ตามที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาติให้ใช้เครื่องกำหนดสีมาไว้ 8 ประการ คือ ภูเขา ศิลา ป่าไม้ ต้นไม้ จอมปลวก 

หนทาง น้ำ แม่น้ำ (วารุณี และคณะ 2553: 338 – 343) แม้แต่พระเจดีย์ที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพล

เสพ ได้เริ่มสร้างไว้ ก็ไม่ทันเสร็จสมบูรณ์ดีก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน พระวชิรญาณภิกขุ ก็ทรงสร้างต่อจนแล้วเสร็จ

ภายในช่วงรัชกาลที่ 3  

 วัดที่สร้างหรือปฏิสังขรณ์โดยเจ้านายในราชวงศ์ 

- วัดทองธรรมชาติวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร  

เดิมเรียกว่า วัดทองบน ซึ่งอยู่คู่กับวัดทองล่าง (วัดทองนพคุณ) พระองค์เจ้ากุ พระขนิษฐภคินี ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ หรือที ่รู ้จักกันในนาม เจ้าครอกวัดโพธิ ์ กับพระสวามี มีพระศรัทธา

ปฏิสังขรณ์ขึ้นในรัชกาลที่ 3  

 - วัดราชบุรณราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร 

 - วัดเครือวัลย์วรวิหาร พระอามรามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร  

 เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา เจ้าจอมเครือวัลย์ในรัชกาลที่ 3 ได้ปฏิสังขรณ์แล้วถวายเป็นพระ

อารามหลวง  
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รูปที่ 7, 8 

จารึกเกี่ยวกับทางการแพทย์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) 
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รูปที่ 9 

โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร 
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รูปที่ 10 

พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระประธานในพระอุโบสถ วัดสุทศัน์เทพวราราม 
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รูปที่ 11 

พื้นพระบาทพระพุทธไสยาสน์ ประดับมุกเป็นภาพมงคล 108 ประการ 
 

 

ที่มา: www.watpho.com 
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รูปที่ 12 

พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาม) 

 

 พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเพื่ออุทิศ

แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พระบรมราชชนก) ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาว เป็นเจดีย์

ประจำรัชกาลที่ 2  
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รูปที่ 13 

พระมหาเจดีย์มุนีบัตบริขาร (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาม) 

 

 พระมหาเจดีย์มุนีบัตบริขาร ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลือง สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 3  
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รูปที่ 14 

พระเสฏฐตมมุนี พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชนัดดารามวรวิหาร 
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รูปที่ 15 

หลวงพ่อขาว หรือ พระพุทธเทววิลาส พระประธานภายในพระอุโบสถ วัดเทพธิดารามวรวิหาร

 

ที่มา www.watthepthidaramqr.com 
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รูปที่ 16 

พระวิหารวัดเทพธิดาราม 

 

 

รูปที่ 17 

หนา้บนัพระวิหาร วดัเทพธิดาราม 
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 2.4 รัชกาลที่ 4 : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

2.4.1 สภาพบ้านเมืองและบริบททางประวัติศาสตร์ 

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  เสด็จออกทรงผนวชเมื่อ พ.ศ. 5366 ถึง พ.ศ. 5394 มีพระ

นามระหว่างทรงผนวชว่า วชิรญาโณ ระหว่างทรงผนวชได้ทรง ศึกษาพระพุทธศาสนาจนลึกซึ้ง ทรงมีความ

เชี่ยวชาญในภาษาบาลี สันสกฤต มคธ ทรงสมาคมกับ ชาวต่างชาติ จนมีความสามารถในด้านภาษา และทรงมี

ความสนพระทัยในเรื่องของดาราศาสตร ์ 

 ในด้านศาสนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทรง

ศึกษาพระธรรมอย่างถ่องแท้ มีการตรวจสอบพระคัมภีร์วินัยในพระไตรปิฎกอย่างละเอียด และทรงวางระเบียบ

พระสงฆ์ขึ้นมาใหม่ มีการก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุกติกนิกาย ขึ้นด้วยเหตุผลที่ว่าพระภิกษุในมหานิกาย นั้นมี

ความย่อหย่อนในพระธรรมวินัย พุทธศาสนาในไทยจึงมี 2 นิกาย ตั ้งแต่นั ้นมา คือ “มหานิกาย” และ 

“ธรรมยุติกนิกาย” พระสงฆ์ในธรรมยุติกนิกาย ได้รับการสถาปนาขึ้นด้วยด้วยหลักการบูรณาการระหว่างความ

เป็นพระสงฆ์ของไทยและพระสงฆ์รามัญ ที่รัชกาลที่ 4 ทรงเช่ือว่าการสืบพระศาสนาของพระสงฆ์รามัญนั้นผ่าน

การชำระมาอย่างเข้มงวด การตั ้งคณะสงฆ์ธรรมยุกติกนิกาย ขึ ้นนั ้นเป็นการสานต่อพระประสงค์ของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่ต้องการให้พุทธศาสนาเป็นเสาหลักของจริยธรรมในการจัดระเบียบ

สังคม การปฏิรูปพุทธศาสนาในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น เน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงวัตรปฏิบัติของคณะสงฆ์ด้วยการ

เริ่มปฏิบัติที่พระองค์เองก่อน และจึงนำมาสอนพระภิกษุรูปอื่น ๆ เมื่อพระองค์ทรงลาสิกขาจากสมณเพศแล้ว

นั้น ก็ได้มีการส่งพระสงฆ์ของฝ่ายธรรมยุติกนิกายไปยังหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปโดยทั่วถึง นอกจาก

เหตุผลในเรื่องของการย่อหย่อนในพระธรรมวินัยแล้วเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ อีกเหตุสำคัญใน

การปฏิรูปศาสนา คือ อิทธิพลของชาติตะวันตกที่แผ่ขยายเข้ามา ทำให้โลกทัศน์ของชนขั้นนำเปลี่ยนไปมีการ

นำหลักของเหตุและผลมาใช้มากขึ้น และอิงกับหลักวิทยาศาตร์ พระองค์ทรงพยายามปฏิเสธความเชื่อในเรื่อง

พุทธภูมิ และพยายามผลักเอาพราหมณ์ออกจากพุทธ เพราะคติความเชื่อดังกล่าวขัดแย้งกับหลักวิทยาศาสตร์ 

(เด่นพงษ์ แสนคำ และคณะ 2565)  

 พระองค์ทรงแก้ไขพระราชพิธีจองเปรียง ที่แต่เดิมนั้นต้องทำการบูชาเทพทั้ง 3 องค์ คือ พระศิวะ พระ

วิษณุ และพระพรหม แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เปลี่ยนให้มาบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในจุฬามณี

เจดีย์แทน อย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ก็ยังคงไม่สามารถปฏิเสธคติความเชื่อดังกล่าวออกไป

ได้ทั้งหมดเนื่องจากเป็นคติความเชื่อที่แนบแน่นอยู่กับพุทธศาสนามาเป็นเวลานาน จึงทำได้เพียงการปฏิเสธ

ความเชื่อหรือพิธีกรรมบางประการที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อโบราณราชประเพณี ส่วนความเชื่อบางประการที่

วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยถ่องแท้ก็ยังคงปรากฏอยู่ในพุทธศาสนา เช่น เทวดา ในทัศนะของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ยังคงเป็นเทวดาที่ปรากฏอยู่ในไตรภูมิ คือ ยังคงมีเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นต่าง ๆ 
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และเหตุของการเป็นเทวดานั้นก็เกิดจากการปฏิบัติกุศลกรรม ซึ่งมนุษย์ธรรมดา ก็สามารถเป็นเทวดาได้ เรียก

ได้ว่าเป็นการปฏิเสธคำอธิบายโลกและจักรวาลคติจักรวาลทางพุทธศาสนาในเชิงภูมิศาสตร์ แต่ไม่ได้ปฏิเสธใน

เรื่องของนรก สวรรค์ หรือภพภูมิต่าง ๆ เพราะพุทธศาสนาอิงอยู่กับเรื่องกฎแห่งกรรมที่มีความสัมพันธ์กับภูมิ 

(นริศ อาจยืนยง 2553: 93, 96)  

     “...การที่ยกโคมขึ้นนั้น ตามคำโบราณกล่าวว่ายกขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม คือ 
พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม การซึ่งบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสามนี้เป็นต้นตำราแทใ้น
เวลาถือไสยศาสตร์ แต่ครั้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงนับถือพระพุทธศาสนา ก็กล่าวว่า 
บูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณีในดาวดึงส์ภิภพ และบูชาพระพุทธบาท ซึ่งปรากฎ
อยู่ ณ หาดทราย เรียกว่า นะมะทานที เป็นที่ฝูงนาคทั้งปวงสักการะบูชาอยู่ แต่ถึงว่า
โคมชัยที่อ้างว่าบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธบาท ดังนี ้แล้ว ก็ยังเป็นพิธีของ
พราหมณ์ คือตั้งแต่เริ่มพระราชพิธี พราหมณ์ก็เข้าพิธีที่โรงพิธีในพระบรมมหาราชวัง 
และถวายน้ำพระมหาสังข์ตลอดทั้งวัน จนลดโคม เทียนซึ่งจะจุดในโคมนั้นก็ทาเปรียง 
คือไขข้อพระโคซึ่งพราหมณ์นำมาถวายทรงทา การที่บูชากันด้วยน้ำมันไขข้อโคนี้ก็เป็น
ลัทธิแท้ เป็นธรรมเนียมสืบมา...  
     จนแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า การพระราช
พิธีทั้งปวง ควรให้เนื่องด้วยพระพุทธศาสนาทุก ๆ พระราชพิธี...” 

(จุลจอมเกล้า, พระบาทสมเด็จพระ 2556: 52) 
 

 สภาพบ้านเมืองในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ราษฎรยังอาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งฝั่งพระนคร

และธนบุรี และรอบพระบรมมหาราชวังจนกระทั่งถึงเขตกําแพงพระนคร โดยเสนาบดี ขุนนาง ข้าราชการ ปลูก

บ ้ า น เ ร ื อ น อ ย ู ่ ใ ก ล ้ พ ร ะ บ ร ม ม ห า ร า ช ว ั ง  เ พ ื ่ อ จ ะ ไ ด ้ เ ข ้ า เ ฝ ้ า ร ั บ ใ ช ้ เ บ ื ้ อ ง 

พระยุคลบาทได้รวดเร็ว เช่น เรือนของ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) อัครมหาเสนาบดี

กลาโหม สมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาพิชัยญาติ (ทิต บุนนาค) เสนาบดีกรมพระคลังสินค้า เจ้าพระยานิกร

บดินทร์(โต กัลยาณมิตร) อัครมหาเสนาบดีมหาดไทย ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ฟากแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรีเยื้องกับ

พระบรม มหาราชวัง บริเวณหน้าวัดประยูรวงศาวาสจนถึงบริเวณวัดกัลยาณมิตร (ปากคลองบางหลวง) (สุรพล 

วิรุฬหร์ักษ์ 2543) 

 แต่อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติน้ัน

เป็นช่วงเวลาที่ชาติตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสยาม ทั้งทางด้านการปกครอง และการค้า วิทยาการต่าง ๆ 

ถูกถ่ายทอดโดยชาติตะวันตก โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2398 รัฐบาลอังกกฤษส่งทูตเข้ามาเจริญพระราชไมตรี และ

ขอเข้ามาทำสนธิสัญญา ยิ่งทำให้สยามกลายเป็นสยามใหม่ที่มีการพัฒนาปรับปรุงในทุก ๆ ทาง โดยเฉพาะใน
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เรื่องของการค้าสยามก้าวเข้าสู่การค้าแบบเสรี มีผลทำให้เกิดการผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น ทำให้ต้องส่งเสริม

การเพิ่มผลผลิตเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะข้าว ด้วยการยกเว้นและเก็บภาษีในราคาต่ำที่ดินทำนาที่บุกเบิกใหม่ 

อีกทั้งยังมีการลดหย่อนเวลาการเกณฑ์แรงงานในฤดูทำนา นอกจากพื้นที่นอกเมืองจะชยายเพ่ือทำการปลูกข้าว

แล้ว อาณาเขตของกรุงเทพมหานคร ก็ได้ขยายมากขึ้น เนื่องจากผู้คนเพิ่มจำนวนขึ้นหลายเท่า จึงโปรดเกล้าฯ

ให้ขยายเขตพระนครออกไปและให้ขุดคลองคูพระนครออกไปอีกชั้นหนึ่ง คือ ปากคลองด้านทิศใต้ออกไปริมวัด

แก้วแจ่มฟ้า ปากคลองทิศเหนือออกไปริมวัดเทวราชกุญชร พระราชทานนามว่า คลองผดุงกรุงเกษม  ด้าน

บริเวณรอบนอกคลองคูเมืองชั้นนอก (คลองผดุงกรุงเกษม) ทางใต้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรดให้ขุดคลองตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษมตรงหัวลําโพงต่อไปจนถึงคลอง พระโขนง ตามคําขอร้องของ

ชาวต่างชาติเพื่อจะใช้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารร้านค้า เป็นที่ค้าขายในเขตปากคลองพระโขนงมาจนถึงบางนา 

และได้พระราชทานที่ดินตั้งแต่ปากคลองผดุงกรุงเกษม ริมถนนเจริญกรุง จนกระทั่งถึงถนนสีลมให้กับกงสุล

ชาติต่าง ๆ เช่น โปรตุเกส เยอรมัน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส นอกจากนี้แล้วรัชกาลที่ 4 ยังโปรดฯ ให้

ขุดคลองเชื่อมพระนครกับหัวเมืองและหัวเมืองกับหัวเมืองอีก 7 สาย คลองมหาสวัสดิ์  คลองภาษีเจริญ คลอง

บางลี่ คลองลัดยสาร คลองลัดขุนเมืองสมุทรสาคร คลองเจดีย์ และคลองดําเนินสะดวก โดยเฉพาะคลองดําเนิน

สะดวก และคลองภาษีเจริญ ซึ่งเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำนครชัยศรี เป็นเส้นทางขนส่ง

ข้าว อ้อย น้ำตาล สู่ตลาด และโรงงาน เพื่อส่งออก และยังมีการตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสาย คือ ถนนบำรุง

เมือง ถนนเจริญกรุงตอนใน ถนนเจริญกรุงตอนนอก ถนนตรง (ปัจจุบันคือถนนพระราม4) ถนนเฟื่องนคร การ

ก่อสร้างถนนทั้งหมดเสร็จสิ้นเมื่อ พ.ศ. 2407 และโปรดให้มีการฉลอง 3 วัน 3 คืน โดยมีการจุดดอกไม้ไฟที่หน้า

พระที่นั่งไชยชุมพลและทรงออกเสด็จไปประพาสถนนใหม่ทุกสายที่สร้างขึ้น  

 สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง เป้นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการที่ทำให้สยามในเวลานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสังคม แม้ว่าสารำคัญของสนธิสัญญาเบาว์ริ่งจะมุ่งเน้นไปในเรื่องเศรษฐกิจ แต่ก็

เป็นเหตุให้สังคมไทยต้องมีการปรับปรุงไปพร้อม ๆ กันเนื่องจากระบบการค้าแบบใหม่ไม่สามารถขยายตัวได้

ภายใต้สังคมแบบเก่า การผลิตเพื่อการส่งออกที่ขยายพื้นที่ออกไปนอกตัวเมือง ทำให้ต้องมีการจัดการการคม

นาเพ่ือขนส่งสินค้า พ่อค้าต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาในสยาม ก็เป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้สยามต้องมีการ

พัฒนาด้านการคมนาคมเพ่ือการค้าและการส่งออก  

2.4.2 สุนทรียศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรม นาฏกรรม และวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 

นาฏยกรรม  

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2543) กล่าวว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัตินั้น ภายในพระบรม มหาราชวังไม่มีละครผู้หญิงของหลวงมาตลอดรัชกาลก่อน คงมีแต่ละครผู้หญิงใน
กรมพระราชวังบวร มหาศักดิ์พลเสพ (ในรัชกาลที่ 3)  



- 69 - 
 

ละครผู้หญิงของหลวงเกิดขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4 ก็เนื่องด้วยสมเด็จพระนางโสมนัสวัฒนาวดี พระ
บรมราชินี ทรงทราบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยการละคร และมิได้รังเกียจการ
เล่นละครอย่างรัชกาลที่ 3 จึงทรงเริ่มหัดเด็กผู้หญิงขึ้นเป็นละครคณะหนึ่งในพระบรมมหาราชวัง แต่ยังมิทันได้
แสดงพระนางโสมนัสวัฒนาวดีก็สิ้นพระชนม์ ต่อมามีช้างเผือกเชือกแรก คือ พระวิมลรัตนกิริณี พระองค์จึงทรง
ปรารภว่าในสมัยรัชกาลที่ 2 เคยมีละครหลวงสมโภชช้างเผือกตามแบบโบราณราชประเพณี จึงโปรดให้ตัว
ละครหลวงสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งยังมีชีวิตอยู่กับละครเด็กผู้หญิงที่ได้ฝึกหัดไว้โดยสมเด็จพระนางโสมนัสวัฒนาวดี 
ร่วมกันจัดแสดงสมโภช เพื่อให้ทันรับช้างเผือกเชือกที่ 2 คือ พระวิสุทธิรัตนกิริณี ในปี พ.ศ.2397 จึงนับได้ว่ามี
ละครผู้หญิงของหลวง กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึ่ง (ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา 2507) อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่านาฏยศิลป์เป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาประเทศ จึงทรงพระราชทานพระราชานุญาตใน
การให้เสรีภาพทางการแสดงละคร โดยยกเลิกระเบียบธรรมเนียมข้อหวงห้ามตามที ่เคยปฏิบัต ิกัน
มา ขณะเดียวกันก็ทรงระมัดระวังห้ามมิให้พวกละครแต่งตัวเลียนแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องยศชั้นสูงบาง
ชนิดด้วยการเห็นเป็นเรื่องต่ำสงู พระองค์จึงโปรดให้มีประกาศว่าด้วยละครผู้หญิงในปี พ.ศ.2398    

หลังจากประกาศทำให้ ละครผู้หญิง เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในคณะละครต่าง ๆ จากความนิยมนี้
เองคณะละครของผู้มีบรรดาศักดิ์ซึ่งเคยมีละครไว้เพื่อความบันเทิงและเพื่อประดับเกียรติยศของตนนั้น จึงเริ่ม
คิดหารายได้จากการรับจ้างแสดงละครผู้หญิงของตน เพราะคนนิยมละครผู้หญิงแสดงแบบหลวงกันมาก จึง 
ทําให้เกิดการตั้งภาษีโขนละครขึ้น (กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (2516) 

 

ประกาศว่าด้วยละครผู้หญิง 

ด้วยพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณา
โปรด เกล้าฯ สั่งให้ประกาศแก่พระราชวงศานุวงศ์แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายทหาร 
พลเรือนในพระบรมมหาราชวังและพระบวรราชวังให้รู้จงทั่วกันว่า แต่ก่อนในแผ่น ดิน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์แลแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธ เลิศหล้า
นภาไลย ม ีลครผ ู ้หญิ งแต ่ ในว ังหลวงแห ่งเด ียว ด ้วยม ีพระราชบ ัญญัต ิห ้าม  
มิให้พระราชวงศานุวงศ์แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยฝึกหัดลครผู้หญิง เพราะฉะนั้น ข้าง
นอกจึงไม่มีใครเล่นลครผู้หญิงได้  

ครั้งในแผ่นดินพระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่โปรดลครเป็นแต่ว่า
ทรงแช่งชักติเตียนจะไม่ให้ผู้อื่นเล่นถึงกระนั้นก็มีผู้ ลักเล่นเงียบ ๆ อยู่ด้วยกันหลายราย 
มาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัวพระราชวงศานุวงศ์แลข้าราชการ
ผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้ใดเล่นลครผู้ชายหญิง ก็มิได้ "ทรงรังเกียจเลย ทรงเห็นว่ามีลครด้วยกัน
หลายรายดี บ้านเมืองจะได้ครึกครื้น จะได้ เป็นเกียรติยศแผ่นดิน  

เดี๋ยวนี้ท่านทั้งปวงเห็นว่าลครในหลวงมีขึ้น ก็หามีใครเล่นลครเหมือนอย่างแต่
ก่อน ไม่ คอยจะกลัวผิดแลชอบอยู่ การอันนี้มิได้ทรงรังเกียจเลย ท่านทั้งปวงเคยเล่นอยู่ 
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ก่อนอย่างไรก็ให้เล่นไปเถิด ในหลวงมีการงานอะไรบ้างก็จะได้โปรดให้หาเข้ามา เล่น
ถวายทอดพระเนตรบ้าง จะได้พระราชทานเงินโรงรางวัลให้บ้าง ผู้ใดจะเล่นก็ เล่นเถิด 
ขอยกแต่รัดเกล้ายอดอย่าง 1 เครื่องแต่งตัวลงยาอย่าง 1 พานทองหีบ ทองเป็นเครื่อง
ยศอย่าง 1 เมื่อบททําขวัญยกแต่แตรสังข์อย่าง 1 แล้ว อย่าให้ฉุด บุตรชาย บุตรหญิงที่
เขาไม่สมัครเข้ามาเป็นลคร ให้เขาได้ความเดือดร้อนอย่าง 1 ขอห้ามไว้แต่การเหล่าน้ี ให้
ท่านทั้งปวงเล่นไปเหมือนอย่างแต่ก่อนเถิด..  

ประกาศมา ณ วันอังคาร เดือน 9 แรม 7 ค่ำ ปีเถาะ สัปตศกจุลศักราช 1217” 

(กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ 2516) 
 

มนตรี ตราโมท (2540) กล่าวว่าในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พบว่ามีละครซึ่ง 
ชนิดใหม่ 5 อย่างด้วยกันคือ ละครเสภา ละครชาตรี ละครชาตรีของหลวง ละครหน้าจอ และละคร ผสม
สามัคคี  

- ละครเสภา เป็นการดําเนินทางละครโดยใช้การขับเสภาทํานองต่าง ๆ แทนการร้องร่าย เมื่อขับเสภา

เป็นลํานําให้ตัวละครใช้บทแล้ว จึงให้ปี่พาทย์รับและอาจมีเพลงร้องประกอบบ้างใน บางแห่ง ละครเสภาเหมาะ

สําหรับการนํากลอนหนังสืออ่าน หรือนิทานคํากลอน เช่นขุนช้างขุนแผน ที่นิยมใช้ขับเสภาอยู่ก่อนแล้วมาเพิ่ม

ตัวละครรําเข้าให้ดูเป็นละคร เครื่องแต่งกายก็ใช้ชุดสามัญแทน 

- ละครชาตรี อันที่จริงละครชาตรีในกรุงเทพมหานครนั้น สืบทอดมาจากยุคธนบุรี จนในสมัยรชักาลที่ 

3 ได้มีพวกโนราอพยพตามกองทัพเจ้าพระยาพระคลังเข้ามาอีกครั ้งหนึ ่ง  ในครั ้งนั ้นโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง 

บ้านเรือนอยู่ที่ถนนหลานหลวง มีคนนิยมว่าจ้างไปแสดงแก้บนด้วยเห็นว่ามีวิทยาคมทําให้การแก้บนศักดิ์สิทธิ์

กว่าละครชนิดอื่น ๆ ครั้นมีพระราชานุญาตให้หัดผู้หญิงเล่นละครได้ ละครโนราจึง ปรับปรุงการแสดงของตน

โดยนําผู้หญิงมาแสดงเป็นตัวนางแทนผู้ชาย 

- ละครชาตรีของหลวง ละครชาตรีของหลวง เป็นละครชาตรีแสดงอย่างโนราปักษ์ใต้ แต่ให้ผู้หญิง
แสดงทั้งโรง ละครชนิดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพระองค์เจ้าปัทมราช พระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิง
หนาทในรัชกาลที่ 1 ขอพระราชทานพระราชานุญาตรัชกาลที่ 4 กลับไปนครศรีธรรมราชเพื่อรักษาพยาบาล
เจ้าจอมมารดาของท่าน และได้ทรงหัดละครผู้หญิงขึ้นที่เมืองนคร เมื่อเจ้าจอมมารดาถึงอนิจกรรมก็เสด็จกลับ 
พระนครและพาละครผู้หญิงมาด้วย และถวายตัวแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดให้
แสดงเป็นละครชาตรี จึงมีละครชาตรีของหลวงขึ้น 

- ละครหน้าจอ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2543) กล่าวว่า รูปแบบการแสดงละครหน้าจอ น่าจะคล้ายคลึงกับ
โขนหน้าจอของกรมศิลปากรในปัจจุบัน คือ เป็นการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ บนเวทียกพื้นหน้าจอหนังใหญ่ มี
ประตูเข้าออก ซ้ายเวทีตั้งตัวสมมุติ เป็นฉากลงกาของทศกัณฐ์ขวาเวทีเป็นฉากพลับพลาของพระราม ปี่พาทย์
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คงวางหน้าเวทีแบบหนังใหญ่ จึงจะฟังเสียงร้องได้ชัดเจนทั้งคนดูและคนแต่คงต่างกันในเรื่องการร้องรําใช้บทซึ่ง
น่าเป็นไปอย่างละคร ไม่พากย์เจรจาอย่างโขน  

- ละครผสมสามัคคี สมพิศ สุขวิวัฒน์ (2539) กล่าวว่า ละครผสมสามัคคี เป็นละครที่ถือกําเนิดขึ้นใน
ปลายรัชกาลที่ 4 โดยเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธํารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ซึ่งมีคณะละครแสดงตามแบบละครหลวงอยู่
ก่อนเดิม ต่อมาท่านคิดให้การแสดงละครคณะของท่านให้มีรูปแบบที่ต่างออกไป โดยนําเรื่องในพงศาวดารชาติ
ต่าง ๆ มาแสดง เช่น เรื่องราชาธิราช การดําเนินทางละครโดยทั่วไปก็ยังคงรักษา ขนบของละครนอกอยู่นั่นเอง 
การนําองค์ประกอบต่าง ๆ ในเรื่องออกภาษาทั้งเนื้อเรื่อง ทั้งเครื่อง แต่งกาย ทั้งท่ารํา อาจทําให้เจ้าพระยามหิ
นทร์ศักดิ์ธํารงเรียกละครของท่านว่าละครผสมสามัคคี แต่คนดูก็ยังเรียกละครเจ้าคุณมหินทร์อยู่ดี ละครผสม
สามัคคีนี้เป็นที่นิยมมากในรัชกาลต่อมาและเป็นต้นทางของละครสําคัญชนิดหนึ่งที่ต่อมานิยมเรียกว่า ละคร
พันทาง  

นอกจากนี้แล้วยังมีละครอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า แอ่วลาว เป็นละครพื้นเมืองของชาวลาวที่อพยพเข้ามา

เมื่อครั้งกบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ในรัชกาลที่ 3 การละเล่นแอ่วลาวนี้คงจะนิยมกันมากเป็นพิเศษถึงขั้นทํา

ให้คนกรุงเทพหาแอ่วลาวมาเล่นแทนปี่พาทย์ มโหรี และเพลงพื้นบ้านต่าง ๆ ในงานบุญของตน จนดนตรีไทย

ซบเซาลง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าการที่คนไทยหันมานิยมแอ่วลาวส่งผลกระทบใน

เรื่องในการแสดงของไทย ดังนั้นจึงทรงออกประกาศห้ามมิให้เล่นแอ่วลาว 

พ.ศ.2408 
267 ประกาศห้ามมิให้เล่นแอ่วลาว 

ณ วันศุกร์ เดือน 12 แรม 14 ค่ำ ปีฉลู สปัตศก 
มีพระบรมราชโองการดํารัสแก่ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและทวยราษฎรชาว

สยามทุก หมู่ ทุกเหล่า ในกรุงและหัวเมืองให้ทราบกระแสพระราชดําริว่า เมืองไทยเป็น
ที่ ประชุมชาวต่างเพศ ต่างภาษาใกล้ไกลมากด้วยกันมานานแล้ว การเล่นฟ้อนรําขับ 
ร้องของภาษาอย่างต่าง ๆ คงมีมาปะปนเป็นที ่ดู เล่นฟังเล่นต่าง ๆ สําราญ เป็น 
เกียรติยศบ้านเมืองก็ดีอยู่ แต่ถ้าของเหล่านั้นคงอยู่ตามเพศ ตามภาษาของคนนั้น ก็
สมควร หรือไทยจะเลียนเอามาเล่นได้บ้างก็เป็นดีอยู่ว่า ไทยเลียน ใครเลียนได้ เหมือน
หนึ่งประกาศนํามหาชาติว่าอย่างลาวก็ได้ว่าอย่างมอญก็ได้ว่าอย่างพม่าก็ได้  ว่าอย่าง
เขมรก็ได้ ก็เป็นดี แต่จะเอามาเป็นพื้นไม่ควร ต้องเอาอย่างไทยเป็นพื้นอย่าง อื่น ๆ ว่า
เล่นได้แต่แหล่หนึ่งสองแหล่  

ก็การบัดนี้เห็นแปลกไปนัก ชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสําหรับเมืองตัว คือ ปี่
พาทย์ มโหรี เสภา ครึ่งท่อน ปรบไก่ สักรวา เพลงไก่ป่า เกี่ยวข้าว และละครร้องเสีย
หมด พากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่ง ทุกตําบล ทั้งผู้ชายผู้หญิง จนท่านที่มีปี่
พาทย์ มโหรีไม่มีผู้ใดหาต้องบอกขายเครื่องปี่พาทย์เครื่องมโหรี ในที่มีงานการโกนจุก 
บวช นาค ก็หาลาวแคนเล่นเสียหมดทุกแห่ง ราคาหางานหนึ่งแรงถึงสิบตําลึง สิบสอง
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ตําลึง การที่เป็นอย่างนี้ ทรงพระราชดําริเห็นว่าไม่สูงาม ไม่สู้ควรที่การเล่นอย่างลาวจะ
มา เป็นพื้นเมืองไทย ลาวแคนเป็นข้าของไทย ๆ ไม่เคยเป็นข้าลาวจะเอาอย่างลาวมา
เป็น พื้นเมืองไทยไม่สมควร ตั้งแต่พากันเล่นลาวแคน มาอย่างเดียวก็กว่าสิบปีมาแล้ว 
จนการตกเป็นพื้นเมืองแลสังเกตดูการเล่นลาวแคนชุกชุมที่ไหน ฝนก็ตกน้อยร่วง โรยไป 
ถึงปีนี้ข้าวในนารอดตัวก็เพราะน้าป่ามาช่วย เมืองที่เล่นลาวแคนมาก เมื่อฤดูฝน ๆ ก็
น้อย ทํานาเสียไม่งอกงาม ทําขึ้นได้บ้างเมื ่อปลายฝน น้ ำป่ากระโชกมาก็เสีย หมด 
เพราะฉะนั้นทรงพระราชวิตกอยู่ โปรดให้ขออ้อนวอนแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวง ที่คิดถึง
พระเดชพระคุณจริง ๆ ให้งดการเล่นลาวแคนเสีย อย่าหามาดูแลฟัง แลอย่า ให้เล่นเอง
เลย ลองดูสักปีหนึ่งสองปี การเล่นต่าง ๆ อย่างเก่าของไทย คือ ละครฟ้อน รํา ปีพาทย์ 
มโหรี เสภาครึ่งท่อน ปรบไก่ สักรวา เพลงไก่ป่า เกี่ยวข้าวแลอะไร ๆ ที่ เคยเล่นมาแต่
ก่อนเอามาเล่น มากู้ขึ้นบ้าง อย่าให้สูญ เล่นลาวแคนขอให้งดเสีย เลิกเสียสักปีหนึ่งสอง
ปี ลองดูฟ้าฝนจะงามไม่งามอย่างไรต่อไปข้างหน้า ประกาศนี้ ถ้ามีฟังยังขึ้นเล่นลาวแคน
อยู่จะให้เรียกภาษีให้แรง ใครเล่นที่ไหนจะให้ เรียกแต่เจ้าของที่และผู้เล่น ถ้าลักเล่น
จะต้องจับปรับให้เสียภาษีสองต่อสามต่อ  

ประกาศมา ณ วันศุกร์ เดือน 12 แรม 14 คำ่ ปีฉลู สัปตศก”  

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ 2534  
 

วรรณกรรม 

กรมพระยาดํารงราชานุภาพ , สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (2516) กล่าวว่าในรัชกาลที ่  4  
มีคณะละครเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากและต่างแข่งขันกันหาเรื่องแปลกๆ มาแสดงให้ละครคณะของตนเด่นกว่า
คณะอื่น ๆ จึงทําให้มีบทละครใหม่ ๆ เกิดขึ้นในรัชกาลนี้หลายเรื่อง เช่น  

1. บทละครเรื ่องอภัยนุราช ซึ ่งส ุนทรภู ่ แต่งถวายพระองค์เจ ้าดวงประภา พระราชธิดาใน 
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  

2. บทละครเรื่องจันทโครบ แปลงจากนิทานคํากลอนของสุนทรภู่  
3. บทละครเรื่องลักษณวงศ์ แปลงจากนิทานคํากลอนของสุนทรภู่  
4. บทละครเรื่องพระอภัยมณี แปลงจากนิทานคํากลอนของสุนทรภู่  
5. บทละครเรื่องมณีพิไชย  
6. บทละครเรื่องทิพยสังวาลย์  
7. บทละครเรื่องคาวตอนท้าวโสภิณลักนางเทพลีลา  
8. บทละครเรื่องพระสมุทร  
9. บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแต่งงาน แปลงจากนิทานคํากลอนสํานวนเก่า  
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จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า วรรณกรรมการละครของไทยในรัชกาลนี้ได้ขยาย ตัว
ออกไปอย่างกว้างขวางอันเป็นผลมาจากการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจหรือ “นาฏยพานิช” แต่เนื้อหาสาระยังลอก
เลียน เนื้อเรื่องบทละครเดิม ๆ ที่กล่าวถึงท้าวพระยามหากษัตริย์ ยักษ์ อมนุษย์ มีการสู้รบ การติดตาม การลัก
หาพาหนี ซึ่งเรียกกันว่าเรื่อง “จักรๆ วงศ์ๆ” (สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2543) นอกจากนั้นแล้วพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นก็มีมากมาย จนมีการนำมารวบรวมไว้เป็นองค์ความรู้ ยกตัวอย่าง
ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ที่มากกว่า 400 ประกาศ ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ที่แบ่งเป็น 4 ภาค ภาคที่ 1 หมวดวรรณคดี ภาคที่ 2 หมวดราชประเพณีโบราณ ภาคที่ 3 
หมวดราชจารีตโบราณ ภาคที่ 4 หมวดโบราณสถาน พระราชหัตถเลขา ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ณ์ต่าง ๆ 
เช่น พระอาการประชวรในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีนาถ ซึ่งพระราชหัตถเลขา คือจดหมายซึ่งพระ
เจ้าแผ่นดินทรงแต่งเอง หรือเขียนเอง และลงนามด้วยลายพระหัตถ์ในจดหมายไปถึงผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งสันนิษฐาน
ว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เนื่องจากในอดีตนั้นจดหมายจะเป็นเพียงการเขียนพระราชดำรัสแล้ว
ส่งไป นอกจากนี้แล้วยังมีพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้  

บทละครพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1. บทละครเรื่องรามเกียรต์ิ ตอนพระรามเดินดง  
2. จับระบำพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 4 ทรงตัดบท
รัชกาลที่ 2 และทรงเติมบทอรชุนเมขลา 
3. บทละครตอนพระนารายณ์ปราบนนทุกข์ พระ
ราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4ทั้งหมด นางนารายณ์รำ 
เป็นบทครั้งรัชกาลที่ 1 ทรงแก้เล็กน้อย 
4. บทรำดอกไม้เงินทอง  
5. พระภารทวาชฤๅษี 

มหาชาติ พระราชนิพนธ์ในรชักาลที่ 4 
 

มหาชาติ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4 มีอยู่ 5 กัณฑ์ 
คือ วนปเวศน์ จุลพน มหาพน สักรบรรพ ฉกษัตริย์ 
พระราชนิพนธ์ขึ้นสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและ
พระเจ้าลูกเธอถวายเทศน์เมื่อทรงผนวชเป็นสามเณร 

พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา 
 

 

คำสารภาพของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟา้
มงกุฎ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพพระ 
วิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราช
ปดิวรัดา ครบสัปตมวาร ณวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2472 
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วัดและสถาปัตยกรรม 

งานสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาบที่ 4 นั้น ชาตรี (2550) กล่าวว่า มีความซับซ้อนในแง่ของศาสนา อัน

เนื่องจากเกิดการตีความศาสนาขึ้นใหม่ และการเมือง ที่มีผลสืบเนื่องจากทั้งภายนอกและภายใน ลักษณะ

สำคัญของสถาปัตยกรรมรัชกาลที่ 4 คือ การย้อนกลับไปนิยมรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัยและอยุธยา มี

สถูปเจดีย์เป็นศูนย์กลางและประธานของวัดโดยมีระเบียงคตล้อมรอบ ซึ่งเป็นการพยายามจำลองจักรวาลทัศน์

แบบไตรภูมิในคติดั้งเดิม การฟื้นฟูรูปแบบประเพณี หรือสถาปัตยกรรมดั้งเดิมขึ้นมานั้น ก็สืบเนื่องจากในสมัย

สุโขทัยและอยุธยาเป็นยุคที่ศาสนารุ่งเรืองสมัยหนึ่ง ทรงนำประเพณีต่าง ๆ กลับมา เช่น การตีกลองร้อง ทุกข์ 

การปรับปรุงการถือน้ำพิพัฒน์สัตยา การหวนกลับไปกลับไปใช้แบบแผนเดิมตามแบบสุโขทัย และอยุธยานั้น

เปรียบเสมือนการส่งเสริมภาพพจน์ของการฟื้นฟูศาสนาของพระองค์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งวิธีการในการสร้างพระ

บารมีของพระองค์  

ในด้านศาสนา รัชกาลที่ 4 มีการแยกชุดความเขื่อบางอย่างออกจาศาสนา เนื่องจากไม่สอดคล้องกับ

โลกทัศน์ใหม่ การตีความทางศาสนาตั้งอยู่บนฐานความเป็นเหตุเป็นผล ส่วนความเชื่อด้านพราหมณ์ และไตร

ภูมิ นั้น ก็ถูกแยกออกมาจากศาสนา พระราชพิธีต่าง ๆ ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงพิธีกรรมแบบพราหมณ์ หรือ

หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะนำพิธีสงฆ์เข้ามาอยู่ด้วย การหวนกลับคืนสู่พุทธศาสนานั้น จึงเป็นที่มาของพระราชนืยม

ในการสร้างเจดีย์ทรงระฆังกลม อันเนื่องมาจากเจดีย์ทรงนี้เป็นทรงดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งพุทธกาล ในส่วน

ของหน้าบันก่อนสมัยรัชกาลที่ 4 หน้าบันมักจะเป็นนารายณ์ทรงครุฑ หรือพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อัยเป็น

สัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระมหากษัตริย์ แต่ในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น มักมีการนำตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ 

หรือตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์พระมหกษัตริย์มาประดับไว้ที่หน้าบัน เช่น ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ หน้า

บันวัดราชประดิษฐ์ และเนื่องจากรัชกาลที่ 4 ก่อนขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงผนวชอยู่เป็นเวลานาน ฐาน

อำนาจทางการเมืองนั้นจึงมีน้อย ดังนั้นตลอดรัชสมัยของพระองค์มีการพยายามสร้างพระบารมีทางการเมือง

ผ่านสถาปัตยกรรมทางศาสนา เพราะรูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้นเป็นในรูปแบบที่ได้รับ

อิทธิพลจากจีนเป็นอันมาก ทั้งวิธีการก่อสร้าง รูปทรง และของประดับตกแต่ง 

 วัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงสร้างในเขตกรุงเทพฯ มีด้วยกันทั้งหมด 5 วัดด้วยกัน คือวัด

บรมนิวาส วัดโสมมนัสวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วัดมกุฏกษัตริยารามราช

วรวิหาร เนื่องด้วยจากรัชกาลที่ 4 ทรงดําริว่าในรัชกาลที่ 3 ได้ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์ วัดพอกําลังบ้านเมือง

อยู่แล้ว จึงทรงสร้างเพิ่มเติมเพียงไม่กี่แห่ง และทรงสร้างพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลไว้ที่ วัดพระเชตุพนวิมลมัง

คลาราม นามว่า พระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย  

ในส่วนของวังรัชกาลที่ 4 โปรดให้สร้างวังขึ้นในพระนคร และหัวเมืองสําหรับเสด็จประพาสขึ้น 8 แห่ง 
คือ พระราชวังปทุมวัน พระราชวังสราญรมย์ พระราชวังเมืองสมุทรปราการ พระนครคีรีเมืองเพชรบุรี 
พระราชวังเมืองนครปฐม พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เมืองลพบุร ี และพระราชวังจันทรเกษม เมือง 
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พระนครศรีอยุธยา พระราชวังเก่าท้ายพิกุล ที่พระพุทธบาทสระบุรี พระราชวังเหล่านี้มักมีโรงละคร ไว้จัด
แสดงเพ่ือความบันเทิงใจของข้าราชบริพารหรือเพ่ือรับรองแขกเมือง 

การบูรณะวัดพระเชตุพน ครั้งรัชกาลที่ 4  
ในพระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร์รัชกาลที่ 4 

 “...แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกยได้ทรงสถาปนาพระเจดีย์ขึ้นไว้
องค์หนึ่งสูงสองเส้นศอก ครั้นมาถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้
สร้างอุทิศถวายสมเด็จพระบรมชนกาธิราชขึ้นข้างเหนือองค์หนึ่ง... 
      ก็ในแผ่นดินปัจจุบัน ทรงพระราชศรัทธาจะสร้างขึ้นอีกพระองค์หนึ่ง แต่โปรดอย่าง
พระเจดีย์วัดสวนหลวงกรุงเก่า จึงให้ช่างไปถ่ายอย่างนั้นมา.... 
     พระเจดีย์องค์เหนือประดับด้วยกระเบื้องขาว องค์กลางประดับด้วยกระเบื้องเขียว 
องค์ข้างใต้ประดับด้วยกระเบ้ืองเหลือง ก็องค์ในแผ่นดินน้ีจะประดับด้วยกระเบื้องสีขาบ 
     ... อนึ่ง พระเจดีย์ใหญ่สี่พระองค์เป็นของสำหรับสี่แผ่นดินแลในแผ่นดินต่อ ๆ ไป 
ภายหน้าจะต้องสร้างต่อไปนั้นหามิได้ ไม่เป็นธรรมเนียม เพราะพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทั้งสี่แผ่นดินนั้น ท่านได้ทรงเห็นพระสี่พระองค์ในเวลาชนม์ของท่าน ก็กาล
ต่อไปภายหน้า พระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงเห็นทั้งสี่พระองค์อย่างมีแล้ว จึงไม่เป็นธรรม
เนียม...” 

(ศานติ ภักดีคำ, บก 2552: 208 - 209) 
 

 วัดทรงสร้างในเขตกรงุเทพมหานคร 

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม  
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร 

- รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างเพื่อให้ถูกต้องตามประเพณี
โบราณ ที่ว่าในราชธานีต้องมีวัดสำคัญประจำ 3 วัด 
คือ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดราชประดิษฐ์ 
ตามแบบเมื่อครั้งกรุงเก่า โดยวัดมหาธาตุ สมเด็จ
พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทได้ทรงบูรณะวัด
สลัก และพระราชทานชื่อใหม่ว่า วัดมหาธาตุ ส่วน
วัดราชบุรณวรวิหาร เดิมชื่อวัดเลียบ สมเด็จเจ้าฟ้า
กรมหลวงเทพหริรักษ์ (สมเด็จพระเจ้าหลานเธอใน
รัชกาลที่ 1) เป็นผู้บูรณะ ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็นวัดราช
บุรณะ เมื่อมี 2 วัดเบื้องต้นแล้ว รัชกาลที่ 4 จึงโปรด
ให้สร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม เพื่อให้มี
วัดสำคัญครบถ้วนตามความเช่ือ  
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- ใช้เวลาสร้างทั้งสิ้น 9 เดือน แต่เดิมรัชกาลที่ 4 ได้
พระราชทานนามก่อนสร้างไว้ว่า วัดราชประดิษฐ์
สถิตธรรมยุต ิการาม ต่อมาเมื ่อสร ้างแล้วเสร็จ
เปลี่ยนเป็นวัด ราชประดิษฐ์สถิตมาหาสีมาราม  

วัดบรมนิวาส 
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร  

- เป็นวัดที่รัชกาลที่ 4 ทรงสรา้งไว้ต้ังแต่เมื่อครั้งยัง
ทรงผนวช  
- ลักษณะจิตรกรรมภายในมคีวามคล้ายคลงึกับที่วัด
บวร ต่างกันแค่ที่รายละเอียดของภาพ  

วัดโสมมนัสวิหาร  
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร 

- รัชกาลที่ 4 มีพระดำริที่จะให้มีพระอารามหลวงริม
คูพระนคร เช่นครั้งกรุงศรีอยุธยา จึงโปรดให้สร้างวัด
นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระบรมราช
เทวี  
- เป็นวัดที่มีสีมา 2 ชั้น พระสงฆ์สามารถประชุมทำ
สังฆกรรมได้ทัง้ในพระอุโบสถและพระวิหาร  
- หน้าบันพระวิหาร เป็นพระบรมสัญลักษณใ์น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว  

วัดปทุมวนาราม  
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร 

- รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น
เพื่อพระราชทานแก่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรม
ราชินี  

วัดมกุฏกษัตริยาราม 
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร  

- รัชกาลที่ 4 สร้างเพ่ืออุทิศพระราชทานแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระบรมราชเทวี  
- มีพระดำริต้องการสร้างวัดเรียงรายตามคูพระนคร
อย่างครั้งกรุงศรีอยุธยา  
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 วัดทรงบูรณะปฏิสังขรณใ์นฝั่งพระนคร 

วัดสุทัศน์เทพวราราม 
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 

- รัชกาลที่ 4 ทรงบูรณะ และสร้างสิ่งอื่นภายในวัด
เพิ่มเติม เช่น ศาลาลอย 4 หลังหน้าพระวิหาร 
พระราชทานนามในพระวิหารว่า “พระศรีศากยมุนี” 
พระประธานในอุโบสถว่า “พระพุทธตรีโลกเชษฐ์” 
และพระประธานในศาลาการเปรียญว่า “พระพุทธ
เสรฏฐมุนี”  

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ (วัดสลัก)  
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 

- รัชกาลที่ 4 ได้ทำการบูรณะต่อจากรัชกาลที่ 3 จน
แล้วเสร็จ โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระ
อุโบสถ และให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทั้ง
ทรงโปรดฯ ใหส้ร้างพระวิหารน้อย หรือวิหารโพธิ์
ลังกา ตรงบริเวณตำหนักที่เคยประทับเมื่อครั้งทรง
ผนวช  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร 

- รัชกาลที่ 4 พระราชทานนามให้กับพระมหาเจดีย์ 
ที่สร้างมาเมื่อครั้งรัชกาลที่ 3 องค์ที่ 2 นามว่า พระ
มหาเจดีย์ดิลกธรรมกลกนิทาน และองค์ที่ 3 นามว่า 
พระมหาเจดีย์มุนีบัตบริขาร และรัชกาลที่ 4 ทรง
สร้างเจดีย์ประจำรัชกาลขึ้นอีกหนึ่งองค์ แต่ไปแล้ว
เสร็จในสมัยรัชกาลที่ 5 ชื่อ พระมหาเจดีย์ทรงพระ
ศรีสุริโยทัย (รปูที่ 18) 

วัดมหรรณพารามวรวิหาร 
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 

- รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างต่อจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมหมื่นอุดมรัตนราษี (พระราชโอรสใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ) โดยพระราชทานเงิน 
1,000 ช่าง สรา้งพระเจดีย์ด้านหลังพระอุโบสถเพื่อ
บรรจุพระบรมธาตุ และพระราชทานนามว่า  
วัดมหรรณพาราม 

วัดสังเวชวิศยาราม 
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 

- โปรดฯ ให้บูรณะพระปะธานในพระอุโบสถ แล้ว
พระราชทานนามให้ให้ใหม่ ว่า วัดสังเวชวิศยาราม 

วัดตรีทศเทพ  
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 

- ทรงสร้างต่อจากพระเจ้าบรมวงศ์เอ กรมหมื่นวิษณุ
นาทนิภาธร (พระราชโอรส)  

วัดมหาพฤฒาราม 
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 

- เดิมช่ือว่า วัดท่าเกวียน  
- รัชกาลที่ 4 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอาราม 
และพระราชทานนามให้ใหม่  
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วัดสระเกศ  
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร 

- รัชกาลที่ 4 โปรดให้สร้างเจดีย์ภูเขาทองต่อจนแล้ว
เสร็จ และพระราชทานนามเจดีย์ว ่า “พระบรม
บรรพต” หรือ ภูเขาทอง 

วัดปทุมคงคา  
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร 

- รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสริม
ฐานพระพ ุทธร ูปพระประธาน และแปลงเป็น
พระพุทธรูปทรงเครื่อง 
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รูปที่ 18 

พระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) 

 

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สร้างพระมหาเจดีย์ตามแบบพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย จากวัดสวนหลวงสบสวรรค์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพื่อสร้างขึ้นเป็นพุทธบูชา นามว่าพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย เป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 4 
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รูปที่ 19 

คนส่องกล้องดูดาวขณะเกิดสุริยุปราคาภาพเขียนฝาผนังวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วัดประจำรัชกาลที่ 4  

 
 

 

 



- 81 - 
 

รูปที่ 20 

ขณะเกิดสุริยุปราคาในสมัยรัชกาลที่ 4  

 ภาพเขียนฝาผนังวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วัดประจำรัชกาลที่ 4  
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รูปที่ 21 

พระราชพิธีตรียัมปวาย ภาพเขียนฝาผนังวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม วัดประจำรัชกาลที่ 4  
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 2.5 รัชกาลที่ 5 : พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 2.5.1 สภาพบา้นเมืองและบริบททางประวตัิศาสตร ์

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระองค์เสด็จพระราชสมภพ เมื่อ พ.ศ.2396 เสวยราชย์ เมื่อ 

พ.ศ.2411 และเสด็จสวรรคต พ.ศ.2453 รวมเวลาเสด็จอยู่ในราชสมบัติ 42 ปี โดยการปกครองบ้านเมือง

เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบจักพรรดิราช ที่เปรียบพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล

ซึ่งขัดแย้งกับแนวความคิดของโลกสมัยใหม่ที่ชาติตะวันตกมีบทบาทและอำนาจกระจายไปทั่วทั้งทวีป การ

ปกครองในรูปแบบนี้ไม่สามารถพัฒนาชาติบ้านเมืองไปได้เนื่องจากพระราชอำนาจการปกครองดังกล่าวในทาง

ปฏิบัติแทบไม่มีอำนาจอยู ่จริง และไม่สามารถระดมทรัพยากรทางการเงินมาพัฒนาชาติบ้านเมืองได้  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ จึงเปลี่ยนการปกครองมาเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แน่นอนว่าการ

ปกครองในรูปแบบนี้ทำให้ข้าราชการ ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ รวมถึงเจ้าครองนครหัวเมืองต่าง ๆ เสียอำนาจของตน

ไป พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจปกครองอยู่ในมือของตนเองอย่างแท้จริง ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้มี

ผู้ที่ไม่เห็นด้วยอยู่หลายฝ่ายซึ่งเป็นกลุ่มคนในอำนาจเก่า จึงจำเป็นต้องสร้า งพลเมืองรุ่นใหม่ให้ที่มีสำนึกของ

ประวัติศาสตร์ในรูปแบบเดียวกัน หรือสร้างวัฒนธรรมร่วมกัน ผ่านงานเขียน และงานพระราชนิพนธ์ต่าง ๆ มี

การชำระพงศาวดารข ึ ้ นมาใหม ่ภายใต ้กรอบแนวค ิดของการสร ้ างสำน ึกความเป ็นชาต ิและ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ชาตรี 2550: 159 – 164)  

 การปกครองในแบบรวมศูนย์อำนาจนั้นทำให้เกิดการปฏิรูประบบราชการ กล่าวคือ สมุหมหาดไทยที่

เคยเป็นผู้ดูแลกำกับหัวเมืองประเทศคราช ได้เปลี่ยนมาเป็นคณะเสนาบดีกระทรวงต่าง ๆ และมีการจัดตั้ง

ระบบมณฑลเทศาภิบาลและรวบรวมหัวเมืองประเทศราชต่าง ๆ ขึ้นเป็นมณฑลเพื่อสะดวกต่อการเข้าส่งผู้แทน

จากสยามไปบริหารจัดการ (บัณฑิต และคณะ 2564: 184 – 186) 

 - มณฑลลาวเฉียง หรือมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ ต่อมาเป็นมณฑลพายัพ ประกอบด้วย เชียงใหม่ 

ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน เถิน ซึ่งมีที่บัญชาการมณฑลอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ 

 - มณฑลลาวพวน หรือมณฑลอุดร ซึ่งเมืองบางส่วนตกไปอยู่ ในอาณานิคมของฝรั่งเศสจึงเหลือเพียง 

อุดรธานี ขอนแก่น นครพนม สกลนคร เลย และหนองคาย มีที่บัญชาการมณฑลอยู่ที่หนองคาย  

 - มณฑลลาวกาว หรือมณฑลอีสาน ประกอบด้วย อุบลราชธานีนครจำปาศักดิ์ ศรรสะเกษ สุรินทร์ 

ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสิน มีที่บัญชาการมณฑลอยู่ที่อุบลราชธานี  

 - มณฑลเขมร ประกอบด้วยพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ พนมศรก มีที่บัญชาการมณฑลอยู่ที่ศรี

โสภณ ซึ่งต่อมาทั้งหมดตกอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส  

 - มณฑลภูเก็ต ประกอบด้วยภูเก็ต กระบ่ี ตรัง ตะกั่วป่า พังงา ระนอง มีที่บัญชาการมณฑลอยู่ที่ภูเก็ต  

 - มณฑลลาวกาว ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ นางรอง ชัยภูมิ   
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 - มณฑลพิษณุโลก ประกอบด้วยพิษณุโลก พิจิตร พิชัย สวรรคโลก สุโขทัย มีที่บัญชาการมณฑลอยู่ที่

พิษณุโลก  

 - มณฑลปราจีน ประกอบด้วยปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก พนมสารคาม มีที่บัญชาการมณฑล

อยู่ที่ปราจีนบุร ี

 - มณฑลราชบุรี ประกอบด้วยราชบุรี กาญจนบุรี ปราณบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม มีที่บัญชาการ

มณฑลอยู่ที่ราชบุรี มีที่บัญชาการมณฑลอยู่ที่ราชบุรี  

 - มณฑลนครชัยศรี ประกอบด้วยนครชัยศรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี  

 - มณฑลนครสวรรค์ ประกอบด้วยนครสวรรค์ กำแพงเพชร ชัยนาท ตาก อุทัยธานี พยุหคีรี มโนรมย์ 

สรรค์บุรี มีที่บัญชาการมณฑลอยู่ที่นครสวรรค์ 

 - มณฑลกรุงเก่า ประกอบด้วยกรุงเก่า พระพุทธบาทพรหมบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อินทร์

บุรี มีที่บัญชาการมณฑลอยู่ที่กรุงเก่า  

 - มณฑลกรุงเทพ ประกอบด้วยพระนคร ธนบุรี ปทุมธานี นครเขื่อนขันธ์ สมุทรปราการ และนนทบุรี  

 - มณฑลนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา ยะหริ่ง ระแงะ 

รามัญ สายบุรี หนองจิก มีที่บัญชาการมณฑลอยู่ที่สงขลา  

 - มณฑลชุมพร ประกอบด้วยชุมพร ไชยา หลังสวน กาญจนดิษฐ์ มีที่บัญชาการมณฑลอยู่ที่ชุมพร  

 - มณฑลบูรพา ประกอบด้วยพระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ พนมศก ต่อมาได้ตกอยู่ในอาณานิคม

ของฝรั่งเศส  

 - มณฑลไทรบุรี ประกอบด้วยไทรบุรี ปะลิด สตูล ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้ทำการแลกเปลี่ยนเมืองไทรบุรี 

ปะลิด บวกกับอีกสองเมือง คือ กลันตัน ตรังกานู ให้กับอังกฤษ เพื ่อแลกสิทธิ ์ที่ คนอังกฤษต้องขึ ้นศาล

ต่างประเทศของไทย  

สังคมในช่วงสมัยรัชกาลที ่ 5 นั ้นอิทธิพลทางตะวันตกแผ่เข้ามาในหลายด้าน ทําให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง และศิลปวัฒนธรรมอย่างมากมาย  ในด้านสังคมมีการ

เปลี่ยนแปลงระบบบริหาราชการแผ่นดิน การยกเลิกระบบไพร่ ทาส เป็นผลให้จำนวนประชากรในเมืองหลวง

เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้คนสามารถเดินทางไปประกอบอาชีพได้โดยอิสระ การเลิกไพร่และทาสมิได้กระทําอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป และมาสิ้นสุดเอาเกือบปลายรัชกาล อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีทาสหลวงเหลืออยู่บ้าง แต่ไพร่นั้น

เป็นอันหมดไปจากประเทศไทยในรัชกาลนี้และเปลี่ยนมาเป็นการเกณฑ์ทหารแทนในปี พ.ศ. 2449 การเลิก

ไพร่ผนวกกับการศึกษาและการปกครองแบบกระทรวงทบวงกรม ทําให้เกิดชนชั้นราชการแบบรัฐสมัยใหม่ คือ

ที่ต้องจ้างมารับราชการให้เหมาะแก่ปริมาณงานในราชการแผ่นดิน การทํางานก็เปลี่ยนระบบจากการที่

ข้าราชการไปพบและทํางาน ที่บ้านเสนาบดี และเสนาบดีมาเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลรายงานข้อราชการหน้าพระ
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ที่นั่งในพระบรมมหาราชวังก็เปลี่ยนเป็นการมีสถานที่ราชการซึ่งข้าราชการตั้งแต่เสนาบดีลงมาต้องไปทํางาน

ตามเวลาราชการ (สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2543)  

เมื่อคนในระบบสังคมเพิ่มมากขึ้นจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงส่งผลให้เมืองมีการ

ขยายตัว โดยเฉพาะในพระนครชุมชนมีการขยายตัวออกมาจากแนวคลองผดุงกรุงเกษม มายังแถบล่างริมแม่น้ำ

เจ้าพระยา ริมถนนเจริญกรุงตอนใต้ บริเวณถนนสี่พระยา ถนนสุรวงศ์ คลอง สะพานยาว บางรัก สีลม และสา

ธร บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าขาย ประกอบธุรกิจ ที่ตั้งกงสุล และบ้านเรือนของชาวต่างประเทศ  การ

คมนาคม ได้เปลี่ยนจากทางเรือมาเป็นทางบก ทําให้ที ่ดินริมถนนมีราคาแพงขึ้น  มีการกว้านซื้อที่ดินใน

กรุงเทพฯ แล้วแบ่งที่ดินเป็นแปลงยอ่ย ๆ สําหรับขายให้ปลูกสร้างบ้านเรือน หรือปลูกสร้างอาคาร ให้คนเช่าอยู่

อาศัย และทําการค้า ในช่วงตอนกลางของรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนได้กลายมา

เป็นเส้นทางสายหลักแทนคู คลอง มีการตัดถนนขึ้นอีกหลายสาย เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองหลวง  

นอกจากนี้แล้วยังมีถนนทางด้านทิศตะวันออกของพระนครอีก 3 สาย คือ ถนนนครสวรรค์ (ช่วงตลาด

นางเลิ ้ง) ถนนเพชรบุรี และถนนบริพัตร ทางด้านเหนือมีการสร้างถนน 2 สาย คือ ถนนสามเสน ตั้งแต่

สะพานนรรัตน์ ผ่านวังบางขุนพรหมไปจนถึงคลองผดุงกรุงเกษม และสร้างถนนกรุงเกษมเลียบคลองผดุงกรุง

เกษมไปบรรจบตรงถนนวัวลำพอง (หัวลำโพง) ส่วนทางด้านใต้มีการสร้างถนนหลายสาย แต่สายที่สำคัญ คือ 

ถนนเยาวราช ซึ่งสร้างตั้งแต่บริเวณริมคลองรอบกรุงตรงข้ามกับป้อมมหาไชยตัดลงไปทางใต้บรรจบกับถนน

ราชวงศ์ และยังมีการสร้างถนนริมกำแพงเมืองให้ติดต่อกันเป็นวงรอบพระนคร (กรมศิลปากร 2525, 71 – 73) 

ถนนอีกสายหนึ่งที่มีพระราชดำริสร้างให้ใหญ่โตกว้างขวาง คือ ถนนราชดำเนิน โดยถนนเส้นนี้แบ่งออกเป็น 3 

ตอน คือ ถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินนอก (รูปที่ 22)  

การเสด็จประพาสยุโรปเป็นเวลาหลายเดือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป๋นเหตุให้

พระองค์มีพระราชดำริที่จะสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นอย่างชาติตะวันตก พ.ศ. 2411 พระองค์ทรงใช้เงินพระ

คลังข้างที่ซื้อที่ระหว่างคลองผดุงกรุงเกษมกับคลองสามเสน พระราชทานชื่อว่า สวนดุสิต และโปรดฯ ให้สร้าง

พระราชวังดุสิต ซึ่งมีถนนโดยรอบคือ ถนนราชวิถี ถนนศรีอยุธยา ถนนพระรามที่ 5 พื้นที่โดยรอบพระราชวัง

โปรดให้จัดบริเวณรอบ ๆ เป็นย่านที่พักอาศัยที่ทันสมัยเหมือนบ้านเมืองในยุโรป บ้านที่สร้างขึ้นในบริเวณ

ใกล้เคียง ต้องมีสวนดอกไม้ ผลไม้อย่างร่มรื่นสวยงาม และยังมีวังอื่น ๆ ที่สร้างขึ้น บริเวณใกล้เคียง กันคือ 

พระราชวังจิตรลดา พระตําหนักปารุสกวัน พระตําหนักสวนกุหลาบที ่สวนดุสิต และวังอื ่น ๆ ที ่สร้าง 

พระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ นอกจากนั้น โปรดให้สร้างวังที่ทุ่งปทุมวันเรียกว่า วังกลางทุ่ง ปัจจุบันคือบริเวณ

สนามกีฬาแห่งชาติ และวังริมถนนปทุมวัน ปัจจุบันคือ วังสระปทุม (สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2543)  
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 2.5.2 สุนทรียศาสตร์ด้านนาฏกรรม และวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 

 นาฏยกรรม  

 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการแสดงนาฏศิลป์ที่สืบเนื่องมาจากสมัยรัชกาล

ที่ 4 จำนวนไม่น้อย รวมถึงนาฏยศิลป์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ด้วย โดยสุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2543) ได้ทำการศึกษาถึง

นาฏยศิลป์ที่เกิดขึ้นและพัฒนาจนสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 และมีการสืบทอดจนถึงปัจจุบันไว้จำนวน 5 

ประเภท คือ  

 1. ละครพันทาง เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 แต่พัฒนาจนสำเร็จในรัชกาลที่ 5 เป็นละครที่มีรูปแบบ

ผสมผสานกับการแสดงออกทางภาษา และลดกฎเกณฑ์ของละครไทยในอดีตลง ละครพันทางแบ่งออกเป็น 4 

ระยะ คือ  

 (1.) ละครพันทางของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (ในรัชกาลที่ 4 และ5) การแสดงพัฒนามาจาก

ละครนอกโดยยังยึดแบบแผนของการดำเนินเรื่องที่รวดเร็ว ลดกระบวนรำลง มีบทตลกขบขันแทรกอยู่  

 (2.) ละครพันทางของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เป็นละครรับจ้างไปเล่นตาม

งานต่าง ๆ ตามโรงละครบ้าง  

 (3.) ละครพันทางของหลวงวิจิตรวาทการ โดยในสมัยนั้นจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายชาตินิยม 

หลวงวิจิตรวาทการ จึงสยองนโยบายของรัฐ โดยการแต่เรื่องขึ้นมาใหม่ให้มีเนื้อหาปลุกใจ รักชาติ ละครที่คน

นิยมดูมากที่สุดในยุคนัน้ คือ เรื่องเลือดสุพรรณ  

 (4.) ละครพันทางของเสรี หวังในธรรม มีจุดเด่น คือ เป็นเรื่องยาว 60 ตอนจบ มีการแบ่งเป็นฉาก ๆ 

และนำมาเล่นในโรงละครแห่งชาติ ใช้วงปี่พาทย์บรรเลง มีคนร้อง และบทบรรยาย มีบทตลกสอดแทรก  

 2. ละครดึกดำบรรพ์ เป็นละครที่พัฒนาจากเนื้อหาและรูปแบบจากละครใน เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงจัดแสดงเป็นประจำที่โรงละครของเจ้าพระยาเทเวศรวงษว์ิวัฒน์ 

โดยละครดึกดำบรรพ์ แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ (สุรพล 2543: 24 - 52) คือ  

 (1.) คอนเสิร์ต สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ จัดบรรเลงดนตรีไทยถวายหน้าพระที่นั่ง 

เนื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงจัดการบรรเลงดนตรีไทย

แบบผสมวง ทั้งวงมโหรี วงเครื่องสายผสมไวโอลิน และวงโยทวาฑิตขับร้องประสานเสียงเข้ากับวงปี่พาทย์ โดย

ทรงนำเพลงพระนิพนธ์เขมรกล่อมลูก (เขมรไทรโยค) มาใช้ขับร้อง และบรรเลงเป็นครั้งแรก การแสดงในแบบนี้

จึงเป็นที่นิยมกันต่อมา  

 (2.) คอนเสิร์ตเรื่อง หรือละครมืด หลังจากคนเสิร์ตเป็นที่นิยมในระยะหนึ่งแล้ว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระ

ยานริศรานุวัดติวงศ์ จึงทรงปรับวิธีการบรรเลงคอนเสิร์ตโดยทรงนำเอาบทละครรำของเก่ามาตัดเป็นตอน ๆ ให้

มีลักษณะเป็นเรื่องเล่า แล้วใส่เพลงขับร้อง และเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้ในโขนลงไป บทคอนเสิร์ตในสมเด็จเจ้าฟ้า
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กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มีด้วยกัน 4 ชุด สามชุดแรก เป็นบทขับร้องที่ตัดมาจากบทพระราชนิพนธ์

รามเกียรติ์ ส่วนอีกชุดตัดตอนมาจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องงอิเหนา  

 (3.) คอนเสิร์ตประกอบภาพคนนิ่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศสยามมงกุฎราช

กุมาร โปรดให้พระอนุชาและบรรดาญาติ ที่ยังทรงพระเยาว์แต่งองค์เป็นละครออกมาทำท่านิ่ง  

 (4.) ละครดึกดำบรรพ์ ได้รับแรงบันดาลใจมากจากการได้รับชมการแสดง ณ โรงละครเมืองแฮมเบิร์ก 

กรุงโคเปนเฮเกน เจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์ได้สร้างโรงละครขึ้นมาใหม่บริเวณวังบ้านหม้อตั้งชื่อโรงละครนี้

ว่า โรงละครดึกดำบรรพ์ มีลักษณะเลียนแบบโรงละครที่อังกฤษ  

 3.  ลิเก เป็นละครที่ถือกำเนิดในรัชกาลที่ 5 เป็นการผสมการร้องรำทำเพลงแบบขำ โดยลิเก แบ่ง

ออกเป็น 3 ช่วง โดยการแสดงลิเกปรากฏพบหลักฐานอยู่ในจดหมายเหตุราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สุรพล 2543: 106 - 126) 

 (1.) ลิเกสวดธรรม ลิเกยุคแรกที่คนไทยมุสลิมนำเข้ามาเล่นในกรุงเทพมหานคร ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 

มีต้นแบบมาจากการสวดสรรเสริญพระอัลล่าห์ โดยผู้ชายน่ังขัดสมาธิล้อมวง มีคนสวดนำ และสวดตาม มีกลอง

รำมะนาตีประกอบ ภาษาที่ใช้เป็นภาษามลายู หรือภาษายาวี ต่อมามีการปรับเป็นภาษาไทย  

 (2.) ลิเกออกภาษา ในยุคนี้เริ่มมีการนำกลอนตลกขบขันมาใช้ การแสดงจะเริ่มด้ วยการสวดธรรมะ 

แล้วต่อด้วยเรื่องทางโลก ลิเกในลักษณะดังกล่าวมีความสนุกสนาน ผู้คนจึงนิยมจ้างกันเป็นอย่างมาก จึงมีการ

ขยายตัวของคณะลิเก โดยการแสดงลิเกออกภาษาปรากฎในงานพระเมรุพระศพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา

กุมารีรัตน์ ต่อมาลิเกจึงค่อย ๆ เปลี่ยนวิธีการเล่นโดยเป็นการแสดงแบบละคร มีคนร้องและลูกคู่ตีกลอง

รำมะนารับ เครื่องแต่งกายยังคงเป็นแบบมุสลิม การแสดงแบบนี้เรียกว่า ลิเกบันตน  

 (3.) ลิเกละคร เป็นพัฒนาการของลิเกออกภาษา เปลี่ยนเป็นเล่นละครที่เรื ่องยาวมากขึ้น มีการ

ผสมผสานการด้นกลอนสด การเล่นเพลงพื้นบ้าน และมีการเติมเครื่องแต่งกายให้ดูน่าสนใจมีการใช้ขนนก และ

เครื่องประดับ แม้แต่อุปกรณ์ประกอบฉากก็มีความพยายามนำของจริงมาประกอบฉาก  

 4. หุ่นกระบอก เป็นศิลปะการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา การแสดงหุ่นนิยมเล่นกันใน

พระราชพิธี มีรูปแบบการแสดงและลักษณะของหุ่นที่แตกต่างกันออกไป (สุรพล 2543: 126 - 156)  

 (1.) หุ่นหลวง หรือหุ่นใหญ่ พบหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่เมื่อครั้งแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์ มรสพ

หุ่นหลวงเสื่อมความนิยมลงในสมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันเหลือแสดงโชว์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร  

 (2.) หุ่นวังหน้า หรือหุ่นเล็ก เกิดขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สันนิษฐาน

ว่า กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญโปรดให้สร้างหุ่นเล็กชุดงิ้ว และชุดรามเกียรติ์ขึ้น สันนิษฐานว่าใช้จัดแสดง

ภายในพระราชวังหน้า  

 (3.) หุ่นกระบอก เกิดขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการแสดงอย่าง

แพร่หลาย เกิดคณะหุ่นต่าง ๆ ขึ้นมากมาย  
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 (4.) หุ่นละครเล็ก เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพัฒนาตัวหุ่นมาจากหุ่น

หลวง ออกแสดงครั้งแรกเพ่ือให้เจ้านายในวังวรดิศทอดพระเนตร 

 5. ละครร้อง เป็นละครที่เกิดขึ้นใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงปลาย

รัชกาล เป็นละครที่สะท้อนสังคมในยุคสมัยนั้น โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธุ์พงศ์ ลักษณะ

การแสดงผู้แสดงจะขับร้องเพลงโต้ตอบกัน มีการสร้างฉาก แสง สี เสียง เพื่อให้ดูสมจริงจนทำให้ได้รับความ

นิยม ละครร้องได้รับความนิยมจนถึงรัชกาลที่ 7 จนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และเกิด

ละครชนิดใหม่ ๆ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ โทรทัศน์ และละครร้องก็พัฒนาไปสู่ละครเพลง  

 วรรณกรรม 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากจะรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกในเรื่องของการ

พัฒนาบ้านเมืองมาใช้แล้วนั้น ในส่วนของงานนาฎยศิลป์ทางตะวันตกก็ทรงรับเอามาประยุกต์กับของไทย ทรง

นำวัฒนธรรมการวิพากษ์วิจารณ์แบบตะวันตกมาใช้พัฒนา อนึ่งในงานของอภิรักษ์ และสุรพล (2560) เรื่อง 

พระอัจฉริยภาพด้านการวิจารณ์นาฏยกรรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  กล่าวว่า คำว่า 

“วิจารณ์” น่าจะถือกำเนิดในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยปรากฏในพระราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจำกรม

หลวงนรินทรเทวี โดยเริ่มจากการวิจารณ์ที่เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลมาสู่การวิจารณ์ในสื่อสาธารณะ โดย

ในการวิจารณ์นาฏกรรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ นั้นปรากฏใน 2 บทบาท คือ  

 1. บทบาทผู้เขียนบทวิจารณ์ ในฐานะบทบาทผู้เขียนบทวิจารณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงมีวิธีการวิจารณ์ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ  

 - ลักษณะกรอบแนวคิด พระองค์ทรงใช้องค์ความรู้ด้านนาฎกรรมไทยที่ทรงศึกษามาอย่างดีวิจารณ์

นาฏกรรมของผู้อื่น โดยมีการนำความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ และสังคมศาสตร์สอดแทรกอยู่ในคำวิจารณ์ด้วย 

 - ลักษณะการสอดแนวคิด ทฤษฎี การพิจารณานาฎกรรมของพระองค์นั้น ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ความบันเทิง 

หากแต่ยกระดับการพิจารณาให้ทัดเทียมกับศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ด้วย  

 - เนื ้อหาที ่นำมาวิจารณ์ เป็นการกล่าวถึงประสบการณ์การชมนาฏกรรม ทั ้งของไทยและของ

ต่างประเทศ มีลักษณะการเขียนวิจารณ์แบบตะวันตก มีองค์ประกอบครบ 3 ส่วน คือ การเกริ่นนำ เนื้อความ 

และสรุป สะท้อนให้เห็นถึงการฝึกฝนการเขียนมาเป็นอย่างดี โดยมักเป็นการเล่าประสบการณ์ก่อนและหลัง

การชมนาฏกรรม มีการเล่าเรื่องย่อของนาฏกรรม ทำให้ผู้รับสาร หรือผู้อ่านจินตนาการภาพตามได้  

 2. บทบาทผู้สร้างสรรค์ผลงาน พระอัจฉริยภาพนี้ปรากฏผ่านพระราชนิพนธ์ 5 เรื่อง ที่ปรากฏหลักฐาน 

ได้แก่  

 - บทระบำตลก พระองค์ทรงสร้างนาฏกรรมตามจารีต เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเนื้อหา 

และวิธีการนำเสนอบางประการ มีการลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าเทวดาเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องหล้าสมัยใน

ยุคนั้น   
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 - นิทราชาคริต ทรงเป็นพระองค์แรกที่นำนิทานอาหรับราตรีมาพระราชนิพนธ์เป็นภาษาไทย พระราช

นิพนธ์เรื่องดังกล่าว เป็นการสะท้อนให้เห้นถึงพระราชนิยมอย่างน้อยสองประการ คือ ทรงโปรดและเชี่ยวชาญ

การสร้างสรรค์นาฏกรรมแนวตลก ประการที่สอง คือ พระราชนิยมในวัฒนธรรมตะวันตก และใช้ขนบการ

ประพันธ์คำร้องและการบรรจุเพลงตามขนบละครจารีตอันเป็นการสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์  

 - บทเจรจาละครอิเหนา โดยปกติการแสดงละครในเรื่องอิเหนากำหนดให้ตัวละครคิดบทขึ้นในขณะ

แสดงละคร โดยไม่ได้แต่งไว้ก่อน แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงพระราชนิพนธ์บทเจรจาขึ้นเป็น

ลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้ประกอบพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 2  

 - เงาะป่า ทรงนิพนธ์ขึ้นขณะประชวร โดยใช้เวลาแต่ง 8 วัน เมื่อเริ่มต้นทรงนิพนธ์ไว้เป็นบทร้อง ต่อมา

ปรับบทละครเพื่อใช้สำหรับการแสดงละคร 

 - วงศ์เทวราช ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ประชวร ได้โปรดฯ ให้หาหนังสือบทกลอน

ที่ยังไม่เคยฟังมาอ่านถวาย เมื่อได้ฟังแล้วก็เห็นว่ามีความแปลกประหลาด จึงพระราชนิพนธ์แต่งต่อล้อ วงศ์

เทวราช แม้จะเป็นละครล้อเลียนเพื่อความสนุกขบขัน แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ก็ให้ความสำคัญ

กับรายละเอียดความถูกต้องต่าง ๆ  

 ในส่วนของพระราชนิพนธ์ เรื ่อง พระราชพิธี 12 เดือนนั ้น เป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงพลวัตของ

วัฒนธรรมและบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวคือ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนของประเพณีที่มี

การผสมผสานกันระหว่างศาสนาต่าง ๆ เช่น พุทธ หราหมณ์ และความเชื่อแบบจีน พระราชพิธี 12 เดือนนี้ 

ไม่ได้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความศักดิ ์ส ิทธิ ์ของพิธี แต่เป็นการพรรณนานาให้เห็นถึงพลวัตของการ

เปลี่ยนแปลง หรือปรับรูปแบบของพิธีกรรม มีการอธิบายว่าพิธีกรรม หรือเหตุของการปรับรูปแบบของ

ประเพณีว่ามีการเปลี่ยนไปอย่างไร ด้วยหลักเหตุและผล ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเขียนในรูปแบบของตะวันตก 

(วิศรุต 2562) ยกตัวอย่าง การพระราชกุศลถวายผ้าจำพรรษา โดยอาทิตย์ (2557) กล่าวว่า พระราชพิธีสิบสอง

เดือนนี้ เป็นผลผลิตด้านวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นในบริบทของการสถาปนารัฐชาติ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความ

เจริญทางด้านวัตถุของสยามผ่านอรรถาธิบายในเรื่องพระราชพิธีอย่างละเอียดลออและมีวิธีการนำเสนอที่ต่าง

ออกไปจากวรรณกรรมอื่น ๆ  

การพระราชกุศลถวายผ้าจำพรรษา 
     การพระราชกุศลนี้เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.... ด้วย
พระราชประสงค์จะบำเพ็ญพระราชกุศลเพิ่มเติมให้มากกว่าแต่ก่อน ตามเยี่ยงอย่างผู้นับ
ถือพระพุทธศาสนาแต่โบราณได้ทำมา... 
     สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ ท่านทรงเห็นเป็นการเถื่อน ๆ กับสามวัด การที่เลี้ยงพระนั้น
ยังคงอยู่ตามเดิม เมื่อตอนลูกน้อยกว่าพระ ก็เกณฑ์ให้หาสำรับเลี้ยงพระคนละองค์ 
เหลือนั้นเป็นของเจ้านายและเจ้าจอมมารดาที่ได้ผลประโยชน์มาก สุดแต่มีพระมากน้อย
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เพียงใดก็เกณฑ์ลงไปตามลำดับ ครั้นทีหลังลูกมากขึ้นเท่าพระ ก็คงเกณฑ์แต่ลูก เมื่อลูก
มากไปกว่าพระก็เกณฑ์ท้องละหนึ่งคนบ้างสองคนบ้าง รวมกันเป็นสองคนต่อสำรับก็มี 
คนเดียวก็มี แต่เป็นสำรับเจ้าของหามาไม่ใช่ของหลวงทั้งสิ้น เมื่อฉันแล้วเจ้าของสำรับ
ถวายไทยทานแก่พระสงฆ์ กำหนดให้มีเพียงจีวรหรือสบงพื้นหนึ่ง กับไทยทานเล็กน้อย 
แต่ก็ไม่ฟังกัน หาไทยทานไปคนละมาก ๆ เกือบขึ้นเป็นกุฏิ มีผ้าไตรทุกคน คิดดูราคา
ของที่ซื้อคนหนึ่งอย่างแรงถึงสามชั่ง อย่างต่ำเพียงชั่งหนึ่ง เช่นนี้ทำมาหลายปี จนเมื่อปี
กุน นพศก คิดเห็นว่าของซึ่งลงทุนซื้อมาเป็นราคามาก ส่วนพระสงฆ์ผู้ที่ ได้รับไปนั้น ที่
ชอบและต้องการใช้ก็มี ที่ไม่ชอบใจไม่ต้องการจะไปเก็บตั้งทิ้งไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อันใด 
เหมือนอย่างเป็นของไม่มีราคา ก็มักเอาของน้ันไปแลกเปลี่ยนเอาสิ่งของที่ต้องการใช้โดย
ราคาถูก... 
     จึงเห็นว่าเสนาสนะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ก็เป็นเครื่ องเกื้อกูลแก่ความสุข
ของพระสงฆ์ทั่วกัน ไม่เฉพาะหน้า พระสงฆ์ที่ป่วยไข้ขัดสนก็มี ควรจะยกเงินค่าซื้อของนี้
ไว้เป็นของสำหรับปฏิสังขรณ์เสนาสนะและสำหรับเป็นคิลานภัตรพระสงฆ์ป่วยไข้เป็นต้น
จึงได้ทูลปรึกษาพระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร และพระสงฆ์วัดราชบพิตรก็เห็นชอบ
ด้วยพร้อมกัน จึงได้จัดการเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ในปีกุน...   

(จุลจอมเกล้า, พระบาทสมเด็จพระ 2556: 129 -133) 
 

 รายนามงานพระราชนิพนธ์ 

เรื่อง ข้อมูลเบื้องต้น 
จดหมายรายวันของ
พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมื่อเสด็จประพาสเกาะชวาครั้ง
หลัง 

บันทึกการเสด็จประพาสเกาะชวา (อินโดนีเซีย) ครั้งที่ 3 ระหว่าง
วันที ่ 5 พฤษภาคม ถึง วันที ่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2444 เพื่อ
สำราญพระราชอิร ิยาบถและทอดพระเนตรโบราณสถาน 
ตลอดจน ภูมิ ประเทศของชวาที่ยังไม่ได้ทอดพระเนตร เมื่อคราว
เสด็จประพาสครั้งที่ 2 

จดหมายเหตุ เรื่องเปิดรถไฟสาย
ตะวันออกและสายเหนือ และ
เสด็จพระราชดำเนินประพาส
เมืองฉะเชิงเทรา 

การบันทึกเหตุการณ์เมื ่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จทรงเปิดทางรถไฟสาย
ตะวันออกถึงเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2450 
และเสด็จประพาส สถานที่ต่างๆ 

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน 
ภาค 1 - 24 
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จดหมายเหต ุ เร ื ่ องส ่ ง เสด็จ 
พระบาทสมเด็จ 
พระจ ุลจอมเกล ้าเจ ้าอย ู ่หัว 
เสด็จยุโรปครั ้งแรกเมื ่อ พ.ศ. 
2439 

ประมวลพระราชพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจะเสด็จประพาส
ยุโรปครั้งแรก พ.ศ.2439 พระราช ปรารภที่จะเสด็จยุโรป พระ
ราชพิธีทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นผู ้สำเร็จ
ราชการรักษา พระนคร พระราชดำรัสในที่ประชุม เป็นต้น 

จดหมายเหต ุ เสด ็จประพาศ
ต่างประเทศในรัชกาลที่5 เสด็จ
เมืองสิงคโปร์แลเมืองเบตาเวีย
คร ั ้ งแรก แลเสด ็จประพาศ
ประเทศอินเดีย 

บันทึกการเสด็จประพาสเมืองสิงคโปร์ เมืองปัตตาเวีย และเมือง
สมารังที่เกาะชวา เมื่อ พ.ศ. 2413 และเสด็จประพาสอินเดีย 
เมื่อ พ.ศ. 2414 รวม 2 คราว กล่าวถึงระยะทางเสด็จประพาส 
หมาย กำหนดการรับเสด็จ และพระราชดำรัสตอบในโอกาส
ต่างๆ 

จดหมายเหตุเสด็จประพาสต้น
ครั้งที่ 2 
 

เป็นการเสด็จประพาสต้นครั ้งที ่ 2 ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2449 โดยทางชลมารคจาก
กรุงเทพฯ ไปทางอยุธยา สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท 
นครสวรรค์ กำแพงเพชร แล้วทรงย้อนกลับลงมาที่นครสวรรค์ 
ทรงพระราชนิพนธ์ค้างไว้เพียงนี ้

ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุง
สยาม 
 

พระราชนิพนธ์เมื่อ วันเสาร์ แรม 10 ค่ำ เดือน5 ปีขาลสัมฤทธิ์
ศก จุลศักราช 1240 (วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2421 เป็นปีที่ 11 
ในรัชกาล เป็นการรวบรวมธรรมเนียมต่างๆ ในราชสำนัก รวม 
118 ข้อ แบ่งเป็น 3 หมวด คือ เรื่องเจ้าฟ้า การนับชื่อราชตระกูล 
และเรื่องผู้หญิงบรรดาศักดิ์ที่มีสาม ี

ปัญหาขัดข้อง โปรดฯ ให้ผูกขึ้น
เม ื ่ อ ในร ัชกาลท ี ่  5 สำหรับ
สมาชิกหอพระสมุดวชิรญาณ. 

 

พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ทรงว ิ จ ารณ ์ เ ร ื ่ อ งพระราช
พ งศ า วด า ร ก ั บ  เ ร ื ่ อ ง ร า ช
ประ เพณ ี ก า รต ั ้ ง พ ร ะมหา
อุปราช. 

ทรงนำเนื้อเรื่องในพระราชพงศาวดารไทยมาทรงพระราชวิจารณ์ 
อธิบายเรื่องรูปทองสัมฤทธิ์ ใน ส่วนพระราชนิพนธ์วิจารณ์เรื่อง
ราชประเพณีการตั้งพระมหาอุปราชนั้น มีประกาศเรื่องกรมพระ
ราช วังบวรสถานมงคลทิวงคต ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ลำดับสมเด็จ พระเจ้าแผ่นดินสยาม 
ลำดับวังหน้า ซึ่งมีมาแต่กรุงทวาราวดีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ 
ท้ายเล่มมี ดรรชนีค้นเรื่อง 

พระราชนิพนธ์เสด็จประพาศ
ไทรโยค 

จดหมายเหตุรายวันระยะทางเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 
2 เมื่อปีฉลูนพศก จุลศักราช 1239 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 17 
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 มกราคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420 โดยเสด็จ

พระ ราชดำเนินไปตามลำน้ำแควน้อย เริ่มตั้งแต่เสด็จทรงเรือ
ปิกนิกเป็นเรือพระที่นั่ง เรือกลไฟโยงจาก กรุงเทพฯไปตามคลอง
บางกอกน้อย ประทับแรมที่นครปฐม แล้วเสด็จไปประทับที่ไทร
โยค แขวง เมืองกาญจนบุรี เสด็จกลับทางชลมารค ล่องจากไทร
โยคมาประทับหาดกระจะ โพธาราม และ ราชบุรี แล้วจึงเสด็จ
กลับกรุงเทพฯ 

เร ื ่องสมเด็จพระบรมศพ คือ
จดหมายเหตุงานพระเมรุครั้ง
กรุงเก่ากับพระราชวิจารณ์ของ
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง. 
1.พระบรมราชาธ ิบาย ของ
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เรื่อง
ตำราพระเมร ุ  (พระกระแส
พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้า
หลวงสอบเรื่องราวตำราพระเมรุ
กรมหลวงโยธาเทพกับพระราช
พงษาวดาร ทรงพระราชนิพนธ์ 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ร.ศ.121)  
2.พระบรมราชว ิน ิจฉ ัยของ
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง เรื่อง
แผนที่พระราชวังหลวงกรุงเก่า 
(พระกระแสพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเจ้าหลวงเรื่อง พระราช
มณเฑียรในกรุงเก่า) 

จดหมายเหตุการณ์จัดงานพระศพ เจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพ 
พระราชธิดาในสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช และเป็นพระมเหสี
ซ้ายของสมเด็จพระเพทราชา ตั้งแต่วันสิ ้นพระชนม์จนถึงวัน
พระราชทาน เพลิงพระศพ มีแผนที ่ตั ้งพระศพและพระเมรุ
ประกอบ ก ั บพระราชว ิ จ ารณ ์ เ ร ื ่ อ ง ง านพระ เมร ุ ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เสด็จประพาสคลองแสนแสบ  
เสด็จประพาสจันทบุร ี  
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ไดอรี ่ซ ึมทราบ กับเร ื ่องตาม
เสด็จไทรโยคทรงเม ื ่อป ีชวด 
สัมฤทธิศก พ.ศ. 2431 
 
 
 
 
 

ทรงพระราชนิพนธ์เป็นบทกลอน มีล ักษณะเหมือนบันทึก
ประจำวัน ว่าด้วยระยะทางเสด็จประพาส เมืองกาญจนบุรี ครั้งที่ 
1 เมื่อ พ.ศ. 2416 เริ่มตั้งแต่เสด็จออกจากกรุงเทพฯ ไปจนถึง
เมืองกาญจนบุรี และราชบุรี ส่วนเรื่องตามเสด็จประพาสไทรโยค
นั้น เป็นเสด็จประพาสเมืองกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2431 
ทรงพระราชนิพนธ์เป็นกลอนให้เหมือนกับครั้งที่ 1 เนื้อเรื่องต่อ
กับเรื่องไดอรี่ซึมทราบ เริ่มตั้งแต่เสด็จออกจากกรุงเทพฯ ไปทาง
คลองบางกอกน้อยจนถึงไทรโยค แล้วเสด็จกลับกรุงเทพฯ 
นอกจากนี้ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้อธิบายว่าด้วย
พระราชนิพนธ์บทกลอน ในหน้า 1 – 33 
 
 

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 33  
บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ 
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว. 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์
เป ็นบ ุ รพภาคแห ่ งพระธรรมเทศนาเฉล ิม  พระเก ียรติ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รวม 3 กัณฑ์ กัณฑ์ที่ 1 
เรื ่องพระราชสันตติวงศ์ กัณฑ์ที่ 2 พระราชประวัติก่อนเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ กัณฑ์ที่ 3 พระราชประวัติเมื่อเสด็จเถลิง 
ถวัลย์ราชสมบัติแล้ว 

ประชุมพงศาวดาร ภาคที ่ 54 
พงศาวดารและโบราณว ัตถุ
สถานในเกาะชวา พระบรม
ราชาธิบายในพระบาทสมเด็จ
พระจ ุลจอมเกล ้าเจ ้าอย ู ่หัว 
คราวเสด็จประพาสชะวา พ.ศ. 
2439 

พระบรมราชาธิบายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมื่อครั้งเสด็จประพาสชวา ทรงอธิบาย เรื่องพงศาวดารเรื ่อง
อิเหนา โบราณวัตถุสถานของเมืองบรัมบานัม เมืองบุโรพุทโธ 
และตำนานของ กริช 

ประมวลพระราชนิพนธ์เบ็ดเตล็ด ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว 
- พระราชหัตถเลขา ว่าด้วยพระ
ราโชบายเกี่ยวกับการศึกษาของ
ชาติ 

พระราชหัตถเลขาว่าด้วยพระราโชบายเกี่ยวกับการศึกษาของ
ชาติ  
พระบรมราชวินิจฉัยเรื่องเจ้าต่าง กรม ธรรมเนียมขุนนางไทย 
เรื่องพระราชมนเฑียรในกรุงเก่า  
พระบรมราชาธิบายเรื่องแบบกราบ บังคมทูลฯ  
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- ประกาศกระแสพระบรมราช
โองการ เร ื ่อง การศึกษาของ
ประเทศสยาม 
- พระราชหัตถเลขา ลงวันที่ 10 
สิงหาคม ร.ศ. 129 
-ลายพระราชหัตถ์ถึงกระทรวง
ท า ง ร า ช ก า ร  ล ง ว ั น ท ี ่  11 
สิงหาคม ร.ศ. 129 
- พระราชหัตถเลขา ลงวันที่ 27 
กันยายน ร.ศ. 129 
- พระบรมราชวินิจฉัย เรื่องเจ้า
ต่างกรม 
 - ธรรมเนียมขุนนางไทยโบราณ 
เรื ่อง พระมหามนเทียรในกรุง
เก่า 
- พระบรมราชาธ ิบาย เร ื ่อง 
แบบกราบบังคมทูลพระกรุณา
นำแขกเมืองถวายเครื ่องราช
บรรณาการ แลการทูลเบิกกราบ
ถวายบังคมลา 
- (สำเนา) พระราชหัตถเลขา ลง
วันที่ 23 สิงหาคม ร.ศ. 119 
- (สำเนา) พระราชหัตถเลขา
พระบรมราชาธิบาย 
พระบรมราชวินิจฉัย เรื่องพระ
ราชพิธีลงสรงเจ้าฟ้าลูกหลวง
เอกว ่าด ้วยพระนามพระเจ้า
แผ่นดินกองแก้วกองทอง 
- พระบรมราชวิน ิจฉ ัย เร ื ่อง 
บายศร ี
- (สำเนา) พระราชหัตถเลขา
เรื่องราชาภิเษกพระสิทธารถ 

พระบรมราชวินิจฉัยเรื ่องพระราชพิธีลงสรงพระนามพระเจ้า
แผ่นดิน  
พระบรมราชวินิจฉัยเรื่องกองแก้ว กองทอง  
พระบรมราชวินิจฉัยเรื่องบายศรี เรื่องพลับพลาเสวยกับเรื่องเสา
หงส์  
พระบรมราชาธิบายว่าด้วยลายจีน  
พระราชหัตถเลขาฉบับปัจฉิมลิขิตในรัชกาลที่ 5 
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เรื ่องพลับพลาที ่เสวยกับเรื ่อง
เสาหงส์ 
- สำเนาพระราชหัตถเลขา ลง
วันที่ 21 มีนาคม ร.ศ. 122 
- พระบรมราชาธิบาย ว่าด้วย
ลายจ ีนซ ึ ่ ง เข ียนเคร ื ่องถ ้วย
กระเบ้ืองกังไส 
- พระราชหัตถเลขานิมัยปัจฉิม
ลิขิตในรัชกาลที่ 5 
พระเขี้ยวแก้ว 
 

ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2440 ครั้งเสด็จประพาสยุโรปคราว
แรก และเสด็จประพาสลังกาทวีป แล้วพระราชทานมาลงพิมพ์
ในหนังสือวชิรญาณ ใช้ชื่อเรื่องว่า พระทันตะธาตุ ทรงเล่าประวัติ
ของ พระเขี้ยวแก้ว และพระสงฆ์เมืองลังกา ตามที่ได้ทรงทราบ
ในคราวนั้นอย่างละเอียด 

พระราชพิธีสิบสองเดือน 
 

เป็นการบันทึกพระราชพิธ ี พระราชพิธ ีท ั ้งส ิบสองเดือนที่
พระมหากษัตริย์ เจ้านายลำดับชั้นต่าง ๆ ทรงปฏิบัติกันเป็น
ประเพณี 

ตำราทำกับข้าวฝรั่ง 
 

ทรงแปลตำราทำกับข้าวฝรั่ง จากภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส 
เคยทรงทดลองทำเป็นบางอย่าง กล่าวถึง วิธีทำอาหารประเภท
ซุปฝรั่งเศส หมูแฮม เรื่องของไก่ กุ้งต่างๆ ปลา ปู หอย ไข่ เห็ด 
ต่างๆ แชลวิช แมกโรนี สลัด ซอสต่าง ๆ เป็นต้น 

ระยะทางเท ี ่ยวชวากว ่าสอง
เดือน 
 

ทรงพระราชนิพนธ์เมื ่อรัตนโกสินทรศก 115 ในคราวเสด็จ
ประพาสประเทศชวาครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 
2439 ถึง วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2439 มีกระบวนตามเสด็จทั้ง
ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน ระยะทางที่เสด็จตั้งแต่ทรงออกจากกรุงเทพฯ 
ประทับที่สิงคโปร์ ไปเกาะชวา 

ระยะทางเสด็จประพาสมณฑล
อยุธยา เมื่อปีขาล พ.ศ.2421 
 

กล่าวถึงระยะทางตั้งแต่เสด็จออกจากกรุงเทพฯ พระราชทาน
พระกฐินวัดต่างๆ หลายวัด จนถึงอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
แล้วเสด็จกลับกรุงเทพฯ ท้ายเล่มมีภาคผนวกเรื่องสำเนาจารึกที่
ฐาน อุโบสถวัดป่าโมกข์ ระยะทางเสด็จประพาสเมืองลพบุรี 
ระดับน้ำ และโคลงชะลอพระฯ 
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ระยะทางเสด็จพระราชดำเนิน
ประพาสทางบกทางเรือ รอบ
แหลมมลายู ร ัตนโกสินทรศก 
109 
 

ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ด้วยลายพระหัตถ์เป็นสมุดเล่มเล็ก 6 เล่ม 
ลักษณะเป็นบันทึกความทรงจำ เริ ่ม ตั ้งแต่เสด็จออกจาก
กรุงเทพฯ โดยทางชลมารค เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2433 
ไปขึ้นที่เมืองชุมพร เสด็จโดยทางสถลมารค ข้ามแหลมมลายูไป
เมืองกระบุร ี

เรื่องเกี่ยวกับวัดเบญจมบพิตร สำเนาพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่ 5 โดยมาก 
1.พระราชหัตถเลขาทรงแสดง
ความพอพระราชหฤทัยที่พระ
ราชโมล ีร ับไปอย ู ่ว ัดเบญจม
บพิตรด้วยความเต็มใจ 
2.พระราชหัตถเลขาแสดงความ
พอพระราชหฤทัยที ่พระพิมล
ธรรมจัดสามเณรนักเรียนที่จะ
ส่งไปวัดเบญจมบพิตร 
3.พระราชหัตถเลขาเร ื ่องให้
ประชุมกันรักษาความสะอาดใน
วัดเบญจมบพิตร 
4. พระราชห ั ตถ เลขา เ ร ื ่ อ ง
พระราชทานรอยพระพุทธบาท
วัดบวนสถานสุทธาวาสไปไว้วัด
เบญจมบพิตร 
5. พระราชห ั ตถ เลขา เ ร ื ่ อ ง
พ ระ ร าชทานหน ั ง ส ื อมหา
เวสสันดรชาฎกภาษาอังกฤษซึ่ง
พระมหาจันทิมาถวายไปไว้วัด
เบญจมบพิตร 
6. พระราชห ั ตถ เลขา เ ร ื ่ อ ง
ทูลกระหม่อมเอียดน้อยจะทรง
ฉลองพระตำหนักเล็ก ๆ ขอให้
ซ้อมสามเณรไว้สวดมนต ์
7.พระราชหัตถเลขาไปรษณีย์
บัตร์ส่งจากบุโรบุโด เกาะชวา 

สำเนาพระราชหัตถเลขาที่ได้พระราชทานแก่ท่านเจ้าคุณสมเด็จ
พระวันรัต ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน ร.ศ. 118 (2443) ถึง วันที่ 
27 กรกฎาคม ร.ศ. 120 (2445) ในเรื ่องเกี ่ยวกับวัดเบญจม
บพิตร รวม 13 ฉบับ 
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พระราชทานพระธรรมไตรโลกา
จารย ์
8. พระราชห ั ตถ เลขา เ ร ื ่ อ ง
ทูลกระหม่อมอัษฎางค์จะเสด็จ
มาทรงบำเพ ็ฐพระก ุศลที ่วัด
เบญจมบพิตร 
เรื ่องวัดสมอราย อันมีนามว่า
ราชาธิวาส 
 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปรารภ
ให้จดข้อความตามพระราชปรารภ ในเรื่องประวัติวัดสมอราย ซึ่ง
มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการเป็นวัดวังหน้า ครั้งหนึ่ง
กรม พระราชวังบวรมหาสุรสีหนาททรงปฏิสังขรณ์ บันทึก
เหตุการณ์ที่เกี ่ยวข้องในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยที่
ทรงผนวชได้ประทับอยู ่  ท ี ่ว ัดราชาธ ิวาส ด ังน ั ้น ก ่อนจะ
ปฏิสังขรณ์พระอารามอีกครั้งในปี พ.ศ. 2451 จึงทรงต้องการ
บันทึก ประวัติวัดไว้ให้เป็นที่จดจำตลอดไป 

วงศเทวราช 
 

ทรงพระราชนิพนธ์ เมื่อปีวอก พ.ศ. 2427 ทรงล้อบทละครเรื่อง
วงศเทวราช ที่แต่งโดยหลวงพัฒน พงศภักดี (ทิม สุขยางค์) เมื่อ
ครั้งยังเป็นขุนจบพลรักษ์ โดยทรงนำเรื่องขบขันของบุคคลต่าง ๆ 
ที่เกิด ขึ ้นในขณะทรงพระราชนิพนธ์ มาทรงแต่งแฝงเป็นบท
ละครชื่อ วงศเทวราช สำหรับผู้ที่อ่านแล้วจะ มีความเข้าใจได้ดี 
ควรต้องรู้เรื่องราวในสมัยนั้น 
สมโภชพระนครครบร้อยป ี

พระราชหัตถเลขาเรื่องการวาง
ศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ 
1.  พระราชห ัตถเลขาเร ื ่ อง
กระบวนพยุหยาตรา 4 องค์ 
2. พระราชดำรัสตอบคำกราบ
บังคมทูลรายงานการบูรณะวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม 
3. ทรงสปีชตอบที่ก่อพระฤกษ์
ปฐมบรมราชานุสาวร ีย ์ท ้อง
สนามหลวง วันศุกร์ ขึ ้น4 ค่ำ 

ประกาศการสมโภชพระนคร  และว ั นปราบดาภ ิ เษก
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ครบ 100 ปี พ.ศ. 
2425 การเฉลิมพระนครและฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
กำหนดก่อฤกษ์ปฐมบรม ราชานุสาวรีย์ ณ ท้องสนามหลวง ใน
วันศุกร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมียจัตวาศก จุลศักราช 1244 
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เด ือน 6 ป ีมะเม ีย จ ัตวาศก 
1244 
4. ทรงสปีชตอบที่พระที่นั่งสุท
ไธสวรรย์ปราสาท วันศุกร์ ขึ้น 
4 ค่ำ เดือน 6 ปี 1244 
ส่งไปวันเสาร์ ขึ้น5 ค่ำ เดือน 6 
ปีมะเมีย จัตวาศก 1244 
เทศนานิทานมิกาทุระ 
 

เป็นพระราชนิพนธ์ที่ทรงแก้ไขจากคำแปลบทละครภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาไทย ของสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา
วชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งพระยาอิศรพันธุ์โสภณ (ม.ร.ว. 
หนู อิศราง กูร) เป็นผู้ตรวจคำแปลภาษาไทย ทรงขบขันในคำ
แปลที่พระยาอิศรพันธุ์โสภณแก้ไขแล้วว่าคล้ายกับ เทศนา จึง
ทรงแกล้งพระราชนิพนธ์ใหม่ให้เป็นเทศนา และใช้ชื่อว่า เทศนา
เรื่องมิกาทุระ (มิกาโด) 

โคลงด้ันเรื่องโสกันต ์
 

พระราชพิธีโสกันต์พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ (สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโร รส) พระองค์เจ้าสวัสดิ
ประวัติ (กรมพระสมมตอมรพันธุ์) พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ 
(สมเด็จพระ นางเจ้าสุนันทากุมารีร ัตน์ พระบรมราชเทวี) 
พระองค์เจ้าจันทรทัดจุฑาธาร (กรมหมื ่นวิว ิธวรรณปรีชา) 
พระองค์เจ้านงคราญอุดมดี รวม 5 พระองค์ เมื่อ พ.ศ. 2415 
โดยทรงพระราชนิพนธ์เป็นโคลงดั้น วิวิธมาล ี

โคลงนิราศท้าวสุภัตติการภักดี 
 

ทรงพระราชนิพนธ์เป็นทำนองจดหมายเหตุระยะทางเสด็จพระ
ราชดำเนินเมืองกาญจนบุรี พ.ศ. 2416 โคลงนี้เรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า โคลงนิราศกาญจนบุรี 

โคลงภาพพระราชพงศาวดาร 
1. โคลงประกอบรูปที่ 1 แผ่นดิน
สมเด็จพระรามาธิบดีที่1 ภาพ
สร้างกรุงศรีอยุธยา 
2.  โ คลงประกอบร ู ปท ี ่  10 
แ ผ ่ น ด ิ น ส ม เ ด ็ จ พ ร ะ ม ห า
จักรพรรดิ ภาพพระสุร ิโยทัย
ขาดคอช้าง 

โคลงประกอบภาพเขียนพระราชพงศาวดารไทย ตั้งแต่แผ่นดิน
สมเด็จพระรามาธิบดีท ี ่  1 (พระเจ ้าอู ่ทอง) จนถึงแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งเป็น
ตอน ๆ จำนวน 92 รูป ตั้งแต่รูปที่ 73 - 92 แสดงประวัติ ศาสตร์
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โคลงที่แต่งมีถึง 376 บท โดยเขียนบรรจุ
บานกระจกประดับในคราว งานพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธ 
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3.  โ ค ล ง ป ร ะ ก อ บ ร ู ป ที่  
19 แผ่นดินพระมหินทราธิราช 
ครั้งที่2 ภาพพระมหาธรรมราชา
อาสาเจรจาความเมือง 
4.  โ ค ล ง ป ร ะ ก อ บ รู ป
ที่ 21 แผ่นดินสมเด็จพระมหา
ธรรมราชาธิราช ภาพสมเด็จ
พระนเรศวรตามจับพระยาจีน
จันต ุ
5.  โ ค ล ง ป ร ะ ก อ บ รู ป
ที่ 22 แผ่นดินสมเด็จพระมหา
ธรรมราชาธิราช ภาพสมเด็จ
พระนเรศวรทรงปืนข้ามแม่น้ำส
โตง 
6. โคลงประกอบรูปที่ 62   
จลาจลสมัย  ภาพพระยาวชิร
ปราการกับทหาร 5 ม้า รบพม่า 
30  ม้า 
7. โคลงประกอบรูปที่ 72   
ภ า พ เ ม ื ่ อ จ ล า จ ล ใ น ก รุ ง
ธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าเสด็จกลับจากเมืองเขมร
8.  โ คล งประกอบร ู ปที่   79 
แผ ่นดินพระบาทสมเด็จพระ
พ ุ ท ธ ย อ ด ฟ ้ า จ ุ ฬ า โ ล ก
มหาราช  ภาพค่ายปีกกาพม่าที่
เมืองทวาย 
9.  โ ค ล ง ป ร ะ ก อ บ รู ป
ที่  86  แผ่นดินพระบาทสมเด็จ
พระพ ุ ทธยอดฟ ้ า จ ุ ฬ า โลก
มหาราช  ภาพอุปราชาภิเศกก

ภัณฑ์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าตรีเพชรุตม์ธำรง และพระ
อัครชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาค นารีรัตน์ เมื่อ พ.ศ. 2430 
ท้ายโคลงแต่ละภาพให้รายพระนามและนามผู้ทรงนิพนธ์โคลง
ประจำภาพ นั้น ๆ 
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รมหลวงอ ิศรส ุนทรเป ็นกรม
พระราชวังบวรฯ 
โคลงรามเกียรติ์ ในพระระเบียง
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
เล่ม 2 
ห้องที่ 90 รวมโคลง 28 บท 
เนื้อความตั้งแต่ทศกัณฐ์ทำพธิี
อุมงค์จนถึงหนุมานทำลายพิธี
อุมงค ์  
ห้องที่ 94 รวมโคลง 28 บท 
เนื้อความตั้งแต่หนุมานเกี้ยวนาง
วานรินจนถึงหนุมานสังหารวิรุญ
จำบัง   
ห้องที่ 102 – 107 รวมโคลง 
168 บท เนื้อความตั้งแต่
ทศกัณฐ์ยกทัพเข้าเมืองจนถึงหนุ
มานคืนสมบัติให้ทศกัณฐ ์

ทรงพระราชนิพนธ์สำหรับจารึกเมื่อคราวปฏิสังขรณ์วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม สำหรับการฉลองพระ นครครบ 100 ปี รวม 8 
ห้อง เป็นโคลง 224 บท ได้แก่  
ห้องที่ 90 ตอนทศกัณฐ์ทำพิธีอุโมงค์  
ห้องที่ 94 ตอนหนุมานเข้าห้องวานรินทร  
ห้องที่ 102 ตอนนางมณโฑหุงข้าวทิพย์  
ห้องที่ 103 ตอนทศกัณฑ์ขาดเศียรขาดกร  
ห้องที่ 104 ตอนฤษีถวายลิง  
ห้องที่ 105 ตอนหนุมานออกรบ  
ห้องที่ 106 ตอนหนุมานได้นางสุวรรณกันยุมา  
ห้องที่ 107 ตอนหนุมานชูกล่องดวงใจ 

โคลงเร ื ่อง พระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลที่ 5 
1.โคลงพระราชพิธีศรีสัจปาน
กาลแลคเชนทรัศวสนาน  
2.โคลงพระราชพิธีแห่ โสกันต ์
3.โคลงนิราศท้าวสุภัติการภักดี 
(นาก) 

ประกอบด้วยพระราชนิพนธ์ 3 เรื่อง คือ โคลงพิธีถือน้ำและ 
คเชนทรัศวสนาน โคลงพระราชพิธีแห่ โสกันต์พระเจ้าน้องยาเธอ 
พระองค์เจ้ากาพย์กนกรัตน์ และพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้า
เทวัญอุ ไทยวงศ์ และโคลงนิราศท้าวสุภัติการภักดี (นาก) เมื่อ
เสด็จเมืองกาญจนบุรี พ.ศ. 2416 

โคลงเลี ้ยงโต๊ะปีใหม่ เมื ่อปีจอ 
พ.ศ. 2417 

โคลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 และเจ้านาย ที่ทรงพระนิพนธ์
ไว้ในชักเปี๊ยะห่อของพระราชทานใน วันขึ้นปีใหม่ ทั้งหมด 45 
โคลง 

ประชุมโคลงสุภาษิตพระราชนิ
พนธ์ิในรัชกาลที่ 5 
1. โคลงวชิรญาณสุภาษิต  
2. โคลงสุภาษิตพิพิธธรรม 
3. โคลงสุภาษิตอิสปปกรณัม 

โคลงสุภาษิตบางปะอิน   
ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2420 ในระหว่างการเสด็จพระ
ราชดำเนินประพาสพระราชวังบางปะอิน เนื ้อหาของโคลง
สุภาษิตบางปะอินแสดงข้อคิด  การดำเนินชีวิตด้านต่าง ๆ เช่น 
ความรัก ความเกลียดชัง ความริษยา ความเกียจคร้าน ความ
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4.  โคลงส ุภาษ ิตสอนผ ู ้ เป็น
ข้าราชการ  
5. โคลงว่าด้วยความสุข  
6. โคลงสุภาษิตบางปะอิน  
7. โคลงกระทู้สุภาษิต  
8. โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์  
9. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ  
10.  โ ค ล ง พ ร ะ ร า ช ป ร า ร ภ
ความสุข ทุกข์  
11. โคลงสุภาษิตเบ็ดเตล็ด 
 

ขลาด ความกล้า ความเพียร ความยุติธรรม ฯลฯ               
โคลงสุภาษิตเบ็ดเตล็ด  
ทรงเปรียบเทียบน้ำทะเลกับคนพาล                                 
โคลงโสฬศไตรยางค์   
ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ.2423 โดยโปรดให้กวีในราชสำนัก
อาท ิ   กรมหม ื ่นพ ิช ิตปร ีชากร ฯลฯ  แปลจากส ุภาษิต
ภาษาอังกฤษและประพันธ์ขึ้นเป็นโคลงสี่สุภาพ   แล้วทูลเกล้าฯ 
ให้ทรงตรวจแก้ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ ทรงพระราชนิพนธ์
เมื่อ พ.ศ. 2423 โดยทรงแปลจากสุภาษิตภาษาอังกฤษ กล่าวถึง
ก ิจต ่าง ๆ 10 ประการท ี ่ผ ู ้ประพฤต ิ ไม ่ เคยเส ียใจ       
โคลงว่าด้วยความสุข   
ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2431 กล่าวถึงการแสวงหา
ความสุขซึ่งมักจะมีความทุกข์เกิดแทรกอยู่ มีแต่พระนพิพาน
เท่านั้นที่เป็นสุขอย่างแท้จริง                                       
โคลงพระราชปรารภความสุขทุกข์   
พ.ศ. 2437 วิกฤตการณ์เกิดขึ้นในบ้านเมือง กล่าวคือประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นมหาอำนาจตะวันตกประเทศหนึ่ง ต้องการขยาย
อิทธิพลเข้ามาครอบงำประเทศสยามและเข้ามาถึงพระนครแสดง
อำนาจข่มขู่เป็นระยะ  ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระราชวิตกจนถึงประชวรอย่างหนักและโทมนัส
พระทัยยิ่งนัก ในครั้งนั้นได้ทรงพระราชนิพนธ์โคลงไว้ 4 บทเพื่อ
แสดงความคิดส่วนพระองค์    
โคลงสุภาษิตพิพิธธรรม  
มีเนื้อหาแสดงข้อคิดในการดำเนินชีวิต โดยตั้งไว้เป็นหัวข้อ 
กว้าง ๆ  เช่น สติ  ตระหน่ี ทิฐิ ความประมาณตัว ฯลฯ                 
โคลงสุภาษิตอีศปปกรณำ  ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2447 
โดยทรงแปลนิทานอีสปเป็นภาษาไทย นิทานสุภาษิตที่รวบรวม
ไว้มี 24 เรื่อง เช่น ราชสีห์กับหนู บิดากับบุตรทั้งหลาย กระต่าย
กับเต่า ฯลฯ  

นิราศรัตน 
 

พระราชนิพนธ์แทรกไว้ในหนังสือไกลบ้าน เมื่อ พ.ศ. 2450 ตอน
เสด็จจากพระนคร ผ่านประเทศสิงคโปร์ เมืองปีนัง อ่าวเบงคอล 
จนถึงประเทศศรีลังกา 
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บทเจรจาละครอิเหนา 
 

เป็นบทเจรจาละครที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นสำหรับละคร เล่นใน
งานเฉลิมพระราชมณเฑียรพระที่นั ่ง จักรีมหาปราสาท และ
สมโภชพระนครครบ 100 ปี พ.ศ. 2425 จำนวน 68 บท เริ่ม
ตั้งแต่อิเหนา เข้าเฝ้าท้าวดาหา ไปจนถึงลมหอบนางบุษบา 

บทระบำตลก 
 

พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ทรงไว้แต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ ในรัชกาลที่ 4 เป็น บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 
ตอนเมขลาล่อแก้ว สำหรับเล่นเป็นระบำตลก ซึ่งใช้ผู้ชายแสดง
ทั้งหมด 

บทลครเรื่องเงาะป่า 
 

อธิบายรูปลักษณะของก็อย หรือ เงาะ การใช้ภาษาพูด การรู้จัก
กับฤดูกาล ความเป็นอยู่ สีที่ชอบ คือสีแดง การใช้กล้องลูกดอก
สำหรับเป่า ส่วนลูกดอกเรียกว่าบิลา การนับถือเจ้าป่า การเล่น
เครื่อง ดนตรี คือ กลองหรือปะตุง ลักษณะอาวุธ พิธีกรรมการทำ
ศพ รวบรวมภาษาก็อยโดยเปรียบเทียบ กับภาษาไทยตั ้งแต่
อักษร ก –ฮ รายชื่อคนที่มีในเรื่องนำมาเปรียบเทียบกับคำอ่าน
ในภาษาไทย และ ภายในเล่มมีภาพประกอบของนายคนัง 

กาพย์เห่เรือ 
 

ประกอบด้วยบทเห่เรือพระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร บทเห่เรือ
พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ พุทธเลิศหล้านภาลัย บทเห่
ชมโฉม พระราชนิพนธ ์พระบาทสมเด ็จพระจ ุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (หน้า 25) บทเห่พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และบทเห่พระนิพนธ์สมเด็จเจ้า ฟ้า กรม
พระยานริศรานุวัดติวงษ์ 

ลิลิตนิทราชาคริช และพระราช
นิพนธ์บทร้องละครเรื่องนิทรา
ชาคริต 
 

เป็นวรรณกรรมที ่ทรงพระราชนิพนธ์ เมื ่อ พ.ศ. 2422 เพื่อ
พระราชทานแจกพระบรมวงศานุวงศ์ในวัน ขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2423 
เป็นลิลิตสุภาพ มีทั้งโคลงสี่สุภาพ และร่ายสุภาพ เค้าโคลงเรื่อง
มาจากนิทาน ของชาติอาหรับ ที่มีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Sleeper awaken 

ลิลิตยอพระเกียรติ แล โคลง
พระนามพระเจ ้ าล ูก เธอใน
รัชกาลที่ 4 

พระราชนิพนธ์ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และรายพระนามพระราชโอรส พระราชธิดาในรัชกาล
ที่ 4รวม 84พระองค ์

วินิจฉัยเรื่องกฤษณาสอนน้อง 
 

ทรงพระราชวินิจฉัยเรื่องกฤษณาสอนน้อง พระนิพนธ์สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต ชิโนรส ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เข้า
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มาทางสายภาษาบาลี แต่มาจากหนังสือมหาภารตะ เหมือนเรื่อง 
รามเกียรต์ิ ที่มาจากสายพราหมณ์เช่นเดียวกัน 

ชุมนุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาล
ที่ 5 ภาคปกิณณกะ ภาค 1 
 

คำประกาศจารึกอนุสาวรีย์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาไว้เป็นที่ระลึก ถึงพระเจ้าลูกเธอ พระองค์
เจ้าประไพพรรณพิลาศ ในปราสาทที่บรรจุพระธาตุที่วัดราชบพิธ 
พ.ศ. 2429 
พระบรมราโชวาทพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้า
ฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฏราชกุมาร พ.ศ.2436 รวม 2 ฉบับ 
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยาม
มกุฏราชกุมาร พ.ศ.2437 จำนวน 1 ฉบับ  
พระราชหัตถเลขา เรื่อง เสด็จประพาสแหลมมลายู พ.ศ. 2448 
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ 
สยามมกุฏราชกุมาร รวม 6 ฉบับ 

พระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี 
 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ 
เมื่อพ.ศ. 2466 ทรงแก้ความในคาถาซึ่ง จารึกในตราอารม์ อัน
เป็นพระราชลัญจกรแผ่นดินใช้อยู่ในสมัยของพระองค์ท่าน ตรา
อารม์นี้มีคาถา จารึกไว้ว่า " สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิ
กา " ซึ่งเป็นพระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช สา ปุสฺสเทว แปลว่า 
"ความเป็นผู้พร้อมเพรียงแห่งชนผู้เป็นหมู่แล้วทั้งหลายทั้งปวงให้
ความเจริญสำเร็จ" ทรงแสดงถึงพระบรมราโชบายในการสร้าง
ความสามัคคี การทำนุบำรุงประเทศชาติ และความเจริญ ของ
บ้านเมือง 

พระบรมราชาธิบายว่าด้วยพระ
ยศเจ้าต่างกรมแลยศขุนนาง 
 

ทรงอธิบายถึงความแตกต่างของการใช้คำนำหน้าพระนามว่า 
กรมสมเด็จ ซึ ่งพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
บัญญัติขึ้น ที่ใช้ระหว่างพระสงฆ์ชั้นพระราชาคณะกับขุนนางชั้น
สมเด็จเจ้า พระยา ระหว่างเจ้านายทรงกรมกับเจ้ากรม พระพัน
ปีหลวงกับพระเจ้าพี ่นางเธอในร ัชกาลที ่  1 พร้อมทั ้งทรง
เสนอแนะแนวทางการออกพระนามเจ้านาย ซึ ่งจะมีผลใช้ใน
รัชกาลที่ 6 พระราชนิพนธ์ เรื่องนี้ทรงไว้ครั้งแรกในหนังสือพระ
ราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี 

พระบรมราโชวาท พระราชทาน
พระราชโอรสในรัชกาลที่ 5 

พระราชน ิพนธ ์ เม ื ่ อ  พ.ศ.  2428 เป ็นพระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่พระเจ้าลูกยาเธอ 4 พระองค์ ที่จะเสด็จไปทรง
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 ศึกษาในประเทศยุโรป เมื่อ พ.ศ. 2428 ให้ทรงประพฤติตามที่

ทรงสั่งสอนไว้ 7 ประการ คือ เรื ่องวิชาความรู้ เงินค่าใช้สอย 
เกียรติยศชื่อเสียง การถือตัวว่าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดิน การไม่ใช้
จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย การเรียนให้เรียนสามภาษา คือ อังกฤษ 
ฝรั่งเศสและเยอรมัน และ กรมหมื่นเทวะวงศวโรประการ จะเป็น
ธุระดูแลทุกสิ่งอย่าง 

พระราชดำรัสใน
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ทรง
แถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไข 
การปกครองแผ่นดิน. 
 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราช
วินิจฉัยการบริหารบ้านเมืองในอดีตซึ่งยัง เป็นการแบ่งกรมตาม
หลักจตุสดมภ์ ได้แก่ กรมพระคลังหรือกรมท่า กรมเมืองหรือ
กรมพระนครบาล กรมวัง และกรมนา กับมีเสนาบดีฝ่ายกลาโหม 
คือ สมุหกลาโหม และฝ่ายพลเรือนคือ สมุหนายก ซึ่งต่อมาเมื่อ
สังคมเปลี่ยนไป จึงเกิดปัญหาในการทำงาน จำเป็นให้ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงการบริหาร บ้านเมือง ทรงจัดงานทั้งหมดเข้าเป็น
กรม จำนวน 12 กรม ทรงแสดงพระราชวินิจฉัยในข้อดีข้อเสีย 
ต่างๆ อย่างละเอียด แสดงให้เห็นถึงพระปรีชารอบรู ้ในการ
ปกครองแผ่นดิน และพระปรีชาสามารถใน การจัดการแก้ไข
ปัญหาทั้งระบบในการบริหารประเทศให้เจริญสืบไป ดูเพิ่มเติม 
ว ิด ีท ัศน ์ งานปาฐกถาเป ิดต ัวหน ังส ือ พระราชดำร ัสใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว ทรงแถลงพระบรม
ราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน. โดย สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พระราชปรารภใน
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวเรื่อง 
ความตายในท่ามกลางอายุ 
 

ทรงกล่าวถึงชีวิตมนุษย์ว่า หากรักษาให้ดีแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ได้ยืน
นานจนแก่ตาย แต่มีสาเหตุที่ทำให้ มนุษย์ต้องตายก่อนเวลาอัน
สมควร 4 ประการ คือ โรคภัยเบียดเบียนตั้งแต่เกิด กระทำในสิ่ง
ที่ไม่รู ้ว่า จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต กระทำในสิ่งที่รู ้ว่าจะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และจำเป็นต้องกระทำ ในสิ่งที่รู้ว่าจะ
เป็นเครื่องนำพาไปสู่ความตาย โปรดให้พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือว
ชิรญาณวิเศษ เมื่อ พ.ศ. 2431 

พระราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระ
พ ุทธสาสนาฝ ่ายห ินยานกับ
มหายาน. 

พระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 
ขณะดำรงพระยศพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า กรมขุนนริศรานุวัติ
วงษ ลงวันที่ 14, 22, 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446 และสำเนาลาย
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พระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จเจ้า
ฟ้ากรมพระนริศ 3 ฉบับ 
 

พระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ลงวันที่ 25 
กันยายน พ.ศ. 2471 แถลงมูลเหตุที่ทรงพระ ราชวิจารณ์หนังสือ
เรื่องนี้ และมีพระราชนิพนธ์คำนำในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

พระราชวิจารณ์ใน
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ด้วยเรื่อง
จดหมายเหตุความ ทรงจำของ
กรมหลวงนรินทรเทวี 

บันท ึกของกรมหลวงนร ินทรเทว ี  เก ี ่ยวก ับเหต ุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตั้งแต่เสียกรุง เมื่อ พ.ศ. 2310 จนถึง
สมัยร ัตนโกสินทร ์ปลายร ัชกาลที ่  2 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง นำมาอธิบาย โดยใช้หลักการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเปรียบเทียบ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของการศึกษา 
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

ไกลบ้าน :  
สำเนาพระราชหัตถเลขา ถึง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
นิภานภดล เมื่อเสด็จประพาศยุ
โรป ร.ศ. 126 
 

เล่ม 1 พระราชหัตถเลขา ฉบับที่ 1 - 14  
เล่ม 2 พระราชหัตถเลขา ฉบับที่ 15 - 23  
เล่ม 3 พระราชหัตถเลขา ฉบับที่ 24 – 31   
เล่ม 4 พระราชหัตถเลขา ฉบับที่ 32 - 43 เป็นบันทึกพระราช
กรณียกิจประจำวัน ระหว่างเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. 2450 
จำนวน 43 ฉบับ ทรงพรรณนาเกี่ยวกับสถานที่ที่เสด็จพระราช
ดำเนินเยือน เหตุการณ์หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้ทอดพระเนตร 
โดยเสนอแนวพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยประกอบด้วย 

ประช ุ มพระราชห ั ตถ เลขา 
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด ็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ที ่ทรง
บริหารราชการแผ่นดิน  
ภาค 1 พ.ศ. 2424 - 2435 

เป็นการรวบรวมพระราชหัตถเลขาที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน
ระหว่าง พ.ศ. 2424 – 2435 ตั้งแต่ วันจันทร์ แรม 8 ค่ำ เดือน 
12 ปีมเสงตรีศก จุลศักราช 1243 (ร.ศ.100) ตรงกับวันที่14
พฤศจิกายน พ.ศ. 2424 ถึง วันที ่ 21 พฤศจิกายน ร.ศ. 110 
(พ.ศ. 2424) ประกอบด้วย เรื่องคดีความโจรผู้ร้าย ชุกชุม การ
ทะเลาะวิวาทของคนไทย ชาวจีน และชาวต่างชาติ การเล่นการ
พนันซึ่งผิดพระราชบัญญัติ เป็นต้น 

ประช ุ มพระราชห ั ตถ เลขา 
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด ็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ที่ทรง
บริหารราชการแผ่นดิน ภาค 2 
พ.ศ. 2434  - 2453 
 

เป็นการรวบรวมพระราชหัตถเลขาที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน
ระหว่าง พ.ศ. 2434 - 2453 พระราชทานไปยังเสนาบดีเจ้า
กระทรวง ที่กราบบังคมทูลถวายรายงานข้อราชการในสังกัด 
ส่วนใหญ่ เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ พระเจ้าน้องยาเธอ หรือขุน
นางผู้ใหญ่ชั้นเสนาบดีจตุสดมภ์ ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 
110 ถึง วันที่ 5 กรกฎาคม ร.ศ. 129 ประกอบด้วย เรื่องเกี่ยวกับ
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ชาวจีนในด้านคดี ความต่างๆ การก่อความวุ่นวายของอั้งยี่ เป็น
ต้น 

ประช ุ มพระราชห ั ตถ เลขา 
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด ็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ที ่ทรง
บริหารราชการแผ่นดินภาค 3
ตอน 1 และตอน 2 พ.ศ.2434 -
2453  
 

ตอนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ร.ศ. 120 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 
ร.ศ. 123 และในระหว่างปีที่ทรง บริหารราชการแผ่นดินนั้น บาง
ปีทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน จึงได้รวมพระราชเสาวนี
และ ทรงสั่งราชการนั้นไว้ในเล่มนี้ด้วย ตอนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 
ธันวาคม ร.ศ. 123 ถึง วันที ่ 18 สิงหาคม ร.ศ.120 เป็นการ
รวบรวมพระราชหัตถเลขาที่ทรงบริหารราชการแผ่นดินระหว่าง 
พ.ศ. 2434-2453 พระราชทานแก่เสนาบดี กระทรวง มหาดไทย 
ประกอบด้วย เรื ่องการเมืองการปกครอง การต่างประเทศ 
การทหาร การแพทย์ สุขาภิบาล การคมนาคม ตัดถนน ขุดคลอง 
สร้างสะพาน สร้างทางรถไฟสายบางบัว ทอง สายพระพุทธบาท 
สายตลาดพลู เป็นต้น ท้ายเล่มมีสารบาญค้นเรื่องทั้ง 2 ตอน 

ประช ุ มพระราชห ั ตถ เลขา 
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด ็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ที ่ทรง
บริหารราชการแผ่นดิน ภาค 4. 
 
 

เป็นการรวบรวมพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงสมเด็จฯ กรมพระ
ยาดำรงราชานุภาพ ทั้งในฐานะ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
และในฐานะพระเจ้าน้องยาเธอ ระหว่าง พ.ศ. 2434 - 1448 
และพระ ราชหัตถเลขาว่าด้วยการต่างประเทศ พระราชทาน
เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค) เสนาบดี
จตุสดมภ์กรมท่า ระหว่าง พ.ศ. 2421 - 2427 ภายในเล่มได้
ถ่ายภาพลายพระราชหัตถเลขา และเชิญมาพิมพ์ไว้ด้วยจำนวน 
17 ฉบับ 

พระราชหัตถเลขา เรื ่องเสด็จ
ประพาสแหลมมลายู เมื่อรัตน
โกสินทรศก 108. 109. 117. 
120. รวม 4 คราว 

พระราชหัตถเลขาที่ทรงเมื่อ พ.ศ. 2432 จำนวน 4 ฉบับ ตั้งแต่
เสด็จจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองหลังสวน พ.ศ. 2433 จำนวน 5 ฉบับ 
เสด็จจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองสิงคโปร์ พ.ศ. 2441 จำนวน 2 ฉบับ 
เสด็จ จากกรุงเทพฯ ถึงเมืองชุมพร และ พ.ศ. 2444 จำนวน 2 
ฉบับ เสด็จจากกรุงเทพฯ 

พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จ
มณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที่ 5 
นับในหนังสือเรื่องเที่ยวที่ต่างๆ
เป็นภาคที่ 5 จำนวน 26 ฉบับ 
 

เป็นรายงานการเสด็จตรวจราชการมณฑลฝ่ายเหนือ เมื่อ พ.ศ. 
2444 จำนวน 26 ฉบับ พระราชทาน ไปยังที ่ประชุมผู้สำเร็จ
ราชการรักษาพระนคร ขณะนั้นสมเด็จกรมพระยาเทวะวงษ์วโร
ปการ ทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะฯ ในครั้งนี้เสด็จโดยทาง
รถไฟจากกรุงเทพฯ ถึงพระราชวังบางปะอิน จากนั้นทรงเรือพระ
ที่นั่งไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงเมืองฝาง เมืองอุตรดิฐ ทรงเล่า
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เร ื ่องต ่าง ๆ ตามทางที ่ เสด ็จผ ่านการเสด ็จคราวนี ้ม ีการ
พระราชทานพระแสงราชศาสตรา และพระราชทานเสมาแก่เด็ก 
ชาวเมืองเป็นครั้งแรก เหตุการณ์ที่สำคัญ คือ โปรดเกล้าฯ ให้ทรง
หล่อพระพุทธชินราชจำลอง ที่เมือง พิษณุโลก เพื่อนำมาเป็น
พระประธานในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร หนังสือเรื่องนี้นับ
อยู่ในเรื่อง เที่ยวที่ต่าง ๆ ภาคที่ 5 

พระราชหัตถเลขา เมื ่อเสด็จ
ประพาสห ั ว เ ม ื อ งชายท เล
ตะวันออก ในปีมะเมีย พ.ศ. 
2425 กับ ปีมะแม พ.ศ. 2426 
และปีวอก พ.ศ. 2427 รวม 3 
คราว 

พระราชหัตถเลขาพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า
จาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ 4 ฉบับ พระเจ้าน้องยาเธอ 
กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์
ศิลปาคม และเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วอน บุนนาค) ในคราว
เสด็จประพาสทางทะเลไปจนถึงเมืองจันทบุรี ตราด เกาะกง และ
เมืองประจันตคีรีเขต เมื ่อ พ.ศ. 2425 พ.ศ. 2426 และ พ.ศ. 
2427 

พ ร ะ ร า ช ห ั ต ถ เ ล ข า  ร . 5 
พระราชทานมายังนายพันตรี 
พระองค์เจ ้าดิศวร กุมารราช
องครักษ์ 

พระราชทานลายพระหัตถเลขาแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้ง ยังเป็นพระองค์เจ้าดิศวร
กุมาร เริ่มตั้งแต่วันอังคาร แรม 11 ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะเอกศก 
จุลศักราช 1241 (ธ ันวาคม พ.ศ. 2422) ปรากฏวันที ่เพียง
บางส่วน ซึ่งหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล กล่าวไว้ ในหน้าคำ
นำ เกี่ยวกับการเรียงลำดับเหตุการณ์ด้วย 

พระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยา
ธรรมาธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว. ปุ้ม 
มาลากุล) 
 

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง 
เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี เมื่อ ครั้งมีบรรดาศักดิ์เป็นจมื่นจง
ภักดีองค์ขวา เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ร.ศ. 118 จนถึง
เมื่อมี บรรดาศักดิ์เป็นพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร ต้ังแต่วันที่ 13 
สิงหาคม ร.ศ. 122-129 ต่อจากนั ้นเป็น พระราชหัตถเลขา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง เจ้าพระยาธรรมาธิ
กรณาธิบดี ตั้งแต่ พ.ศ. 2456 – 2468 

พระร าชห ั ต ถ เ ลข าทร งสั่ ง
ราชการในรัชกาลที ่ 5 และ 6 
กับเรื่องประกอบ 
 
 

พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงสั ่งราชการไปถึงกระทรวงต่างๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตร 
คมนาคม ยุติธรรม ธรรมการ พระคลังมหาสมบัติ และมหาดไทย 
ตลอดจน พระราชบัญญัติ ประกาศ และรายงานต่างๆ แสดงให้
เห็นเหตุผลแห่งพระบรมราชาธิบาย การปกครองบ้านเมืองในรัช
สมัยของพระองค์ท่าน ส่วนพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จ



- 108 - 
 

เรื่อง ข้อมูลเบื้องต้น 
พระมงกุฎ เกล้าเจ ้าอยู ่ห ัวทรงสั ่งราชการไปถึงกระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงวัง 

พระราชหัตถเลขาใน
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว เรื่อง
เสด็จประพาสมณฑลปราจีน 
เมื่อ ร.ศ.127 (พ.ศ. 2451) 
 

พระราชหัตถเลขาพระราชทานแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
จำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ร.ศ. 127 ณ 
พลับพลา ศรีมหาโพธิ ทรงเล่าการเดินทางตั้งแต่วันที่ 14-17 
ธันวาคม ร.ศ. 127 เริ่มจากคลองรังสิต คลองบาง ปลากด ลำน้ำ
นครนายก เมืองปราจีน ตำบลศรีมหาโพธิ ฉบับที่สอง เมื่อวันที่ 
24 ธันวาคม ร.ศ. 127 ณ พระที่นั ่งอัมพรสถาน ทรงเล่าการ
เดินทางตั้งแต่วันที่ 18-24 ธันวาคม ร.ศ. 127 โดยทรงช้าง ที่
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรจัดให้ เสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ ซึ่งเป็น
แหล่งค้นพบเทวสถานและเชิงเทิน เมืองปราจีน จากนั้นทรง
ล่องเรือกลับมาทางคลองบางขนาก ปากน้ำเจ้าโล้ คลองประเวศ
บุรีรมย์ อ่าว บางปกง เมืองชล และพระสมุทเจดีย์ 

พระราชหัตถเลขา
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว เมื่อเสด็จ
ประพาสมณฑลราชบุรี ในปี
ระกา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) 
 
 

พระราชหัตถเลขาพระราชทานมายังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อยังดำรงพระยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสำเร็จราชการ
รักษา พระองค์ รวมพระราชหัตถเลขา 6 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 31 
สิงหาคม ถึง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2452 ทรงเล่าเรื ่องการ
เสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ตั้งแต่เสด็จออกจากกรุงเทพฯ ไป
ตามคลองภาษีเจริญ คลองดำเนินสะดวก ดังนี้ ฉบับที่ 1-2 เมือง
ราชบุรี ฉบับที่ 3 เมืองกาญจนบุรี ฉบับที่ 4 เมืองสมุทร สงคราม 
ฉบับที่ 5 - 6 เมืองเพชรบุร ี

พระราชหัตถเลขา
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ทรงมีไป
มากับสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส. 
หมวดที่ 1 
การเกี่ยวกับพระราชวงศ์  
หมวดที่ 2 
การในพระองค์  

พระราชหัตถเลขาและลายพระหัตถ์ของสองพระองค์ทรงโต้ตอบ
กันเรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์ เรื่อง ส่วนพระองค์ ศาสนา คณะ
สงฆ์ การบำรุงวัด เทศนา การศึกษา และเบ็ดเตล็ด ตั้งแต่ พ.ศ. 
2427 ถึง พ.ศ. 2453 รวม 168 ฉบับ เช่น เรื่องทรงปฏิสังขรณ์
วัดราชาธิวาส เมื่อ ร.ศ. 127 - 128 
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หมวดที่ 3 
การคณะสงฆ์  
หมวดที่ 4 
การศาสนา  
หมวดที่ 5 
การศึกษา  
หมวดที่ 9 
เรื่องการบํารุงวัด  
หมวดที่ 7 
การเทศนา 
หมวดที่ 8 
การปกิรณก  
พระราชหัตถเลขา
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว 
พระราชทานสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุ
ภาพ ในเวลาเสด็จพระราช
ดำเนินประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 
ใน พ.ศ. 2450 

พระราชหัตถเลขาฉบับวันที ่ 4 มีนาคม ร.ศ. 125 (2450) ถึง 
ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม ร.ศ. 126 (2451) ซึ่งฉบับสุดท้ายนี้ทรงมี
พระราชปรารถถึงอาการทรงพระประชวรของพระองค์ท่านด้วย 

พระราชหัตถเลขา
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว และลาย
พระหัตถ์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า
สุขุมมารศรีพระอรรคราชเทวี 
 

เนื้อหาส่วนแรกเป็นพระราชหัตถเลขาพระราชทานสมเด็จเจ้า
ฟ้าบริพัตร์สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต ตั้งแต่วันที่ 17 
กุมภาพันธุ์ ร.ศ.115 ถึง วันที่ 13 ตุลาคม ร.ศ.129 ส่วนที่สอง
เป็นพระโอวาท และลายพระหัตถ์สมเด็จพระปิตุจฉา สุขุมาล
มารศรี พระอัครราชเทวี ประทานแด่พระโอรสเมื่อจะ เสด็จไป
ทรงศึกษาในยุโรป เมื ่อ ร.ศ. 114 และเมื่อเสด็จไปยุโรปแล้ว 
ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ร.ศ. 115 ถึง วันที่ 12 ตุลาคม ร.ศ. 128 
กล่าวว่าบางฉบับ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร และ
สมเด็จ เจ้าฟ้ากรมขุนอู่ทองเขตรขัติยนารี ทรงเขียนตามที่ตรัส
บอก 

พระราชหัตถเลขาเรื ่องเสด็จ
ประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า และ

จัดพิมพ์รวมเป็น 2 เรื่อง ลำดับที่ 1 พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จ
ประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า มณฑล นครสวรรค์ พ.ศ. 2451 เป็น
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พระราชกระแสเร ื ่องจ ัดการ
ทหาร มณฑลกร ุง เทพฯ ใน
รัชกาลที่ 5 
 

รายงานพระราชทานมายังที่ประชุมผู้สำเร็จราชการรักษาพระ
นครสำหรับ ประกาศข่าวที่เสด็จประพาสให้ประชาชนทราบ 
เป็นการเสด็จครั้งที่ 3 ของการเสด็จหัวเมืองฝ่ายเหนือ ในรัชสมัย 
ลำดับที่ 2 พระราชกระแสเรื่องจัดการทหารมณฑลกรุงเทพฯ 
ทรงมีถึงผู ้บัญชาการกรม ยุทธนาธิการ พระราชทานกระแส
พระราชดำริทรงแนะนำในความคิดอ่านที ่จะจัดการทหารใน
มณฑล กรุงเทพฯ จนถึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะ
เกณฑ์ทหาร 

พระราชหัตถเลขาและหนังสือ
กราบบังคมทูลของเจ้าพระยา
พระเสด็จสุเรนทราธิบดี และ
พระยาว ิส ุทธส ุร ิยศ ักด ิ ์  ร.ศ. 
113-118 
 

พระราชหัตถเลขาเฉพาะที่ได้มีไปมา และพระราชทานไปยัง
เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ระหว่าง ร.ศ. 113-118 (พ.ศ. 
2437-2442) ตั ้งแต่วันที ่ 30 มกราคม ร.ศ. 113 ถึง วันที ่ 25 
เมษายน ร.ศ. 118 ขณะนั้นทำหน้าที่ดูแลการทรงศึกษาของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ณ ต่างประเทศ 
และสำเนาพระราชหัตถเลขา ถึง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาดำรงราชา นุภาพ ในวันที่ 8 กรกฎาคม ถึง วันที่ 3 
พฤศจิกายน ร.ศ. 118 เอกสารในระยะ 6 ปีนี้ จึงเป็นหลัก ฐาน
สำคัญในด้านการทรงศึกษาของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และ
แสดงให้เห็นการที่ทรงริเริ่มวาง นโยบายการศึกษาของชาต ิ

พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระ
ป ิ ย ม ห า ร า ช พ ร ะ ร า ช ท า น
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ 
 

พระราชหัตถเลขาและพระราชโทรเลข พระราชทานมหาเสวก
เอก เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ เสนาบดีกระทรวงวังในรัชกาลที่ 7 
เมื่อครั้งเป็นหลวงสิทธินายเวร มีหน้าที่ตรวจจัดการโยธาในกรม 
พระคลังข้างที ่ เมื ่อครั ้งเป็นเจ้าหมื ่นเสมอใจราย หัวหมื่น
มหาดเล็กเวรสิทธิ ทำหน้าที่นายงานก่อสร้าง พระราชวังดุสิต
และขยายเขตพระนครทางทิศเหนือ และเมื่อครั้งเป็นพระยาว
รพงศ์พิพัฒน์จางวาง มหาดเล ็

พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ 
พระราชทานแด่สมเด็จพระศรี
พัชรินทราบรมราชินีนารถ พระ
บรมราชชนนี เมื่อเสด็จพระราช
ดำเน ินประพาสย ุ โรป พ.ศ. 
2440 

พระราชหัตถเลขาพระราชทานมาเป็นส่วนเฉพาะพระองค์สมเด็จ
พระบรมราชินีนารถ นอกเหนือจาก ที่ทรงมีมาเป็นงานราชการ
และพระราชดำริต่างๆ เริ่มตั้งแต่วันพุธ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 5 ปีรกา
ยังเป็นอัฐ ศก จุลศักราช 1258 ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน ร.ศ. 
116 รวม 62 ฉบับ กับสำเนาที่มีการกล่าวอ้าง ถึงอีก 5 ฉบับ 
รวมทั้งสิ้น 67 ฉบับ โดยคัดข้อความในพระราชหัตถเลขาเฉพาะ
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เรื่องที่สมควรจะพิมพ์ ขึ้นในปัจจุบัน ท้ายเล่มมีอธิบายคำ นาม
ศัพท์ ศัพท์แผลง อย่างละเอียด 

ส ำ เ น าพร ะ ร าชห ั ต ถ เ ล ข า 
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด ็ จ พ ร ะ
จ ุลจอมเกล ้ า เจ ้ าอย ู ่ ห ั ว  มี
พระราชทานพระยาบ ุร ุษรัต
นราชพัลลภ (นพ ไกรฤกษ์). 

พระราชหัตถเลขาถึงเจ้าหมื่นสรรพเพ็ธภักดี วันที่ 31 กรกฎาคม 
ร.ศ. 118 ถึง วันที่ 5 กันยายน ร.ศ. 122 จำนวน 6 ฉบับ ถึงพระ
ยาบุรุษรัตนราชพัลลภ วันที่ 9 ตุลาคม ร.ศ. 124 ถึง วันที่ 28 
พฤษภาคม ร.ศ. 129 จำนวน 71 ฉบับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานของ
มหาดเล็ก การจัดเลี้ยงพระบรมวงศานุวงศ์และ เจ้านายเนื่องใน
โอกาสต่างๆ พระราชกระแสรับสั่งเรื่องที่นึกในเวลานอน เป็นต้น 

สำเนาพระราชหัตถเลขา 
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวมี
พระราชทานกรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์ 

สำเนาโทรเลข โคลงกรมพระนราธิปถวายพระพร สำเนาพระราช
โทรเลขตอบ สำเนาพระราช หัตถเลขา สำเนาโคลงกลอนกรม
พระนราธิป ทรงอำนวยพระโอวาทและพระพรแก่พระนางเธอ 
ลักษมีลาวัณ ส่วนภาคผนวก ว่าด้วยกำเนิดแห่งละครหลวง
นฤมิตร 

สำเนาพระราชหัตถ์เลขาส่วน
พระองค์ พระบาทสมเด็จพระ
จ ุลจอมเกล ้า เจ ้ าอย ู ่ห ั ว  ถึ ง
เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) 

สำเนาพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยายมราช ระหว่าง ร.ศ. 124-
129 (2449-2454)ตั้งแต่ยังเป็นพระยาสุขุมนัย วินิต เมื่อครั้งเป็น
สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครศรีธรรมราช เมื่อครั้ง
เป็นเสนาบดี กระทรวงโยธาธิการ และเมื ่อครั ้งเป็นเสนาบดี
กระทรวงนครบาล 

ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาล
ที่ 5 ภาคปกิณกะ 1 

1. เรื่องวัดนามบัญญัติแลวัดราชประดิษฐ์ฯ 
2. เรื่องวังหน้า 

ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาล
ที่ 5 ภาคปกิณกะ 2 

1. พระราชปรารภเรื่องอนาคตกาล 
2. พระราชนิพนธ์เรื่องฝนดินสอ 

ประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาล
ที่ 5 ภาคปกิณกะ 3 

1. พระราชหัตถเลขาพระราชทานเจ้าพระยาวรวงศพิพัฒน์ 
2. สำเนาพระราชหัตถเลขาพระราชทานกรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ ์

- พระราชปุจฉา 1 
เรื่องแปลศัพท์พระนิพพาน 
พระราชปุจฉาที่ 2  
พระราชปุจฉาที่ 3  
ว่าด้วยเรื่องจตุโลกบาล 
พระราชปุจฉาที่ 4 
ว่าด้วยเรื่องปัญจอภิเษก  

- พระราชปุจฉาที่ 1 ไม่พบพระราชปุจฉา มีแต่คำถวายวิสัชชนา 
 
ข้อ 1 การก่อทรายหรือพระเจดีย์ทรายในฤดูตรุษสงกรานต์และ
ฤดูอื่นบ้าง เช่นอย่างก่อกันทุกวันนี้ จะมีบทพระบาลีหรืออรรถ
กถาฎีกา คัมภีร์ใดบ้าง 
ข้อ 2 การก่อพระทรายนี้ มีมาแต่ครั้งพุทธกาล หรือมีขึ้นภายหลัง
เมื่อพระพุทธเจ้าเข้าปรินิพพานแล้ว 
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เรื่อง ข้อมูลเบื้องต้น 
พระราชปุจฉาที่ 5  
ว่าด้วยเรื่องศัพท์ณัฏฐ์ 
 

ข้อ 3 ถ้ามีขึ้นภายหลังพุทธกาล มีขึ้นณประเทศใดก่อน ผู้ใดเป็น
ต้นบัญญัติจัดการ และปรารภเหตุอะไร จึงได้คิดจัดการก่อพระ
ทราย ขึ้นเป็นธรรมเนียมในบ้านเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนาสืบ
มาจนถึงกาลทุกวันนี ้
ข้อ 4 ในเรื่องเตภาติกชฎิล เดิมว่าพระอุระเวลกัสสป มีบริวาร 
500 พระคยากัสสปมีบริวาร 300 พระนทีกัสสปมีบริวาร 200 
รวมชฎิลบริวารครบพันหนึ่ง ควรจะเป็นพันสามรูปทั้งอาจารย์
ด้วย 

พระราชน ิพนธ ์คำนำน ิบาต
ชาดกภาคต้น 

มีกระแสพระราชดำริในการพระศพพระเจ้าลูกเธอ กรมขุน
สุพรรณภาควดีและการคัดเลือกหนังสือเพื่อตีพิมพ์เป็นของแจก
และพระราชปรารภว่าด้วย หนังสือชาดกปกรณ์ 

 

วัดและสถาปัตยกรรม 

 งานสถาปัตยกรรมที ่สร้างในสมัยนี ้ได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก กล่าวคือ แบบคลาสสิค 

(classicism) เช่นวังสราญรมย์ รูปแบบนีโอ - พาลลาเดียน (neo – palladian) เช่น กระทรวงการต่างประเทศ 

แบบนีโอ - เรอเนสซองส์ เช่น พระที่นั่งอนันตสมาคม แบบวิกตอเรียน - เรอเนสซองส์ เช่น พระที่นั่งจักรีมหา

ปราสาท เป็นต้น โดยพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนั้น เป็นการสร้างหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวกลับมาจากการเสด็จประพาสประเทศสิงค์โปร์ซึ่งเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก อย่างไรก็

ตามการพยายามที่จะสร้างองค์ประกอบของชาติให้เป็นไปอย่างศิวิไลซ์ตามแบบชาติตะวันตกนั้น ก็ยังคงไม่

สามารถเป็นไปได้อย่างเต็มที่เนื่องจากยังถูกทัดทานจากขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่ยังคงยึดติดอยู่ในรูปแบบแบบจารีต 

กล่าวคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีดำริที่จะสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ในพระบรมมหาราชวัง

ด้วยรูปแบบนีโอ – เรอเนสซองส์ ทั้งหลัง แต่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ได้ได้ทัดทานด้วยรูปแบบ

ของของจารีตธรรมเนียมเดิมว่าควรสร้างด้วยรูปแบบปราสาท พระที่นั่งดังกล่าวจึงกลายเป็นสถาปัตยกรรมที่มี

รูปแบบเฉพาะตัวและเป็นภาพสะท้อนของสังคมในยุคนั้น (ชาตรี 2550: 140 -142) ที่มีความอยู่ตรงกลาง

ระหว่างความเป็นสังคมแบบใหม่โดยคนรุ่นใหม่ที่ยังคงมีคนแบบตามรูปแบบสังคมรุ่นที่เก่าที่ยังคงยึดประคอง

จารีตแบบดั้งเดิมเอาไว้ อีกทั้งในการสร้างพระที่นั่ง หรือวังต่าง ๆ มักจะประดับตกแต่งด้วยของแต่งจากชาติ

ตะวันตก สิ่งเหล่านี้คือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเริ่มปรับรูปแบบของสังคมให้มีความสมัยใหม่ตามอย่างชาติ

ตะวันตก  

 งานสถาปัตยกรรมเป็นการแบบผสมผสานเอางานมแบบจารีตกับแบบฝรั่งเข้าไว้ด้วยกันซึ่งเป็นลักษณธ

เฉพาะของรัชกาลที่ 5 เช่นวัดราชบพิตร รูปแบบภายนอกเป็นแบบลักษณะของรัชกาลที่ 4 แต่การตกแต่ง
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ภายในนั้นเป็นแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก เช่นการทำซุ้มแหลมแบบโกธิค รวมถึงลวดลายที่ประดับตกแต่ง

ภายในก็เป็นแบบฝรั่ง ซึ่งเป็นการสะท้อนค่านิยมในสังคมสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี (ชาตรี 2550: 132 – 133)  

 นอกเหนือจากงานสถาปัตยกรรมที่กล่างข้างต้นแล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมอีกรูปแบบหน่ึงที่สะท้อนถึงคติ

แนวและแนวคิดของชนช้ันปกครองที่มีต่อคติจักรวาล คือ พระเมรุ โดยวรินทร์ (2551) ได้กล่าวว่า งานพระเมรุ

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จัดขึ้นใน 

พ.ศ. 2411 นั้น เรียกได้ว่า เป็นพระเมรุเอกตามจารีตเก่าองค์สุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ มีการทำ

ตามจารีต คือ การทำพระเมรุใหญ่ ครอบพระเมรุทอง เช่นเดียวกับเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยพระเมรุใหญ่ใน

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นพระเมรุยอดปรางค์ 5 ยอด (ซึ่งต่างจากพระเมรุเอก เมื่อครั้งกรุงศรี

อยุธยาที่มี 9 ยอด)  โดยมีเรือนยอดบนสันหลังคาหรือซุ้มรังไก่ เรียกว่า เมรุทิศ มีเรือนยอดแทรกตรงมุมหลังคา 

เรียกว่า เมรุแทรก โดยวรินทร์ (2551) กล่าวว่าการลดยอดปรางค์จาก 9 ยอด ที่เป็นแบบแผนของความเป็น

ศูนย์กลางจักรวาลของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาลงมาเหลือ 5 ยอดนั้นเป็นการทำหน้าที่สัญลักษณ์ความ

เป็นพระเมรุเอกของพระมหากษัตริย์ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

 ส่วนพระเมรุของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ได้มีการถอดพระปรางค์ที่คลุมพระเมรุ

ทองออก และเปลี่ยนเป็นคำว่า พระเมรุมาศ ซึ่งการถอดพระปรางค์ออกนั้นได้มีการสร้างมณฑปหอสวดขึ้นมา

แทน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ นั้น ได้ถูกทำให้เป็น

สาธารณะเพิ่มมากขึ้น ราษฎรสามารถเป็นส่วนหนึ่งของพิธีได้ซึ่งสอดคล้องกับมโนทัศน์ของสังคมสยามใน

ขณะนั้นที่พระมหากษัตริย์มีความใกล้ชิดกับประชาชนเพ่ิมมากขึ้นไม่ได้ตัดขาดจากกันอย่างในอดีต   

 วัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 วัดที่ถูกสถาปนาขึ้นใหม่โดยรัชกาลที่ 5 มีอยู่ 6 วัดด้วยกัน คือ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วัดสัต

นารถปริวัตร วัดเทพศิรินทราวาส วัดนิเวศธรรมประวัติ วัดอัษฎางคนิมิต และวัดเบญจมบพิตร  

 วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดประจำ

รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ราชบพิตร” หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดิน

สร้าง “สถิตมหาสีมาราม” หมายถึง พระอารามซึ่งมีเสมาใหญ่ โดยมีเสาศิลาจำหลักรูปเสมาธรรมจักรจำนวน

ทั้งสิ้น 8 เสา (รูปที่ 23) พระอารามที่มีมหาเสมาเช่นนี้มีเพียง 3 แห่ง คือ วัดราชประดิษฐ์สถิตยมหาสีมาราม 

วัดราชบพิตร และวัดบรมนิวาส  

วัดในเขตพระนคร 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ (วัดสลัก)  
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร 

- ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงใช้พ้ืนที่ของวัดมหาธาตุเป็น
สถานที่สร้างพระเมรุสำหรับพระราชทานเพลิงพระ
ศพพระราชวงศ์ชัน้สูง การสรา้งพระเมรุในรัชกาลนี้ 
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ใช้สนามนอกพระระเบียงเป็นที่ตั้งพระเมรุ สว่นโรง
มหรสพ และกจิกรรมต่าง ๆ จัดที่บริเวณสนามหลวง 
 - รัชกาลที่ 5 พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ใน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ 
สยามมกุฎราชกุมาร เป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะวัด
มหาธาตุ และทรงพระราชทานสร้อยนามพระอาราม
ว่า ยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ 

วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร  

- รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นพระอาราม
ประจำรัชกาล ตามโบราณราชประเพณี และเป็น
อารามสุดท้ายที่สร้างตามราชประเพณี  
-  พระอ ุ โบสถว ั ด ร าชบพ ิ ต รม ี ล ั กษณะตาม
สถาปัตยกรรมไทย และสร้างให้เป็นวัดมหาสีมาตาม
แบบวัดราชประดิษฐ์ สามารถทำสังฆกรรมได้ทุกแห่ง
ในขอบเขตของมหาสีมา  
- นำหลักการสร้างวัดแบบโบราณมาใช้ ค ือ ให้
สถาปนาพระมหาเจดีย์เป็นประธานของวัด ล้อมรอบ
ด ้วยพระระเบ ียง ว ิหารท ิศ พระอ ุโบสถ และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  
- หน้าบันพระอุโบสถ เป็นรูปช้างเจ็ดเศียรเทิดพาน
รองรับพระเกี้ยว ขนาบข้างด้วยฉัตร มีราชสีห์และคช
สีห์ประคอง ส่วนหน้าบันมุขเด็จ เป็นรูปนารายณ์
ทรงครุฑ  
- พระอุโบสถภายนอกมีลักษณะแบบสถาปัตยกรรม
ไทย แต่ด้านในประดับตกแต่งแบบยุโรป  
- เกย และพลับพลาเปลื้องเครื่อง สร้างตามประเพณี
โบราณ คือเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนิน
ทางสถลมารคเพื ่อบำเพ็ญพระราชกุศล เมื ่อพระ
ราชยานที่ประทับเกยจากนั้นจะเสด็จขึ้นพลับพลา 
ทรงเปลื้องเครื่องขัตติยราชภูษิตาภรณ์และพระชฎา
มหากฐินที่ทรงมา เนื่องจากพลับพลาถูกเพลิงไหม้จึง
มีการบูรณะขึ้นใหม่ ยกเว้นหน้าบันทั้ง 2 ด้านยังคง
เป็นของเดิม (รูปที่ 24) 
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วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม  
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร 

-  ร ัชกาลท ี ่  5 ทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้าฯ ให้
ปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งพระอาราม 
- โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งพระบรมอัฐิรัชกาลที่ 4 ลงใน
กล่องศิลาบรรจุในพุทธอาสน์พระประธานวัด 
- ผนังภายในพระวิหารสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 เป็นภาพจิตรกรรมสีฝุ่น บันทึกเหตุการณ์
สุริยุปราคา โดยมีภาพคนส่องกล้องดูดาว และผู้คน
นำน้ำใส่กะลามองดูการเกิดสุริยุปราคา เพื่อเป็นการ
ระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร
สุริยุปราคา ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบขีรีขันธ์ 
- ผนังระหว่างช่องหน้าต่าง ต่าง ๆ เป็นภาพพระราช
พิธีสิบสองเดือน เช่น พระราชพิธีลอยประทีป พระ
ราชกุศลเลี้ยงขนมเบ้ือง พระราชพิธีตรียัมปวาย พระ
ราชพิธีวิสาขบูชา สันนิษฐานว่าเขียนในสมัยรัชกาลที่ 
5 

วัดราชบุรณราชวรวิหาร 
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร 

- รัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้ทำรั้วกั้นเขต เนื่องจากมีการ
ตัดถนนตรีเพชรผ่ากลางวัด และโปรดให้ย้ายกุฎิมา
ปลูกใหม่อีกฟากฟนึ่ง  

วัดปรินายกวรวิหาร 
พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 

-  โปรดฯ ให ้สถาปนาว ัดน ี ้ ใหม ่ท ั ้ งหมด และ
พระราชทานนามพระพุทธรูปว่า พระสุรภีพุทธพิมพ์ 
และให้อันเชิญประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ  

วัดมกุฏกษัตริยาราม 
พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร 

- โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะใหม่ทั ้งพระอาราม และ
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างมหามงกุฎ
สำริดประดิษฐานเหนือยอดพระเจดีย์  

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
อารามหลวงช้ันเอก ชนิดราชวรวิหาร  

- เป็นวัดโบราณ เดิมช่ือวัดแหลม หรือวัดไทรทอง ใน
รัชกาลที่ 4 กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ กรมพระ
พิทักษ์เทเวศร์ พระองค์เจ้าหญิงอินทนิล พระองค์
เจ้าหญิงวงศ์ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ ์ทรง
ปฏิสังขรณ์ 
- รัชกาลที่ 5 ตอ้งการสร้างพลับพลาในที่ของวัดนี้ 
จึงทำการผาติกรรมสถาปนาวดัขึ้นใหม่ในที่ต้ัง
ปัจจุบัน แต่เดิมวัดช่ือ วัดเบญจบพิตร รัชกาลที่ 5 
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ทรงพระราชทานานามเติมอักษร “ม” และเพิ่ม
สร้อยว่า วัดเบญจมบพิตรดุสติวนาราม 

 

รูปที่ 22 

ถนนราชดำเนินกลางบรรจบกับถนนราชดำเนินในที่สะพานผ่านพิภพลีลา  

 

ที่มา กรมศิลปากร, 2525 (จดหมายเหตุการณ์อนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์) หน้า 80. 
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รูปที่ 23 

มหาสีมา (วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม) 

มหาสีมาเป็นเสาศิลาจำหลัก ยอดเป็นรูปสีมาธรรมจักร 

 

 

 

 



- 118 - 
 

รูปที่ 24 

หน้าบันพลับพลาเปลื้องเครื่อง (วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม) 
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รูปที่ 25 

หน้าบันมุขเด็จพระอุโบสถ (วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม) 

 

 

 



- 120 - 
 

 2.6 รัชกาลที่ 6 : พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่ัว (พ.ศ. 2453 – 2468) 

 2.6.1 สภาพบา้นเมืองและบริบททางประวตัิศาสตร ์

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพ

ทวารวดี ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2437 สภาพบ้านเมืองเมื่อ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ.2453 นั้น เป็น ช่วงที่อารยธรรม

ตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลในไทยเป็นอย่างมาก การติดต่อค้าขายกับประเทศตะวันตกเป็นไปอย่างกว้างขวาง 

และพระองค์ยังทรงดําเนินนโยบายต่างประเทศในอันที่จะมีสัมพันธไมตรีอันดีกับชาติต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและ

อเมริกาสืบต่อจากที่พระราชบิดาทรงวางไว้  

 ขณะที่ทั่วโลกประสบภาวะสงครามโลกครั้งที่ 1 นั้น ไทยได้เข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรและได้ชัยชนะ 

ทําให้และไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสันนิบาตชาติ และได้แก้ไขสนธิสัญญาที่เสียเปรียบกับต่างประเทศ 

กล่าวคือชาวตะวันตกที่จะเดินทางเข้ามาในไทยสามารถมีถิ่นที่อยู่ ประกอบอาชีพ และทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

การศึกษา ศาสนา การกุศล ฯลฯ ได้โดยอิสระ ในขณะเดียวกันชาวไทยที่จะเดินทางไปยังประเทศที ่มี

สนธิสัญญาระหว่างกันก็จะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกัน (สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2543) 

ในส่วนของสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบจากสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่ 1 นั้น ก็ทำให้เศรษฐกิจ

ภายในประเทศเกิดภาวะถดถอย กล่าวคือการที่ไทยได้เข้าร่วมกับประเทศสัมพันธมิตรนั้น ต้องส่งกองทหาร

และเงินช่วยเหลือด้วยจำนวนหนึ่ง ส่วนภายในประเทศรัฐบาลต้องใช้เงินปรับปรุงบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การคมนาคม การศึกษา การฝึกซ้อมกําลังพล รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งหมดล้วนส่งผลต่อเศรษฐกิจ ทําให้

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศค่อย ๆ ขาดสภาพคล่อง ทั้งนี ้รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายภายในราชสำนักและ

ค่าใช้จ่ายส่วนพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร กิจการกองเสือป่า การสร้างดุสิตธานี ตลอดจนวังใหม่ และ

สาธารณูปโภคทั้งหลาย  

ในด้านสังคม การที่การปกครองเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น 

แม้ว่าจะเป็นการสร้างพระราชอำนาจให้อยู่ในมือของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริง แต่ทำให้หลายฝ่ายเสีย

ผลประโยชน์ จึงเป็นแรงต่อต้านภายในจากกลุ่มอำนาจเก่า รวมถึงการที่อำนาจการปกครองตกอยู่ที ่องค์

พระมหากษัตริย์แล้วนั้นพระราชอำนาจในการตัดสิน หรือพระวินิจฉัยข้อราชการหลายประการก็มักจะไม่เป็นที่

ถูกใจ และถูกวิพากษ์วิจารณ์จากเหล่าขุนนาง ทำให้พระมหากษัตริย์ไม่มีแรงสนับสนุนจากเหล่าขุนนาง และ

ข้าราชการในหลาย ๆ เรื่อง รวมถึงพระราชกรณียกิจและพระราชนิยมส่วนพระองค์ ที่นำมาซึ่งความเสื่อม

ศรัทธาในการบริหาราชการแผ่นดิน และความขัดแย้งภายในราชวงศ์ ล้วนแต่เป็นจุดเริ่มต้นความเสื่อมถอยของ

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (ชาตรี 2550: 201 -204) ส่วนภาพรวมของสังคม การยกเลิกระบบไพร่ ทาส 

เป็นผลให้ผู้คนมีอิสระทั้งทางด้านความคิด การศึกษา วิถีชีวิต และการประกอบอาชีพ ทำให้ชนชั้นกลางใน

สังคมไทยขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น การศึกษาเป็นสิ่งที่ทุกคนสามาถเข้าถึงได้ กลุ่มคนที่ได้รับการศึกษาเริ่มกลายเป็น
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กลุ่มคนที่ขับเคลื่อนสังคมและการเมือง เกิดการเขียนวิจารณ์การปกครองขององค์พระมหากษัตริย์ และเหล่า

ราชวงศ์ผ่านบทความทางหน้าหนังสือพิมพ์ ความขับข้องใจที่มองว่าไม่ได้รับความเสมอภาคทางสังคมและชน

ชั ้น เป็นเหตุผลักดันให้เกิดเหตุการณ์พยายามที่จะเปลี ่ยนแปลงการปกครองขึ ้นแม้ว่าจะยังไม่ประสบ

ความสำเร็จก็ตาม แต่สถานการณ์ดังกล่าวก็เป็นมูลเหตุสำคัญที ่ส ่งผลต่อวิกฤติทางการเมืองในสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในส่วนของราษฎรเองชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ก่อเหตุจลาจล

ขึ ้นหลายครั ้ง รวมทั ้งม ีขบวนการใต้ด ินสนับสนุนการก่อการปฏิว ัต ิร ัฐประหารในประเทศจีนด้วย 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และรัฐบาลไทยได้ออกพระราชบัญญัติ การถือสัญชาติไทยฉบับแรก 

“ทุกคนที่มีบิดาเป็นคนไทยไม่ว่าจะเกิดในผืนแผ่นดินไทยหรือเกิดในต่างแดนเป็นคนไทยทั้งสิ้น.... คนจีนทุกคน

ที่เกิดบน ผืนแผ่นดินไทย มีสัญชาติเป็นไทย” (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 2529: 169) 

การรับมือของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวิกฤติความศรัทธานี้ คือการพยายาม

สร้างอุดมการณ์ชาตินิยมภายใต้แนวคิดที่ว่า ชาติภายใต้การนำของพระมหากษัตริย์นั้น หนทางเดียวที่จะรักษา

ชาติไว้ได้คือการจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะได้สะท้อนผ่านการสร้างสรรค์งานวรรณกรรม ศิลปะ และ

สถาปัตยกรรม (ชาตรี 2550: 208 - 209)  

 โดยในงานของ สุวัฒนา (2560) ที่ศึกษาถึงพระราชดำริจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ไว้ว่า จากการศึกษาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจำนวน 

143 องค์นั้น สามารถบางออกมาได้ทั้งหมด 6 แนวทาง คือ 

 1. แนวพระราชดำริด้านเศรษฐกิจ ทรงให้ความใส่พระทัยในเรื่องเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

การเกษตร จนเกิดนโยบายส่งเสริมการเกษตร เช่น การปรับปรุงการถือครองที่ดินเพื่อให้ราษฎรได้ประกอบ

อาชีพเพิ่มมากขึ้น ออกพระราชบัญญัติชั่ง ตวง วัด ในการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร การแจกพันธูข้าวปลูก

ให้แก่เกษตรกร  

 2. แนวพระราชดำริด้านการรักษาความเป็นชาติ พระองค์ทรงสนพระทับในเรื่องชาตินิยมเป็นอย่าง

มาก โดยกระตุ้นให้คนไทยสำนึกถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มูลเหตุแห่งแนวคิด

ชาตินิยมนี้ อันเนื่องมากจากปัจจัยจากการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตก และปัจจัยจากอิทธิพลชาวจีนที่กุม

อำนาจทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และรวมตัวกันสร้างอิทธิพลทางการค้า ผลผลิตของแนวคิดชาตินิยมนี้ คือ 

ธงชาติแบบใหม่ หรือที่เรียกว่าธงไตรรงค์ การพระราชบัญญัติขนานนามสกุลเพื่อให้ต่างด้าวขอพระราชทาน

นามสกุลให้เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์  

3. แนวพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เช่น พระองค์ส่งเสริมให้มีการสร้างโรงเรียน

แทนการสร้างวัดประจำรัชกาล เช่นโรงเรียนพรานหลวงเป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตรในวิชาสามัญ 

วิชาศิลปะสาขาดนตรี และสาขานาฏยศิลป์ควบคู่กันไป ซึ่งเป็นพระราโชบายของรัชกาลที่  6 ที่ทรงมีพระราช

ประสงค์ จะให้เยาวชนของชาติได้รับการศึกษาศิลปวิทยาการอย่างครบถ้วน  อีกทั้งยังทรงห่วงใยทุกข์สุขของ
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ราษฎรด้วยการสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลวชิระ สถานเสวภา และส่งเสริมให้ราษฎรสะสม

ทรัพย์ด้วยการต้ังธนาคารออมสินขึ้น  

 4. แนวพระราชดำริด้านศาสนาและคุณธรรม มีการจัดระเบียบการสอนธรรมวินัยให้กับพระภิกษุที่

บวชใหม่ แก้ไขหลักสูตรการสอบไล่พระปริยัติธรรม และด้วยความที่พระองค์ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่าง

แตกฉาน จึงทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น เทศนาเสือป่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้

อะไร ทรงมีพระราชดำริว่าคำสอนของพระนั้นเข้าใจยาก จึงทรงปรับปรุงเนื้อหาให้ประชาชนได้เข้าใจง่ายขึ้น

และสามารถนำไปปฏิบัติได้  

 5. แนวพระราชดำริด้านการศึกษา ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษา ทรงสนับสนุนให้สตรี ได้มีโอกาส

เรียนหนังสือเท่าเทียมกับบุรุษ  

 6. พระราชดำรัสด้านการทำงานของข้าราชการ พระองค์ทรงเน้นย้ำว่าข้าราชการควรตั้งใจทำงาน

อย่างสุดความสามารถ ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้น้อย และความประพฤติส่วนตัว มิควรมีพฤติกรรมที่

ให้ใครมาตำหนิว่า พระมหากษัตริย์ชุบเลี้ยงคนเลว  

 2.6.2 สุนทรียศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรม นาฏกรรม และวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 6 

 นาฏยกรรม  

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการด้าน

นาฏยศิลป์และดนตรีให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยโอนงานกรมโขน กรมปี่พาทย์ กรม

ช่าง และกองเครื่องสายฝรั่ง ซึ่งกระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ มารวมกันเป็นกรมมหรสพใหม่ อีกทั้งทรงตั้งโรงเรียน

พรานหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพ่ือให้การศึกษาแก่ เยาวชนในเรื่องศิลปะสาขาดนตรี นาฏยศิลป์ และช่าง

ศิลป์ ควบคู่กับวิชาสามัญ 

นอกจากที่พระยาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงสนพระทัยในละครพูดแล้ว ยังทรงสน

พระทัยในนาฏยศิลป์ของไทยเป็นอย่างมากทั้งโขน และละครรำ อีกทั้งยังทรงให้มีละครหลวงขึ้นตามเดิม โดยสุ

รพล วิรุฬห์รักษ์ (2543) กล่าวว่า ละครหลวงนี้มีทั้งละครผู้หญิงของหลวง และละครผู้ชายของหลวง และให้

สังกัดอยู ่ในกรม มหรสพ นอกจากนี้ความบันเทิงสิ ่งใหม่ที ่เข้ามาในสยาม คือ ภาพยนตร์ โดยเข้ามาใน

กรุงเทพมหานครตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ภาพยนตร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น จนในที่สุดตอนปลายรัชกาลประชาชน

หันไปสนใจภาพยนตร์มากขึ้นด้วยเหตุที่ดูสมจริงสมจังกว่าละคร บรรดานาฏยศิลป์ไทยทั้งละคร ลิเก ตลอดจน

การละเล่นอ่ืน ๆ ตามงานวัดก็ซบเซาลงเป็นลําดับด้วย  

 ละครหลวง 

1. ละครผู้หญิงของหลวง หรือละครหลวงฝ่ายหญิงมีขึ้นในปี พ.ศ.2457 โดยที่เจ้าพระยารามราฆพ ได้

ทูลเกล้าฯ ถวายคณะละครผู้หญิงของท่าน ซึ่งมีมารดาของท่านคือพระนมทัด พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นผู้จัดการ 

ละครผู้หญิงของหลวงแสดงในงานพระราชพิธีต่าง ๆ ตามอย่างโบราณ ราชประเพณี  
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2. ละครผู้ชายของหลวง หรือละครหลวงฝ่ายชายมีขึ้นในปี พ.ศ.2458 เนื่องจากบรรดา มหาดเล็กต่าง

หัดโขนแสดงได้ดีแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้พระยานัฎกานุรักษ์ ครูพระนางและพระยา

พรหมาภิบาล ครูยักษ์ หัดละครในขึ้นโรงหน่ึงแสดงเรื่องรามเกียรต์ิและ อิเหนาในพระราชพิธีต่าง ๆ เช่นกัน  

ละครในละครนอกแบบหลวงรัชกาลที่ 2 

ในรัชกาลที่ 6 บรรดาละครรําทั้งละครในและละครนอกแบบหลวงรัชกาลที่ 2 ซึ่งแสดงเป็นเกียรติยศ

นั้นเหลืออยู่ไม่มากนัก เช่น คณะละครวังสวนกุหลาบของสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์ เดชาวุธผู้ทรง

สนับสนุนดนตรีไทยและนาฏยศิลป์ไทย มีศิลปินสําคัญคือ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี คุณครูลมุล ยมคุปต์ 

คุณครูเฉลย ศุขะวณิช ฯลฯ ท่านเหล่านี้ต่อมาได้เป็นคุณครูนาฏยศิลป์ กรมศิลปากร ส่วนละครนอกแบบหลวง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2462 จึงทรงเปลี่ยนเป็นละครดึกดําบรรพ์ (สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2543) 

โขนหลวง  

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2543) กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ในรัชกาลที่ 6 จะพบว่าพระองค์

ทรงสนพระทัยโขนมาแต่ทรงพระเยาว์เมื่อทรงดํารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช พระชนมายุ 14 

พระชันษา ก็ทรงจัดตั้งคณะโขนสมัครเล่นอันประกอบด้วย เจ้านายและขุนนางที่เป็นมหาดเล็กในพระองค์ 

ละครดึกดําบรรพ์  

ละครดึกดําบรรพ์ในรัชกาลที่ 6 ได้ถ่ายทอดรูปแบบมาจากครั้งรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ทรงพระ

ราชนิพนธ์บทละครดึกดําบรรพ์และจัดแสดงรวมทั้งสิ้น 12 เรื่อง  

ลิเก  

ในรัชกาลที่ 6 ลิเกเป็นที่แพร่หลายในหมู่ราษฎรทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด การแสดงลิเก

ในยุคนี้ขุนวิจิตรมาตราเล่าให้ฟังว่า ลิเกปรับปรุงการแสดงให้มีความคล้ายกับใกล้ละครรํา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

แบบแผนในการรํา และเครื่องแต่งกายก็ปรับปรุงให้สวยงามขึ้น ลิเกในยุคนี้มักใช้ผู้ชายแสดงเป็นหลัก 

ละครร้อง  

ในรัชกาลที่ 6 ละครร้องเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากจนเกิดคณะละครร้องและโรงละครร้องขึ้นทั่วกรุง     

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2543) กล่าวว่า คณละครปรีดาลัยแสดงมาจนถึงปี พ.ศ.2454 คือประมาณ 1 ปี หลังรัชกาล

ที่ 6 เสด็จขึ้นครองราชย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ก็ทรงเลิกกิจการ มอบให้

หม่อมต่วนดูแลต่อ บรรดาศิลปินในคณะละครปรีดาลัย จึงแตกออกเป็น 3 คณะคือ ปราโมทย์เมือง บรรเทิง

ไทย และไฉวเวียง หลังจากนั้นก็เกิดคณะละครร้อง และโรงละครขึ้นอีกหลายแห่ง คณะละครร้องเหล่านั้นได้แก่ 

คณะบรรเทิงสยาม คณะวิลัยกรุง คณะแม่ทองสุข คณะหม่อมพร้อม (สาวเครือฟ้า) หม่อมในกรมพระนราฯ 

ออกจากวังมาตั้งคณะละคร ร้องของตนเอง เป็นต้น ในตอนปลายรัชกาลความนิยมในละครร้องลดลงไปมาก 

เนื่องจากมีภาพยนตร์เข้ามาแทนที่ ซึ่งมีความทันสมัยเป็นเรื่องยาวจบในตอน การถ่ายทํามีคุณภาพ กลุ่มลูกค้า

ของละครร้องจึงหันไปดูภาพยนตร์แทน  
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ละครพูด  

ละครพูดเป็นการแสดงพูดสลับกับการรำ บทละครแปลหรือแปลงมาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็น

การแสดงในราชสํานักโดยมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดการแสดงด้วยพระองค์เอง และ 

บางเรื่องก็ทรงแสดงเอง นักแสดงมักส่วนมากเป็นข้าราชบริพารผู้ชายหรือนักเรียนพรานหลวง แตก่็มีบางเรื่องที่

นักแสดงเป็นชายจริง หญิงแท้ เช่นเรื่องกลแตก เจ้าข้าสารวัด โพงพาง แต่โดยมากสุภาพสตรีที่ร่วมแสดงเป็น

มักเป็นคนในราชวงศ์ ชนชั้นสูง ข้าราชบริพาร นักเรียนพรานหลวง หรือนักเรียนเสือป่าที่มีความใกล้ชิดกับ

พระองค์  

สวดคฤหัสถ ์ 

คณะสวดคฤหัสถ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือคณะนายเท็ม ซึ่งเป็นศิลปินที่มีปฏิภาณในเรื่องคําพูด มุขตลก การ

ออกท่าทาง ส่วนคณะนายเพิ่ม นิยมแสดงเป็นละครเรื่องไกรทอง คณะของนายเพิ่ม ได้มีโอกาสแสดงจําอวด

ถวายหน้าพระที่นั่งรัชกาลที่ 6 และเป็นที่โปรดปรานมาก จึงได้รับพระราชทานเสมาทองคําเป็นรางวัล และ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุลว่า “นาฎะคายี” อย่างไรก็ตาม สวดคฤหัสถ์ยุคหลังนายเพิ่ม นาฏะคายี ก็

ซบเซาลง เพราะมีภาพยนตร์เข้ามาแทนในงานวัด (กาญจนาคพันธ ์2523) 

ลําตัด  

ในรัชกาลที่ 6 โปรดให้หาลําตัดเข้าไป แสดงถวายอยู่เนือง ๆ ในงานรื่นเริงสุดสัปดาห์ภายในพระราชวัง

ดุสิตและมีผู้นํากลอนลําตัดไปใช้ในสื่อมวลชนในเชิงวิพากษ์วิจารณ์อีกด้วย (กาญจนาคพันธ ์2523) 

จําอวด  

จําอวดในรัชกาลที่ 6 โดยทั่วไปแสดงคล้ายคณะตลก คือแสดงเป็นคณะละ 3 - 5 คน แต่จําอวดใน

รัชกาลที่ 6 หรือก่อนหน้านี้มีเพลงจําอวด ซึ่งสวดคฤหัสถ์และลําตัดมักยืมไป  

งิ้ว 

งิ้วเป็นมหรสพที่คนไทยนิยมดูอยู่ไม่น้อย มีทั้งที่เป็นคณะงิ้วเร่รับจ้าง และแสดงตามศาลเจ้าเป็นครั้ง

คราว ที่เรียกว่างานปลีก และที่มีโรงงิ้วแสดงประจํา เช่นที่โรง บุษปนาฎะศาลาที่ถนนเจริญกรุง ซึ่งนำเอาเป็น

โรงบ่อนมาแปลงเป็นโรงละคร (สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2543) 

วงเครื่องสายฝรั่ง  

วงเครื่องสายฝรั่งเริ่มมีขึ้นในรัชกาลที่ 5 แต่ยังไม่แพร่หลายเนื่องด้วยผู้คนยังไม่คุ้นเคย ครั้นถึงสมัย

รัชกาลที่ 6 เจ้าพระยารามราฆพ เมื่อยังเป็นพระยาประสิทธิ์ศุภการ ผู้บัญชาการกรมมหรสพได้ขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตจัดตั้ง กองเครื่องสายฝรั่งหลวงขึ้นในกรมมหรสพ โดยจ้างครูดนตรีฝรั่งมาสอนตั้งแต่ปี โดย

ว่าจ้างนายปีเตอร์ ไฟต์ มาดูแลจนประสบความสําเร็จ และจึงโปรดเกล้าฯ ให้เป็นปลัดกรมมหรสพใน พ.ศ.

2463 และได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระเจนดุริยางค์ในพ.ศ. 2465 มีชื่อไทยว่า ปิติ วาทยะกร ผลงานที่รู้จักกันดีคือ 
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ทํานองเพลงกฤดาภินิหาร และทํานองเพลงชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้วงดนตรีไทย

และวงเครื่องสายฝรั่งหลวง แสดงให้ประชาชนฟังในเย็นวันอาทิตย์ของช่วงฤดูหนาวอันเป็นต้นแบบของ “สังคีต

ศาลา” กรมศิลปากรในปัจจุบัน (สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 2543) 

ส่วนโอกาสในการแสดงนาฏยศิลป์ในรัชกาลที่ 6 น้ัน สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2543) กล่าวว่า ในรัชกาลที่ 6 

นอกจากการจัดมหรสพสมโภชตามพระราชประเพณี เช่นในรัชกาลก่อน ๆ แล้วยังมีโอกาสที่แสดงนาฏยศิลป์

ต่างไปจากเดิมดังนี้  

1. พระราชพิธีสังเวยพระสยามเทวาธิราช เป็นพระราชพิธีที่มีขึน้ในรัชกาลนี้ และพระบาทสมเด็จ พระ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้มีขึ้นทุกปี  

2. งานพระราชทานเลี้ยงและงานรื่นเริง ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปทรง

ศึกษายังต่างประเทศ เมื ่อเสด็จกลับมาก็ทรงนําวัฒนธรรมบางอย่างติดมาใช้ในสังคมไทยด้วย เช่น งาน

พระราชทานเลี้ยง งานรื่นเริง และงานราตรีสโมสร  

3. งานเรี่ยไร เนื่องด้วยงานที่พระองค์เสด็จพระราชดําเนินส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณกุศล จึง

งานที่มีการจัดแสดงละคร และงานรื่นเริงเพื่อหาเงินรายได้มอบให้การกุศล  

ในส่วนของประชาชนที่ถือเป็นงานใหญ่เป็นพิเศษคือ งานฤดูหนาวในสวนจิตรลดา และงานภูเขาทอง 

งานไหว้พระบาทวัดสามปลื้ม (กาญจนาคพันธ ์2523) 

1. งานสวนจิตรลดา มีการออกร้านและมีมหรสพ คล้ายงานวัดเบญจมบพิตรในรัชกาลที่ 5 ประชาชน

ที่ไปในงานนีโ้ดยมากจะเป็นชนช้ันผู้ดีของกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ 

2. งานภูเขาทอง วัดสระเกศ เป็นงานระดับชาวบ้าน มีออกร้านต่าง ๆ แบบงานวัด ในงานมีงาน

มหรสพเฉลิมฉลองนานาชนิด  

3. งานไหว้พระบาท วัดสามปลื้ม (วัดจักรวรรดิราชาวาส) จัดขึ้นพร้อมกับงานไหว้พระบาท สระบุรี 

เนื่องจากประชาชนนิยมว่าถ้าได้ไหว้พระบาทถึง 7 ครั้ง จะไม่ตกนรก จึงมีผู้นิยมเดินทางไป ไหว้พระบาทที่

สระบุรีกันมาก จึงได้มีวัดหลายวัดสร้างพระพุทธบาทจําลองขึ้นเพื่อให้คนในกรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาส

นมัสการโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงสระบุรี เช่น วัดราชคฤห์ วัดราชนัดดา วัดอมรินทราวาส แต่ในท้ายที่สุดก็เลิก

งานนี้ไป  

วรรณกรรม  

สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2543) กล่าวว่า วรรณกรรมการละครในรัชกาลที่ 6 รุ่งเรืองด้วยปัจจัยหลัก 2

ประการ ประการหนึ่ง คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทละครเพื่อแสดง

ละครในแบบต่าง ๆ โดยนิพนธ์ไว้กว่าร้อยเรื่องเพื่อแสดงในโอกาสต่าง ๆ อีกประการหนึ่ง คือ ธุรกิจการละคร 

เฟื่องฟูมากในยุคต้นและยุคกลางของรัชกาล  ทําให้มีการแต่งบทละครร้องขึ้นใหม่หลายร้อยเรื่องเพื่อให้ทันกับ

ความต้องการของคนดู นอกจากนี้ลิเกซึ่งเคยยืมบทละครนอก ละครในเรื่องอิเหนา และละครพันทางไปใช้ 
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แสดงระยะหนึ่ง ก็เริ่มคิดเรื่องใหม่ ๆ ของตนขึ้นเพื่อหนีความจําเจ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมต่าง ๆ ไว้มากกว่า 1 ,200 รายการ ในจํานวนนี้มีบทละครประมาณ 150 เรื่อง 

โดยสามารถแบ่งบทละครพระราชนิพนธ์ออกเป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบการแสดงละครได้ดังนี ้ 

บทโขน  เรื่อง ธรรมาธรรมะสงคราม 
บทละครดึกดําบรรพ์ นาละ 

ขุนช้างขุนแผน ตอนแต่งงานพระไวย  
รามเกียรติ ์ตอน  
อรชุนกับทศกรรฐ์ ปรตบตาตะกา พิเภษณ์ถูกขับ  
จองถนน ศุกะ สารัณปลอมพล สุครีพหักฉัตร องคต
สื่อสาร นาคบาศ กลสุขาจาร พิธีกุมภนิยา  

บทเบิกโรง พระภรต พระคเณศร์เสียง พระนรสิงหาวตาร มหา
พาล ีฤษีเสียงลูก 

บทระบํา ศุภลักษณ์วาดรูป 
บทละครรำ พระเกียรติรถ ท้าวแสนปม พญาราชวังสัน 
บทละครร้อง พระเกียรติรถ ท้าวแสนปม พระร่วง 
บทละครพูดสลับลํา ผิดใจได้ปลื้ม วัง่ต่ี หนามยอกเอาหนามบ่ง 

สาวิตรี ศกุนตลา วิวาหพระสมุท  
บทลิเก (โครงเรื่อง) พระหันอากาศ นางอุปโกศา 
บทละครพูดคําฉันท์ ปรียทรรศิกา (แปลจากบทละครสันสกฤตของศรีหรรษ

วรรธนะ) มัทนะพาธา 
บทละครพูดคํากลอนแปล เวนิสวานิช (Merchant of Venice)  

โรมิโอและจูเลียต (Romeo and Juliet)  
ตามใจท่าน (As You Like It)  

บทละครพูดร้อยแก้วแปล / แปลงจากบท
ละครหรือเนื้อเรื่องของอังกฤษหรือฝรั่งเศส  
(20 เรื่อง)  

กุศโลบาย เกินต้องการ คดีสําคัญ จัดการรับเสด็จ  
เจ้าคุณเจ้าชู้ ช่างทอน ชิงนาง ต้อนรับลูก น้อยอินทเสน 
นินทาสโมสร ฝูงตั้กแตน เพื่อนตาย ร.ต.ล.นนทรี ล่ามดี 
ว ิ ไล เล ือกค ู ่  เส ือ เถ ้ า  หาเม ียให ้ผ ัว  หมอจ ํา เป็น  
หลวงจําเนียรเดินทาง เอ๊ย  

บทละครพูดทรงพระราชนิพนธ์ใหม่  
(44 เรื่อง)  

กลแตก แก ้แค ้น ขนมผสมน ้ำยา ความท ี ่ม ี ไชย  
งดการสมรส จับเสือ เจ้าข้า, สารวัด ฉวยอํานาจ โชค
หนุนเวียนเปลี ่ยนไปได้ทุกวัน ติบตา ตั ้งจิตคิดคลั่ง  
พระต่อสู ้จีนตั ้วเหี ่ยที ่ภูเก็ต สงครามที ่เมืองตาก พระ
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นเรศวรประกาศอิสรภาพ ตํานานหญ้าคา ท่านรอง ธรรมะ
มีชัย บ่วงมาร ผิดวินัย ฝีจริง ๆ ผู้ภักดี ผู้ร้ายแผลง พระ
ร่วง พี ่นา โพงพาง ภริยาข้าราชการสําคัญ มหาตมะ 
ม ี ต ร ม ี ช ั ย  ไ ม ่ โ ก ร ธ  ย า ข ม  ส า ม ั ค ค ี เ ส ว ก 
เสียสละ หงส์ทอง หนังเสือ หยามยอกเอาหนามบ่ง หมาย
น้ำบ่อหน้า หมิ่นประมาทศาล หัวใจนักรบ หาโล่ห์ เห็นแก่
ลูก เหยี่ยวสังคม เหลือแก้ อิซาเบล (ม.ล.ปิ่น มาลากุล 
ตั้งชื่อถวายเพราะเดิมไม่มีชื่อ) โองการพระผ่านฟ้า  

บทละครพูดแบบภาพยนตร์แสดงเป็นตอน
ต่อกัน 
(5 เรื่อง) 

สร้อยคอไข่มุกต์ เนตรพระอิศวร ตั้วกอวิลสัน วิลสัน
ปลอม แก้แค้นแทนชว่าธ์ซ  

 

คณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว กล่าวว่า 

นอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครภาษาอังกฤษ 39 เรื่อง และภาษาฝรั่งเศส 2 เรื่องรวมเป็นพระราช

นิพนธ์บทละครบทเบิกโรงและบทระบํารวมทั้งสิ้น 151 เรื่อง บทละครพระราชนิพนธ์ที่ทรงแต่งเองก็ดี หรือ

ทรงแปล/แปลงมาก็ดี อาจแบ่งตามเนื้อหาได้ เป็น 2 ประเภท คือ ด้านสังคมกับด้านการเมือง โดยมุ่งเน้นใน

เรื่องศีลธรรมและเรื่องซาตินิยมเป็นสําคัญ บทพระราชนิพนธ์คํากลอนอันไพเราะและมีคติมีเป็นจํานวนมาก 

และได้อัญเชิญมาเป็นเพลงปลุกใจให้รักชาติในยุคต่อมา (สุรพล วิรุฬห์รกัษ์ 2543) 

สถาปัตยกรรม 

ชาตรี (2550) กล่าวว่า งานศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบจารีของสยามเริ่มเสื่อมลงตั้งแต่ช่วงสมัย

รัชกาลที่ 4 และเห็นได้ชัดในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กลับเกิด

การย้อนกลับของจารีต เช่น การตั้งกรมศิลปากรขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ทำนุบำรุงและพัฒนาศิลปะงานฝีมือ ทรง

สนับสนุนให้จัดหลักสูตรด้านศิลปะภายในโรงเรียน ทรงตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้น ในส่วนงานสถาปัตยกรรม ได้มี

การหวนกลับมานิยมรูปแบบแบบจารีตคือถึงแม้ว่าอาคารสิ่งก่อสร้างจะถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวต่างชาติ 

แต่ก็ทรงมีข้อกำหนดว่าต้องนำรูปแบบจารีตในอดีตมามาร่วมในการออกแบบด้วย ชาตรี (2550) ยังกล่าวอีกว่า 

การหวนไปหาศิลปะ และสถาปัตยกรรมแบบเก่านั้นมีนัยยะ คือ เป็นการนำสัญลักษณ์มาใช้เป็นการแสดงตัวตน 

เพื่อใช้เป็นหลักในการเผชิญหน้ากับสถานะการณ์วิกฤติทางอัตลักษณ์ของชนชั้นนำ และอีกนัยยะหนึ่ง คือ การ

ให้ความสำคัญกับมิติความสวยงามของศิลปะโดยมิได้เน้นหน้าที่เชิงสัญลักษณ์ดังแต่ก่อน ในวิกฤติของอัต

ลักษณ์ของชนชั้นนำนั้นเห็นได้ชัดว่าในหลายคราวก็ปรากฎผ่านพระราชดำรัสของพระองค์เอง เช่น มีการตำหนิ

รูปแบบอาคารที่สร้างตามแบบอย่างอาคารของตะวันตกว่าไม่สามารถนำไปอวดชาวต่างชาติได้เนื่องจากไม่ได้มี
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เอกลักษณ์แสดงความเป็นศิลปะของไทย แต่อย่างไรก็ตามพระองค์เองก็ทรงโปรดฯ ให้สร้างอาคารพระราชวัง 

ในรูปแบบตะวันตกด้วยเช่นกัน เช่น บ้านนรสิงห์ พระราชวังสนามจันทร์ ดังนั้นแล้วงานสถาปัตยกรรมใน

รัชกาลที่ 6 จึงเรียกได้ว่าเป็น งานสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ คือ มีรูปร่ างหน้าตาแบบสถาปัตยกรรมแบบ

จารีตที่ผสมผสานกับรูปแบบอาคารของตะวันตก เรียกว่าเป็นการสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบไทย

ประเพณี แต่ใช้กับผังอาคารและวัสดุแบบสมัยใหม่ โดยเป็นการแสดงให้ชาวต่างชาติเห็นว่าไทยไม่ใช่บ้านป่า

เมืองเถื่อน และมีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเอง อีกทั้งแนวคิดชาตินิยมของรัชกาลที่ 6 ที่สร้างขึ้นมานั้น ก็สอด

รับกับการนำสถาปัตยกรรมแบบจารีตมาใช้ กล่าวคือ เป็นการนำมาใช้เพื่อต่อสู้ยืนยันอัตลักษณ์ของไทย โดย

นำเสนอผ่านรูปแบบศิลปกรรมและวัฒนธรรมจากชนชั้นนำและราชสำนัก ส่วนศิลปะแบบท้องถิ่นยังไม่ถูก

รวมอยู่ในสัญลักษณ์ที่ใช้สะท้อนความเป็นไทย งานศิลปะ และสถาปัตยกรรมนั้นเป็นงานที่ละเอียดอ่อน วิจิตร

บรรจง ซึ่งเป็นสิ่งประณีตในแบบที่คนสามัญไม่สามารถมีได้ งานเหล่านี้แสดงถึงลักษณะของ ฐานานุศักดิ์ ซึ่ง

เป็น เครื่องหมายของพระมหากษัตริย์ และชนชั้นสูงเท่านั้น อีกทั้งงานช่างแบบจารีตก็ ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้น

ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันที่บ่มเพาะงานช่างก็เกิดจากพระมหากษัตริย์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ราชา

ชาตินิยม ที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลาง ดังนั้นหากองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ได้ ศิลปวัฒนธรรม

และชาติก็สามารถดำรงอยู่ต่อได้เช่นกัน  

 2.7 รัชกาลที่ 7 : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว (พ.ศ. 2468 – 2477)  

 2.7.1 สภาพบา้นเมืองและบริบททางประวตัิศาสตร์ในสมยัรัชกาลที่ 7 จนถึงช่วงปีพ.ศ. 2500  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระศรีพัชริน

ทราบรมราชินีนาถ เสด็จขึ ้นครองราชสมบัต ิ เม ื ่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 โดยในขณะที่

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นครองราชย์นั้น สภาวะเศรษฐกิจของไทยอยู่ในช่วงย่ำแย่ จึงทำ

ให้พระองค์ทรงต้องตัดทอนงบประมาณรายจ่ายให้สมดุลเพื่อให้ราชการดําเนินไปได้ โดยลดจํานวนข้าราชการ 

ตัดทอนเงินเดือน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลงอย่างมาก รวมถึงการยกเลิกมณฑลใน พ.ศ. 2469 กล่าวคือ มีการให้

ยกเลิกตำแหน่งเจ้าเมืองผู้ครองนคร โดยหากตำแหน่งเจ้าเมืองใดว่างลง ก็ทรงไม่ได้แต่งตั้งขึ้นมาใหม่ หากเจ้า

เมืองใดยังคงมีชีวิตอยู่ก็ยังคงให้เงินเดือนต่อไปจนถึงแก่พิราลัย อีกทั้งยังทรงประกาศยกเลิกตำแหน่งอุปราช

ประจำภาคและมณฑลให้คงเหลือแต่สมุหเทศาภิบาลตามเดิม (บัณฑิต และคณะ 2564: 188 - 189) 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงต้องแบกรับกับสภาวะที่ไม่ได้รับการยอมรับในระบอบการปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์จากเหล่าขุนนางและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้งนี้พระองค์ทรงพยายามที่จะปฏิรูปสถาบัน

โดยการลดทอดอำนาจบริหารของพระมหากษัตริย์ลง โดยการสร้างสถาบันทางการเมืองขึ้น เช่น อภิรัฐมนตรี

สภา โดยแต่งตั ้งมาจากเจ้านายชั ้นสูงในราชวงศ์ 5 พระองค์ ทำหน้าที ่เป็นสภาที ่ปร ึกษาสูงสุดของ

พระมหากษัตริย์ แต่กลับยิ่งทำให้ประชาชนมองว่าพระองค์พยายามแบ่งอำนาจสรรปันส่วนอำนาจให้กับเหล่า

ราชวงศ์ด้วยกันเอง  
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ในระหว่างการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงหยิบยกเอาแนวคิดเรื่องการจัดตั้ง

เทศบาลมาพิจารณาขึ้นอีกครั้งหลังจากที่แนวคิดนี้ทำไม่สำเร็จเมื่อในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยในครั้งนี้ได้มีการออก

พระราชบัญญัติการจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก พุทธศักราช 2469 โดยจัดตั้งสภาจัดบำรุงสถานที่

ชายทะเลตะวันตก มีอาณาเขตตั้งแต่ชะอำไปจนถึงหัวหิน เป็นการสะท้อนแนวคิดการกระจายอำนาจการ

ปกครองจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นตามหลักสากล ซึ่งเป็นความพยายามแก้ปัญหาทางการเงินของประเทศ ณ 

ขณะนั้น โดยใช้นโยบายดุลยภาพทั้งการปกครองส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค คือการตัดทอนรายจ่ายที่ไม่

จำเป็น การพัฒนาหัวหิน และชะอำนั้น เป็นการพยายามส่งเสริมระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

กล่าวคือ การที่จะปลูกฝังเรื่องประชาธิปไตยนั้น ก็ต้องให้คนในระดับท้องถิ่นรับรู้และเข้าใจเสียก่อน แนวคิดนี้

นำมาสู่การปฏิบัติ แต่ในการแต่งตั้งกรรมการวางแผนผัง หรือสภา ก็ยังคงคัดเลือกตัวแทนจากส่วนกลาง ทั้ง

ตำแหน่งนายก กรรมการ และที่ปรึกษาของสภา เริ่มแรกประกอบไปด้วยข้าราชการประจำที่ทรงแต่งตั้ง มี

ผู้แทนจาก 3 หน่วยงานได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม 

ในการพัฒนาพื้นที่ในส่วนนี้ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงเห็นว่าหากให้รัฐบาลเป็นผู้จัดการเองก็

อาจจะเกิดกระแสต่อต้านพระองค์และเหล่าราชวงศ์เพิ่มมากขึ้น โดยประชาชนอาจมองไปได้ว่าการพัฒนาพื้นที่

นี้ซึ่งเป็นสถานตากอากาศของราชวงศ์และบรรดาชนชั้นสูงนั้น เป็นการนำงบประมาณมหาศาลไปเอื้อประโยชน์

ความสะดวกสบายให้กับกลุ่มคนดังกล่าวมากกว่าการมุ่งหวังที่จะพัฒนาท้องที่ พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่เปิดใหม่ ยัง

ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานทำให้สามารถพัฒนาและวางโครงสร้างเมืองได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับการใ ช้

ประโยชน์ของที่ดินที่มีมาแต่เดิม อีกทั้งเป็นเมืองที่คนจากรุงเทพฯ นั้นนิยมไปท่องเที่ยว โดยเฉพาะคนกลุ่มที่มี

อันจะกินและชื่นชอบการมีบ้านพักตากอากาศ จึงย่อมเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังสารมารถจ่ายค่าภาษีบำรุงท้องที่ได้ 

ดังนั้นจึงพบว่าผู้ที่มีบ้านพักติดริมชายหาดนั้น ล้วนแต่เป็นผู้มีอันจะกิน ชนชั้นสูง หรือพระบรมวงศานุวงศ์ 

(เปี่ยมสุข 2564: 64 – 65) 

อย่างไรก็ตามความพยายามนี้กลับไม่เป็นผล เหล่าราษฎรมองว่าเป็นการที่พระองค์พยายามจะรวบ

อำนาจไว้ และยังถูกโจมตีโครงสร้างของระบอบการปกครอง ซึ่งเป็นระบอบที่ให้อภิสิทธิ์แก่กลุ่มบุคคลชั้ นสูง 

จนเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดย ชาตรี (2550) กล่าวว่า สภาพสังคม ความเชื่อที่เปลี่ยนไปจากการที่

ประชาชนได้รับการศึกษามากขึ้น และเห็นความเป็นไปของโลกภายนอก ทำให้มีกลุ่มคนที่มีแนวคิดสมัยใหม่

มากขึ้น กลุ่มคนชนชั้นกลางที่ได้มีโอกาสไปศึกษาต่างประเทศเป็นตัวแปรสำคัญเนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้

มองเห็นว่าชนชั้นนำ หรือการปกครองในรูปแบบเดิมนั้นเป็นการฉุดรั้งประเทศให้ไม่มีความก้าวหน้า อีกทั้งคน

เหล่านี้ยังให้น้ำหนักกับความเสมอภาค ความเท่าเทียมกันของคน ดังนั้นแล้วคติจักรวาล หรือความเป็นสมมติ

เทพ ที่แบ่งคนออกเป็นช้ัน ๆ นั้นจึงแทบไม่มีความหมายต่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้  

ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2475 คณะราษฎรโดยการนำของ พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา หลวง

ประดิษฐ์มนูธรรม และคนอื่น ๆ ได้ประกาศยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์แบบ
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สมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาสู่ระบอบใหม่ที ่อำนาจอธิปไตยเป็นของราษฎรทั้งหลาย โดยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงเห็นชอบกับการเปลี ่ยนแปลง ภายหลังการเปลี ่ยนแปลงก็มีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญฉบับแรกขึ้น เรียกว่า พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475 โดย

ประเด็นหลักของรัฐธรรมนูญ คือ ต้องมีการจัดตั้งสถาบันทางการเมืองและปรับโครงสร้างขึ้นใหม่ หลังจากเกิด

รัฐสภาชุดแรกขึ้นก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกขึ้น เรียกว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 

แต่เวลาเพียงไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ขัดแย้งกันจนพระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นต้อง

ประกาศปิดสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา จนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2476 พระยาพหลพลพยุหเสนา ก็

ได้นำคณะทหารทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลและเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของสยาม และ

ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน นายพลเอกพระองค์เจ้าบวรเดช ก็ก่อการกบฏ นายพันโทหลวงพิบูลสงคราม (จอม

พล ป. พิบูลสงคราม) ก็ได้ทำการปราบปรามจนสำเร็จ อย่างไรก็ตามการปฏิวัติ 2475 นั้น ก็ยังคงไว้ซึ่งสถาบัน

พระมหากษัตริย์เพียงแต่ไม่ได้มีอำนาจในการบริหารประเทศอีกต่อไป หลังจากนั้น 3 เดือน พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำเนินออกจากสยามไปประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ และทรงมีพระ

ราชหัตถเลขาสละราชสมบัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 (เสนีย์ คำสุข 2547)  

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยมีพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้าคณะราษฎร์นั้นได้

ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี และพยายามใช้หลัก 6 ประการในการบริหารประเทศ คือ  

- จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายของชาติ เช่น เอกราชในบ้านเมือง ศาล และเศรษฐกิจ 

- รักษาความปลอดภัยในประเทศให้เกิดการประทุษร้ายน้อยลง  

- บำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยการร่างโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ  

- ราษฎรต้องมีสิทธิเสมอภาคกัน  

- ราษฎรมีเสรีภาพ มีความเป็นอิสระ ที่ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการข้างต้น  

- ราษฎรต้องได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่  

อย่างไรก็ตามการบริหารประเทศโดยคณะราษฎร์นั้นก็พบกับอุปสรรคมากมายจนพระยาพหลพล

พยุหเสนาต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนในที่สุดก็เกิดกบฎบวรเดชที่มีเป้าหมายเพื่อล้มล้างคณะ

ราษฎร์ แต่ในที่สุดก็ไม่สามารถปฏิวัติได้สำเร็จ ใน พ.ศ. 2481 ที่พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้ลาออกจาก

ตำแหน่งและไม่สามารถทำการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณแผ่นดินได้ พันเอกหลวงพิบูลย์สงคราม ก็ได้ขึ้นมา

รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน และเริ่มบริหารประเทศด้วยการปราบปรามผู้ที่มีความเห็นต่าง จากระบอบการ

ปกครองประชาธิปไตยนั้นเอง ก็ได้กลายเปลี่ยนเป็นแนวทางชาตินิยมด้วยการสร้างค่านิยมต่าง ๆ เช่น การ

กำหนดให้ประชาชนติดรูปของจอมพล ป. ในโรงภาพยนตร์และที่บ้าน การแต่งเพลงเพื่อยกเกียรติคุณของ

ตนเอง รวมถึงการเปลี่ยนช่ือประเทศจากสยาม มาเป็น ไทย  
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พ.ศ. 2487 หลังจากที่ จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในภาวะที่

ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งไทยในขณะนั้น นำโดยปรีดี พนมยงค์ ที่อยู่ในขบวนการเสรีไทย และ

พยายามแสดงออกถึงการต่อต้านฝ่ายญี่ปุ่นมาโดยตลอดนั้น ได้นำพาให้ไทยรอดพ้นจากสถานะผู้แพ้สงคราม 

บริบททางสังคมในขณะนั้นเองได้ทำให้ระบอบประชาธิปไตยได้พลิกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จอมพล ป. พิบูลย์

สงคราม อดีตผู้นำรวมถึงคนอื่น ๆ ที่ใกล้ชิด ถูกจับดำเนินคดีข้อหาอาชญากรสงคราม ทำให้ประชาธิปไตยใน

ช่วงเวลานี้เบ่งบานเป็นที่สุดแต่ก็เป็นแต่ช่วงระยะเวลาไม่นานเนื่องจากเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระเข้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในวันที่  9 มิถุนายน 2489 โดยรัฐบาลของนายปรีดี พนมยงค์ ไม่สามารถตอบ

คำถามถึงสาเหตุการสวรรคตได้ จึงเป็นโอกาสให้กับฝ่ายเผด็จการทหารสามารถกลับมามีบทบาทในสังคมได้ 

ภายใต้การรัฐประหารในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 ซึ่งส่งผลให้จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ได้มีโอกาสกลับมา

ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง (พ.ศ. 2491 – 2500) แต่ก็ไม่สามารถมีอำนาจทางบริหารได้เต็มที่อย่างที่

เคยทำมาก่อนหน้าน้ี เนื่องจากอำนาจบางส่งนถูกแบ่งไปกับกลุ่มผู้นำรัฐประหารใน พ.ศ. 2490 เช่น จอมพลผิน 

ชุณหะวัณ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โดยกลุ่มคนเหล่านี้มีความเป็นอนุรักษ์นิยมอย่างเข้มข้น และไม่ได้มีความ

ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องการสวรรคตของรัชกาล

ที่ 8 และโจมตีปรีดี พนมยงค ์ 

 2.7.2 สุนทรียศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรม นาฏกรรม และวรรณกรรมในสมัยรัชกาลที่ 7 จนถึงช่วง

ปี พ.ศ. 2500 

 นาฏยกรรม และวัฒนธรรมของชาติ  

สุรพล (2543) กล่าว่า สภาพวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจทําให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต้องทรงตัดทอนค่าใช้จ่ายในแผ่นดินลงเป็นอันมาก ทรงลดจํานวนข้าราชการ ลดหน่วยงาน รวมหน่วยงาน

เพื่อให้งบประมาณสมดุลย์ ในส่วนกรมมหรสพนั้นโปรดฯ ให้โอนข้าราชการในสังกัดไปกระทรวงวังเท่าที่จําเป็น 

ส่วนกรมโขนนั้นยุบโดยปลดข้าราชการออกทั้งหมด ในการนี้เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์เสนาบดี กระทรวงวัง

ขณะนั้นเห็นว่าหากปลดครูและศิลปินโขนออกจากราชการจนหมด นาฏยศิลป์โขน ละครของหลวงอาจสูญสิ้น

ไป จึงใช้วิธีให้พวกโขนไปทํางานอื่น ๆ ในกระทรวงวังเท่าที่จะช่วยได้ หลังจากนั้นเพียง 5 เดือน ก็โปรดเกล้าฯ 

ให้เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ตั้งกองมหรสพขึ้น  

- พ.ศ. 2467 โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมศิลปากรขึ้นในกระทรวงธรรมการมี 4 กอง คือ กองศิลปวิทยาการ 

กอง ประณีตศิลปกรรม กองสถาปัตยกรรม กองพิพิธภัณฑ์และโบราณคดี กองศิลปวิทยาการ แบ่งเป็น 4 

แผนกคือ แผนกวรรณคดี แผนกโบราณคดี แผนกละครและสังคีต แผนกวาทีผู้ที่คิดและร่างพระราชกฤษฎีกา 

- พ.ศ. 2468 โปรดฯ ให้ยุบโรงเรียนพรานหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกหัด โขนละคร

และให้การศึกษาวิชาสามัญ ซึ่งนักเรียนได้รับอุปการะค่าที่อยู่ เสื้อผ้า อาหาร ค่าเล่าเรียน ค่าเบี้ยเลี้ยง 
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- พ.ศ.2478 กองมหรสพโอนมาสังกัดกรมศิลปากร และมีคําสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ ให้

ตั้งโรงเรียนนาฏยดุริยางคศาสตร์ขึ้น และมีคําสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ คือพระสารสาสน์ประพันธ์

ให้ตั้งโรงเรียนนาฏยดุริยางคศาสตร์ขึ้น เป็นอันว่างานนาฏยศิลป์ต่าง ๆ ของไทยนั้นก็ไม่ได้สูญสิ้นไป เพียงแต่มี

การจัดระบบระเบียบสังกัดกรมกองขึ้นมาใหม่ และยุบบางส่วนที่ไม่จำเป็นจริง ๆ  

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงโปรดปรานดนตรีไทยและสามารถทรงเครื่อง

ดนตรีไทยได้หลายชนิด และทรงมีความสามารถในการพระราชนิพนธ์เพลงไทย อาทิ เพลงราตรีประดับดาว 

สําหรับกิจการดนตรีและนาฏยศิลป์ของหลวงนั้น โปรดให้คงไว้เท่าที่จําเป็นตามสภาพเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ซึ่ง

ในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้เกิดละครอย่างใหม่ขึ้นชนิดหนึ่งเรียกว่า ละครเพลง ซึ่งพัฒนามาจากละครร้อง กล่าวคือ 

ดนตรีในละครร้องใช้วิธีตีกรับรับลูกคู่ และส่งด้วยปี่พาทย์บรรเลง แต่เมื่อเริ่มมีเพลงไทยที่บรรเลงด้วยวงดนตรี

สากลและร้องแบบเนื้อเต็ม คือ มีคําร้องตรงส่วนที่เป็นเอื้อน ในเพลงไทยแบบเดิมนั้นด้วย และต่อมาก็มีการ

แต่งเพลงใหม่ ๆ บ้าง ละครร้องแบบ ใหม่นี้ต่อมาเรียกว่า ละครเพลง 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดการผลิตภาพยนตร์จนถึงกับทรงถ่ายภาพยนตร์สารคดีด้วย

พระองค์เอง และทรงพระราชนิพนธ์และกํากับการแสดงถึง 3 เรื่อง คือแหวนวิเศษ ชิงนาง พระเจ้ากรุงจีน จึง

เป็นเหตุอีกประการหนึ่งที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง นอกเหนือจากการสร้างเพื่อเฉลิม

ฉลองพระนครครบรอบ 150 ปี อย่างไรก็ตามแม้ว่าในขณะนั้นผู้คนหันมานิยมดูภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้น แต่ละคร

ร้องก็ยังคงมีผู้ชมที่ยังติดตามดูอยู่จำนวนไม่น้อย สังเกตได้จากที่ ณ ช่วงสมัยรัชกาลที่ 7 ยังคงมีโรงละครเกิดขึ้น

ใหม่ถึง 6 แห่งด้วยกัน  

1. โรงละครฉัณนสําเริง ตั้งอยู่นอกกําแพงเมือง ตรงถนนพระอาทิตย์ บางลําภู  

2. โรงละครนาครสันทัสน์ ตั้งอยู่ที่สะพานหัน  

3. โรงละครนาครเขษม  

4. โรงละครบุศยพรรณ ตั้งอยู่ที่ตลาดนานา บางลําพู  

5. โรงละครวิมานเนาวรัตน์ ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง  

6. โรงละครบําเพ็ญบุญ ตั้งอยู่ตลาดบําเพ็ญบุญ ตรงข้ามโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง  

7. โรงละครพัฒนากร ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงบริเวณสามแยก  

8. โรงละครศรีอยุธยา ตั้งอยูส่ี่กั๊กพระยาศรี ใกล้วัดบรมนิวาส  

9. โรงละครวัฒนสมบัติ (วิกยายปุก) ตั้งอยู่ในตรอกสะพานสว่าง แสดงทั้งละครและลิเก  

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นาฏยกรรมไทยได้เกิด

การเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกหลายอย่าง เช่น ลิเก ที่ในช่วงพ.ศ. 2471 เกิดการสื่อสารด้านวิทยุกระจายเสียงขึ้นใน

ประเทศไทย ลิเกจึงได้มีโอกาสแสดงออกอากาศโดยคณะแรกที่แสดง คือ คณะสุชิน และตามมาด้วยคณะอื่น ๆ 

เนื่องจากเป็นที่นิยมมาก รัฐบาลจึงได้ใช้โอกาสนี้นำลิเกมาเป็นเครื่องมือในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ ด้วยการจัด
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ประกวดลิเกขึ้น คณะสุชิน แสดงเรื่องชาติกับปัญญา ได้รางวัลชนะเลิศ นอกจากมหรสพที่มีการเปลี่ยนแปลง

พระราชพิธีหรือวัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน เช่น การยกเลิก

พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ยกเลิกพิธีหมอบกราบมาใช้วิธีแบบสากล พิธีแรกนาขวัญ ก็ถูกยกเลิกไป เป้าหมายเพื่อ

ลดทอนพระราชอำนาจหรือพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ลง และเพื่อสอดรับกับระบอบประชาธิปไตยที่

มุ่งเน้นในเรื่องของความเสมอภาค 

ใน พ.ศ. 2481 เมื่อจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็ได้มีการนำเอาแนวคิด

ในเรื ่องชาตินิยมเข้ามาแทนที ่แนวคิดระบอบประชาธิปไตย ในพ.ศ. 2485 จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม 

นายกรัฐมนตรี ได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมการแสดงละครขึ้น โดยให้ยกเลิกสิ่งที่

ไม่ใช่ศิลปะของไทยที่มีมาแต่ดั้งเดิม ซึ่งรวมลิเกด้วย จึงทำให้คณะลิเกต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนชื่อการแสดงไปเป็น

นาฏดนตรี และต้องมีการทดสอบความรู้ด้านยาฏยศิลป์ จึงจะได้บัตรประจำตัวเทียบเท่าศิลปินและมีสิทธิ์เล่น

ลิเกเป็นอาชีพได้ (สุรพล 2543: 123) อีกทั้งมีการกําหนดรูปแบบของการแสดงประเภทต่าง ๆ สภาวัฒนธรรม

ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดวัฒนธรรมทาง ศิลปกรรม พ.ศ. 2485 กําหนดการแสดงละครเป็น 14 ประเภท 

ละครแต่เดิมหากไม่เข้าข่าย ประเภทใดได้ก็ต้องเลิกไป มีการควบคุมหรือเซ็นเซอร์ 6 ประการ ทําให้

กระทบกระเทือน วงการแสดงเป็นอันมาก โดยเฉพาะการสอบใบอนุญาตประกอบอาชีพของศิลปิน หุ่น

กระบอกต้องยุติลง การปรับลิเกเป็นนาฏดนตรี และการห้ามเครื่องดนตรี เช่น ซออู้  และซอด้วง เพราะการ

แสดงเหล่านี้ไม่ใช่ของไทย ซึ่งชาตรี ได้กล่าวว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นอาจจะเป็นเพราะเสียงของเครื่องดนตรี

เหล่านั้นไม่เข้ากับหลักสากล 

ในช่วงสมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ได้มีนโยบายสร้างชาติซึ่งเป็นการพัฒนา 5 ด้าน คือ การพัฒนา

จิตใจ การพัฒนาจารีตและประเพณี การพัฒนาศิลปะ การพัฒนาภาษา เขียน การพัฒนาสตรี เกิดการควบคุม

สื่อมวลชน อันได้แก่หนังสือพิมพ์ วิทยุอย่างเข้มงวด มีการสร้างเพลงชาติขึ้นมาใหม่และออกระเบียบการยืนตรง

เคารพธงชาติ เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จาก 1 เมษายน เป็น 1 มกราคม ตามแบบสากล  และทำการเขียนบทความ

ในหนังสือพิมพ์ ออกอากาศทางวิทยุด้วยตนเอง จัดให้มีเพลงและละครปลุกใจให้รักชาติ คําขวัญต่าง ๆ จนเกิด

ลัทธิเชื่อผู้นำ ที่สำคัญคือการกำหนดให้ประชาชนต้องติดรูปของตนเองภายในบ้านแทนรูปของพระมหากษัตริย์ 

นอกจากนั้นแล้วยังสร้างมาตรฐานของวิถีชีวิตของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การสวมหมวก 

หรือแม้กระมั่งการทานอาหาร โดยชาตรี กล่าวว่าสิ่งนี้คือการสร้างชาติผ่านทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม ใน

ความหมายนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ วัฒนธรรมทางจิตใจ วัฒนธรรมทางระเบียบประเพณี วัฒนธรรม

ทางศิลปกรรม วัฒนธรรมทางวรรณกรรม  และวัฒนธรรมฝ่ายหญิง ฝนส่วนงานด้านสถาปะตยกรรมนั้น จอม

พล ป. พิบูลสงคราม มิได้ปฏิเสธสถาปัตยกรรมแบบจารีต แต่ก็มิได้นำมานำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็น

ไทย ด้วยเหตุว่า สถาปัตยกรรมแบบจารีตนั้นมีภาพลักษณ์ของการแบ่งชนชั้น ไม่สะท้อนความเสมอภาคและ

ภาพลักษณ์ของสามัญชน และไม่สะท้อนความเป็นไทยแบบใหม่ตามที่รัฐบาลต้องการ  
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 วรรณกรรม  

 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทภาพยนตร์และทรงกำกบัการแสดง 3 

เรื่อง คือ แหวนวิเศษ ชิงนาง และพระเจ้ากรุงจีน  

พระราชนิพนธ์คำนำหนังสือสอน
พระพุทธศาสนาแก่เด็ก 

- พุทธมามกะ พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส  
- สาสนคุณ พระนิพนธ์หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล 
ทิศ ๖ ของพระครูวิจิตรธรรมคุณ (วาศน์ นิลประภา) 
- อบายมุข ๖ ของรองอำมาตย์เอกพล้อย พรปรีชา 
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔ ประการ ของนายจั ๊บ อึ๊ง
ประทีป 

พระราชนิพนธ์คำนำ พระราชดำรัสใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
แถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครอง
แผ่นดิน 

 

บทภาพยนตร์  แหวนวิเศษ ชิงนาง และพระเจ้ากรุงจีน  

 สถาปัตยกรรม  

 ชาตรี (2550) กล่าวว่า บริบททางสังคมและสถานการณ์วิกฤติศรัทธาจากภาคประชาชนที่มีต่อ

พระมหากษัตริย์ และชนชั้นนำนั้น เป็นกรอบที่ไม่เปิดโอกาสให้สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมแบบราชาชาตินิยมได้

อีกต่อไป อีกทั้งพระราโชบายส่วนใหญ่ไม่ถูกยอมรับ และถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเรื่องที่สุรุ่ยสุร่าย เกินความ

จำเป็น รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ทั้งหลายจึงถูกมองว่าเป็นเพียงเพื่อการแสดงอัตลักษณ์แห่ งความ

เป็นไทย เพื่อตอบสนองความสุฟุ้งเฟ้อของชนชั้นนำ แต่ไม่ตอบโจทย์ต่อยุคสมัยที่ประเทศชาติกำลังตกอยู่ใน

สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  

 ตึก อาคาร ในสมัยรัชกาลที่ 7 จึงมีลักษณะที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน แม้แต่การก่อสร้างพระราชวังใน

รัชกาลที่ 7 ก็มีรูปแบบที่เรียบง่าย โดยพระราชวังไกลกังวลที่สร้างใน พ.ศ. 2472 ผังก็ไม่มีความซับซ้อน ไม่มี

การแบ่งแยกฝ่ายหน้า ฝ่ายในตามแบบแผนพระราชวังที่เคยมีมาแต่โบราณ ลักษณะจึงเป็นคล้ายบ้านพักตาก

อากาศ โดยวังไกลกังวลนี้เป็นผลงานการออกแบบของ ม.จ.อิทธิเทพสรรค์ กฤดากร สถาปนิกรุ่นแรกที่ได้ไป

ศึกษาด้านสถาปัตยกรรมจากยุโรป อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะถูกโจมตีในเรื่องการใช้เงินฟุ่มเฟือย แต่พระองค์ก็ยัง

ทรงโปรดฯ ให้มีงานสถาปัตยกรรมสำหรับเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 150 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ โดยใน

เบื้องต้นพระองค์ต้องการสร้างเพียงพระปฐมบรมราชานุสรณ์ แต่เจ้านายชั้นผู้ใหญ่หลายพระองค์เสนอว่าควร

สร้างสิ่งอ่ืนประกอบด้วย อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ทรงวิจารณ์ข้อเสนอการสร้างสิ่งประกอบอื่น ๆ ว่าควรอนุสรณ์

ที่เพียงเพื่อความสวยงามเฉย ๆ นั้น หากต้องสร้างจริง ๆ ขอให้ใช้เงินบริจาค ไม่ควรใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
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และหากต้องทำสิ่งใดก็ควรเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงคำนึงถึงการใช้

จ่ายงบประมาณแผ่นดินอยู่ไม่น้อย แม้แต่การสร้างพระบรมปฐมบรมราชานุสรณ์นั้นก็มาจากการเรี่ยไรเงินตาม

ศรัทธา การสร้างที่ระลึกอีกชิ้นงานหนึ่ง คือการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า ซึ่งพระองค์มองเห็นว่าสิ่งนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน  

 อย่างไรก็ตาม ชาตรี (2550) ยังกล่าวว่าแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าจะทรงตระหนักถึงปัญหา

เรื่องการถูกวิพากษ์ในแง่ของการใช้เงินฟุ่มเฟือยอย่างไรก็ตาม แต่ก็ยังคงมีการสร้างพระปฐมบรมราชานุสรณ์ 

ซึ่งอธิบายได้ว่า เป็นความพยายามของรัชกาลที่ 7 ที่จะสะท้อนบทบาทใหม่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และ

เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญยิ่งในช่วงแห่งวิกฤติศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ และระบอบการปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยสือ่สารผ่านภาพเชิงสัญลักษณ์เชิงอุดมคติของพระมหากษัตริย์ในแบบจารีตเดิม เช่น 

การตัดสินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐจะต้องผ่านการกลั่นกรองและช่วยคิดจาก อภิรัฐมนตรีสภาก่อนเสมอ หรือการ

พยายามสร้างองค์กรอื่น ๆ ขึ้นเพื่อกระจายความรับผิดชอบในนโยบายให้รัฐมีช่องว่างระหว่าพระมหากษัตริย์ 

ซึ่งพระราชดำริส่วนพระองค์ที่ต้องการให้มีการตั้งนายกรัฐมนตรี ก็เป็นฉนวนกั้นการโจมตีทางการเมืองไม่ให้พุ่ง

ตรงมาที่พระมหากษัตริย์ และยังทรงเสนอภาพลักษณ์และบทบาทใหม่ของพระมหากษัตริย์ในมิติของพระราช

กฤษฎาภินิหารและพระบรมเดชานุภาพตามอุดมคติแบบจารีตของสยามที่ เน้นความศักดิ์สิทธิ์ให้กลับมามี

บทบาทอีกครั้ง โดยชาตรี กล่าวว่า อนุสาวรีย์ปฐมบรมราชานุสรณ์นั้นมีขนาดที่ใหญ่โต ถึงสามเท่าของสัดส่วน

มนุษย์ ฉลองพระองค์ของรัชกาลที่ 1 เป็นฉลองพระองค์แบบจารีตในอดีต รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ทั้งพาน

พุ่มและบายศรีล้วนส่งผลต่อความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ และศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการ

เน้นย้ำถึงพระบารมีของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่เมื่อครั้งกาลก่อนที่ช่วยกอบกู้บ้านเมืองขึ้น และสร้างความ

เจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านเมือง ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงพระมหากรุณาธิคุณ ท่ามกลางวิกฤติความศ รัทธา (ชาตรี 

2550: 257 – 263)  

 นอกจากสะพานพระพุทธยอดฟ้า และอนุสาวรีย์ปฐมบรมราชานุสรณ์ ที่สร้างขึ้นเพ่ือฉลองในวาระกรุง

ครบร้อย 150 ปีแล้วนั้น อีกหนึ่งสิ่งที่ถูกปลูกสร้างขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกัน คือ โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง 

โดยออกแบบเป็นในแบบ สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ (Modern Architecture) ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนั้น 

แม้ว่ารูปแบบอาคารศาลาเฉลิมกรุงเป็นสัญลักษณ์แห่งความทันสมัยและความเจริญทางวัฒนธรรม แต่ก็เป็น

สถาปัตยกรรมใหม่ที่อยู่ภายใต้กรอบของความคิดแบบเก่า เนื่องจากส่วนบนของอาคารมีการประดับตกแต่ง

ด้วยรูปสัญลักษณ์หน้าเทพ วานร และอสูร เหนือทางเข้าประตูห้องโถงใหญ่มีการทำเป็นรูปสลักแผ่นเหล็กโปร่ง

เป็นรูปท่ารำแม่บทของนาฏศิลป์ไทย คือท่าเทพพนม ท่าปฐม และท่าพรหมสี่หน้า เหนือเวทีการแสดงมีการ

ประดับรูปสลักหน้าครูโดยทำเป็นหน้าพระประโทนธรรพ (ครูนักรำ) พระวิษณุกรรม (ครูช่าง) และพระปัญจ

สิงขรณ์ (ครูดนตรี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปครุฑเหนือประตูทางเข้า ยิ่งตอกย้ำว่าเป็นของที่พระมหากษัตริย์มอบ
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ให้กับประชาชน และเป็นสิ่งที่แสดงถึงความทันสมัยของประเทศเนื่องจากในขณะนั้นศาลาเฉลิมกรุง เป็นโรง

ภาพยนตร์ที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย  

 เหตุการณ์ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 นับได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อำนาจมาอยู่ในมือของประชาชน

ธรรมดา และเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของไทยเปลี่ยนไป (ชาตรี 2550: 277) กล่าวคือ 

ในแง่เชิงสัญลักษณ์ได้มีการสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น พานรัฐธรรมนูญตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่ง

เป็นสัญลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตยอย่างแรกที่ถูกสร้างขึ ้น รวมถึงการใช้รูปแบบศิลปกรรมในการ

ออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างที่เรียบง่ายตรงข้ามกับศิลปกรรมของชนชั้นสูง นอกจากนี้งานศิลปะในรูปแบบ

ประติมากรรมก็ถูกถ่ายทอดออกมาด้วยลักษณะสามัญชน ชาวนา ทหาร ที่มีท่ าทีขึงขัง แสดงออกด้วยท่าที่

กำลังเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยพลัง ไม่นิยมปั้นเป็นรูปเทวดา นางฟ้า ซึ่งชาตรีได้กล่าวว่า ศิลปกรรมในลักษณะนี้

เป็นแบบที่เรียกว่า สัจนิยมแนวสังคม   

 ส่วนสถาปัตยกรรมในช่วงสมัยช่วงจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม โดยมากลักษณะสถาปัตยกรรมนั้นจะ

เป็นในรูปแบบของเครื่องคอนกรีต คือสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีลักษณะที่เรียบง่าย แต่ดูเข้มแข็ง ซึ่ง

คอนกรีตเป็นสัญลักษณ์ของวัสดุในสังคมสมัยใหม่ จึงเป็นวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ ในสังคมไทย 

และกลายเป็นตัวแทนของสามัญชนและความเสมอภาค ในสถาปัตยกรรมเครื่องคอนกรีตนั้นองค์ประกอบต่าง 

ๆ ถูกลดทอนสัดส่วน อย่างเช่น รวยระกา ช่อฟ้า หางหงส์ ซึ่งการลดทอนรายละเอียดลวดลายและองค์ประกอบ

ทางประเพณีของสถาปัตยกรรมเครื่องคอนกรีตนั้นก็มีความสอดคล้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ 

ภายหลังการรัฐประหารในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 และการกลับมามีอำนาจบริหารบ้านเมืองของจอมพล ป. 

พิบูลย์สงครามนั้น ชาตรี (2550) กล่าวว่า สถาปัตยกรรมดูจะย้อนกลับมาแบบจารีต ที่เต็มไปด้วยรายละเอียด

ที ่ย้อนยุค โดยเฉพาะอาคารที ่เกี ่ยวข้องกับทางศาสนาและพระมหากษัตริย์ ได้หวนกลับไปใช้รูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบจารีต นอกจากนี้แล้วยังนิยมทำเป็นรูปแบบผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวขนานกับถนน เทคนิค

การออกแบบและก่อสร้างนั้นเรียกได้ว่ามีความด้อยคุณภาพกว่าในยุคอื่น ๆ รูปแบบของสถาปัตยกรรมไทย

ประยุกต์จึงไม่มีความสวยงามเมื่อเทียบกับในสมัยรัชกาลที่ 6 อีกทั้งผู้นำรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับแค่

ภาพลักษณ์ภายนอก ไม่ได้สนใจทางด้านมิติของศิลปะ แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบความไม่สมบูรณ์ของ

สถาปัตยกรรมนี้ก็กลายเป็นกระแสนิยมของการสร้างอาคารในสังคมไทยยุคสมัยหนึ่ง เช่น ศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร โรงละครแห่งชาติ อาคารที่ทำการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ  

 หลังจากจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม หมดอำนาจลงใน พ.ศ. 2500 กลุ่มอนุรักษ์นิยมได้พยายามผลักดัน

ให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้กลับเข้ามามีบทบาทในสังคม สถาปัตยกรรมเริ่มกลับไปเป็นแบบประยุกต์ และ

แบบจารีต เนื่องด้วยความหวาดกลัวต่อลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งหากคอมมิวนิสต์สามารถเข้ามาในไทยได้สำเร็ จ

สถาบันหลัก 2 สถาบันที่จะหายไป คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันทางศาสนา ดังนั้นทางออกของการ

ป้องกันลัทธิคอมมิวนิสต์ คือ การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้ ชาตรี ( 2550) 
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กล่าวว่า สถาปัตยกรรมในยุคนี้นอกจากจะหวนกลับไปสู่สถาปัตยกรรมแบบประยุกต์แล้วนั้น ยังมีความละเอียด

ของลวดลายที่ซับซ้อน ลักณะมีความคล้ายวัดและมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก  

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงการพยายามรวบรวมงานสุนทรียศาสร์ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม 

งานวรรณกรรม และงานนาฏยกรรม ตั้งแต่ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จนถึงช่วงหลั ง พ.ศ. 2475 เพื่อให้เห็น

ภาพรวมบริบทของสถานการณ์บ้านเมืองที่มีผลต่อพลวัตของสุนทรียศาสตร์ของไทย ซึ่งงานสุนทรียศาสตร์ของ

ไทยยังมีอีกหลากหลายแขนงที่งานชิ้นนี้ยังไม่ได้กล่าวถึง จึงมุ่งหวังว่างานชิ้นนี้จะสามารถเป็นพื้นฐานการที่จะ

นำไปศึกษาต่อยอดในแขนงอื่น ๆ ต่อไป  
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