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บทคัดย่อ
บทความเรื่อ งพระนครคีรี: พระตาหนัก กับ ความเป็น มาด้า นสถาปัต ยกรรม
เป็น การศึก ษาความเป็น มาและลัก ษณะด้า นสถาปัต ยกรรมสิ่ง ปลูก สร้า ง และเชื่อ มโยง
ความรู้ร่ว มสมัย ด้า นสถาปัต ยกรรมยุค รัต นโกสิน ทร์ต อนต้น ของอุท ยานประวัติศ าสตร์
พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า พระนครคีรีเป็นพระราชฐานที่มีความสาคั ญ
มาตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ใช้เป็นสถานที่
แปรพระราชฐาน และรับรองพระราชอาคันตุกะ มีสิ่งปลูกสร้างอยู่บนยอดเขา 3 ยอดเขา
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เป็น ลัก ษณะสถาปัต ยกรรมจีน ผสมผสานกับ สถาปัต ยกรรมไทยและตะวัน ตกแบบนีโ อ
คลาสสิคที่มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์การปกครองของไทย
คำสำคัญ: พระนครคีรี พระตาหนัก สถาปัตยกรรม

Abstract
This article is the study of the architectural history of Phranakhonkhiri
in Petchaburi, Thailand. It investigates the architectural design concept in
connection to the local wisdom of art, culture and architecture during
the mid of Rattanakosin era. The finding indicated that King Rama IV of Thailand
built this royal residence locating on the top of three mountains for recreational
purpose as well as accommodating the royal guests. The architectural style was
influenced by Sino-Thai and neo classical European style, which demonstrating
the deep root diplomatic history of Thailand.
Keyword: Phranakhonkhiri, the Royal Residence, architectural history

บทนำ
สถาปัตยกรรมเป็นวัฒนธรรมสาขาหนึ่ งแสดงถึ งความเจริญงอกงามของชาติ มี
ความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตมนุษย์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเน้นคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย สนอง
ความต้องการด้านจิตใจ สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีหลายยุคหลายสมัย เริ่มจาก
สถาปัตยกรรมก่อนประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมสมัยทวารวดี ศรีวิชัย และ
ลพบุรี ส่วนสถาปัตยกรรมไทยเริ่มจากสถาปัตยกรรมเชียงแสน สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์
และสถาปั ต ยกรรมยุค ปั จ จุบั น (บุ ญ ชู โรจนเสถี ย ร, 2548) บทความเรื่ อ งนี้ มุ่ งเน้ น ศึ กษา
สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สร้างกรุงเทพมหานคร จนถึงยุคสมัยพระบาทสมเด็จ
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พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ซึ่งเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านเข้ าสู่ความเป็นสังคม
สมัยใหม่ (Modernization) ตลอดจนการเชื่อมโยงความรู้ร่วมสมัยด้านสถาปัตยกรรมยุค
รัตนโกสินทร์ตอนต้น วิเคราะห์ผ่านพระตาหนักพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี
1. สถำปัตยกรรมในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น
ลั ก ษณะสถาปั ต ยกรรมในยุ ค รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น การก่ อ สร้ า งอาคารและ
สถาปัตยกรรมมักจะเลียนแบบสถาปัตยกรรมอยุธยาทั้งหมด (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2556)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างพระราชวัง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการก่อสร้างหรือชื่อต่างๆ ของ
พระราชวังและวัด ได้นาชื่อมาจากพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 1 และ 2 มีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมประเภทอาคารพระราชวัง รูปทรงอาคารในช่วงแรกอ่อนโค้งแบบอยุธยา มี
การประดับตกแต่งลวดลายซึ่งได้รับอิทธิพลการก่อสร้างมาจากอยุธยาตอนปลาย ส่วนโบสถ์
วิหาร นิยมประดับตกแต่งด้วยกระจกสี ทาเครื่องยอดเช่นเดียวกับอยุธยา หลังคายังคงเป็น
เครื่องไม้และมีการทาบัวเสา เป็นบัวจงกล รูปแบบของพระเจดีย์ในช่วงต้น ยังคงสร้างเจดีย์
เหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง แต่มีลักษณะแตกต่างจากอยุธยา ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 3 รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมมีการผสมผสานระหว่างไทยกับจีน อาคารประเภทโบสถ์และวิหารจะเป็น
อาคารทรงตึกไม่มีช่อฟ้าใบระกานิยมตกแต่งหน้าบันด้วยถ้วยชามลายครามและเบญจรงค์หรือ
มี ก ารประดั บ ตกแต่ ง หน้ า บั น ด้ ว ยกระเบื้ อ งเคลื อ บผู ก ลายแบบจี น หรื อ เป็ น เรื่ อ งราวคติ
แบบอย่างจีน (สุวรรณี เครือปาน, 2542)
จากเอกสารประวัติศาสตร์ พระราชพงศาวดาร พระราชหัตถเลขา หมายรับสั่ง
จดหมายเหตุ และบันทึกร่วมสมัยในสมัยรัชกาลที่ 4 (กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2465)
กล่าวตรงกันว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินแปรพระราชฐาน
ที่เมืองเพชรบุรีเกือบทุกปีตลอดรัชสมัย และได้มีการระบุเหตุการณ์สาคัญในการออกแบบและ
ก่อสร้างพระนครคีรี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพทรงบันทึกถึง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไว้ในหนังสือ “ความทรงจา” ว่า พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่หั ว ทรงพระด าริ เ ห็ นว่ า ถึ งคราวโลกยวิ สั ยจะเกิ ด การเปลี่ย นแปลง
ด้วยฝรั่งมามีอานาจขึ้นทางตะวันออกนี้ และประเทศไทยอาจมีการเกี่ยวข้องกับฝรั่งในวัน
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ข้างหน้า จึงทรงเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษ และทรงนาความรู้แบบอย่างของสถาปัตยกรรมจาก
ตะวันตกมาก่อสร้างพระราชวังและพระที่นั่งต่างๆ ประกอบด้วย พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระบรมมหาราชวั ง รวมถึ งพระนครคี รี (กรมศิ ล ปากร, 2552) ในสมั ย รั ชกาลที่ 4 จึ งมี
ความนิยมในศิลปะตะวันตก รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ถูกนามาจากภาพพิมพ์ ภาพถ่าย
โปสการ์ด และของที่ระลึกจากต่างประเทศ หรือขุนนางไทยได้เดินทางไปต่างประเทศและ
ลอกเลียนแบบอย่างมา
ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมในยุคนี้ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ
ตามคตินิยมแบบกรุงเก่า และรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก กล่าวคือ รูปแบบตามคตินิยม
แบบกรุงเก่าจะสร้างเจดีย์กลมเป็นประธานของวัดอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ ลักษณะเด่นของ
อาคารโบสถ์ วิ ห าร เป็ น อาคารทรงไทย ส่ ว นรู ป แบบที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลตะวั น ตก เป็ น
สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับพระที่นั่งต่างๆ ในพระราชวังจะนิยมสร้างแบบตะวันตก แต่เนื่องจาก
ช่างส่วนใหญ่เป็นชาวจีน รูปแบบของอาคารแบบฝรั่งจึงมีซุ้มโค้งประตูหรือหน้าต่าง หรือส่วน
ของหลั งคาจะมุ งกระเบื้ อ งแบบจี น (สุ ว รรณี เครื อ ปาน, 2542) รู ป แบบพระราชวั งแบบ
ตะวันตกที่สาคัญคือ พระนครคีรี พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อาคารที่พักอาศัยและย่านธุรกิจใน
ใจกลางเมืองภูเก็ต เป็นต้น
จากแนวคิดสถาปัตยกรรมยุครัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่กล่าวมาสามารถนามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สถาปัตยกรรมของพระนครคีรีได้
2. พระนครคีรีกับงำนสถำปัตยกรรม
2.1 ประวัติความเป็นมาของพระนครคีรี
“พระนครคีรี ” หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “เขาวัง” สร้างขึ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณปี พ.ศ. 2402 เป็นช่วงเวลาที่สยามเปิด
ประเทศทาการติดต่อค้าขายกับประเทศซีกโลกตะวันตกอย่างกว้างขวางมากขึ้น พระองค์ทรง
มีพระราชประสงค์ให้ชาวต่างชาติรับรู้ถึงความศิวิไลซ์ของสยามประเทศ จึงให้สร้างพระราชวัง
พระนครคีรีขึ้น ณ เขาสมณ ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของเจดีย์โบราณของวัดอินทรคีรี โดยการสร้าง
พระนครคีรี สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง ดังนี้ ก่อนการสร้างพระนครคีรี (สมัยกรุงศรีอยุธยา
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ถึง พ.ศ. 2401) ระหว่างการก่อสร้างพระนครคีรี (พ.ศ. 2402 – 2405) และหลังการก่อสร้าง
พระนครคีรี (พ.ศ. 2406 - ปัจจุบัน) ซึ่งให้รายละเอียดได้ กล่าวคือ
1) ก่อนการสร้างพระนครคีรี (สมัยกรุงศรีอยุธยาถึง พ.ศ. 2401)
พระนครคีรี เดิมชาวบ้านเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า “เขามหาสมณ” ซึ่งเป็น
ที่ประดิษฐานของเจดีย์โบราณของวัดอินทรคีรี ในช่วงนั้นเมืองเพชรบุรี มีบทบาทสาคัญใน
ด้ า นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิ จและสังคม โดยในด้า นการเมือ งการปกครอง เมื อง
เพชรบุรี มีสถานะเป็นหัวเมืองฝ่ายตะวันตก ประกอบด้วย เมืองสุพรรณ เมืองนครไชยศรี
เมืองวัดพรี เมืองราชบุรี เมืองกาญจนบุรี เมืองศรีสวัสดิ์ เมืองไทรโยค เมืองท่ากระดาน เมือง
ทองท่าพี และเมืองทองผาภูมิ (มนู อุดมเวช, 2537) นอกจากนี้ด้านเศรษฐกิจและสังคม เมือง
เพชรบุรี เป็นเมืองท่าที่สาคัญ มีการค้าขายทางทะเลกับประเทศในคาบสมุทรอินเดียและฝั่ง
ทะเลตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรือสินค้าจากเปอร์เซีย อาหรับ ยุโรป อินเดีย และจีน ส่งผล
ให้เมืองเพชรบุรีมีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟู เห็นได้จากความเจริญด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ที่สร้างขึ้นสมัยอยุธยาในเมืองเพชรบุรี เช่น วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดเกาะ และวัดสระบัว เป็นต้น
ในช่วงสมัยกรุงธนบุรี ถึงช่วงสิ้นสุดสงครามไทยกับพม่าในสมัยรัชกาลที่ 3
เมืองเพชรบุรียังคงมีความสาคัญด้านการปกครอง ในฐานะเมืองหน้าด่าน รวมถึงเป็นเมือง
เชื่อมต่อกับหัวเมืองทางตอนใต้ คนในเมืองเพชรบุรีส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่สืบเชื้อสายมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงมีชาวไทยทรงดา (หรือชาวไทดา) ที่ถูกกองทัพไทยกวาดต้อนมา
จากบริเวณสิบสองจุไท ประเทศจีน และตอนเหนือของประเทศลาวมายังเมืองเพชรบุรี โดยตั้ง
บ้านเรือนอยู่ที่หมู่บ้านหนองปรง อาเภอเขาย้อย และช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 ชาวไทยทรงดา ตั้ง
บ้านเรือนอยู่ที่บ้านท่าแร้ง อาเภอบ้านแหลม อย่างไรก็ตามชาวไทยทรงดา ได้อพยพย้ายไปยัง
บ้านสะพานยี่หน และอพยพอีกครั้งไปยังบ้านเวียงคอย และบ้านวังตะโก (มนู อุดมเวช,
2537) ซึ่งต่อมาชาวไทยทรงดานี้ได้กลายเป็นแรงงานสาคัญในการก่อสร้างสถาปัตยกรรม
ต่างๆ บนพระนครคีรี
สรุปได้ว่า ก่อนการก่อสร้างพระนครคีรี เมืองเพชรบุรีเป็นเมืองยุทธศาสตร์
สาคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1–3) ใน
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ฐานะของเมื อ งหน้ า ด่า น และเมื อ งท่ า ทางเศรษฐกิ จ ส่ งผลให้ เ มือ งเพชรบุ รีมี เศรษฐกิจที่
เจริญรุ่งเรือง สะท้อนให้เห็นจากงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ซึ่งความสาคั ญและ
ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเพชรบุรีนี้ ทาให้กษัตริย์ในยุคต่อมาเสด็จแปรพระราชฐานอย่าง
ต่อเนื่อง อันเป็นผลดีกับการก่อสร้างวัดและวังในเมืองเพชรบุรีรวมถึงพระนครคีรี
2) ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงพระนครคีรี (พ.ศ. 2402-2405)
จากความส าคั ญ ของเมื อ งเพชรบุ รี ใ นยุ ค สมั ย ต่ า งๆ ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว
มีผลต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศที่พระมหากษัตริย์มีการเสด็จ
แปรพระราชฐานจนทาให้เกิดการสร้างพระราชวังขึ้น โดยมีพระราชวังสาคัญ 3 แห่งที่สร้าง
ขึ้นในช่วง 3 รัชกาล คือ พระนครคีรี หรือเขาวัง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระรามราชนิเวศน์ หรือพระราชวังบ้านปืน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว (รั ช กาลที่ 5) และพระราชนิ เ วศน์ ม ฤคทายวั น ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) โดยในที่นี้จะกล่าวถึงพระนครคีรีเพียง
ประการเดียว
ส าหรั บ การก่ อ สร้ า งพระนครคี รี (พ.ศ.2402-2405) เป็ น พระราช
ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีรับสั่งให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองในการก่อสร้าง พระเพชพิไสยศรีสวัสดิ์ (ท้วม บุนนาค)
รักษาการแทนผู้ว่าเมืองเพชรบุรี เป็นนายงานในการก่อสร้าง และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุน
สีหวิกรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมทางด้านการช่าง (พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ , 2560) ทั้งนี้
ในช่วงระหว่างการก่อสร้างได้มีการใช้ชาวไทยทรงดาที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีและช่วง
รัชกาลที่ 3 เป็นแรงงานสาคัญในการก่อสร้าง
การแบ่งพื้นที่การก่อสร้างบนยอดเขา แบ่งตามอรรถประโยชน์การใช้สอย
3 ส่วน ได้แก่ ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย
พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรค์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท
พระที่นั่งราชธรรมสภา หอชัชวาลเวียงชัย และหอพิมานเพชรมเหศวร ยอดเขาส่วนกลาง เป็น
ที่ประดิษฐานของเจดีย์พระธาตุจอมเพชร (เดิมเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์โบราณที่วัดอินทรคีรี)
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โดยรัชกาลที่ 4 ได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการซ่อมและเสริมให้สูงขึ้นตามแบบพระศรีรัตนเจดีย์ในวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม และทรงตั้งนามใหม่ว่า “เจดีย์พระธาตุจอมเพชร”และยอดเขาด้านทิศ
ตะวันออก ประกอบด้วย วัดพระแก้ว ซึ่งจะมีพระอุโบสถ พระสุทธเสลเจดีย์ หอระฆัง พระ
ปรางค์แดง และศาลา อย่างไรก็ตาม บนไหล่เขาทางทิศตะวันออก มีวัดมหาสมณาราม หรือ
เดิมชื่อ วัดเขาสมณ ตั้งอยู่ โดยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯให้บูรณปฏิสังขรณ์ และโปรดเกล้าฯ
ให้ขรัวอินโข่ง ซึ่งเป็นจิตรกรเอกสมัยรัตนโกสินทร์ วาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีลักษณะเป็น
ภาพเขียนสีฝุ่น วาดเรื่องราวเกี่ยวกับการไปนมัสการสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น ภาพการไป
นมัสการพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ภาพการไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี เป็นต้น
บนฝาผนังของวัดมหาสมณาราม
การเสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างพระนครคีรีครั้งแรกของรัชกาลที่ 4
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2402 โดยเฉพาะการก่อสร้างตาหนักพลับพลา บริเวณยอด
เขาด้านทิศตะวันตก รวมถึงมีรับสั่งให้มีการก่อสร้างพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดในหมู่พระที่นั่งพระ
นครคี รี ได้ แ ก่ พระที่ นั่ ง เพชรภู มิ ไ พโรจน์ เ มื่ อ วั น ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2402 การเสด็ จ
ทอดพระเนตรการก่อสร้างพระนครคีรีครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2403
ทั้ งนี้ ใ นวั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2403 รั ชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้ า ฯ ให้ แ ห่ เ ทวรู ป ขึ้ น ไป
ประดิ ษ ฐาน จ านวน 3 แห่ ง ได้ แ ก่ 1) ศาลพระภูมิเ จ้าที่ 2) หอพระที่ ประทั บทรงศีลของ
พระองค์ในอุโบสถ และ 3) หอประโคมสังคีตหรือหอฆ้อง รวมไปถึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
เสาธงบริเวณหน้าหอพิมานเพชรมเหศวร ไว้สาหรับชักธงมงกุฎในขณะที่พระองค์ประทับ ณ
พระนครคีรี (สานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร, 2554)
สาหรับการก่อสร้างบริเวณยอดเขาทิศตะวันออก โปรดเกล้าฯ ให้ยก
เจดีย์ศิลาขึ้นบนซากเจดีย์โบราณที่ชารุด ให้นามว่า “พระเจดีย์เพชรภูมิไพโรจน์ ” หรือใน
ปัจจุบันเรียกว่า “พระสุทธเสลเจดีย์”รวมไปถึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารและปรางค์แบบขอม
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2404 (สานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร, 2554) หลังจากนั้น
เมื่อพระสุทธเสลเจดีย์สร้างเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้าฯ
ให้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระสุทธเสลเจดีย์เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2405
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นอกจากนี้ รัชกาลที่ 4 ได้ทรงเสด็จมาประทับระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2405 รวมไปถึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระ ราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑี ยรบนพระนครคีรี
(พิธีขึ้นบ้านใหม่) และทรงบรรจุพระธาตุบนยอดพระเจดีย์บนเขามหาสวรรค์ ในวันที่ 12
พฤษภาคม พ.ศ. 2405 (สานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร, 2554)
ทั้ ง นี้ ใ นช่ ว งที่ ก่ อ สร้ า งพระนครคี รี รั ช กาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้ า ฯ ให้
พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล ซึ่งประทับอยู่ ณ พระนครคีรี จัดรถบริการราชทูตแห่งปรัสเซียชื่อ
คอลออย เลนเบิรต์ ซึ่งมาเที่ยวและพักผ่อนที่เมืองเพชรบุรี (สานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร,
2554) จึงเห็นได้ว่าเมืองเพชรบุรี เป็นเมืองตากอากาศของเจ้านายในสมัยนั้นๆ นอกจากนี้
พระนครคีรี ยังเป็นที่ร้องเรียนถวายฎีกาของชาวเพชรบุรี โดยหลักฐานจากพระราชหัตถเลขา
ของรัชกาลที่ 4 โดยทรงแนะนาวิธีถวายฎีกา ความว่า “ชาวเพชรบุรีถวายฎีกาโดยให้ร้องในที่
ที่ร้องได้ ก่อนเดินขบวนเสด็จฯ ก็ดี เสด็จฯ กลับอยู่ก่อนลงเรือพระที่นั่งก็ดี หรือร้องที่พระนคร
เขาก็ดี” ทั้งนี้รัชกาลที่ 4 ทรงเรียกวังบนเขามหาสมณว่า “พระนครคีรี” เมื่อปี พ.ศ.2403
จากนั้นได้เสด็จฯ ไปยังพระนครคีรี เพื่อทอดผ้าพระกฐินที่วัดพระพุทธไสยาสน์และวัดมหา
สมณาราม
3) หลังกำรก่อสร้ำงพระนครคีรี (พ.ศ. 2406 - ปัจจุบัน)
พระนครคีรี ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2405 จากนั้นรัชกาลที่ 4 และ
พระราชวงศ์ ได้มีการเสด็จฯ แปรพระราชฐานมายังพระนครคีรีอย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อปี พ.ศ.
2408 รัชกาลที่ 4 ทรงใช้พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์สาหรับเป็นท้องพระโรงเสด็จออกขุนนาง
มีการใช้พระนครคีรีประกอบพระราชพิธีโสกันต์ (โกนจุก) ของพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้า
พัตร์พิมลพรรณ (พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 4 กับเจ้าจอมมารดาแพ) และพระเจ้าลูกเธอ
พระองค์เจ้ามัณยาภาธร (พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 4 กับเจ้าจอมมารดาจันทร์) ที่หอพิมาน
เพชรมเหศวร อย่างไรก็ตาม หลังจากสร้างพระนครคีรีเสร็จ 6 ปี รัชกาลที่ 4 เสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จขึ้นครองราชย์ และมีรับสั่งให้
บูรณะพื้นที่ ปรับเปลี่ยนห้องจากห้องประชุมเป็นห้องพัก ได้แก่ พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์
เพื่อเป็นที่ประทับสาหรับพระราชอาคันตุกะจากประเทศเยอรมัน คือ ดุ๊กโยฮันอัลเบรกต์
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ผู้ ส าเร็ จ ราชการเมื อ งบรั น ชวิ ก และเจ้ า หญิ งอลิ ส ซาเบธสโตลเบิ ร์ก รอชซาล่า พระชายา
รวมไปถึ ง ได้ มี ก ารแก้ ไ ขดั ด แปลงพระที่ นั่ ง เวชยั น ต์ วิ เ ชี ย รประสาท และพระราชนิ เ วศ
มณเฑียรสถาน (กรมศิลปากร, 2552)
ในปี พ.ศ. 2478 กรมศิ ล ปากรได้ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นพระนครคี รี เ ป็ น
โบราณสถาน จากนั้นในปี พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
(รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปยังพระนครคีรี
ทรงทอดพระเนตรเห็นความชารุดทรุดโทรมของพระที่นั่งและอาคารสถานที่ต่างๆ จึงโปรดเกล้าฯ
ให้บูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อบูรณะแล้ วเสร็จ รัชกาลที่ 9 และพระราชวงศ์ ได้เสด็จฯ พระนครคีรี
เพื่อเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร ซึ่งอยู่บนยอดเขากลางเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.
2515 จากนั้นกรมศิลปากรได้ดาเนินการสารวจ และประกาศขึ้นทะเบียนพระนครคีรีเป็น
โบราณสถานสาคัญของชาติ
กรมศิ ล ปากร มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบพระนครคี รี ตั้ ง แต่ พ.ศ.2518 ถึ ง
ปัจจุบัน โดยในปีแรกกรมศิลปากร ได้จัดตั้งเป็นโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี
ทั้งนี้จึงได้จัดงบประมาณเพื่อบูรณะทั้งพื้นที่ โดยช่วงเวลาบูรณะ อยู่ในปี พ.ศ. 2522 - 2530
ซึ่งเริ่มบูรณะพระที่นั่งและซ่อมแซมเครื่องราชูปโภคที่เก็บรักษาไว้ในพระที่นั่ง รวบรวมโบราณ
ศิลปวัตถุที่ได้นาไปเก็บรักษาไว้ที่อื่นกลับคืนมา จากนั้นสานักพระราชวังและกระทรวงมหาดไทย
ได้นามาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2522
ประกาศจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรี เป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทอนุสรณ์สถาน
รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตยกรรมด้วยและเมื่อมีการบูรณะเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2530
รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือใน
ปัจจุบัน คือ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รั ชกาลที่ 10) เสด็จพระราชดาเนินเปิด
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
เหตุการณ์สาคัญทั้ง 3 ช่วงเวลาที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงเหตุการณ์ตามช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับพระนครคีรี
สรุป ได้ว่า ความเป็นมาของพระนครคีรีที่แบ่งออกเป็น 3 ช่ว งเวลานั้น
สะท้อ นให้เ ห็น ถึง การให้ค วามสาคัญ ของสถาบัน กษัต ริย์กับ พระนครคีรี การธารงไว้ซึ่ง
พระพุท ธศาสนาผ่า นสิ ่ง ก่อ สร้า งทางศาสนา และลัก ษณะทางสถาปัต ยกรรมที ่ม ี
การผสมผสานระหว่างไทย จีน และตะวันตกเข้าด้วยกัน ดังจะกล่าวได้ต่อไป
2.2 ลักษณะของสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้าง
การทาความเข้าใจลักษณะสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างบนพระนครคีรี
สามารถแบ่ง ออกเป็น 3 พื ้น ที ่ต ามยอดเขา ได้แ ก่ 1) ยอดเขาทิศ ตะวัน ตก ซึ ่ง เป็น ที่
ประทับ ของพระมหากษัต ริย์แ ละพระราชวงศ์ ประกอบด้ว ย พระที่นั่งเพ็ชรภูมิไ พโรจน์
พระที่นั่งปราโมทย์ม ไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเ ชีย รปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา
พระที่นั่งสันถาคารสถาน พระที่นั่งพิมานเพชรเหศวร หอชัชวาลเวียงชัย 2) ยอดเขากลาง ซึ่ง
เป็น ที่ป ระดิษฐานของพระธาตุจ อมเพชร และ 3) ยอดเขาทิศตะวันออกเป็น ที่ตั้งของวัด
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พระแก้ว น้อ ย และไหล่เ ขาฝั่งตะวัน ออก ซึ่ง เป็น ส่ว นของวัด มหาสมณาราม ซึ่ง ลัก ษณะ
ของสถาปัตยกรรมบนพระนครคีรีในภาพรวม เป็นลักษณะผสมผสานอิทธิพลจากยุโรปใน
ยุคนีโอคลาสสิค ซึ่งมีลักษณะ ได้แก่ เสาที่มีความสูงและเต็มอาคาร หลังคาเป็นยอดโดม
ด้า นหน้า อาคารเป็น สามเหลี่ย มหน้า จั ่ว รูป ร่า งโดยรวมของอาคารมีค วามสมมาตร
อิท ธิพ ลจากจีน จะมีก ารปั้นสันหลังคา และการใช้กระเบื้องแบบกาบกล้ว ย และอิทธิพล
จากกรุง ศรีอ ยุธ ยา ซึ่ง สามารถให้ร ายละเอีย ดของสถาปัต ยกรรมโด ยแบ่ง ตามพื้น ที่ไ ด้
ดังนี้
1. สถำปัตยกรรมบนยอดเขำทิศตะวันตก
ในส่วนนี้เป็นที่สิ่งปลูกสร้างสาหรับการประทับของพระมหากษัตริย์
และพระราชวงศ์ ดังจะอธิบายได้ดังนี้
1.1 พระที่นั่งเพ็ชรภูมิไพโรจน์ เป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดบนพระนครคีรี
เป็นพระที่นั่งสองชั้นแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกยุคนีโ อคลาสสิค โดยผนังก่ออิฐฉาบปู น
ประตู มี ลั ก ษณะเป็ น ซุ้ ม ประตู โ ค้ ง มี เ สากลมรองรั บ และมี รู ป บั ว ปู น ปั้ น บริ เ วณหั ว เสา
ผสมผสานกับศิลปะจีน มีลักษณะหลังคาคล้ายเก๋งจีนโดยกระเบื้องหลังคามีลักษณะคล้ายกาบ
กล้วย มีสันหลังคาทับใน ส่วนชั้นล่างมีพื้นที่ใช้สอยเฉพาะส่วนหน้า เป็นที่ประจาการของทหาร
รักษาวัง ชั้นบนเป็นท้องพระโรง บริเวณด้านข้างต่อปีกหลังคาคลุมเสา คาน ฝ้าเพดาน และ
พระบัญชรเป็นไม้พระทวาร พื้นปูด้วยหินอ่อนทั้งนี้แปลนของพระที่นั่งและอาคารอื่นๆ มีความ
คล้ายกับพระมหามณเฑียรในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประกอบด้วย ท้องพระโรงด้านหน้า ท้อง
พระโรงโดยผนังมีลักษณะคล้ายกับผนังท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ใน
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นอกจากนี้มีการวางตาแหน่งห้องใกล้เคียงกับพระที่นั่งอมริ
นทรวินิจฉัย ท้องพระโรงใน ซึ่งเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และอยู่ในตาแหน่งใกล้เคียงกับ
พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง
1.2 พระที่ นั่ งปราโมทย์ มไหสวรรย์ เป็ น พระที่นั่ ง 2 ชั้ น สร้ างติดกับ
พระที่ นั่ ง เพชรภู มิ ไ พโรจน์ โดยชั้ น บนจะเป็ น ที่ ป ระทั บ ของรั ช กาลที่ 4 ส่ ว นใหญ่ เ ครื่ อ ง
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ราชูปโภคและเครื่องตกแต่ งจะเป็นแบบยุโรปบริเวณด้านข้างมีหลังคาลักษณะคล้ายเก๋งจีน
กระเบื้องหลังคาลักษณะคล้ายกาบกล้วย มีสันหลังคาทับ
1.3 พระที่นั่งราชธรรมสภา ใช้เป็นที่ประชุมสาธยายธรรม และเป็นที่
ประชุมส่วนพระองค์ เป็นพระที่นั่งชั้นเดียว มีหลังคาคล้ายเก๋งจีนกระเบื้องหลังคาลักษณะ
คล้ายกาบกล้วยมีสันหลังคาทับ ประตูหน้าต่างทาเป็น วงโค้ง มีเ สากลมรองรับ หัวเสาคล้าย
เสาไอโอนิก ของศิล ปะกรีก เหนือ หัว เสาลายปูน ปั้น รูป กระถางดอกไม้ท รงกลม มีด าบ
เสีย บ ด้า นบนประดับ ด้ว ยผ้า และดอกไม้ซึ่ง เป็น ศิล ปะผสมกัน ระหว่า งประเทศไทย จีน
และตะวันตก ตกแต่งด้วยธงธวัชปลายรูปเครื่องศาสตราวุธ ลายช่อดอกไม้ ซึ่งถือเป็นพุทธ
ปรัชญา ที่แสดงถึงพระธรรมเปรียบเสมือนอาวุธที่ทาลายอวิชชา คือความโง่เขลา ซึ่งเป็นลายที่
นิยมประดับอาคารที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 เช่น ซุ้มประตูหน้าต่างหอไตร วัดบวรนิเวศวิหาร
เป็นต้น
1.4 พระตาหนักสันถาคารสถาน เป็นพระตาหนัก 2 ชั้น ชั้นบนมีมุขหน้า
ยื่นออกเพื่อเป็นที่ประทับทอดพระเนตรนาฏศิลป์ ที่แสดงในโรงมหรสพ ตอนกลางเป็นห้อง
โถงขนาดใหญ่ เพดานเป็นไม้ มีเสากลมขนาดใหญ่ พื้นไม้
1.5 พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท เป็นปราสาทจตุรมุข มียอดปรางค์
5 ยอด โดยยอดปรางค์ทั้ ง 5 ยอด สื่อ ถึงคติค วามเชื่อ เรื่องไตรภูมิจักรวาล ทั้งนี้ยอดกลาง
เปรียบเป็นเขาพระสุเมรุ ส่วนอีก 4 ยอด เปรียบเป็นทวีป อาคารบริเวณทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็นหอ
ไฟรูปโดมโปร่งที่มุมทั้ง 4 ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค
1.6 หอชัชวาลเวียงชัย สร้า งเป็น ทรงกลมสูง มีลักษณะคล้ายกระโจม
ไฟ มีบันไดเวียนภายในขึ้นสู่ชั้นบน โดยบริเวณชั้นบนรอบนอกเป็นระเบียงประดับลูกกรงแก้ว
กระเบื้องเคลือบสีเขียวโดยรอบ หลังคารูปโดม มุงด้วยกระจกโค้ง ซึ่งโดมโค้งเป็นจุดเด่นของ
อารยธรรมนีโอคลาสสิคที่ได้รับอิทธิพ ลมาจากกรีกโบราณและแพร่หลายมายังหลายพื้นที่ใน
ทวีปยุโรป
สิ่ง ก่อ สร้า งบนยอดเขาทิศ ตะวัน ตกของพระนครคีรี สามารถแสดง
เปรียบเทียบได้ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบสถาปัตยกรรมของยุโรปกับอาคารบนพระนครคีรี
ที่มา: Manos Biris & Maro Kardamitsi (2001)
2. สถำปัตยกรรมบนยอดเขำกลำง
สิ่งปลูกสร้างบนยอดเขากลางของพระนครคีรีนั้น เป็นสิ่งก่อสร้างทาง
ศาสนา คือ พระธาตุจอมเพชร ซึ่งลักษณะทางสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสมัย
สุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา กล่าวคือ พระธาตุมีลักษณะเป็น เจดีย์ทรงระฆังโถงโล่ง ซึ่งเป็น
ศิลปะจากลังกาแบบพระราชนิยมรวมถึงมีฐานประทักษิณ และซุ้มประตูที่สามารถเดินเข้าไปสู่
ศูนย์กลางเจดีย์จากทั้ง 8 ทิศได้
3. สถำปัตยกรรมบนยอดเขำทิศตะวันออก
สิ่งปลูกสร้างบนยอดเขาทิศตะวันออกของพระนครคีรี เป็นที่ตั้งของวัด
พระแก้วน้อย ประกอบด้วยพระอุโบสถ พระสุทธเสลเจดีย์ หอระฆัง ศาลา และพระปรางค์
แดง โดยแยกอธิบายแต่ละแห่งได้ ดังนี้
3.1 พระอุโบสถ รัชกาลที่ 4 ทรงให้สร้างคล้ายกับวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามที่เป็นวัดประจาพระบรมมหาราชวัง โดยพระอุโบสถมีขนาดเล็ก มีผนังที่ประดับด้วย
หินอ่อน หลังคามีการมุงกระเบื้องสี กรอบหน้าบันมีการตกแต่งด้วยปูนปั้น ช่อฟ้า ใบระกา
หางหงส์รูปนาค และบริเวณกลางหน้าบันประดับด้วยพระราชสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎ

222

วำรสำรมนุษยสังคมปริทศั น์ (มสป.)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎำคม – ธันวำคม 2562

ซึ่งช่างฝีมือที่สร้างเป็นช่างหลวง ลักษณะนี้ถือเป็นอิทธิพลที่ได้จากกรุงศรีอยุธยา ภายในมี
พระประธานที่ทาด้วยแก้วผลึกประดิษฐาน อย่างไรก็ตาม ภายหลังรัชกาลที่ 4 เสด็จสวรรคต
ได้มีการเปลี่ยนแปลงพระประธานเป็นหินอ่อน
3.2 พระสุทธเสลเจดีย์ เป็นเจดีย์ศิลาสีเทาอมเขียว มีทรงกลมตั้งอยู่บน
ฐานสี่ เ หลี่ ย ม โดยเจดี ย์ อ งค์ นี้ มี ก ารสลั ก หิ น ประกอบ ส าหรั บ หอระฆั ง มี ลั ก ษณะเป็ น รูป
สี่เหลี่ยมย่อมุมขนาดเล็ก ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ พระสุทธเสลเจดีย์นี้ ได้รับอิทธิพลมาจาก
สมัยกรุงศรีอยุธยา
3.3 ศาลา สร้างเป็นศาลาโถงขนาดเล็กโดยอาคารได้รับอิทธิพลจาก
ยุโรป ส่วนหลังคาได้รับอิทธิพลจากจีน
3.4 พระปรางค์แดง เป็นพระปรางแบบจตุรมุข มีสีแดงทั้งองค์ มีแท่น
สาหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ภายในองค์พระปรางมีความโปร่งจนถึงยอดปรางค์ซึ่งมีความ
แตกต่างกับพระปรางค์โดยทั่วไป ซึ่งจะมีการสร้างให้มีความโปร่งเฉพาะส่วนล่างแต่สว่ นบนทึบ
สรุปได้ว่า ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของสิ่งปลูกสร้างบนพระนครคีรีทั้ง
ที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันกษัตริย์และศาสนานั้น เป็นการผสมผสานศิลปะแบบตะวันตกในยุค
นีโอคลาสสิคกับตะวันออกแบบไทยและจีนเข้าด้วยกัน โดยพยายามสะท้อนความศิวิไลซ์แบบ
ผู้มีอารยธรรม แต่ยังคงยึดโยงอยู่กับความเชื่อของคนไทยแต่โบราณที่เปรียบพระมหากษัตริย์
เป็นดั่ง “สมมติเทพ” ที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดไว้ด้วยเช่นกัน
3. พระนครคีรีกับกำรเชื่อมโยงสถำปัตยกรรมร่วมสมัยยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น
สถาปัตยกรรมร่วมสมัยยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นในช่วงรัชกาลที่ 4 กับพระนครคีรี
นั้น พบว่า พระราชวังที่สร้างในพระบรมหาราชวังและรอบกรุงเทพฯ มี 4 แห่ง ได้แก่ 1) หมู่
พระอภิเนาว์นิเวศน์ 2) พระราชวังประทุมวัน 3) พระราชนันทอุทยาน และ 4) พระราชวัง
สราญรมย์ และในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 7 แห่ง ได้แ ก่ 1) พระราชวังเมือ งสมุท รปราการ
2) พระราชวังจันทรเกษม 3) พระราชวังบางประอิน 4) พระราชวังท้ายพิกุล 5) พระนารายณ์
ราชนิเวศน์ 6) พระราชวังปฐมนคร และ 7) พระนครคีรี (พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ , 2560; กรม
พระยาด ารงราชานุ ภ าพ, 2465) ซึ่ งปั จ จุ บั น พระราชวั งส่ ว นใหญ่ นั้ น ช ารุ ด ทรุ ด โทรม ซึ่ ง
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พระราชวังที่ยังคงอยู่และมีความสมบูรณ์เหลืออยู่เพียง 3 แห่ง คือ พระราชวังจันทรเกษม
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และพระนครคีรี ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
3.1 พระรำชวังจันทรเกษม ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความแตกต่าง
จากพระนครคีรี คือ พระราชวังจันทรเกษมนั้นมิได้เริ่มสร้างในรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 แต่ได้
สร้างในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรเมื่อเสด็จทรงพระยศเป็นพระยุพราช และเป็นที่ประทับ
ของพระมหาอุปราชต่อมาในสมัยเมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และถูกไฟไหม้ชารุดเสียหาย
ครั้ งที่ 1 ในสมั ย พระเจ้ า บรมโกษฐ และถู ก เผาอี ก ครั้ง ในสมั ย เสี ย กรุงศรี อ ยุธ ยา จึ งเป็ น
พระราชวังร้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา รัชกาลที่ 4 จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะขึ้นมาใหม่เป็น
ที่ประทับเวลาเสด็จประพาสกรุงศรีอยุธยา (กรมพระยาดารงราชนุภาพ, 2465) ซึ่งพระราชวัง
จันทรเกษมนั้น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้ ทั้งนี้ก็ยังคงมีความเป็น
พระราชนิยมในสถาปัตยกรรมร่วมสมัยของรัชกาลที่ 4 ได้แก่ การสร้างแบบนีโอคลาสสิคของ
ตะวันตกผสานกับสถาปัตยกรรมจีน กล่าวคือ ทรงนิยมใช้ซุ้มประตูโค้งร่วมกับเสากลมแบบ
โรมัน ในส่วนของหลังคาใช้แบบทรงจีนตามพระราชนิยมที่มีทับหลังด้วยปูน แต่ทรงมิได้ใช้
กระเบื้องทรงกาบกล้วย เช่นเดียวกับที่ทรงสร้างพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี อย่างไรก็ตาม ถือ
ได้ว่าพระราชวังจันทรเกษมมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกับพระนครคีรี แสดงให้
เห็นถึงการเชื่อมโยงความรู้ในยุคสมัยที่มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกันได้อย่างลงตัว
3.2 พระนำรำยณ์รำชนิเวศน์ ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี เดิมเป็นที่ประทับของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งในรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 นั้น ทรงเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มี
ความชารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากถูกปล่อยทิ้งร้างตั้งแต่ ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2 จึงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ในส่วนที่ยังใช้ได้ เช่น ประตูและกาแพงวัง
เป็นต้น ส่วนพระราชมณเฑียรของเก่าทรงสร้างแต่พระที่นั่งจันทรพิศาลองค์หนึ่งนอกจากนั้น
ทรงสร้างพระที่นั่งที่เสด็จประทับ และตาหนักข้างในเป็นของใหม่ ทั้งหมด ทั้งนี้ของเดิมที่ร้าง
ก็ยังคงรักษาไว้ (กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2465) โดยสถาปัตยกรรมภายในก็จะมีหมู่
พระที่ นั่ งพิ ม านมงกุ ฏ ซึ่ งเป็ น ที่ ป ระทั บ ของรั ชกาลที่ 4 มี ลั ก ษณะเป็ น อาคารทรงตึ ก แบบ
ตะวันตกด้านหน้าสูง 2 ชั้น ด้านหลังสูง 3 ชั้นหลังคามุงกระเบื้องกาบกล้วยแบบจีน ทับหลัง
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ด้วยปูนชั้นล่างเป็นใต้ถุนมีประตูเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลม สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิค ของ
ตะวันตกชั้นที่ 2 ประกอบด้วย พระที่นั่งไชยศาสตรากรพระที่นั่งอักษรศาสตรากรพระที่นั่ง
วิสุทธิวินิจฉัยห้องเสวยพระกระยาหาร และชั้นที่ 3 เป็นห้องพระบรรทม
ทั้งนี้จากการศึกษาพระราชวังทั้ง 3 แห่ง แสดงให้เห็นได้ว่า สถาปัตยกรรมที่
ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างหรือบูรณะใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น มีการก่อสร้างตาม
แบบอย่างพระราชนิยม เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบยุโรปตะวันตกกับศิลปะแบบจีน
มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางช่างศิลป์ร่วมสมัยในการก่อสร้างที่คล้ายคลึงกัน และสามารถ
ปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ห้ เ ข้ า กั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมและลงตั ว กลายเป็ น งาน
สถาปัตยกรรมที่ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปได้

สรุป
จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพระนครคีรี: พระตาหนักกับความเป็นมา
ด้านสถาปัตยกรรม พบว่าพระนครคีรีเป็นพระราชฐานในหัวเมืองที่มีความสาคัญมาตลอด
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
เพื่อใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐาน และรับรองพระราชอาคันตุกะ อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่เก็บ
เครื่องราชบรรณาการจากประเทศตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายหรือเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ทาให้อิทธิพลของสถาปัตยกรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทซึ่งส่งผลต่อ
การสร้างพระนครคีรี อันเป็นการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิคกับ
สถาปัตยกรรมแบบจีนและไทยเข้าไว้ด้วยกัน งานสถาปัตยกรรมของพระนครคีรีได้เชื่อมโยงให้
เห็นถึงองค์ความรู้ทางศิลปะร่วมสมัยที่มีการก่อสร้างและประยุกต์กับการสร้างพระราชวัง
จันทรเกษมและพระนารายณ์ราชนิเวศน์ได้ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน
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