
 

หวัข้อการบรรยาย สถาปัตยกรรมตามแนวพระราชด าริ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ฯ รัชกาลท่ี 9 

 เน่ืองจากช่วงเวลาก่อนหน้านีผ้มได้รับเชิญให้ไปบรรยายเน่ืองในโอกาสท่ีมีการจัดนิทรรศการเก่ียวกับ

พระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9 ในหวัข้อเก่ียวกบัพระอจัฉริยภาพ แนวพระราชด าริ ต่าง ๆ ท่ีหอศิลปวฒันธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร ซึง่ก่อนหน้านีมี้หลายคนเคยนึกสงสยัว่าผมท างานอะไร เน่ืองจากงานท่ีผมท านัน้เป็นสิ่งท่ีไมส่ามารถ

โฆษณาได้เท่าใดนักมาก่อน จึงถือเป็นวาระอันเหมาะสมท่ีจะได้น ามาบรรยายในโอกาสนี ้ในแนวทางเก่ียวกับ                             

พระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 9 และแนวราชด าริของทา่นไปพร้อมกนั 

จดุเร่ิมต้นของการท างานถวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

ในช่วงแรกท่ีมีโอกาสได้ถวายงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ฯ รัชกาลท่ี 9 นัน้ผมมีโอกาสได้ร่วมกัน                      

กบัอาจารย์ภิญโญ สวุรรณคีรี มามากมาย โดยเฉพาะในเร่ืองของศิลปะไทยประยกุต์ ซึง่ผลงานชิน้แรกท่ีผมมีโอกาสได้ท า

เก่ียวกับวังนัน้คือ ท่ีพระต าหนักปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพระต าหนักท่ีมีไว้เพ่ือให้พระบาทสมเด็จ                      

พระเจ้าอยู่หวัทรงใช้ประทบัแรม ในช่วงเวลาท่ีท่านมีโครงการเก่ียวกบัการคืนชีวิตให้กบัพืน้ท่ีลุ่มแม่น า้ในอ าเภอปากพนงั 

ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการจดัการน า้เค็มท่ีส่งผลเสียหายต่องานเกษตรกรรมของชาวบ้าน หลงัจากท่ีโครงการของ
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พระองค์สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้แล้วนัน้ชาวบ้านจึงมีความซาบซึง้ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน                     

เป็นอย่างมากจึงได้ร่วมกัน “สร้างบ้านให้พ่อ” เพ่ือถวายเป็นพระต าหนักส าหรับประทบัแรมเม่ือเสด็จมาทรงงาน โดยมี

อาจารย์ภิญโญ สวุรรณคีรี เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม  

  

 พระราชต าหนกัประทบัแรมท่ีปากพนงันัน้เป็นลกัษณะของสถาปัตยกรรมไทยทางภาคใต้ ด้านหน้าของอาคารนัน้

มีการประดับด้วยประติมากรรม พระนารายณ์ทรงสุบรรณ จะเห็นได้ว่าพระต าหนักปากพนังนัน้เป็น เสมือนบ้านพัก           

ตากอากาศต่างจังหวดัท่ีมีความเรียบง่ายเป็นอย่างมากของพระองค์ท่าน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของห้องรับแขก ห้องรอเฝ้า            

ห้องเสวยและจดังานเลีย้ง รวมถึงโคมไฟต่าง ๆ  ในช่วงแรกของการออกแบบนัน้ค่อนข้างจะมีปัญหา เน่ืองจากเกิดความ

ขดัแย้งและไม่เข้าใจกนัอยู่บ้างกบัทางฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ช่วยสนบัสนนุเงินทนุในการก่อสร้างต าหนกัปากพนงัในยคุนัน้ 

ในเร่ืองเก่ียวกบัความเรียบง่าย สมถะ ที่ไม่ได้ดหูรูหรา และถกูมองว่ามีความไม่สมพระเกียรติส าหรับพระองค์ท่านเพียงพอ 

ซึ่งตามจริงแล้วการออกแบบพระต าหนกัปากพนงันี ้เป็นการอ้างอิงข้อมลูท่ีได้มีการค้นคว้ามาแล้วจากวงัสระปทมุ ซึ่งไม่

สามารถท่ีจะเผยแพร่ข้อมลูได้ และมีน้อยคนนกัท่ีได้ทราบในสมยันัน้ ในช่วงเวลาของการออกแบบพระต าหนกัปากพนงั                 

นีเ้อง  เน่ืองจากผมเคยได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากพระองค์ท่านให้เข้าไปท่ีห้องบรรทมของพระองค์ท่านท่ีพระต าหนกั

สวนจิตรลดา เพ่ือรังวัดราวจับในห้องบรรทมท่ีพระองค์

ท่านทรงออกแบบเอง ซึง่เป็นงานท่ีสามารถเรียกได้ว่าเป็น 

อ า ร ยส ถ า ปั ต ย์  (Universal design) อ ย่ า ง แ ท้ จ ริ ง                            

เป็นการออกแบบราวจับท่ีต่อเน่ืองตัง้แต่ห้องบรรทมไป

จนถึงห้องสรงของพระองค์ท่าน นอกจากนีย้ังมีการ

ออกแบบราวจบั 2 ระดบัส าหรับโถกระบงัคน และราวจบั

บริเวณอ่างสรง ซึ่งในการรังวัดนัน้มีความละเอียดถึงใน

หน่วยมิลลิเมตรเลยทีเดียว เน่ืองจากเป็นงานท่ีพระองค์

ท่านทรงออกแบบไว้เพ่ือพระองค์เองรวมถึงเป็นระยะท่ีคุ้น
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ชินส าหรับพระองค์ โดยการวดัขนาดต่าง ๆ เหล่านีมี้จุดประสงค์เพ่ือให้ผมสามารถน าไปสร้างจ าลองสิ่งเหล่านีไ้ว้ท่ีพระ

ต าหนกัปากพนงัเช่นกนั เม่ือพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์ท่ีจะไปพกัทรงงาน เพราะฉะนัน้ ผลงานออกแบบเหลา่นีจ้งึเป็น

สิ่งท่ีพระองค์ท่านทรงโปรดอย่างแท้จริง ซึ่งถึงแม้ว่างานท่ีผมโอกาสได้ถวายต่อพระองค์ท่านจะเป็นสิ่งท่ีผมไม่สามารถจะ

โฆษณาได้มาตลอด แต่การท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9 นัน้ทรงวางพระราชหฤทัยให้ผมได้ท างานถวาย

พระองค์ทา่นนัน้นบัวา่เป็น สิริมงคลในพระมหา-กรุณาธิคณุอยา่งหาที่สดุไมไ่ด้ ในชีวิตผม  

วงัสระปทมุ 

หลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้พระราชทานวงัสระปทมุให้กบัสมเด็จเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรม-

ราชกุมารี เพ่ือเป็นต าหนักท่ีประทับของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ นัน้มีพระราชประสงค์ท่ีจะปรับปรุง                

วงัสระปทมุ เน่ืองจากวงัสระปทมุนีเ้ป็นวงัท่ีมีความผูกพนักบัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ รัชกาลท่ี 9 เป็นอย่างมาก

เน่ืองจากเป็นท่ีประทบัของครอบครัวมหิดลและเป็นสถานท่ีซึ่งพระองค์ท่านทรงประทบัอยู่ตัง้แต่ยงัทรงพระเยาว์ ดงันัน้

ในช่วงท่ีผมได้เข้าไปท าการปรับปรุงนีจ้ึงได้มีท่านผู้ เป็นนายช่างท่ีอยู่ใกล้ชิดกบัพระองค์ท่าน และเป็นเสมือนผู้หลกัผู้ ใหญ่

ในการดแูลวงัสระปทมุแห่งนี ้คือ คณุจ านรร มะมิพนัธุ ซึง่ท่านได้ช่วยผมในเร่ืองการตดัสินใจ และอ่ืน ๆ ส าหรับการท างาน

การปรับปรุง ซึ่ง คณุจ านรรนัน้ท าให้ผมได้เรียนรู้ถึงสิ่งท่ีท่านทรงโปรดและไม่ทรงโปรดสิ่งใดบ้าง ซึ่งวงัสระปทมุแห่งนีเ้อง

เป็นจดุท่ีเร่ิมเปลี่ยนความคิดของผมไป 

 บุคคลทั่วไป เม่ือนึกถึงสถานท่ีอันเป็นท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนัน้มักจะมีความเข้าใจว่า

จะต้องมีความหรูหรา แต่แท้ท่ีจริงแล้ววงัสระปทมุนัน้เป็นเสมือนบ้านท่ีค่อนข้างสมถะ เม่ือผมมีโอกาสได้เข้าไปท างานนัน้

จงึได้พบวา่ ข้าวของเร่ืองใช้ตา่ง ๆ นัน้เป็นสิ่งท่ีมีความเรียบง่ายเป็นอยา่งมาก ซึง่เม่ือผมเคยจะรือ้สิ่งใดออกและเปลี่ยนใหม่

นัน้ คณุจ านรร ก็มกัท่ีจะเข้ามาบอกว่าให้ใจเย็นเสียก่อน ให้เข้าใจเสียก่อนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวันัน้ทรงโปรด

อะไรท่ีมีความเรียบง่าย และท่านทรงมีความทรงจ าอยู่กบัสิ่งเหล่านัน้มาค่อนข้างมาก จึงไม่มีพระราชประสงค์ท่ีจะจะรือ้           

สิ่งใดออกมากนกั พระองค์ทา่นทรงต้องการเพียงแตก่ารซอ่มแซมเทา่นัน้  
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หลังจากนัน้ ผมจึงมีโอกาสได้เร่ิมท างานออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายในถวายแด่สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีพระต าหนัก

ทกัษิณราชนิเวศน์ จะสามารถเห็นได้วา่จากผงัพืน้ นัน้

เป็นลักษณะคล้ายกับบ้านของสามัญชนธรรมดา

เท่านัน้ ซึ่งประกอบไปด้วยห้องนอนของพระองค์ และ

ห้องคนติดตามท่ีทัง้หมดนัน้ล้วนแล้วแต่มีขนาดไม่

ใหญ่โต  

 

ในช่วงเวลาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ฯ ทรงพระราชทานวังสระปทุมให้กับสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ   

สยามบรมราชกุมารีนัน้ พระองค์ท่านเคยมีพระราชปรารถไว้ว่า ท่านทรงมีพระราชประสงค์ท่ีจะสร้าง พิพิธภัณฑ์มีชีวิต 

(Living museum) ท่ีพระต าหนักสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าแห่งนี ้ซึ่งเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร                      

อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (พระราชบิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 9) รวมถึงเป็นสถานท่ีซึ่งเต็มไป

ด้วยความทรงจ าตัง้แต่สมัยท่ีพระองค์ท่านยังทรงพระเยาว์ ดังนัน้สิ่งท่ีผมสามารถซึมซับได้จากพระบาทสมเด็จ                         

พระเจ้าอยู่หวั ฯ รัชกาลท่ี 9 นัน้คือการท่ีพระองค์ท่านทรงโปรดในสิ่งท่ีมีความเรียบง่ายเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายคนมกัจะ  

ยงัไมเ่คยเข้าใจวา่วงัหรือบ้านของพระองค์ทา่นนัน้เป็นอยา่งไรบ้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 พระต าหนกัเขียว ตามประวตัิศาสตร์แล้วเป็นพระต าหนกัท่ีสมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้าทรงพระราชทานให้กบั 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (พระราชบิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9) 

เพ่ือเป็นพระต าหนกัหอในวนัท่ีพระองค์ท่านทรงอภิเษกสมรสกบัสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พระราชมารดาใน

พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยูห่วั ฯ รัชกาลที่ 9) ในช่วงก่อนท่ีพระองค์ท่านจะทรงเสด็จไปเรียนต่อ จนกระทัง่พระองค์ท่านเสด็จ

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81


กลบัมาและประทบัอยู่ท่ีน่ี  ซึ่งท่านได้ทรงสร้าง พระต าหนกัใหม่ เพ่ือให้เป็นท่ีประทบั  ปัจจบุนันีเ้ป็นท่ีประทบัของสมเด็จ

เทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี  

 

  

 

 

 

 

 

 

พระต าหนักเทาท่ีสมเด็จเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงใช้อยู่นัน้ เป็นเรือนไม้ท่ีดูค่อนข้างธรรมดา ภายใน         

พระต าหนกัมีห้องสรงท่ีสร้างขึน้ใหมเ่พ่ือถวายพระองค์ท่าน เวลาท่ีทา่นเสด็จมาพกัผ่อน หรืออา่นหนงัสือ ซึง่ถกูออกแบบมา

ให้มีความเรียบง่าย แม้กระทัง่ก๊อกน า้ ทางเราจะทราบกนัดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัไม่เคยทรงโปรดก๊อกว่าจะต้อง

ท ามาจากทอง ท่ีมีความหรูหรา เน่ืองจากพระองค์ท่านจะทรงโปรดว่าของสิ่งนัน้จะต้องสามารถใช้งานอยา่งคงทนมากกว่า

รูปลกัษณ์ภายนอกที่สวยงาม 

 หากใครมีโอกาสได้พบเหน็วดัท่ีพระองค์ทรงโปรดให้สร้างขึน้เช่น วดัพระรามเก้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ฯ 

ท่านทรงรับสัง่ว่า วดันี ้คือวดัส าหรับชาวบ้าน จึงควรสร้างให้เหมาะกับการใช้งานของพวกเขา ดงันัน้จึงจะสามารถเห็น        

ได้วา่ วดัพระรามเก้านัน้จะเป็นลกัษณะท่ีคอ่นข้างเรียบง่ายและไมมี่การประดบัประดาที่มากมายเกินความจ าเป็น 

พิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสยัยิกาเจ้า (วงัสระปทมุ)  

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 



 พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้านัน้เปิดให้เข้าชมได้เพียง 3 เดือน ใน 1 ปีเท่านัน้ ซึ่งภายในนัน้จะ

ประกอบด้วยห้องนิทรรศการฉายภาพยนตร์ในเร่ืองราวท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ฯ ทรงมีพระราชด ารัสถึงวงัสระปทมุ 

เร่ืองราวของสมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า (สมเด็จย่าในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ฯ รัชกาลท่ี 9) รวมถึงเร่ืองราวชีวิต

สมยัท่ีพระองค์ท่านยงัทรงพระเยาว์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระราชปรารถว่า ทา่นมีพระราช

ประสงค์ท่ีจะให้คนไทยได้รู้จกั สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า (เสด็จย่าของพระองค์ท่าน) ว่าท่านเป็นสตรีท่ีเก่ง และท่าน

ทรงเป็นผู้ ริเร่ิมโครงการต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของสภากาชาด รวมถึงเร่ืองของการค้าขายต่าง ๆ เช่นข้าว                    

(ในสมยัก่อน ในวงัสระปทมุสมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า ทา่นทรงแบง่พืน้ท่ีวงัด้านหลงัเป็นทุง่นา เพ่ือปลกูข้าวและสีข้าว 

เพ่ือเลีย้งคนในวังสระปทุม และส่วนท่ีเหลือจึงน าส่งออกจากวังไปขายบ้าง) นอกจากแล้วนีแ้ล้วพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวั ฯ ท่านยงัทรงมีพระราชด ารัสถึงสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า ว่าท่านเคยสอนให้พระองค์รู้จักค่าของเงิน ซึ่ง

สมเด็จพระพนัวสัสา-อยัยิกาเจ้าทรงสอนพระองค์ว่า “น่ีเงิน 5 บาท รู้จกัไหมเก็บเอาไว้ดูนะ ส่วนสิ่งนีคื้อธนบตัร 10 บาท

รู้จกัไหม ?” พระเจ้าอยู่หวัท่านทรงมีพระราชด ารัสว่าเม่ือพระองค์ท่านทรงไล่ล าดบัมาจนถึงธนบตัรใบละร้อยบาท สมเด็จ

พระพนัวสัสา-อยัยิกาเจ้าได้มีพระราชด ารัสวา่วา่ “รู้จกัไหมธนบตัรใบละร้อยบาท แตไ่มใ่ห้นะ ตอนนีเ้งินร้อยบาทนีมี้คา่มาก 

ถ้าอยากจะได้เงินนีต้้องรู้จกัหาเอาเอง” เพราะฉะนัน้พระองค์ทา่นจึงทรงมีพระราชด ารัสว่า ถ้าหากอยากจะได้ของสิ่งใดนัน้ 

บางครัง้พระองค์ทา่นจะต้องท าสิ่งของไปถวายสมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า เพ่ือท่ีทา่นจะพระราชทานเงินให้กลบัมาเป็น

การแลกเปลี่ยนเช่นนีเ้ป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านีคื้อสิ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงถูกสอนมาเช่นนัน้ ดังนัน้สิ่งท่ี

พระองค์ท่านทรงยึดถือมาเสมอตัง้แต่สมยัท่ีเคยใช้ชีวิตอยู่ในวงัสระปทมุ นัน้คือความพอเพียงและการด าเนินชีวิตอย่าง

สมถะดงันัน้จากสิ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ได้ทรงมีพระราชปรารภเอาไว้ ว่าพระองค์มีพระราชประสงค์ท่ีจะให้

ปรับปรุงวงัสระปทมุ และสร้างพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้าเพ่ือเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่าน และเพ่ือ

เป็นแบบอยา่งให้ชนรุ่นหลงัในการชีวิตท่ีเรียบง่ายไมห่รูหรา  

 

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 



 พิพิธภัณฑ์ท่ีมีของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าแห่งนี ้สามารถจัดได้ว่าเป็นผลงานท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุดใน

ประเทศไทย เพราะว่าในทุกส่วนของผลงานล้วนแล้วแต่มีจิตวิญญาณและความทรงจ าของบุคคลส าคัญต่าง ๆ หลาย

พระองค์อยูต่รงนัน้ นอกจากนีแ้ล้วในทกุสว่นล้วนได้ผ่านการการ ค้นคว้าย้อนสมยักลบัไปทัง้สิน้  นอกจากนีแ้ล้วพิพิธภณัฑ์

สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้าแห่งนีย้งัมีอีกหลายสิ่งท่ีพระองค์มีความผกูพนัอยู่ในใจของพระองค์ท่านนัน้ เน่ืองจากวงั

สระปทุมแห่งนีเ้ป็นท่ีประทับของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร            

อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนกสมยัก่อนท่ีพระองค์ท่านจะเสด็จไปศึกษาต่อท่ีต่างประเทศ จึงเป็นสถานท่ีซึ่งมีมีสิ่งของ

และความทรงจ าในสมยัท่ีพระองค์ท่านท่ีเสด็จมาเฝา้สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า ภายในพิพิธภณัฑ์พิพิธภณัฑ์สมเด็จ

พระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้านัน้ มีภาพอยู่ภาพหนึ่ง ซึ่งเป็นภาพของบคุคล ท่ีถกูเรียกกนัภายในวงัเรียกว่า เจ๊กตู้   คือคนผู้หาบ

ของเลน่ขายซึง่มกัจะถกูเรียกตวัให้น าของเลน่เข้ามาขายภายในวงั นอกจากนีแ้ล้วยงัมีสิ่งของอ่ืน ๆ ที่สามารถพบเหน็ได้นัน้ 

เช่น กระป๋องกระแป๋ง ซึ่งในสมยันัน้ไม่ว่าจะเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั

รัชกาลท่ี 9  และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นัน้ ล้วนแล้วแต่ทรงพระ

เกษมส าราญ ด้วยสิ่งเหลา่นีเ้ฉกเช่นเดียวกนักบัสามญัชนคนธรรมดา ซึง่แสดงให้เห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีความทรงจ า

ในอนัอบอุน่กบัสิง่เหลา่นี ้

 การจดัท าพิพิธภณัฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า ครัง้แรกท่ีผมมีโอกาสได้เข้าไปนัน้เป็นช่วงเวลาหลงัจากท่ีถกู

ปิดร้างไว้มาเป็นเวลายาวนาน ตัง้แต่เม่ือครัง้ท่ีสมเด็จพระพนัวสัสาอยัิกาเจ้าท่านทรงเสด็จสวรรคต  ดงันัน้เม่ือพิพิธภณัฑ์

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าจะถูกน ากลับมาคืนชีวิตใหม่นัน้ ในทุกขัน้ตอนในงานออกแบบจึงล้วนต้องมีข้อมูล

รายละเอียดท่ีถกูต้องครบถ้วน เพราะสิง่เหลา่นีเ้ป็นเร่ืองของความทรงจ าท่ีมีคณุคา่อยา่งเปรียบมิได้ของราชวงศ์  

  

 ห้องพิธีการ เป็นห้องท่ีมีความทรงจ าของพระองค์ท่านท่ีส าคัญเช่นกนั เพราะเป็นสถานท่ีจัดงานอภิเษกสมรส    

ถึง 2 งาน  ซึ่งงานแรกคือ งานอภิเษกสมรสระหว่าง สมเด็จสมเด็จพระบรมราชชนก กบัสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี โดยมีพระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 6 ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี ซึง่จากภาพเป็นบริเวณส าหรับ

การประกอบพิธีรดน า้สงัข์อยู่ในพระต าหนกัใหญ่ และในส่วนของห้องท่ีบคุคลในวงัจะเรียกกนัว่า ห้องพิธีการ นัน้เป็นห้อง

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 
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ขนาดเลก็ซึ่งมีจากพลิกแพลงการใช้งานจากเดิมทีใช้เป็นห้องเสวยพระกระยาหาร โดยการน าเก้าอีต้่าง ๆ ออก นอกจากนี ้

ห้องนีย้งัเป็นห้องท่ีใช้ส าหรับการจดังานอภิเษกสมรสระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวักบัสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ อีกด้วย ดงันัน้สถานท่ีแห่งนีจ้ึงเป็นสถานท่ีซึง่มีความส าคญัในประวตัิศาสตร์ จงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง

ท าการสืบค้นข้อมลูและรายละเอียดต่าง ๆ จากหนงัสือ ไปจนถงึการสอบถามจากคนเฒา่คนแก่ท่ีเคยอยูท่ี่น่ีในยคุสมยันัน้  

  

 ในสว่นของห้องบรรทมของสมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า บริเวณแท่นบรรทมนัน้ ภาพแรกคือภาพเม่ือครัง้ท่ีผม

เข้าไปพบครัง้แรก ซึง่เป็นห้องที่ถกูปิดตายเป็นเวลานาน สว่นอีกภาพนัน้คือห้องท่ีผ่านการซ่อมแซมส าเร็จแล้วท่ีจดัแสดงอยู่  

ในปัจจบุนันี ้ 

 ในสว่นของห้องบรรทมของสมเด็จพระราชบิดานีก้็ได้กลบักลายเป็นห้องท่ีค่อนข้างสมบรูณ์ แม้กระทัง่ผ้าคลมุตา่ง 

ๆ ท่ีจะไม่สามารถหาสีและลวดลายเช่นนีไ้ด้แล้วในยคุปัจจบุนั แต่เป็นความโชคดีท่ีมีการพบว่าบริเวณข้างใต้เม่ือพลิกมามี

บางสว่นท่ีถกูทบัไว้ จงึท าให้สีจริงท่ีไมไ่ด้ซีดไปตามกาลเวลาเหมือนกบับริเวณอื่น ๆ  

 ในช่วงแรกของการซ่อมและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้านัน้ มีการซ่อมแซมในส่วนของ

โครงสร้างโดยวิศวกร นัน้ได้มีการเคลื่อนย้ายเคร่ืองเรือนตา่ง ๆ รวมไว้ท่ีเดียวในและเคร่ืองเรือนต่าง ๆ ล้วนแตอ่ยูใ่นสภาพท่ี

เก่ามากจนไม่สามารถแยกแยะชนิดได้ ตวัอย่างเช่น เก้าอีต้วันีด้งัภาพท่ีมีความเก่ามากจนไม่สามารถคาดเดาสภาพจริงได้

วา่เดิมเคยเป็นอย่างไร ซึง่ในตอนนัน้มีการพบใบสัง่ซือ้เคร่ืองเรือนในพระต าหนกันี ้ เป็นใบสัง่ซือ้เคร่ืองเรือนในปีพ.ศ. 1911 

(สมยัรัชกาลท่ี 5) จากบริษัท Maple & Company ในประเทศฝร่ังเศส ซึ่งเป็นบริษัทท่ีขายเคร่ืองเรือนในเมืองปารีสซึ่งเป็น

รายใหญ่ท่ีสุดในยุโรป จากการสืบค้นลกัษณะของเคร่ืองเรือนเก่า จากรายการสินค้าของบริษัทนีจ้ึงได้พบว่าหน้าตาท่ี

แท้จริงของเคร่ืองเรือนนัน้เป็นอยา่งไรและสามารถท าการซอ่มแซมให้กลบัมาเป็นเช่นเดิมได้ 

 เน่ืองจากสมเด็จเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารีนัน้ทรงมีความตัง้พระราชหฤทยักบัโครงการนีเ้ป็นอย่าง

มาก ท่านทรงมีรับสัง่ให้ผมตามเสด็จพระองค์ท่านไปท่ีประเทศฝร่ังเศสเพ่ือไปค้นหาว่าเคร่ืองเรือนต่าง ๆ ท่ีเคยซือ้มาเม่ือ

ร้อยปีท่ีแล้วนัน้แท้จริงแล้วมีหน้าตาเป็นเช่นไร ซึ่งทางบริษัทได้เรียนให้ทราบว่าอาจไม่สามารถหาข้อมูลทัง้หมดมาให้ได้

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 



เน่ืองจาก ในตอนทีเคยมีการซือ้ขายเคร่ืองเรือนนัน้ผ่านกาลเวลามานานมากแล้วและเป็นช่วงเวลาก่อนการเกิด

สงครามโลก จึงอาจไม่มีข้อมลูสว่นนัน้หลงเหลือเพียงพอ ซึง่อยา่งไรก็ตามผมได้อาศยัสิ่งเหลา่นีใ้นการสืบค้น เพ่ือถวายงาน 

ซอ่มแซม และคืนสภาพให้กบัพระองค์ทา่น  

 จากท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกมุารี ทรงเลา่ให้ผมฟัง เช่นเร่ืองของการทาสีพระต าหนกั ซึง่เป็น

สิ่งท่ียากมาก เน่ืองจากการถามจากคนเฒ่าคนแก่นัน้จะตอบไม่ตรงกนั ไม่ว่าจะเป็นสีออกส้ม หรือสีเหลือง และเน่ืองจาก

ในสมยัโบราณสีตามอาคารต่าง ๆ จะเป็นลกัษณะของสีฝุ่ นท่ีผสมกบัปนูฉาบ ดงันัน้สีของอาคารจึงจะเป็นสีท่ีซีดไม่สดใส

เหมือนเช่นสีอาคารต่าง ๆ ในปัจจบุนันี ้ซึง่ถ้าหากผมท าการกะเทาะและทาปนูอาคารทัง้หมดใหม่ทัง้หมดนัน้จะกลายเป็น

งานท่ีใหญ่จนเกินไป ซึ่งในตอนนัน้ผมจึงตดัสินใจทาสีทบัและเม่ือทาเสร็จแล้ว สมเด็จเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช-

กมุารีได้ทรงถ่ายภาพไปถวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ฯ เพ่ือทรงทอดพระเนตร จากนัน้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ทา่นทรงมีรับสัง่กลบัมาวา่มนัเป็นสีท่ีมีเหลืองเกินไป ในอดีตไมไ่ด้เป็นเช่นนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพเก้าอีต้วันีใ้นสภาพแรกท่ีพบนัน้ผพุงัจนไม่สามารถใช้งานได้แต่เป็นเก้าอีท่ี้มีความส าคญัเป็นอย่างมาก

เพราะ เป็นเก้าอีท่ี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถท่านทรงประทบัในวนัอภิเษกสมรส นอกจากนีแ้ล้วยงัเป็น

เก้าอีท่ี้สมเด็จพระพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากลัยานิวฒันายืนฉายพระรูปอยู่กบัเก้าอีต้วันีส้มยัท่ีท่านยงัทรงพระเยาว์ ซึง่ถือได้ว่าเป็น

เคร่ืองเรือนหลกัของพระต าหนกัใหญ่ ดงันัน้ในการซ่อมแซมจึงต้องมีการสืบค้นเป็นอย่างมากถึงลกัษณะเดิมท่ีเคยเป็น ซึ่ง

จากในใบสัง่ซือ้เคร่ืองเรือนนีไ้ด้มีการระบวุ่า เป็นเคร่ืองเรือนท่ีมีการตกแตง่ด้วยผ้าทอมือ (Tapestry) เป็นลวดลายท่ีใช้เวลา

ในการทอยาวนานมาก ซึ่งเป็นสิ่งท่ีน่าเสียดายมากเน่ืองจากตอนท่ีมาพบนัน้ถูกเปลี่ยนไปเป็นผ้าสมยัใหม่เสียหมดแล้ว 

ดงันัน้ผมจึงตดัสินใจใช้กล้องสอ่งขยาย และร่างลวดลายจากภาพท่ีเหน็และสนันิษฐานวา่ลายที่เขานิยมใช้กนัในสมยันัน้ใน

พระต าหนกัของสตรีนัน้น่าจะเป็นลายดอกไม้ ผมจึงท าการออกแบบลายรอบ ๆ ขึน้มาใหม่ จากนัน้จึงสง่ไปทอขึน้มาใหม่ท่ี

ประเทศฝร่ังเศส ซึ่งใช้เวลาท่ียาวนานถึง 8 เดือน หลงัจากนัน้มีการพบภาพนีจ้ึงเป็นการยืนยนัว่าการคาดเดาของผมนัน้

ถกูต้อง จนสดุท้ายได้ผลงานที่คล้ายคลงึกบัของเดิมมากพอสมควรเลยทีเดียว 
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 เม่ือโครงการนีส้ าเร็จลงแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  ฯ ท่านจึงเสด็จพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2555 เป็นการส่วนพระองค์ เพ่ือมาทอดพระเนตร ดงันัน้พิพิธภณัฑ์สมเด็จ

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้านีจ้ึงจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีค่อนข้างสมบูรณ์มากท่ีสุดแห่งหนึ่ง เน่ืองจากทุกสิ่งล้วนแล้วแต่มีการ

สืบค้นข้อมลูเพ่ือน ามาซ่อมแซมปรับปรุงจนส าเร็จออกมาได้ใกล้เคียงของเดิมเป็นอย่างมาก แม้เป็นงานในขัน้รายละเอียด 

ซึ่งเป็นสถานท่ีรวบรวมเร่ืองราวความทรงจ าอนัส าคญัยิ่งของบคุคลส าคญัในประเทศไทยเราหลายพระองค์ท่ีอยู่ท่ีแห่งนี ้

แม้ว่าทกุพระองค์ในเวลานีจ้ะเสด็จสวรรคตทกุพระองค์แล้ว ไม่ว่าจะเป็น สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ฯ รัชกาลท่ี 8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ฯ รัชกาลท่ี 9  สมเดจ็กรมหลวง สงขลานครินท์ แต่สถานท่ีแห่งนี ้

ยงัคงเป็นความทรงจ าเก่ียวกบัพระองค์ทา่นทัง้หลาย ให้ประชาชนคนไทยสามารถมาเข้ามาร าลกึถึงพระองค์ได้ 

พระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬาร ในรัชกาลท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

  

 พระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬาร ถกูสร้างขึน้มาใหม่บนพืน้ท่ีเดียวกนักบับริเวณของพระท่ีนัง่องค์เดิม ซึง่มีทัง้หมด 

2 ยคุ ยคุแรกคือ “เรือนหลวง” หรือท่ีอยู่ของกษัตริย์ ในสมยัก่อนนัน้พระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬารนีถ้กูสร้างขึน้เม่ือครัง้ท่ี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ รัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จขึน้ครองราชย์ อยู่ในบริเวณพระราชฐานชัน้ในซึ่ง บริเวณชัน้บนนัน้

เคยเป็นท่ีประทบัของพระองค์ท่านมากก่อน และบริเวณชัน้ลา่งนัน้มีการใช้งานเป็นท่ีประทบัของข้าราชบริพาร หลงัจากนัน้

จึงสร้างพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทขึน้มาภายหลงัเพ่ือเป็นท้องพระโรงส าหรับรับแขกบ้านแขกเมืองโดยท่ีท่ีสามารถเดิน

เช่ือมตอ่ถงึกนัได้ทางท้องพระโรงหลงั 
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แต่เน่ืองจากเม่ือผ่านมาจนถึงสมยัรัชกาลที่ 9 แล้ว พระ

ท่ีนั่งบรมราชสถิตยมโหฬารมีความทรุดโทรมลงเป็น

อย่างมากจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ รวมถึงใช่ช่วง

รัชกาลท่ี 7 ไปจนถึงช่วงยคุรัชกาลท่ี 8 นัน้ประเทศไทย

เราค่อนข้างท่ีจะขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมแซม

ดูแลบ้านเมืองเน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีมีสงครามโลก 

ดงันัน้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9 จึงทรง

โปรดให้รือ้พระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬารนีอ้อก ดงันัน้ 

พระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬาจึงได้หายไปจากความ

ทรงจ าของคนไทย ตัง้แต่บัดนัน้มา จนกระทั่งต่อมา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ รัชกาลท่ี 9  มีเร่ิมมีพระราชด าริว่า เวลามีการจดังานเลีย้งท่ีพระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาทนัน้ 

การรับแขกต่างประเทศมีความไม่สะดวกเท่าท่ีควรเน่ืองจากมีพืน้ท่ีใช้สอยท่ีน้อยจนเกินไป ดงันัน้พระองค์ท่านจึงทรงมี

พระราชด าริท่ีจะสร้างห้องจดัเลีย้งขึน้มาใหม่ โดยให้บริเวณพระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬารเป็นพืน้ท่ีส าหรับการจดัเลีย้ง 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ฯ ทา่นทรงมอบหมายงาน

นีใ้ห้สมเด็จเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารีทรง

เป็นแม่งาน ดังนัน้ พระองค์ท่านจึงรับสั่งให้ต่อให้ผม

มาร่วมสร้างพระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬารขึน้มา ซึง่ใน

ช่วงแรกพระองค์ท่านยัง มีความเป็นห่วงอยู่มาก

เน่ืองจากเป็นงานท่ีมีความยากคอ่นข้างมาก จงึสง่ผลให้

ในช่วงแรกของการท างานนีผ้มมกัจะถูกสงสยัอยู่เสมอ

ว่าเป็นใครมาจากไหน เหตุใดพระองค์ท่านจึงไว้วาง

พระราชหฤทยัให้ผมท างานใหญ่ขนาดนีเ้พียงคนเดียว

ไม่ได้มาเป็นหมู่คณะ มีอยู่ครัง้หนึ่งท่ี ดร.จิรายุ อิศราง

กูร ณ อยุธยา ซึ่งปัจจุบันเป็นเลขาธิการส านักพระราชวังคนใหม่ ได้เรียกผมเข้าไปพบท่ีส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์ แล้วบอกกบัผมว่า ถ้าหากอาจารย์ได้เป็นผู้ออกแบบและสร้างพระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬารนี ้  อาจารย์

คิดว่าอาจารย์จะมีแนวทางในการออกแบบอย่างไรบ้าง ? โดยท่ีท่านได้บอกให้ผมช่วยเขียนร่างแนวความคิดในการ

ออกแบบขึน้มา เพื่อท่ีทา่นจะได้น าไปถวายพระเจ้าบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ฯ ได้ทรงทราบ 

 

 

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 



 

 ในขณะนัน้ เคยมีแบบของพระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬารท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ทรงมีพระราชด าริท่ี

จะสร้างมาก่อนแล้ว ซึ่งในช่วงท่ีก าลงัก่อสร้างจริงมาจนถึงขัน้ตอนการลงฐานรากแล้วนัน้ ซึ่งจากภาพถ้าหากจะเทียบ

สดัส่วนนัน้จะเป็นอาคารลกัษณะแนวยาว และเป็นลกัษณะอาคารไทยประเพณีเต็มรูปแบบเหมือนกบัพระท่ีนัง่ดสุิตมหา-

ปราสาท ในครัง้แรกท่ีผมมีโอกาสได้เข้าประชุมเร่ืองการสร้างพระท่ีนั่งบรมราชสถิตยมโหฬารในตอนนัน้ผมยังไม่ถูก

มอบหมายให้ท าหน้าท่ีอะไร แต่เม่ือผมเห็นเช่นนีแ้ล้วในครัง้แรก จึงเกิดความไม่เห็นด้วยซึ่งได้ทูลต่อพระบาทสมเด็จ            

พระเจ้าอยู่หวั ฯ ด้วยประการว่า รูปแบบของพระท่ีนัง่องค์ใหม่นัน้ควรท่ีจะมีลกัษณะของความต่อเน่ืองและกลมกลื่นไปกบั

พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทเดิม ซึ่งหากรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีเน้นทรงไทยประเพณีเต็มรูปแบบเช่นนี ้จะส่งผลในเร่ือง

ความต่อเน่ืองในส่วนฐานของอาคาร และหากอ้างอิงจากประวตัิศาสตร์ไทย พระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬาร กบัพระท่ีนัง่

จักรีมหาปราสาทนัน้ เป็นอาคาร ท่ีรัชกาลท่ี 5 ทรงใช้งาน 2 อาคารนีอ้ย่างต่อเน่ืองกัน นอกจากนีแ้ล้วรูปแบบทรงไทย

ประเพณีนัน้เม่ือถกูมาใช้กบัอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีพืน้ท่ีของอาคารประมาณ 18,000 ตารางเมตร ดงันัน้จึงจะส่งผลให้

อาคารมีสดัสว่นท่ีไม่งดงามรวมถึงขาดความงามอ่อนช้อยในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย เน่ืองจากลกัษณะของอาคารทรง

ไทยประเพณีเต็มรูปแบบนัน้เป็นอาคารท่ีแลดเูบาและสงูชะลดูขึน้ไปถึงยอดหลงัคาท่ีมีการประดบัประดาด้วยช่อฟ้า ซึ่ง

สดุท้ายแล้วจากสิ่งท่ีผมได้เสนอแนวทางไว้ก็ได้กลายเป็นสิ่งท่ีได้รับการยอมรับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ  ดงันัน้

แบบเดิมท่ีเคยออกแบบไว้จงึได้ถกูปรับเปลี่ยนรูปแบบและสดัสว่นให้มีความงดงามมากขึน้ 

 

  

 

 

 

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 หลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผมมาร่วมปรับแบบในเร่ือง

สดัสว่นของสถาปัตยกรรม ซึง่จากภาพเป็นการเปรียบเทียบกบัแบบกนั กบัแบบที่น ามาปรับสดัสว่นแล้วในแนวเสาเดิม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมเด็จเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเล่าให้ผมฟังว่า พระเจ้าอยู่หวัท่านเคยมีรับสัง่ว่า ความจริง

แล้วผมไม่ต้องออกแบบเน้นหลงัคาทรงไทย เน่ืองจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัราชกาลท่ี 9 นัน้ทรงมีพระราชด าริใน

การออกแบบให้มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย ประหยดั ไม่ฟุ่ มเฟือย แต่จ าเป็นท่ีจะต้องมีความสง่างามอย่างสมฐานะ ซึ่งตรงกับ

แนวทางพระราชด าริของพระองค์ท่านในสิ่งท่ีท่านทรงพร ่าสอนประชาชนชาวไทยมาเสมอในเร่ืองปรัชญาของความพอดี

และพอเพียง การมีเพ่ือด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายแต่ไม่ฟุ่ มเฟือยเกินพอดี ดงันัน้สิ่งท่ีท่านพร ่าสอนนัน้ไม่ใช่ให้เราเหลือไว้

แตเ่พียงเปลือก แตเ่ราจะต้องมีความสง่างามให้สมฐานะบ้านเมืองโดยสามารถเชิดหน้าชตูาตอ่แขกบ้านแขกเมืองได้  

   

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 



 

 ภาพแสดงพระท่ีนั่งบรมราชสถิตยมโหฬารตอนสร้างเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีผมตีความว่า เป็นกรอบในการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในซึ่งเป็นสิ่งท่ีค่อนข้างยากมากกว่าสถาปัตยกรรมภายนอก เน่ืองจากพระท่ีนัง่บรมราชสถิต

ยมโหฬารนีเ้ป็นอาคารท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสามารถรองรับในการจดัเลีย้งแขกเป็นจ านวนมากได้ นอกจากนีส้ิ่งท่ีส าคญั

คือต้องอยู่ในขอบเขตของความ เรียบง่าย ประหยดั แต่สง่างาม ตามพระราชประสงค์ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรง

ได้รับรับสัง่ไว้   

 จากแบบก่อสร้างเดิมพระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬารนีเ้คยมีการประมลูราคาก่อสร้างในเวลานัน้ไว้แล้ว ซึง่ผมได้

กราบบงัคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ รัชกาลท่ี 9 ว่าถ้าหากเราสามารถตดัการประดบัประดาท่ีมากเกินความ

จ าเป็นบางอย่างออกไปได้นัน้จะสามารถประหยดัพระราชทรัพย์ไปได้เป็นจ านวนมาก ซึ่งเงินทนุท่ีใช้ในการสร้างพระท่ีนัง่

บรมราชสถิตยมโหฬารเป็นงบประมาณท่ีมาจากนักท่องเท่ียวในการเข้าชมวัดพระแก้วและพระบรมหาราชวัง รวมถึง                

พระท่ีนัง่วิมานเมฆ ซึ่งเป็นจ านวนท่ีค่อนข้างมากท่ีทางส านกัพระราชวงัเก็บไว้ส าหรับการดแูลรักษา ซ่อมบ ารุง รวมถึงการ

สร้างพระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬารนี ้ซึ่งในช่วงเวลานัน้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ รัชกาลท่ี 9 ท่านได้ทรงรับสัง่ว่า 

งานของเรา ถ้าหากเราใช้เงินของเรา ก็จะสามารถท าตามท่ีเราต้องการได้ ผ่านจนมาถึงช่วงสดุท้ายท่ีโครงการส าเร็จแล้ว

นัน้ ถึงแม้จะมีอปุสรรค์ต่าง ๆ แต่ราสามารถบริหารงบประมาณในการสร้างถกูลงกว่างบประมาณเดิม 500 ล้านบาทตาม

เปา้หมาย  

 

 

 

 

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงบริเวณท้องพระโรงหลงั ซึ่งเป็นจดุเช่ือมต่อของ 2 พระท่ีนัง่เข้าด้วยกนั ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีความทรงจ า 

จากเดิมบางสว่น ซึง่ถกูรือ้ถอนออกไปแล้ว 

  

 ปัจจุบนันีเ้ม่ือมีการสร้างพระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬารขึน้มาใหม่โดยท่ียงัคงความเช่ือมโยงกบัพระท่ีนัง่จกักร

มหาปราสาทเหมือนในอดีตนัน้ เน่ืองจากมีระดบัพืน้ท่ีต่างกนัจึงมีการออกแบบให้เป็นบนัไดเลื่อนเพ่ืออ านวยความสะดวก

ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลท่ี 9 ในวันท่ีท่านเสด็จมาในงานพระราชพิธีต่าง ๆ โดยมีการค านึงถึงการ

ออกแบบท่ีมีความกลมกลื่นกบัองค์ประกอบอ่ืน ๆ เช่น การออกแบบราวจบัท่ีมีลกัษณะแบบของโบราณ ในช่วงเวลาก่อนท่ี

พระองค์ท่านจะเสร็จมานัน้ได้มีการเตรียมการความเร่ืองความปลอดภยัของบนัไดเลื่อนว่าควรจะมีความเร็วเท่าใดร่วมกบั

ทา่นแพทย์ประจ าพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ซึง่มีการทดลองอยู่หลายต่อหลายครัง้จนเม่ือถึงวนัท่ีพระองค์

ท่านจะเสด็จมา ในวนังานพระองค์ท่านได้เสด็จขึน้บนัไดเลื่อนท่ีจดัสร้างไว้นัน้ ซึ่งเม่ือถึงในวนังานจริง ๆ ผมได้ใส่ชดุขาว

เต็มยศเพ่ือมารับเสด็จและนัง่เฝา้อยู่ท่ีใต้ถนุพระท่ีนัง่องค์นีเ้พ่ือเฝา้สงัเกตการณ์ในความปลอดภยัของพระองค์ ในการใช้

บนัไดเลื่อนโดยเหตกุารณ์ทกุอยา่งจงึผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและน่าประทบัใจเป็นอยา่งยิ่ง 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 



เร่ืองราวเก่ียวกบัเบือ้งหลงัการท างาน 

  

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9 นัน้ ไมเ่คยต าหนิใครตรง ๆ หากสิ่งใดท่ีทา่นไมท่รงโปรดนัน้ทา่นเพียงแต่

ชีบ้อกเท่านัน้  ซึง่มีบางครัง้ในสมยัก่อนผมเคยมีความคิดน้อยใจท่ีไม่เคยได้รับค าชมในงานท่ีท า ซึง่ตามจริงแล้วตระกลูผม

นัน้ถวายงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมาตัง้แต่คณุพ่อผม ซึ่งผมเคยมีความคิดเช่นนัน้จนกระทัง่วันหนึ่งท่ีผมมี

โอกาสได้เข้าเฝา้สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารีเป็นการสว่นพระองค์ ซึง่ท่านได้ตรัสกับผมว่า “ฉนัรู้จกั

คณุสริุนทร์ (บิดาของอาจารย์ สรุชยั ชลประเสริฐ) มาตัง้แต่ฉนัยงัเด็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัท่านยงัทรงนึกถึงอยู่

เสมอ” ซึ่งบิดาของผมท่านท างานรับราชการอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงท าให้ท่านมีโอกาสได้ถวายงานรับใช้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ในโครงการพระราชด าริเป็นจ านวนมาก และเป็นท่ีโปรดปรานของพระองค์ท่าน ซึง่จากสิ่ง

ท่ีพระองค์ท่านได้ตรัสให้ผมฟังในวนันัน้ได้ท าให้ผมเข้าใจในเร่ืองของการปิดทองหลงัพระ ผมนัน้เป็นเฉกเช่นเดียวกนักบั

บิดาของผม การท างานท่ีประสบปัญหาตา่ง ๆ นัน้ โดยท่ีผมได้เข้าใจในภายหลงัวา่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู ่ฯ หวัท่านจะ

ทรงอยู่เป็นผู้ ให้ก าลงัใจอยู่เบือ้งหลงัเสมอ และการท่ีทุกคนนัน้ล้วนแต่ท างานเพ่ือหวังยศถาบรรดาศกัด์ิและความนิยม

ชมชอบนัน้เท่ากบัวา่จะไม่มีบคุคลใดท่ีตัง้ใจท างานอย่างแท้จริง ในช่วงเวลาท่ีผมท างานอยู่นัน้ ผมเคยจะได้รับความกดดนั

ตา่ง ๆ จากรอบตวั แต่ท่านนายแพทย์ประจ าพระองค์ทา่นมกัจะบอกผมว่า ให้ผมมีความหนกัแน่นอยู่ในใจเสมอว่าทกุสิ่งท่ี

ผมท านัน้ ผมท าเพ่ือพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ฯ เพียงเท่านัน้ ดงันัน้ไม่ว่าใครจะไม่เห็นด้วยหรือว่ากลา่วสิ่งใดจึงปลอ่ย

ไปอยา่ได้เก็บมาหนกัใจเลย ซึง่เป็นสิ่งท่ีผมยงัคงจ ามาจนถงึทกุวนันี ้

ในการก่อสร้างและซ่อมแซมของเก่านัน้ เป็นการผสมผสาน Elevation ของรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบใหม่ผสมไป

ด้วย ตวัอย่างเช่นบริเวณท้องพระโรงท่ีใช้ลกัษณะนีจ้ะสามารถเห็นได้ว่า ผนงัด้านหนึ่งมีการประดบัตกแต่งท่ีค่อนข้างเรียบ

กว่าอีกด้านหนึ่ง ซึง่เป็นงานก่อสร้างพระที่นัง่บรมราชสถิตยมโหฬารนีเ้ป็นงานท่ีมีความยากเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีเวลา

ในการออกแบบและก่อสร้างจนส าเร็จเพียง 2 ปีเทา่นัน้ นอกจากนีแ้ล้วยงัเป็นช่วงเวลาท่ีมีความกดดนัอยูร่อบตวัผมมกัท่ีจะ

ถกูนินทาและกล่าวต าหนิต่าง ๆ กนัอย่างมากมายจนกระทัง่มีครัง้หนึ่งท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ รัชกาลท่ี 9 ทรง

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 



ออกมากตกัเตือนตอ่บคุคลทัง้หลายเหลา่นัน้ จึงสามารถเปลี่ยนให้สถานการณ์ในตอนนัน้ดีขึน้มาได้ ซึง่สิ่งนีแ้สดงให้เห็นว่า

พระองค์ท่าน คอยให้ก าลังใจและช่วยเหลือผมอยู่เบือ้งหลังเสมอ ซึ่งสิ่งนีท้ าให้ผมได้เข้าใจว่าการท่ีพระบาทสมเด็จ                     

พระเจ้าอยูห่วั ฯ ท่านไม่เคยกลา่วชมผมนัน้ เป็นเพราะวา่หากทา่นกลา่วชมใครแล้ว คนผู้นัน้จะอยู่อย่างล าบากเพราะจะถกู

อิจฉาริษยาจากคนรอบข้าง 

 ในเร่ืองของการท างานได้อย่างรวดเร็วและประหยัด

นัน้ ส่วนหนึ่งคือการเดินตามรอยพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั คือการพอดีพอเพียง ไม่

ฟุ่ มเฟือยไปกบัสิ่งท่ีไม่มีความจ าเป็น ดงันัน้ในส่วนนีจ้ึง

ไม่มีรายละเอียดใดมากนัก แต่มีเพียงลักษณะการ

ประดับประดาด้วยงานหินอ่อนจากประเทศอิตาลีซึ่ง

สามารถท าได้สวยงามท่ีสุดในโลกแล้ว และ โคมไฟ

ขนาดใหญ่จ านน 5 โคม ซึ่งมีเหตุผลในการออกแบบ

เช่นนัน้ เน่ืองจากการมีโคมไฟท่ีหรูหราจ านวน 5 โคม

เป็นจุดเด่นของห้องนัน้สามารถบดบังลวดลายท่ีฝ้า

เพดานซึ่งไม่สามารถท าลายประดบัประดาท่ีสวยงามให้ได้เสร็จได้ทนัเวลา ดงันัน้สิ่งนีจ้ึงเป็นวิธีบดบงัฝา้เพดานท่ีใช้การ

ลงทนุท่ีน้อย เพราะฉะนัน้บริเวณนีจ้ึงเป็นลกัษณะของการมองบรรยากาศโดยภาพรวม ซึ่งเม่ือมีโคมไฟขนาดใหญ่ในห้อง

ท้องพระโรงแล้วก็เร่ิมมีความคิดเห็นท่ีขัดแย้งเกิดขึน้จากบางคนว่ามนัจะหล่นลงมาหรือไม่ ซึ่งตามจริงแล้วเราได้มีการ

เตรียมการในสว่นนีด้้วยโครงสร้างคานเหลก็ท่ีแข็งแรงตัง้แต่แรกแล้ว ถึงแม้ว่าภายนอกจะดโูบราณแต่ภายในนัน้ได้มีการใช้

โครงสร้างท่ีเป็นเทคโนโลยีสมยัใหมท่ัง้หมด  

 มีอยู่ครัง้หนึ่งท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถได้ทรงช่วยให้ผมสามารถพ้นจากการถกูนินทาเร่ือง

โคมไฟได้ ซึ่งเป็นครัง้ท่ีพระองค์ท่านทรงเสด็จมาตรวจงานท่ีพระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬาร  เวลานัน้ ดร.จิราย ุอิศรางกรู 

ณ อยธุยา ท่านบอกผมว่า อย่าพึ่งให้ช่างชาวฝร่ังเศสท่ีมาติดตัง้โคมกลบัประเทศในคืนนี ้เน่ืองจากมีความจ าเป็นท่ีจะให้

เขาอยู่ตอ่เพ่ือรอรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิพระบรมราชินีนาถในคืนนี ้เม่ือทา่นเสด็จมาถึง ท่านทรงท าเหมือนทกุครัง้

คือท่านไม่ได้มีพระราชเสาวนีย์กบัผม แต่เม่ือท่านเสด็จพระราชด าเนินไปจนพบกบันายช่างชาวฝร่ังเศสคนนัน้แล้ว ท่าน

ทรงย่ืนพระหตัถ์ให้กบัเจ้าของบริษัทโคมไฟ และทรงมีพระราชสาวนีย์ว่า “Thank you for your magnificent chandelier, 

it’s so beautiful.”  ซึง่สง่ผลให้หลงัจากนัน้มาจงึไมมี่ใครกลา่วต าหนิผมถงึเร่ืองโคมไฟนีอี้กเลย  
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  ภาพแสดงผงัพืน้ท่ีมี พืน้ท่ีทางเข้ามาสู่บนัไดสองฝ่ัง และห้องพระราชทานเลีย้ง โดยใช้บนัไดเลื่อนเป็นทางเสด็จ

ส าหรับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ เสด็จพระราชด าเนินเข้ามายงัห้องโถงนี ้ซึ่งบุคคลธรรมดานัน้สามารถขึน้จาก

ทางด้านข้าง ในส่วนของบริเวณชัน้ 3 ซึง่ปกติแล้วจะไม่ค่อยเปิดให้ใครใช้งานเน่ืองจากบริเวณชัน้ 3 นีมี้ห้องบรรทม เผ่ือไว้

ส าหรับการพกัผ่อนขอพระองค์หลงัจากเสด็จงาน  

  

 ช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง เป็นบรรยากาศท่ีมีฝุ่ นคลุ้งเต็มไปหมด ซึง่ภายในอาการขนาดใหญ่นัน้จึงต้องมีการ

ระดมช่างไม่ต ่ากว่า 500 คนมาเพ่ือแบ่งพืน้ท่ีกนัในการก่อสร้าง ซึ่งจากแผนงานมีการปรับปรุงต่าง ๆ นัน้จะเห็นได้ว่าส่วน

ใหญ่จะเป็นลกัษณะของงานหล่อส าเร็จ  ซึ่งเม่ือมีการสร้างด้วยวิธีการเช่นนีจ้ึงมีเสียงการคดัค้านออกมาบอกว่ามนัคล้าย

การสร้างฉากละคร ซึง่เม่ือกาลเวลาผ่านไปก็จะสามารถพงัลงมา แตต่ามจริงแล้วเราได้มีการออกแบบโครงสร้างเพ่ือรองรับ

ไว้อยา่งดี ไมว่า่จะเป็นงานก่อ งานหลอ่ GRC โครงสร้างเหลก็ต่าง ๆ รวมถึงการซ่อนงานระบบทัง้หมดไว้ในบริเวณนี ้ 
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 นอกจากนีเ้ร่ืองของฟอร์มและสี นัน้เป็นการสร้างมิติจากพืน้ผิดท่ีมีความเรียบ ซึ่งจะเป็นลกัษณะศิลปะแบบ บาโรค คือ

ลกัษณะของการมีมิติ เช่นการ นนูสงูและต ่า ซึง่จะสามารถเห็นได้ว่า สว่นประกอบหลกัต่าง ๆ นัน้จะใช้หินอ่อนสร้าง ซึง่ไป

ท าขึน้จากประเทศอิตาลี่ รวมถึงเสาหลอ่เหล่านี ้คือการซ่อนงานระบบต่าง ๆ เช่น ช่องชาร์ป ท่อแอร์ ท่ีสง่ผ่านความเย็นมา

จากระบบชิลเลอร์  

  

จะเห็นได้ว่าในหลายส่วนนัน้เป็นสิ่งท่ีมักจะถูกหลาย ๆ คนพูดถึงกัน เช่น เร่ืองของผนังท่ีต้องรับน า้หนักเป็นอย่างมาก                    

ซึ่งต้องใช้โครงเหล็กท่ีถูกปิดด้วย GRC ด้านนอก หรือใช้การปิดด้วยหิน ซึ่งเป็นชิน้ส่วนท่ีถูกสร้างขึน้ในประเทศอิตาลี                            

ซึ่งสามารถสร้างงานแกะสลกัหินอ่อนได้รวดเร็วและดีมากท่ีสดุในโลก เน่ืองจากองค์ประกอบเหล่านีจ้ะต้องอยู่คู่กบัพระท่ี

นัง่ตอ่ไปเป็นเวลายาวนาน  
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 ภาพเหมืองท่ีมีหินอ่อนเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากการสร้างพระท่ีนัง่บรมราชสถิตยมโหฬารนัน้เป็นงานท่ีมีความ

ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก แม้กระทัง่ขึน้ตอนการเลือกหินอ่อน ผมจึงได้เดินทางไปเลือกถึงเหมืองบริเวณภเูขาเลย เพ่ือดู

ลายท่ีเกิดขึน้หลงัจากท าการน า้ฉีดใส่ว่าเป็นอย่างไรแล้วจึงตดัลงมาเพ่ือน าไปใช้งาน จากภาพเป็นหินอ่อนท่ีท าเป็นสีห

บญัชรไว้ซึง่เป็นหินออ่นแกะสลกัท่ีมีน า้หนกัมากและตนัทัง้แผน่เพ่ือใช้งานเป็นพืน้ส าหรับยืนต้อนรับแขกจากทางด้านบนจึง

ต้องมีการเตรียมโครงสร้างของหินออ่นชิน้นีซ้ึง่มีความปลอดภยัเป็นอยา่งมากส าหรับพระองค์  

  

 ภาพแสดงบริเวณซุ้มซึ่งมาจากข้างหลงัแท่นพระราชอาสน์ท่ีพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ท่ีมีการก็ท าเป็นพระ

ปรมาภิไธยอยูก่บัตราพระมหามงกฎุของราชวงศ์จกัรี ซึง่เป็นสิ่งท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือแสดงมิติท่ีมากขึน้ 

  

 ภาพแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีเป็นเกลียวนีส้ร้างด้วยวิธีการหล่อ จากแม่พิมพ์ท่ีเดียว ท าซ า้ ๆ กนั ซึ่งเป็นวิธีท่ี

สามารถท าได้เร็วและประหยดั ในสว่นนีเ้ป็นงานโครงสร้าง ซึง่แสดงถึงการซ่อนงานระบบต่าง ๆ เช่น ช่องชาร์ป อยู่ภายใน
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เสาและล าโพง บริเวณฝา้เพดานด้านบนนัน้มีลวดลายท่ีน้อยมาก เพราะฉะนัน้สิ่งนีจ้ึงเป็นการสะท้อนถึงแนวพระราชด าริ

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในความเป็นสถาปัตยกรรมในสมยัรัชกาลท่ี 9 ท่ีแท้จริง  

 การทดลองไฟต่าง ๆ ท่ีถกูสัง่ท าขึน้มาจากประเทศฝร่ังเศส จะเห็นได้ว่า ชิน้ส่วนต่าง ๆ ถกูน ามาประกอบท่ีน่ีใน

มาตรสว่น หนึง่ตอ่หนึง่ จนกระทัง่น ามาติดตัง้ท่ีน่ี ในวนัก่อนวนังาน  

 

   

 

 

 

 

 

. 

 ภาพพระท่ีนั่งบรมราชสถิตยมโหฬารนีมี้รูปแบบท่ีไม่ได้เป็นแบบโบราณอย่างสมบูรณ์แบบเพราะยังมีการ

ผสมผสานรูปแบบท่ีเป็นสากล ซึ่งมีการลดทอนรายละเอียดลงเป็นอย่างมาก เหลือเพียงแต่โครงในบางส่วนโดยมีการเน้น

ในจดุท่ีมีความส าคญัอยา่งพอดีเพ่ือให้ดไูม่เรียบจนเกินไป ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 

9 ซึ่งเป็นผลงานท่ีบคุคลส่วนใหญ่นัน้ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นนกั ดงันัน้การท่ีไม่มีรายละเอียดท่ีมากจนเกินไปรวมถึงการใช้

วสัดท่ีุดดีูนัน้สง่ผลให้สามารถก่อสร้างขึน้ได้ไมย่าก นอกจากนีย้งัมีการผสมผสานเทคนิคการก่อสร้างตา่ง ๆ เข้าด้วยกนั 

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 



ระหว่างงานหลอ่และงานหินอ่อน รวมถึงวิธีการอ่ืน ๆ เน่ืองจากเราพยายามท่ีจะหลีกเลี่ยงวิธีการก่อสร้างแบบเปียกท่ีจะใช้

เวลาในการก่อสร้างนาน ด้วยการท างานก่อสร้างแบบแห้งทัง้หมด จงึสง่ผลให้สามารถก่อสร้างเสร็จได้อยา่งรวดเร็ว 

  จากภาพเป็นบันไดโครงสร้างก่ออิฐธรรมดาท่ีถูกปิดด้วยวัสดุหินอ่อน ซึ่ง อย่างท่ีหลายคนเคยกล่าวว่าเป็น

ลกัษณะท่ีคล้ายกบัการสร้างฉากละครนัน้ ความจริงแล้วเป็นลกัษณะของเทคโนโลยีการก่อสร้างสมยัใหม่ หินทัง้หมดถกู

ตดัตามแบบมาจากประเทศอิตาลี ซึง่พบปัญหาในการก่อสร้างจริงเลก็น้อยเน่ืองจากการสร้างบนัไดท่ีถกูต้องนัน้จะต้องท า

การปหูินก่อนการท าส่วนโครงสร้าง เน่ืองจากหินท่ีสัง่ท ามานัน้มีขนาดท่ีถกูตดัในขนาดท่ีพอดีไม่สามารถคลาดเคลื่อนได้  

หลงัจากนัน้จงึสามารถท าราวกนัตกด้านข้างได้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการซ่อนงานระบบตา่ง ๆ เช่น ทอ่สง่ความเยน็ แอร์ ล าโพง ซึง่ถกูซอ่นอยูใ่นตวัอาคารทัง้หมด นอกจากนีแ้ล้ว

ลวดลายเหลา่นีล้้วนแต่เป็นลายหลอ่จากเรซิน ซึง่เป็นลกัษณะของแมพ่ิมพ์ทีเดียวเป็นลวดลายเดียวกนับนฝา้เพดาน ดงันัน้

จงึท าให้สามารถติดได้ในเวลาอนัรวดเร็ว และเป็นการผนวกกนักบัวิธีการก่อสร้างท่ีประหยดั  

ในตอนท่ีผมออกแบบพืน้ท่ีบริเวณโคมไฟนี ้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถท่านทรงมีของอยู่ในพระทยั ว่าจะ

น าบษุบกท่ีเป็นของศนูย์ศิลปาชีพ มาจดัแสดงไว้ใบบริเวณนี ้ซึ่งเกิดข้อคดัค้านมาทางผมตรงท่ีโคมไฟเหนือบษุบกนีอ้ยู่ใน

ต าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม ให้ผมท าการย้ายออกภายในวนัจนัทร์ ดงันัน้วนัเสาร์ผมจึงตดัสินใจโทรศพัท์ไปท่ีวงัสระปทมุ แล้ว

ขอเฝ้าสมเด็จเทพ-รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือน าภาพร่างการจัดวางในระยะมาตราส่วนท่ีก าลงัเหมาะสม   

เพ่ือทูลถามท่านว่าเป็นการบังควรท่ีจะต้องรือ้ออกหรือไม่  ใส่ในกระดาษร่างไป ซึ่งเม่ือได้ถวายให้พระองค์ท่านทรง

ทอดพระเนตรแล้ว พระองค์ท่านได้น ากระดาษร่างแผ่นนัน้ไปทูลถามต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลท่ี 9                    

ท่ีวังไกลกังวลและหลังจากนัน้ผมจึงมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านอีกครัง้ในตอนเย็นวันอาทิตย์ ซึ่งในท่ีสุดท่านทรง

เห็นชอบให้ผมสร้างตามแบบท่ีผมได้ร่างมา นอกจากนีแ้ล้วยงัมีอีกหลายครัง้ท่ีในกรณีท่ีเป็นพระราชวินิจฉยั จากพระองค์

ทา่นแล้วจงึท าให้ผมสามารถด าเนินการท างานตอ่ไปได้ 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 



 จากภาพแสดงวิธีการก่อสร้างในมมุต่าง ๆ เช่น บริเวณโถงทางเดิน ซึ่งจากภาพทัง้หมดท่ีเห็นเป็นงานหล่อขึน้มา

เป็นชิน้ ๆ แล้วน ามาตอ่กนั บริเวณช่องแอร์ และงานระหวา่งการก่อสร้าง  

   

 ภาพแสดงห้องสรงท่ีมีลกัษณะของฝักบวัอาบน า้และสระสรงอาบน า้ และ ห้องบรรทมทัง้ 2 ฝ่ัง ซึ่งเคร่ืองเรือนท่ี

เห็นทัง้หมดนี ้ถ้าหากเป็นของแท้ท่ีสัง่ท าจากประเทศฝร่ังเศส จะเป็นการท าจากโลหะท่ีหล่อแล้วน ามาติดเข้ากบัไม้ ตัง้แต่

ในสมยัพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 และ 15  แต่เคร่ืองเรือนชดุนีห้ากมองจากระยะไกลนัน้มีลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนัเป็นอย่างมาก 

ถึงแม้แท้ท่ีจริงแล้วเป็นเคร่ืองเรือนท่ีท าจากไม้แกะสลกัและปิดทอง ซึง่สิ่งนีแ้สดงให้เห็นว่าเราไม่จ าเป็นต้องสัง่ซือ้ของราคา

แพงเน่ืองจากไมไ่ด้เป็นสถานท่ีท่ีถกูใช้งานเพียงชัว่คราวเทา่นัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพแสดงทางเดินใต้ดินเช่ือมต่อไปยงัพระท่ีนัง่จากพระท่ีนัง่เดิม ซึ่งมีการขดุเพ่ือเป็นทางลดัจึงต้องมีการส ารวจ

เจาะผา่นอาคาร 3 อาคาร เพ่ือเช่ือมตอ่ไปยงัพระที่นัง่องค์ใหม ่ 

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 



  

ภาพแสดงท่าเทียบรถ ซึ่งมีการปรับประดาด้วยงานหล่อ และอ่ืน ๆ ซึ่งมีการออกแบบท่ีดดูควนัจากท่อ ไอเสียของรถ และ

บริเวณของที่เทียบรถขบวนเสดจ็   

 

ภาพบรรยากาศในระหว่างการก่อสร้างท่ีสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีท่านทรงเสด็จตรวจงานด้วย

พระองค์เอง จากภาพจะสามารถเห็นได้ว่าบริเวณฝา้เพดานนัน้เวลาก่อสร้างจะต้องใช้วิธีโบราณ ซึ่งคือคือการใช้วิธีถมสี

เข้มเพ่ือช่วยให้เหน็มิตท่ีิชดัเจนมากขึน้  

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 

ภาพโดย : อาจารย์สรุชยั ชลประเสริฐ 

 



 ภาพแสดงบรรยากาศวนังานเม่ือสร้างเสร็จแล้ว นัน้เป็นบรรยากาศงานพระราชทานเลีย้งพระกระยาหารค ่าแด่

พระราช-อาคนัตกุะ ทัง้หลาย ซึ่งในบริเวณนีจ้ าเป็นท่ีจะต้องมี ทัง้ห้องน า้ และส่วนเตรียมอาหารท่ีเพียงพอส าหรับพระราช

อาคนัตกุะ ในการเสริฟอาหารท่ีท าเสร็จแล้วจากครัวนัน้จะต้องน าขึน้มาทางลิฟต์ ซึ่งในตอนนัน้จ าเป็นต้องมีการทดลอง

ท าอาหาร และซ้อมจบัเวลา เพราะวา่อาหารจะต้องร้อนแล้วน าไปเสริฟได้ทนัเวลา  

 จากสิ่งท่ีผมเคยได้กล่าวไว้ตอนต้นว่างานท่ีผมท านีเ้ป็นงานท่ีไม่เคยคิดจะโฆษณา หรือป่าวประกาศให้ใครได้

ทราบ  และเป็นงานในความทรงจ าท่ีครัง้หนึ่งผมเคยมีโอกาสได้ถวายงานพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 9 ดงัเร่ืองท่ีผมเล่าให้ฟัง 

เก่ียวกบังานพระท่ีนัง่ในพระบรมหาราชวงัท่ีท ามา ซึง่ในโอกาสนีผ้มจงึอยากจะขอบคณุ อาจารย์บญุเสริม เปรมชาดา จาก

ใจจริง เพราะผมคงไม่สามารถท าทัง้หมดนีค้นเดียวได้ ซึ่งอาจารย์บญุเสริมเองได้ช่วยแบ่งเบาและอยู่เคียงข้างเพ่ือฝ่าฟัน

อุปสรรค์ต่าง ๆ จากคนรอบข้าง ดังนัน้เร่ืองท่ีผมมาบรรยายในโอกาสนีมี้จุดประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแนวทาง

พระราชด าริ และแนวทางพระราชนิยม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ รัชกาลท่ี 9 ในเร่ืองของวงั ท่านมิได้ทรงมี                     

พระราชประสงค์ในเร่ืองของความหรูหราท่ีมากมายจนเกินความจ าเป็น ถึงแม้พระองค์ท่านเองเป็นถึงพระมหากษัตริย์ แต่

ท่านยังทรงมีพระราชด าริในด้านความพอเพียง พอประมาณ อย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันนีมี้หลายคนเร่ิมท่ีจะหนัมา

พิจารณาและเข้าใจในสิ่งท่ีพระองค์ท่านทรงพร ่าสอน ความพอเพียงในการใช้ชีวิตมากขึน้ซึ่งเป็นสิ่งท่ีน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ดงันัน้ผมจึงขอจบการบรรยายแตเ่พียงเทา่นีค้รับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถอดเทปและเรียบเรียงโดย นางสาวพีรพรรณ ธีรบษุยเวศย์ 



บทสมัภาษณ์ 

ถาม : ภายในอาคารพระที่นัง่บรมราชสถิตยมโหฬารนีมี้ระบบดบัเพลงิหรือไมค่รับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย ชลประเสริฐ : มีครับ ไม่ว่าจะเป็นงานระบบป้องกนัอคัคีภยัและงานระบบ อ่ืน ๆ ทัง้หมด

ซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งมีการใช้ อปุกรณ์ตรวจจบัอคัคีภยั (Detector) ท่ีมีขนาดเล็กมากจนสามารถซ่อนไปกบัโครงสร้างอ่ืนได้ 

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีน าเข้ามาจากต่างประเทศ รวมถึงระบบเสียงต่าง ๆ เน่ืองจากในงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ 60 

พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าทรงมีพระราชด าให้วงออร์เคสตรา (orchestra) 

จดัแสดงดนตรีท่ีบริเวณระเบียง  ดงันัน้ถึงแม้จะเคยมีหลายคนมากจะกล่าวกนัว่า อาคารนีม้ิได้มีนวตักรรมอะไรใหม่ เป็น

เพียงลักษณะของการสร้างอาคารท่ีมีรูปลักษณ์ภายนอกท่ีดูโบราณเท่านัน้ แต่ในด้านวิศวกรรมการก่อสร้างนัน้คือ

เทคโนโลยีลา่สดุท่ีมี ไมว่่าจะเป็นระบบแอร์ ระบบระบายความชืน้  ระบบเสียง หรือแม้กระทัง่ภายในผนงันัน้มีการออกแบบ

ให้มีการฝังทอ่เพ่ือระบายความร้อนเอาไว้ 

ถาม : ในสว่นของการออกแบบอาคารนัน้มีการค านงึถงึเร่ืองของการประหยดัพลงังานตรงสว่นไหนบ้างไหมครับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรุชยั ชลประเสริฐ : อาคารหลงันีเ้ป็นอาคารท่ีเปิดใช้เฉพาะงาน  ไม่เหมือนกบัอาคารที่พกัอาศยั ดงันัน้

ในสว่นของค่าไฟนัน้สว่นใหญ่จะขึน้อยู่กบัระบบปรับอากาศ ในสว่นของผนงัเป็นลกัษณะของผนงัโบราณซึง่เป็นผนงัท่ีหนา

และสามารถท าหน้าท่ีเป็นฉนวน ไปในตวั นอกจากนีค้วามร้อนท่ีแผ่ลงมาจากด้านบนนัน้ เม่ือผ่านลงมาจากหลงัคาทรง

ไทยซึง่มีศกัยภาพในการระบายอากาศท่ีดีอยูแ่ล้ว ดงันัน้อาคารหลงันีจ้งึสามารถเรียกได้วา่เป็นอาคารท่ีประหยดัพลงังาน  

ถาม : อาคารนีมี้ผนงัหนาเทา่ไหร่หรือครับ ? 

อาจารย์บุญเสริม เปรมชาดา :  เน่ืองจากผนงัท่ีเป็นภายนอกอาคารและผนงัภายในอาคารนัน้เป็นลกัษณะของการสร้าง

เข้าไปอีกชัน้หนึง่ ดงันัน้ผนงัด้านในจึงมีความหนา 1.20 เมตร และผนงัด้านนอกมีความหนา 90 เซนติเมตร เพราะฉะนัน้ ก็

จงึเป็นผนงัท่ีแข็งแรงและสามารถรับแรงได้ 

ถาม :  ด้วยเง่ือนไขของระยะเวลาท่ีเร่งดว่นเช่นนี ้อาจารย์มีกระบวนการแก้ไขปัญหาอยา่งไรบ้างครับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย ชลประเสริฐ : สิ่งท่ีเป็นปัญหาท่ีติดคือเร่ืองของระยะเวลาในการก่อสร้างซึง่น้อยมาก ซึง่เป็น

เร่ืองท่ีค่อนข้างยากมากในเวลานัน้ เน่ืองจากถ้าไม่สามารถท างานให้ส าเร็จได้ทันนัน้จะต้องมีการปรับแผนพอสมควร แต่

เน่ืองจากอาคารหลงันีไ้ด้บริษัทรับเหมาท่ีฝีมือดีมาก คือ โอบายาชิ ซึ่งในช่วงของการเร่ิมต้นการท างานนัน้ ค่อนข้างท่ีจะมี

ปัญหากับการท างานแบบญ่ีปุ่ น คือ เม่ือแบบของอาคารหลงันีเ้ขียนเป็น หน่วยมิลลิเมตรทัง้หมดตามระบบญ่ีปุ่ น ดงันัน้

ในช่วงของการท างานใหม่ ๆ นัน้ชาวญ่ีปุ่ นจะไม่ท าตามค าสัง่ปากเปล่าหากไม่มี Shop drawing เน่ืองจากบริษัทโอบายาชิ

ในช่วงแรกนัน้ท าอยูเ่จ้าเดียว ซึง่หมายถึง การเหมารวมไปถึงงานตกแตง่ภายในด้วย ในตอนนัน้ก็จะมีปัญหาเช่น มีบางสว่น

ท่ีไม่สามารถสร้างได้ จึงมีการปรับแผน ซึง่มีผมมีการปรึกษากบัอาจารย์บญุเสริมว่าถ้าหากเราจะเผ่ือพึง่พาโอบายาชิเพียง



ท่ีเดียวอยา่งเดียวเช่นนี ้อาจไม่สามารถท างานได้ส าเร็จลลุว่งลงได้ ดงันัน้จงึตดัสินใจวางแผนกนัและกราบบงัคมทลูสมเด็จ

เทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี วา่จะขอพระราชาอนญุาต แบง่งานตกแตง่ภายในทัง้หมด เป็น 5 รายเข้าไปท า ซึง่

เหตุผลท่ีวางแผนเช่นนัน้เน่ืองจาก ประการแรกคือผู้ รับเหมานัน้จะแข่งกันเองในการท างาน ประการท่ีสองคือช่างไทย

สามารถเข้าใจภาพร่างของผมได้และสามารถน าไปเขียนแบบก่อสร้างต่อได้ และเป็นวิธีท่ีง่ายกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ซึง่ใน

ท่ีสุดแล้วเป็นวิธีท่ีได้รับการอนุมัติจากสมเด็จพระองค์ท่าน ในเร่ืองของการจัดตารางและระยะเวลาในการก่อสร้างนัน้

จะต้องมีความแม่นย าและตรงเวลาเป็นอย่างมาก เพราะว่าจะต้องค านึงถึงระยะเวลาท่ีขนส่งของต่าง ๆ มาจาก

ตา่งประเทศอีกถงึระยะเวลาในการขนสง่ของมาถงึประเทศไทยรมถงึระยะเวลาท่ีจะต้องใช้ในการติดตัง้ ซึง่ทางนีก็้จะต้องมี

การเตรียมการติดตัง้ไว้พร้อมแล้วเช่นกนั ซึง่ในช่วงหลงั ๆ บางชิน้สว่นนัน้ไมส่ามารถรอเพื่อน ามาประกอบได้ทนัจงึต้องยอม

ท่ีจะเสียเงินเพ่ือให้แยกชิน้สว่นให้ขนาดย่อยลงเพ่ือขนส่งผ่านเคร่ืองบินมา ซึง่ต้องมีการวางแผนบริหารเวลาเป็นอย่างมาก 

จนท้ายท่ีสดุแล้วสามารถท างานส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

 

 

 


