
 

 

 

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระราชวังบวรสถานมงคล : ท่ีต้ังและอาณาบริเวณ                 

                                                                                       นางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์ 

 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมหาราชเสด็จ
ปราบดาภิเษกขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์แล้ว  ทรงสถาปนาสมเด็จพระ
เจ้าน้องยาเธอ  พระเจ้าสุรสีห์พิศณวาธิราช  เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลฝ่ายหน้า  และโปรดฯ 
ให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมาสร้างกรุงเทพมหานคร  เป็นพระนครแห่งใหม่ยังฝั่งตะวันออกของ
แม่น้้าเจ้าพระยา  ให้สร้างวังหลวงและวังหน้าขึ้นในเขตกรุงธนบุรีเดิม  โดยใช้คลองคูเมืองธนบุรี   เป็น
คลองคูเมืองชั้นใน  และให้ขุดคลองใหม่เป็นคลองคูเมืองของกรุงเทพฯ  เรียกว่าคลองรอบกรุง  สร้าง
วังหลวงที่ตอนใต้ของพระนคร  ระหว่างวัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)  กับวัดสลัก (วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ )  และต้ังวังหน้าขึ้นทางตอนเหนือระหว่างวัดสลักกับคลองคูเมืองเดิม 
ก้าหนดให้ท้องที่อาณาบริเวณฟากเหนือของพระนคร  ต้ังแต่แนวถนนพระจันทร์   นับแต่ท่าน้้าตรงไป
ทางตะวันออกจนถึงประตูส้าราญราษฎร์ (ถนนบ้ารุงเมือง) อันเป็นที่ต้ังของวังหน้า เป็น แขวงอ้าเภอ
พระราชวังบวร เป็นเขตปกครองของวังหน้า  คือ  ปกครองก่ึงพระนคร  ตามธรรมเนียมประเพณีสืบ

มาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา 

 “วังหน้า” มีประวัติการสร้างพร้อมกับวังหลวง  โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท 
พระมหาอุปราชในรัชกาลที่ ๑ โปรดให้สร้างขึ้นเม่ือปีขาล พ.ศ. ๒๓๒๕  แล้วเสร็จเป็นเบื้องต้นเม่ือราว 
พ.ศ.๒๓๒๘  จากนั้นได้มีการก่อสร้างอาคารสถาน  ตลอดจนการบูรณะปฏิสังขรณ์สืบมาเป็นล้าดับ วัง
หน้าเม่ือแรกสร้างสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  คงยึดถือแบบแผนการสร้างวังแต่ครั้งกรุงเก่า  กล่าวกันว่า
วังหน้าได้รับแบบอย่างมาจากพระราชวังหลวง  รวมถึงแบบแผนบางประการจากพระราชวังจันทร
เกษมหรือวังหน้าในสมัยกรุงศรีอยุธยา  กล่าวคือแผนที่ต้ังของวังต้ังอยู่บริเวณด้านหน้าวังหลวงและ
สร้างหันหน้าวังไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกับพระราชวังจันทรเกษม  ส่วนอาคารพระที่นั่งพระราช
มณเฑี ย ร สถา นบา งแห่ งว า งผังตา มแบบพระร า ชมณเฑี ย รสถา นภา ย ในพระร า ชหลวง
พระนครศรีอยุธยา 

 พระราชวังบวรสถานมงคล  มีก้าแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง ๔ ด้าน  เป็นก้าแพงใบ
เสมาตามธรรมเนียมวังพระมหาอุปราช  ป้อมที่มุมทั้ง ๔ ของพระราชวังบวรฯ  ท้าเป็นป้อมรูปแปด
เหลี่ยม  หลังคาทรงกระโจม  ส่วนป้อมตามแนวก้าแพงสร้างเป็นรูปหอรบ  หลังคาทรงคฤห  นอก
ก้าแพงมีคูและถนนรอบวังทุกด้าน  โดยที่ด้านทิศตะวันตกมีล้าน้้า เจ้าพระยาแทนคู  และใช้ก้าแพง
พระนครเป็นก้าแพงวังชั้นนอก  ส่วนทิศเหนือเป็นคูพระนครเดิม  มีถนนตัดผ่านพระราชวังตามแนว
ทิศเหนือ – ใต้ ๓ สาย สายตะวันตก คือ ถนนริมพระนครด้านใน  สายกลาง คือ ถนนหน้าพระธาตุ 
เป็นเส้นทางพระมหาอุปราชเสด็จไปพระราชวังหลวง  และถนนสายทิศตะวันออก คือ ถนนด้านหน้า

พระราชวัง  ด้านเหนือจรดสะพานเสี้ยว  ใกล้กับแนวถนนราชด้าเนินทุกวันนี้ 



 ภายในเขตวังหน้าแบ่งเป็นพระราชวังชั้นใน  ชั้นกลางและชั้นนอก  พระราชวังชั้นในและชั้น
กลางเม่ือแรกต้ังจะมีขอบเขตเท่าใดไม่อาจทราบได้เด่นชัด  เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ ๔ มีการขยาย
พ้ืนที่ของพระราชวังชั้นในออกไปทางทิศเหนือ   และขยายพระราชวังชั้นกลางออกไปทางทิศ
ตะวันออก  พระราชวังชั้นกลางและชั้นนอกเป็นที่อยู่  ที่ท้าการของข้าราชการฝ่ายชาย  พระราชวัง

ชั้นในเป็นที่อยู่ของฝ่ายใน คือ ฝ่ายหญิง   

 ขอบเขตของพระราชวังชั้นในมีพ้ืนที่อยู่ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก  ประกอบด้วยอาคาร
สถานที่ส้าคัญ  พระราชมณเฑียรที่ประทับต้าหนักฝ่ายในและพระราชอุทยานที่ ประทับส้าราญราช

อิริยาบถในพระมหาอุปราช เป็นต้น  

 พระราชวังชั้นกลางอยู่บริเวณส่วนกลาง  เป็นที่ ต้ังของพระที่นั่ งท้องพระโรง  พระที่นั่ง
ประดิษฐานพระพุทธรูปส้าคัญประจ้าวังหน้า  อาคารสถานส้าหรับราชการในพระมหาอุปราชอ่ืนๆ 

เช่น  โรงทหาร  โรงชาวท่ี ศาลาโถงที่ขุนนางเข้าเฝ้า  เป็นอาทิ   

 ส่วนพระราชวังชั้นนอกอยู่บริเวณทิศตะวันออกหรือส่วนหน้าของพระราชวัง   ประกอบด้วย
อาคารสถานส้าหรับราชการ  เช่น  โรงช้าง  โรงม้า  ศาลาลูกขุน  คลัง  โรงปืน  ตึกดิน ฯลฯ และลาน

กว้างอันเป็นที่ฝึกหัดทหาร  ช้าง  ม้า  ก้าลังรบฝ่ายวังหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังท่ีต้ังพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ท่ีบริเวณตอนเหนือของเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ 



 อาณาเขตของวังหน้า  เดิมมีอาณาบริเวณกว้างขวาง  ด้านทิศใต้ต้ังแต่แนวถนนพระจันทร์  
ทิศเหนือจรดคลองโรงไหม (ปากคลองคูเมืองธนบุรี )  ทิศตะวันตกจรดก้าแพงพระนครและแม่น้้า
เจ้าพระยา  ทิศตะวันออกถึงบริเวณสะพานเสี้ยว (สะพานช้างวังหน้า ) เกือบถึงแนวถนนราชด้าเนิน
ปัจจุบันครอบคลุมพ้ืนที่ก่ึงหนึ่งของสนามหลวง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พระนคร  อนุสาวรีย์ทหารอาสา  โรงละครแห่งชาติ  ส้านักการสังคีต  และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

 วังหน้า  เป็นที่เฉลิมพระราชมณเฑียรในสมเด็จพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถาน
มงคล  สืบเนื่องมาถึง ๕ รัชกาล  ตามธรรมเนียมจารีตสมัยกรุงเทพมหานคร  เม่ือพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลย์ราชสมบัติราชาภิเษกในพระบรมมหาราชวังแล้ว  ย่อมเลือกสรรพระราชวงศานุ
วงศ์พระองค์หนึ่งพระองค์ใด  ซ่ึงประกอบด้วยพระวัยวุฒิ  มีวิริยาธิคุณสามารถ  รอบรู้ในราชกิจ 
สถาปนาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลฝ่ายหน้า  ด้ารงราชอิสริยยศเป็นที่เฉลิมพระเกียรติคุณ 

สืบตือเนื่องมาทุกรัชกาล  รวม ๖ พระองค์ คือ  

 ๑. สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิหนาท สมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงด้ารงพระราชอิสริยยศเป็นพระมหาอุปราช เม่ือ พ.ศ.๒๓๒๕ 

– ๒๓๔๖ 

 ๒. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงด้ารงพระราช
อิสริยยศเป็นพระมหาอุปราช เม่ือ พ.ศ.๒๓๔๙ – ๒๓๕๒ แต่มิได้เฉลิมพระราชมณเฑียรในพระราชวัง

บวรสถานมงคล 

 ๓. สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ สมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ทรงด้ารงพระราชอิสริยยศเป็นพระมหาอุปราช  เม่ือ พ.ศ.๒๓๕๒ – 

๒๓๖๐ 

 ๔. สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปิตุฉาธิราชในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๓ ทรง

ด้ารงพระราชอิสริยยศเป็นพระมหาอุปราช เม่ือ พ.ศ.๒๓๖๗ – ๒๓๗๕ 

 ๕. พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงด้ารงพระราชอิสริยยศเสมอพระเจ้าแผ่นดิน  เม่ือ พ.ศ.๒๓๙๔ – ๒๔๐๘ 

 ๖. สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ พระโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทรงด้ารงพระราชอิสริยยศเป็นพระมหาอุปราช เม่ือ พ.ศ.๒๔๑๑ – ๒๔๒๘ 

 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พ.ศ.๒๔๓๐ โปรดฯ 
ให้ยกเลิกต้าแหน่งพระมหาอุปราช  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล  และสถาปนามงกุฎราชกุมารขึ้น



แทน  กอปรกับพระราชวังหน้ามีสภาพช้ารุดทรุดโทรมเกินก้าลังจะซ่อมบูรณะให้คงคืนสภาพเดิมได้  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อป้อมปราการตลอดจนอาคารบางส่วนเพ่ือใช้ในราชการเม่ือ พ.ศ.

๒๔๔๓ ขอบเขตพระราชวังหน้าจึงเปลี่ยนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปัจจุบันพระราชวังหน้า คงปรากฏอยู่เฉพาะส่วนที่เป็นพระที่นั่งและพระราชมณเฑียรสถาน
ส้าคัญภายในพระราชวังชั้นกลางและชั้นใน  ทุกวันนี้เป็นที่ต้ังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชา ติ  พระนคร 
อุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส  พระอารามภายในพระบวรราชวัง  ปัจจุบันต้ังอยู่ภายในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์  และบางส่วนของแนวก้าแพงด้านทิศใต้ เป็นก้าแพงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซาก
แนวก้าแพงด้านทิศตะวันตก  ซ่ึงพบจากการขุดค้นทางโบราณคดีในปี พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๑  จัด
แสดงเป็นอนุสรณ์สถาน  อันเป็นเครื่องร้าลึกถึงรากฐานความเป็นมาและความรุ่งโรจน์ของวังหน้าครั้ง

กระโน้นที่สืบรอยมาจนถึงปัจจุบัน 

 
 

ผังพระราชวังบวรสถานมงคล  เขียนในปี พ.ศ. ๒๔๖๑ 
ตามการส้ารวจเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังพระราชวังบวรสถานมงคล  ส่วนพระราชมณเฑียรสถานส้าคัญ  ปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร 



สถาปัตยกรรมสกุลช่างวังหน้า 
 
 พระราชมณเฑียรสถานวังหน้า  สร้างขึ้นตามฐานานุศักด์ิพระราชวังอันเป็นที่ประทับแห่งพระ
มหาอุปราช  ซ่ึงมีศักด์ิต้่ากว่าพระเจ้าแผ่นดิน  และโดยแบบแผนพระราชนิยมในสมเด็จกรม
พระราชวังบวรสถานมงคล  สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในพระราชวังบวรสถานมงคลจึงมีความแตกต่าง
ไปจากสถาปัตยกรรมในพระราชวังหลวง  นับเป็นลักษณะเฉพาะอันมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นแบบฉบับ
ของตนเอง  อาจจ้าแนกได้เป็น “สถาปัตยกรรมสกุลช่างวังหน้า”  ดังมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 สถาปัตยกรรมวังหน้าไม่มีปราสาท  อาคารสถาปัตยกรรมวังหน้าท้าหลังคาทรงจั่ว  ไม่มีมุข
ลด  หรือมีการลดชั้นของหลังคา  มุขหน้าและมุขหลังเพียง ๒ ชั้น  ต่างจากพระราชวังหลวง  ซ่ึงท้า
อาคารทรงปราสาท คือ อาคารมีเรือนยอด  ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดส้าหรับพระเจ้าแผ่นดิน  หลังคาท้า
มุขลดซ้อนลดหลั่นรองรับเรือนยอดหลายชั้น  

 วัสดุมุงหลังคา  ในสถาปัตยกรรมวังหน้า  มุงด้วยกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี  ในขณะที่สกุล
ช่างวังหลวง  มักใช้กระเบื้องท้าด้วยดีบุก  กระเบื้องหุ้มดีบุก  หรือกระเบื้องเคลือบสีตัดกันตัดกัน
หลายสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรอบคูหาหน้าบัน  สกุลช่างวังหน้าท้าเครื่องรวยระกามอญ  คือท้ากรอบคูหาหน้าบันทอด
ตรงลงมาจากช่อฟ้าถึงหางหงส์  ไม่ท้านาคสะดุ้ง  สกุลช่างวังหลวง  นิยมท้ากรอบคูหาหน้าบันแบบ
เครื่องล้ายอง  มีนาคสะดุ้ง 
 
 

สถาปัตยกรรมสกุลช่างวังหลวง  หลังคาทรงปราสาท 
มุขลดซ้อนหลายช้ัน  นิยมมงุกระเบ้ืองเคลือบสี 

สถาปัตยกรรมสกุลช่างวังหหน้า  หลังคาทรงจั่ว 
ไมม่ีมุขลด หรือลดมุขด้านหน้าและด้านหลัง  เพียง ๒ ช้ัน  

และมุงกระเบ้ืองดินเผาไม่เคลือบสี 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ช่อฟ้า  ท้าช่อฟ้าแบบปากปลา  คือมีจงอยปากแหงนขึ้น  สกุงช่างวังหลวงนิยมท้าช่อฟ้าปาก
ครุฑ  มีจงอยปากงุ้มลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน้าบัน  สถาปัตยกรรมสกุลช่างวังหน้ามักประดับด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปเทวดา  ส่วนวัง
หลวงนิยมแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ  แสดงให้เห็นว่าเป็นที่ประทับของเทพเจ้า  หมายถึง
องค์พระมหากษัตริย์ 

 คันทวย  สถาปัตกรรมวังหน้าท้าด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปนาคห้อยเศียรลง  มีลายกระหนก
เครือวัลย์พันเก่ียวอย่างวิจิตร  ขณะที่สกุลช่างวังหน้าจ้าหลักเฉพาะลายนาค  

สถาปัตยกรรมสกุลช่างวังหลวง  กรอบคูหาหน้าบัน
ตกแต่งเคร่ืองล้ายอง  ประกอบด้วยนาคสะดุ้ง 

สถาปัตยกรรมสกุลช่างวังหหน้า  กรอบคูหาหน้าบัน
ตกแต่งเคร่ืองรวยระกา  ไม่มีนาคสะดุ้ง 

ช่อฟ้าสกุลช่างวังหลวง  นิยมท้าแบบ 
ปากครุฑ คือ ท้าจงอยปากงุ้มลง 

ช่อฟ้าสกุลช่างวังหน้า  นิยมท้าแบบ 
ปากปลา คือ ท้าปากหงายข้ึน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ซุ้มพระทวารและซุ้มบัญชร  ธรรมเนียมวังหน้าไม่ท้าซุ้มพระทวารหรือซุ้มบัญชร  ท้าแต่
เพียงช่องเปล่าไม่มีซุ้ม  แต่ตกแต่งงานฝีมือประณีตบรรจงที่หย่องกับหูช้างกรอบพระบัญชร  ตกแต่ง
เป็นลวดลายยักเยื้องต่างๆ กัน  เป็นลักษณะเฉพาะของช่างวังหน้า  หรือหากมีซุ้มพระทวารหรือซุ้ม
พระบัญชรที่ ซ่อมสร้างขึ้นในชั้นหลัง  ก็จะท้าเป็นซุ้มบันแถลงหรือซุ้มทรงจั่ว  ขณะที่สกุลช่างวังหลวง
ท้าเป็นซุ้มยอดทรงปราสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คันทวยสกุลช่างวังหน้า 

ซุ้มพระทวารพระท่ีนั่งดุสิตมหา
ปราสาท  สกุลช่างวังหลวง 

ท้าเป็นซุ้มทรงปราสาท 

พระบัญชรหมู่พระวิมาน  สกุล
ช่างวังหน้า  ตกแต่งไม้แกะสลักท่ี
พนักและหูช้างกรอบพระบัญชร 

พระทวารหมู่พระวิมาน  สกุลช่างวัง
หน้า  ท้าช่องเปล่าไม่มีซุ้ม 

ตกแต่งด้วยหูช้างกรอบพระทวาร 



 เสานางจรัล  เสารองรับไขราท้าเป็นเสารูปกลม  ภายในอาจเป็นเสาไม้ก่อเครื่องปูนทับ  บัว
หัวเสาเป็นบัวกลุ่มแบบบัวหัวเสาสมัยอยุธยาตอนต้น  แตกต่างจากเสาในวังหลวง  ซ่ึงท้าเป็นเสาย่อมุม
ไม้สิบสอง  บัวหัวเสาเป็นบัวจงกลหรือบัวกลีบยาวแบบบัวหัวเสาสมัยอยุธยาตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถาปัตยกรรมสกุลช่างวังหน้า  แสดงเอกลักษณ์โดดเด่น  เป็นลักษณ์เฉพาะของตนเอง  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาปัตยกรรมในรัชสมัยสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ ๑  
ต่อมาแบบสถาปัตยกรรมมีความเคลื่อนคล้อยไปตามความนิยมร่วมสมัย  ความนิยมแบบสกุลช่างวัง
หลวงได้ปรากฏอยู่ในพระราชวังหน้าด้วย  เนื่องจากเจ้านายฝ่ายวังหลวงได้รับสถาปนาอุปราชาภิเษก
ขึ้นเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคล  ประกอบกับความเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหวทางศิลปกรรมที่พัฒนาไปตามความก้าวหน้าของสังคม  ท้าให้รูปแบบอาคารสถาปัตยกรรม
วังหน้าเปลี่ยนไปโดยล้าดับ  เท่าที่คงเหลืออยู่ในปัจจุบัน  อาจแบ่งได้เป็น ๓ ระยะ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  เป็น
เสาเคร่ืองก่อ  ย่อมุมไม้สิบสอง  บัวหัวเสา

แบบบัวจงกล 

เสาระเบียงหมู่พระวิมาน  พระราชวังบวร
สถานมงคล  เป็นเสากลม  เคร่ืองก่อ บัวหัว

เสาแบบบัวกลุ่ม 



พระราชมณเฑียรสถาน  อาคาร  และส่ิงก่อสร้างสมัยรัชกาลท่ี ๑ 
 

 พระท่ีน่ังศิวโมกขพิมาน 

 เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในชั้นแรกสมัยพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (พ.ศ. ๒๓๒๕ – 
๒๓๔๖)  ทรงสร้างพระราชวังบวรฯ  เม่ือ พ.ศ. ๒๓๒๕  ในรัชกาลที่ ๑  เดิมเป็นพระที่นั่งโถง (ไม่มีฝา)  
สร้างด้วยเครื่องไม้ มีขนาดเล็กกว่าพระที่นั่งปัจจุบัน  ลักษณะการสร้างกล่าวว่าถ่ายแบบมาจาก “พระ
ที่นั่งทรงปืน” คือ พระที่นั่งท้องพระโรงข้างท้ายพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยา  โดยมีขนาดและ
ผังต้าแหนที่ต้ังเป็นอย่างเดียวกัน๑  ตามต้าแหน่งเม่ือแรกสร้างพระที่นั่งศิวโมกขพิมานต้ังอยู่บริเวณ
ด้านหน้าสระน้้าขนาดใหญ่  ที่ก่ึงกลางสระเป็นที่ ต้ังของพระพิมานดุสิตา๒  หอพระที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูป  เช่นเดียวกับพระที่นั่งทรงปืนที่ต้ังอยู่ทางหน้าสระน้้าอันเป็นที่ต้ังของพระที่นั่งบรรยงก์รัต
นาศน์  ด้วยเหตุนี้คนทั้งหลายจึงเรียกพระที่นั่งศิวโมกขพิมานมาแต่ก่อนอีกชื่อหนึ่งว่า “พระที่นั่งทรง

ปืน”๓ 

 สมัยรัชกาลที่ ๑ พระที่นั่งศิวโมกขพิมานใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรง (แห่งแรก)  ลักษณะใช้
สอยสันนิษฐานว่าเป็นเช่นเดียวกันกับพระที่นั่งอมริทรวินิจฉัย  ท้องพระโรงของพระราชวังหลวง คือ 
ใช้เป็นที่ต้ังพระที่นั่งเศวตฉัตร (วังหน้า)  ส้าหรับสมเด็จพระมหาอุปราชประทับเสร็จออกขุนนาง  และ
ใช้เพ่ือการบ้าเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ  ในการบ้าเพ็ญพระราชกุศลคงพระราชทานพระที่นั่งเศวตฉัตรที่
ต้ังอยู่นั้นเป็นที่พระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนา ๔ 

ต่อมาเม่ือมีการสร้างหมู่พระวิมานที่ประทับใหม่ราว พ.ศ. ๒๓๓๒๕ สมเด็จพระมหาอุปราชจึง
เสด็จออกขุนนางที่มุขเด็จหมู่พระพิมานแทน  พระที่นั่งศิวโมกขวิมานจึงใช้เป็นแต่ที่บ้าเพ็ญพระราช
กุศลต่างๆ ต่อมาดังเดิม  เม่ือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทเสด็จสวรรคต ในปี พ.ศ. ๒๓๔๖ 

                                                                 

 ๑ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์. พิพิธภัณฑสาร เลม่ ๔ เร่ืองต านานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพฯ (กรม
ศิลปากร, ๒๔๗๙), ๓. 
 ๒ พระพิมานดุสิดาร้ือไปในรัชกาลท่ี ๒ แล้วสร้างพระท่ีนั่งรังสรรค์จุฬาโลกข้ึนแทนในรัชกาลท่ี ๓. 
 ๓ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ. “ต้านานวังหน้า,” ประชุมพงศาวดาร เล่ม 
๑๑ (ประชุมพงศาวดารภาคท่ี ๑๓ – ๑๔), (องค์การคเของคุรุสภา, ๒๕o๗), ๒๔. 
 ๔ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ. “ต้าแหน่งวังหน้า,” ประชุมพงศาวดาร เล่ม 
๑๑ (ประชุมพงศาวดารภาคท่ี ๑๓ – ๑๔), ๑๕๙. 
 ๕ เร่ืองเดียวกัน, ๒๙. 



ก็ได้ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศพ๖  ต้ังแต่รัชกาลที่ ๒ พระที่นั่งศิวโมกขพิมานใช้เป็นที่ประกอบพระราช
พิธีพิเศษต่างๆ ตลอดมา จึงเป็นเหตุให้เรียกว่า “พระที่นั่งทรงธรรม” ก็มี๗ 

ถึงสมัยรัชกาลที่ ๓ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ โปรดให้ปฏิสังขรณ์พระที่นั่งศิว
โมกขพิมาน  หรือเรียกได้ว่าสร้างขึ้นใหม่เนื่องจากทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาก  ครั้งนั้นทรงให้รื้อพระที่
นั่งหลังเดิมออกและขยายขนาดสร้างใหม่เป็นเครื่องก่ออิฐถือปูน ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ปรากฏ
ในปัจจุบันจึงเป็นแบบอย่างฝีมือช่างครั้งรัชกาลที่ ๓๘ คือท้าแบบอาคารโถง (มาท้าฝาครั้งจัดต้ังเป็น
พิพิธภัณฑ์ในรัชกาลที่ ๕) มีฝาเฉพาะด้านใต้และด้านตะวันตกเพราะเป็นเขตติดต่อกับฝ่ายใน ๙ มีห้อง
ระหว่างเสา ๑๒ ห้อง เสาในประธานเป็นเสาขนาดใหญ่ ทรงสี่เหลี่ยมหลบมุม ไม่มีบัวหัวเสาส่วนเครื่อง
อาคารคงเลียนแบบมาจากพระที่นั่งองค์เดิม เห็นได้จากยังคงรักษาแบบแผนสถาปัตยกรรมสกุลช่างวัง
หน้าครั้งรัชกาลที่ ๑ ไว้ได้ คือ โครงสร้างหลังคาท้าด้วยไม้ ท้าหลังคาขั้นเดียว (ไม่มีมุขลด มุขลด
ทางด้านหน้ามาสร้างเพ่ิมเติมในสมัยรัชกาลที่ ๕) มุงกระเบื้องไม่เคลือบสี ผืนหลังคาและปีกนกลาดต้่า 
ซ้อนลดหลั่นกันลงมา ๔ ชั้น ทั้งนี้เพราะเหตุว่าสร้างเป็นระที่นั่งโถงจึงท้าปีกนกกว้างเพ่ือป้องกันแดด
และฝน เครื่องประดับหลังคาแสดงฐานานุศักด์ิของอาคารชั้นสูงโดยตกตางด้วยช่อฟ้า ใบระกา และ
หางหงส์ เพราะเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงที่ประดิษฐานพระที่นั่งเศวตฉัตรมาแต่เดิม และแสดง
เอกลักษณ์อันเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะส้าหรับพระราชวังหน้า คือ ท้าเป็นเครื่องรวย มีแต่ “รวย” 
ทอดลงมาจากริมหัวไม้อกไก่มาสุดที่แปหัวเสาไม่มีนาคสะดุ้ง แบบที่เรียกว่า “รวยระกามอญ” และมุม
ชายคาปีกนกท้าเป็นนาคปักแทนหางหงส์  

ส่วนหน้าบันท้าด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกผูกลายเป็นภาพเทพพระเจ้าผู้
ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราหมณ์ทรงเทพพาหนะ  ด้านหน้าทางทิศตะวันออกท้าเป็นรูปพระนารายณ์ ๔ กร  
หัตถ์บนถือสังข์และดอกบัว  หัตถ์ล่างประคองอัญชลี  ทรงครุฑหยุดนาค  พ้ืนหลังเป็นลายเครือเถา
กระหนกเปลวและก้านขดออกเป็นรูปครุฑ  พ้ืนประดับกระจกสีน้้าเงินด้านทิศตะวันตกเป็นภาพพระ
พรหมทรงหงส์มี ๔ พักตร์  ๔ กร หัตถ์บนถือหนังสือและพวงประค้า  เคล้าลายเครือเถากระหนก
เปลวและก้านขดออกเป็นรูปหงส์  ปิดทองร่องกระจกสีน้้าเงินเป็นพ้ืน  ความหมายภาพ  คงสร้าง
ถวายเป็นพุทธบูชา หมายถึงเหล่าเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่กระท้าการสักการบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เนื่องจากท้าเป็นเครื่องตกแต่ง “พระที่นั่งทรงธรรม” 

                                                                 

 ๖ เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข้า บุนนาค) เรียบเรียง, สมเด็จฯกรมพระยาด้ารงราชานุภาพ ทรงตรวจช้าระ
และทรงนิพนธ์อธิบาย, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี ๑ (กรุงเทพฯ กรมศิลปากร, ๒๕๓๑), ๙๑. 
 ๗ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ.“ต้าแหน่งวังหน้า,” ประชุมพงศาวดาร เล่ม 
๑๑ (ประชุมพงศาวดารภาคท่ี ๑๓ – ๑๔), ๑๒๒. 
 ๘ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาด้ารงรานุภาพ. สาส์นสมเด็จเล่ม 
๑ (องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕o๕), ๓o. 
 ๙ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ.“ต้าแหน่งวังหน้า,” ประชุมพงศาวดาร เล่ม 
๑๑ (ประชุมพงศาวดารภาคท่ี ๑๓ – ๑๔), ๑๖๗. 



 ต่อมาสมัยรัชกาลที่ ๔ ปรากฏหลักฐานเอกสารว่าด้วย “ลักษณะการพระราชพิธีฝ่าย
พระราชวังบวรสถานมงคล” ระบุว่าสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดให้ใช้พระที่
นั่งศิวโมกขพิมานในการบ้าเพ็ญพระราชกุศลหลายประการ  เช่น  นักขัตฤกษ์สงกรานต์  ในวันเถลิง
ศกใช้เป็นที่พระสงฆ์ฉันและสดัปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ  ถวายพระราชกุสลแก่พระบวรราชวงศ์  
การพระราชพิธีวิสาขบูชา  ใช้เป็นที่พระสงฆ์สวดมนต์ สดัปกรณ์พระบรมอัฐิและรับถวายสลากภัตร  
การบวชนาคหลวงเดือน ๘ ใช้เป็นที่ท้าขวัญนาคและเป็นสถานที่พระสงฆ์ในการพระราชพิธีสารทเป็น
ต้น๑๐  

 นับต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔oo  เม่ือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  โปรดให้อัญเชิญพระเสริม
ลงมาจากหนองคาย ประดิษฐานไว้ยังพระแท่นเศวตฉัตรภายในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน  นับเป็น
พระพุทธรูปส้าคัญองค์หนึ่งของพระบวรราชวัง  ก็มีการพระราชกุศลเนื่องด้วยพระเสริมเพ่ิมเติมขึ้นอีก  
ดังโปรดให้หล่อเทียนพรรษา (ขี้ผึ้งหนัก ๑๕ ชั่ง ตัวเทียนรูปหกเหลี่ยมลายทรงข้าวบิณฑ์ทอง  ปลาย
เป็นบัวกลมปิดทองมีฉัตรทองอังกฤษปักยอด) ถวายเป็นพุทธบูชาไว้ยังพระที่นั่งศิวโมกขพิมานเล่ม ๑  
พร้อมถวายเครื่องเข้าพรรษา คือ พุ่มอย่างใหญ่คู่ ๑ ต้นไม้แก้วคู่ ๑ กระถางบัวคู่ ๑ รูปสัตว์ขี้ผึ้งปิดทอง
เงินคู่ ๑ กับธูปเทียนแพ๑๑ ในการพระราชพิธีวิสาขบูชาโปรดให้ ต้ังเครื่องนมัสการทองใหญ่ มีตะเกียง
เจือน้้ามันหอม น้้ามันจันทน์ น้้ามันกระดังงา น้้ามันงา น้้ามันมะพร้าว วันละ ๕ ตะเกียงต้ังที่พระเสริม 
เดิมมีแขวนโคมบูชาเนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสและที่ข้างพระ
ที่นั่งพุธไธสวรรย์แต่ ๒ แห่ง ภายหลังเม่ืออัญเชิญพระเสริมมาแล้วก็โปรดให้มีการประกวดประขันโคม
ที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมานด้วย๑๒ 

ต่อมาเม่ือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตในปี พ.ศ. ๒๔o๘  มีการอัญเชิญ
พระเสริมไปประดิษฐานยังพระวิหารวัดปทุมวนาราม พระที่นั่งศิวโมกขพิมานจึงว่างลง  ภายหลังคง
มิได้ใช้ในการพระราชพิธีเป็นพิเศษอีก  เนื่องจากมีพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยท้องพระโรงที่สร้างขึ้นใหม่ใน
รัชกาลที่ ๓ เป็นที่ประกอบการพระราชกุศลแทนอยู่แล้ว  แต่ได้ใช้ในราชการอ่ืนๆต่อมา  ดังมีผู้ทันเห็น
กล่าวว่าในปลายรัชกาลที่ ๔ ใช้เป็นที่ท้าพิธีกงเต๊ก  เม่ืองานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัว  และใช้เป็นที่หัดทหารแตร  ครั้งเม่ือสมเด็จกรมพระราชวังบวรบวรวิไชยชาญ ในรัชกาลที่ 
๕๑๓ 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ เม่ือสมเด็จกรมพระราชวังบวร บวรวิไชชาญ เสด็จทิวงคต  พระที่นั่งศิว
โมกขพิมานเป็นที่ว่างมาจนจัดเป็นพิพิธภัณฑสถานขึ้นในรัชกาลที่ ๕ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓o เรียกในครั้งนั้น

                                                                 

 ๑๐ กรมศิลปากร. ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ เล่ม ๑, พิมพ์คร้ังท่ี ๔ (พระนคร : ส้านักพิมพ์คลังวิทยา, ๒๕๑๕), 
๕๔๙ – ๕๗๔. 
 ๑๑ เร่ืองเดียวกัน, ๕๖๑ – ๕๖๒. 
 ๑๒ เร่ืองเดียวกัน, ๕๖o – ๕๖๑. 
 ๑๓ ประชุมพงศาวดารเล่ม ๑๑, ๑๖๗. 



ว่า “มิวเซียมหลวงที่วังหน้า” หรือ “ROYAL MUSEUM”  จึงได้มีการดัดแปลงท้าฝาพระที่นั่งและ
เพ่ิมเติมมุขลดด้านหน้าขึ้นในครั้งนั้น๑๔ 

 สมัยรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราช
มณเฑียรสถานทั้งหมดในวังหน้าต้ังขึ้นเป็นหอสมุดวชิรญาณและพิพิธภัณฑสถานส้าหรับพระนคร  จึง
พระราชทานพระที่นั่งศิวโมกขพิมานเป็นหอพระสมุดฯ ที่เก็บรวบรวมหนังสือประเภทเขียน อาทิ  
เอกสารใบลาน  สมุดข่อยและศิลาจารึก  และเสด็จพระราชด้าเนินเนื่องในการเฉลิมพระชนมพรรษา
ในปี พ.ศ. ๒๔๖๙๑๕  เม่ือครั้งเปิดเป็นหอพระสมุดฯคงได้มีการต่อเติมหลังคามุขลดซ่ึงสร้างขึ้นเม่ือครั้ง
รัชกาลที่ ๕ ซ้อนสูงขึ้นอีก  เพ่ือรับกับแนวหลังคาพระที่นั่งที่มีมาแต่เดิมในรัชกาลที่ ๓  ต่อมาสมัย
รัชกาลปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพระที่นั่งศิวโมกขพิมานเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการก่อน
ประวัติศาสตร์และห้องประวิติศาสตร์ชาติไทยส้าหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร ตามล้าดับ 
 สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงสร้างขึ้น เม่ือสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลในปี 
พ.ศ. ๒๓๒๕ ต้ังอยู่บริเวณด้านหน้าสระน้้าใหญ่เช่นเดียวกับพระที่นั่งทรงปืนในพระราชวังหลวงที่

พระนครศรีอยุธยา จึงเป็นเหตุให้คนทั้งหลายเรียกกันมาแต่ก่อนอีกชื่อหนึ่งว่า “พระที่นั่งทรงปืน”๑๖ 

 พระท่ีน่ังพุทไธสวรรย์ 

 สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๔๖) พระมหา
อุปราช กรมพระรางวัลบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ ๑ เดิมเข้าใจว่าทรงด้าริให้สร้างขึ้นส้าหรับ
ประกอบการพระราชพิธีต่างๆ เช่นเดียวกับพระมหาปราสาทในวังหลวง๑๗ แต่ในเวลาที่นั่งไม่ได้ลงมือ
สร้างหรือก้าลังสร้างอยู่นั้น ในปี พ.ศ. ๒๓๓๘ สมเด็จพระบวรราชเจ้าได้เสด็จน้าทัพไปขับไล่พม่าที่ยก
มาต้ังล้อมเมืองเชียงใหม่มีชัยชนะ เม่ือเสด็จกลับได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์พระพุทธรูปส้าคัญครั้งกรุง
เก่า อันเป็นศรีเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้นลงมายังพระนคร ๑๘ จึงทรงอุทิศพระที่นั่งองค์นี้ถวายเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ขนานนามตามนิมิตซ่ึงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปว่า “พระที่นั่งพุทธา  

สวรรย์”๑๙ (หมายถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้า) หรือในหนังสือเก่าบางแห่งออกนามว่า “พระที่นั่ง
สุทธาสวรรย์”๒๐ 

                                                                 

 ๑๔ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์. พิพิธภัณฑสาร เลม่ ๔ เร่ืองต านานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพ, ๓. 
 ๑๕ กรมศิลปากร. ของเก่าเล่าเร่ือง (พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๕๔๔), ๑๑๕ – ๑๑๘. 
 ๑๖ ประชุมพงศาวดารภาคท่ี ๑๓ (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลโท พระยาศรีสรราช
ภักดี ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๐๙), ๑๙. 
 ๑๗ สมเด็จฯ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานไว้ในพระนิพนธ์เร่ืองต้านานวังหน้า ดู ประชุม
พงศาวดาร เล่ม ๑๑, (พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๗), ๑๕๖. 
 ๑๘ กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญธรรม, 
๒๕๑๖), ๕๖๔ – ๕๖๕.  
 ๑๙  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมประกาศรัชกาลท่ี ๔ เล่ม ๑, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุ
สภาลาดพร้าว, ๒๕๒๘), ๓๓ – ๓๔. 



 ครั้งนั้นโปรดให้สร้างบุษบกจัตุรมุขยอดปรางค์ถวายเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์๒๑ 
บุษบกหลังนี้สร้างขึ้นด้วยฝีมือประณีต ภายหลังเม่ือมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไปประดิษฐานยังวัง
หลวงแล้ว สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ พระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคลใน
รัชกาลที่ ๓ จึงถวายไปไว้ยังวัดไพชยนต์พลเสพที่ทรงสร้างขึ้นที่ปากลัดนครเขื่อนขันธ์ (คลองลัดหลวง 
อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) ครั้งราชบัณฑิตยสภาท้าการปฏิสังขรณ์พระที่นั่งเม่ือ “.ศ. 
๒๔๖๗ คงพบแต่รากฐานบุษบกท้าเป็นห้องก่ออิฐถือปูนที่บริเวณใต้ถุนพระที่นั่งสูงจากพ้ืนดินขึ้นไป
จรดพ้ืนพระที่นั่ง ณ บริเวณห้องซ่ึงประดิษฐานบุษบกเดิม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพ่ือรับน้้าหนักบุษบก 
ส่อให้เห็นว่าเป็นบุษบกขนาดใหญ่และมีน้้าหนักมาก๒๒ ทั้งนี้คงสร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่ง ซ่ึงหมายถึง
พระที่นั่งองค์นี้สร้างส้าเร็จภายหลังจากอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ลงมาจากเมืองเหนือแล้ว  

 นอกจากนี้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทยังโปรดให้เขียนภาพจิตรกรรมเทพชุมนุม
และพระพุทธประวัติถวายเป็นพุทธบูชา และคงใช้พระที่นั่งพุทไธสวรรย์เป็นที่ประกอบการพระราชพิธี
ในวังหน้าตามพระราชด้าริเดิมสืบมา เช่น ใช้ในการพระราชพิธีตรุษ สารทและโสกันต์ลูกเธอ ๒๓ รวมถึง
ใช้เป็นที่ทรงเครื่องใหญ่ (ตัดผม) ดังปรากฏความในหนังสือนิพพานวังหน้า คราวสมเด็จพระบวรราช
เจ้าตรัสลาพระที่นั่งเม่ือใกล้จะเสด็จสวรรคตว่า  
 “...จึงโศกสั่งพระที่นั่งสุทธาสวรรย์  
 ว่าแต่วันนี้จะลาระหาโหย  
 เคยจ าเริญเมาฬีสวัสด์ิโดย  
 โอ้จะโอยโอษฐ์ร่ าระก าครวญ...   

 เม่ือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. ๒๓๔๖ พระราชวังบวร
สถานมงคลว่างมาจนถึง พ.ศ. ๒๓๕๒ เป็นเวลากว่า ๗ ปี ระหว่างนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชมีพระราชด้าริว่า พระพุทธรูปเงินทองของบูชามีอยู่ในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์มาก ทิ้งไว้
ผู้ร้ายจะลักเอาไปเสีย จึงโปรดให้เชิญพระพุทธสิหิงค์กับทั้งพระพุทธรูปอ่ืนๆลงมาไว้ในพระอุโบสถวัด  

พระศรีรัตนศาสดาราม๒๕ พระพุทธสิหิงค์ยังคงประดิษฐาน ณ วังหลวงมาจนถึงรัชกาลที่ ๔ จึงโปรดให้
อัญเชิญกลับมายังวังหน้า  

                                                                                                                                                                                          

 ๒๐  สุจิตต์ วงเทศ, นิพพานวังหน้า, (กรุงเทพฯ : บริษัทพิฆเนศ พร้ินต้ิง เซ็นเตอร์ จ้ากัด, ๒๕๔๓), ๒๐. ; 
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๑, 
(พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๕), ๑๐๗ – ๑๐๘. 
 ๒๑ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ 
เล่ม ๒ (พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๕), ๕๗. 
 ๒๒ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ 
เล่ม ๖ (พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๔), ๑๐๔. 
 ๒๓ ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๑๑, ๑๕๗. 
 ๒๔ สุจิตต์ วงษ์เทศ, นิพพานวังหน้า, ๒๐.  



 ในรัชกาลที่ ๒ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ (พ.ศ. ๒๓๕๒ – ๒๓๖๐) ด้าริว่าพระที่
นั่งพุทธาสวรรย์ว่างอยู่ จึงโปรดให้ย้ายบุบยกยอดปรางค์ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์เดิมไปไว้ ณ ที่
แห่งอ่ืน แล้วให้ต้ังพระที่นั่งเศวตฉัตร แปลงพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ เป็นท้องพระโรงที่เสด็จออกแขก
เมือง และเป็นที่ส้าหรับพระสงห์ถวายพระธรรมเทศนาในวันอุโบสถหรือในการพระราชพิธีทางศาสนา 
ต่อมาเม่ือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์สวรรคต ก็ประดิษฐานพระศพบ้าเพ็ญพระราชกุศล 
ณ พระที่นั่งพุทธาสวรรย์๒๖ 

 สมัยรัชกาลที่ ๓ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ (พ.ศ. ๒๓๖๗ – ๒๓๗๕) ได้รับ
พระราชทานอุปราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคล วังหน้า สร้างขึ้น
มาแล้วเป็นเวลา ๔๐ ปีเศษ เวลานั้นพระราชมณเฑียรสถานคงช้ารุดทรุดโทรมไปโดยมาก จ้าเป็นต้อง
บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ พระที่นั่งพุทธาสวรรย์ก็คงมีการซ่อมแซมขึ้นใหม่ในคราวเดียวกัน จึงปรากฏ
ร่องรอยฝีมือช่างครั้งรัชกาลที่ ๓ ปะปนอยู่มาก สมเด็จฯ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพทรงต้ังข้อสังเกต
แบบอย่างมือช่างที่ท้าครั้งนั้นว่า มีการรื้อเครื่องบนท้าใหม่ เปลี่ยนหลังคาพาไล ต่อเป็นเฉลียงเสาลอย 
ส่วนผนังข้างบนท้าคอสองโดยรอบ ซุ้มประตูหน้าต่างท้าใหม่ทั้งหมด และตรัสชมว่าการปฏิสังขรณ์ครั้ง
นั้นท้าได้อย่างน่าชม คือ ของเดิมสิ่งใดที่ดีก็รักษาไว้ได้หมดทุกอย่าง เป็นต้นว่าเครื่องไม้กรอบและบาน
ประตูหน้าต่าง คันทวยที่รับชายคา เพดานไม้จ้าหลัก และภาพจิตรกรรมฝาผนังยังคงอยู่ครบถ้วน มี
การซ่อมเติมแต่เฉพาะส่วนที่ช้ารุดขาดหายไป จึงยังคงเห็นของเดิมที่ท้าโดยประณีตบรรจงมาจนถึง
ปัจจุบัน๒๗ 

 ครั้งนั้นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างพระที่นั่งท้องพระโรงขึ้นใหม่ที่
บริเวณมุขหน้าหมู่พระวิมานทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งพุทธาสวรรย์ พระราชทานนามว่าพระที่
นั่งอิศราวินิจฉัย จึงโปรดให้ย้ายพระแท่นเศวตฉัตรจากพระที่นั่งพุทธาสวรรย์ไปไว้ยังพระที่นั่งท้องพระ
โรงแห่งใหม่๒๘ ทั้งนี้คงโปรดให้พระที่นั่งพุทธาสวรรย์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปดังเดิม ยังปรากฏว่า
โปรดให้สร้างตู้พระธรรมส้าหรับใส่พระไตรปิฎกต้ังในพระที่นั่งพุทธาสวรรย์ขึ้นใหม่ ๓ ใบ เป็นตู้ ๒ 
ตอน ขนาดใหญ่ ประดับด้วยลายเขียนสีและลายรดน้้าเรื่องรามเกียรต์ิ ซ่ึงยังคงอยู่ในพระที่นั่งมาจนถึง
ทุกวันนี้ สันนิษฐานว่าครั้งนั้นได้ใช้พระที่นั่งพุทธาสวรรย์เป็นที่ส้าหรับสงฆ์เล่าเรียนหนังสือเช่นเดียวกับ
วังหลวงให้บอกหนังสือพระสงฆ์สามเณรที่ในพระมหาปราสาทด้วย๒๙ 

                                                                                                                                                                                          

 ๒๕ ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๑๑, ๑๕๗ ; สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรม
พระยาด้ารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม ๑๑, (พระนคร : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๔), ๑๒๑ – ๑๒๒. 
 ๒๖ ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๑๑, ๖๙, ๑๕๗ – ๑๕๘. 
 ๒๗ เร่ืองเดียวกัน, ๗๖, ๑๕๙ – ๑๖๐. 
 ๒๘ เร่ืองเดียวกัน, ๑๖๐. 
 ๒๙ เร่ืองเดียวกัน, ๑๖๑ ; ราชบัณฑิตยสภา, อธิบายว่าด้วยหอพระสมุดวชิรญาณแลพิพิธภัณฑสถาน
ส าหรับพระนคร, (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๐), ๑๒. 



 สมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้า
จุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ขึ้นเป็นที่สมเด็จพระมหาอุปราช แต่ให้พระเกียรติยศอย่าง
พระมหากษัตริย์ เฉลิมพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๐๘) 
ดังนั้นในพระราชวังบวรสถานมงคลจึงเกิดธรรมเนียมอย่างใหม่ สร้างขึ้นเป็นพระเกียรติยศเฉพาะ
ส้าหรับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเหนือกว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้าแต่ก่อนมาหลาย
ประการ สิ่งหนึ่งคือมีการสร้างปราสาทขึ้นเป็นครั้งแรกในวังหน้า โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้าง “พระที่นั่งคชกรรมประเวศ” เป็นพระที่นั่งทรงปราสาทเครื่องยอดซ้อน ๕ ชั้น 
สร้างด้วยเครื่องไม้ มีลักษณะเช่นเดียวกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ในพระบรมมหาราชวัง โดยต่อชาลา
หน้ามุขพระที่นั่งพุทธาสวรรย์สร้างขึ้นเป็นฐานปราสาท พระที่นั่งคชกรรมประเวศอยู่มาจนสมัยรัชกาล
ที่ ๕ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดมาก เคยท้าพระราชพิธีพืชมลคลบน
พระที่นั่งองค์นี้ครั้งหนึ่ง ต่อมาช้ารุดผุพังจนไม่สามารถบูรณปฏิสังขรณ์ได้ จึงโปรดให้รื้อลง ยังคงเหลือ
แต่ฐานพระที่นั่งกับเกยช้างอยู่ข้างหน้าถึงบัดนี้๓๐ 

 การซ่ึงมีขึ้นส้าหรับพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ยังปรากฏว่า
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับมาประดิษฐานยังพระที่นั่ง
พุทธาสวรรย์ เพ่ือเป็นพระพุทธรูปส้าคัญส้ารับวังหน้า แต่เดิมเม่ืออัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ลงไปอยู่วัง
หลวงในรัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๓ นั้น ทางวังหน้าได้รื้อบุษบกยอดปรางค์ที่เคยประดิษฐานพระพุทธ
สิหิงค์ย้ายไปที่อ่ืนเสียแล้ว เม่ืออัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับขึ้นมา จึงปรากฏว่าต้องประดิษฐานพระ
พุทธสิหิงค์ไว้บนแท่นดาดเพดาน๓๑ เป็นการชั่วคราว ประจวบกับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพล
เสพ ทรงสถาปนาวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) ขึ้นใหม่ในวังหน้า วัดนั้นยังไม่มีพระ
ประธานเพราการสร้างยังค้างอยู่ สันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด้าริให้
บูรณปฏิสังขรณ์เพ่ือจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไปประดิษฐานเป็นพระประธาน จึงโปรดให้เข้าฟ้าอิ
ศราพงศ์อ้านวยการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ๓๒ โดยให้ก่อฐานชุกชีที่จะต้ังบุษบกกลางพระอุโบสถ และ
เขียนเรื่องต้านานพระพุทธสิหิงค์ที่ฝาผนัง แต่การค้างอยู่จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเต้า
อยู่หัวเสด็จสวรรคต จึงมิได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไป๓๓ พระพุทธสิหิงค์จึงยังคงประดิษฐาน ณ พระที่
นั่งพุทธาสวรรย์สืบต่อมาถึงปัจจุบัน บุษบกซ่ึงประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์บัดนี้อาจเป็นของสร้างขึ้น
ใหม่ ครั้งสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๔๒๙) ในรัชกาลที่ ๕ เนื่องจากสมัย
รัชกาลที่ ๔ ทรงเตรียมอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไปประดิษฐานยังวัดพระแก้ววังหน้า จึงอาจจะยังคง

                                                                 

 ๓๐ ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๑๑, ๘๖ – ๘๗, ๑๗๐ ; สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สม
เด็จฯ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ, สาสน์สมเด็จ เล่ม ๒, ๑๗๙. 
 ๓๑ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ 
เล่ม ๑, ๑๔๗. 
 ๓๒ เร่ืองเดียวกัน, ๑๔๕ – ๑๔๖. 
 ๓๓ ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๑๑, ๑๒๘ – ๑๒๙. 



ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์บนพระแท่นดาดเพดานเป็นอย่างชั่วคราว ถึงสมัยสมเด็จกรมพระราชวัง
บวรวิไชยชาญซ่ึงทรงช้านาญการช่างอย่างยิ่งพระองค์หนึ่ง เม่ือมีมีเหตุด้าริจะย้ายพระพุทธสิหิงค์ไปไว้
ยังที่อ่ืนใดแล้ว จึงน่าจะโปรดให้สร้างบุษบกองค์ปัจจุบันถวายไว้เป็นพุทธบูชาในเวลาต่อมา  

 เม่ือพุทธศักราช ๒๓๙๖ ครั้นอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับมาประดิษฐานยังพระที่นั่งพุทธา
สวรรย์แล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เปลี่ยนนามพระที่นั่งพุทธาสวรรย์เป็น 
“พระที่นั่งพุทไธสวรรย์” ตามความในประกาศ ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งประกาศแจ้งแก่พระบรมวงศานุวงศ์
และข้าราชการทราบฉบับหนึ่งแจ้งแก่พระสงฆ์ผู้มีสมณศักด์ิ มีความคล้ายคลึงกัน คือ  

 

ประกาศนามพระท่ีน่ังสุทไธสวรรย์ 
แลพระท่ีน่ังพุทไธสวรรย์ 

 ด้วยพระธรรมการบดี ศรีวิสุทธสาสนวโรประการ จางวางกรมธรรมการ รับพระบรมราช
โองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า พระที่นั่งสุทธาสวรรย์   ที่เรียกกันมาแต่ก่อนนั้น
หาถูกไม่ ทรงพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ แปลเป็นค าไทยว่าพระที่นั่งไอสวรรย์โถง
ไม่มีฝาบัง 

 อนึ่ง พระที่นั่งพุทธาสวรรย์ในพระบวรราชวังนั้น ถ้าข้าราชการทูลละอองธุลีพระบาทในพระ
บรมราชวัง จะกราบบังคมทูลพระกรุณาในพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะต้องออกนาม
พระที่นั่งนั้นแล้ว ให้กราบทูลว่าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ อย่าทูลว่าพระที่นั่งพุทธาสวรรย์ ต้ังแต่นี้ไปให้
เจ้าต่างกรมแลยังไม่ได้ต้ังกรม แลข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย ฝ่ายทหารพลเรือน กรมฝ่ายหน้าฝ่ายใน ให้
เรียกนามพระที่นั่งสุทธาสวรรย์นั้นว่าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ให้เรียกนามพระที่นั่งพุทธาสวรรย์นั้นว่า
พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ตามรับสั่ง อย่ากราบทูล อย่าเรียกให้ผิดพระราชบัญญัตินี้ไป ถ้ากราบทูล ถ้า
เรียกให้ผิดนามพระราชบัญญัติไปแล้ว จะมีโทษแก่ผู้นั้นหมายตามรับสั่ง  

 

ประกาศให้เรียกชื่อ 
พระท่ีน่ังสุทธาสวรรย์ว่าพระท่ีน่ังสุทไธสวรรย์  

พระท่ีน่ังพุทธาสวรรย์ให้เรียกว่าพระท่ีน่ังพุทไธสวรรย์  

 ด้วยพระธรรมการบดีศรีวิสุทธสาสนวโรประการ จางวางกรมพระธรรมการ รับพระบรมราช
โองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ที่เรียกกันมาแต่ก่อนนั้นหา
ถูกไม่ ทรงพระราชทานนามใหม่ว่าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ แปลเป็นค าไทยว่าพระที่นั่งไอสวรรย์โถงไม่มี
ฝาบัง อนึ่ง พระที่นั่งพุทธาสวรรย์ในพระบวรราชวังนั้น ถ้าพระราชาคณะ พระครู ฐานา เปรียญ เจ้า
อธกิารอันดับจะถวายพระพะในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะต้องออกนามพระที่นั่งนั้น

                                                                 

๓๔ พระท่ีนั่งบนก้าแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก 



แล้ว ให้ถวายพระพรว่าพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ อย่าถวายพระพรว่า พุทธาสวรรย์ ต้ังแต่นี้ไปให้
พระราชาคณะ พระครู ฐานา เปรียญ อันดับ เรียกนามพระที่นั่งสุทธาสวรรย์นั้นว่าพระที่นั่งสุท ไธ
สวรรย์ ให้เรียกนามพระที่นั่งพุทธาสวรรย์นั้นว่า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ตามรับสั่ง อย่าให้พระราชา
คณะ พระครู ฐานา เปรียญ อันดับ ถวายพระพรเรียกให้ผิดพระราชบัญญัตินี้ไปได้เป็นอันขาด ถ้า
ถวายพระพรเรียกให้ผิดนามไปแล้ว จะมีโทษกับพระราชาคณะ ฐานานุกรม เปรียญ อันดับ ผู้นั้น 
หมายมา ณ วันพุธ เดือน ๖ แรม ๑  ค่ า ปีฉลูเบ็ญจศก   

 

 สมัยรัชกาลที่ ๕ เม่ือสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทิวงคตในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศยกเลิกต้าแหน่งพระมหาอุปราช กรม
พระราชวังบวรสถานมงคล จึงสิ้นสุดต้าแหน่งวังหล้าลงแต่เพียง ๕ รัชกาล ครั้นพระราชวังบวรสถาน
มงคลว่างลงใน พ.ศ. ๒๔๓๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ใช้พระที่นั่ง ๓ องค์
ด้านหน้า คือ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์และพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยเป็นที่ต้ังของหอ
พระสมุดวชิรญาณและพิพิธภัณฑสถาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์เม่ือดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑสถานยังคง
เป็นที่ประดิษฐานและจัดแสดงพระพุทธรูป ตู้พระไตรปิฎก ฯลฯ และเป็นสถานประกอบการพิธีต่อมา
ดังเดิม 

 ถึงสมัยรัชกาลที่ ๗ เม่ือ พงศ. ๒๔๗๖ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ทรุดโทรมลงมาก ราชบัณฑิตย
สภาซ่ึงเป็นผู้จัดการดูแลพิพิธภัณฑสถานจึงจัดการซ่อมบูรณะขึ้นใหม่ ครั้งนั้นคงมีการซ่อมเครื่องบน
หลังคา ดังปรากฏในเอกสารว่ามีการเจาะตรวจดูเสาหลังคาพาไล ตลอดจนซ่อมพ้ืนพระที่นั่งทั้งปวง 
เป็นเหตุให้พบฐานพระที่นั่งบุษบกยอดปรางค์ดังกล่าวมาแล้วในข้างต้น  

 ในรัชกาลปัจจุบัน (รัชกาลที่ ๙) มีการซ่อมบูรณะพระที่นั่งพุทไธสวรรย์หลายครั้ง คือ พ.ศ. 
๒๕๐๐ มีการเขียนซ่อมลายรดน้้าบานประตูด้านหน้าขึ้นใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๒ เขียนซ่อนลายรดน้้าและ
บายเขียนสีหน้าต่างพระที่นั่งทั้งหมด พ.ศ. ๒๕๑๔ เขียนซ่อมจิตรกรรมภายในผนังด้านทิศใต้ พ.ศ. 
๒๕๑๖ เขียนซ่อมจิตรกรรมฝาผนังทิศเหนือและทิศใต้ พ.ศ. ๒๕๒๕ ในวาระครบรอบกรุงรัตนโกสินทร์ 
๒๐๐ ปี มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ โดยซ่อมแซมเครื่องบนหน้าบันทาสีและเปลี่ยนกระจกใหม่ 
เขียนซ่อมจิตรกรรมภายใน และ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมศิลปากรได้ท้าการซ่อมลงรักปิดทองลายรดน้้าบาน
ประตูหน้าต่างใหม่ทั้งหมด ดังที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ 

 ลักษณะทางศิลปกรรมของพระที่นั่งพุทไธสวรรย์แม้ว่าจะสถาปนาขึ้นต้ังแต่ครั้งรัชกาลที่ ๑ 
แต่จากรูปลักษณะภายนอกแสดงถึงศิลปกรรมซ่ึงได้ซ่อมแปลงแล้วเม่ือครั้งรัชกาลที่ ๓ ดังสมเด็จฯ เจ้า
ฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงวินิจฉัยไว้ในพระนิพนธ์สาส์นสมเด็จตอนหนึ่งว่า “พระที่นั่งพุทไธ
สวรรย์ดูท่วงทีไม่เป็นฝีมือรัชกาลที่ ๑ เสียเลย เพราะมีเสาระเบียงสี่เหลี่ยมโตๆ ก่ออิฐทับหลังบน
ตะพานไม้ไว้คอสองที่หลังคาต่อ ช่างเหมือนวัดบวรสถานเสียจริงๆ แต่ฝีมือปรากฏแน่อยู่ที่เขียนข้างใน 

                                                                 

๓๕ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ประชุมประกาศรัชกาลท่ี ๔ เล่ม ๑, ๓๓ – ๓๔. 



เป็นฝีมือช่างรัชกาลที่ ๑ แท้ แลเป็นฝีมืออย่างเอกน่าชมอย่างยิ่ง (มีซ่อมเสียแล้วหลายห้อง แต่ผู้ซ่อมก็
เป็นช่างฝีมือดีๆพอดูได้) ถ้าไม่มีรูปเขียนข้างในนั้นเป็นพยานอยู่แล้ว อยากจะค้านว่าท้ารัชกาลที่ ๓ ถ้า
จะมีใครมาบอกว่ากรมพระรางวังบวรมหาศักดิพลเสพทรงท้าระเบียงต่อออกมาแล้วจะต้องร้องเออ
ยาวทีเดียวด้วยความโล่งใจ”๓๖ 

 พระที่นั่งพุทไธสวรรย์มีขนาด ๑๑ ห้อง ต้ังในแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก ตัวอาคารยกพ้ืน
สูง เชิงผนังด้านนอกท้าเป็นฐานปัทม์ท้านองเดียวกับพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง 
ประกอบด้วยพาไลและเสาเหลี่ยมตามแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๓ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระ
ยานริศรานุวัดติวงศ์ สันนิษฐานว่าเดิมในรัชกาลที่ ๑ น่าจะเป็นเสาไม้หรือเสาไม้ผนวกกับปูนปั้นและ
บัวปลายเสาเป็นบัวคลุ่มอย่างเดียวกับพาไลหมู่พระวิมาน แต่ของเดิมคงจะผุพังไปจึงก่อเป็นเสา
สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ขึ้นใหม่เม่ือรัชกาลที่ ๓๓๗ คันทวยมีลักษณะพิเศษเฉพาะของสกุลช่างวังหน้าครั้ง
รัชกาลที่ ๑ ท้าเป็นรูปนาคพันเก่ียวด้วยเถาพันธุ์พฤกษาเป็นจังหวะอย่างงดงาม พบได้ใน
สถาปัตยกรรมซ่ึงสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงสถาปนาขึ้นหลายแห่ง อาทิเช่น พระ
อุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ และพระอุโบสถวัดสุวรรณ
ดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น  

 ด้านหน้าพระที่นั่งมีชาลากว้างเดิมเป็นฐานพระที่นั่งคชกรรมประเวศ ด้านหลังมีระเบียง
แคบๆ มีบันไดทางขึ้น ๒ ข้างทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีประตูทางเข้าออกด้านละ ๓ ประตู ประตู
ขนาดใหญ่ที่ก่ึงกลางด้านหน้ากล่าวกันว่าเป็นทางเสด็จของพระมหาอุปราช ที่ เชิงบันไดด้านขวาของ
พระที่นั่งยังมีเกยพระราชยานปรากฏสถาปนาขึ้นหลายแห่ง อาทิเช่น พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ พระอุโบสถวัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ และพระอุโบสถวัดสุวรรณดาราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น  

 ด้านหน้าพระที่นั่งมีชาลากว้างเดิมเป็นฐานพระที่นั่งคชกรรมประเวศ ด้านหลังมีระเบียง
แคบๆ มีบันไดทางขึ้น ๒ ข้างทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีประตูทางเข้าออกด้านละ ๓ ประตู ประตู
ขนาดใหญ่ที่ก่ึงกล่าวด้านหน้ากล่าวกันว่าเป็นทางเสด็จของพระมหาอุปราช ที่เชิงบันไดด้านขวาของ
พระที่นั่งยังมีเกยพระราชยานปรากฏอยู่เป็นส้าคัญ ส่วนประตูด้านข้างซ้าย – ขวา เป็นทางเข้าออก
ส้าหรับข้าราชบริพาร ประตูด้านหลังเข้าใจว่าเป็นทางเข้าออกของฝ่ายใน ดังนั้นในการพระราชพิธีจึง
ปรากฏว่าฝ่ายหน้า (ฝ่ายชาย) อยู่ทางด้านนอก และฝ่ายใน (ฝ่ายหญิง) อยู่ทางด้านหลัง ย้าเป็นสัดส่วน
จากกันด้วยการก้ันฉากแบแล ทั้งนี้คงเป็นเหตุให้ ต้ังบุษบกพระพุทธสิหิงค์ค่อนไปทางด้านหน้าเกือบถึง
ก่ึงกลางพระที่นั่ง 

                                                                 

 ๓๖ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ 
เล่ม ๑, ๓๐. 
 ๓๗ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ 
เล่ม ๒, ๒๙๒. 



 องค์ประกอบอ่ืนๆของอาคารมีลักษณะสืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น นิยมเจาะ
หน้าต่างถี่ มีหน้าต่างข้างละ ๑๑ บาน เพ่ือให้แสงสว่างเข้าสู่ภายในได้เต็มที่ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ เชื่อว่า
ยงัไม่ท้าซุ้มหน้าต่างเช่นเดียวกับหมู่พระวิมาน๓๘ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ คงมาต่อเติมขึ้นเป็นซุ้มบัน
แถลงดังปัจจุบัน ลวดลายประดับบานประตูหน้าต่างด้านนอกและด้านในมีลักษณะสอดคล้องกับการ
ใช้สอยอาคาร โดยที่บานประตูหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรดน้้ารูปต้นไม้และเชิงเทียนเครื่อ งบูชา เป็น
ท้านองต้นไม้เงินต้นไม้ทองอันถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธสิหิงค์ซ่ึงประดิษฐานอยู่ภายใน ส่วนด้าน
ในบานประตูเขียนสีเป็นรูปเทวดายืนเหนือมารแบกถืออาวุธต่างๆอยู่ในฐานะเทพผู้พิทักษ์ ส่วนบาน
หน้าต่างท้าเป็นเทวดายืนแท่นถวายอัญชลี แสดงถึงเหล่าเทพยดาซ่ึงเสด็จมาบูชาพระพุทธเจ้าอันมีรูป
จ้าลองอยู่ภายในพระที่นั่ง 

 ส้าหรับเครื่องบนอาคารมีการซ่อมแปลงโดยก่ออิฐถือปูนเป็นผนังคอสองโดยรอบ มีลวดลาย
ปั้นปูนประดับเป็นลายเฟ่ืองอย่างจีนคล้ายคลึงกับคอสองพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสซ่ึงสมเด็จ
พระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงสถาปนาขึ้น ดังนั้นจึงเป็นส่วนที่แก้ไขแล้วในรัชกาลที่ ๓ ลักษณะ
เดิมในรัชกาลที่ ๑ น่าจะได้แก่การท้าหลังคาซ้อน ๒ ชั้น ซ่ึงแตกต่างไปจากพระที่นั่งภายในวังหน้า
ทั่วไปที่มักท้าหลังคาเพียงชั้นเดียว ทั้งนี้คงเนื่องจากสร้างถวายเป็นพุทธบูชา จึงสร้างซ้อนชั้นขึ้นเป็น
พิเศษ มีการประดับตกแต่งตามฐานานุศักด์ิด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ การประดับเครื่องบนอาคาร
เป็นแบบอย่างของสกุลช่างวังหน้าโดยแท้ คือ ท้าแบบเครื่องรวย ไม่มีนาคสะดุ้ง หน้าบันไม้แกะเป็น
ของเดิมในรัชกาลที่ ๑ แต่ละด้านท้าเป็นรูปพระพรหมสถิตในพิมาน ๓ หลัง แวดล้อมด้วยลายก้านขด 
ส่วนปลาย ของลายออกเป็นรูปหงส์ (พาหนะของพระพรหม) และรูปพระพรหมถวายอัญชลี เรียงซ้อน
ต่อเนื่องขึ้นไปจนถึงส่วนยอดของหน้าบัน นอกจากนี้ยังมีรูปพระพรหมจ้าหลักลอยตัวประดับอยู่ เหนือ
ฐานกระจัง รวบรูปพระพรหม ที่หน้าบันทั้งสิ้นด้านละ ๒๐ องค์ ทั้งนี้อาจหมายถึงรูปพรหม ๑๖ และ
อรูปพรหม ๔ หรืออาจมีคติเก่ียวเนื่องกับนามพระที่นั่ง “สุทธาสวรรย์” อันเป็นนามเดิม ซ่ึงมี
ความหมายโดยนัยว่า “ที่ประทับอันวิสุทธ์ิ” โดยอาจหมายถึงพรหมชั้นสุทธาวาส (สุทธาวาสหมายถึงที่
อยู่ของผู้บริสุทธ์ิ) อันเป็นชั้นสูงสุดของรูปพรหมก็เป็นได้ 
 การประดับที่นับว่าเป็นของแปลกคือ บริเวณก่ึงหน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ติดยันต์
อรหันต์แปดทิศหรือคนจีนเรียกว่า “โป้ยก่วย” (ภาษาจีนกลางเรียกว่า “ปาก้ัว”) ตามความเชื่อของจีน
ใช้เป็นเครื่องรางป้องกันภยันตรายจากภูตผีปีศาจ ทั้งยังบันดาลให้เกิดโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง 
เป็นของสร้างขึ้นสมัยใดไม่ปรากฏ อาจท้าขึ้นใหม่เม่ือซ่อมบูรณะใหญ่ครั้งรัชกาลที่ ๓ ซ่ึงเป็นช่วงที่นิยม

ศิลปะและคติการประดับสถาปัตยกรรมตามแบบจีน 

 

 

                                                                 

 ๓๘ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จ 
เล่ม ๑, ๑๘๙. 



 จิตรกรรมพระท่ีน่ังพุทไธสวรรย์   

 จิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์นับถือกันว่ามีฝีมือช่างเป็นเยี่ยมแห่งหนึ่งใน
กระบวนจิตรกรรมที่สร้างขึ้น เม่ือครั้งรัชกาลที่ ๑ งานจิตรกรรมที่นี่แสดงออกถึงการริเริ่มสร้างสรรค์
อย่างใหม่ของสกุลช่างต้นกรุงรัตนโกสินทร์อันต่างไปจากงานจิตรกรรมครั้งกรุงศรีอยุธยา โดยนิยมใช้สี
เข้มคล้้า เป็นพ้ืนและเขียนภาพบุคคลด้วยสีอ่อนนวล ขณะที่จิตรกรรมสมัยอยุธยามักนิยมใช้สีอ่อนจาง
เป็นพ้ืนและเขียนภาพบุคคลด้วยสีเข้มเพ่ือขับเน้นให้ภาพเด่นชัด ภาพบุคคลแสดงถึงบุคลิกที่โอ่อ่าผ่า
เผย อ่อนหวาน สง่างามเป็นผู้ ดี ขณะเดียวกันก็แสดงความเข้มแข็ง ความเป็นนักรบ สะท้อนให้เห็นถึง
จิตวิญญาณที่ห้าวหาญภาคภูมิของบรรพบุรุษในยุคแห่งการก่อบ้านสร้างเมืองได้เป็นอย่างดี 

 การวางภาพสืบเนื่องจากจิตรกรรมสมัยอยุธยา โดยนิยมเขียนภาพเทพชุมนุมเหนือกรอบ
ประตูหน้าต่างและผนังส่วนล่างเขียนเป็นเรื่องพุทธประวัติ  

 ภาพเทพชุมนุม แบ่งตามล้าดับภพภูมิเป็น ๔ ชั้น ชั้นล่าง ๓ ชั้น เขียนเป็นเทพยดา แสดงถึงเท
วโลกทั้ง ๖ มีพระอินทร์เป็นประธานเหนือเทพทั้งปวงแสดงอยู่ในชั้นที่ ๓ ชั้นล่างสุดเขียนเป็นภาพ
เทพยดา ครุฑ ยักษ์และนาค หมายถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา (สวรรค์ชั้นต้่าสุด) ซ่ึงมีท้าวจาตุ
มหาราช (จ้าวแห่งภูมิ เทวดา ยักษ์และนาค) ครอบครองเป็นใหญ่ ชั้นบนเขียนเป็นรูปพรหม ๔ หน้า 
หมายถึงพรหมโลกทั้ง ๑๖ ต่อจากชั้นพรหมเขียนเป็นรูปฤษี นักสิทธ์ิ วิทยาธร และคนธรรพ์ ซ่ึงนับถือ
กันว่าเป็นผู้มีฤทธิ์หรือเป็นพวกก่ึงเทพ สามารถเหาะเหินไปในอากาศและเทวโลกด้วยอ้านาจฌานหรือ
วิชา 

 ภาพพระพุทธประวัติล้าดับเรื่องจากภาพอภิเษกพระพุทธบิดาและพระพุทธมารดา ที่บริเวณ
ผนังสกัดหลังระหว่างช่องประตูกลางกับช่องประตูด้านทิศเหนือ เวียนทักษิณาวัตรมาจนจบถึงภาพ
ถวายพระเพลิงและแจกพระบรมสารีริกธาตุ รวม ๒๘ ห้อง ซ่ึงนับว่ารวบรวมเรื่องราวพระพุทธประวัติ
ไว้ได้มากที่สุดแห่งหนึ่งดังนี้ 

 ห้องที่ ๑ อภิเษกสุทโธทนะราชกุมารกับพระนางสิริมหามายา 

 พระนางสิริมหามายารับมณีปิลันธคีวาลังกาภรณ์ ประทับพระราชยานไปยังสวนอโศก อโศก 
กรุงเทวหะ ทรงอภิเษกกับสุทโธทนะราชกุมาร  

 ห้องที่   ประสูติพระโพธิสัตว์ 

 พระอินทร์ทูลอัญเชิญสันตุสิตเทวราชจุติ พระนางสิริมหามายาทรงพระสุบินนิมิต ทรงมีพระ
ประสูติกาลภายใต้ร่มสาละ สวนลุมพินี  

 ห้องที่   สิทธัตถะกุมารในปฐมวัย  

 พระสิทธัตถะกุมารแสดงปาฏิหาริย์เหยียบอยู่ เหนือชฎาพระพอสิตดาบส ทรงได้ปฐมฌานครั้ง
เสด็จไปในพระราชพิธีพืชมงคล เม่ือพระชนมายุได้ ๗ พรรษา ทรงอภิเษกกับพระนางยโสธราและ
กระท้าราชาภิเษก 



 ห้องที่   มหาภิเษกกรมณ์ 

 เจ้าชายสิทธัตถะพบนิมิตแห่งเทวทูตทั้งสี่ ทรงเสด็จเยี่ยมพระนางยโสธราและราหุลกุมาร 
ทอดพระเนตรเห็นนางบริเวณนอนหลับ ไม่มีสติเกิดสังเวชสลดพระทัย จึงเสด็จออกมา
มหาภิเนษกรมณ์ โดยอธิฐานบรรพชาติที่ริมฝั่งน้้าอโนมา  

 ห้องที่   พระสมณโคอมกระท าความเพียรเพ่ือความหลุดพ้น  

 พระสมณโคดมสดับพิณสามสาย นางสุชาดากวนข้าวมธุปายาส ถวายข้าวมธุปายาส ทรงลอย
ถาดเสี่ยงพระบารมี 

 ห้องที่ ๖ มารวิชัย 

 พระยาวัสวดีมารยกพลมาผจญ พระสมณะทรงระลึกพระบารมี ๑๐ ทัศ และต้ังพระแม่ธรณี
เป็นพยาน นางพสุนธรีแม่ธรณีผุดขึ้นหลั่งทักษิโณทกจากมวยผมเกิดเป็นมหาสาครพัดท่วมหมู่มารจม
หายไป 

 ห้องที่ ๗ เสวยวิมุตติสุข 

 พระพุทะเจ้าเสด็จเสวยวิมุตติสุข ณ สถานที่ ๗ แห่ง เป็นเวลา ๗ สัปดาห์ 

 ห้องที่ ๘ ปฐมเทศนา 

 พระพุทธเจ้าทรงรับอาราธนาท้าวสหัมบดีพรหมประกาศพระศาสนา และเสด็จไปโปรดปัญจ
วัคคีย์ 

 ห้องที่ ๙ โปรดยสกุลบุตรและสหาย โปรดสหายภัททวัคคีย์  

 พระพุทธเจ้าทรงประทานธรรมโปรดยสะกุมารและสหาย ๕๔ คน โปรดภัททวัคคีย์หรือ
เจ้าชายแห่งแคว้นโกศล ๓๐ พระองค์ 

 ห้องที่ ๑๐ โปรดชฎิลอุรุเวลกัสสป และมหาบังสุกุล  

 พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชฎิลกัสสปโคตร ๓ พ่ีน้อง อุรุเวลปัสสปผู้พ่ี ทูลขออุปสมบทพร้อม
บริวารทั้ง ๕๐๐ แล้วชวนกันลอยเครื่องชฎิลทิ้งไปตามล้าน้้าเนรัญชรา พระอินทร์ถวานแผ่นศิลาเพ่ือ
ขย้าผ้ามหาบังสุกุล 

 ห้องที่ ๑๑ โปรดนทีกัสสปและคยากัสสปและเสด็จกรุงลงกา  

 โปรดชฎิลนทีกัสสปกับบริวาร ๓๐๐ และคยากัสสป บริวาร ๒๐๐ และเสด็จไปยังทวีปลังกา 
ทรงทรมานหมู่ยักษ์และรากษส ให้หนีไปยังเกาะคีรีทีปะ เพ่ือยังให้เกาะลังกาเป็นที่อาศัยส้าหรับมนุษย์  

 ห้องที่ ๑  ทรมานพระยามหาชมพู 

 พระพุทธเจ้าเนรมิตพระองค์เป็นพระมหาจักรพรรดิและพระเวฬุวันวิหารเป็นมหานครเพ่ือ
ทรมานพระยามหาชมพู 



 ห้องที่ ๑  พระยามหาชมพูระรานพระเจ้าพิมพิสาร  

 พระยามหาชมพุกระทืบท้าลายยอดปราสาทพระเจ้าพิมพิสาร  

 ห้องที่ ๑  ห้ามญาติ 

 พระพุทธเจ้าเสด็จระงับกรณีพิพาทระหว่างพระญาติศากยะฝ่ายพุทธบาและพระญาติโกสิยะ
ฝ่ายพุทธมารดาเรื่องแย่งน้้าท้ากสิกรรม 

 ห้องที่ ๑  โปรดพระพุทธบิดา  

 พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสด์ุ ทรงเทศนาโปรดพระพุทธบิดาและพระญาติ เสด็จถวายพระ
เพลิงพระศพพระพุทธบิดา 

 ห้องที่ ๑๖ โปรดพระเจ้าพิมพิสาร โปรดสัจจกนิครนถ์ และพระติสสะนิพพาน  

 พระเจ้าพิมพิสารถวายพระเวฬุวันวิหาร ทรงปราบสัจจกนิครนถ์ และทรงปฏิบัติรักษาพระติส
สะซ่ึงป่วยเป็นโรคเรื้อน ทรงประทานธรรมจนบรรลุอรหันต์ เม่ือพระติสสะนิพพานโปรดให้บรรจุพระ
ธาตุในพระเจดีย์ 

 ห้องที่ ๑๗ นางจิญจมาณวิกา ทรมานข้างนาฬาคีรี และโปรดองคุลีมาลย์  

 นางจิญจมาณวิกากล่าวบริภาษพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงทรมานช้างนาฬาคีรีให้สงบ 
และเสด็จไปโปรดโจรองคุลีมาลย์ 

 ห้องที่ ๑๘ ยมกปาฏิหาริย์ โปรดพระพุทธมารดา และทรมานพระยานาคนันโทปนันทะ  

 พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ใต้ต้นมะม่วงหน้าเมืองสาวัตถี โปรดให้พระโมคคลลานะ
ปราบนันโทปนันทะนาค และเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาที่ดาวดึงสวรรค์  

 ห้องที่ ๑๙ เสด็จลงจากดาวดึงส์ 

 พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ที่เมืองสังกัสสะ ทรงแสดงปาฏิหาริย์เปิดโลกให้ทุกภพภูมิแล
เห็นกันได้ตลอด 

 ห้องที่  ๐ พระโมคคัลลานะนิพพาน พระเจ้าสุปปพุทธถูธรณีสูบ  

 พระโมคคัลลานะถูกโจรท้าร้ายรุมตีจนอัฐิแหลกละเอียด ได้ท้าปาฏิหาริย์ประสานกระดูก
เสด็จไปทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพาน พระเจ้าสุปปพุทธปิดก้ันทางสัญจรไม่ให้พระพุทธเจ้าเสด็จไป
บิณฑบาต ถูกธรณีสูบใน ๗ วัน 

 ห้องที่  ๑ พระสารีบุตรนิพพาน และโปรดอาลวกะยักษ์ 

 พระสารีบุตรเข้าสู่ปรินิพพานภายในห้องประสูติยังบ้านเกิดที่นาลันทคาม พระพุทธเจ้าเสด็จ
ไปประทับยังบัลลังก์อาลวกะยักษ์ 

 ห้องที่    พระนางยโสธรา พระนางสามาวดีและพระนางมาคัณฑิยา 



 พระนางนโสธราทูลลาปรินิพพาน นางขุชชุตตราแสดงธรรมแก่พระนางสามาวดีและบริวาร 
พระนางมาคัณฑิยาผูกพยาบาท จ้างเหล่ามิจฉาทิฏฐิไปบริภาษพระพุทธเจ้า  

 ห้องที่    กษัตริย์ลิจฉวี 

 กษัตริย์ลิจฉวีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 

 ห้องที่ ๒๔ พระยามารทูลเตือนให้เสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน 

 พระยามารทูลขอให้พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ทรงปลงอายุสังขาร  

 ห้องที่    พระราหุล 

 พระราหุลถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธเจ้าทรงบรรพชา เม่ือสิ้นอายุเสด็จไปปรินิพพานบน
บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ในดาวดึงส์เทวโลก 

 ห้องที่  ๖ ปัจฉิมบิณฑบาต 

 นายจุนทะถวายสูกรมัททวะ 

 ห้องที่  ๗ เสด็จดับขันธปรินิพพาน 

 พระพุทธเจ้าทรงประทานบรรพชาแก่สุภัททปริพายก เสด็จปรินิพพาน พระอานนท์แจ้งข่าว
ปรินิพพาน และพระมหากัสสปสดับข่าวปรินิพพานจากอาชีวก  

 ห้องที่  ๘ ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ และแบ่งพระบรมธาตุ  

 พระมหากัสสปถวายบังคมพระศาสดาโทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ พระอินทร์
อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วไปจากมวยผมโทณพราหมณ์ 

 

 หมู่พระวิมาน 

 พระราชมณเฑียรสถานที่ประทับในพระมหาอุปราช สมเด็จพระบวรราชเข้ามหาสุรสิงหนาท 
สร้างขึ้นราว พ.ศ.๒๓๓๒ เป็นส้าคัญยิ่งกว่าพระราชมณเฑียรองค์อ่ืนๆทั้งสิ้น เพราะใหญ่โต รวมพระที่
นั่งอยู่ในหมู่เดียวกันถึง ๑๑ องค์ สร้างด้วยฝีมือประณีตบรรจง ตัวพระวิมานนั้นยาว ๗ ห้อง สร้างเป็น 
๓ หลัง ตามคติโบราณซ่ึงถือที่ประทับของพระราชา ควรมีพระราชมณเฑียร ๓ หลัง เป็นที่ประทับใน
ฤดูร้อนหลัง ๑ ส้าหรับประทับในฤดูฝนหลัง ๑ ส้าหรับประทับในฤดูหนาวหลัง ๑ ทั้งนี้คติการสร้าง
พระราชมณเฑียรดังกล่าว ปรากฏอยู่แล้วในวังหน้าพระนครศรีอยุธยา คือ มีอยู่ ในพระราชวังจันทร
เกษม บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาปัจจุบัน ตัวพระวิมานท้าเป็น ๒ ชั้น ต้ังเรียงห่างจากกันโดยมีชาลา
ค่ัน หันด้านสกัดมาข้างหน้าทั้ง ๓ หลัง พระวิมานหลังใต้ขนานนามว่า พระที่นั่งวสันตพิมาน 
หมายความว่าเป็นที่ประทับในฤดูฝน หลังกลางขนานนามว่า พระที่นั่งสายุสถานอมเรศ เป็นที่ประทับ
ในฤดูหนาว และหลังเหนือขนานนามว่า พระที่นั่งพรหมเมศธาดา เป็นที่ประทับในฤดูร้อน (เดิมคงมี
ชื่อเป็นอย่างอ่ืนซ่ึงสอดคล้องกับการเป็นที่ประทับในฤดูร้อน” ชาลาระหว่างพระวิมานข้างหนึ่งสร้าง



เป็นห้องสรง ข้างหนึ่งสร้างเป็นตึกที่ลงบังคน ในชาลาทั้ง ๒ ข้างนั้นยังมีเกย ก่อเป็นแท่นมีพนักเป็นที่

ประทับส้าราญพระราชอิริยาบถ 

 ต่อพระวิมานออกมาข้างหน้าข้างหลัง สร้างพระราชมณเฑียรชั้นเดียวเป็นหลังขวางตลอด
แนวพระวิมานทั้ง ๒ ด้าน แล้วท้ามุขผ่านหลังขวางตรงออกไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังยาว ๑๐ ห้อง 
ปันเป็น ๒ ตอน ตอนใน ๕ ห้อง เหมือนกันทั้งด้านหน้าด้านหลัง ที่สุดมุขด้านหน้า ต่อออกไปข้างนอก
เป็นมุขโถง มีพระที่นั่งบุษบกเกริน (บุษบกราชบัลลังก์) ต้ังตรงพระทวารในออกมาเป็นท้องพระโรงที่
พระมหาอุปราชเสด็จออกแขกเมือง เรียกว่า ท้องพระโรงหน้า (เดิมเข้าใจว่าเรียกพระที่พรหมพักตร์) 

มุขหลังพระวิมานเรียกว่า ท้องพระโรงหลัง 

 ในรัชกาลที่ ๓ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์ แก้ไขมุขหน้าเป็นพระที่นั่งท้องพระ
โรง ครอบุษบกเกรินไว้ภายใน พระราชทานนามว่า พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ใช้มุขหน้าเดมเป็นมุข
กระสัน (ทางเดินเชื่อมระหว่างพระที่นั่ง) และต่อมุขหลังพระวิมานองค์กลางออกไปเป็นท้องพระโรง
หลังมุข ๑ ให้ได้สัดส่วนกัน ครั้งนั้นคงได้ขนานนามพระราชมณเฑียร เรียกเป็นมุขต่างๆตามทิศที่ ต้ัง 
คือ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกพระที่นั่งบูรพาภิมุข ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เรียกพระที่นั่ง
ทักษิณาภิมุข ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เรียกพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เรียกพระที่นั่ง
อุตราภิมุข และเรียกมุขหน้าว้า ภิมุขมณเฑียร เรียกมุขหลังว่า พระที่นั่งปฤษฎางคภิมุข (มุขโถงหลัง 

เรียกว่า มุขเด็จท้าย หรือท้องพระโรงหลัง) รวมพระที่นั่งในหมู่เดียวกัน ๑๑ หลัง ดังนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังพระวิมานวังหน้า  ส้ารวจ พ.ศ.๒๔๖๑  ในสมัยรัชกาลที่ ๖ 



 มุขกระสัน  ห้องระหว่างพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยกับพระวิมาน เดิมคงได้แก่มุขเด็จท้องพระโรง
หน้า ในรัชกาลที่ ๑ – ๒ แก้เป็นท้องพระโรง “พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย” ในรัชกาลที่ ๓ 

 พระท่ีน่ังภิมุขมณเฑียร  เป็นเหมือนกับห้องด้านนอกของพระวิมานหลังกลาง สันนิษฐานว่า
เป็นที่เสวยและที่พระสนมก้านัลเฝ้า  

 พระท่ีน่ังบูรพาภิมุข   พระที่นั่งมุขด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่พระวิมาน ใช้เป็นที่
ประทับในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรฯ ในรัชกาลที่ ๑ โดยทรงมีพระ
ที่บรรทมทั้งที่บนพระวิมานและที่มุข ไม่บรรทมแห่งใดเป็นที่ยุติแ ต่แห่งเดียว ในหนังสือพระราช
พงศาวดารของพระเจ้ายาทิพากรวงศ์ว่า สวรรคตที่พระที่นั่งบูรพาภิมุข (แต่ชาววังยืนยันว่าสวรรคตที่
พระที่นั่งอุตราภิมุข) ในรัชกาลที่ ๓ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ให้แก้มุขด้านหน้าทั้งพระ
ที่นั่งบูรพาภิมุขและพระที่นั่งทักษิณาภิมุขเป็นที่ประทับ เสด็จประทับจนสวรรคตที่พระที่นั่งบูรพาภิมุข 
ลักษณะการที่แก้ไขรั้งนั้น ให้ยกพ้ืนขึ้นตามยาวตลอดข้างด้านตะวันออกจนกลางห้อง แล้วก้ันฝาเฟ้ียม
เป็นห้องที่ประทับตอนยกพ้ืน ท้าห้องลงบังคลในพระที่นั่งบูรพาภิมุขข้างหนึ่ง ท้าห้องสรงที่พระที่นั่ง
ทักษิณาภิมุขข้างหนึ่ง ถังน้้าสรงและฐานที่ลงบังคลยังปรากฏอยู่จนต้ังเป็นพิพิธภัณฑสถาน ๓๙ เม่ือครั้ง
รัชกาลที่ ๕ สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ โปรดฯให้เป็นที่ประทับของเจ้าคุณจอมมารดาเอม 
จนถึงอสัญกรรมที่นั่น  

 พระท่ีน่ังทักษิณาภิมุข   มุขด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่พระวิมาน ในรัชกาลที่ ๓ 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ให้แก้พระที่นั่งทักษิณาภิมุขเป็นที่ประทับ ในรัชกาลที่ ๔ ใช้
เป็นที่เก็บเครื่องแต่งพระองค์และสิ่งของ ทั้งของจีนและของฝรั่ง ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องจากทรงโปรดสะสมสิ่งของต่างๆ (รวมทั้งมุขต่างๆใช้เป็นห้องเก็บสิ่งของด้วย) 

 พระท่ีน่ังวสันตพิมาน  พระที่นั่งวสันตพิมาน พระวิมานหลังใต้ มีนามหมายถึงที่ประทับใน
ฤดูฝน ตัวพระวิมานยาว ๗ ห้อง สูง ๒ ชั้น เดิมใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราช กรม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ในรัชกาลที่ ๑ ดังปรากฏในหนังสือนิพานวังหน้า ทรงตรัสลาพระที่
นั่งวสันตพิมานเป็นการเฉพาะว่า  
 “ตรัสสั่งวสันตพิมานแก้ว   จะลาแล้วแรมร้างอย่าหมางหมอง 
 เคยส้าราญเนาสถานพิมานทอง  จะไกลห้องทิพเยศนิเวศน์วัง”๔๐ 

 ต่อมาเชื่อว่าใช้เป็นที่ เฉลิมพระราชมณเฑียรในการอุปราชาภิเษกครั้งหลัง แต่มิได้ใช้เป็นที่
ประทับ เนื่องจากสมเด็จพระบวรเจ้าในรัชกาลที่ ๒ เสด็จประทับท่ีพระที่นั่งวายุสถานอมเรศ และ
สมเด็จกรมพระราชวังบวรฯ ในรัชกาลที่ ๓ เสด็จประทับยังพระที่นั่งมุขด้านหน้า ๒ องค์ทางทิศ
ตะวันออก แทนการประทับบนพระวิมาน จนกระทั่งในรัชกาลที่ ๔ เม่ือท้าการบวรราชภิเษกพระบาท
สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเฉลิมพระราชมณเฑียรในพระที่นั่งองค์นี้และจัดให้เป็นที่บรรทม

                                                                 

 ๓๙ ประชุมพงศาวดารภาคท่ี ๑๓, ๑๑๐ –  ๑๑๑. 
 ๔๐ พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร, นิพพานวังหน้า, พิมพ์คร้ังท่ี ๒ (กรุงเทพฯ : ส้านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๓). 



ประทับอยู่ ต่อมา การจัดที่พระบรรทมได้ก้ันฝาเฟ้ียมตามยาวตลอดพระที่นั่ง แล้วต้ังพระแท่นแขวน
เศวตฉัตรข้างใน เหมือนห้องบรรทมที่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระราชวังหลวงจนเม่ือสร้างพระ
ราชมณเฑียรใหม่ จึงเสด็จไปประทับที่พระราชมณเฑียรใหม่ต่อมาจนตลอดพระชนมายุ ในรัชกาลที่ ๕ 
เม่ือสมเด็จกรมพระราชวงบวรวิชัยชาญอุปราชาภิเษก ได้เสด็จประทับบนพระที่นั่งวสันตพิมาน ๓ วัน 
แล้วเสด็จไปประทับยังพระที่นั่งบวรบริวัติ ปัจจุบันพระที่นั่งวสันตพิมานยังมีอัจกลับ คือโคมทองเหลือง
มีระย้าห้อยเป็นเครื่องแต่งเพดาน สันนิษฐานว่าแต่งไว้ครั้งรัชกาลที่ ๔ คงอยู่จนทุกวันนี้ 

 วายุสถานอมเรศ  พระวิมานองค์นี้ เป็นหลังใหญ่กว่าเพ่ือนอยู่ตรงกลาง แต่เดิมก็เห็นจะใช้
เป็นที่ประทับในสมเด็จพระมหาอุปราช ด้วยปรากฏในหนังสือพระราชพศาวดาร ว่ากรมพระราชวัง
บวรฯ ในรัชกาลที่ ๒ สวรรคตที่พระที่นั่งวายุสถาน ในรัชกาลที่ ๔ มีพระราชประสงค์จะเฉลิมพระ
เกียรติยศกรมพระราชวังบวรฯแต่ก่อนมา จึงถวายพระวิมานกลาง อันเป็นส้าคัญยิ่งกว่าพระราช
มณเฑียรทั้งปวง เป็ฯที่ประดิษฐานพระอัฐิ โดยเชิญพระอัฐิไว้ในปราสาททอง จนเชิญไปไว้ในวิหารพระ
ธาตุ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเม่ือในรัชกาลที่ ๖  

 สิ่งส้าคัญที่อยู่มากับพระที่นั่งวายุสถานอมเรศ คือ  

 บุษบกพรหมพักตร์ ยอดมีหน้าพรหม และตัวบุษบกมีมุขลดพ้ืน ๒ ข้าง จึงเป็น ๓ ห้อง (เรียก
ในหนังสือนิพพานวังหน้าว่า พระที่นั่งพรหมพักตร์) สันนิษฐานว่าเดิมคงต้ังที่มุขพระวิมานกลาง
ด้านหลัง คู่กับบุษบกเกรินที่อยู่มุขหน้า เป็นที่ประทับเวลาเสด็จออกให้สตรีมีบรรดาศักด์ิเฝ้าในงานพิธี 
ที่มีมุขลดพ้ืน ๒ ข้างนั้น เห็นว่าเป็นที่ประทับส้าหรับเจ้าศิริรจจาองค์พระอัครชายาข้าง ๑ เจ้าฟ้าพิกุล
ทอง พระราชธิดาข้าง ๑ ด้วยในสมัยของกรพระราชวังบวรฯพระองค์นั้นๆ พวกประเทศราชในมณฑล
พายัพ ซ่ึงเป็นญาติของเจ้าศิริรจจามาเฝ้าเนืองๆ 

 ครั้นภายหลังย้ายบุษบกพรหมพักตร์ ขึ้นไว้บนพระวิมานกลาง แปลงเป็นที่ต้ังพระอัฐิกรม
พระราชวังบวรฯ รัชกาลที่ ๑ รัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓ ครั้ง ๓ พระองค์จะย้ายขึ้นไปเม่ือใดข้อนี้ไม่
ปรากฏ แต่เม่ือในรัชกาลที่ ๒ กรมพระราชวังบวรเสด็จประทับและสวรรคตในพระวิมานกลาง เม่ือ
สวรรคตแล้ว พระอัฐิก็อยู่ในหอพระอัฐิวังหลวงตลอดรัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓ เพ่ิงเชิญขึ้นไปไว้วังหน้า
ต่อในรัชกาลที่ ๔ จึงเห็นว่าบุษบกพรหมพักตร์เห็นจะต้ังอยู่ที่ มุขพระิมานด้านหลังมาตลอด ๓ รัชกาล 
จนถึงรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระด้าริให้ย้ายขึ้นไปไว้พระวิมานหลัง
กลาง และให้แต่งเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิกรมพระราชวังบวรทั้ง ๓ พระองค์๔๑ 

 พระท่ีน่ังพรหมเมศธาดา  เดิมในรัชกาลที่ ๑ เรียกว่า พระที่นั่งพรหมเมศรังสรรค์ มาเปลี่ยน
สร้อยเป็นพระที่นั่งพรหมเมศธาดา ในรัชกาลที่ ๓ นามไม่มีความหมายเก่ียวข้องกับฤดูที่ประทับ เหตุ
นั้นจึงอาจมีการเปลี่ยนนามด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดในภายหลัง พระวิมานหลังนี้ ไม่มีเรื่องราวปรากฏว่าได้
ใช้เป็นที่ส้าหรับการอย่างไร สันนิษฐานว่าเดิมเห็นจะใช้เป็นหอพระ บางทีกรมพระราชวังบวรมหา

                                                                 

 ๔๑ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาด้ารงราชานุภาพ, สาส์นสมเด็จเล่ม ๒ (องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๐๕), ๘๖ – ๘๗. 



สุรสิงหนาท จะทรงอุทิศเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิมาแต่ในรัชกาลที่ ๑ ด้วยไม่ปรากฏว่าในวังหน้า หอ
พระอัฐิมีที่ อ่ืน เพราะฉะนั้นเม่ือกรมพระราชวังบวรฯ รัชกาลที่ ๑ สวรรคตแล้ว จึงเชิญพระอัฐิไปไว้ใน
พระที่นั่งพรหมเมศธาดา โดยเป็นหออัฐิอยู่ ก่อนแล้ว ด้วยไม่ปรากฏในพงศาวดารว่าใช้การอ่ืน 
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์พระบรมราชาธิบายหนังสือนิพพานวัง
หน้าว่า พระที่นั่งเป็นที่ไว้พระอัฐิกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท มีเจ้านายพลัดเปลี่ยนกันจัดธูป
เทียนขึ้นไปเฝ้าบูชา)๔๒ มาจนถึงครั้งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเชิญพระอัฐิไปไว้ในพระ
ที่นั่งวายุสถานอมเรศ พระวิมานหลังเหนือนี้ ก็ใช้เป็นแต่ที่เก็บของต่อมาจนตลอด  

 พระท่ีน่ังปัจฉิมาภิมุข  พระที่นั่งหลังขวางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เม่ือครั้งรัชกาลที่ ๓ คง
เป็นที่ประทับของพระองค์เจ้าดาราวดี พระราชธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระ
อัครชายาของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ ในรัชกาลที่ ๔ เป็นที่พักของเจ้าคุณจอมมารดา
เอม จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ พรมกระราชวังบวรวิชัยชาญโปรดให้เจ้าคุณจอมมารดาเอม พระชนนีย้าย
ไปอยู่ที่พระที่นั่งบูรพาภิมุข อันเป็นมุขทางตอนหน้า  

 พระท่ีน่ังอุตราภิมุข   พระที่นั่งมุขทิศตะวันตกเฉียงเหนือหมู่พระวิมาน ชาววังหน้ากล่าวว่า
เป็นที่ประทับเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเข้าในรัชกาลที่ ๑ เม่ือครั้งรัชกาลที่ ๓ เป็นที่
ประทับของพระองค์เจ้าดาราวดี พระราชธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระอัคร
ชายาของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ คือประทับอยู่มุขตอนหลังทั้งพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข
และพระที่นั่งอุตราภิมุข 

 พระท่ีน่ังปฤษฎางคภิมุข   ห้องด้านนอกข้างหลังพระวิมานหลังกลาง เดิมคงใช้เป็นที่เสวย
และที่พระสนมก้านัลเฝ้า  

 มุขเด็จด้านตะวันตก (มุขเด็จท้าย)  เป็นมุขด้านหลังหมู่พระวิมาน เป็นท้องพระโรง
เหมือนกับด้านหน้า เรียกแต่ว่าท้องพระโรงหลัง เป็นที่ เสด็จออกให้ผู้หญิงชาวนอกวังเข้าเฝ้า ต้ังพระ
แท่นราชบัลลังก์ แต่เป็นอย่างสามัญไม่เหมือนท้องพระโรงหน้า เดิมเป็นมุขโถง มาก้ันฝาเม่ือต้ัง
พิพิธภัณฑสถานส้าหรับพระนคร พ.ศ.๒๔๖๙ 

 หอแก้วศาลพระภูมิ 

 สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  พระมหาอุปราชในรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ (พ.ศ.๒๓๒๕ – ๒๓๔๖)  สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมกับพระราชวังบวรสถานมงคล  
เม่ือ พ.ศ.๒๓๒๕  หรือหลังจากนั้นเล็กน้อย  เนื่องจากสร้างขึ้นเป็นที่สถิตของพระภูมิเจ้าที่  ซ่ึงเชื่อว่า
เป็นเจ้าของผืนแผ่นดินที่สร้างวัง  ดังนั้นเม่ือสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลแล้ว  จึงต้องสร้างศาล
ส้าหรับเทวดาเจ้าของที่เป็นการทดแทนด้วย  ลักษณะการสร้างเป็นแบบพิเศษ  คือ  สร้างเป็นหอ
เหนือเขามอ  หมายถึงเขาจ้าลองขนาดย่อม  ก่อด้วยศิลาเลียนแบบโขดหินในธรรมชาติตามแบบ

                                                                 

๔๒ พระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตร, นิพพานวังหน้า, ๗. 



อิทธิพลศิลปะจีน  เรียกว่า “หอแก้ว”  เดิมมีระเบียงล้อมโดยรอบ  ต่อมารื้อออกไปในสมัยรัชกาลที่ ๒  
ภายในหอแก้วประดิษฐานรูปเจว็ด  หรือแผ่นไม้ทรงเสมาเขียนรูปเทวดา  ซ่ึงนอกจากจะนับถือเป็น
พระภูมิเจ้าที่แล้ว  ยังได้รับการนับถือเป็นเทพเจ้าผู้รักษาพระราชวังบวรสถานมงคล  อันเป็นที่เคารพ
สักการะของชาววังหน้ามาแต่อดีตกาล  ปัจจุบันนับถือเป็นสถานสิ่งศักด์ิสิทธ์ิแห่งหนึ่งประจ้ากรม
ศิลปากร 

 ก าแพงวังหน้า   

 เข้าใจว่าแรกเริ่มสร้างเป็นเครื่องไม้เช่นเดียวกับพระราชวังหลวง  ต่อมาภายหลังเม่ือสมเด็จ
พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทบวรราชาภิเษกแล้วจึงสร้างให้สถาวรขึ้นเป็นก้าแพงใบเสมาเครื่องก่อ
อิฐ  ตามฐานานุศักด์ิของพระราชวังอันเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราช  เป็นก้าแพงล้อมรอบ
พระราชวัง ๓ ด้าน  ด้านทิศตะวันตกเอาก้าแพงพระนครเป็นก้าแพงพระราชวัง  ปัจจุบันยังคงเหลือ
แนวก้าแพงเมืองพระราชวังเดิมทางทิศตะวันตกภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และก้าแพง
มหาวิทยาลัยด้านทิศใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อาคารและส่ิงปลูกสร้างสมัยรัชกาลท่ี ๓ 

           นางสาวนัยนา  แย้มสาขา 

พระท่ีน่ังอิศราวินิจฉัย 

พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ เดิมเป็นพระที่นั่ง
ท้องพระโรงของพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ส้าหรับพระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวร
สถานมงคลเสด็จออกฝ่ายหน้า (เสด็จออกว่าราชการ) หรือเสด็จออกรับแขกเมือง (เสด็จออกอย่างเต็ม
ยศในการพระราชพิธีอันเป็นมหาสมาคม) รวมทั้งใช้เพ่ือการพระราชพิธีและการบ้าเพ็ญพระราชกุศล
ต่างๆ อาทิ พระราชพิธีบวรราชาภิเษก อุปราชาภิเษก การเทศน์มหาชาติในการพระราชพิธีเข้าพรรษา 
การพระราชพิธีสงกรานต์ และใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล 
และพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเพ่ือการบ้าเพ็ญพระราชกุศล เช่นเดียวกับพระ

มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง 

ประวัติการสร้าง  
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ (พ.ศ.๒๓๖๗-๒๓๗๕) พระมหาอุปราชในรัชกาลที่ ๓ 

โปรดฯ ให้สร้างพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยขึ้นที่บริเวณมุขหน้าหมู่พระวิมานด้านทิศตะวันออกซ่ึงแต่เดิม
เป็นมุขเด็จพระวิมานส้าหรับสมเด็จพระมหาอุปราชเสด็จออกรับแขกเมืองมาต้ังแต่ครั้งรัชกาลที่ ๑ 
สันนิษฐานว่ามีชื่อเรียกในครั้งนั้นว่า “พระที่นั่งพรหมพักตร์”  

มุขเด็จท้องพระโรงครั้งรัชกาลที่ ๑ สร้างขึ้นพร้อมหมู่พระวิมานเม่ือราว พ.ศ.๒๓๓๒ เบื้อง
หน้าเป็นลานกว้างส้าหรับข้าราชบริพารเฝ้ากลางแจ้ง เดิมล้อมรอบด้วยทิมคด ๓ ด้าน ซ่ึงครั้งหนึ่งเคย
ใช้เป็นที่ประชุมนักปราชญ์แปลมหาวงศ์พงศาวดารลังกา ต่อมาจึงเรียกว่า “ทิมมหาวงศ์” กล่าวกันว่า
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระมหาอุปราชในรัชกาลที่ ๑ มักเสด็จออกที่ทิมมหาวงศ์นี้
เป็นที่รโหฐาน (เสด็จออกอย่างไม่เป็นทางการ) ครั้นเม่ือสร้างพระที่นั่งท้องพระโรงขึ้นใหม่ในรัชกาลที่ 
๓ จ้าเป็นต้องรื้อมุขเด็จและทิมมหาวงศ์ด้านทิศตะวันออกทั้งหมด แล้วสร้างพระที่นั่งครอบบุษบก
บัลลังก์ (บุษบกเกริน) ที่เดิมต้ังอยู่ยังมุขเด็จไว้ข้างท้าย พระที่นั่งท้องพระโรงซ่ึงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นใหม่
ในวังหน้า มีลักษณะเช่นเดียวกับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยท้องพระโรงในวังหลวง ซ่ึงสันนิษฐานว่ามี
การบูรณะซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงจากเครื่องไม้เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนในรัชกาลที่ ๓ เม่ือราว พ.ศ.
๒๓๗๓ ดังนั้นพระที่นั่งท้องพระโรงวังหน้าจึงอาจสร้างขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยกันระหว่าง พ.ศ. ๒๓๗๓-
๒๓๗๕ เม่ือแล้วเสร็จ โปรดฯ ให้เป็นที่ ต้ังพระที่นั่งราชบัลลังก์และขนานนามว่า “พระที่นั่งอิศรา
วินิจฉัย” นามพระที่นั่งพรหมพักตร์อันเป็นนามพระที่นั่งมุขเด็จ จึงสูญไปจากท้าเนียบนามพระราช
มณเฑียรวังหน้า 

มูลเหตุที่มีการสร้างพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย สันนิษฐานว่าเนื่องมาจากสมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาศักดิพลเสพ โปรดฯ ให้แปลงพระที่นั่งท้องพระโรงในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ พระ
มหาอุปราชในรัชกาลที่ ๒ ซ่ึงต้ังอยู่ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์กลับคืนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเช่น
ครั้งรัชกาลที่ ๑ และโปรดฯ ให้ใช้มุขโถงด้านหน้าหมู่พระวิมานเป็นที่เสด็จออก แต่เนื่องจากพระองค์



เสด็จมาประทับท่ีพระที่นั่งมุขตอนหน้าหมู่พระวิมาน คือ พระที่นั่งบูรพาภิมุขและพระที่นั่งทักษิณาภิ
มุข แทนการประทับบนพระวิมาน โดยโปรดฯ ให้สร้างยกพ้ืนขึ้นในพระที่นั่งตามยาวตลอดข้างด้าน
ตะวันออกแล้วก้ันเฟ้ียมเป็นห้องที่ประทับ ให้สร้างที่สรงในพระที่นั่งทักษิณาภิมุข ท้าห้องลงพระบังคน
ในพระที่นั่งบูรพาภิมุข ยังปรากฏยกพ้ืนตอนที่สร้างขึ้นเป็นที่ประทับ ถังน้้าสรงและฐานที่ลงพระบังคน
เป็นหลักฐานมาจนถึงเม่ือครั้งต้ังพิพิธภัณฑสถานขึ้นในวังหน้า ด้วยเหตุที่พระที่นั่งที่ประทับมาอยู่ชิด
กับมุขเด็จท้องพระโรงมาก จึงต้องสร้างพระที่นั่งท้องพระโรงแห่งใหม่ต่อออกมาทางด้านหน้า และ
ปรับมุขพระที่นั่งท้องพระโรงเดิมเป็นมุขกระสัน (ทางเดินเชื่อมระหว่างหมู่พระวิมานและพระที่นั่งท้อง
พระโรง) 

พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสืบมาจนถึงรัชกาลที่ ๕ ครั้นเม่ือสมเด็จ
กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จทิวงคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศ
ยกเลิกต้าแหน่งพระมหาอุปราช และโปรดฯ พระราชทานพระที่นั่งตอนหน้าในพระราชวังบวรสถาน
มงคล คือ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย์และพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยให้เป็นที่ ต้ัง “มิว
เซียมหลวง” เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๓๐ ครั้งนั้นพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยใช้เป็นคลังเก็บรักษาโบราณวัตถุ จน
เม่ือมีการปรับปรุงวังหน้าเพ่ือจัดต้ังเป็นพิพิธภัณฑสถานส้าหรับพระนคร พ .ศ.๒๔๖๙ จึงใช้เป็นที่จัด
แสดงโบราณวัตถุประเภทเครื่องสัมฤทธิ์และโลหะ ปัจจุบันใช้เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษใน
วาระส้าคัญต่างๆ  

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม  
พระที่นั่งอิศราวินิจฉัยสร้างขึ้นเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ทรงโรงชั้นเดียว ขนาด ๑๐ ห้อง หัน

หน้าไปทางทิศตะวันออก มีลักษณะเช่นเดียวกับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง คือ 
ฝาก้ันทึบท้ัง ๔ ด้าน ด้านหน้ามีระเบียง เสาระเบียงและเสาภายในอาคารก่ออิฐทรงสี่เหลี่ยมลบมุม
ขนาดใหญ่ แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๓ เรียงเป็น ๒ แถว แถวละ ๙ ต้น แบ่งพ้ืนที่ภายในออกเป็น
ส่วนในประธานและส่วนนอก มีพระที่นั่งบุษบกเกรินซ่ึงต้ังอยู่ในต้าแหน่งเดิมเม่ือครั้งรัชกาลที่ ๑ เป็น
ประธาน ที่ก่ึงกลางตอนท้ายพระที่นั่ง แบบเดียวกับพระที่นั่งบุษบกมาลาในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
ทั้งนี้คงเป็นเหตุให้เรียกพระที่นั่งบุษบกเกรินวังหน้าสืบต่อมาว่า “พระที่นั่งบุษบกมาลา” เช่นเดียวกับ
บุษบกเกรินวังหลวง 
 ลักษณะของพระท่ีน่ังบุษบกเกรินวังหน้า 
 ส่วนฐานกลางบุษบกเกริน เป็นรูปสี่เหลี่ยมจุตุรัส กว้าง ๒๐๐ เซนติเมตร และมีส่วนที่ต่อยื่น
ออกไปทางด้านทิศเหนือ และทิศใต้ คือส่วนเกริน ด้านละ ๑๐๐ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง รวมความยาว 
๔๐๖ เซนติเมตร ความสูงจากฐานถึงปลียอดบุษบก ๗๔๖.๕ เซนติเมตร ยอดพุ่มข้าวบิณฑ์ ๔๗ 
เซนติเมตร รวมส่วนฐานถึงยอดพุ่มข้าวบิณฑ์ ๗๙๓.๕ เซนติเมตร ฐานของบุษบกด้านทิศตะวันตกจะ
อยู่ติดกับพ้ืนปูนที่ก่อสูงเสมอพระทวาร มีชานยื่นและมีบันไดลงด้านทิศเหนือและทิศใต้ ซ่ึงปูนจะอม
พ้ืนผิวส่วนฐานด้านทิศตะวันตกเสมอชั้นที่ประดับด้วยเทพพนม มีเตียงลาอยู่ทางด้านนี้  
 ลักษณะของเกรินคล้ายเกรินราชรถ แต่ส่วนปลายสุดของราชรถจะมีลักษณะแหลม แต่เกริน
บุษบกจะเป็นด้านสกัดตัดมุมแหลมเป็นด้าน และใช้วิธีการย่อมุมบนฐานแปดเหลี่ยมทุกมุม และยกเก็จ



ที่ด้านส่วนเกรินทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ต้ังแต่ฐานล่างถึงส่วนบนของฐานจะท้าลักษณะเช่นนี้
เหมือนกันทุกชั้น ชั้นบนสุดจะมีขนาดเล็กย่อลงตามขนาดสัดส่วนโดยล้าดับ ช่วงซ้อนต่อชั้นจะเป็นท้อง
ไม้ประดับกระจกเป็นลวดลายดอกสี่กลีบใส่ใจกลีบดอกสีขาวคล้ายลายประจ้ายาม วางเรียงแนวต้ัง
แซมข้างตัดกระจกสามเหลี่ยมสีเขียววางสลับ และมีตัวภาพยักษ์พนมจ้านวน ๒๗ ตน ครุฑพนม 
จ้านวน ๓๑ ตัว และเทพพนม ๒๔ องค์ การแกะสลักลวดลายประดับเครื่องประดับตัวภาพ มีสังวาล 
และกรองพระศอลายตาบ มงกุฎยอดเก้ียว ผ้านุ่งมีชายไหวชายแครง ซ่ึงตัวภาพประดับท้องไม้ วางอยู่
ข้างหน้า ต้ังเรียงเป็นระยะ 
 ลักษณะของตัวภาพที่นั่งแต่ละชั้น ด้านที่ประดับส่วนฐานบุษบกจะคุกเข่า ส่วนที่ประดับช่วง
เกรินจะนั่งพับเพียบจะเอียงไปทางซ้ายหรือทางขวาต้องขึ้นอยู่ที่ ด้านและทิศ ทิศเหนือด้านตะวันออก 
นั่งพับเพียบเอียงไปทางขวา ส่วนด้านตะวันตกจะเอียงไปทางซ้าย หน้ากระดานชั้นบนจะมีแผงพนัก 
ราวพนัก จะแกะสลักลายกรอบบัวตัวแผงพนัก สอดด้วยกระจกเงาสีขาวแผ่นใหญ่ เหมือนกระจกส่อง
หน้าและประดับด้วยกระจังปฏิญาณตัวกลางจะมีขนาดสูงที่สุดแล้วเรียงไป ขนาดที่เล็กกว่าจะอยู่ ติด
กับเสาย่อมุมสิบสอง เสาย่อมุมส่วนโคนประดับด้วยกาบพรหมศร เหนือกาบจะแกะสลักลายเม็ดเนื่อง
ไข่ปลา ตรงกลางเสามุมจะแกะลวดลายประจ้ายามประดับทุกต้น ต้นละสามตัว ปลายเสามีคันทวย
นาคสามเศียรใช้ส่วนหางนาคค้้ายันเต้าเชิงชาย ต้นละสามตัว รวมคันทวย ๑๒ ตัว ส่วนท้องเสาด้าน
นอกประดับด้วยกระจกลายดอกสี่กลีบ หรือเรียก ลายดอกประจ้ายาม ต้ังแต่ส่วนโคนเสาจรดปลาย
เสา ด้านในประดับด้วยกระจกเงาแผ่นขนาดเท่ากับหน้าของท้องเสาด้านใน ต่อเป็นช่วง แต่ละชิ้นจะ
ยาว เสาจะมีช่องรางลิ้นส้าหรับสอดกระจกได้พอดี ทั้งสี่ต้นลีกษณะเหมือนกัน  
 ส่วนหลังคาภายในเพดานลงสีแดงชาดพ้ืนเพดานฉลุลายปิดทอง มีดาวเพดาน เก้าดวง ดวง
เล็กที่ล้อมรอบปิดแกะสลักลายคล้ายดอกบัว เกสรบัวประดับกระจกสีขาวลายหนามขนุนดุนยกดอก 
จ้านวน แปดดวง ดวงกลางจะเป็นดาวดวงใหญ่ มีโคมแก้วเจียรไนเจาะเป็นรู ตรึงด้วยโลหะตรงกลางมี
แก้วเจียระไนปลายแหลมครอบด้วยรัดเกล้าโลหะสลักดุนแปดกลีบ มีสาแหรกเพ่ือห้อย ลูดฟักประดับ
ด้วยใบโพธิ์ หลังคาเชิงกลอนเครื่องยอดเป็นลายหน้ากระดานมีลายลูกฟักแกะสลักลายประจ้ายาม
ก้ามปู ส่วนลูกฟักประดับด้วยกระจก 
 ชั้นหลังคาแต่ละชั้นจะเป็นชั้นคู่หน้ากระดานจะเป็นลายบัวคว่้าอยู่ล่าง มีบัวเชิงบาตรซ้อน
รองรับหน้ากระดานบน ซ้อนขึ้นไปสี่ชั้นจนถึงชั้นองค์ระฆัง ทุกชั้นประดับด้วย กระจังแซม บันแถลง 
บราลี กระจังตาอ้อย นาคปัก เหนือขึ้นไปเป็นชั้นบัลลังคก์ ชั้นเหม และบัวกลุ่ม ปลียอด ลูกแก้ว และ
เม็ดน้้าค้างปลายสุด เหนือขึ้นไปมีพุ่มข้าวบิณฑ์ท้าด้วยโลหะ ท้าเป็นทรงแว่นแต่ละชั้นมีลวดลาย ใบ
เทศ กระแหนะลายด้วยรักประดับปิดทอง 
ลักษณะส่วนประกอบเกริน 
 เกรินบุษบก คือส่วนที่ต่อขนาดด้านข้างส่วนฐานบุษบกอยู่ทั้ งสองข้าง มีลักษณะคล้ายโขนเรือ
ที่งอนอ่อนขึ้น บนเกรินประดับด้วยลายกระหนก ซ่ึงเรียกว่า “กระหนกท้านเกริน” 
 กระหนกท้ายเกริน หมายถึงแบบลวดลายที่ผูกขึ้นด้วยกระหนกประดับตกแต่งส่วนท้ายราช
รถ หรือประกอบฐานด้านข้างทั้งสองข้างของพระที่นั่งบุษบก  



 ส่วนท้ายราชรถ มักท้าต่อท้ายออกไปคล้ายโขนเรืออ่อนงอนยกขึ้น เรียกว่า “เกริน” บนขอบ
เกรินทั้ง ๒ ด้าน ประกอบด้วยตัวลายกระหนกเป็นแถวเรียงไปโดยล้าดับ ขนาดเล็กอยู่ ต้นแถวใกล้กับ
ตัวบุษบกประจ้ารถ ขนาดเขื่องอยู่ถัดออกไปกระทั่งถึงกระหนกขนาดใหญ่จะอยู่ตรงปลายสุดหัวเกริน  
 กระหนกท้ายเกริน ที่ประดับตกแต่งประกอบ ๒ ข้าง พระที่นั่งบุษบกเกรินก็ผูกท้าตามแบบ
เช่นเดียวกับกระหนกท้านเกรินราชรถ ต่างแต่ว่ากระหนกท้ายเกรินพระที่นั่งบุษบกเกรินท้าเป็นแบบ
เดียวกันทั้ง ๒ ข้าง ขนาดของตัวลายท้าไต่ระดับต้ังแต่เล็กไปหาใหญ่ตามล้าดับ ท้าให้แลเห็นฐานส่วนนี้
ของพระที่นั่งบุษบกเกรินคล้ายหัวเรือเชิดขึ้นทั้ง ๒ ด้าน ท้าให้เกิดความรู้สึกคล้ายกับว่าบุษบกนั้น
ประดิษฐานบนทิพยาน  
 ส่วนออกเกรินเหนือหน้ากระดานประดับด้วยกระจังตาอ้อย และลวดลายกระหนกจะวางเรียง
ระดับร่ายตามแนวเส้นที่สูงเชิดขึ้น กระหนกนางที่ประดับส่วนด้านสกัดจะแกะสลักลวดลายตัวพนมสัน
กลางส่วนปลาย ส่วนล่างโดนกระหนกด้านสกัดมีกระหนกเรียง ๓ ตัว ตัวกลางจะใหญ่ ส่วนด้านตัวมุม
จะเล็กลักษณะของลวดลายส่วนปลายเบือนบิดเล็กน้อย พนมสันปลายกระหนกสะบัด ส่งยอดเหมือน
ลายไทยในยุคของกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  

ด้านข้างมีหอขนาดเล็ก ๒ หอ หันด้านสกัดเข้าสู่พระที่นั่ง ท้าหลังคาทรงเก๋งจีน หลังเหนือเป็น 
“หออัฐิ” เป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระประยูรญาติและเจ้านายวังหน้า ภายหลังคงเป็นที่
ประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพด้วย หลังใต้เป็น “หอพระเจ้า” ที่
ประดิษฐานพระพุทธรูป ต่อมาหออัฐิช้ารุด รื้อไปในรัชกาลที่ ๕ ปัจจุบันคงเหลือเฉพาะหอพระเจ้า ซ่ึง
ได้แปลงหลังคาเป็นทรงจั่ว กล่าวกันว่าเครื่องบนหลังคาทุกวันนี้เป็นของพระที่นั่งเอกอลงกต ซ่ึงเป็น
พระที่นั่งโถงสร้างขึ้นเป็นคู่กับพระที่นั่งมังคลา  
ภิเษกบนก้าแพงแก้วด้านหน้าพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จ พระปิ่น
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาอุปราชในรัชกาลที่ ๔ ต่อมารื้อไป คงเก็บรักษาไว้เฉพาะเครื่องบนหลังคา โดย
น้ามาดัดแปลงเป็นเครื่องบนหอพระเจ้า ดังปรากฏอยู่บัดนี้  
 ตัวอาคารที่ผนังสกัดหน้าและสกัดหลัง มีประตูทางเข้าออก ๓ ช่องทาง บานกลางมีขนาด
ใหญ่ขนาบด้วยประตูขนาดย่อม ๒ ช่อง เจาะหน้าต่างด้านละ ๒ บาน ผนังด้านข้างมีประตูเชื่อมกับหอ
อัฐิและหอพระเจ้า นอกจากนี้มีประตูบริเวณตอนหน้าพระที่นั่งข้างทิศเหนือและทิศใต้ ข้างละ ๑ 
ประตู เจาะหน้าต่างข้างละ ๘ บาน รวมประตู ๑๐ และหน้าต่าง ๒๐ บาน การตกแต่งท้าอย่างหมู่พระ
วิมาน คือ ไม่มีซุ้มประตูหน้าต่าง และบานประตูหน้าต่าง ภายนอกเขียนลายทองรดน้้า เป็นรูปต้นไม้
ลายพันธุ์พฤกษาเช่นเดียวกับหมู่พระวิมาน แต่ที่กรอบประตูหน้าต่างไม่มีลายจ้าหลักตกแต่ง และ
หย่องหน้าต่าง จ้าหลักลายต่างออกไป โดยหมู่พระวิมานจ้าหลักลายมังกรคู่ ขณะที่หย่องหน้าต่างพระ
ที่นั่งอิศราวินิจฉัยจ้าหลักลายดอกพุดตานและลายประจ้ายามก้ามปู การตกแต่งบานประตูหน้าต่าง
ภายในมีลักษณะเฉพาะเป็นลวดลายแบบพระราชนอยมร่วมสมัย คือ เขียนเป็นลายกระบวนจีน ด้วย
เทคนิคสีฝุ่นผสมรักตัดเส้นโรยฝุ่นทองตามแบบศิลปะจีน หรือเรียกว่าลายก้ามะลอ มีการใช้สีเพียง ๓-
๔ สี คือ สีแดง สีเขียว สีทอง และใช้สีด้าเป็นพ้ืนหลัง 



 ที่บานประตู – หน้าต่างด้านสกัดหลัง ซ่ึงเชื่อมต่อกับหมู่พระวิมาน เขียนเป็นลายพระวิสูตร
และเครื่องต้ังจีนเฉพาะด้านหน้า มีเพียงบานประตูกลางทางเสด็จออกของพระมหาอุปราช ซ่ึง
ด้านหลังเขียนเป็นลายพันธุ์พฤกษา  
 บานประตูผนังด้านข้างพระที่นั่ง เขียนลายต้นไม้และลายสัตว์มงคล เช่น กิเลนและไก่ฟ้า 
บานหน้าต่างเขียนลายกอบัวประกอบลายรูปสัตว์ แต่ละบานมีลายภาพไม่ซ้้ากัน ลวดลายที่เขียนขึ้นมี
ความหมายอันเป็นสิริมงคลต่างๆ ส่วนใหญ่ลายภาพเป็นลายกอบัว ดอกบัวเป็นดอกไม้มงคลในพุทธ
ศาสนา มีความหมายถึงความบริสุทธ์ิ ภาพดอกบัวและใบบัวตามคติจีนมีความหมายถึงขุนนางชั้น
สูงสุด ความมีจิตใจสะอาดไม่ด่างพร้อย ดังนั้นภาพดังกล่าวนอกจากเขียนประดับเพ่ือความงามแล้ว ยัง
สร้างความหมายมงคลให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทางราชการอีกด้วย  
 บานประตูทางเข้าหลักบานกลางผนังสกัดหน้าด้านทิศตะวันออก มีภาพส้าคัญเขียนเป็น
ภาพต่อเนื่อง คือภาพปลาหลี่กระโดดข้ามประตูมังกร แล้วกลายร่างเป็นปลามังกรและมังกรทะยานขึ้น
เหนือท้องฟ้า ภาพดังกล่าวนี้มีต้านานกล่าวว่า แม่น้้าเหลืองที่ต้าบลโหซิง จังหวัดซานซี ประเทศจีน มี
แก่งหินยาวขวางกลางแม่น้้าขนาดสูงใหญ่ ทุกๆ ฤดูใบไม้ผลิระหว่างเดือนที่สามของปี ปลาหลี่นับพัน
ตัวจะว่ายทวนน้้าขึ้นมายังแก่งและพยายามกระโดดข้ามแก่งขึ้นไปยังต้นน้้าเพ่ือวางไข่ เล่ากันว่ามีปลา
ไม่ก่ีตัวสามารถกระโดดข้ามแก่งหินกลางแม่น้้าไปได้ คนจีนโบราณได้น้าความจริงในธรรมชาติดังกล่าว
มาเล่าขานเพ่ือสั่งสอนอบรมลูกหลานสืบต่อมาว่าปลาหลี่เหล่านี้จะแหวกว่ายมายังประตูมังกรที่ปาก
ทางสวรรค์ ปลาตัวใดที่สามารถกระโดดข้ามประตูมังกรไปได้จะกลายเป็นมังกรที่สง่างาม เป็นคติ
สอนใจให้ลูกหลานชาวจีนมีความอดทน ความเพียรพยายามเอาชนะต่ออุปสรรค มีความหมายมงคล
ถึงความส้าเร็จความเจริญก้าวหน้า ต้าแหน่งยศศักด์ิทางราชการที่ได้มาโดยไม่คาดหมาย เหนือประตู
มังกรมีอักษรจีนอ่านว่า “หยู่ เหมิน” หยู่ เป็นนามของจักรวรรดิจีนผู้สร้างท้านบก้ันน้้าที่แม่น้้าเหลือง 
เหมิน แปลว่าประตู ภาพดังกล่าวนี้มีนัยพ้องกับพระประวัติของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพล
เสพ ซ่ึงเป็นแต่เพียงเจ้านายชั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอที่พระปิตุจฉา (อา) ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว หากแต่ทรงพากเพียรปฏิบัติชอบในทางราชการตลอดมาจึงได้รับพระราชทานอุปราชาภิเษก
ขึ้นเป็นพระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ภาพนี้จึงอาจเขียนขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ หรือเขียนขึ้นเป็นคติอุทาหรณ์แก่ข้าราชการในสังกัดกรม
พระราชวังบวรสถานมงคลให้เป็นผู้ท้าราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะเพ่ือความชอบในภายภาคหน้า  
 นอกจากนี้บนบานประตูยังเขียนภาพสิ่งของมงคลของจีนหลายชนิด อาทิ เหรียญทองโบราณ 
หมายถึง ความม่ังค่ัง กระจกเหลี่ยม หมายถึง ชัยชนะและความยั่งยืน ขนหางนกยูง หมายถึง ยศศักด์ิ 
น้้าเต้าและพัดใบกล้วย หมายถึง ความมีอายุยืนยาว ฉัตร หมายถึง การปกป้องคุ้มครอง กังสดาล 
หมายถึง โชคลาภ ระฆัง หมายถึง สิริมงคล การต่ืนจากกิเลสตัณหา การเข้าถึงสัจธรรม เขาสัตว์ 
หมายถึง ชัยชนะ ความสุขและความม่ังค่ังร่้ารวย ดาบ หมายถึง การตัดกิเลสตัณหา ม้วนภาพวาด 
หมายถึง ความเป็นผู้มีศิลปวิชา พรสวรรค์และความรักในสัจธรรม ขิมจีน หมายถึง การท้าจิตใจให้
บริสุทธ์ิ และคทาศักสิทธ์ิ หมายถึง ความสมปรารถนา ภาพสิ่งของวิเศษเหล่านี้ เชื่อว่ามีอ้านาจในการ
ขจัดภูตผีปิศาจและช่วยให้สมปรารถนาในประการต่างๆ ส่วนบานประตูสกัดหน้าขนาบบานใหญ่ทั้ง



สองข้าง เขียนเป็นภาพหงส์กับดอกโบต๋ันและนกนานาชนิด เบื้องล่างเป็นกอบัว เบื้องบนเป็นดวง
อาทิตย์ นับถือเป็นภาพมหามงคลท้าให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง  
 ภาพจิตกรรมบนบานประตู – หน้าต่าง เหล่านี้ เขียนขึ้นในการสร้างพระที่นั่งครั้งรัชกาลที่ ๓ 
ต่อมามีหลักฐานจารึกที่บานประตูกลางผนังสกัดหลังว่า ขุนประสิทธ์ิจิตรกรรม (อยู่ ทรงพนธุ) เขียน
เม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๙ คงเป็นการเขียนซ่อมครั้งปรับปรุงอาคารหมู่พระวิมานเป็นพิพิธภัณฑสถานส้าหรับ
พระนคร ภายหลังมีบันทึกการซ่อมอีกครั้งหนึ่งเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 ส้าหรับเครื่องบนพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย มีการสร้างขึ้นใหม่พร้อมการปฏิสังขรณ์เครื่องบนหมู่
พระวิมานทั้งสิ้นในรัชกาลที่ ๓ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ กล่าวว่า 
ทรวดทรงหลังคาของเดิมที่สร้างขึ้นในครั้งรัชกาลที่ ๑ น่าจะงามกว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ
พลเสพสร้างใหม่อย่างที่แลเห็นทุกวันนี้ หลังคาพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นเครื่องไม้
ทรงจั่วชั้นเดียว มุงกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบสี ตกแต่งด้วยเครื่องล้ายองแบบรวยระกามอญ ซ่ึงนิยม
สร้างขึ้นในวังหน้า คือ มีแต่ “รวย” ทอดจากริมหัวไม้อกไก่ลงมาสุดที่แปหัวเสา ไม่มีนาคสะดุ้ง 
ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน ท้าด้วยไม้จ้าหลักปิดทองประดับกระจกรูปเทพนม
ประทับบนฐานบัวแกมช่อกระหนกเปลว  
  
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วัดบวรสถานสุทธาวาส  (วัดพระแก้ววังหน้า) 
 

วัดบวรสถานสุทธาวาส  หรือเรียกกันเป็นสามัญว่า  “วัดพระแก้ววังหน้า”  เป็นวัดที่
อยู่ในเขตพระราชวังบวรสถานมงคล  เช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  อยู่ในเขต
พระบรมมหาราชวัง  คือต้ังอยู่ในบริเวณอุทยานชั้นนอกด้านทิศเหนือของพระราชวังบวรสถานมงคล  
หรือวังหน้า อุทยานวังหน้าบริเวณนี้  สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท  กรมพระราชวังบวรสถาน
มงคล  (พ.ศ.  ๒๓๒๕ – ๒๓๔๖)  ในรัชกาลที ่ ๑  ทรงสร้างพระต้าหนักภายในอุทยาน  ต่อมาทรงโปรด
พระราชทานอุทิศแก่นักชีนักนางแม้น  ผู้เป็นมารดาของนักองค์อีและนักองค์เภา  พระสนมเอก ซ่ึงเป็น
พระธิดาของสมเด็จพระอุไทยราชา  พระเจา้กรุงกัมพูชา  พร้อมทั้งชีอ่ืนที่ เป็นบริวาร  อยู่จ้าศีลภาวนา  
ครั้งนั้นเรียกว่า  วัดหลวงชี  ถึงสมัยรัชกาลที่  ๒  ไม่มีชีอันสมควรแก่การอุปการะ  วัดหลวงชีช้ารุดทรุด
โทรม  สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล  (พ.ศ.  ๒๓๕๐ – ๒๓๖๐)  
ในรัชกาลที่  ๒  จงึโปรดให้รื้อวัดหลวงชีออกปรับท้าเป็นสวนเลี้ยงกระต่าย  

ในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล  
ในรัชกาลที่  ๓  พระราชวังบวรสถานมงคล  หรือวังหน้า  ทรุดโทรม  สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ
พลเสพย์ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล  จึงทรงโปรดให้บูรณะหมดทั้งพระราชวัง  พระองค์ได้ทรง
อุทิศที่สวนกระต่าย  หรือวัดหลวงชีเดิม  สร้างวัดขึ้นใหม่บวรสถานสุทธาวาสเป็นพุทธบูชา  
พระราชทานนามว่า  “วัดบวรสถานสุทธาวาส”  แต่มักเรียกกันเป็นสามัญว่า  “วัดพระแก้ววังหน้า”  
เพ่ือเป็นพุทธบูชา  และเพ่ือทรงแก้บนหรือเฉลิมพระเกียรติเม่ือครั้งเสด็จยกทัพไปปราบกบฎ
เวียงจันทน์  ในพุทธศักราช  ๒๓๖๘   พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสนี้  แต่เดิมสมเด็จพระบวรราช
เจ้ามหาศักดิพลเสพย์  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล  มีพระด้าริจะสร้างเป็นยอดปราสาท  แต่
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงโปรดให้ห้ามเพราะไม่มีธรรมเนียมที่จะสร้างยอดปราสาท
ในพระราชวังบวรสถานมงคลมาก่อน  สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิเสพย์  กรมพระราชวังบวร
สถานมงคล  จึงทรงเปลี่ยนเป็นหลังคาจัตุรมุข  ทรงเสาะหาพระพุทธรูปและเครื่องศิลาโบราณต่าง ๆ  
มาตกแต่ง  เช่น  พระเจดีย์ก็ได้ถ่ายแบบอย่างพระเจดีย์ธาตุพนมมา  เป็นต้น  ทรงสร้างพระพุทธรูปยืน
องค์หนึ่งประดิษฐานในพระอุโบสถ  แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จบริบูรณ์พระองค์ก็เสด็จสวรรคต  
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  (พ.ศ.  ๒๓๙๔ – ๒๔๐๙)  กรมพระราชวังบวรสถานมงคล  ในรชักาล
ที่  ๔  ทรงด้ารงพระอิสริยยศดุจพระมหากษัตริย์พระองค์ที่  ๒    ได้ทรงสรา้งวัดบวรสถานสุทธาวาสต่อ  
ระหว่างนั้น  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดารามกลับไปประดิษฐานที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ดังเดิม  ด้วยทรงมีพระราชด้าริวา่เป็น
พระพุทธปฏิมาที่เคยประดิษฐานอยู่ที่พระราชวังบวรสถานมงคลมาต้ังแต่แรกสร้างพระที่นั่งพุทไธสวรรย์  
ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระราชด้าริจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไปประดิษฐานที่พระ
อุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส  จึงทรงโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าอิศราพงศ์  ทรงก้ากับ
การสร้างพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ก่อฐานชุกชีส้าหรับต้ัง
บุษบกกลางพระอุโบสถ  และทรงโปรดให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องต้านานพระพุทธสิหิงค์  



และพุทธประวัติ  บนผนังทั้งสี่ด้าน  หลังบานประตูหน้าต่างเขียนนภาพเทวรูปท้านองเดียวกับวัด
สุทัศน์เทพวราราม  แต่การยังไม่แล้วเสร็จ  พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
เสียก่อน  พระด้าริที่จะอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไปประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสก็
ล้มเลิกไป  มิได้อัญเชิญมาประดิษฐานดังพระด้าริ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพ่ิมเติมจนส้าเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์    

วัดบวรสถานสุทธาวาสนี้เป็นวัดในพระราชวังจึงไม่มีพระภิกษุสงฆ์จ้าพรรษา 
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เม่ือทรงเลิกต้าแหน่งกรม

พระราชวังบวรสถานมงคลแล้ว  พระราชวังบวรสถานมงคลก็ขาดผู้ดูแลรักษา  ป้อมปราการและอาคาร
ต่าง  ๆ  ช้ารุดทรุดโทรมลง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว  มีพระราชด้าริว่าการ
บูรณปฏิสังขรณ์พระราชวังบวรสถานมงคลทั้งหมดย่อมสิ้นเปลืองมาก  ควรรักษาไว้แต่สิ่งส้าคัญ  จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้รื้อป้อมปราการตลอดจนสถานที่ต่าง ๆ  ในพระราชวังบวรสถานมงคล
ออก  คงไว้แต่พระราชมณเฑียรสถานและพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส  เพ่ือขยายท้อง
สนามหลวงทางด้านเหนือและด้านถนนราชด้าเนินใน  

พุทธศักราช  ๒๔๔๓  เม่ือจะพระราชทานเพลิงพระศพ  สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช  
เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ  สยามมกุฎราชกุมาร  พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสได้รับการตกแต่งให้เป็น
พระเมรุพิมาน  ที่ประดิษฐานพระศพเวลาทรงบ้าเพ็ญพระราชกุศลแทนพระเมรุท้องสนามหลวงอย่างแต่
ก่อน  ปลูกเมรุน้อยที่พระราชทานเพลิงออกมาด้านเหนือ  พระอุโบสถจึงเปลี่ยนนามเป็น  “พระเมรุ
พิมาน”  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดงานพระศพสมเด็จฯ กรมพระยาปวเรศวรยิาลงกรณ์  พระ
บรมราชอุปัธยาจารย์ก่อน  แล้วจึงจัดงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ  หลังจากนั้นได้มีการจัด
งานพระศพเจ้านาย  ณ  พระเมรุพิมานนี้อีกหลายพระองค์  

พุทธศักราช  ๒๔๘๐  รัฐบาลสมัยนั้นได้อนุมัติให้กรมศิลปากรซ่อมพระอุโบสถวัดบวร
สถานสุทธาวาสเพราะช้ารุดทรุดโทรมมาก   

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่  ๒  ในคืนวันที่  ๔  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๔๘๙  พระ
อุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสถูกระเบิดท้าลายไปบางส่วน  เพ่ือป้องกันมิให้ภาพจิตรกรรมภายในพระ
อุโบสถเสียหาย  จึงเลื่อนกระเบื้องจากเฉลียงพระอุโบสถไปมุงหลังคาพระอุโบสถ  ส่วนหลังคาเฉลียง
ใช้จากมุงไว้ชั่วคราวก่อน  นับต้ังแต่นั้นมาเป็นเวลาร่วม  ๒๐  ปี  พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสก็
มิได้รับการบูรณะอีก  จากที่มุงหลังคาหมดอายุ  น้้าฝนไหลรั่วลงได้  ท้าให้ภาพจิตรกรรมและเครื่องไม้
ภายในเสียหายมาก 

พุทธศักราช  ๒๕๐๕  พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์
ครั้งใหญ่  ทั้งหลังคาพระอุโบสถ  ผนัง  ซุ้ม  บานประตูหน้าต่าง  เสา  ลูกกรง  พ้ืนภายใน  พ้ืน  เสาลูกกรง  
บันได  และลานทักษิณภายนอก 

ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถ 
พระอุโบสถก่ออิฐถือปูนทรงจตุรมุข  คือ  เป็นอาคารสี่เหลี่ยม  มีมุขยื่นออกทั้งสี่ด้าน

ต้ังอยู่บนฐานไพทีขนาดใหญ่เป็นลานมีบันไดทางขึ้นกว้างใหญ่ทั้งสี่ด้าน  ซ่ึงต้ังซ้อนบนฐาน  ๓  ชั้น  



หน้ามุขทั้งสี่มีพระไลยื่นออกมา  เสาระเบียงขนาดใหญ่ทรงสี่ เหลี่ยมลบมุม  ๕  ด้าน  รองรับชายคา
พะไล  พ้ืนที่ตรงช่องพะไลเป็น  บันไดทางขึ้นไปสู่ตัวพระอุโบสถ  ตรงเสามุมระเบียงสองเสาท้าเป็นช่อง  
ประดับด้วยลูกมะหวด  หลังคาจตุรมุขมุงกระเบื้องสี  เป็นหลังคาชั้นลดสองชั้น  หน้าจั่วประดับด้วยช่อ
ฟ้าแบบปากปลา  คือปลายจงอยงอนขึ้น  ซ่ึงจัดเป็นแบบศิลปะของวังหน้า  มิได้เป็นจงอยแหลมลง
แบบปากนกของวังหลวง  ส่วนใบระกาท้าเป็นสองแบบผสมส่วนบนที่ต่อจากช่อฟ้าลงมา  ครึ่งหนึ่งเป็น
ไม้ตรง  ส่วนล่างต่อมาลงมาท้าเป็นตัวล้ายองแบบนาคสะดุ้งหางงอนหยักต่อกับไม้ตรง  ส่วนปลายซ่ึง
เป็นหางหงส์นั้น  ท้าเป็นนาคห้าเศียรแบบนาคปัก  พระอุโบสถนี้เดิมสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ
พลเสพ  จะทรงสร้างเป็นยอดปราสาท  แต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว  รัชกาลที ่ ๓  ทรง
ทักท้วงไว้ว่าตามพระราชประเพณีที่วังหน้าไม่มีการสร้างพระมหาปราสาท  ดังนั้นพระอุโบสถจึงเป็น
ทรงจัตุรมุขธรรมดา  ตัวหน้าจั่วทั้งสี่ด้านเป็นไม้จ้าหลักลายดอกพุดตานก้านแย่ง  ภายในกรอบสามเหลี่ยม
สองชั้น  ลงรักปิดทองประดับกระจก  แนวไม้ประกับด้านล่างเป็นลายประจา้ยาม  ขนาบด้ายแนวลายบัว
รวน  ระหวา่งหนา้จั่วกับพะไลค่ันด้วยส่วนคอสองพ้ืนเป็นปูนประดับด้วยลายช่ออุบะเฟืองแบบตะวันตก  
เป็นลายปูนปั้นเขียนสีต่าง  ๆ  คล้ายคลึงกับลายคอสองที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ในพระราชวังบวรสถาน
มงคล  (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร)  ที่มุมพะไลประดับด้วยไม้จ้าหลักรูปนาค  ๓  เศียร  
เรียกว่า  นาคปัก  ซ่ึงเป็นลักษณะพิเศษของศิลปกรรมสกุลช่างวังหน้า 

พระอุโบสถมีประตูทางเข้าทั้งสี่มุม  แต่ละมุขมี  ๓  ประตู  ประตูตรงกลางสูงกว่าประตู
ด้านข้าง  บานประตูด้านนอกตกแต่งด้วยลายรดน้้า  (ลงรักปิดทอง)  เป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง  
เหนือขอบบานประตูประดับด้วยลายปูนปั้น  เป็นลายดอกไม้เครือเถาว์ตรงส่วนลายดอกไม้ตกแต่งด้วย
เครื่องถ้วยลายครามแบบฝรั่ง  ซ่ึงมีทั้งจานรูปกลม  จานเปลทรงรูปเหลี่ยม  และชามทรงกลม  
เช่นเดียวกับลายกรอบหน้าต่างที่ตกแต่งโดยรอบช่องหน้าต่างเป็นลายปูนปั้นแบบช่อดอกไม้ฝรั่งปนจีน  
ใช้เครื่องถ้วยลายครามแบบฝรั่งประดับตรงส่วนยอดซุ้มที่เป็นลายดอกไม้  

ฐานพระอุโบสถชั้นล่างมีก้าแพงก่ออิฐถือปูน  กล่าวได้ว่าเป็นก้าแพงแก้วรอบพระ
อุโบสถ  มีบันไดทางขึ้นด้านละ  ๒  ข้าง  ๆ  ละ  ๕  ขั้น  ตรงมุมสุดเป็นซุ้มทรงมณฑป  ยอดปรางค์
ซ่ึงสลักจากหิน  ตัวบันไดมีพนักบันไดโค้ง  ตรงพนักลา่งสุดต้ังรูปสิงโตจีนเพศผู้และเพศเมียข้างละตัว  
เสาตรงบันไดทางขึน้เป็นเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์รูปสี่เหลี่ยมลบมุมต่อด้วยแนวก้าแพงหลังเจียดตัวก้าแพง
เจาะเป็นช่องประดับลายกระเบื้องดินเผาเคลือบรูปดอกไม้แบบจีน  ซ่ึงเป็นแบบพระราชนิยมในสมัย
รัชกาลที่  ๓  ตัวแนวก้าแพงด้านนอกส่วนล่างเจาะเป็นช่องสี่ เหลี่ยมเล็ก  ๆ  ด้านบนโค้ง  ใช้ส้าหรับต้ัง
ตะคันน้้า มันจุดไฟให้แสงสว่าง  หรือเรียกว่าตามไฟ 

ฐานชั้นที่  ๒  มีบันไดทางขึ้น  ด้านละ  ๒  ทาง  พนักบันไดโค้งก่ออิฐถือปูนปลาย
พนักต้ังสิงโตจีนข้างละตัว  ก้าแพงชั้นที่  ๒  เป็นก้าแพงก่ออิฐถือปูนหลังเจียดเสาเหนือบันไดเป็นเสา
ทรงสี่เหลี่ยมลบมุม  ยอดหัวเม็ดทรงมัณฑ์  รั้วก้าแพงเจาะเป็นช่องประดับด้วยแผ่นดินเผาเคลือบสี
เขียวลายดอกไม้ 

 
 



ภายในพระอุโบสถ 
แผนผังของพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส  เป็นแบบจัตุรมุข  ความยาวจากทิศ

ตะวันออกไปทิศตะวันตก  ๔๙  เมตร  ความกว้างจากทิศเหนือไปทิศใต้  ๓๒  เมตร  ความสูง  ๒๕  
เมตร  ตรงกลางมุขด้านทิศตะวันตกต้ังบุษบกประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานอภยัสองพระหัตถ์  
ซ่ึงในสมัยรัตนโกสินทร์  รชักาลที ่ ๓  เรียกวา่  ปางห้ามสมุทร  สมเด็จพระบวรราชเจา้มหาศักดิพลเสพ  
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลองค์ที่  ๓  โปรดให้หล่อขึ้นแต่ยังไม่แล้วเสร็จ  พระองค์เสด็จทิวงคต
เสียก่อน  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ด้าเนินการต่อจนแล้วเสร็จ  
 

ลักษณะบุษบก 
บุษบกไม้จ้าหลักทรงสี่เหลี่ยมสูงโปร่งสามด้านมีผนังด้านหลังเพียงด้านเดียว  บนผนัง

ประดับด้วยลายรดน้้าหรือลงรักปิดทองเป็นลายพันธุ์พฤกษา  เสาทั้งสี่ของบุษบกแกะสลักลายลงรัก
ปิดทองประดับกระจกสีหลังคาทรงปราสาท ตัวบุษบกซ้อนอยู่บนฐาน  ๓  ชั้น  ฐานบุษบกชั้นล่างเป็น
ฐานเท้าสิงห์มีฐานบัวซ้อน  ๒  ชั้น  หรือเรียกว่า  ฐานบัวเท้าสิงห์ 
 

ลักษณะพระพุทธรูป 
พระพุทธรูปยืน  พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นระดับพระอุระ  หันฝา่พระหัตถ์ออกเป็นการ

แสดงปางประทานอภัย  พระพุทธรูปมีพระพักตร์รูปไข่  พระนลาฏกว้าง  พระปรางค์สูง  พระขนงโก่ง  
พระนาสิกเป็นสัน  พระโอษฐ์อ่ิม  พระเนตรทอดมองต้่า  เม็ดพระศกเล็ก  พระรัศมีเป็นเปลว  ครองจีวร
ห่มเฉียง  สบงยาวถึงข้อพระบาท  ด้านหน้าจบี  ทรงยืนบนฐานกลมรูปดอกบัว  จากลักษณะประติมาน
วิทยาเป็นลักษณะของพระพุทธรูปในศิลปะที่เป็นพระราชนิยมในรัชกาลที่  ๓ 
 

ลักษณะจิตรกรรมฝาผนัง 
ภายในพระอุโบสถ  มีจิตรกรรมฝาผนังเขียนประดับเต็มผนังทั้งสี่ด้าน  เขียนโดยฝีมือ

ของจิตรกรหลายคน  ซ่ึงเจ้าฟ้าอิศรพงศ์  ทรงเป็นแม่กองคัดเลือกช่างในกรมของพระองค์เองมาเขียน
ช่างที่มีชื่อในสมัยนั้น  เช่น  พระอาจารย์แดง  จากวัดหงส์รัตนาราม  และนายม่ัน  ลักษณะภาพ
จิตรกรรมแบ่งออกได้เป็น  ๓  ชุดใหญ่  ๆ  คือ 

ฝาผนังส่วนบน  เป็นภาพพุทธประวัติ  จับความแต่ได้ทอดพระเนตรเห็นคนชรา  คนเจ็บ  
คนตาย  และสมณะ  แล้วออกบรรพชาไปจนถึงตรัสรู  ลักษณะการเขียนเป็นใจความเดียวกันซ้้าอยู่ถึง  
๒๖  ชุด  ถือว่าเป็นการประชุมช่างเขียนผู้มีชื่อเสียงครั้งนั้นมาเขียนประกวดฝีมือกัน  จึงนับเป็นโบราณ
สถานที่รวมฝีมือช่างเขียนครั้งสมัยรัชกาลที่  ๔  ไว้ได้มากที่สุดแห่งหนึ่ง  ฝาผนังเฉพาะที่เป็นมุขด้าน
ตะวันตก  อันเป็นด้านประดิษฐานพระพุทธรูปยนื  เขียนเป็นภาพเทพชุมนุม  และมีภาพสุริยเทพและ
จันทรเทพอยู่ทางด้านซ้ายและขวาของภาพตามล้าดับ  อันเป็นเครื่องหมายถึงองค์พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหามงกุฎ  พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรง
อ้านวยการบูรณปฏิสังขรณ์มุขด้านตะวันออก  เขียนเป็นภาพการตรัสรู้  มุขด้านใต้  เป็นภาพทรงห้าม



พระญาติซ่ึงทะเลาะกันเพราะเหตุฝนแล้งแย่งน้้าท้านา  มุขด้านเหนือเป็นภาพเสด็จปรินิพพานและการ
ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ 

ฝาผนังส่วนล่าง  เป็นภาพต้านานพระพุทธสิหิงค์  ฉบับพระโพธิรังษี  เริ่มจากฝาผนังมุข
ด้านตะวันออก  เป็นภาพพระยานาคอาสาเนรมิตองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า  เป็นพระพุทธรูปประทับ
เหนือสัตรัตนบัลลังก์  ถวายแก่พระราชาชาวสิงหฬ  ๓  พระองค์  ท่ามกลางที่ประชุมชาวสิงหฬ  แล้ว
พระราชาจึงโปรดให้หล่อพระพุทธสิหิงค์ขึ้นตามพุทธลักษณะนั้น  มาจบความเม่ือสมเด็จพระบวรราช
เจ้ามหาสุรสิงหนาทเชิญพระพุทธสิหิงค์จากเชียงใหม่  มาประดิษฐานที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ใน
พระราชวังบวรสถานมงคล 

บานประตูและหน้าต่างพระอุโบสถทั้ง  ๒๗  ช่อง  หรือ  ๕๔  บาน  เขยีนเป็นภาพเทพ
เจ้าฮินดูปางต่าง  ๆ  และภาพจากวรรณคดีส้าคัญ  เช่น  คัมภีร์ภารตนาฏยศาสตร์  รามเกียรต์ิ  
นารายณ์สิบปาง  เป็นต้น 

ปัจจุบันพระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสเป็นโบราณสถานส้าคัญ  ซ่ึงนอกจากจะมี
ลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมงดงามแล้ว  ภาพจิตรกรรมที่ฝาผนังพระอุโบสถยังนับเป็นภาพจิตรกรรม
สมัยรัชกาลที่  ๔  ที่มีคุณค่ายิ่งในทางศิลป  เป็นที่ยกย่องเชิดชูกันในหมู่นักปราชญ์และศิลปินตลอดมา   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อาคารและส่ิงปลูกสร้างสมัยรัชกาลท่ี ๔ 

        นายยุทธนาวรากร  แสงอร่าม 
พระต าหนักแดง 

 
 พระต้าหนักแดง เดิมอยู่ในหมู่พระต้าหนัก ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช โปรดให้สร้างขึ้นที่ในพระบรมมหาราชวัง ๒ หมู่  พร้อมกับการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ เม่ือ
พุทธศักราช ๒๓๒๕  หมู่ ๑ เรียกว่า พระต้าหนักเขียว พระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระ
เจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระเทพสุดาวดี  อีกหมู่ ๑ เรียกว่า พระต้าหนักแดง  พระราชทานให้เป็น
ที่ประทับของสมเด็จพระเจ้า พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสุดรักษ์ เสด็จประทับอยู่จนตลอด
พระชนมายุ  แล้วสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ซ่ึ งเป็นพระธิดาได้เสด็จประทับ  และทรง
ปกครองต่อมาในรัชกาลที่ ๒ ครั้นถึงในรัชกาลที่ ๓  สมเด็จพระศรีสุริเยนทรฯ เสด็จออกไปประทับอยู่
ที่พระราชวังเดิม ธนบุรี  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ย้ายพระต้าหนักแดงทั้งหมู่
ไปปลูกถวายเป็นที่ประทับ ณ พระราชวังเดิม และได้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัว เม่ือยังด้ารงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์ด้วย 

 ในรัชกาลที่ ๔ หลังจากเสด็จบวรราชาภิเษกแล้ว  พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว จึง
โปรดให้ย้ายพระต้าหนักแดงส่วนที่ท่ีประทับของพระองค์มาปลูกรักษาไว้ในพระราชวังบวรสถานมงคล 
ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่พระวิมาน ครั้นถึงพุทธศักราช ๒๔๗๐ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม
ราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จมาประพาสพิพิธภัณฑสถาน  ทอดพระเนตรเห็นพระต้าหนัก
แดงช้ารุดทรุดโทรมอยู่   ทรงพระปร ารภว่าเป็นขอ งโบราณสร้า งอย่างประณีตพร้ อมกับกรุ ง
รัตนโกสินทร์  และได้เคยเป็นพระต้าหนักของสมเด็จพระไปยิกา และสมเด็จพระอัยยิกา กับทั้งสมเด็จ
พระปิตุลาธิราชเจ้ามาแต่ก่อน  จึงทรงบริจาคทรัพย์ในส่วนพระองค์ประทานเพ่ือปฏิสังขรณ์ให้กลับคืน
ดี  ไว้เป็นที่เฉลิมพระเกียรติยศของพระบรมราชจักรีวงศ์สืบไป  เม่ือการปฏิสังขรณ์ส้าเร็จ  สมเด็จพระ
พันวัสสาอัยยิกาเจ้าฯ ได้เสด็จมาบ้าเพ็ญพระกุศลฉลองพระต้าหนักแดง  เนื่องในการเฉลิมพระชันษา
ครบ ๖๖ ปี เม่ือ วันจันทร์ ที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๑๔๓  
 ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ กรมศิลปากร  ได้ด้าเนินการบูรณะและย้ายพระต้าหนักแดง
จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้านหลังหมู่พระวิมานมาต้ังทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้านหน้าหมู่พระ
วิมานดังที่ปรากฏในปัจจุบัน  

ต้าหนักแดงมีลักษณะเป็นต้าหนักหลังเดียวแบบต้าหนักหอ ความยาว ๗ ห้อง  มีเฉลียงที่
ด้านหน้า  หลังคาชั้นเดียวไม่มีมุขลด  มุงด้วยกระเบื้องดินเผา หน้าบันกรุด้วยไม้แบบลูกฟักหน้าพรหม  
กรอบคูหาหน้าบันประดับด้วยช่อฟ้า  ใบระกา  หางหงส์ และนาคสะดุ้ง  ตัวเรือนท้าฝาปะกน   ดุมอก

                                                                 

 
๔๓ยอร์ช เซเดส์, โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร   (พระนคร :  โรงพิมพ์โสภณพิ

พรรฒธนากร, ๒๔๗๑), หน้า ๒๗ – ๒๘. 



และเชิงบน-ล่างอกเลาบานประตูหน้าต่าง แกะสลักลวดลายอย่างงดงาม  ลักษณะเด่นของต้าหนักแดง
คือ พระแกลที่มีฐานเท้าสิงห์ประกอบอยู่ตอนล่าง ซ่ึงมักจะไม่ปรากฏในเรือนสามัญชน  และมีเสานาง
เรียงรับชายคาทางด้านขวาและด้านหลังจ้านวน ๑๕ เสา  ซ่ึงเป็นลักษณะที่ปรากฏในเรือนที่สร้างใน
สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  

ปัจจุบันภายในจัดแสดงอย่างต้าหนักของเจ้านายโบราณ  ได้แก่  สิ่งของส่วนพระองค์ของ
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี  และเครื่องเรือนของใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ 

 
พระท่ีน่ังอิศเรศราชานุสรณ์ 

 
 พระที่นั่งอิศเราศราชานุสรณ์ เดิมเรียกว่า พระที่นั่งวงจันทร์  พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างด้านทิศเหนือของพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยภายหลังบวรราชาภิเษกแล้ว เนื่ องจาก
ทรงไม่พอพระราชหฤทัยที่จะประทับในหมู่พระวิมานอันเป็นที่ประทับของพระบวรราชเจ้าแต่ก่อนมา 
โดย หลวงชาติเสนี (ทัด) เป็นนายช่าง๔๔ 

 แต่เดิมบริเวณที่สร้างพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์นี้  พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โปรดให้สร้างพระที่นั่งเก๋งจีนขึ้น  แต่เม่ือเสด็จมาประทับแล้วทรงพระประชวรเรื่อยมาไม่เป็นปกติ  ซิน
แซจีนมาดูกราบทูลว่าพระที่นั่งเก๋งจีนสร้างในที่ฮวงจุ้ยไม่ดีเป็นอัปมงคล  จึงโปรดให้รื้อพระที่นั่งเก๋งจีน
นั้นไปปลูกนอกพระราชวังบวรสถานมงคล  และโปรดให้สร้างพระที่นั่งอย่างตะวันตกขึ้นใหม่ในที่นั้น 
ขนานนามว่าพระที่นั่งวงจันทร์  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์  ตามพระนามครั้ง
ทรงกรมเป็นกรมขุนอิศเรศรังสรรค์ 

การเปลี่ยนนามพระที่นั่งดังกล่าวสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ ๔ ภายหลังจากที่
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้ว เพ่ือเป็นที่ร้าลึกถึงพระองค์ โดยนามพระที่นั่ง
องค์ต่างๆ คล้องจองกันดังนี้  “มังคลาภิเษก เอกอลงกฎ คชกรรมประเวศ อิศเรศราชานุสรณ์ บวรปริ
วัติ สาโรจรัตนประพาส  นุกิจราชบริหาร” 

 พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์มีลักษณะเป็นตึกสองชั้นแบบตะวันตก  ผังพ้ืนสี่ เหลี่ยมผืนผ้า  
ขนาดกว้าง ๕ ห้อง ยาว ๙ ห้อง วางผังตามแนวเหนือ-ใต้ หันหน้าสู่ทิศตะวันตก  มีอัฒจันทร์เป็นทาง
ขึ้นพระที่นั่งจากภายนอกไปสู่เฉลียงหรือพาไลหน้าตามแบบอาคารตะวันตกรุ่นแรกที่สร้างในกรุงเทพฯ 
ทั้งนี้ถือคติไทยโบราณว่าการลอดใต้ถุนเรือนหรือทางขึ้นจากชั้นล่างภายในอาคารเป็น อัปมงคล  ตอน
หน้าพระที่นั่งมีมุขสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวประมาณหนึ่งในสามของความยาวพระที่นั่ง  มุขด้านหน้าก่อเป็น
ช่องคานโค้ง ๓ ช่อง ด้านข้างด้านละ ๑ ช่อง ระหว่างช่องคานโค้งประดับเสาอิงเซาะร่อง  หัวเสาอิงมี

แป้นรับเรียบๆ คล้ายหัวเสาแบบทัสคัน (Tuscan) ภายในมุขมีบันไดทางเข้าใต้ถุนพระที่นั่ง  ชั้นบน
ของมุขเป็นชานมีพนักล้อมส้าหรับทหารยืนยาม     

                                                                 

 
๔๔

 ต่อมาได้ด้ารงต้าแหน่งสูงสุดท่ี พระยาราชสงคราม (ทัด) จางวางกรมทหารใน ดู “ปวัติพระยาราช
สงคราม” ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี  ๑๕, ตอนท่ี ๙ (๒๙ พฤษภาคม ๒๔๔๑) : หน้า ๙๖ 



 หลังคาพระที่นั่งทรงจั่วชั้นเดียวไม่มีมุขลด  หน้าจั่วท้ังสองด้านปั้นปูนประดับเป็นตราพระราช
ลัญจกรประจ้าพระองค์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  คือ รูปปิ่นประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า 
อยู่ภายในช่อมาลาประกอบลายพันธุ์พฤกษา   อันมีที่มาจากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปิ่น
เกล้าเจ้าอยู่หัว คือ “เจ้าฟ้าชายจุฑามณี” 

 พระที่นั่งชั้นล่างยกพ้ืนเต้ีย  มีบันไดและประตูทางเข้า ๒ ทาง  ด้านหลังมีช่องประตู ๓ ช่อง 
บานหน้าต่างเป็นบานไม้ตอนเดียว  พระที่นั่งชั้นล่างใช้เป็นที่พักอาศัยของบรรดามหาดเล็กพนักงาน 

 ส่วนพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับเฉพาะชั้นบนของพระที่นั่ง  มีลักษณะการ
ตกแต่งเป็นพิเศษด้านหน้าท้าเป็นเฉลียงโถงขนาด ๗ ห้อง  เสารองรับหลังคาพาไลมีหน้าตัดรูป

สี่เหลี่ยมจัตุรัส  เซาะร่อง (Flute) ด้านละ ๔ สี่ร่อง  หัวเสาคล้ายหัวเสาแบบทัสคัน (Tuscan)  
พนักเฉลียงเป็นไม้ฉลุโปร่งรูปวงกลมซ้อนกันคล้ายลายแก้วชิงดวง 
 ในอาคารชั้นบนแบ่งเป็นห้องต่างๆ ๕ ห้อง  แต่ละห้องตกแต่งเพดานด้วยโคมไฟระย้า  ที่ผนัง
ช่วงบนเจาะเป็นช่องลูกกรงโปร่งเพ่ือระบายอากาศ  เหนือช่องลูกกรงจ้าหลักลวดลายปิดทองประดับ
รูปพระราชลัญจกรประจ้าพระองค์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยาวตลอดผนัง  เป็นรูปพระ
ปิ่นและปืนใหญ่  ซ่ึงแสดงว่าพระองค์ทรงบังคับบัญชาทหารปืนใหญ่  สลับกับรูปช้างเผือกหรือช้างต้น 
ซ่ึงน่าจะหมายถึงช้างส้าคัญของวังหน้าในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า เจ้าอยู่หัว๔๕  หลังห้องด้านทิศ
ตะวันออกเป็นเฉลียง  โดยรอบพระที่นั่งมีหน้าต่างทรงสูงอย่างตะวันตกยาวจรดพ้ืนห้อง  หน้าต่างเป็น
บานไม้เปิดได้สองตอน ตอนบนเป็นบานเกล็ดปรับปิดเปิดได้  ตอนล่างเป็นบานลูกฟักทึบและมีพนัก
ลูกกรง  บานประตู หน้าต่าง ลูกกรง และเสาทาสีหลืองตัดขอบด้วยสีแดง 
 ตามหนังสือ ต้านานวังหน้า กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ห้องด้าน
ทิศเหนือสุดของพระที่นั่งเป็นห้องทรงพระอักษรและห้องสมุด  ห้องถัดมาเป็นห้องรับแขกส้าหรับห้อง
ตอนกลางพระที่นั่งเป็นห้องขนาดใหญ่ใช้เป็นห้องเสวย  หลังห้องเสวยเป็นห้อง อุ่นเครื่อง  ถัดมาเป็น
ห้องบรรทม และห้องด้านทิศใต้สุดของพระที่นั่งใช้เป็นห้องแต่งพระองค์ ท้ายห้องแต่งพระองค์เป็น
ห้องเก็บของ ที่ห้องนี้มีบันไดเล็กส้าหรับเป็นทางพนักงานขึ้นลงด้วย  ส่วนห้องมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้
ใช้เป็นห้องสรง 
 การตกแต่งภา ยในพระที่นั่ง อิศเรศราชานุ สรณ์ในอดีตเป็นแบบตะวันตก  เนื่ องจา ก
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดการใช้ชีวิตแบบชาวตะวันตก  กล่าวกันว่าที่ประทับของ
พระองค์มีบ๋อยเป็นผู้ชาย มีพนักงานเป็นสาวใช้อยู่จ้ากัดพอส้าหรับรับใช้  แม้แต่เจ้าจอมก็อยู่ เฉพาะผู้ที่
เป็นราชูปฐาก บรรดาพระเจ้าลูกเธอและพระสนมก้านัลจะขึ้นเฝ้าเฉพาะเวลาเสวยเท่านั้น 

 เม่ือมีแขกฝรั่งต่างเมือง เช่นราชทูตเข้ามา  ก็ทรงรับรองเลี้ยงดูที่พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์  
ดังในครั้งเลี้ยงรับเซอร์จอห์น บาวริง อัครราชทูตอังกฤษ ซ่ึงเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในสมัย

                                                                 

 
๔๕

 เด่นดาว  ศิลปานนท์,  “พระท่ีนั่งอิศเรศราชานุสรณ์”  เมืองโบราณ  ปีท่ี ๒๖, ฉบับท่ี ๓ (กรกฎาคม – 
กันยายน ๒๕๔๓) : หน้า ๑๐๖. 



รัชกาลที่ ๔ เม่ือปีพุทธศักราช ๒๓๙๘  และได้เข้า เฝ้าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เซอร์
จอห์น บาวริง ได้กล่าวถึงที่ประทับของพระองค์ไว้ในหนังสือของเขาตอนหนึ่งว่า 

 “ห้องที่ประทับดี เหมาะและตกแต่งเข้าที่ดี  เว้นแต่ที่พัดชักแขวนสูงเกินไป  จนติดเพดานสูง
เท่านั้น  ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการที่ใช้เครื่องเรือนตกแต่งเกือบจะท้าให้เชื่อว่าเข้าไปอยู่ในบ้านผู้ดีฝรั่ง”   
 พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่  ณ พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ตลอดมา
จนกระทั่งเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งองค์นี้ ในปีพุทธศักราช ๒๔๐๘ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาจัดการต่างๆ ในพระราชวังบวรสถานมงคลต่อมา  และได้มีรับสั่งให้จัดห้องกลาง
ในพระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์อันเป็นห้องเสวยเดิมให้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จ
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  และโปรดให้เชิญพระบรมอัฐิพระบรมราชชนก และพระบรมราชชนนี คือ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ จากหอพระอัฐิภายใน
พระบรมมหาราชวังมาประดิษฐานไว้ที่ เดียวกัน  โดยโปรดให้ท้า ตู้ไม้จ้าหลักปิดทอง ๓ ตู้ตู้กลาง
ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ตู้ด้านขวาประดิษฐานพระบรมอัฐิ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และตู้ด้านซ้ายประดิษฐานพระบรมอัฐิพระศรีสุริเยนท
รามาตย์ และท้าเพดาน ท้าอัฒจันทร์ไว้ส้าหรับต้ังเครื่องบูชา  
 ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เม่ือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่น
เกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทิวงคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เชิญพระอัฐิประดิษฐาน
ไว้กับพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย 

 ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เจ้านายวังหน้าเหลือประทับอยู่น้อย
พระองค์  พระราชมณเฑียรก็ทรุดโทรมลงมาก จึงโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่ น
เกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระอัฐิกรมพระราชวังบวร ๔ พระองค์ ไปประดิษฐาน ณ หอพระนาก ในวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม เม่ือปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ ส่วนพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
และพระบรมอัฐิพระศรีสุริเยนทรามาตย์ คงเชิญกลับไปประดิษฐาน ณ หออัฐิในพระบรมมหาราชวัง
ดังเดิม   
 ต่อมาในพุทธศักราช ๒๔๗๗ เม่ือมีการจัดต้ังโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์  ได้ใช้บริเวณพระที่
นั่งอิศเรศราชานุสรณ์เป็นโรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์๔๖  ปัจจุบัน พระที่นั่งอิศเรศราชา
นุสรณ์จัดแสดงเฉพาะชั้นบนด้วยเครื่องเรือนแบบยุโรปและแบบจีน ตามลักษณะการใช้งา นพระที่นั่ง
มาแต่เดิม   

 
 
 

 

                                                                 

๔๖ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, พิพิธภัณฑสาร เล่ม ๔ เร่ืองต านานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพฯ 
(พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๘๐), หน้า ๑๖.  



พระท่ีน่ังมังคลาภิเษก 
 

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงสร้างคู่กับพระที่นั่งเอกอลงกฎ  เป็นพระที่นั่งโถง
ต้ังอยู่บนก้าแพงแก้ว สองข้างพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยซ่ึงเป็นท้องพระโรง มีเกยส้าหรับทรงพระราชยาน
อยู่ทางด้านหน้า  พระที่นั่งองค์นี้สร้างท้านองเดียวกับพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ในพระบรมมหาราชวัง  
ตามลักษณะที่เรียกกันในสมัยก่อนว่า “พระที่นั่งเย็น” หมายถึงเป็นพระที่นั่งโถงส้าหรับตากอากาศ 

ส้าหรับพระที่นั่งเอกอลงกฎได้รื้อลงเม่ือปรับปรุงวังหน้าเป็นพิพิธภัณฑสถานส้าหรับพระนคร  ปัจจุบัน
คงเหลืออยู่เฉพาะพระที่นั่งมังคลาภิเษก 

 พระที่นั่งมังคลาภิเษกเป็นพระที่นั่งโถงชั้นเดียวยกพ้ืนสูง   ผังพ้ืนสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขนาดกว้าง 
๑ ห้อง ยาว ๒ ห้อง มีเฉลียงรอบ วางผังตามแนวตะวันออก - ตะวันตก  หันหน้าสู่ทิศตะวันออก  มี
บันไดทางขึ้นพระที่นั่งจากด้านหลัง ตอนหน้าลดชั้นเป็นชานและมีเกยส้าหรับทรงพระราชยาน  
หลังคาทรงจั่วมีมุขลด ๒ ชั้น ชั้นละ ๒ ตับ มุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี  กรอบหน้าบันประดับด้วย
ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง หน้าบันเป็นไม้จ้าหลักลายเทพนมล้อมรอบด้วยลายกระหนก เสา
รับหลังคาทั้งช่วงในและช่วงนอกเป็นเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ลบมุม  ผนังภายในพระที่นั่ง ต้ังแต่คอสอง
จรดพ้ืนเขียนลายดอกไม้ร่วงเคล้าสัตว์ทวิบาทและแมลง  เช่น นก ค้างคาว แมลงปอ ผีเสื้อ กระจาย
กันอยู่ระหว่างลายดอกไม่ร่วง  นับเป็นตัวอย่างของจิตรกรรมของพระบวรราชวังในช่วงรัชกาลนี้ เป็น
อย่างดี 

ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๓ - ๒๔๗๔ มีการบูรณะพระที่นั่งมังคลาภิเษก  เสาพระที่นั่งเดิมก่ออิฐ
หุ้มเสาไม้  ได้บูรณะโดยเจาะเอาเสาไม้ออกแล้วหล่อคอนกรีตทุกต้น พ้ืนพระที่นั่งร่วมใน เฉลียง และ
พ้ืนหน้าเกยเดิมเป็นไม้ ได้เปลี่ยนเป็นพ้ืนคอนกรีตปูกระเบื้องซีเมนต์ลายแดง  พ้ืนหน้าเกยปูกระเบื้อง

ซีเมนต์ลายหนังจระเข้๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                 

 
๔๗

 (๔) ศธ. ๒.๑.๑/๑๘๗  หน้า ๑๐. 



เก๋งนุกิจราชบริหาร 

 เก๋งนุกิจราชบริหารเป็นส่วนหนึ่งของพระที่นั่งบวรปริวัติ  พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัวโปรดให้พระวิสูตรวารี (มลิ) เป็นนายงานสร้าง  แต่ค้างอยู่จนเสด็จสวรรคตยังไม่แล้ว  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างต่อมาจนเสร็จ  พระที่นั่งบวรปริวัตรเป็นที่ที่
ประทับเวลาเสด็จมาค้างแรมอยู่ในพระราชวังบวรฯ ตอนที่สร้างพระที่นั่งบวรปริวัติ มีประตูและ
ก้าแพงก้ันเป็นบริเวณหนึ่งต่างหาก  เป็นแต่ต้ังอยู่ติดกับบริเวณ พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์  ศาลา 
(เก๋งจีน) และสวนที่สร้างในพระที่นั่งบวรปริวัติเป็นอย่างจีนทั้งสิ้น  พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวคงจะทรงจัดเป็นอย่างจีนบริเวณหนึ่ง เป็นอย่างฝรั่งบริเวณหนึ่งมาแต่เดิม ต่อมา
ในพุทธศักราช ๒๔๗๗ เม่ือมีการจัดต้ังโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์  ได้ใช้บริเวณพระที่นั่งบ วรปริวัติ
และเก๋งนุกิจราชบริหารเป็นโรงเรียนศิลปากร แผนกนาฏดุริยางค์๔๘ 

เก๋งนุกิจราชบริหารต้ังอยู่ติดกับก้าแพงด้านทิศเหนือของพระที่นั่งบวรปริวัติ ลักษณะเป็น
อาคารแบบจีนก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๗.๘๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร 
หลังคาเป็นแบบจีน  มุงกระเบื้องดินเผาแบบจีน หน้าบันและสันหลังคาเขียนสีลวดลายแบบจีน  กลาง
สันหลังคาเขียนเป็นรูปดอกพุดตานและไก่ฟ้า  ด้านหน้ามีหลังคาปีกนกคลุม  ประตูบานพับ (บาน
เฟ้ียม) เขียนสีเป็นรูปเครื่องมงคลของจีน  ข้างประตูต้ังตุ๊กตาจีน ฝาผนังภายในทั้ง ๓ ด้านเป็นภาพ
จิตรกรรมเรื่องเก่ียวกับพงศาวดารจีน เรื่องห้องสินเต็มทั้งสามด้าน มีอักษรก้ากับเป็นตอนๆ ไป   โดย
เริ่มที่ผนังด้านขวาแล้วเขียนภาพเวียนซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) ตามความนิยมของช่างจีน ๔๙   
 เม่ือพุทธศักราช ๒๕๐๕  กรมศิลปากรได้รื้ออาคารพระที่นั่งบวรปริวัติลง  เนื่องจากช้ารุดจน
ยากแก่การบูรณปฏิสังขรณ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

๔๘ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, พิพิธภัณฑสาร เล่ม ๔ เร่ืองต านานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในกรุงเทพฯ 
(พระนคร : โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๔๘๐), หน้า ๑๖- ๑๘.  
 

๔๙
 ศานติ ภักดีค้า และ นวรัตน์ ภักดีค้า, “จิตรกรรมเร่ืองห้องสินในเก๋งนุกิจราชบริหาร” เมืองโบราณ ปีท่ี 

๓๓, ฉบับท่ี ๑  (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๐) : หน้า ๖๙. 
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