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 นบัแต่วนัที่สมเดจ็เจ้าพระยามหากษตัรยิ์ศกึเคลื่อนทพั

ออกจากกรงุธนบรุเีพื่อไปปราบจลาจลในเขมรเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๓ 

เป็นต้นมา เหตกุารณ์ในกรงุธนบุรกีร็ะส�่าระสายด้วยไม่มขีนุนาง

ผู้ใหญ่ควบคุมดูแล ด้วยถูกเกณฑ์ไปในกองทพัจนหมด มแีต่

ขนุนางชั้นผูน้้อยที่ไม่มกี�าลงัสั่งการควบคมุใครได้ ซ�้าบางคนยงั

คดิจะล้มราชบลัลงัก์อกีด้วย เช่น หลวงสรวชิติ (หน) ซึ่งเดมิมี

ต�าแหน่งเป็นนายด่านเมืองอุทัยธานี ต่อมาได้เข้ามารับราชการ

อยู่ด้วยสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ กรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์    

แต่ครั้งยงัเป็นพระยาสุรยิอภยั (ทองอนิ)

 ครั้นกรุงธนบุรีเกิดความไม่สงบเห็นว่าจะควบคุมไม่อยู่

แล้ว จึงแต่งคนเอาหนังสือลับออกไปถวายสมเด็จเจ้าพระยา 

มหากษัตริย์ศึกถึงด่านพระจารึก และคืนหนึ่งปลายเดือน

มนีาคม พ.ศ. ๒๓๒๔ หลวงสรวชิติ (หน) กข็้ามฟากไปยงัฝั่ง

วดัโพธาราม ขึ้นม้าควบตดัทุ่งแสนแสบออกไปรบัเสดจ็เจ้าพระยา 

มหากษตัรย์ิศกึเข้ามาปราบจลาจลในกรงุธนบรุ ีเมื่อ ณ วนัเสาร์ 

เดอืน ๕ แรม ๙ ค�่า จลุศกัราช ๑๑๔๔ ตรงกบัวนัที่ ๖ เมษายน 

พ.ศ. ๒๓๒๕ เมื่อยดึอ�านาจได้แล้ว มพีระราชด�ารวิ่ากรุงธนบุรี

ไม่เหมาะที่จะเป็นเมอืงหลวง ทรงพระกรณุาโปรดให้ย้ายพระนคร 

มาอยูฝ่ั่งตะวนัออก ซึ่งเป็นบรเิวณที่สมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช 

ทรงอนุญาตให้ครอบครัวของทหารจีนในกองทัพของพระองค์

ตั้งบ้านเรือนอยู่ แต่ในเวลานั้นทหารจีนไปราชการทัพเหลือแต่

ครอบครัว จึงให้รื้อถอนอพยพไปอยู่ในส�าเพ็งและในบริเวณที่
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ห่างไกลจากแม่น�้าเจ้าพระยาเข้าไปทางตะวนัออก แล้วโปรดให้

ฝังหลกัเมอืง ณ วนัอาทติย์ เดอืน ๖ ขึ้น ๑๐ ค�่า ตรงกบัวนัที่ 

๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ ต่อจากนั้นจงึโปรดให้สร้างพระที่นั่ง

อมรนิทราภเิษกมหาปราสาทขึ้นเป็นองค์แรก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๖ 

(ในระหว่างนี้ต้องสร้างเครื่องเบญจราชกกุธภณัฑ์และอื่นๆ จน

ครบ เพราะแต่เดมิไม่ม ี(ดหูนงัสอื ขตัตยิประเพณ ีของผูเ้ขยีน)

 ในระหว่างสร้างพระนครอยูน่ั้น โปรดให้สร้างวดัพระศร ี

รตันศาสดารามไปด้วย สร้างอยู ่๒ ปีจงึส�าเรจ็ โปรดให้อญัเชญิ

พระแก้วมรกตแห่ข้ามฟากมาประดษิฐานในพระอโุบสถ เมื่อ ณ 

วนัจนัทร์ เดอืน ๔ แรม ๑๒ ค�่า ปีมะโรง ตรงกบัวนัที่ ๗ มนีาคม 

พ.ศ. ๒๓๒๗ เพื่อเป็นสิริมงคล และได้ประกอบพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณีอีกครั้งหนึ่งเมื่อ 

พ.ศ. ๒๓๒๘ ณ พระที่นั่งอมรนิทราภเิษกมหาปราสาท

 อนึ่ง ที่กล่าวว่าสร้างวดัพระศรรีตันศาสดาราม ๒ ปีจงึ

ส�าเร็จนั้น ก็หมายเพียงว่าส�าเร็จพอประดิษฐานพระแก้วมรกต

ได้เท่านั้น เพราะปรากฏว่าในสมัยรัชกาลที่ ๑ สร้างเพียงฐาน

ชุกชกี่ออฐิถอืปูนและปิดทองค�าเปลวเท่านั้น จนถงึรชักาลที่ ๓ 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัวได้ทรงปฏิสังขรณ์ท�า 

พระเบญจาตั้งแต่ที่บุด้วยทองขึ้นไปจนตลอดถงึที่ตั้งบษุบกทอง 

กล่าวกันว่ารัชกาลที่ ๑ เมื่อทรงพระชราได้เสด็จมาประทับ   

ทอดพระเนตรการก่อสร้างพระอุโบสถเป็นประจ�า มีเจ้าฟ้า   

กรมหลวงอิศรสุนทร พระราชโอรสตามเสด็จไปด้วยทุกครั้ง 
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ตามเรื่องว่าโปรดให้หม่อมไกรสรเชญิเสดจ็ไปชมภาพเขยีนเรื่อง 

รามเกยีรติ์ เป็นประจ�า แสดงว่านอกจากทรงพระราชนพินธ์เรื่อง 

รามเกยีรติ์ แล้ว ยงัได้โปรดให้เขยีนจติรกรรมเรื่อง รามเกยีรติ์ 

ไว้ที่ผนงัระเบยีงวดัพระศรรีตันศาสดารามด้วย

ภาพจติรกรรมฝาผนงัเรื่อง รามเกยีรติ์ 
ที่ผนงัระเบยีงวดัพระศรรีตันศาสดาราม
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 พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทมามีเหตุเกิดขึ้น 

เมื่อ ณ วนัอาทติย์ เดอืน ๗ ขึ้น ๑ ค�่า ปีระกา เอกศก (วนัที่ 

๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๓๒) เวลาบ่าย ๓ โมงเศษ เกดิฟ้าผ่า  

หน้าบนัมุขเดจ็ด้านเหนอื ไฟไหม้เครื่องบนปราสาทยุบพงัลงมา 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเสียพระทัยมาก 

โปรดให้เจ้าพระยารัตนาพิพิธ (สน) สมุหนายกจัดการรื้อซาก

ปราสาทแล้วสร้างปราสาทใหม่ขึ้นแทน พระราชทานนามว่า 

“พระที่นั่งดุสติมหาปราสาท” โปรดให้ตั้งพระแท่นบรรทม และ

เมื่อเสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมศพประดิษฐาน ณ 

ปราสาทนี้ และได้ถอืเป็นประเพณสีบืต่อมา

พระที่นั่งดุสติมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวงัในปัจจุบนั
(ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/กุฎาคาร)



16 พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวังเจ้านาย

 ในระหว่างที่รอการสร้างพระนครใหม่อยูน่ั้น พระเจ้าอยูห่วั 

คงประทบัอยู่ ณ กรุงธนบุร ีเพราะในพระราชพงศาวดารฉบบั

พระราชหตัถเลขากล่าวว่า ได้เริ่มจบัการตั้งพระราชวงัใหม่ เมื่อ

วนัจนัทร์ เดอืน ๖ แรม ๑๐ ค�่า ปีขาล จตัวาศก จุลศกัราช 

๑๑๔๔ (ตรงกบัวนัที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศกัราช ๒๓๒๕) คอื

หลงัจากยดึอ�านาจได้เพยีง ๑ เดอืน ใช้เวลาก่อสร้างเดอืนเศษ 

พระราชนเิวศน์มณเฑยีรสถานชั่วคราวกแ็ล้วเสรจ็ (โปรดให้รื้อ

ก�าแพงเมอืงและพระที่นั่งต่างๆ ที่กรุงศรอียุธยา เอาอฐิมาใช้จงึ

ท�าได้รวดเร็ว) โปรดให้ตั้งการพระราชพิธีปราบดาภิเษกโดย

สงัเขป เริ่มแต่วนัจนัทร์ที่ ๑๐ มถิุนายน พุทธศกัราช ๒๓๒๕ 

ครั้นถงึวนัพฤหสับดทีี่ ๑๓ มถิุนายน เวลา ๖ นาฬิกา ๒๔ นาท ี

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเสดจ็พระราชด�าเนนิโดยกระบวนพยหุยาตรา 

ทางชลมารค ข้ามฟากจากพระราชวังกรุงธนบุรีมาประทับ ณ 

พระราชมณเฑยีรสถาน ประกอบการพระราชพธิปีราบดาภเิษก 

เป็นปฐมกษตัรยิ์แห่งกรุงรตันโกสนิทร์

 การสร้างพระบรมมหาราชวงัใหม่ไม่มอีะไรเปลี่ยนแปลง 

คงถอืตามแบบพระราชวงัหลวงในสมยักรงุศรอียธุยาแทบทกุอย่าง 

เช่น พระราชวงัตั้งอยูบ่นฝ่ังขวาของแม่น�้าเจ้าพระยา พระราชวงั

ที่สร้างใหม่กเ็อาแม่น�้าเจ้าพระยาไว้ข้างซ้ายวงัเช่นเดยีวกนั นอกจาก 

สร้างก�าแพงและตั้งแนวพระราชวังเหมือนกันแล้ว ยังได้วาง 

พระราชมณเฑียรเรียงเป็นแบบเดียวกันอีก คือหมู่พระมหา

มณเฑียรตรงกับพระวิหารสมเด็จที่กรุงศรีอยุธยา พระที่นั่ง 
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ดุสิตมหาปราสาทตรงกับพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ ขาดแต่

พระที่นั่งกลาง ซึ่งตรงกบัพระที่นั่งสรรเพชญปราสาท แต่ต่อมา

ในสมยัรชักาลที่ ๕ กไ็ด้สร้างพระที่นั่งจกัรมีหาปราสาทขึ้น วดั

ในพระบรมมหาราชวงักค็อืวดัพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งสร้าง

ตรงกบัวดัพระศรสีรรเพชญ์ที่กรุงศรอียุธยา

พระบรมมหาราชวงัในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
รชักาลที่ ๕ ราว พ.ศ. ๒๔๐๓
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ภาพถ่ายทางอากาศพระที่นั่งจกัรมีหาปราสาทในพระบรมมหาราชวงั 
ราว พ.ศ. ๒๔๖๖

 เหตุด้วยเป็นการรีบด่วน พระราชมณเฑียรหรือป้อม

ปราการต่างๆ ล้วนแต่เป็นเครื่องไม้ทั้งสิ้น ต่อมาจึงได้เปลี่ยน

ปรับให้เป็นเครื่องก่ออิฐถือปูนในสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นต้นมา 

กล่าวโดยสรุปที่ก่ออิฐถือปูนมาแต่แรกสร้างก็มีแต่พระอุโบสถ

วดัพระแก้วเท่านั้น
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 เมื่อแรกสร้างพระบรมมหาราชวงัในรชักาลที่ ๑ นั้นใช้

พื้นที่กรุงธนบุรเีดมิ จงึมพีื้นที่น้อย ด้วยอาศยัคลองคูเมอืงครั้ง

ธนบุรีเป็นคูคั่นป้องกันข้าศึกเป็นการชั่วคราวก่อน กล่าวตาม

หลกัฐานพื้นที่พระบรมมหาราชวงัแต่แรกมปีระมาณ ๑๓๒ ไร่ 

ความกว้างยาวตามแนวก�าแพงครั้งนั้นมดีงันี้

 ด้านเหนือ (ตามแนวถนนหน้าพระลาน สนามหลวง) 

เริ่มจากมุมพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันตก (ซึ่งแต่เดิมมี

ป้อมอนิทรรงัสรรค์ เพิ่งมารื้อเมื่อตดัถนนมหาราช) ยนืไปทาง

ทิศตะวันออก จนถึงป้อมเผด็จดัสกรที่มุมพระบรมมหาราชวัง

ด้านตะวันออก ทางศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ด้านนี้มีความยาว 

๔๑๐ เมตร

 ด้านตะวนัออก เริ่มจากป้อมเผดจ็ดสักร ยนืไปทางใต้ 

(ถึงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) ไปสิ้นสุดเพียงป้อมอนันตคีรี 

(หวัมุมพระราชวงั) ด้านนี้มคีวามยาว ๔๖๐ เมตร

 ด้านใต้ เริ่มจากป้อมอนนัตครี ียนืไปทางตะวนัตก (ด้าน

วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม) ไปจนถงึป้อมสตัตบรรพต ด้านนี้ 

มคีวามยาว ๔๐๐ เมตร

 ด้านตะวนัตก เริ่มจากป้อมสตัตบรรพต ยนืขึ้นไปทาง

ทศิเหนอื (ตามแนวถนนด้านรมิแม่น�้าเจ้าพระยา) ไปจนถงึป้อม

อนิทรรงัสรรค์ ด้านนี้มคีวามยาว ๕๐๐ เมตร



20 พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวังเจ้านาย

บรเิวณถนนมหาราช มองเหน็ป้อมทศันานกิรซึ่งอยูบ่นก�าแพงด้านทศิตะวนัตก 
ทางใต้ของป้อมอนิทรรงัสรรค์

(ที่มา : ส�านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาต)ิ

บรเิวณถนนสนามไชย มองเหน็ป้อมฤทธริุดโรมรนั อยู่ทางทศิตะวนัออก
ตดิกบัประตูศกัดิ์ไชยสทิธิ์

(ที่มา : ส�านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาต)ิ
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บรเิวณสะพานผ่านพภิพลลีา มองเหน็พระบรมมหาราชวงั ราว พ.ศ. ๒๔๔๕
(ที่มา : ส�านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาต)ิ
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 ถ้าดูตามจ�านวนเนื้อที่ ๑๓๒ ไร่ จะเหน็ว่ามเีนื้อที่มาก 

แต่เมื่อเหน็บรเิวณวดัพระศรรีตันศาสดารามและพระมหาปราสาท 

ราชมณเฑยีรและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ แล้ว กจ็ะเหน็ว่าเนื้อที่แคบไป

มากทีเดียว เฉพาะบริเวณที่ใช้สร้างต�าหนักและที่ประทับของ

พระราชวงศ์กเ็หลอือยู่เพยีง ๒๒ ไร่เศษเท่านั้น

 ในสมยัรชักาลที่ ๑ ผู้คนยงัน้อย เพราะเพิ่งตั้งราชวงศ์

ใหม่ๆ ปรากฏว่าโปรดให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

พระองค์น้อยเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรี

สดุารกัษ์ และสมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอพระองค์ใหญ่เป็นสมเดจ็

พระเจา้พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสดุาวด ีเมื่อทรงสร้างพระ

ราชมณเฑียรและพระต�าหนักใหญ่น้อยในพระบรมมหาราชวัง

แล้ว ได้สร้างพระต�าหนักเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้ากรมพระเทพ

สุดาวด ี (เรยีกกนัว่าต�าหนกัเขยีว) และสร้างต�าหนกัแดงถวาย

เจ้าฟ้ากรมพระศรสีุดารกัษ์



ส. พลายน้อย 23ส. พลายน้อย 23

พระต�าหนกัแดง เป็นพระต�าหนกัที่รชักาลที่ ๑ พระราชทานเป็นที่ประทบั
ของเจ้าฟ้ากรมพระศรสีุดารกัษ์

(ที่มา : http://freedomblood2.blogspot.com/2012/02/blog-post.html)
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ต�าหนกัแดง เดมิตั้งอยู่บรเิวณด้านหลงัพระที่นั่งดุสติมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวงั
(ที่มา : กรมศลิปากร)
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 เจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์นี้มบีรวิารมาก เพราะพระมารดา

เจ้าฟ้ากรมพระศรสีดุารกัษ์ทรงก�ากบัเครื่องใหญ่ในโรงวเิสทมาแต่ 

ครั้งรชักาลที่ ๑ และได้ถ่ายทอดวชิาให้พระธดิาจนมฝีีพระหตัถ์

เป็นเยี่ยมในทางปรงุอาหาร จนมคี�ากล่าวกนัว่า รชักาลที่ ๒ เคย

ไม่เสวยพระกระยาหารเมื่อสมเดจ็พระศรสีรุเิยนทร์ไม่ยอมดแูล

เครื่องต้นถวาย (ดหูนงัสอื พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หวั 

กษตัรยิ์วงัหน้า ของผู้เขยีน)

ส. พลายน้อย 25



26 พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง และวังเจ้านาย

แผนที่ภายในพระบรมมหาราชวงั
(ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/พระบรมมหาราชวงั)


