
	 ภายหลังการเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้า	 กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ		
เม่ือ	พ.ศ.	๒๔๒๘	หลังจากนัน้	 ใน	พ.ศ.	๒๔๓๐	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวโปรดเกล้าฯ	

	ให้สถาปนาต�าแหนง่สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	ขึน้แทนต�าแหนง่สมเดจ็พระบวรราชเจ้า	
	กรมพระราชวังบวรสถานมงคล	 (วังหนา้)	 สง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงในพ้ืนทีพ่ระราชวังบวรสถานมงคล	

(วังหนา้)	ในช่วงระยะเวลาตา่งๆ	ทีส่�าคัญ	ตามล�าดับ	ดังนี้
	 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๓๐	 โปรดฯ	 ให้ใช้พ้ืนที่

พระราชวังบวรสถานมงคล	 (วังหน้า)	 เขตพระราชฐานชั้นกลาง	 ประกอบด้วย	 พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย		
พระที่นัง่พุทไธสวรรย	์ และพระที่นัง่ศิวโมกขพิมาน	 ใช้จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานที่ยา้ยมาจากมิวเซียมหลวง

	
ในพระบรมมหาราชวัง	

	 พ.ศ.	๒๔๔๐	โปรดฯให้ร้ือป้อมและก�าแพงพระราชวังบวรสถานมงคล	(วังหนา้)	เขตพระราชฐาน
ชัน้นอกด้านตะวันออกและด้านเหนือเพ่ือปรับปรุงเป็นสนามหลวง	 คงเหลือเพียงพระอุโบสถวัดบวรสถาน
สุทธาวาส	 (วัดพระแกว้วังหน้า)	 สร้างอาคาร	 ๓	 หลังเพ่ือใช้เป็นที่ว่าการกระทรวงธรรมการ	 ซึ่งมีการใช้

	เป็นทางการ	 นับแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๔๙	 หลังจากนั้น	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๕๒	 กระทรวงธรรมการได้ย้ายไปอยู่ที่
	บา้นเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์	ริมคลองโอ่งอ่าง	สว่นอาคาร	๓	หลังทีว่า่งลง	ใช้เป็นทีว่า่การศาลขา้หลวงพิเศษ	

กระทรวงยุติธรรม	และศาลฎีกา

ความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่วังหน้า 
(พ.ศ. ๒๔๓๐ - ปัจจุบัน)

รัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจ้าอยูห่วั	ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ	พระราชทานหมูพ่ระทีน่ัง่อื่นๆ	
ในพระราชวังบวรสถานมงคล	 (วังหนา้)	 จัดตัง้เป็นพิพิธภัณฑสถานส�าหรับพระนคร	 และเสด็จพระราชด�าเนิน	
ทรงประกอบพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๙	

หลังจากนัน้	จึงมีการสร้างโรงราชรถหลังใหมข่ึ้น	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๒	เพื่อเก็บรักษา	และจัดแสดงราชรถ	
พระยานมาศ	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุทีเ่กีย่วขอ้ง	

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล	 พระอัฏฐมรามาธิบดินทร	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๗		
นายปรีดี	 พนมยงค์	 สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองโดยใช้พ้ืนที่บริเวณโรงทหารราบที่	 ๑๑		
เป็นพื้นทีจ่ัดสร้าง	

บริเวณรอบวัดบวรสถานสุทธาวาส	 ใช้เป็นทีต่ัง้ของโรงเรียนนาฏดุริยางคศิลป์	 (ปัจจุบัน	คือ	ทีต่ัง้ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

ใน	พ.ศ.	๒๔๘๔	มีการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารกระทรวงยุตธิรรม	และใช้เป็นทีว่า่การกระทรวงคมนาคม

	 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 ใน	พ.ศ.	๒๔๘๗	กระทรวงคมนาคมยา้ยไปส�านักงานใหม	่
ทีอ่าคารถนนราชด�าเนนินอก	ดงันัน้	อาคาร	๓	หลงัทีส่ร้างไวแ้ตเ่ดมิจึงวา่งลง	และใช้เป็นโรงเรียนสวนกหุลาบไทย	หอศลิป	และโรงเรียนศลิปศกึษา	ภายหลงั	เม่ืออาคาร
ทัง้หมดทรุดโทรมลง	จึงร้ือออกแลว้สร้างเป็นอาคารโรงละครแห่งชาติ	และมีพิธเีปิดอยา่งเป็นทางการโดยจอมพล	หลวงพิบลูสงคราม	(แปลก	ขตีศงัคะ)	นายกรัฐมนตรี	

	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๘
	 ใน	พ.ศ.	๒๕๐๖	สองขา้งอาคารหมูพ่ระวิมาน	ไดม้ีการกอ่สร้างอาคารจัดแสดงดา้นทิศเหนือ	คือ	อาคารประพาสพิพิธภัณฑ	์และอาคารจัดแสดงดา้นทิศใต	้

คือ	อาคารมหาสุรสิงหนาท	และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคารดังกลา่วใน	พ.ศ.	๒๕๑๐
	 ปัจจุบัน	พื้นทีพ่ระราชวังบวรสถานมงคล	(วังหนา้)	มีการใช้พื้นทีเ่ป็นสว่นราชการของกรมศิลปากร	กรุงเทพมหานคร	คณะกรรมการกฤษฎีกา	เป็นตน้

ความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่วังหน้า (พ.ศ. ๒๔๓๐ - ปัจจุบัน)

	 ใน	พ.ศ.	๒๕๕๕	กรมศิลปากรได้จัดท�าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล	 (วังหนา้)	
	

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวาระอันเป็นมงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช		
บรมนาถบพิตร	ทรงเจริญพระชนมายุ	๘๔	พรรษา	และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว	ขณะด�ารงพระราชอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	สยามมกุฎราชกุมาร	ทรงเจริญพระชนมายุ	๖๐	พรรษา	

	 ในการด�าเนินงานของโครงการฯ	 มีวัตถุประสงค์ด�าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกับพระราชวัง	
บวรสถานมงคล	 (วังหน้า)	 อันประกอบด้วย	 การส�ารวจและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งเอกสารชั้นปฐมภูมิ		
เอกสารขัน้ทุติยภูมิ	 แผนที่	 แผนผัง	 ภาพถ่ายในอดีต	 ฯลฯ	 การส�ารวจด้วยเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต	์

	อาทิ	 การส�ารวจทางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการใช้พื้นทีใ่นอดีต	 (GIS)	 การส�ารวจโครงสร้างโบราณคดีใตด้ิน
	ดว้ยเทคนิคเรดาร์หยัง่ความลึก	 (GPR)	การถ่ายภาพสามมิติร่องรอยของโบราณสถาน	ฯลฯ	 โดยขอ้มูลทีไ่ดร้ับเหลา่นี้

	ใช้เป็นขอ้มูลเพ่ือการประเมินศกัยภาพพ้ืนทีด่�าเนนิการขดุคน้ทางโบราณคด	ีซึ่งจากการด�าเนนิงานขดุคน้ทางโบราณคดี
	ในพ้ืนที่พระราชวังบวรสถานมงคล	 (วังหน้า)	 พบว่า	 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบบางส่วนสอดคล้องกับข้อมูล
	ในภาคเอกสาร	 และพบหลักฐานใหม่ที่ไม่ปรากฏกล่าวถึงในเอกสารทางประวัติศาสตร์	 นับเป็นหลักฐานส�าคัญ
	ในการวิเคราะห์แปลความทางโบราณคดี	และประวัติศาสตร์เกีย่วกับพระราชวังบวรสถานมงคล	(วังหนา้)	

	 การด�าเนินงานขุดคน้ทางโบราณคดีในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล	 (วังหนา้)	 ซึ่งทัง้หมดอยูใ่นพ้ืนที่
ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พระนคร	เริม่ตัง้แต	่พ.ศ.	๒๕๕๕	สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน	แบง่พื้นทีก่ารด�าเนินงานขุดคน้	
ซึ่งบริเวณทีด่�าเนินการขุดคน้	ดังนี้

บริเวณด้านทิศใต้ของพระที่นัง่อิศราวินิจฉัย	 (พ.ศ.	๒๕๕๕)	พบแนวโบราณสถานด้านทิศตะวันออกและตะวันตก	 สันนิษฐานว่าเป็นต�าแหนง่ที่ตรงกับ
ต�าแหนง่ของอาคารและถนน	หรืออาจเป็นหอพระทีส่ร้างคูก่ับหออัฐิในรัชสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้า	มหาศักดิพลเสพย	์(พ.ศ.	๒๓๖๗	-	๒๓๗๕)	แนวทอ่ประปา

	ระบบสาธารณูปโภคของพิพิธภณัฑสถานส�าหรับพระนคร	เม่ือ	พ.ศ.	๒๔๗๐	สว่นหลักฐานทางโบราณคดอีื่น	ไดแ้ก	่เศษภาชนะดนิเผา	สว่นประกอบทางสถาปัตยกรรม	
เหรียญกษาปณ	์แกว้	ยุทโธปกรณท์างการทหาร	ฯลฯ	มีอายุราวพุทธศตวรรษที	่๒๔	–	๒๕

บริเวณสนามหญา้หนา้โรงราชรถ	 ขา้งพระทีน่ัง่พุทไธสวรรย	์ รวมถึงดา้นขา้งพระทีน่ัง่มังคลาภิเษก	 (พ.ศ.	๒๕๕๖)	พบแนวฐานโบราณสถาน	ซึ่งตรงกับ
แผนผังพระราชวังบวรสถานมงคล	(วังหนา้)	พ.ศ.	๒๔๖๑	เป็นต�าแหนง่ของโรงทหารทีส่ร้างขึ้นตัง้แตรั่ชสมัยพระบาทสมเดจ็พระป่ินเกลา้เจ้าอยูห่วั	–	รัชสมัยสมเดจ็
พระบวรราชเจ้า	กรมพระราชวังบวรวิชยัชาญ	ทัง้ยังพบแนวทางเดนิและแนวรางน�ากอ่ดว้ยอฐิ	แนวทอ่ประปาทีเ่ป็นสว่นของระบบสาธารณูปโภคของพิพิธภณัฑสถาน
ส�าหรับพระนคร	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๐	ส่วนหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ	มีลักษณะใกลเ้คียงกันกับหลักฐานประเภทเดียวกันทีขุ่ดคน้พบใน	พ.ศ.	๒๕๕๕

บริเวณสนามหญา้หนา้โรงราชรถ	ขา้งพระทีน่ัง่พุทไธสวรรย	์(พ.ศ.	๒๕๕๗-	๒๕๕๘)	การขุดคน้
ในครัง้นีพ้บแนวโบราณสถานของโรงทหาร	 ถนนปูด้วยอิฐ	 ถนนปูด้วยหิน	 แนวทอ่ประปาสาธารณูปโภค	

	
เม่ือ	พ.ศ.	๒๔๗๐	ซึ่งต่อเนื่องกับทีพ่บเม่ือ	พ.ศ.	๒๕๕๕	และ	๒๕๕๖	แนวสิง่กอ่สร้างคล้ายก�าแพงอิฐ

	ที่มีการฝังท่อน�าดินเผา	 และตีไมก้ระบากเป็นกรอบโดยรอบ	 ทั้งยังพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภท	
ภาชนะดินเผา	 ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม	บรรจุภัณฑ์ท�าด้วยแกว้	 ยุทโธปกรณท์างการทหาร	 ฯลฯ	

	หลักฐานเหล่านี้มีรูปแบบศิลปกรรมจีน	 (อายุราวพุทธศตวรรษที่	 ๒๔	 –	 ๒๕)	 และศิลปะตะวันตก		
(พุทธศตวรรษที	่๒๔	–	๒๕)

	 นอกจากนี้	 ในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	 ยังได้มีการขุดค้นทางโบราณคดี	 บริเวณลานจอดรถ	
ใกล้วัดบวรสถานสุทธาวาส	 (วัดพระแก้ววังหน้า)	 ซึ่งได้พบหลักฐานสิ่งก่อสร้างอิฐสอปูน	 แผ่นหิน

	สลักลวดลาย	ศิลปะจีน	(พุทธศตวรรษที	่๒๔	–	๒๕)	และโบราณวัตถุอื่นๆ

การศึกษาทางโบราณคดี
บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

การศึกษาทางโบราณคดีบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

วัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี

สถานที่สำาคัญในเขตพระราชวังบวรสถานมงคล

วัตถุที่ได้จากการขุดค้น 
ทางโบราณคดี

ชิน้สว่นปูนป้ันประดับสถาปัตยกรรม	ศิลปะจีน
(พุทธศตวรรษที	่๒๔	–	๒๕)

เศษเครื่องถ้วยจีนเขียนลายคราม		
(อายุราวช่วงตน้	–	กลางพุทธศตวรรษที	่๒๕)

แผน่ป้ายหินอ่อน	สลักขอ้ความ	“..ลสมุทฯ”

เศษเครื่องถ้วยพิมพล์าย		
จากแหลง่เตาเผาในยุโรป

ชิน้สว่นปูนป้ันประดับสถาปัตยกรรมตกแตง่
ลายประจ�ายามกา้มปู

ปืนหามแลน่

ประติมากรรม
ดินเผาเคลือบเขียนสีรูปเป็ด

๑.	วัดบวรสถานสุทธาวาส
				(วัดพระแกว้วังหนา้)
๒.	พระทีน่ัง่พุทไธสวรรย์
๓.	พระทีน่ัง่ศิวโมกขพิมาน
๔.	หมูพ่ระวิมาน
๕.	ต�าหนักแดง	
					(สร้างในพระบรมมหาราชวัง)
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อาคารที่สร้างขึ้นในยุควังหน้า
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อาคารที่สร้างขึ้น 
หรือย้ายมาในภายหลัง 

(หลัง พ.ศ. ๒๔๓๐)
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ค�าวา่	“วังหนา้”	เป็นค�าทีใ่ช้กันมาตัง้แตส่มัยอยุธยา	มีความหมาย	๒	นัย	ไดแ้ก่
นัยที่	 ๑	 หมายถึง	 ผู้ด�ารงพระอิสริยยศกรมพระราชวังบวรสถานมงคล	 ซึ่งมี	

ความส�าคัญรองลงมาจากพระมหากษัตริย	์
นัยที่	 ๒	 วังหน้า	 พระราชวังที่ประทับของผู้ด�ารงพระอิสริยยศกรมพระราชวัง	

บวรสถานมงคล	ดังทีส่มเด็จพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงสันนิษฐาน	
สาเหตทีุเ่รียกพระราชวังทีป่ระทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวา่	“วังหนา้”	เพราะตัง้อยู

	่ด้านหน้าพระราชวังหลวง	 อันมีที่มาจากลักษณะการจัดขบวนทัพออกรบที่แบบแผน	
ให้ทัพของพระมหาอุปราชยกออกเป็นทัพหนา้	เรียกวา่	“ฝ่ายหนา้”	และเรียกวังทีป่ระทับของ
แมท่ัพวา่	“วังฝ่ายหนา้”	และยอ่เป็น	“วังหนา้”	ในทีสุ่ด	

นอกจากวังหน้าแล้ว	 ในสมัยอยุธยายังปรากฏธรรมเนียมการตั้งวังหลัง	 ซึ่งเป็น	
ทีป่ระทับของผูด้�ารงพระอิสริยยศกรมพระราชวังบวรสถานภมุิข	โดยตัง้อยูด่า้นหลงัพระราชวัง
หลวง	จึงเรียกทัง้เจ้าผูค้รองวังและวังทีป่ระทับวา่	“วังหลัง”	เช่นเดียวกับ	“วังหนา้”	ธรรมเนียม
การตัง้วังหนา้และวังหลังนีส้ืบตอ่เนื่องมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

พระราชวังบวรสถานมงคล 
(วังหน้า)

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล	หรือขานพระนามสามัญวา่	“วังหนา้”	ต�าแหนง่พระมหาอปุราชรัชทายาท	มีความส�าคญัรองจากพระเจ้าแผน่ดนิ	และมีพระราชอ�านาจ
รักษาพระนครไดก้ึ่งหนึ่ง

	ในสมัยอยธุยา	ปรากฏหลกัฐานประวัติศาสตร์จากกฎมณเฑยีรบาลในหนงัสือ	กฎหมายตราสามดวง	ระบถุงึการก�าหนดฐานะของเจ้านายชัน้สงูโดยล�าดบั	ยงัผลตอ่
ธรรมเนียมโบราณราชประเพณีของการสืบราชสันตติวงศ	์ความตอนหนึ่งวา่

“...	 ก�าหนดพระราชกฤษฎีกาไอยการพระราชกุมาร	พระราชนัดา	พระราชกุมารเกิดด้วยพระอัคมเหษี	 คือ	 สมเดจ์หนอ่พระพุทธเจ้า	 อันเกิดด้วยแมห่ยัวเมืองเปน
	พระมหาอุปราช	เกิดดว้ยลูกหลวง	กินเมืองเอก	เกิดดว้ยหลานหลวง	กินเมืองโท	เกิดดว้ยพระสนม	เปนพระเยาวราช...”

จากหลกัฐานดงักลา่ว	สะทอ้นให้เหน็ถงึพระอสิริยยศของเจ้านายทีจ่ะเสด็จขึ้นครองราชสมบติัในฐานะรัชทายาท	คอื	พระราชกมุารทีมี่พระมารดาเป็นพระอคัรมเหส	ี
ทรงด�ารงพระอิสริยยศเรียกว่า	 “สมเด็จหน่อพระพุทธเจ้า”	 ซึ่งปรากฏหลักฐานจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเพียงครั้งเดียวในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่	 ๒		
ไดท้รงสถาปนา	“สมเด็จหนอ่พุทธางกูรเจ้าในทีอุ่ปราช”	เมื่อ	พ.ศ.	๒๐๖๙	และโปรดให้เสด็จขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลก	

อย่างไรก็ตาม	 มีข้อน่าสังเกตว่าต่อมาภายหลังพระราชกุมารที่จะทรงสถาปนาเป็นรัชทายาทนั้น	 ปรากฏหลักฐานเรียกว่า	 “พระมหาอุปราช”	 ทั้งสิ้น	 และ
	การสถาปนาต�าแหนง่พระมหาอปุราช	มีทัง้พระราชโอรสพระองคใ์หญ	่สมเดจ็พระอนชุาธริาช	พระญาตวิงศ	์ขา้ราชการ	และสามัญชนตอ่มาถงึรัชกาลสมเดจ็พระสรรเพชญที์	่๑	
	(พระมหาธรรมราชา)	ปรากฏหลักฐานวา่	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	พระราชโอรสพระองคใ์หญ	่ทรงด�ารงต�าแหนง่เป็นพระมหาอุปราช	ประทับ	ณ	พระราชวังจันทรเกษม	

ซึ่งตัง้อยูห่นา้พระราชวังหลวง	จึงเกิดธรรมเนียมเรียกพระมหาอุปราชวา่	“ฝ่ายหนา้”	และเรียกทีป่ระทับวา่	“วังหนา้”	นับแตน่ัน้
ถึงรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา	 ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย	์ ทรงตั้งหลวงสรศักดิ์	 บุตรบุญธรรมเป็นพระมหาอุปราช	 ประทับที่วังหน้า	 และทรงตั้ง	

นายจบคชสทิธิ	์ผูมี้ความชอบช่วยให้ไดร้าชสมบตัขิึ้นเป็นพระมหากษตัริย	์พระราชทานวังหลงัให้เป็นทีป่ระทับ	แลว้ทรงบญัญัตนิามเรียกสงักดัวังหนา้วา่	“กรมพระราชวังบวร
สถานมงคล”	เรียกสังกัดวังหลังวา่	“กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข”	นับจากนีจ้ึงปรากฏต�าแหนง่กรมพระราชวังบวรสถานมงคล	ในฐานะพระมหาอุปราชรัชทายาทเป็นตน้มา	

การสถาปนาตำาแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
ในประวัติศาสตร์ไทย

ในสมัยรัตนโกสินทร์	 ปรากฏหลักฐานว่ามีการสถาปนาต�าแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล		
รวม	๖	พระองค	์คือ

๑.	สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท	ในรัชกาลที	่๑		
๒.	สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	เจ้าฟ้าอิศรสุนทร	ในรัชกาลที	่๑
๓.	สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ	์ในรัชกาลที	่๒
๔.	สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย	์ในรัชกาลที	่๓
๕.	พระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้เจ้าอยูห่ัว	ในรัชกาลที	่๔
๖.	กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ	ในรัชกาลที	่๕
ภายหลังจากทีก่รมพระราชวังบวรวิไชยชาญ	กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที	่๕	ทิวงคตเมื่อ	

พ.ศ.	๒๔๒๘	 จึงโปรดเกล้าฯให้ประกาศยกเลิกต�าแหนง่กรมพระราชวังบวรสถานมงคล	 เม่ือวันที	่ ๔	 กันยายน	
พ.ศ.	๒๔๒๘	และโปรดเกลา้ฯ	ให้สถาปนารัชทายาทในต�าแหนง่สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช	สยามมกฎุราชกมุาร

	
ขึ้นแทน	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๒๙

ส่วนต�าแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 โปรดเกล้าฯ	 ให้มีการสถาปนา	
	รวม	๓	พระองค	์ตามล�าดับ	คือ

๑.	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว	รัชกาลที	่๕	โปรดเกลา้ฯ	ให้สถาปนาเมื่อวันที	่๑๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๒๙	

๒.	สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช	เจ้าฟ้ามหาวชริาวุธ	สยามมกฎุราชกมุาร	พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยูห่ัว	รัชกาลที	่๕	โปรดเกลา้ฯ	ให้สถาปนาเมื่อวันที	่๑๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๔๓๗	

๓.	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ	สยามมกุฎราชกุมาร	พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 โปรดเกล้าฯ	 ให้สถาปนาเม่ือวันที่	 ๒๘	 ธันวาคม	
พ.ศ.	๒๕๑๕

พระราชวังบวรสถานมงคล	 (วังหนา้)	 ตัง้อยูท่างทิศเหนือของพระบรมมหาราชวัง	 ซึ่งเป็นต�าแหนง่ด้านหนา้พระบรมมหาราชวัง	 ระหว่างคลองคูเมืองเดิมกับวัดสลัก	
	(วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์)	 มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ด้านทิศเหนือไปทางทิศใต้	 จากคลองคูเมืองไปจรดถนนพระจันทร์	 และด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก		

จากริมฝ่ังแมน่�าเจ้าพระยา	ไปจนเกือบถึงแนวถนนราชด�าเนินใน	
ท�าเลทีต่ัง้วังหนา้	หนัหนา้ไปทางทิศตะวันออก	เอาแมน่�าเจ้าพระยาไวท้างดา้นหลงัวัง	มีก�าแพง	ป้อม	ประตู	คูและถนนลอ้มทัง้	๔	ดา้น	แบง่พ้ืนทีใ่ช้สอยออกเป็น	๓	สว่น	คอื
พระราชวังชัน้นอก	พื้นทีส่ว่นใหญอ่ยูท่างทิศตะวันออกและทางทิศเหนือ	เป็นทีต่ัง้ก�าแพง	คู	ประตู	ป้อม	และอาคารสถานในราชการของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล	
พระราชวังชัน้กลาง	ตัง้อยูบ่ริเวณสว่นกลางพระราชวัง	เป็นทีต่ัง้ของพระทีน่ัง่ทอ้งพระโรง	พระทีน่ัง่ส�าคัญ	และสถานราชการตา่ง	ๆ	
พระราชวังชัน้ใน	มีพื้นทีอ่ยูท่างดา้นทิศใตแ้ละทิศตะวันตก	เป็นทีต่ัง้พระราชมณเฑียรทีป่ระทับ	ต�าหนัก	และเรือนของฝ่ายใน
พระราชวังบวรสถานมงคลสร้างต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ใน	 พ.ศ.	 ๒๓๒๕	 จนกระทั่งยกเลิกต�าแหน่งพระมหาอุปราชไปในรัชกาลที่	 ๕	

	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๒๘	จึงมีการรื้อถอนอาคาร	ปรับใช้ในราชการอื่น	ๆ	คงเหลือแตพ่ระราชมณเฑียรสถานทีป่ระทับของพระมหาอุปราช	และพระทีน่ัง่ส�าคัญ	ดังนี้

ภูมิสถานที่ตั ้งของวังหน้า
และการใช้พื้นที่ (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๔๓๐)

	 พระที่นัง่พุทไธสวรรย	์ เดิมชื่อพระที่นัง่สุทธาสวรรย	์ หรือ	
พระทีน่ัง่พุทธาสวรรย	์สมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาสรุสงิหนาท	ทรงสร้าง

	
อุทิศถวายเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์	 ที่ทรงอัญเชิญมาจาก	
เมืองเชียงใหม่	 เม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๓๓๘	ต่อมามีการซ่อมบูรณะครั้งใหญ่

	ในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์	 แต่ยังคงรักษา
แบบแผนสกุลช่างวังหนา้ครัง้รัชกาลที	่ ๑	 ไว	้ ได้แก	่ เคร่ืองบนตกแต่ง
เคร่ืองรวยระกา	 หนา้บันจ�าหลักไมรู้ปพรหมพิมาน	 ภายในเขียนภาพ
จิตรกรรมฝาผนังภาพเทพชุมนุมและพุทธประวัติ	ฝีมือช่างรัชกาลที	่๑

	พระทีน่ัง่อศิราวินจิฉยั	เป็นพระทีน่ัง่ทอ้งพระโรง	ตัง้อยูบ่ริเวณ	
มุขหนา้หมูพ่ระวิมาน	สร้างขึน้สมัยสมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาศกัดพิลเสพย	์

	ที่บริเวณชาลาหน้ามุขท้องพระโรงเดิมสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาสิงหนาท	ลักษณะเป็นอาคารกอ่อิฐทรงโรง	ชัน้เดียว	เครื่องบนไม	้	
ตกแตง่เคร่ืองรวยระกา	หนา้บนัสลกัรูปเทวดานัง่แทน่	ดา้นขา้งเชื่อมตอ่

	กับหอขนาดเล็ก	 ๒	 หอ	 หลังคาเป็นทรงเก๋งจีน	 หอหลังเหนือไว้
พระอัฐิ	 หอหลังใต้ประดิษฐานพระพุทธรูป	 ปัจจุบันเหลือแต่หอ	
ด้านทิศใต้	 และเปลี่ยนเป็นหลังคาทรงจั่ว	 ภายในตอนท้ายพระที่นั่ง	
เป็นทีต่ัง้พระทีน่ัง่บุษบกเกริน	ทีป่ระทับวา่ราชการของพระมหาอุปราช

	 หมู่พระวิมาน	 คือ	 พระราชมณเฑียรที่ประทับใน	
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล	 สร้างขึ้น	 เม่ือราว	 พ.ศ.	 ๒๓๓๒		
ประกอบด้วย	 หมู่พระที่นั่งรวมทั้งสิ้น	 ๑๑	 หลัง	 ตัวพระวิมานสร้าง	
เรียงกัน	 ๓	 หลัง	 ตามคติที่ประทับ	 ๓	 ฤดู	 หลังทิศใต้มีชื่ อว่า		
พระที่นั่งวสันตพิมาน	 หมายถึง	 ที่ประทับในฤดูฝน	 หลังกลางชื่อ		
พระที่นั่งวายุสถานอมเรศ	 หมายถึง	 ที่ประทับในฤดูหนาว	 และ	
หลงัทิศเหนอืชื่อ	พระทีน่ัง่พรหมเมศธาดา	หมายถงึ	ทีป่ระทับในฤดรู้อน	

	 พระต�าหนักแดง	 สร้างขึ้นในรัชกาลที่	 ๑	 เดิมตั้งอยู่ใน
พระบรมมหาราชวัง	 เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ		
เ จ้าฟ้ากรมพระศรีสุดา รักษ์ 	 ต่อมาเป็นที่ประทับของสมเด็จ

	พระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่	 ๒	 ต่อมาในสมัยรัชกาล	
ที่	 ๓	 ย้ายไปปลูกที่พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี	 จนกระทั่งสมเด็จ	
พระศรีสุ ริ เยนทรามาตย์สวรรคต	 จึง ร้ือพระต�าหนักไปถวาย	
วัดเขมาภิรตาราม	 เมืองนนทบุรี	 เม่ือพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้า	
เจ้าอยู่หัว	 ทรงบวรราชาภิเษกแล้ว	 จึงโปรดให้ย้ายพระต�าหนัก

	สว่นทีเ่คยประทับ	มาตัง้ทีพ่ระบวรราชวัง	ในรัชกาลที	่๔

	 พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์	 เดิมชื่อพระที่นั่งวงจันทร์	 พระบาท
สมเด็จพระป่ินเกลา้เจ้าอยูห่ัว	โปรดให้หลวงชาติเสนี	(ทัด)	สร้างเป็นพระราช
มณเฑียรทีป่ระทับ	 ลักษณะเป็นตึก	๒	 ชัน้	 แบบตะวันตก	 ชัน้ล่างใช้เป็นทีอ่ยู่
ของพนักงาน	ชัน้บนเป็นทีป่ระทับ	แบง่ห้องตามการใช้สอยเป็น	๕	ห้อง	ไดแ้ก	่
ห้องเสวย	ห้องรับแขก	ห้องพระบรรทม	ห้องแตง่พระองคพ์ร้อมห้องสรง	ห้อง
สมุดและห้องทรงพระอกัษร	ทรงประทับอยูต่อ่มาจนกระทัง่สวรรคต	จึงเปลีย่น
ชื่อเป็น	พระทีน่ัง่อิศเรศราชานุสรณ	์ เพื่อเป็นพระบวรราชานุสรณใ์นพระบาท
สมเด็จพระป่ินเกลา้เจ้าอยูห่ัว

	 เก๋งนุกิจราชบริหาร	 สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง	
ของพระที่นั่งบวรบริวัติ	 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว		
โปรดให้พระวิสูตรวาลี	 (มลิ)	 สร้างที่บริเวณด้านหน้าพระที่นั่ง

	อิศเรศราชานุสรณ์	 ลักษณะเป็นอาคารเก๋งจีนชั้นเดียวขนาดเล็ก		
หลังคามุงกระเบื้องจีน	 บริเวณจั่ว	 หน้าบัน	 และสันหลังคาเขียนส	ี
ลายกระบวนจีน	 ประตูด้านหนา้เป็นประตูบานพับไมแ้กะสลักเขียนสี	
เป็นรูปเคร่ืองตัง้และแจกันปักเคร่ืองมงคลจีน	 ภายในเขียนจิตรกรรม	
ฝาผนังทัง้สามดา้น	เรื่องพงศาวดารห้องสิน	ฝีมือช่างจีน

	พระทีน่ัง่มังคลาภเิษก	สร้างขึน้ในสมัยรัชกาลที	่๔	เดิมตัง้อยูบ่นก�าแพงแกว้	
	

ด้านหน้าพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย	 มุมด้านทิศเหนือ	 เป็นคู่กันกับพระที่นั่งเอกอลงกฎ	
	ซึ่งตัง้อยูมุ่มดา้นทิศใต	้ลกัษณะเป็นพระทีน่ัง่โถง	ยกพ้ืนสงู	หลงัคาทรงจัว่	ลดมุข	๑	ชัน้	

เรียกโดยสามัญวา่	“พระทีน่ัง่เย็น”	ใช้ส�าหรับประทับตากอากาศ	

	 หอแกว้ศาลพระภูมิ	 สร้างขึ้นเป็นที่สถิตของพระภูมิประจ�าพระราชวัง	
บวรสถานมงคล	ตัง้อยูบ่นเขามอ	ลกัษณะเป็นหอทรงโรง	กอ่อฐิถอืปนู	ภายในหอแกว้

	
ประดิษฐาน	 “เจว็ด”	 แผ่นไม้รูปคล้ายใบเสมา	 เขียนสีรูปเทวดาถือพระขรรค	์

	เป็นรูปแทนองคพ์ระภูมิฐานเขามอประดับตกแต่งด้วยพันธุ์ไมต้่างๆ	 มีก�าแพงแกว้
ลอ้มรอบ	ตอ่มารื้อไปในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์

	 วัดบวรสถานสุทธาวาส	 เป็นวัดที่ตัง้อยูใ่นพระราชวังบวรสถานมงคล		
(วังหน้า)	 เดิมเป็นวัดหลวงชี	 ต่อมาสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ	์

	โปรดให้ใช้เป็นสวนเลีย้งกระตา่ย	ครัน้ถงึสมัยสมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาศกัดพิลเสพย	์
	จึงสร้างเป็นพระอาราม	 แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็เสด็จทิวงคต	 พระบาทสมเด็จ
	พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่ัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัวทรงสร้างต่อมา

	จนแลว้เสร็จในรัชกาลที	่๔	ปัจจุบนันีส้ิง่กอ่สร้างคงเหลอืเพียงพระอโุบสถหลงัเดยีว	
มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย	หลังคาจตุรมุข	ฐานยกสูง	๓	ชัน้	มีบันไดทางขึ้นทัง้		
๔	ดา้น	ผนงัดา้นในเขยีนภาพจิตรกรรมเร่ืองต�านานพระพุทธสหิงิค	์พระอดีตพุทธเจ้า	
๒๘	พระองค	์ภาพเทพเจ้าในศาสนาฮินดูและการอวตารของพระนารายณ์

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

การสถาปนาตำาแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในประวัติศาสตร์ไทย

ภูมิสถานที่ตั ้งของวังหน้าและการใช้พื้นที่ (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๔๓๐)

ภูมิสถานที่ตั ้งของวังหน้าและการใช้พื้นที่ (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๔๓๐)

The	Front	Palace,	generally	known	as	Wang	Na,	was	originally	the	residence	of	Krom	Phra	Ratchawang	Bowon		
Sathan	Mongkol	(the	second	state	dignitary	after	the	King	and	heir	to	the	throne),	who	was	also	known	as	Wang	
Na.	The	title	Wang	Na	originated	when	King	Naresuan	the	Great	was	Wang	Na	(heir	to	the	throne)	in	the	reign	of	
King	Maha	Thammaracha	and	took	up	his	residence	in	the	Chankasem	Palace,	located	in	front	of	the	Royal	Palace.	
This	gave	birth	to	the	term	Wang	Na	which	means	the	Front	Palace.	

During	the	Rattanakosin	Period,	the	Front	palace	was	located	to	the	north	of	the	Grand	Palace.	It	consisted	
of	several	buildings	such	as	Siwamokphiman	Throne	Hall,	Phutthaisawan	Chapel,	Issarawinitchai	Audience	Hall,	
Phra	Wiman	Residential	Group	and	Issaretrachanuson	Hall,	most	of	them	were	constructed	in	different	periods.	
During	this	period,	5	Wang	Na	resided	in	this	Palace.	In	the	reign	of	King	Chulalongkorn	(Rama	V),	the	position	
“Wang	Na”	was	abolished,	thus	the	Front	Palace	was	no	longer	used	as	Wang	Na’s	residence.	The	functions	of	the	
compound	have	changed	over	time	through	several	periods.	Some	parts	were	turned	into	the	National	Museum,	
the	National	Theatre	and	Thammasat	University.

On	the	Auspicious	Occasions	of	His	Majesty	the	King’s	7th	Cycle	Birthday	Anniversary	on	5	December	2011	
and	His	Royal	Highness	Crown	Prince’s	5th	Cycle	Birthday	Anniversary	on	28	July	2013,	the	Fine	Arts	Department	
initiated	a	project	for	the	conservation	and	development	of	the	Front	Palace	in	areas	under	the	responsibility	of	
the	Fine	Arts	Department.	This	has	led	to	the	archaeological	studies	of	this	compound.

The Front Palace 
(Wang Na)

	 พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน	 สร้างในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท	 เป็นพระที่นั่งเสด็จออกว่าราชการ		
และใช้เป็นสถานทีบ่�าเพ็ญพระราชกศุลตา่ง	ๆ 	ลกัษณะเป็นพระทีน่ัง่ไม	้ทรงโถง	ไมมี่ฝา	เม่ือสมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาสรุสงิหนาท
สวรรคต	ไดใ้ช้เป็นทีต่ัง้พระบรมศพ	ตอ่มาสมัยสมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาศกัดพิลเสพย	์โปรดให้ปรับปรุงเป็นอาคารกอ่อฐิถอืปนู	
ทรงโถง	ใช้ในราชการและการบ�าเพ็ญพระราชกุศลตา่งๆ	และตอ่มาเป็นทีต่ัง้พิพิธภัณฑสถานในรัชกาลที	่๕	


