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วนัมรดกยุโรป

ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ ประเทศฝรั�งเศสรเิริ�มเป�ดใหผู้ส้นใจเขา้ชม
อนุสรณส์ถานทางประวติัศาสตรข์ึ�น และต่อมาไดก้ลายเป�น
วนัมรดกยุโรป ในพ.ศ. ๒๕๓๔ จากจุดรเิริ�มนี�ทาใหผู้ช้มใน ๕๐
ประเทศค้นพบอัญมณทีางสถาป�ตยกรรม พยานของยุคสมยั
และความหลากหลายของพวกเขา
 
ตั�งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ สถานทตูฝรั�งเศสประจาประเทศไทยเขา้
รว่มวนัมรดกยุโรปโดยเป�ดใหผู้ส้นใจเขา้ชมสถานเอกอัครราช
ทตูและทาเนียบเอกอัครราชทตู อาคารทั�งสองหลังนี�ล้วนเป�น
พยานแหง่มรดกทางสถาป�ตยกรรมไทยที�เราอยากเชญิชวน
ใหท่้านมาเยี�ยมชมกันในวนันี�



สถานเอกอัครราชทตูฝรั�งเศส 
ประจาํประเทศไทย

อาคารที�ทาการหลังใหมม่เีนื�อที�ใชส้อยทั�งหมด ๓,๒๐๐ ตารางเมตร
เป�นอาคารที�มรีปูแบบรว่มสมยัเมื�อเทียบกับสถาป�ตยกรรมในท้อง
ถิ�น ขณะเดยีวกันก็ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากบา้นทรงไทยที�มหีลังคา
กวา้ง สงูแหลมและชนั คลมุตัวอาคารไว ้ ตัวอาคารภายนอกและ
หลังคาเป�นสขีาว สญัลักษณ์ของความบรสิทุธิ� ความยั�งยนื และบอก
ถึงภาพลักษณ์ใหม ่ แขง็แกรง่และนา่จดจาํ กลายเป�นสญัลักษณใ์น
การแสดงออก การประหยดั และรูปลักษณ์ที�เป�นหนึ�งเดยีวดา้นหนา้
อาคารที�ทําการ มกีารติดตั�งแผน่โลหะสมัฤทธิ�ไวอ้าลัย เพื�อเทิดทนู
ทหารผา่นศึกเพื�อฝรั�งเศสในสงครามโลกครั�งที� ๑ แผน่สมัฤทธิ�นี�เคย
ตั�งอยูใ่นสวนของทําเนยีบฝรั�งเศสมาก่อน



“ป�า” พ.ศ. ๒๕๕๗

มา่นปรบัแสงชนดิใบมา่นปรบัทิศทางได ้ ๓ ผนื พมิพล์ายบนวสัดพุวีซีดีา้น
หนา้และหลัง เป�นผลงานของฌากส ์ วเิยย สถานทตูฝรั�งเศสจดัซื�อตาม
นโยบายการสนบัสนนุศิลป�น ผลงานศิลปะรว่มสมยัที�สื�อถึงภมูทัิศนเ์ขต
รอ้นผสมผสานดว้ยภาพวาดดงปาล์มโดย กสุตาฟ ดอเร ชว่งพ.ศ. ๒๔๐๓
สรา้งสรรค์ดว้ยลวดลายการตกแต่งที�รว่มสมยั ซึ�งทําใหเ้ราตั�งคําถาม
เกี�ยวกับววิฒันาการของธรรมชาติ

นี�คือป�าที�หายไป ? เหลือเพยีงแค่ภาพในอดตีลายเสน้ต่างๆ ซึ�งเป�นประจกัษ์
พยานของธรรมชาติที�สาบสญูไป



ทําเนียบเอกอัครราชทตูฝรั�งเศส

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยูห่วั รชักาลที� ๕ พระราชทานอาคาร
ทําเนยีบหลังนี�ใหแ้ก่ประเทศฝรั�งเศสใน พ.ศ. ๒๔๑๘ อาคารสไตล์โค
โลเนยีลหลังนี� ดั�งเดมิเป�นอาคารรปูสี�เหลี�ยมผนืผา้สองชั�น ต่อมา
ตลอดหลายศตวรรษมกีารต่อเติมชั�นสาม หอ้งรบัประทานอาหาร
หอ้งใหญแ่ละระเบยีงรอบหอ้ง ซึ�งทาใหร้ปูรา่งของอาคารเปลี�ยนไป

สถาป�ตยกรรมชั�น ๑ และ ๒ เป�นสถาป�ตยกรรมแบบนโีอป�ลลาดโีอ
สว่นชั�นบนสดุเป�นสถาป�ตยกรรมแบบวคิตอเรยีน ทําเนยีบฝรั�งเศสมี
ไวส้าหรบัผูม้ารบัตําแหนง่เอกอัครราชทตูฝรั�งเศส เป�นทั�งทําเนยีบ
ที�พกัและเป�นพื�นที�ทางการทตูที�สาํคัญที�สรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์
ไทย-ฝรั�งเศส ซึ�งสถานที�เชน่นี�มอียูไ่มม่ากนกัในกรงุเทพฯ



สวนและศาลา

สวนมกีารออกแบบตกแต่งใหส้อดคล้องกับอาคาร มกีารสรา้ง
ศาลาขึ�นในพ.ศ. ๒๔๙๐ และมท่ีายื�นออกไปยงัแมน่ํ�าเจา้พระยา หรอื
“แมน่ํ�าแหง่ราชา” ในอดีตสว่นแหง่นี�มปีระตเูล็กเชื�อมกับโรงแรม
โอเรยีนเต็ล ซึ�งในป�จจุบนัมศีาลพระภมูตัิ�งอยู ่ ศาลพระภมูนีิ�มี
ลักษณะเป�นรปูโบสถ์จาํลอง คอยปกป�องคุ้มครองผูอ้ยูอ่าศัย มี
การออกแบบตกแต่งสวนครั�งใหมใ่นวนัที� ๒๔ มกราคม โดยสวน
นงนชุซึ�งสง่เจา้หนา้ที� ๖๐ คน เขา้มาจดัสวนให ้ ทําใหส้วนของ
ทําเนยีบเป�นสวนเมอืงรอ้นที�สวยงาม (สวนนงนชุ พทัยา ไดร้บั
รางวลัเหรยีญทอง “เชลซ ีฟลาวเวอรโ์ชว ์๒๐๑๕”)



ระเบยีง

สรา้งขึ�นระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๑๘ และ พ.ศ. ๒๔๓๗ สมยั
ก่อนใชเ้ป�นหอ้งรบัรองและหอ้งรบัประทานอาหาร มี
ความกวา้ง ๑๐ เมตรและยาว ๗ เมตร ชว่งบูรณะเมื�อป�
พ.ศ. ๒๕๑๑ มกีารตกแต่งใหมผ่สมผสานรปูแบบไทยกับ
ยุโรป มผีนงัประดบัลวดลายไมฉ้ลแุบบประเพณีสยาม
พื�นปูกระเบื�องลายหมากรุกสชีมพูและประตเูหล็กดดัให้
บรรยากาศแบบเมดเิตอเรเนยีน



ห้องเลี�ยงรบัรอง

หอ้งนี�เป�นหอ้งสาํคัญทางประวติัศาสตรข์องทําเนยีบ หอ้ง
รบัรองขนาดใหญ ่มเีนื�อที�กวา้ง เพดานสงู มซุีม้ประตโูค้ง
ขนาดใหญถึ่งสามบาน สว่นแผน่ไมฉ้ลลุายบนผนัง ใชเ้ป�น
ชอ่งลมในสมยัก่อน นิยมทําเป�นรูปเถาวลัยด์อกไมท้รง
ก้นหอยมสีว่นเวา้โค้งสวยงาม เอกอัครราชทตูและภรยิาใช้
พื�นที�สว่นหนา้นี�สาํหรบัรบัรองแขกก่อนรบัประทานอาหาร
เยน็หรอืงานเลี�ยงรบัรอง



ห้องรบัประทานอาหารห้องใหญ่

เป�นสถานที�สาํคัญที�ใชจ้ดังานเลี�ยงรบัรอง มกีารบูรณะอยูห่ลาย
ครั�ง ตั�งแต่เริ�มสรา้งเมื�อ พ.ศ. ๒๔๔๔ หอ้งโถงทรงกลมหลังคา
โค้งอันอบอุ่นทาจากไมส้กัหอ้งนี�เป�ดสูโ่ลกภายนอกดว้ยหนา้ต่าง
บานยาว ตกแต่งด้วยกระจกแผน่เล็กๆ ฝ�าเพดานตีทับซอ้นระแนง
ไมเ้ดิม ป�จจุบนั ป�ดทับดว้ยฝ�าเพดานใหมแ่ละติดเครื�องปรบัอากาศ
โต๊ะอาหารที�จดัเตรยีมเรยีบรอ้ยแล้ว รบัแขกไดป้ระมาณยี�สบิคน



ห้องเล็ก และ
ห้องรบัประทานอาหารห้องเล็ก

หอ้งเล็กและหอ้งรบัประทานอาหารหอ้งเล็กเป�นพื�นที�สว่นตัว ปกติไมเ่ป�ด
สาํหรบัผูม้าเยอืนหรอืแขกของสถานทตู จนกระทั�งเมื�อ พ.ศ. ๒๕๐๐
เอกอัครราชทตูใชห้อ้งเล็กเป�นหอ้งทํางาน มกีารบูรณะหอ้งรบัประทาน
อาหารหอ้งเล็กอยูห่ลายครั�ง สมยัก่อนเป�นหอ้งกระจกทั�งหมด ฝ�� งทางใต้
และตะวนัตกมกีารปรบัปรงุใหมโ่ดยนาเอาฝ�าเพดานออกเพื�อใหเ้หน็โครง
สรา้งแบบป�ระมดิอยา่งชดัเจน
 
 ป�จจุบนัหอ้งเล็กและหอ้งรบัประทานอาหารเล็กใชเ้ป�นหอ้งทํางานและหอ้งอ่าน
หนังสอืของเอกอัครราชทตูและภรยิา
 
                                                                                                                               



ห้องครวั

พอ่ครวัสองคนทํางานประจาํหอ้งครวัของทําเนยีบ คนหนึ�งเป�นชาว
ฝรั�งเศสทําหนา้ที�จดัเตรยีมอาหารสาํหรบัแขกของเอกอัครราชทตูใน
งานค็อกเทล งานเลี�ยงรบัรองและงานเลี�ยงอาหารคํ�าอยา่งเป�น
ทางการ รวมทั�งเตรยีมอาหารประจาํวนัของเอกอัครราชทตูและแขก
รบัเชญิ

เมน ู: อาหารฝรั�งเศสและอาหารฟ�วชนัไทย-ฝรั�งเศส สามารถเตรยีม
อาหารเพื�อรบัรองแบบฟูลคอรส์ได ้๒๐ คน และแบบค็อกเทลได ้๑๕๐ คน



สรา้งเมื�อ พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยบรษัิท อิตัลไทย มอบให้
เอกอัครราชทตูในสมยันั�น เนื�องจากมกีารก่อสรา้งต่อ
เติมโรงแรมโอเรยีนเต็ลที�ทําเสยีงดังรบกวนเป�นเวลา
สองป� พื�นที�แต่เดมินั�นเป�นเพยีงสนามหญา้ธรรมดา
สระวา่ยน้าถือเป�นพื�นที�สว่นตัวของเอกอัครราชทตู

สระวา่ยนํ�า



ครบรอบ ๓๓๓ ป� ราชทตูสยาม
เจรญิสมัพนัธไมตรกัีบฝรั�งเศส

ป� ๒๕๖๒ เป�นป�เฉลิมฉลองครบรอบ ๓๓๓ ป� ราชทตูสยามเจรญิสมัพนัธไมตรี
กับฝรั�งเศส
 
เมื�อวนัที� ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๙ คณะราชทตูสยาม โดยมอีอกพระวสิทุสนุทร
หรอื โกษาปาน เป�นราชทตู ไดเ้ดนิทางไปเจรญิสมัพนัธไมตรกัีบฝรั�งเศสเพื�อ
ถวายพระราชสาสนท์องคําแดพ่ระเจา้หลยุสที์� ๑๔ ณ พระราชวงัแวรซ์ายส์
เหตกุารณด์งักล่าวมคีวามสาํคัญอยา่งยิ�งในเชงิประวติัศาสตร ์ เนื�องจากได้
สรา้งรากฐานของมติรภาพอันยาวนานระหวา่งไทยกับฝรั�งเศส ซึ�งป�จจุบนั ทั�ง
สองประเทศมคีวามรว่มมอืในหลายดา้น
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