
ยอนอดีต..บานพิบูลธรรม 
KM Team สป.พน. 

 

หลายทานคงสงสัยวาบานโบราณหลังงาม ที่ตั้งอยู
บริเวณเชิงสะพานสะพานกษัตริยศึก ริมคลองผดุง
กรุงเกษม แถวตลาดโบเบ นี้คือบานอะไร มีประวัติ
ความเปนมาและสําคัญอยางไรในอดีต ทําไมถึง
กลายมาเปนที่ตั้งของกระทรวงพลังงานในปจจุบัน? 

ทีมงานการจัดการความรู (KM Team) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน จึงขอนําทุกทานยอนอดีต
บานพิบูลธรรม โดยไดรับความกรุณาจากทายาท
เจาของบานซึ่งสืบทอดมาจากทานเจาพระยา 

ธรรมาธิกรณาธิบดี อดีตเสนาบดีกระทรวงวัง ซึ่งไดกรุณาเขียนเลาอดีตความเปนมาของบานในแงมุมท่ี
หลายทานอาจจะยังไมเคยรับรูมากอน และยังไดกรุณามาเปนวิทยากรบอกเลาอดีตของบานพิบูลธรรมให
ผูบริหารและบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานไดรับรูในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒  

 

<< เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี อดีตเสนาบดีกระทรวงวัง 
 

"บานพิบูลธรรม" เดิมชื่อวา "บานนนที" ไดเร่ิมกอสรางในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๐ หรือกอนนั้น ประมาณ ๕ 
ป ในเนื้อท่ีประมาณ ๔-๕ ไร แตเดิมยังไมมีทางรถไฟสายเหนือผาน ตอมาเมื่อเกิดมี
ทางรถไฟสายเหนือขึ้นที่สถานีหัวลําโพง ท่ีดินบางสวนจึงตองถูกเวนคืนใหแก
ราชการ และแยกออกเปนสองสวน โดยมีทางรถไฟผาเกือบกลางซีก ดานหนึ่งติดริม

คลองผดุงกรุงเกษม อีกดานหนึ่งติดทางรถไฟสายเหนือ และวัดบรมนิวาสราชวิหาร ดานหนาติดถนน
พระราม ๑ ดานทายติดหองแถวตลาดโบเบ 

บานพิบูลธรรม ออกแบบโดยสถาปนิก ชาวอิตาเล่ียน อาคารเปนสถาปตยกรรมตะวันตก
เชนเดียวกับพระท่ีนั่งอนันตสมาคม ทําเนียบรัฐบาล และบานพิษณุโลก ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี ๒ (พ.ศ. 
๒๔๘๔) บานพิบูลธรรม ถูกระเบิดไดรับความเสียหายมากเจาของบาน จึงเสนอขายใหรัฐบาล 

<< ประธานาธิบดีริชารด นิกสัน ( Richard Nixon) (๒๔๕๖ - ๒๕๓๗) เปนประธานาธิบดีคนที่ ๓๗ ของ

สหรัฐอเมริกา ที่เคยมาพักที่บานพิบูลธรรม 

รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในสมัยนั้นอนุมัติใหซ้ือไวเพื่อใหเปนเรือน
รับแขกบานแขกเมือง สําหรับแขกที่เคยมาพัก ไดแก ประธานาธิบดีริชารด นิก
สัน แหงสหรัฐอเมริกา และเจาสุวรรณภูมิประเทศ สปป.ลาว เปนตน และตอมา

ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ บานพิบูลธรรม ไดอนุมัติใหใชเปนที่ทําการของการพลังงานแหงชาติ และ ตอมาในป ๒๕๑๔ 
ไดกลายเปนที่ตั้งสํานักงานพลังงานแหงชาติ และกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน (ในป ๒๕๓๕)  
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เม่ือมีการสถาปนากระทรวงพลังงานขึ้น เม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ ก็ใชบานแหงนี้เปนท่ีทําการของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (สํานักงานรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) และกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (ซ่ึงเปลี่ยนชื่อมาจากกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน) จนถึงปจจุบัน 

หมอมหลวงปุม มาลากุล บุตรทานเจาของบานเดิม คือ เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี อดีต
เสนาบดีกระทรวงวัง ไดเลาไววา 

<< ภาพตึกกลางบานนนที  

บานนนที เดิมมีหลังเดียว คือ ตึกกลาง ทาน
เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี ไดรับพระราชทาน
จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทั้ง
ที่ และบานขณะดํารงตําแหนงราชการยศเปนพระ
ยาอนุรักษราชมณเฑียร ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ 
ทานเจาพระยาธรรมาฯ ไดเปนเสนาบดีกระทรวง
วัง หลังจากรับราชการ มาประมาณ ๘ - ๑๐ ป 
ได รับพระราชทานเ งินจากพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎ  เกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสราง

ตึกอีกหลังหน่ึง พรอมกับบริเวณและตกแตงใหม โดยกอสรางเปนตึกสามชั้นและมีสะพานติดตอกับตึกกลาง
ดวย เพื่อจะเสด็จมาประทับชั่วคราว ณ ตึกหลังน้ี  

การกอสรางจึงไดดําเนินการขึ้น และโดยที่ทานเจาพระยาธรรมาฯ ดํารงตําแหนงเปนอธิบดีกรม
ศิลปากร หรือชางสิบหมูอยูดวย จึงใหชางที่กรมศิลปากรออกแบบ และในระยะนั้น มีนายชางสถาปนิกชาวอิ
ตาเลียน มารับราชการอยูดวยหลายคน ทานเจาพระยาธรรมาฯ จึงไดเลือกศาสตราจารย อีมันเฟรดี ซึ่ง
ขณะนั้นรับราชการอยูท่ีกรมศิลปากร มียศเปนรองอํามาตยเอก และตอมาไดโอนสัญชาติเปนคนไทย เปน
ผูออกแบบตึกทั้งหมด สวนวิศวกร คือ นายกาเล็ตตี้ เปนชาวอิตาเลียนเชนเดียวกัน และมีนายฟอรโน เปน
ผูชวยในการออกแบบลวดลายบางอยาง ชางจีนที่แกะลวดลวยไมตาง ๆ เปนชาวเซี่ยงไฮ ชื่อนายดองชอง 
และมีนายชางไทยบางทาน รวมงานอยูดวย สวนผูที่เขียนภาพเพดาน และภาพฝาผนังภายในหองตางๆ คือ 
ศาสตราจารยลิโกลี่ เปนชาวอิตาเลียนอีกเชนเดียวกัน การกอสรางใชเวลาประมาณ ๑ ป คาใชจายในการ
กอสรางเปนจํานวนเงินประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท หลังจากที่ทุกอยางเสร็จเรียบรอยประมาณ ๗ – ๘ เดือน 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จมาทอดพระเนตร และประทับเสวย โดยมีการแสดงละคร
ถวายในคืนนั้นดวย ซึ่งตรงกับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓ หรือประมาณนั้น และไดประทับอยูจนถึง ๖ 
นาฬิกา จึงเสด็จกลับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพอพระราชหฤทัยในการกอสรางตึกนี้มาก 
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<< ตึกที่รัชกาลที่ ๖ โปรดเกลาใหสรางเพิ่มเติม และพระองคทานได

เสด็จมาประทับดวย 

อนึ่ง บานนี้ที่มีชื่อเดิมวา "บานนนที" นั้น เนื่องจาก
มีตราวัวติดอยูบางแหง ซึ่งตราวัวน้ี เปนตราของ
เสนาบดีกระทรวงวั ง  และในสมั ยนั้ น  ท าน
เจาพระยาธรรมาฯ เปนเสนาบดีอยูในกระทรวงน้ี 
ทานจึงเอาตราน้ันมาติดเปนเครื่องหมายไวดวย 

ตอมา ในป พ.ศ. ๒๔๘๔ สงครามโลกครั้งท่ี ๒ ได
เริ่มขึ้น และวันสุดทายของสงคราม บานนนทีก็ถูก

ระเบิดหลายลูกจากฝายสัมพันธมิตรท่ีโจมตีสถานี
หัวลําโพง แตลูกระเบิดถูกทิ้งผิดเปาหมาย ไดลงท่ี
บานนนทีหลายลูก ทําใหไดรับความเสียหายอยาง
หนักเกินกวาที่ทานเจาของบานจะซอมแซมได จึง
ได เสนอขายใหแก รัฐบาลติดตอกันมาหลายป 
จนถึงป พ.ศ. ๒๔๙๘ รัฐบาลจอมพล ป. พิบูล
สงครามไดอนุมัติใหโรงงานยาสูบซื้อไวเปนสถานที่
ราชการเปนเงินประมาณ ๖ ลานบาท และคา
ซอมแซมสิ่งท่ีเสียหายท้ังหมดใหอยูในสภาพเดิม
เปนเงินประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท การซอมแซมนั้น

ถึงจะดีที่สุดอยางไรก็คงไมงดงามเหมือนของเดิมได แตนับวาใชไดพอสมควร เชน ภาพผนังหองตางๆ และ 
ภาพลายเพดาน หองโถงใหญท่ีเปนภาพนกหัสดายุชวยนางสีดา เปนตน 

   
ภาพลายเพดาน 
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บุคคลสําคัญที่เคยเสด็จ และมาพักที่น่ี นอกเหนือจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดังท่ี
ไดกลาวมาแลว ไดมีบุคคลสําคัญมาพักในสมัยที่บานพิบูลธรรมเปนบานพักรับรองแขกเมือง อาทิเชน พระยา
กัลยา ณ ราชไมตรีแหงสหรัฐอเมริกา ทานประธานาธิบดีริชารด นิกสัน เม่ือครั้งเปนรองประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา ประธานสหภาพพมา และเสด็จเจาสุวรรณภูมาแหงราชอาณาจักรลาว เปนตน และในสมัยที่
การพลังงานแหงชาติ หรือกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ในขณะน้ี เขามาครอบครอง ก็มีทูตานุทูต และ
ผูแทนตางประเทศหลายแหงเขามาติดตอราชการในสถานที่นี้ดวยเชนกัน จึงนับวาบานพิบูลธรรม หรือบานน
นทีเปนมงคลสถาน ที่ตั้งของกรมพัฒนา และสงเสริมพลังงาน ตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งไดอยูอาศัย
อยางรมเย็น และ มีตนไมอันเปนมงคลนามขึ้นอยูดวย คือ ตนโพธิ์ และตนไทร ทําใหมีความเจริญรุงเรือง 
ปจจุบันอาคารทั้ง ๒ หลังดังกลาว กรมศิลปากร ไดกําหนดเปนอาคารอนุรักษศิลปกรรมไวแลว 

   
หลากหลายมุมของบานพิบูลธรรม 
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ภาพลาง หนาหองทํางานรัฐมนตรวีาการกระทรวงพลังงาน  และหองรับรอง ซึ่งอยูดานบนของบานพิบูลธรรม (ตึกดานหนา) สวนชัน้ลางเปนที่ทําการ

ของปลัดกระทรวงพลังงาน  

  

  
ตึกที่ทําการสาํนักงานรัฐมนตรวีาการกระทรวงพลังงาน (ชั้นบนเปนที่ทําการรัฐมนตรวีาการกระทรวงพลังงาน 

ชั้นลางเปนที่ทําการปลัดกระทรวงพลงังาน) 
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เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หมอมราชวงศปุม มาลากุล) 
 

จากวิกพิีเดีย สารานุกรมเสรี  
(http://th.wiki.org/เจาพระยาธรรมาธกิรณาธิบดี (หมอมราชวงศปุม มาลากุล)) 

 
มหาเสวกเอก เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี หรือ หมอมราชวงศปุม มาลากุล 
อดีตเสนาบดีกระทรวงวัง (ปจจุบัน คือ สํานักพระราชวัง เทียบเทาตําแหนง 
เลขาธิการพระราชวัง) ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
 หมอมราชวงศปุม มาลากุล เปนบุตรของพระวรวงศเธอ พระองคเจาขจรจรัสวงษ กรมหมื่นปราบ
ปรปกษ กับหมอมทับ มาลากุล ณ อยุธยา 

หมอมราชวงศปุม มาลากุล เปนผูอํานวยการกอสราง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ซึ่ง
เปนวัดประจํารัชกาลที่ ๕ สืบตอจาก พระวรวงศเธอ พระองคเจาประดิษฐวรการ และพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ตอมาไดเปนผูบัญชาการกรมชางตน รับราชการกรมทหารรักษาวัง เปนจม่ืนจง
ภักดีองคขวา 

หมอมราชวงศปุม รับราชการในราชสํานัก ตําแหนงมหาเสวก
เอก เสนาบดีกระทรวงวัง ราชทินนาม พระยาอนุรักษราช
มณเฑียร ระหวางกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๕๒ - ๒๔ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๔๕๓ ตอมาป พ.ศ. ๒๔๕๖ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปนเสนาธิบดีกระทรวงวังและเปน
อธิบดีกรมศิลปากรและราชทินนาม เจาพระยาธรรมาธิ
กรณาธิบดี ระหวาง ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๓ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙  
  

<<  ภาพฝพระหัตถ ชนิด ภาพลอเสนหมึก โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ลอเลียน เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หมอมราชวงศปุม มาลากุล) 

 

 
 

 
เจาพระยาธรรมาธิกรณาธบิดี มีบุตร ธิดา ดังนี้ 

• กับ เจาหญิงฟองแกว ณ เชียงใหม ธิดาใน เจานอยบัวละวงษ ณ เชียงใหม มีบตุร คือ 
หลวงมาลากุลวิวฒัน (หมอมหลวงเทียม มาลากุล)  
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• กับ ทานผูหญิงนงเยาว มาลากลุ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา ไดแก 
หมอมหลวงหญิงศิริปทุม มาลากุล  
หมอมหลวงปม มาลากุล  
หมอมหลวงประทิน มาลากลุ  
หมอมหลวงประสันน มาลากุล  
หมอมหลวงหญิงประสาธะนี บุรณศิริ  
หมอมหลวงปกทิพย มาลากุล  
หมอมหลวงปนไทย มาลากลุ  
หมอมหลวงปุม มาลากุล (ปุมทอง มาลากุล)  

• กับ คุณวงศ บญุยะรังคะ มีบุตร ไดแก 
หมอมหลวงกวิน มาลากุล  
หมอมหลวงหวิว มาลากลุ  
หมอมหลวงหวีด มาลากลุ  
 

เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี ถึงแกอสัญกรรม ในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง เม่ือวันที่ ๒๓ มกราคม 
 พ.ศ. ๒๔๘๕ 

 
 
 
 

 
 

เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว.ปุม  มาลากุล) 
และ “บานนนที” 

 
คําบอกเลา ... จากทายาท  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





























 

เรียบเรียงโดย ทศพนธ  นรทัศน  thossaphol@energy.go.th 

-๘- 
 
ประวตัิเจาพระยาธรรมาธิกรณาธบิดฯี  (โดยสังเขป)  

เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดีฯ เปนโอรสนายพลเรือโท พระวรวงศเธอพระองคเจาขจรจรัสวงศ กรม
หม่ืนปราบปรปกษ ในสมเด็จพระบรมวงศเธอเจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราปปรปกษ ทับ หมอมหาม 
เปนมารดา 
 เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดีฯ เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๒๐ เปนปที่ ๑๐ ในรัชกาลที่ ๕  

การอบรมเมื่อเยาว 
เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี ตั้งแต เกิดจนอายุ ๖ ขวบ อยูกับกรมหม่ืนปราบฯ พระบิดาในวัง

สมเด็จฯ กรมพระยาบําราบฯ สมเด็จปู ซึ่งอยูตรงขามกับประตูวิเศษไชยศรี และเปนที่ทําการของกรม
ศิลปากรในปจจุบันนี้ 
 ตอจากน้ันพระองคเจาสายสนิทวงศ ผูเปนเจานายที่รักใครสนิทกับกรมหมื่นปราบฯ ไดทรงรับไป
เลี้ยงดูที่วัง ถนนกรุงเกษม (โรงเรียนสายปญญาปจจุบันนี้) 

 
เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี ไปๆ มาๆ อยูระหวางสองวังน้ี ประมาณ ๒ ป จึงไดกลับมาอยูกับกรม

หม่ืนปราบฯ จนกระทั่งทานสิ้นพระชนม เม่ือตัวทานอายุ ๒๑ ป 

 เม่ือยังเยาวทานเปนลูกที่รักใครโปรดปรานของกรมหม่ืนปราบฯ มาก นอกจากเวลาเรียนหนังสือท่ี
ตําหนักสวนกุหลาบ ซึ่งมีเจาพระยายมราช (ปน สุขุม) เปนอาจารยแลว เจาพระยาธรรมาฯ ไดติดตามกรม
หม่ืนปราบฯ ไปในที่ท่ัวไปแมกระทั่งเสด็จไปทรงหนาที่ราชการที่กรมทหารเรือ ก็ยังติดตามเสด็จไปดวย 
เจานายชั้นผูใหญรับสั่งลอวา “เปนลูกที่อานหลังพอ” ดังนั้นเจาพระยาธรรมาฯ จึงเปนที่รูจักมักคุนกับเจานาย
ชั้นผูใหญ และขาราชการชั้นสูงในสมัยนั้นมาแตเด็ก นอกจากนี้ยังเขาในพระบรมมหาราชวังอยูเปนนิจ ตาม
เสด็จกรมหมื่นปราบฯ ซึ่งเสด็จไปในหนาที่ราชการ หรือเขาเฝาพระเจาแผนดิน หรือเขาเฝาเจานายฝายใน 
เพราะสมัยนั้นกรมหมื่นปราบฯ เปนผูรับใชใกลชิด พระองคในสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ พระองคหน่ึง 

 ตอมาเมื่ออายุ ๑๘ ป กรมหมื่นปราบฯ จึงนําเขาถวายตัวเขารับราชการในกรมมหาดเล็กโปรดเกลาฯ 
ตั้งใหเปนนายกวดหุมแพร มหาดเล็กเวรฤทธิ์ สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชใหอยูใกลชิดตลอดมา ในระหวางที่
ทํางานในหนาที่กรมวังในรัชกาลที่ ๕ น้ัน เม่ือมีงานสวนพระองคหรือพระราชพิธี ก็ทรงเรียกใชใหจัดทําทุก
ครั้งไป 

ในโอกาสเดียวกันก็ไดทรงฝกหัดสั่งสอนใหรูจักขนบธรรมเนียมประเพณีและวิธีปฏิบัติในพระราชพิธี
ตางๆ จนไดรับความชํานิชํานาญ เปนผูรูดีผูหนึ่งในทางนี้ ในขณะท่ีรับใชใกลชิดสมเด็จพระเจาอยูหัวน้ี ทานก็
ไดมีโอกาสเฝาแทนบิดาตอกับเจานายชั้นผูใหญทั้งฝายหนาและฝายใน ตลอดจนขาราชการชั้นผูใหญที่เขา
เฝาพระเจาแผนดิน จงึเปนผูท่ีเจานายและขาราชการนั้นๆ โปรดปรานชอบพอทั่วไปอีกดวย 
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การศึกษา 
การศึกษาสมัยนั้นมีโรงเรียนประจําตําหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมหาราชวังเปนสถานศึกษาสําคัญ

สําหรับเจานาย และบุตรขาราชการ เจาพระยาธรรมาฯ ไดเขาศึกษาในโรงเรียนนี้ กับไดศึกษาพิเศษท่ีวังกรม
หม่ืนปราบฯ  ดวย 
 การศึกษาที่วังนี้ก็ดี การรับราชการอยูในกรมมหาดเล็กก็ดี นับเปนสวนสําคัญในการศึกษาสมัยนั้น 
ตามระบอบการปกครองอยางสมบูรณาญาสิทธิราชย พระเจาแผนดินทรงเลือกผูไววางพระราชหฤทัยไปรับ
ราชการในตําแหนงตางๆ ท้ังในกรมและหัวเมือง การรับราชการอยูใกลชิดพระองค เปนโอกาสใหไดรูเห็น
เหตุการณ และไดยินไดฟงขอราชการอันเกี่ยวของดวยพระราชกรณียกิจการปกครองบานเมืองท่ีสําคัญ อัน
รวบยอด เขาสูพระราชสํานัก ซึ่งเปนศูนยกลางแหงการปกครองทั้งหลาย การรับราชการใกลชิดองคพระเจา
แผนดิน จึงเทากับเปนการเขามหาวิทยาลัยรัฐประศาสตรชั้นสูง เวลาน้ันโรงเรียนขาราชการพลเรือนก็ยังหา
ไดตั้งขึ้นไม และเมื่อแรกที่โปรดฯ เกลา ใหกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้น ก็พระราชทานนามวา โรงเรียน
มหาดเล็ก 
 อน่ึง ผูรับราชการใกลชิดพระองค ยอมอยูในขายพระมหากรุณาที่ทรงอบรมดุจอาจารยอบรมศิษย 
การศึกษาของเจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี จึงเทากับไดศึกษาในโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ แลวไดรบั
การอบรมจากกรมหมื่นปราบฯ ท่ีวัง  โดยที่ทานเปนโอรสที่รัก แมมิใชหัวปก็ไดติดตามโดยใกลชิดอยูเสมอ 
และในที่สุดก็ไดเขาศึกษาในพระราชสํานัก ในทํานองที่กลาวมาแลว 

รับราชการ 
ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๙ – ๒๔๕๒ 
ในรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๖๘ 
ในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๔๗๗   ลาออกจากราชการ 
ในรัชกาลที่ ๘ พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๔๘๔     อาสัญกรรม (๒๔๘๕) ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕ 
รวมเวลารับราชการทั้งสิ้น ๓๑ ป 

เม่ือรัชสมัยของสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ แหงพระบรมราชจักรีวงศ ทรงพระมหา
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาธรรมาฯ เปนเสนาบดี กระทรวงวัง พ.ศ. ๒๔๕๖ 

เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดีฯ เปนเสนาบดีกระทรวงวัง จึงเปนผูใชตราพระนนที ซึ่งเสมอ พระนนที
เทวะพาหะของพระอิศวรเปนเจา ผูทรงศักดานุภาพ พระนนทีเทวะพาหะนี้ เปนเทพยดาผูใกลชิดพระอิศวร
เปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากเปนเทวะพาหะแลว บางครั้งทานก็แปลงรางเปนเทพ ตีกลองและกลับใหพระ
อิศวรรายรํา โดยเฉพาะตอนพระอิศวรรายรํา เพื่อสรางจักรวาลภภิพนี้เอง พระนนทีก็ถวายรางเปนเทพยดาตี
กลองและกลับใหพระอิศวรรายรํา จึงเห็นไดจาก รูปปนนาฎลีลา ของพระอิศวรอันเปนท่ีมาของนาฎศาสตร 
การรายรําทั้งหลายของ อินเดีย และไดแผเขามามีอิทธิพลถึงสยามประเทศดวย 
ที่มาของตรา “บานนนที” ก็คือ ตรากระทรวงวังนั่นเอง คือ “พระนนทีราช” เทวพาหะของพระอิศวรเปนเจา 
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คุณสมบัติ 
ทานเจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี เปนผูท่ีมีบุคลิกลักษณะสงาผาเผย เปนผูสงาในทุกกริยาทาทีและ

อริยาบท เปนผูที่มีวินัยอยางเฉียบขาด มีไหวพริบปฏิภาณเฉลียวฉลาดเฉียบแหลม มีเสนหในบรรดา
ผูเกี่ยวของ ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายของทานอยางเหมาะสม ตามหนาที่ของทานดวยประการทั้งปวง 

 ทานเปนศิลปนที่ดีและสามารถ มีความคิดริเร่ิมดวยสติปญญาและความเฉลียวฉลาด มีความจําดี มี
ฝมือ ทําใหทานสามารถบังคับบัญชา กรมชางสิบหมูแบบโบราณ ซึ่งเปนท้ังโรงเรียนและโรงงานของทาน 
และกรมศิลปากรแบบปจจุบัน นายชาง ศิลปนท้ังเกาและใหม ท้ังไทยและตางประเทศ ลวนแลวแตยกยองนับ
ถือ ความเปนศิลปนและผูนําของทาน ทําใหเกิดการประสานกันระหวางชางสิบหมูไทยโบราณ และการศึกษา
ตามคติของตะวันตกไดอยางกลมกลืนเปนอยางยิ่ง เปนที่นาเสียดายในหมูชางและศิลปนในสมัยน้ันเม่ือทราบ
วาทานถึงอสัญกรรมไปเสีย ถาทานยังอยู “ตูสมุดโบราณราชประเพณีจะได ตําหรับดีข้ึน อีกเลมหนึ่ง
เปนแนนอน” 

นอกจากความเปนศิลปนของทานแลว ทานเจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดียังเปนผูเลื่อมใสศรัทธาใน
พระบวรพุทธศาสนาเปนอยางยิ่ง ทานจะทําบุญเลี้ยงพระสงฆที่บานนนที เปนประจํา เอาใจใสเปนธุระใน
กิจการพระศาสนา ตามที่ทานจะมีเวลาปฏิบัติได ทานจะสนทนาธรรมกับพระสงฆท่ีนิมนตมาที่บานนนที ทั้ง
ที่เปนพระสงฆชั้นผูใหญและท่ัวไป ทานเจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี จึงเปนผูที่รอบรูทั้งทางโลกและทาง
ธรรมอยางแตกฉาน ทานจึงเปนที่รักของคนทั้งหลายเปนจํานวนมาก ทานเปนผูจัดเจนในสมาคมชั้นสูงและ
สังคมเปนอยางดี  

ดังไดกลาวมาแลววา ทานเปนโอรสที่รักของพระบิดา ทานอยูกับพระบิดาอยางใกลชิดติดตามเสด็จ
กรมหมื่นปราบฯ ไปในทุกที่ทั้งปวง ที่กรมหมื่นปราบฯ จะทรงพาไปดวยได 

 เม่ือกรมหม่ืนปราบฯ พระบิดาสิ้นพระชนมแลว ทานก็ยังครอบครองวังนั้น อันเปนวังเดมิของทาน คอื 
วังสมเด็จพระบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ ซึ่งอยูตรงขามกับประตูวิเศษไชยศรี 
ใกลพระบรมหาราชวัง ซึ่งปจจุบันนี้ ก็คือ กรมศิลปากร 

 ตอมาทานประกอบการสมรสแลว กับ ทานผูหญิงนงเยาวฯ บุตรี พระยาอภัยรณฤทธิ์ (ถวิล อมาตย
กุล) และคุณหญิงทรามสงวน เม่ือ พ.ศ. ๒๔๔๕ โดยพระบรมราชูปถัมภ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนารถ พระราชชนนี ทานจึงยายออกจากวังเดิม หนาประตูวิเศษไชยศรี อันเปนวังท่ีทานเกิดโตมา 

ทานยายมาอยูที่ “บานนนที” 
บุตร- ธิดา ของเจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี 
๑ หลวงมาลากุลวิวัฒน (ม.ล.เทียม มาลากุล) 
๒ ม.ล. หญิงศิริปทุม มาลากลุ 
๓ ม.ล. ปกทิพย มาลากุล 
๔ ม.ล. ปุม มาลากุล 
๕ ม.ล. ปนไทย มาลากุล 
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๖ ม.ล. หญิง ประสาธะนี บุรณศิริ 
๗ ม.ล. ประสันน มาลากุล 
๘ ม.ล. หญิง ประทิน มาลากุล 
๙ ม.ล. ปม มาลากุล 
๑๐ ม.ล. กวิน มาลากุล 

 

ทานเจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดีฯ ถึงอสัญกรรมโดยทันดวน เม่ือวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๔๘๕ 
 
“บานนนที” 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ แหงพระบรมราชจักรีวงศ พระราชทานแก 
ทานเจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี เม่ือ พ.ศ.๒๔๔๐ 

 เม่ือยังเปนพระยาอนุรักษราชมณเฑียร รับราชการสนองพระเดชพระคุณในกรมมหาดเล็กเปนนายก
วดหุมแพร แลวมารับราชการกรมวัง เปนจม่ืนจงรักภักดีองคขวา และมีหนาที่ ในกรมราชพิธีดวย 

 ตอมาโปรดเกลาฯ ใหเปนผู บัญชาการกรมฝพายและกรมชางสิบหมู จากน้ันเปนผูสั่ งการ  
ผูบัญชาการกรมพระคชบาล จนโปรดเกลาฯ ใหเปนพระยาอนุรักษราชมณเฑียร มีหนาที่บัญชาการกรมราช
พิธี และร้ังเสนาบดีชั่วคราว 

 เม่ือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จสวรรคต ณ วันท่ี ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ 
พระยาอนุรักษราชมณเฑียร ยังรับราชการตอมา ในสมัยรัชกาลที่ ๖ แหงพระบรมราชจักรีวงศ 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระยาอนุรักษราชมณเฑียร 
เปนเสนาบดีกระทรวงวัง และเพิ่มหนาที่เปนอธิบดีกรมศิลปากร หรือชางสิบหมูอีกดวย 

 ครั้นเม่ือ พ.ศ.๒๔๕๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปนเสนาบดีกระทรวงวัง ตอมา พ.ศ.๒๔๕๖ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาเปน เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี และอธิบดีกรมศิลปากรดวย 
 
“บานนนที” จึงมีสองวาระ 

วาระแรก คือ พ.ศ.๒๔๔๐ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ แหง 
พระบรมราชจักรีวงศ ทรงพระมหากรุณาโปรดเกลาพระราชทาน บานและท่ีดิน คือ อาคารหลังแรก ที่เรยีกวา 
“อาคารกลาง” หรือคนบานนนทีเอง เรียกวา “ตึกใหญ” และที่ดินประมาณ ๘ ไร (กอนที่จะมีการสรางทาง
รถไฟสายเหนือจากสถานีหัวลําโพง”)  และ “อาคารพักรอน” ที่คนบานนนที เรียกวา “เตนทปากสระ” เพราะดู
รูปทรงของหลังคาคลายเตนทศาลาพักรอนนี้อยูริมสระบัวหลากสี มีน้ําพุอยูกลางสระ ระบายน้ําเขาออกไดกับ
คลองมหานาด ซึ่งติดกับบริเวณบานนนที ทางทิศตะวันตก และสระน้ํานี้อยูติดกับเนินตนไกรใหญ ท่ีเปน
ตนไมเกาแกคูมากับบานนนที ศาลาริมน้ําหรือ เตนทปากสระ จึงเปนอาคารที่สบายรมร่ืนสําหรับทุกคนใน
บาน 
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วาระที่สอง พ.ศ.๒๔๕๕ 
 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ แหง พระบรมรจักรีวงศ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานทรัพยสวนพระองค เพื่อสรางอาคารขึ้นอีกหลังหนึ่งเชื่อมกับอาคารเดิม คือ 
“ตึกใหญ” หรือ “อาคารกลาง” โดยใหนายชางสถาปนิกอิตาเลี่ยน ซึ่งทํางานรับราชการในกรมศิลปากรใน
ขณะนั้น ชื่อ นายอีริค มันเฟรดี ซึ่งตอมาภายหลัง ไดโอนสัญชาติเปนคนไทย ชื่อวา นายเอกฤทธิ์ หม่ันเฟนดี 
(นายเอกฤทธิ์ หม่ันเฟนดี ตอนหลัง ลาออกจากราชการ แลวก็อาศัยอยูในเมืองไทย จนสิ้นชีวิต ลูกหลานของ
ทานยังมีชีวิตอยูดวยความสุขจนทุกวันนี้) 

 อาคารที่ออกแบบกอสรางหลังใหมน้ี คนที่บานนนที เรียกวา “หอนั่ง” เพราะเมื่อสรางเสร็จแลว 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จมาประทับเสวยพระกระยาหารและทอดพระเนตร ละครรอง 
ของคณะละคร “นาครบรรเทิง” เร่ือง “หลวงวิจารณไปนา” ทูลเกลาถวายในการเสด็จพระราชดําเนินฯ และ
ทรงเสด็จประทับคางแรม ในคืนวันท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๓ แลวทรงเสด็จพระราชดําเนินกลับในวันรุงขึ้น
ดวยความพอพระราชหฤทัย ในการกอสรางอาคารนี้มาก “หอน่ัง” เปนอาคารสูง ๓ ชั้น “หอน่ัง” เปนอาคารที่
สําคัญมากของคนบานนนที เพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมาประทับ
นั่งเสวย ทอดพระเนตรละครรอง และประทับคางแรม ณ อาคารนี้มาแลว คนบานนนที จึงเรียกวา “หอนั่ง” 
เพราะทรงเสด็จประทับมาแลว  หอน่ังชั้นบนสุดใชเปนที่ประดิษฐาน พระอัฐิ ของสมเด็จพระบรมวงศเธอ เจา
ฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษ และพระวรวงศเธอ พระองคเจาขจรจรัสวงศ  กรมหมื่นปาบปรปกษ 
ตลอดจนของบรรพบุรุษและบุพการีทุกราชสกุล และสกุล ณ  
ชั้นท่ี ๓ ของอาคารนี้ 

 นายเอกฤทธิ์ หม่ันเฟนดี หรือ นายอีริค มันเฟรดี นาจะเปนผูออกแบบอาคารทั้งสองหลังและสะพาน
เชื่อมระหวางตึกทั้งสอง เขาดวยกัน ตลอดจนเปนผูออกแบบสวนภายในบริเวณบานนนทีท้ังหมด 

 ในวาระที่สองของ บานนนที นับวา บานนนที มีอาคารและสวนที่บริบูรณที่สุด เน่ืองจากทาน
เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี เปนศิลปนแลวทานยังเปนผูรักศิลปเปนอันมาก ทานรูจักมักคุนกับความงามทัง้
ของไทยและอินเดีย เปอรเซีย ตลอดจนของตะวันตก ทานจึงรูจักรากเหงาความเปนมาของศิลปของสยาม
ประเทศและที่มาของศิลปะเหลานี้อยางลึกซ้ึง ทั้งทางสถาปตยกรรม จิตกรรม และปฏิมากรรม เพราะทาน
เปนผูบัญชาการชางสิบหมู และเปนอธิบดีกรมศิลปากร ในขณะนั้น ดังนั้น นายอีริค  มันเฟรดี  ซึ่งเปน
ขาราชการในบังคับบัญชาของทานเองในสมัยนั้น นาจะเปนผูออกแบบ อาคารสถาปตยกรรม ท้ังหมด รวมถึง
ภูมิสถาปตยกรรมทั้งหมดดวย 

 “บานนนที” จึงสวยงามบริบูรณดวยพรรณไมตางๆ ทั้งเปนไมยืนตนขนาดใหญ เชน ตนไกร เปนตน 
มีไมยืนตนขนาดยอม เชน ตนอโศก -สารภี -มะขาม - ประดู ตนหวา มีไมพุมไมเลื้อยตางๆ ดอกไมท่ีสงกลิ่น
หอมในยามกลางคืน และที่สงกลิ่นในเวลากลางวัน พรรณไมท่ีอยูกลางแจง และรมรําไร 
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 บานนนที เปนบานที่มีสนามหลายสนาม เริ่มดวยสนามกลมหนาตึกใหญ มีตนสารภี และไมพุม
ประดับโดยรอบ ที่มีทั้งสีและกลิ่น สนามหนาบาน ม.ล.ปกทิพย มาลากุล เปนสนามเล็กมีตนสารภี และตน
อโศก สนามหนาบาน ม.ล.ประสาธะนี บุรณศิริ เปนสนามเล็กๆ กลม ติดกับเนินตนไกร มีรูปหลอสัมฤทธิ์ 
เปนนายพราน เปนงานปฏิมากรรมของอิตาเลี่ยน สงมาจากอิตาลี่ สนามดานทิศตะวันออก เรียกวา สนาม
ขาง  เคยเปนสวนกวาง กอนที่จะมีการตัดทางรถไฟสายเหนือ สนามขางนี้อยูติดกับตึกใหญทางทิศ
ตะวันออก มีตนมะขามใหญอายุมากแลว มีตนลําดวน สารภี และซุมตนราตรี มีมาน่ังหินออนจากอิตาลี่
ประดับเปนระยะรอบๆ สนาม สนามตอจากสนามขาง  เปนสนามเล็กหนาบาน ม.ล.เทียม และ ม.ล.ศิริปทุม 
มาลากุล มีไมพุมประดับโดยรอบ สนามทางทิศตะวันตกของตึกใหญ มีเตนทปากสระ จึงเรียกกันวา “สนาม
เตนทปากสระ” เปนสนามใหญมีตนสารภี โดยรอบ สลับดวยไมพุม และมานั่งหินออนอิตาลี่ สนามนี้อยูทาง 
ทิศตะวันตกของตึกใหญ มีสนามเล็กๆ เปนบริวารอีกสองสนามทางซาย เปนตนอโศก และไมพุม ทางขวาก็
เปนตนอโศกและไมพุม มีโตะหินออนใหญวางอยูใตตนอโศก และไมพุม อยูติดสะพานเชื่อม ตรงประตูใต
สะพานเชื่อม ที่จะเขาสูบริเวณภายใน สนามเตนทปากสระ นี้ เปนรูปตัวเอล (L) จากหนาตึกใหญทางทิศ
ตะวันตกออกไปหนาบาน ม.ล.ประสาธะนี โอบเตนทปากสระ และเปนตนไกร ท่ีมีสระน้ําประกอบดวยบัว
หลากสีและนํ้าพุกลางสระ เสียงน้ําพุทําใหเกิดความชุมช่ืนในใจ และระรื่นหูเปนอยางมาก บัวหลากสีในสระ
น้ํา ริมเนินตนไกรใหญ ที่มีนกมาอาศัยอยูมาก บนเนินไกรมีตนไมพุมสงกลิ่นหอมทั้งตนแกวตนราตรี 
ตนประยง ไมพุมประดับตางๆ หลากสีในยามบายของฤดูรอน เตนทปากสระ และสนามเตนทปากสระ ทําให
ความรอนนั้นหายไป กลายเปนความสุขทั้งทางกายและใจไดเปนอยางดี ที่เตนทปากสระน้ี มีทาน้ําทําดวย
หินออนอิตาลี่สีขาว รับกับพื้นของศาลาพักรอนน้ี มี ตัวสฟงค ทําดวยหินออนสลักเสลาสวยงามมากตามแบบ
อิตาเลี่ยน วางอยูสองขางของทางลงทานํ้าบนแทนขางละตัว มองลงไปที่สระน้ํา สฟงดสองตัว น้ีเปนที่ๆ 
เด็กๆ ชอบขี่เลนกัน พรอมดูน้ําพุและบัวในสระ 

 สนามกลมเล็กมีน้ําพุอีกแหงหน่ึง เปนบอนํ้าพุแบบอิตาเลี่ยนแท อยูทางทิศตะวันตกของหอนั่ง หนา
หองสมุด และหองนั่งเลนไปรเวท กับของเลนที่ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามหามาลา กรมพระหาบํา
ราปปรปกษ ทรงสะสมไว เปนของเลนท่ีสวยงามจากตางประเทศโดยเฉพาะจากทวีปยุโรป สนามน้ี
ประกอบดวย บอน้ําพุ  พนน้ําออกมาเปนสายฝอยเล็กโดยรอบตกลงมาในบอน้ําที่ทานปลูกบัวหลากสีไวพอ
งามไมรกตา ในบอมีปลาทอง (ปลามูล) สีตางๆ วายเลนอยู สนามนี้ยังมีบริวารสนามยอยลง ไปอีกหนา
บรรได จากหองสมุด ปลูกตนอโศกใหญไว และไมพุมประดับ และมาหินสั่งจากอิตาลี่ สีขาวเชนเดียวกัน  
สนามที่ตอไปอยูทางทิศตะวันตก ของหอนั่งเปนสนามเล็กๆ หนาบาน ม.ล.ปุม  มาลากุล ปลูกตนยี่เขงออก
ดอกสีชมภู Magenta สลับขาว โดยรอบมีมาน่ังหินออนขาวเชนเดียวกัน ขางบานทางทิศตะวันตกมีตนประดู
ใหญ ติดกับคลองมหานาด ออกดอกเปนชอสีเหลืองสดใสตื่นตาตื่นใจมาก สนามยาวดานใน คือ อยูทางทิศ
เหนือของตึกใหญ และตะวันออกของหอน่ัง เปนสนามยาวไปจนจรดเรือนสูงท่ีทําดวยไมสักทั้งหลังสูงสองชั้น 
ของ ม.ล. ประสันน มาลากุล และ ม.ล. ปม  มาลากุล และ ม.ล. กวิน   มาลากุล เรือนสูงนี้เปนเรือนท่ี
บุตรชายหญิงที่ยังไมไดแตงงานออกเรือนอยูท่ีนี่ เม่ือ ม.ล.ประสันน มาลากุล แตงงานก็ไดครองเรือนหลังน้ี  
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สวนบุตรชาย ที่ยังไมไดแตงงานอีกสองทาน ก็อาศัยอยูเรือนนี้เชนเดียวกันแตอยูกันคนละสวนเพราะใหญ
มาก นอกจากนี้ยังมีหลานๆ ทาน มาอยูที่บานเรือนสูงนี้ดวย นับเปนความอบอุนและสนุกสนานรื่นเริงของลูก
และหลานทานเมื่อยังเยาววัยมาก 

 สนามยาวนี้เปนสนามภายในก็วาได เพราะเมื่อปดประตูท่ีสพานเชื่อมแลวสนามนี้ก็กลายเปนสนาม
ภายใน จากทิศตะวันออกของ ตึกใหญก็มีประตูเล็กอีกที่กั้น สนามขางตึกใหญ ดังนั้นสนามยาวภายในจึงเปน
ที่สงบเงียบมาก มีตนไมโดยรอบ ท้ังสารภี กระดังงา อโศก และไมพุมอื่น และมีมาน่ังหินออนวางรอบสนาม
เปนระยะๆ สนามยาวนี้มีสนามบริวารอีก คือ สนามหนาบาน ม.ล. ปนไทย มาลากุล สนามหนาบาน ม.ล. 
ประทิน มาลากุล ท้ังหมดทุกสนามมีตนไมและไมพุมประดับ สนามขางบานทางทิศเหนือของบาน ม.ล.ปก
ทิพย มาลากุล มีตนไมประดูใหญ ติดกับทางรถไฟสายเหนือ 

สนามทั้งหมดนี้มีทางเดินท่ีปูดวยกระเบื้องซีเมนตทําลายกันลื่น และมีทอระบายน้ําสองขางทางเดินมี
ฝาปดมิดชิดทั่วท้ังบริเวณบาน ทําใหเหมาะแกการเดินเลนเปนอยางมาก ชาวบานนนที จะเดินเลนไปตาม
ทางเดินรอบๆ สนามตางๆ ไดอยางตอเนื่อง และยังเปนท่ีเลนของเด็กรุนหลานทานที่ใชถนนนี้เพื่อการละเลน
อยางสนุกสนาน อยางเงียบๆ เพราะทานเจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี และทานผูหญิงนงเยาว ไมชอบเสียง
ดัง บานนนที จึงเปนบานที่เงียบแตสนุกสนานมาก ท้ังกลางวันและกลางคืน 

 สนามดังกลาวทั้งหมดเปนท่ีที่ชาวบานนนทีใชเปนประจําวัน เปนที่นั่งพักผอน เปนที่พบปะพูดคุยกัน
ระหวางพี่นองลูกหลานทาน ทุกเย็นจะจัดเกาอี้หวายที่สนามกลางหนาตึกใหญบาง และบางคราวก็ที่สนาม
ยาวหลังตึกใหญ นอกจากสนามแลวยังมีเรือนตนไมอันเปนที่ๆ สบายมากยามบายใกลกับสพานเชื่อมภายใน
ติดกับตึกใหญทางทิศตะวันตก ซ่ึงทานเจาพระยาธรรมาฯ ใชเปนท่ีนั่งสูบซิการ และดื่มนํ้าชา และของวาง
ยามบาย สนามและพรรณไมจึงเปนของที่ปรากฏคูกับ บานนนที มาแตตน และศิลปวัตถุตางๆ ที่ประดับ
ภายในบานเชน ภาพเขียนฝาผนังของ นายริโกร่ี  จิตกร ชาวอิตาเลี่ยน ท่ีรับราชการในกรมศิลปากร และ
ภาพเขียน รูปปน และศิลปวัตถุตางๆ จาก จีน -อินเดีย -เปอรเซีย และรอบๆ บานเรา ตลอดจนถึงจากทวีป
ยุโรป นับวาบานนนที เปนบานที่บริบูรณดวยศิลปตางๆ อยูดวยกันอยางกลมกลืนพอดี เพราะทาน
เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี ทานเปนชาง เปนศิลปน ที่สามารถ และเปนผูเขาถึงศิลปะอยางลึกซึ้งนั้นเอง 

 นับตั้งแต พ.ศ.๒๔๕๕ เปนตนมา คือ เม่ือสรางหอน่ัง แลว “บานนนที” นับวาบริบูรณท่ีสุด ทั้งทางส
ถาปตกรรม ภูมิสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมภายใน รวมถึงศิลปวัตถุทั้งหลายทั้งปวง ลวนถูกเลือกสรรมา
ประดับตกตางอยางดี รวมถึงเครื่องใชไมสอยในชีวิตประจําวันดวย เชนเครื่องใชในการอยูกิน เชน จาน ชาม 
ชอน ซอม และท่ีเก่ียวกับอาหารทั้งหมดรวมถึง เคร่ืองน้ําอบปรุงซึ่งทานผูหญิงนงเยาวธรรมาธิกรณาธิบดี 
เปนผูท่ีมีความรูชํานาญ ทางการปรุงกลิ่นของน้ําปรุง อันเปนศิลปชั้นสูงอยางหนึ่งในสมัยนั้นดวย ทานผูหญิง
นงเยาวเปนศิลปนทางการปรุงกลิ่น ของน้ําปรุงตางๆ อยางหาผูเปรียบไดยากในสมัยนั้น 
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ดังนั้น “บานนนที” จึงมีโรงครัวท่ีทําอาหารไดหลายอยาง ทั้งอาหารไทย- จีน-อาหารฝรั่ง เปนโรงครัว
ที่สมบูรณแบบพอสมควร สะอาด สวางมีแสงตลอดวัน ดานหนาโรงครัว มีสนามที่ใหญเปนสนามบริวารขนาด
ใหญ ปลูกตนชมภู ตนอโศก โรงครัวอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของบานเปนดานขางทางทิศตะวันตก
ของเรือนสูง มีสนามบริวารขึ้นระหวางนั้น มีตนหวาใหญเกาแกยืนตนอยู ติดกับหอถังน้ําที่ดานขางของโรง
ครัว โรงครัวอยูชั้นภายในของบานนนที คือ อยูภายในกําแพงของสพานเชื่อม หลังบาน ม.ล.ปุม  มาลากุล 
อีกทีหนึ่ง ดานหลังโรงครัวจึงติดกับคลองมหานาด 

 ท้ังหมดนี้เปนภาพของบานนนที ในความทรงจําของคนรุนหลานของทานเจาพระยาธรรมาธิกณาธิ
บดี ดังน้ันรายละเอียดตางๆ จึงขาดหายไปบางกับกาลเวลาในหัว 

 “บานนนที” วาระที่สองเปนบานนนที ที่สมบูรณในทุกส่ิงเทาที่บานคนๆ หนึ่งจะมีไดใน
ขณะนั้น 

 คร้ันเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว เสด็จสวรรคตเมื่อ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๔๖๘ รวมพระชนมายุได ๔๖ พรรษา เสด็จธํารงราชสมบัติรวม ๑๖ ป  

 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ แหงพระบรมราชจักรีวงศ ทรงเสด็จขึ้นเสวยราช
สมบัติ เม่ือวันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๘ ทรงดาํรงในราชสมบัติ ๙ ป 

 เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี ไดขอพระบรมราชานุญาติกราบบังคมทูลลาออกจากราชการ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี ออกจากราชการ
ได 
 จากนั้น ทานเจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี ก็อยูบานนนทีเร่ือยมา 
 ครั้นถึงเม่ือป พ.ศ.๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ แหงพระ
บรมราชจักรีวงศ เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ เม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๗ 

 มหาสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็อุบัติขึ้น “บานนนที” บังเอิญมีท่ีตั้งอยูใกลกับจุดยุทธศาสตร ที่สําคัญ คือ 
ทางทิศตะวันออกของบานติดกับทางรถไฟสายเหนือ 
 และสถานีรถไฟหัวลําโพง ซึ่งนบัเปนหัวใจของการคมนาคมในสมัยนั้น ขณะที่มหาสงครามดําเนินอยู
ในขณะน้ัน เจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี และทานผูหญิงนงเยาวฯ ตลอดจนลูกและหลานของทานทั้งหมด
อาศัยอยู ณ บานนนที การสงครามเริ่มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น การทิ้งระเบิดของฝายพันธมิตรเริ่มรุนแรงยิ่งขึ้น
เปนลําดับ แตทานเจาพระยาธรรมาธิการณาธิบดี ก็ยังอาศัยอยูบานนนที ไมยายหนีเหตุการณมหาสงคราม
นั้นไปไหน 
 จนเม่ือถึง ป พ.ศ.๒๔๘๕ ทานเจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดีก็ถึงอสัญกรรมที่บานนนที อยางสงบ 
เม่ือวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๕ 
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ในระหวางการสงครามนั้นทานไดใหกอสรางหลุมหลบภัยทางอากาศขึ้นที่สนามยาว เพื่อใหคนใน
บานนนทีไดใชในการหลบภัยทางอากาศเมื่อมีการทิ้งระเบิดแตทานเจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี ไมเคยใช
หลุมหลบภัยน้ีเลยเทาที่จําได มีแตผูหญิงและหลานๆ ทานที่ใชหลุมหลบภัยน้ี 
 หลังจากอสัญกรรมของทานเจาพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี ผานไปประมาณสองป มหาสงครามโลก
ใกลจะสงบยุติลงไมนานนัก พันธมิตรไดเพิ่มการโจมตีทิ้งระเบิดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นตามจุดยุทธศาสตร 
สําคัญๆ ในสมัยนั้นเชน โรงไฟฟาวัดเลียบ โรงงานรถไฟมักกะสัน ฯลฯ สถานีรถไฟหัวลําโพง และทางรถไฟ
สายเหนือจึงเปนเปาหมายที่พันธมิตรจะตองโจมตีทิ้งระเบิดเอยางแนนอน 
 ทานผูหญิงนงเยาวธรรมาธิกรณาธิบดี และบุตรชาย-หญิง จึงประชุมปรึกษาหารือกัน และเห็นสมควร
วาเพื่อความปลอดภัย ควรจะตองอพยพเปนการชั่วคราวจากบานนนที ไปอยูในที่ๆ ไมใชจุดยุทธศาสตร 

 ตอมาหลังจากการอพยพไมนานนัก พันธมิตรก็ทิ้งระเบิดโดยตั้งใจจะโจมตีสถานีรถไฟหัวลําโพง และ
ทางรถไฟสายเหนือเพื่อตัดการคมนาคม แตเกิดการผิดพลาดเปาหมาย ระเบิดที่ตั้งใจจะท้ิงเพื่อทําลายสถานี
รถไฟหัวลําโพง และทางรถไฟสายเหนือและกรมพัสดุรถไฟ กลับมาตกลงยังกลางหลุมหลบภัยกลางสนาม
ยาวของบานนนที 

 เดชะบุญ ที่ไมมีคนบานนนที และสัตวเลี้ยงของบานนนที เปนอันตรายใดๆ เลย นับวามหัศจรรยมาก 
แตอาคารอันไดแก “ตึกใหญ” “หอน่ัง” “เรือนสูง” - บาน ม.ล.ปนไทย - ม.ล.ศิริปทุม-ม.ล.หญิงประทิน ถูก
ระเบิดทําลายเสียหายมาก 

 บานนนที โดนระเบิดทําลายเมื่อป พ.ศ.๒๔๘๘ ซ่ึงกอนที่มหาสงครามโลกจะยุติลงเพียงเล็กนอย 
เทานั้น เพราะหลังจากนั้นพันธมิตรก็ยุติการทิ้งระเบิดโจมตีทางอากกาศ บานนนที อาจจะเปนการโจมตีครั้ง
สุดทายทางอากาศของพันธมิตร เพราะสถานีรถไฟหัวลําโพงและเสนทางรถไฟสายเหนือรอดจากการโจมตี 
ในคร้ังนั้นแลวก็มิไดถูกโจมตีอีกเลย 

 หลังจากนั้นไมนานนักในปเดียวกันคือ พ.ศ.๒๔๘๘ มหาสมครามโลกก็ยุติลง 
 สภาพของ “บานนนที” หลังจากโดนระเบิดในคร้ังนั้น เสียหายมาก จนเกินกําลังของครอบครัว
เจาพระยาธรรมาธิกาณาธิบดี จะซอมแซมใหกลับดีเหมือนเดิมได แมไดพยายามซอมแซมอยูตลอดเวลาก็
ตาม และแม นายอีริค มันเฟรดี ซึ่งก็ยังมาชวยดูแล และไปมาหาสูกับทานผูหญิงนงเยาวธรรมาธิกรณาธิบดี 
อยูอยางสม่ําเสมอก็ตาม มิไดทอดทิ้งสถาปตยกรรมที่ตนไดออกแบบไว แตก็สุดกําลังที่จะซอมแซมได 
 ทานผูหญิงนงเยาวธรรมาธิกรณาธิบดี และทายาทผูสืบสกุล คือ ม.ล.ปกทิพย มาลากุล และพี่นอง
ทานในราชสกุล ก็ประชุมกัน และเห็นพองตองกันวา นาจะถามรัฐบาลในเวลานั้น คือ ในสมัยทาน จอมพล ป.
พิบูลสงครามวา หากรัฐบาลสนใจที่จะใชบานนนทีใหเปนประโยชนตอทางราชการสืบไปหรือไม 
 หลังจากน้ัน “บานนนที” ก็กลายมาเปน “บานพิบูลธรรม” ใชเปนท่ีทําการของรัฐบาล ในการรับแขก
เมือง แลวก็กลายมาเปน “การพลังงานแหงชาติ” จนถึงปจจุบันสมัย มีชื่อวา “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (พ.พ.) สังกัดกระทรวงพลังงาน 
  



 

เรียบเรียงโดย ทศพนธ  นรทัศน  thossaphol@energy.go.th 

-๑๗- 
 

ท้ังหมดนี้เปนเรื่องราวโดยสังเขป จากความทรงจําของคนรุนหลานทานเจาพระยาธรรมาธิกรณาธบิดี 
ที่เกิดและอาศัยอยูในบานนนที ท่ีเปนบานที่มีความงามทางสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม
ภายใน นับเปนศิลปะวัตถุอันงามมีคามาก ตลอดเวลาที่ผานมาเปนเวลา ๑๑๒ ป ผูสราง-ผูออกแบบ-ผูอาศัย 
ไดจากไปแลว ตลอดเวลาที่ไดพักอาศัยอยูก็ดูแลรักษาเปนอยางดี สุดความสามารถ เพราะบานนนที เปน
ศิลปวัตถุขนาดใหญอยางหน่ึง ที่มีคาควรแกการดูแลรักษาใหคนไดเห็นตอไป 

 ดังคําพูดที่กลาวถึงศิลปวา “ศิลปมีชีวิตยืนยาว” ยาวกวาผูออกแบบ-ผูสราง-ผูอยูอาศัย 

 มีแตผูอนุรักษศิลปเทานั้นท่ีจะยังจะทําใหศิลปะตางๆ ยืนยงอยูในโลกนี้ได เพื่อประโยชน
เกื้อกูลแกชาวโลกทั้งมวล 
 
 
ขอขอบคุณทุกทาน 
 

 

  


