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 “...ประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติทุกชาติเขาก็ทะนุถนอมและเขาก็เรียนของเขากัน 

แม้แต่คนต่างประเทศไปเรียนในประเทศเขา ก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของเขาด้วย อันนี้ 

ก็แปลกที่เราไม่มีประวัติศาสตร์ชาติไทย เหมือนอย่างว่าแผ่นดินนี้ได้มาอย่างง่าย ๆ ไม่ต้อง 

คิดถึงพระเดชพระคุณของปู่ ย่า ตา ยายที่บุกบั่นฝ่าฟันมา แม้แต่ชีวิตจะสละให้เพื่อที่จะเป็น

หลักประกนัของคนไทย  ความจรงิแล้วการท่ีมีแผ่นดนิเป็นของตนเอง  เป็นการประกนัค่อนข้าง 

จะปลอดภัย...”
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 “...ที่ประเทศไทย บรรพบุรุษของเราสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินมาเสียเลือดเนื้อ  

แต่เสียดายท่ีตอนนีท่้านนายกฯ เขาไม่ให้เรียนประวตัศิาสตร์แล้วนะ ฉนักไ็ม่เข้าใจ เพราะตอนที ่

ฉันอยู่ เรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ก็แสนไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเท่าไร แต่เรา 

ต้องเรียนประวัติศาสตร์สวิต แต่เมืองไทยนี่  โอ้โห บรรพบุรุษเลือดทาแผ่นดิน กว่าจะมาถึงที ่

ให้พวกเราอยู่นั่งอยู่กันสบาย มีประเทศชาติเนี่ย เรากลับไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ ไม่รู้ว่าใคร 

มาจากไหน เอ๊ะ เป็นความคดิทีแ่ปลกประหลาด อย่างทีอ่เมรกิา ถามไปเขาก็สอนประวติัศาสตร์ 

สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขา  ที่ไหนประเทศไหนเขาก็สอนกัน  แต่ประเทศไทยไม่มี ไม่ทราบว่า 

แผ่นดินนี้มันรอดมาอยู่บัดนี้เพราะใคร หรือว่ายังไงกัน โอ้โห อันนี้น่าตกใจ แต่ชาวต่างประเทศ 

ยังไม่ค่อยทราบว่า นักเรียนไทยนี่ ไม่มีการสอนประวัติศาสตร์ชาติเลย...”

พระร�ชดำ�รัส	สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์	พระบรมร�ชินีน�ถ	พระบรมร�ชชนนีพันปีหลวง

พระร�ชท�นเนื่องในวโรก�สให้คณะบุคคลต่�ง	ๆ	เข้�เฝ้�ฯ	ถว�ยพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ�	๑๒	สิงห�คม	๒๕๕๑





ค�าน�า

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นมีนโยบ�ยท่ีจะส่งเสริมคุณธรรมและ 
สร้�งจิตสำ�นึกคว�มเป็นไทยให้เด็กและเย�วชนได้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคว�มเป็นช�ต	ิ 
เรียนรู้วิถีชีวิตคว�มเป็นไทยจ�กประวัติศ�สตร์ช�ติไทย	 ซึ่งก�รเรียนรู้ประวัติศ�สตร์จะช่วยให้ 
ผู้เรียนได้รับรู้และเข้�ใจร่วมกันว่�ช�ติไทยมีร�กเหง้�และมีพัฒน�ก�รที่แสดงถึงก�รต่อสู้ฟันฝ่�
ร่วมกันม�ย�วน�นของบรรพบุรุษจนส�ม�รถดำ�รงคว�มเป็นช�ติไทยไว้ได้ในปัจจุบัน	
	 ก�รจัดก�รเรียนรู้ประวัติศ�สตร์มีจุดมุ่งหม�ยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจ 
ในเนือ้ห�ประวตัศิ�สตร์ช�ตไิทย	และพฒัน�ทกัษะต่�งๆ	เพือ่ให้ผูเ้รยีนภ�คภมูใิจในคว�มเป็นม� 
ของช�ติไทย	 และตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของวิช�ประวัติศ�สตร์	 ซ่ึงก�รจัดก�รเรียนรู  ้
อ�จจัดได้ทั้งรูปแบบกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน	 กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียน 
ได้เรยีนรู้ผ่�นประสบก�รณ์จรงิและเป็นกิจกรรมทีผู่เ้รยีนให้คว�มสนใจ	ให้คว�มร่วมมอืในก�รทำ�
กิจกรรมเป็นอย่�งดี	คือ	ก�รเรียนรู้ผ่�นแหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	
	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นจึงได้จัดทำ�เอกส�ร	 “การเรียนรู้
ประวตัศิาสตร์ผ่านแหล่งเรยีนรูท้างประวตัศิาสตร์”	โดยถอดบทเรียนก�รจัดกจิกรรมก�รเรียนรู้ 
ผ่�นแหล่งเรยีนรูท้�งประวตัศิ�สตร์จ�กก�รอบรมแกนนำ�ในก�รพัฒน�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน 
ประวัติศ�สตร์	 เพื่อเป็นแนวท�งในก�รจัดก�รเรียนรู ้ประวัติศ�สตร์ผ ่�นแหล่งเรียนรู  ้
ท�งประวัติศ�สตร์	 อันจะส่งผลให้ก�รเรียนรู้ผ่�นแหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	 โดยเฉพ�ะ 
แหล่งเรยีนรูใ้นชมุชน	เป็นก�รเรยีนรูท่ี้มคีว�มหม�ยแก่ผูเ้รยีนม�กยิง่ข้ึน	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร
ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นขอขอบคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นเน้ือห�และก�รจัดก�รเรียน 
ก�รสอนประวัติศ�สตร์	และผู้เกี่ยวข้องในก�รจัดทำ�เอกส�รฉบับนี้
	 หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�	 เอกส�รฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์อย่�งยิ่งแก่ครูและผู้ที่สนใจ 
ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่เน้นกระบวนก�รเรียนรู้แบบ	 Active	 Learning	 ท่ีแสดงถึงคว�มรัก 
และภ�คภูมิใจในช�ติ	จ�กก�รเรียนรู้ประวัติศ�สตร์ผ่�นแหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์
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	 ก�รเรียนรู้ประวัติศ�สตร์	คือ	พื้นฐ�นเบื้องต้นในก�รรู้จักและเข้�ใจคุณค่�คว�มสำ�คัญ 
ของอดีต	 ด้วยก�รคิดวิเคร�ะห์	 วิพ�กษ์	 วิจ�รณ์	 วินิจฉัย	 บนพ้ืนฐ�นของคว�มเป็นเหตุเป็นผล 
จ�กหลักฐ�นข้อเท็จจริงท่ีหล�กหล�ย	ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักคิด	มีเหตุมีผล	
	 กระบวนก�รศึกษ�ท�งประวตัศิ�สตร์	หรือวธิกี�รท�งประวติัศ�สตร์มุง่เสริมสร้�งจิตใจ 
ให้เป็นผูใ้ฝ่เรยีนรู	้รูจ้กัตัง้คำ�ถ�มและค้นห�คำ�ตอบ	ทำ�ให้ได้เรียนรู้บทเรยีนจ�กอดีต	คว�มเป็นม� 
ของสังคมในพื้นที่และบริบทของเวล�ต่�ง	ๆ
	 ประวัติศ�สตร์เปรียบเสมือนกระจกท่ีส่องให้เห็นสังคมมนุษย์	 ณ	 ช่วงเวล�หนึ่ง 
ในพื้นที่ที่หนึ่ง	 ที่มีพัฒน�ก�รสืบเนื่องม�จนถึงปัจจุบัน	 สอนให้เร�รู ้จักตนเอง	 รวมถึง 
คว�มเป็นม�ของชุมชน	 ท้องถิ่นและประเทศช�ติ	 ปลูกจิตสำ�นึกในคว�มเป็นช�ติ	 รักและ
ภ�คภูมิใจในบรรพบุรุษที่ก่อตั้งช�ติบ้�นเมือง	
	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ประวัติศ�สตร์	 จึงมีจุดมุ่งหม�ยเพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนัก 
ถึงคว�มสำ�คัญของประวัติศ�สตร์และเนื้อห�ท�งประวัติศ�สตร์	 	 เพ่ือพัฒน�ทักษะ	 สมรรถนะ	
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผูเ้รยีน	ทัง้นี	้ก�รจดักจิกรรมก�รเรยีนรูป้ระวตัศิ�สตร์อ�จจดัได้ทัง้รปูแบบ 
กิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน	 ซึ่งก�รเรียนรู้เนื้อห�ส�ระ	 หลักก�ร	 และ 
ทฤษฎีในห้องเรียนจะเป็นรูปธรรม	 เข้�ใจได้ง่�ยและชัดเจนขึ้นเมื่อผู ้เรียนได้สัมผัส	 รับรู ้
เกิดประสบก�รณ์ตรงจ�กสิ่งที่ เรียนรู ้หรือกำ�ลังศึกษ�จ�กก�รจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน	 
เช ่นก�รทำ�โครงง�นประวัติศ�สตร ์	 ก�รทัศนศึกษ�แหล่งเรียนรู ้ท�งประวัติศ�สตร	์ 
ถือเป็นก�รเรียนรู ้ท่ีมีชีวิตชีว�	 สร้�งประสบก�รณ์	 ผู ้เรียนได้สร้�งองค์คว�มรู ้ด้วยตนเอง 
เกิดเป็นก�รสร้�งก�รเรียนรู้ที่มีคว�มหม�ยให้แก่ผู้เรียน
	 เมื่อผู้เรียนเกิดคว�มตระหนักว่�	 วิช�ประวัติศ�สตร์	 เป็นวิช�สำ�คัญต่อก�รพัฒน� 
ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์	 และผลของก�รเรียนวิช�ประวัติศ�สตร์จะพัฒน�กระบวนก�รคิด 
อย่�งเป็นระบบแล้ว	 ผู้สอนควรเน้นยำ้�ในร�ยละเอียดของทักษะท�งประวัติศ�สตร์	 และขั้นตอน 
ในก�รจดักจิกรรมประวตัศิ�สตร์	เพือ่ให้ผูเ้รยีนส�ม�รถนำ�ไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจำ�วนัได้	เช่น	 
ก�รเลือกบริโภคข้อมูลข่�วส�ร	ก�รประเมินคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูล	ก�รตรวจสอบแหล่งที่ม� 
ของข้อมูล	ก�รแสดงคว�มคิดเห็นอย่�งมีตรรกะ	สมเหตุสมผล	เป็นต้น	สิ่งเหล่�นี้จะทำ�ให้ผู้เรียน 
ไม่โน้มเอียง	 หรือเชื่อโดยไม่มีหลักฐ�น	 และส�ม�รถแสดงเหตุผลในก�รเลือกเชื่อหรือปฏิบัติ 
สิ่งนั้น	ๆ	ได้	

ส่วนที่
๑

ทักษะทางประวัตศิาสตร์
และกจิกรรมเสรมิสร้างการเรยีนรู้

ประวัตศิาสตร์
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 ทักษะทางประวัติศาสตร์

 ทักษะ	 หม�ยถึง	 คว�มชำ�น�ญในก�รกระทำ�หรือก�รปฏิบัติอย่�งใดอย่�งหนึ่ง	 
ซึง่อ�จเป็นทกัษะด้�นร่�งก�ย	สตปัิญญ�	หรอืสงัคม	ทีเ่กดิขึน้จ�กก�รฝึกฝนหรอืก�รกระทำ�ซำ้�่	ๆ
 ทักษะทางประวัติศาสตร์	 หม�ยถึง	 คว�มส�ม�รถ	 คว�มชำ�น�ญในก�รรวบรวม 
หลักฐ�นต่�ง	ๆ	ก�รประเมินค่�หลักฐ�น	ก�รฝึกคิดวิเคร�ะห์ต�มบริบทท�งประวัติศ�สตร์	คือ	
ก�รต้องรู้จักบุคคล	 เวล�	 สถ�นที่	 และรู้จักเชื่อมโยงข้อมูลจ�กหลักฐ�นที่ได้รับกับองค์คว�มรู้
ต่�ง	ๆ	ได้อย่�งชัดเจน
	 ทักษะท�งประวัติศ�สตร ์	 เป ็นทักษะก�รคิดวิ เคร�ะห์ในมิติประวั ติศ�สตร	์ 
เน้นก�รตั้งคำ�ถ�มตลอดเวล�	 ไม่ใช่เพียงก�รนำ�ข้อมูล	 หลักฐ�นท่ีรวบรวมได้ม�เรียงต่อกัน	
ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C	 จึงเป็นทักษะที่ผู้สอนต้องจัดกระบวนก�รเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน 
มีคว�มส�ม�รถอย่�งเชี่ยวช�ญในก�รใช้คว�มคิดที่เป็นกระบวนก�ร	 เป็นเหตุเป็นผล	 
มีวิจ�รณญ�ณ	 เปิดกว้�งท�งคว�มคิดเห็น	 เพื่อสืบสอบเรื่องร�วบนพื้นฐ�นข้อมูลหลักฐ�น	 
ข้อเท็จจริงที่ปร�กฏ	ประกอบด้วยทักษะที่เป็นลำ�ดับขั้นตอน	ได้แก่

 ๑. ขั้นการรู้จักเอกสารหลักฐานที่หลากหลาย (Sourcing) หลักฐ�นเป็นพื้นฐ�น 
สำ�คัญของก�รสืบค้นประวัติศ�สตร์	 กระบวนก�รรวบรวมข้อมูลหลักฐ�นจ�กแหล่งต่�ง	 ๆ	
จึงเป็นกระบวนก�รเริ่มต้นท่ีสำ�คัญของก�รสืบค้นเรื่องร�วที่เกิดขึ้นไปแล้ว	 ผู ้สอนจึงควร 
จัดกระบวนก�รเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในก�รสืบค้นข้อมูล	 ว�งแผนรวบรวมข้อมูล 
หลักฐ�นจ�กแหล่งต่�ง	 ๆ	 ทั้งหลักฐ�นชั้นต้น	 คือ	 หลักฐ�นที่เกิดร่วมสมัยกับเหตุก�รณ์นั้น	 ๆ	 
หรือมีก�รบันทึกร่วมสมัยกัน	 และหลักฐ�นชั้นรอง	 คือ	 ง�นเขียนที่ใช้หลักฐ�นชั้นต้นม�ศึกษ�	 
วิเคร�ะห์	แสดงคว�มคิดเห็น	เกิดขึ้นภ�ยหลังเหตุก�รณ์	
	 ตัวอย่�งหลักฐ�นท�งประวัติศ�สตร์ที่ผู ้ เรียนอ�จพบได้ใกล้ตัว	 เช่น	 เอกส�ร
ท�งร�ชก�ร	 บทคว�มในหนังสือพิมพ์	 ก�รสัมภ�ษณ์	 ภ�พถ่�ย	 ข้อมูลท่ีได้จ�กก�รสืบค้น 
ท�งอินเทอร์เน็ต	โบร�ณสถ�น	โบร�ณวัตถุ	เป็นต้น
 ๒. ขั้นการประเมินค่าของหลักฐาน (Corroboration)	 คือ	 กระบวนก�ร 
ตรวจสอบประเมนิค่�เนือ้ห�และข้อมลูทีป่ร�กฏจ�กข้อมลูภ�ยในหลกัฐ�นเอง	เช่น	ก�รตรวจสอบ	 
วัน	 เดือน	 ปี	 ที่ผลิตหรือสร้�งเอกส�ร	 ก�รตรวจสอบชื่อบุคคล	 สถ�นท่ีที่ปร�กฏ	 ก�รเทียบ 
ศักร�ชในเอกส�ร	ก�รตรวจสอบคว�มน่�เชื่อถือ	อคติของผู้เขียน	ข้อเท็จจริง	ก�รบิดเบือนข้อมูล	 
คว�มหม�ยที่แท้จริง	เป็นต้น	
	 	 ก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในก�รประเมินค่�เนื้อห� 
และข้อมูลที่ปร�กฏในหลักฐ�นนั้น	 ๆ	 โดยเฉพ�ะมิติคว�มน่�เช่ือถืออคติของผู ้ เขียน 
ข้อเท็จจริง	 ก�รบิดเบือนข้อมูล	 คว�มหม�ยที่แท้จริง	 ถือเป็นข้ันตอนสำ�คัญท่ีผู ้เรียน 
จะได้ฝึกทกัษะก�รคดิวเิคร�ะห์	ก�รคดิพจิ�รณ�คว�มน่�เชือ่ถอื	ต�มตรรกะและคว�มสมเหตุสมผล
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 ๓. ขั้นการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานที่หลากหลาย (Contextualizing)  
คอื	กระบวนก�รสอบท�น	เปรยีบเทยีบเนือ้ห�และข้อมลูทีไ่ด้จ�กหลกัฐ�นนัน้	ๆ 	กบัหลกัฐ�น	เอกส�ร	 
ข้อมูลแวดล้อมอื่น	 ๆ	 เพื่อให้ทร�บข้อเท็จจริงหรือคว�มจริงท�งประวัติศ�สตร์	 คว�มเป็นม� 
ของเหตกุ�รณ์	ส�เหตทุีท่ำ�ให้เกดิเหตกุ�รณ์	คว�มเป็นไปของเหตุก�รณ์	ผลของเหตุก�รณ์	เป็นต้น	
โดยอ�จจัดกระบวนก�รให้ผู้เรียนเปรียบเทียบเอกส�รกับหลักฐ�นอื่น	ๆ	 เช่น	ระหว่�งหลักฐ�น
ภ�พถ่�ย	 แผนท่ีโบร�ณ	 ข้อมูลท่ีได้จ�กก�รสืบค้นท�งอินเทอร์เน็ต	 ฯลฯ	 ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียน 
ได้พัฒน�ทักษะกระบวนก�รคิดวิเคร�ะห์	 ก�รเปรียบเทียบชุดข้อมูล	 และก�รสังเคร�ะห์ข้อมูล
สรุปเรื่องร�วที่ได้ศึกษ�ต�มตรรกะคว�มน่�เชื่อถือจ�กหลักฐ�นที่ปร�กฏ

 กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้โครงงานประวัติศาสตร์

	 โครงง�น	 หม�ยถึง	 กิจกรรมก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะก�รศึกษ�
ค้นคว้�	และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองต�มคว�มส�ม�รถ	คว�มถนัด	และคว�มสนใจ	โดยมีผู้สอน
เป็นผู้กระตุ้น	 แนะนำ�ให้คำ�ปรึกษ�แก่ผู้เรียนในกระบวนก�รทำ�ง�นทุกขั้นตอน	 ต้ังแต่ก�รเลือก 
และกำ�หนดหวัข้อเรือ่งทีจ่ะทำ�ก�รศกึษ�ค้นคว้�	ก�รว�งแผนก�รดำ�เนนิง�น	ก�รกำ�หนดขัน้ตอน
ก�รทำ�ง�น	 ก�รสำ�รวจรวบรวมข้อมูล	 ก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องและคว�มสมบูรณ์ของข้อมูล	
และก�รออกแบบก�รนำ�เสนอผลง�น	
	 กิจกรรมโครงง�นประวัติศ�สตร์ที่ดี	 ซึ่งมีกระบวนก�รพัฒน�ทักษะท�งประวัติศ�สตร์	 
1S2C	มีแนวท�งก�รจัดโครงง�นประวัติศ�สตร์	ดังนี้

ขั้นที่ ๑ การอธิบายทักษะทางประวัติศาสตร์และโครงงานประวัติศาสตร์
	 ผู ้สอนต้องอธิบ�ยทักษะท�งประวัติศ�สตร์	 1S2C	 ๓	 ข้ันตอน	 ให้ผู ้เรียนเข้�ใจ
และได้ฝึกฝนทักษะให้เกิดคว�มชำ�น�ญเพิ่มม�กขึ้นก่อน	 เช่น	 ก�รให้ผู้เรียนได้รู้จักหลักฐ�น
ทุกประเภทเท่�ท่ีส�ม�รถกระทำ�ได้	 จ�กน้ันฝึกให้ผู้เรียนวิพ�กษ์คว�มน่�เชื่อถือของหลักฐ�น	 
วิเคร�ะห์	 เปรียบเทียบและสังเคร�ะห์ข้อมูลจ�กเอกส�รที่ผ ่�นก�รวิพ�กษ์กับเอกส�ร 
จ�กแหล่งอื่น	ๆ	
	 เมื่อผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะท�งประวัติศ�สตร์	 1S2C	 จนเป็นที่น่�พอใจแล้ว	 ผู้สอน 
จึงดำ�เนินกิจกรรมโครงง�นประวัติศ�สตร์	ต่อไป

ขั้นที่ ๒ การดำาเนินงานโครงงานประวัติศาสตร์ที่มีทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C
	 โครงง�นเป็นกิจกรรมที่ต้องกระทำ�อย่�งต่อเนื่อง	 ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้น
โครงง�น	 ซึ่งผู้เรียนต้องเป็นผู้ดำ�เนินก�รเองทั้งสิ้น	 โดยมีผู้สอนทำ�หน้�ที่เป็นที่ปรึกษ�	 แนะนำ�	 
เสนอแนะอย่�งใกล้ชิดตลอดเวล�ในก�รดำ�เนินง�นโครงง�น	 ขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นโครงง�น
ประวัติศ�สตร์	ประกอบด้วย
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 ๑. การคิดประเด็นโครงงานและการเลือกหัวข้อโครงงาน
	 	 ขั้นตอนน้ีเป็นก�รคิดห�และเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำ�โครงง�น	 โดยผู้เรียนต้อง 
ตั้งต้นด้วยคำ�ถ�มที่ว่�จะศึกษ�เรื่องใด	เพร�ะเหตุใด	ทำ�ไมต้องศึกษ�เรื่องดังกล่�ว	เรื่องดังกล่�ว 
มีคว�มสำ�คัญอย่�งไรต่อผู้เรียน	ต่อชุมชน	หรือต่อประเทศ	สิ่งที่จะนำ�ม�กำ�หนดเป็นหัวข้อเรื่อง
โครงง�น	อ�จได้ม�จ�กปัญห�	คำ�ถ�ม	หรือคว�มอย�กรู้อย�กเห็นในเรื่องต่�ง	ๆ	ของผู้เรียนเอง 
ซึ่งเป็นผลจ�กก�รที่ผู้เรียนได้อ่�นหนังสือต่�ง	 ๆ	 มีก�รแลกเปล่ียนคว�มเห็นในกลุ่มผู้เรียนเอง 
ต�มแบบประช�ธิปไตย	 หรือจ�กก�รท่ีได้ไปดูง�นทัศนศึกษ�นอกสถ�นท่ี	 หรือสังเกตจ�ก
ปร�กฏก�รณ์ต่�ง	ๆ	รอบตัว	หัวข้อของโครงง�นควรเป็นเรื่องที่เฉพ�ะเจ�ะจง	และชัดเจน
	 	 โดยท่ัวไปก�รสืบค้นเรื่องร�วต่�ง	 ๆ	 ควรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว	 ผู้เรียนมีคว�มสนใจ
อ�จเริ่มด้วยคว�มอย�กรู้เรื่องของตนเองและครอบครัว	 เช่น	 ศึกษ�เรื่องประวัติคว�มเป็นม� 
ครอบครัวตนเอง	 อ�ชีพของบุคคลในครอบครัว	 เป็นต้น	 ซึ่งแหล่งสืบค้นข้อมูลหลักฐ�น 
ก็จะอยู ่ใกล้ตัวผู ้เรียน	 เช่น	 รูปภ�พ	 ข้อมูลจ�กก�รซักถ�มผู ้ปกครอง	 เร่ืองร�วในชุมชน 
หรือท้องถิ่นก็ส�ม�รถถูกสืบค้นด้วยวิธีก�รท�งประวัติศ�สตร์เช่นกัน	 อ�ทิ	 เร่ืองประเพณ	ี 
วัฒนธรรม	 ก�รละเล่นในชุมชน	 คว�มเป็นม�ของช่ือหมู ่บ้�น	 ตำ�บล	 อำ�เภอ	 สถ�นท่ีสำ�คัญ
แหล่งสืบค้นข้อมูลหลักฐ�นอ�จเป็นสิ่งใกล้ตัว	 เช่น	 ลักษณะภูมิประเทศ	 ก�รสอบถ�ม 
ภูมิป ัญญ�ท้องถิ่นหรือผู ้รู ้ ในชุมชน	 รวมทั้งแหล่งคว�มรู ้ในท้องถิ่น	 ทั้งนี้ 	 ก�รเรียนรู  ้
ประวัติศ�สตร์ท้องถิ่นจะมีคว�มหม�ยและมีคุณค่�ยิ่งข้ึน	 เมื่อผู ้เรียนส�ม�รถเชื่อมโยง 
ประวัตศิ�สตร์ท้องถิน่กบัประวตัศิ�สตร์ช�ติ	
 ๒. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
	 	 ก�รดำ�เนินง�นต�มขั้นตอนนี้	 เป็นก�รศึกษ�เอกส�รที่เกี่ยวข้องต่�ง	 ๆ	 รวมถึง
ก�รขอคำ�ปรึกษ�หรือข้อมูลร�ยละเอียดอื่น	ๆ 	จ�กปร�ชญ์ช�วบ้�น	ผู้อ�วุโสในท้องถิ่น	พระสงฆ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ	 รวมทั้งก�รสำ�รวจวัสดุ	 อุปกรณ์ต่�ง	 ๆ	 ก�รดำ�เนินง�น
ต�มขั้นตอนนี้จะทำ�ให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจในร�ยละเอียดต่�ง	 ๆ	 ของเนื้อห�ที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มม�กขึ้น	 รวมทั้งทำ�ให้เห็นถึงขอบข่�ยของภ�ระง�นท่ีจะต้องดำ�เนินก�ร	 ผลท่ีจะเกิดจ�ก 
ก�รดำ�เนินง�น	 ช่วยทำ�ให้ได ้แนวคิดในก�รกำ�หนดขอบข่�ย	 หรือเค ้�โครงของเร่ือง 
ที่จะศึกษ�ชัดเจนว่�จะทำ�อะไร	ทำ�ไมต้องทำ�	ต้องก�รให้เกิดอะไร	ทำ�อย่�งไร	ใช้ทรัพย�กรอะไร	
ทำ�กับใคร	เสนอผลง�นอย่�งไร
 ๓. การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
	 	 เป็นก�รสร้�งแผนผังคว�มคิด	 เป็นก�รนำ�เอ�ภ�พของง�นและภ�พคว�มสำ�เร็จ 
ของโครงง�นที่วิเคร�ะห์ไว้ม�จัดทำ�ร�ยละเอียด	 เพื่อแสดงแนวคิด	 แผนง�นและขั้นตอน 
ก�รทำ�โครงง�น	มกี�รระดมสมอง	ปรกึษ�ห�รือ	เพือ่ให้ผูร่้วมง�นและผูเ้กีย่วข้องทกุคนได้มองเหน็ 
ภ�ระง�นตั้งแต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิ้น	 รวมทั้งได้ทร�บถึงบทบ�ทและระยะเวล�ในก�รดำ�เนินง�น	 
เมื่อเกิดคว�มชัดเจนแล้ว	จึงนำ�ม�กำ�หนดเขียนเป็นเค้�โครงของโครงง�น
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 ๔. การปฏิบัติโครงงาน 
 	 เป็นก�รดำ�เนินง�นหลงัจ�กทีโ่ครงง�นได้รบัคว�มเหน็ชอบจ�กผูส้อน	(ครทูีป่รกึษ�)	แล้ว	 
เป็นขั้นตอนที่ผู ้เรียนลงมือปฏิบัติง�นจริงต�มแผนง�นที่กำ�หนดไว้ในเค้�โครงของโครงง�น 
มีก�รลงพื้นที่เก็บข้อมูล	 ระหว่�งก�รปฏิบัติง�นผู้เรียนต้องปฏิบัติง�นด้วยคว�มรอบคอบ	 
คำ�นึงถึงคว�มประหยัดและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น	 ตลอดจนคำ�นึงถึงสภ�พแวดล้อม	 
ในระหว่�งก�รปฏิบัติง�น	 ต้องมีก�รจดบันทึกข้อมูลต่�ง	 ๆ	 ไว้อย่�งละเอียดว่�	 ทำ�อะไร	 
ได้ผลอย่�งไร	 มีปัญห�	 อุปสรรค	 และมีแนวท�งก�รแก้ไขอย่�งไร	 ก�รบันทึกข้อมูลดังกล่�วนี ้
ต้องจัดทำ�อย่�งเป็นระบบระเบียบ	 เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลสำ�หรับก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินง�น 
ในโอก�สต่อไป	 ก�รปฏิบัติกิจกรรมต�มที่ระบุไว้ในขั้นตอนก�รดำ�เนินง�นโครงง�นถือว่� 
เป็นก�รเรียนรู้เนื้อห�	ฝึกทักษะต่�ง	ๆ 	ต�มที่ระบุไว้ในจุดประสงค์ก�รเรียนรู้	ก�รปฏิบัติโครงง�น 
ควรใช้เวล�ดำ�เนินก�รในสถ�นศึกษ�ม�กกว่�ท่ีจะทำ�เป็นก�รบ้�น	 เพร�ะผู้เรียนจะได้ร่วมกัน 
แก้ไขปัญห�
 ๕. การเขียนรายงาน
	 	 ก�รสรุปร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงง�นต้องสรุปแนวคิด	 วิธีดำ�เนินง�น	 
ผลที่ได้รับ	 ตลอดจนข้อสรุป	 ข้อเสนอแนะต่�ง	 ๆ	 เกี่ยวกับโครงง�นท้ังหมด	 โดยใช้ภ�ษ� 
ที่เข้�ใจง่�ย	 กระชับ	 ชัดเจน	 และครอบคลุมประเด็นสำ�คัญ	 ๆ	 ของโครงง�นที่ปฏิบัติไปแล้ว 
ทั้งนี้	อ�จสรุปในรูปแบบต�ร�งก็ได้
 ๖. การแสดงผลงาน 
	 	 นับเป็นข้ันตอนสุดท้�ยของก�รทำ�โครงง�น	 เป็นก�รนำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�น 
โครงง�นทั้งหมดให้ผู้อ่ืนได้ทร�บ	 อ�จนำ�เสนอในรูปแบบเอกส�ร	 ร�ยง�น	 ชิ้นง�น	 แบบจำ�ลอง	 
ก�รแสดงผลง�นก�รจัดนิทรรศก�ร	 สื่อสิ่งพิมพ์	 สื่อมัลติมีเดีย	 ฯลฯ	 ต�มประเภทของโครงง�น 
ที่ปฏิบัติ
	 	 ก�รดำ�เนินง�นต�มขั้นตอนก�รทำ�โครงง�นที่กล่�วม�นี้	ส�ม�รถปรับให้เหม�ะสม 
กับช่วงช้ัน/ช่วงวัยของผู ้เรียน	 ซึ่งก�รเรียนรู ้ประวัติศ�สตร์ในรูปแบบก�รทำ�โครงง�น 
ประวัติศ�สตร์	 ส�ม�รถจัดได้กับผู ้ เรียนทุกระดับชั้น	 อ�จลงมือกระทำ�เป็นร�ยบุคคล
หรือร�ยกลุ่ม	 เป็นโครงง�นเล็ก	 ๆ	 ที่ศึกษ�เรื่องใกล้ตัว	 หรือโครงง�นใหญ่	 ๆ	 ที่ซับซ้อน	 ต้องมี
ผู้เชี่ยวช�ญให้คำ�แนะนำ�	และต้องใช้คว�มรู้	วิธีก�ร	ทักษะกระบวนก�รหล�ยอย่�งประกอบกัน	 
ทั้งนี้	สำ�หรับผู้เรียนระดับชั้นต้น	ๆ	ควรมีผู้สอน	ครู	-	อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�	เป็นผู้คอยให้คำ�แนะนำ� 
ช่วยเหลืออย่�งใกล้ชิด	 และก�รดำ�เนินง�นในแต่ละขั้นตอนควรมีคว�มง่�ย	 ไม่สลับซับซ้อน	 
ส่วนผู้เรยีนในระดบัชัน้สงู	ๆ 	ทีส่�ม�รถอ่�นออกเขียนได้	มทัีกษะในก�รอ่�นและประเมนิหลักฐ�น 
ท�งประวัติศ�สตร์	 ควรเน้นเรื่องก�รพัฒน�ทักษะคว�มคิดวิเคร�ะห์ข้ันสูง	 ทักษะคว�มคิดริเริ่ม 
สร้�งสรรค์	คว�มรับผิดชอบ	ก�รตัดสินใจ	และก�รลงมือปฏิบัติ
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 กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

	 แหล่งเรยีนรูท้�งประวัตศิ�สตร์ในท้องถ่ิน	คอื	สถ�นทีส่ำ�คญัในท้องถิน่ทีม่ปีระวตัศิ�สตร์ 
คว�มเป็นม�	พัฒน�ก�รของสถ�นที่	 บุคคล	 ฯลฯ	 ให้เห็นเป็นก�รเฉพ�ะและส�ม�รถสืบค้นได	้ 
เช่น	 โรงเรียน	 วัด	 มัสยิด	 โบสถ์	 อนุส�วรีย์	 ตล�ด	 ย่�นก�รค้�	 แหล่งชุมชนโบร�ณ	ป้�ยจ�รึก	 
พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นก�รประกอบอ�ชีพ	 วิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 หรืออ�จหม�ยถึง	 
บุคคลสำ�คัญ	ปร�ชญ์	หรือภูมิปัญญ�ในท้องถิ่น	ฯลฯ
 องค์ประกอบสำาคัญของการจัดกิจกรรมลักษณะนี	้คือ
	 ๑.	 ก�รกำ�หนดเน้ือห�ท่ีชัดเจน	 สอดคล้องกับบทเรียนในแต่ละระดับชั้น	 ก�รกำ�หนด
สถ�นที่ต่�ง	ๆ	ในพื้นที่แหล่งเรียนรู้สำ�หรับจัดกิจกรรมเรียนรู้นั้นมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่ง	มิฉะนั้น 
จะกล�ยเป็นก�รพ�ออกไปท่องเที่ยวโดยไม่เกิดประโยชน์ในก�รเรียนรู้	ดังนั้น	ก�รไปทัศนศึกษ� 
แหล่งเรียนรู้	ผู้สอนจะต้องกำ�หนดเนื้อห�และประชุมว�งแผนเตรียมกิจกรรมล่วงหน้�
	 ๒.	 ก�รกำ�หนดกิจกรรมให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ	 กิจกรรมในพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้	 เช่น	 
ก�รว�ดภ�พ/	ว�ดแผนผัง	ถ่�ยรูป	สัมภ�ษณ์	ทำ�โครงง�น	เป็นต้น
	 ๓.	 ก�รประเมินทักษะต่�ง	ๆ	ของผู้เรียน	เช่น	ก�รทำ�ง�นเดี่ยวหรือกลุ่ม	ก�รสนทน�	 
ก�รเขียน	ก�รคิด	ฯลฯ	รวมถึง	คุณธรรม	จริยธรรม	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่�ง	ๆ
	 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู ้ประวัติศ�สตร์ผ ่�นแหล่งเรียนรู ้ท�งประวัติศ�สตร ์
จำ�เป็นต้องมีก�รว�งแผนก�รดำ�เนินง�นที่ดี	ดังนี้
	 ๑.	 ขั้นเตรียมก�รก่อนออกเดินท�ง
	 ๒.	 ขั้นศึกษ�แหล่งเรียนรู้	(ก�รลงพื้นที่)
	 ๓.	 ขั้นนำ�เสนอผลง�น	(ก�รสรุปง�น)

๑. ขั้นเตรียมการก่อนออกเดินทาง
	 ก่อนพ�ผู้เรียนไปเรียนรู้ประวัติศ�สตร์ที่แหล่งเรียนรู้	 คณะผู้สอนต้องมีก�รประชุม 
เพื่อตกลงในร�ยละเอียด	 เช่น	 สถ�นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้	 ต้องพิจ�รณ�ถึงคว�มสอดคล้อง 
กับประเด็นของก�รศึกษ�ค้นคว้�เป็นหลัก	 นอกจ�กนี้	 ยังต้องติดต่อประส�นง�นกับเจ้�หน้�ที่	 
เช่น	 จำ�นวนวิทย�กรประจำ�จุดที่สอดคล้องกับจำ�นวนผู้เรียน	 ห�กผู้เรียนมีจำ�นวนม�ก	 
ควรแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยในจำ�นวนที่เหม�ะสม	 โดยมีครูประจำ�กลุ่มดูแลพฤติกรรม	 
ประเมนิคว�มส�ม�รถและทกัษะของผูเ้รยีน	ผูส้อนควรไปสำ�รวจพ้ืนทีก่่อนพ�ผู้เรียนลงพ้ืนทีจ่ริง	 
เพร�ะจะทำ�ให้ทร�บว่�สถ�นท่ีแห่งนั้นมีพื้นท่ีเป็นอย่�งไร	 เหม�ะสมกับจำ�นวนผู้เรียนหรือไม	่ 
ตลอดจนคว�มปลอดภัยและก�รเตรียมก�รอื่น	ๆ
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	 สิ่งสำ�คัญอีกประก�รหนึ่ง	 คือ	 ก�รจัดทำ�ใบง�นหรือใบคว�มรู้ท่ีเน้นกระบวนก�ร 
ให้ผู ้เรียนได้แสดงคว�มส�ม�รถในก�รศึกษ�ค้นคว้�และแสวงห�คว�มรู้ด้วยก�รใช้วิธีก�ร 
ท�งประวัติศ�สตร์	 หรือก�รจัดกิจกรรมให้ผู ้เรียนได้ฝึกทักษะท�งประวัติศ�สตร์	 1S2C 
ในก�รศึกษ�หลักฐ�นที่หล�กหล�ย	มีก�รวิพ�กษ์หลักฐ�นนั้น	ๆ	ก่อนออกไปสถ�นที่จริง
	 ผู้สอนจะต้องกำ�หนดเป้�หม�ยและวิธีก�รเรียนรู้ให้ชัดเจนว่�	 ผู้เรียนควรทำ�อะไร	
เก็บข้อมูลอย่�งไร	 ไม่ใช่เพียงก�รบันทึกข้อมูลที่จดได้เท่�นั้น	 ห�กมีคว�มเป็นไปได้ให้ผู้เรียน 
ได้ทดลองปฏิบัติก�รเขียนโครงง�นหรือแผนผังคว�มคิดก่อนออกเดินท�ง	 เพ่ือจะได้มีประเด็น 
ข้อคำ�ถ�มในก�รศึกษ�ล่วงหน้�

๒. ขั้นศึกษาแหล่งเรียนรู้
	 ผูส้อนต้องบอกให้ผูเ้รยีนทร�บถงึกำ�หนดก�ร	วทิย�กร	และสถ�นทีท่ีจ่ะไปศกึษ�	พร้อมทัง้ 
ให้ศึกษ�ใบง�นล่วงหน้�	 อ�จให้มีก�รแบ่งบทบ�ท	 ภ�ระง�นในก�รบันทึก	 รวบรวมข้อมูล 
ที่ได้จ�กก�รเรียนรู้	 โดยอ�จให้ผู้เรียนเตรียมอุปกรณ์	 เคร่ืองมือสำ�หรับบันทึกภ�พ	บันทึกเสียง 
สมุดจดบันทึกไปด้วย	 นอกจ�กนี้	 ผู ้สอนต้องเตรียมตัวสำ�หรับทำ�ก�รประเมินผู ้เรียน 
ในด้�นกริยิ�ม�รย�ท	คว�มประพฤต	ิทกัษะ	สมรรถนะ	เช่น	ทกัษะก�รทำ�ง�นและก�รทำ�ง�นกลุม่

๓. ขั้นนำาเสนอผลงาน
	 ผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรปุกจิกรรมและคว�มรู้ท่ีได้รับจ�กก�รศึกษ�แหล่งเรียนรู้	ทบทวน 
เนื้อห�ที่ได้รับ	นำ�เสนอผลง�นที่ได้รับมอบหม�ย	ผู้สอนประเมินคุณค่�ของชิ้นง�นต�มที่กำ�หนด 
โดยมีเกณฑ์ก�รประเมินชิ้นง�นที่ชัดเจน	
	 เมื่อเสร็จสิ้นก�รจัดกิจกรรมก�รศึกษ�แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้ว	 ผู้สอนอ�จให้ 
ผู ้เรียนทำ�โครงง�นประวัติศ�สตร์ร่วมด้วย	 เพร�ะโครงง�นประวัติศ�สตร์เป็นกิจกรรม 
ก�รเรยีนรูท้ีมุ่ง่ฝึกฝนทกัษะและวธิกี�รท�งประวตัศิ�สตร์	หรอืวธิกี�รสบืค้นเรือ่งร�วทีเ่กีย่วข้องกบั 
สังคมมนุษย์จ�กหลักฐ�นท�งประวัติศ�สตร์	ด้วยวิธีก�รอย่�งเป็นระบบ	เป็นกระบวนก�รเรียนรู ้
ต�มวิธีก�รท�งประวัติศ�สตร์ที่ชัดเจน	 และห�กดำ�เนินโครงง�นประวัติศ�สตร์อย่�งต่อเนื่อง	 
ตัง้แต่เริม่ต้นจนกระท่ังสิน้สดุ	ผูเ้รยีนจะได้รบัก�รฝึกฝนทกัษะทีจ่ำ�เป็นในก�รดำ�รงชวีติ	เช่น	ทกัษะ 
ก�รคิดวิเคร�ะห์	 ก�รใช้คำ�ถ�ม	 ก�รอ่�น	 ก�รสังเกต	 ก�รสำ�รวจ	 และฝึกฝนคุณธรรม 
ในก�รดำ�เนินชีวิต	 เช่น	 คว�มอดทน	 สัมม�ค�รวะ	 ม�รย�ท	 มนุษยสัมพันธ์	 คว�มซื่อสัตย	์ 
คว�มไม่มีอคติต่อคว�มแตกต่�งท�งวัฒนธรรม	 คว�มคิด	 คว�มเชื่อของบุคคล/	 ชุมชม/	 สังคม	
เป็นก�รศึกษ�ค้นคว้�ข้อมูลเชิงสร้�งสรรค์
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วิธีการและทักษะทางประวัติศาสตร์

วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์

ทักษะ
ทางประวัติศาสตร์

1S2C
๑.  ตั้งประเด็นคำาถาม 

๒. รวบรวมหลักฐานข้อมูล Sourcing

๓. วิพากษ์หลักฐาน/ประเมินค่า Corroboration

๔. วิเคราะห์/ตีความ Contextualizing

๕. สรุป/นำาเสนอ



ส่วนที ่๒
รู้จักกับแหล่งเรยีนรู้ทางประวัตศิาสตร์





ส่วนที่
๒

รู้จักกับแหล่งเรยีนรู้
ทางประวัตศิาสตร์

	 จ�กก�รจัดอบรมปฏิบัติก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนประวัติศ�สตร์ให้แก่วิทย�กร
แกนนำ�ระดับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�	ณ	กรุงเทพมห�นคร	และจังหวัดพระนครศรีอยุธย�	
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพื้นฐ�น	 ได้ถอดบทเรียนก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร ์
ผ่�นแหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	 เพื่อเป็นแนวท�งให้แก่สถ�นศึกษ�ได้นำ�ไปใช้เป็นประโยชน ์
ในก�รพัฒน�ก�รเรียนก�รสอนประวัติศ�สตร์	ดังนี้

  กรณีศึกษาที่ ๑
	 แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	:	เก�ะรัตนโกสินทร์	๑
	 (อ�ค�รนิทรรศน์รัตนโกสินทร์	วัดร�ชนัดด�ร�มวรวิห�ร	วัดเทพธิด�ร�มวรวิห�ร)

  กรณีศึกษาที่ ๒
	 แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	:	เก�ะรัตนโกสินทร์	๒
	 (พพิิธภัณฑสถ�นแห่งช�ต	ิพระนคร	วดัพระเชตพุนวมิลมงัคล�ร�มร�ชวรมห�วหิ�ร)	

  กรณีศึกษาที่ ๓
	 แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	:	จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
	 (พระบรมร�ช�นุส�วรีย์สมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ชและพระเจดีย์ภูเข�ทอง	 
	 ศูนย์ศึกษ�ประวัติศ�สตร์อยุธย�	 พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	 เจ้�ส�มพระย� 
	 วัดสุวรรณด�ร�ร�มร�ชวรวิห�ร)
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กรณีศึกษาที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ : เกาะรัตนโกสินทร์ ๑

เนื้อหา	 สถ�บันพระมห�กษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทย	
ประเด็น	 ๑.	 ที่ม�	ประวัติ	และพัฒน�ก�รของสถ�บันพระมห�กษัตริย์ไทย
	 ๒.	 วีรกรรมอันน่�ชื่นชมและภ�คภูมิใจของบรรพบุรุษไทยที่คนไทยควรรู้จัก

๑. ขั้นเตรียมการ

จุดมุ่งหมาย
	 ๑.	 เพื่อว�งแผนก�รเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์
	 ๒.	 เพื่ออธิบ�ยจุดมุ่งหม�ยของก�รศึกษ�ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์
	 ๓.	 เพื่ออธิบ�ยภ�พรวมของแหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์ของเก�ะรัตนโกสินทร์
	 ๔.	 เพื่ออธิบ�ยใบง�นที่	๑	ใบง�นที่	๒	ใบง�นที่	๓

เวลา	 ๓	-	๔	ชั่วโมง

สถานที	่ ห้องประชุม/	ห้องเรียน

เอกสารประกอบ
	 ๑.	 เอกส�รประกอบก�รบรรย�ยของวิทย�กร
	 ๒.	 แบบบันทึกคว�มรู้	ได้แก่	
	 	 ใบง�นที่	 ๑	 อ�ค�รนิทรรศน์รัตนโกสินทร์	
	 	 ใบง�นที่	 ๒	 วัดร�ชนัดด�ร�มวรวิห�ร
	 	 ใบง�นที่	 ๓	 วัดเทพธิด�ร�มวรวิห�ร
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กระบวนการ/ กิจกรรม  
	 ๑.	 ผู้เชี่ยวช�ญบรรย�ยเนื้อห�	เรื่อง	สถ�บันพระมห�กษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทย
	 ๒.	 วิทย�กรชี้แจงขั้นตอนกระบวนก�รที่จะไปศึกษ�นอกสถ�นที่
	 	 ๒.๑	 การแบ่งกลุ่มผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	 กลุ่มละประม�ณ	 
๑๐	-	๒๐	คน	
	 	 ๒.๒	แจ้งภาระงานที่ผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์ต้องปฏิบัติ
	 	 ๒.๓	แจ้งข้อตกลงและกติกาที่ผู ้ ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู ้ท�งประวัติศ�สตร  ์
ต้องปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด	 เช่น	 เวล�และจุดนัดหม�ย	 ชื่อและหม�ยเลขโทรศัพท์วิทย�กร 
ประจำ�กลุ่ม	เป็นต้น
	 	 ๒.๔	นัดหมายเวล�ในก�รออกเดินท�งไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้นอกสถ�นที่
	 	 ๒.๕	แจ้งรายละเอยีดพาหนะในการเดนิทางไปยงัแหล่งเรยีนรู	้เช่น	รถยนต์คนัที	่๑ 
กลุ่มที่	๑	-	๒	เป็นต้น
	 ๓.	 วทิย�กรประจำ�กลุม่แนะนำ�ตนเองกบัสม�ชกิกลุ่ม	ทบทวนภ�ระง�น	เวล�นดัหม�ย
และแจกใบง�นที่	๑	-	๓	ให้แก่สม�ชิกทุกคน
	 ๔.	 สม�ชิกกลุม่ประชุมกนัและแนะนำ�ตนเอง	เลอืกประธ�น	เลข�นกุ�รกลุม่	แบ่งหน้�ที่
ให้แก่สม�ชิกแต่ละคนรับผิดชอบร่วมกัน	เช่น	ก�รจดบันทึก	ก�รถ่�ยภ�พ	ก�รสัมภ�ษณ์ข้อมูล
เพิ่มเติม	ก�รสรุปผลก�รศึกษ�ข้อมูลต�มใบง�นของกลุ่ม	ก�รนำ�เสนอผลง�นในที่ประชุม
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๒. ขั้นศึกษาแหล่งเรียนรู้

จุดมุ่งหมาย
	 ๑.	 เพือ่ศกึษ�ประวตัแิละพฒัน�ก�รของกรุงเทพมห�นคร	คว�มคล้�ยคลงึ	คว�มแตกต่�ง 
กับกรุงศรีอยุธย�	 ประวัติคว�มสำ�คัญของชุมชนย่�นต่�ง	 ๆ	 รอบพระนคร	 วัดว�อ�ร�ม	 และ
เหตุก�รณ์ประวัติศ�สตร์ที่เคยเกิดขึ้นบริเวณถนนร�ชดำ�เนิน
	 ๒.	 เพื่อศึกษ�ประวัติคว�มเป็นม�	 คว�มสำ�คัญและสิ่งสำ�คัญของวัด	 รู้จักสิ่งก่อสร้�ง
ภ�ยในวัด	 จิตรกรรมฝ�ผนัง	 คว�มเป็นม�ที่เชื่อมโยงกับวิวัฒน�ก�รของกรุงเทพมห�นคร	 
และบุคคลสำ�คัญของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์	

กระบวนการ/ กิจกรรม
	 ๑.	 ก�รบรรย�ยของวิทย�กร	ได้แก่	อ�จ�รย์ผู้ทรงคุณวุฒิท�งด้�นประวัติศ�สตร์	และ
ผู้เชี่ยวช�ญเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้นั้น	ๆ
	 ๒.	 วิทย�กรประจำ�กลุ ่ม	 ได้แก่	 ผู ้ที่ทำ�หน้�ที่จัดก�รให้ก�รศึกษ�แหล่งเรียนรู ้ 
ส�ม�รถดำ�เนินก�รไปได้ต�มขั้นตอนและจุดหม�ยที่กำ�หนดไว้	 โดยให้ก�รดูแลช่วยเหลือ	 
และสนับสนุนวิทย�กรผู ้บรรย�ยและผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู ้ท�งประวัติศ�สตร์	 พร้อมทั้ง 
บันทึกก�รทำ�ง�นของวิทย�กรและพฤติกรรมก�รเรียนรู ้ของผู ้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู  ้
ท�งประวัติศ�สตร์	ปัญห�หรืออุปสรรคในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้นอกสถ�นที่	

เวลา ๕	-	๖	ชั่วโมง 

สถานที่ อ�ค�รนิทรรศน์รัตนโกสินทร์	วัดร�ชนัดด�ร�มวรวิห�ร	และวัดเทพธิด�ร�มวรวิห�ร

การเดินทาง 
 รถยนต์โดยส�รไม่ประจำ�ท�ง	หรือโดยวิธีอื่น

เอกสารประกอบ 
	 ใบง�นที่	 ๑	 อ�ค�รนิทรรศน์รัตนโกสินทร์	
	 ใบง�นที่	 ๒	 วัดร�ชนัดด�ร�มวรวิห�ร
	 ใบง�นที่	 ๓	 วัดเทพธิด�ร�มวรวิห�ร
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๓. ขั้นนำาเสนอผลงาน

จุดมุ่งหมาย
	 เพื่อสรุปคว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รศึกษ�ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์ต�มใบง�น 
ที่กำ�หนด	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ไปศึกษ�ซึ่งกันและกันของผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ 
ท�งประวัติศ�สตร์

กระบวนการ/ กิจกรรม
	 ๑.	 ผูไ้ปศกึษ�แหล่งเรยีนรู้ท�งประวติัศ�สตร์	ส่งแบบบนัทึกใบง�นท่ี	๑	-	๓	กบัวทิย�กร
ประจำ�กลุ่ม
	 ๒.	 วิทย�กรประจำ�กลุ่มคัดเลือกผลง�นที่มีคว�มสมบูรณ์ถูกต้องม�กที่สุด	 เหม�ะสม 
ที่จะเป็นตัวอย่�งได้
	 ๓.	 ตัวแทนกลุ่มนำ�เสนอผลง�นที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวอย่�งนำ�เสนอในที่ประชุม 
โดยให้มีวิธีก�รนำ�เสนอองค์คว�มรู้ที่หล�กหล�ย	 เช่น	 ร�ยง�นคว�มเรียงต�มประเด็นที่ศึกษ�
แผนผังคว�มคิด	แผนภูมิต่�ง	ๆ	มีภ�พประกอบ	เป็นต้น
	 ๔.	 เติมเต็มผลง�นโดยคณะวิทย�กร	และ/	หรือวิทย�กรประจำ�กลุ่ม

เวลา	 ๑	-	๒	ชั่วโมง

สถานที่ ห้องประชุม/	ห้องเรียน

เอกสารประกอบ
	 ผลง�นของผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	ต�มใบง�นที่	๑	อ�ค�รนิทรรศน์
รัตนโกสินทร์	ใบง�นที่	๒	วัดร�ชนัดด�ร�มวรวิห�ร	และใบง�นที่	๓	วัดเทพธิด�ร�มวรวิห�ร
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เนื้อหา	 สถ�บันพระมห�กษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทย	
ประเด็น	 ๑.	 ที่ม�	ประวัติ	และพัฒน�ก�รของสถ�บันพระมห�กษัตริย์ไทย
	 ๒.	 วีรกรรมอันน่�ชื่นชมและภ�คภูมิใจของบรรพบุรุษไทยที่คนไทยควรรู้จัก

๑. ขั้นเตรียมการ

จุดมุ่งหมาย
	 ๑.	 เพื่อว�งแผนก�รเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์
	 ๒.	 เพื่ออธิบ�ยจุดมุ่งหม�ยของก�รศึกษ�ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์
	 ๓.	 เพื่ออธิบ�ยภ�พรวมของแหล่งเรียนรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์
	 ๔.	 เพื่ออธิบ�ยใบง�นที่	๔	ใบง�นที่	๕	ใบง�นที่	๖	

เวลา ๒	-	๓	ชั่วโมง

สถานที่ ห้องประชุม/	ห้องเรียน	

เอกสารประกอบ
	 ๑.	 เอกส�รประกอบก�รบรรย�ยของวิทย�กร	
	 ๒.	 แบบบันทึกคว�มรู้	ได้แก่
	 	 ใบง�นที่	 ๔	พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	พระนคร
	 	 ใบง�นที่	 ๕	วัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร	๑
	 	 ใบง�นที่	 ๖	วัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร	๒

อv

กรณีศึกษาที่ ๒
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ : เกาะรัตนโกสินทร์ ๒
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กระบวนการ/ กิจกรรม
	 ๑.	 ผู้เชี่ยวช�ญบรรย�ยเนื้อห�	เรื่อง	สถ�บันพระมห�กษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทย
	 ๒.	 วิทย�กรชี้แจงขั้นตอนกระบวนก�รก่อนที่จะไปศึกษ�นอกสถ�นที่
	 	 ๒.๑	การแบ่งกลุ่มผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	 กลุ่มละประม�ณ 
๑๐	-	๒๐	คน
	 	 ๒.๒	แจ้งภาระงานที่ผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์ต้องปฏิบัติ
	 	 ๒.๓	แจ้งข้อตกลงและกติกาที่ผู ้ ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู ้ท�งประวัติศ�สตร  ์
ต้องปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด	 เช่น	 เวล�และจุดนัดหม�ย	 ชื่อและหม�ยเลขโทรศัพท์วิทย�กร 
ประจำ�กลุ่ม	เป็นต้น
	 	 ๒.๔	นัดหมายเวล�ในก�รออกเดินท�งไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้นอกสถ�นที่
	 	 ๒.๕	แจ้งรายละเอยีดพาหนะในการเดนิทางไปยงัแหล่งเรยีนรู	้เช่น	รถยนต์คนัที	่๑	 
กลุ่มที่	๑	-	๒	เป็นต้น
	 ๓.	 วทิย�กรประจำ�กลุม่แนะนำ�ตนเองกบัสม�ชกิกลุ่ม	ทบทวนภ�ระง�น	เวล�นดัหม�ย
และแจกใบง�นที่	๔	-	๖	ให้แก่สม�ชิกทุกคน
	 ๔.	 สม�ชกิกลุม่	ประชุมกนัและแนะนำ�ตนเอง	เลอืกประธ�น	เลข�นกุ�รกลุม่	แบ่งหน้�ที่ 
ให้แก่สม�ชิกแต่ละคนรับผิดชอบร่วมกัน	เช่น	ก�รจดบันทึก	ก�รถ่�ยภ�พ	ก�รสัมภ�ษณ์ข้อมูล
เพิ่มเติม	ก�รสรุปผลก�รศึกษ�ข้อมูลต�มใบง�นของกลุ่ม	ก�รนำ�เสนอผลง�นในที่ประชุม	



การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 20

๒. ขั้นศึกษาแหล่งเรียนรู้

จุดมุ่งหมาย
	 ๑.	 เพื่อศึกษ�ประวัติและพัฒน�ก�รของประเทศไทยต้ังแต ่อดีตจนปัจจุบัน 
พระร�ชกรณียกิจของพระมห�กษัตริย์ไทย	ศิล�จ�รึก	ศิลปวัตถุชิ้นเอก
	 ๒.	 เพื่อศึกษ�ประวัติคว�มเป็นม�	 คว�มสำ�คัญและสิ่งสำ�คัญของวัด	 รู้จักสิ่งก่อสร้�ง
ภ�ยในวัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร	 จิตรกรรมฝ�ผนัง	 ภูมิปัญญ�ไทยในวัด	 
เช่น	 ก�รนวดแผนไทย	 ก�รแพทย์แผนไทย	 ก�รศึกษ�	 และบุคคลสำ�คัญของไทย	 เช่น	 สมเด็จ 
พระมห�สมณเจ้�กรมพระปรม�นุชิตชิโนรส

กระบวนการ/ กิจกรรม
	 ๑.	 ก�รบรรย�ยของวิทย�กร	ได้แก่	อ�จ�รย์ผู้ทรงคุณวุฒิท�งด้�นประวัติศ�สตร์	และ
เจ้�หน้�ที่พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติพระนคร
	 ๒.	 วิทย�กรประจำ�กลุ ่ม	 ได้แก่	 ผู ้ที่ทำ�หน้�ที่จัดก�รให้ก�รศึกษ�แหล่งเรียนรู ้ 
ส�ม�รถดำ�เนินก�รไปได้ต�มขั้นตอนและจุดหม�ยที่กำ�หนดไว้	 โดยให้ก�รดูแลช่วยเหลือ	 
และสนับสนุนวิทย�กร	ผู้บรรย�ยและผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	พร้อมทั้งบันทึก 
ก�รทำ�ง�นของวิทย�กรและพฤติกรรมก�รเรียนรู้ของผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร	์ 
ปัญห�หรืออุปสรรคในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้นอกสถ�นที่

เวลา ๓	-	๕	ชั่วโมง

สถานที่ พิพธิภัณฑสถ�นแห่งช�ต	ิพระนคร	และวดัพระเชตพุนวมิลมงัคล�ร�มร�ชวรมห�วหิ�ร	

การเดินทาง 
 รถยนต์โดยส�รไม่ประจำ�ท�ง	หรือโดยวิธีอื่น	

เอกสารประกอบ 
	 ใบง�นที่	 ๔	พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	พระนคร	
	 ใบง�นที่	 ๕	วัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร	๑
	 ใบง�นที่	 ๖	วัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร	๒
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๓. ขั้นนำาเสนอผลงาน

จุดมุ่งหมาย
	 เพื่อสรุปคว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รศึกษ�ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์ต�มใบง�น 
ที่กำ�หนด	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ไปศึกษ�ซึ่งกันและกันของผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ 
ท�งประวัติศ�สตร์

กระบวนการ/ กิจกรรม
	 ๑.	 ผูไ้ปศกึษ�แหล่งเรยีนรู้ท�งประวติัศ�สตร์	ส่งแบบบนัทึกใบง�นท่ี	๔	-	๖	กบัวทิย�กร
ประจำ�กลุ่ม
	 ๒.	 วิทย�กรประจำ�กลุ่มคัดเลือกผลง�นที่มีคว�มสมบูรณ์ถูกต้องม�กที่สุด	 เหม�ะสม 
ที่จะเป็นตัวอย่�งได้
	 ๓.	 ตัวแทนกลุ่มนำ�เสนอผลง�นที่ได้รับก�รคัดเลือกเป็นตัวอย่�งนำ�เสนอในที่ประชุม 
โดยให้มีวิธีก�รนำ�เสนอองค์คว�มรู้ที่หล�กหล�ย	 เช่น	 ร�ยง�นคว�มเรียงต�มประเด็นที่ศึกษ�
แผนผังคว�มคิด	แผนภูมิต่�ง	ๆ	มีภ�พประกอบ	เป็นต้น
	 ๔.	 เติมเต็มผลง�นโดยคณะวิทย�กร	และ/	หรือวิทย�กรประจำ�กลุ่ม	

เวลา ๑	-	๒	ชั่วโมง

สถานที่ ห้องประชุม/	ห้องเรียน

เอกสารประกอบ 
	 ผลง�นของผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	ต�มใบง�นที่	๔	พิพิธภัณฑสถ�น
แห่งช�ติ	พระนคร	ใบง�นที่	๕	วัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร	๑	และใบง�นที่	๖ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร	๒
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กรณีศึกษาที่ ๓

แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื้อหา	 สถ�บันพระมห�กษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทย	
ประเด็น	 ๑.	 ที่ม�	ประวัติ	และพัฒน�ก�รของสถ�บันพระมห�กษัตริย์ไทย
	 ๒.	 วีรกรรมอันน่�ชื่นชมและภ�คภูมิใจของบรรพบุรุษไทยที่คนไทยควรรู้จัก

๑. ขั้นเตรียมการ

จุดมุ่งหมาย
	 ๑.	 เพื่อว�งแผนก�รเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	
	 ๒.	 เพื่ออธิบ�ยจุดมุ่งหม�ยของก�รศึกษ�ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	
	 ๓.	 เพื่ออธิบ�ยภ�พรวมของแหล่งเรียนรู ้ท�งประวัติศ�สตร์ที่สำ�คัญของจังหวัด
พระนครศรีอยุธย�		
	 ๔.	 เพื่ออธิบ�ยใบง�นที่	๗	ใบง�นที่	๘	ใบง�นที่	๙	ใบง�นที่	๑๐

เวลา ๓	-	๔	ชั่วโมง

สถานที่ ห้องประชุม/	ห้องเรียน

เอกสารประกอบ 
	 ๑.	เอกส�รประกอบก�รบรรย�ยของวิทย�กร	
	 ๒.	แบบบันทึกคว�มรู้	ได้แก่	
	 	 ใบง�นที่	 ๗	 พระบรมร�ช�นุส�วรีย์สมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ชและพระเจดีย์ 
	 	 	 	 ภูเข�ทอง
	 	 ใบง�นที่	 ๘	 ศูนย์ศึกษ�ประวัติศ�สตร์อยุธย�
	 	 ใบง�นที่	 ๙	 พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	เจ้�ส�มพระย�
	 	 ใบง�นที่	 ๑๐	วัดสุวรรณด�ร�ร�มร�ชวรวิห�ร	
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กระบวนการ/ กิจกรรม
	 ๑.	 ผู้เชี่ยวช�ญบรรย�ยเนื้อห�	เรื่อง	สถ�บันพระมห�กษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทย
	 ๒.	 วิทย�กรชี้แจงขั้นตอนกระบวนก�รก่อนที่จะไปศึกษ�นอกสถ�นที่
	 	 ๒.๑	การแบ่งกลุ่มผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	 กลุ่มละประม�ณ	
๑๐	-	๒๐	คน
	 	 ๒.๒	แจ้งภาระงานที่ผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์ต้องปฏิบัติ
	 	 ๒.๓	แจ้งข้อตกลงและกติกาท่ีผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์ต้องปฏิบัติ
อย่�งเคร่งครดั	เช่น	เวล�และจดุนดัหม�ย	ชือ่และหม�ยเลขโทรศพัท์วทิย�กรประจำ�กลุม่	เป็นต้น
	 	 ๒.๔	นัดหมายเวล�ในก�รออกเดินท�งไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้นอกสถ�นที่
	 	 ๒.๕	แจ้งรายละเอยีดพาหนะในการเดนิทางไปยงัแหล่งเรยีนรู	้เช่น	รถยนต์คนัที	่๑ 
กลุ่มที่	๑	-	๒	เป็นต้น
	 ๓.	 วทิย�กรประจำ�กลุม่แนะนำ�ตนเองกับสม�ชกิกลุ่ม	ทบทวนภ�ระง�น	เวล�นดัหม�ย
และแจกใบง�นที่	๗	-	๑๐	ให้แก่สม�ชิกทุกคน
	 ๔.	 สม�ชิกกลุม่ประชุมกนัและแนะนำ�ตนเอง	เลอืกประธ�น	เลข�นกุ�รกลุม่	แบ่งหน้�ที่
ให้แก่สม�ชิกแต่ละคนรับผิดชอบร่วมกัน	เช่น	ก�รจดบันทึก	ก�รถ่�ยภ�พ	ก�รสัมภ�ษณ์ข้อมูล 
เพิ่มเติม	ก�รสรุปผลก�รศึกษ�ข้อมูลต�มใบง�นของกลุ่ม	ก�รนำ�เสนอผลง�นในที่ประชุม	
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๒. ขั้นศึกษาแหล่งเรียนรู้

จุดมุ่งหมาย
	 ๑.	 เพ่ือเกดิคว�มตระหนกัเรือ่งก�รรกัช�ต	ิคว�มกล้�ห�ญ	คว�มเป็นผูน้ำ�	จ�กวรีกรรม
ของสมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ชในเหตุก�รณ์ก�รสู้รบกับพม่�
	 ๒.	 เพือ่เกดิคว�มภมูใิจในร�กเหง้�ของคนไทย	ประวตัศิ�สตร์ไทย	และศลิปวตัถอัุนมค่ี� 
ที่มีม�แต่อดีต	เช่น	เครื่องทองชั้นสูงในร�ชสำ�นักอยุธย�	และภูมิปัญญ�ไทย	เป็นต้น
	 ๓.	 เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญ�ไทย	๔	 เรื่อง	 คือ	 ก�รส�นปล�ตะเพียน	ก�รทำ�โรตีส�ยไหม	 
ก�รทำ�เครื่องจักส�น	และก�รทำ�หัวโขนจ�กภูมิปัญญ�ท้องถิ่นในปัจจุบัน

กระบวนการ/ กิจกรรม
	 ๑.	 ก�รบรรย�ยของวิทย�กร	 ได้แก่	 ผู้ทรงคุณวุฒิท�งด้�นประวัติศ�สตร์	 เจ้�หน้�ที ่
พิพธิภณัฑสถ�นแห่งช�ต	ิเจ้�ส�มพระย�	บรรย�ยเรือ่งสถ�บนัพระมห�กษัรย์ิไทยและบรรพบรุษุไทย 
และภูมิปัญญ�ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธย�	บรรย�ยเรื่องภูมิปัญญ�ไทย	
	 ๒.	 ก�รส�ธิตก�รส�นปล�ตะเพียน	 ก�รทำ�โรตีส�ยไหม	 ก�รทำ�เคร่ืองจักส�น	 และ 
ก�รทำ�หัวโขนโดยภูมิปัญญ�ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธย�
	 ๓.	 ก�รลงมือปฏิบัติของผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	 ได้แก่	 ก�รส�น 
ปล�ตะเพียน	ก�รทำ�โรตีส�ยไหม	ก�รทำ�เครื่องจักส�น	ก�รส�นพัด	และก�รทำ�หัวโขน	วิทย�กร
ประจำ�กลุ่ม	 ทำ�หน้�ที่ให้ก�รศึกษ�แหล่งเรียนรู้	 ส�ม�รถดำ�เนินก�รไปได้ต�มขั้นตอนและ 
จุดหม�ยที่กำ�หนดไว้	 โดยดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนวิทย�กรผู้บรรย�ยและผู้ไปศึกษ�แหล่ง
เรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	 พร้อมท้ังบันทึกก�รทำ�ง�นของวิทย�กรและพฤติกรรมก�รเรียนรู้ของ 
ผู ้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู ้ท�งประวัติศ�สตร์	 ปัญห�หรืออุปสรรค์ในก�รจัดกิจกรรมเรียนรู ้ 
นอกสถ�นที่

เวลา	 ๔	-	๕	ชั่วโมง

สถานที	่ พระบรมร�ช�นุส�วรีย์สมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ชและพระเจดีย์ภูเข�ทอง	ศูนย์ศึกษ� 
	 ประวัติศ�สตร์อยุธย�	 พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	 เจ้�ส�มพระย�	 วัดสุวรรณด�ร�ร�ม 
	 ร�ชวรวิห�ร
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การเดินทาง 
 รถร�งของจังหวัดพระนครศรีอยุธย�	

เอกสารประกอบ
	 ใบง�นท่ี	๗	 พระบรมร�ช�นสุ�วรีย์สมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ชและพระเจดีย์ภเูข�ทอง
	 ใบง�นที่	๘	 ศูนย์ศึกษ�ประวัติศ�สตร์อยุธย�
	 ใบง�นที่	๙	 พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	เจ้�ส�มพระย�
	 ใบง�นที่	๑๐	วัดสุวรรณด�ร�ร�มร�ชวรวิห�ร

วัสดุ อุปกรณ์
	 วัสดุ	 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในก�รส�ธิตและก�รฝึกปฏิบัติก�รส�นปล�ตะเพียน	 ก�รทำ� 
โรตีส�ยไหม	ก�รทำ�เครื่องจักส�น	และก�รทำ�หัวโขน
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๓. ขั้นนำาเสนอผลงาน

จุดมุ่งหมาย
	 เพื่อสรุปคว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รศึกษ�ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์ต�มใบง�น 
ที่กำ�หนด	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ได้ไปศึกษ�ซึ่งกันและกันของผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู ้
ท�งประวัติศ�สตร์

กระบวนการ/ กิจกรรม
	 ๑.	 ผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	 ส่งแบบบันทึกใบง�นท่ี	 ๗	 -	 ๑๐	 กับ
วิทย�กรประจำ�กลุ่ม
	 ๒.	 วิทย�กรประจำ�กลุ่ม	คัดเลือกผลง�นที่มีคว�มสมบูรณ์ถูกต้องม�กที่สุด	 เหม�ะสม
ที่จะเป็นตัวอย่�งได้
	 ๓.	 ตัวแทนกลุ่มนำ�เสนอผลง�นที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวอย่�งนำ�เสนอในที่ประชุม 
โดยให้มีวิธีก�รนำ�เสนอองค์คว�มรู้ที่หล�กหล�ย	 เช่น	 ร�ยง�นคว�มเรียงต�มประเด็นที่ศึกษ�	
แผนผังคว�มคิด	แผนภูมิต่�ง	ๆ	มีภ�พประกอบ	เป็นต้น
	 ๔.	 เติมเต็มผลง�นโดยคณะวิทย�กร	และ/	หรือวิทย�กรประจำ�กลุ่ม

เวลา ๒	-	๓	ชั่วโมง

สถานที่ ห้องประชุม/	ห้องเรียน

เอกสารประกอบ 
	 ผลง�นของผู้ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์	 ต�มใบง�นที่	 ๗	 พระบรม- 
ร�ช�นุส�วรีย์สมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ชและพระเจดีย์ภูเข�ทอง	 ใบง�นที่	 ๘	 ศูนย์ศึกษ�
ประวัติศ�สตร์อยุธย�	 ใบง�นที่	๙	พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	 เจ้�ส�มพระย�	และใบง�นที่	๑๐	 
วัดสุวรรณด�ร�ร�มร�ชวรวิห�ร	
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เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

 กรณีศึกษาที่ ๑ เกาะรัตนโกสินทร์ ๑
	 ใบง�นที่	๑	 อ�ค�รนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
	 ใบง�นที่	๒	 วัดร�ชนัดด�ร�มวรวิห�ร
	 ใบง�นที่	๓	 วัดเทพธิด�ร�มวรวิห�ร

 กรณีศึกษาที่ ๒ เกาะรัตนโกสินทร์ ๒
	 ใบง�นที่	๔	 พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	พระนคร
	 ใบง�นที่	๕	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร	๑
	 ใบง�นที่	๖	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร	๒

 กรณีศึกษาที่ ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	 ใบง�นท่ี	๗		 พระบรมร�ช�นสุ�วรีย์สมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ชและพระเจดีย์ภเูข�ทอง	
	 ใบง�นที่	๘	 ศูนย์ศึกษ�ประวัติศ�สตร์อยุธย�	
	 ใบง�นที่	๙	 พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	เจ้�ส�มพระย�
	 ใบง�นที่	๑๐	วัดสุวรรณด�ร�ร�มร�ชวรวิห�ร
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ใบงานที่ ๑ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
 
๑.	 ถนนร�ชดำ�เนิน	มีประวัติคว�มเป็นม�อย่�งไร
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
๒.	 จงเขียนแผนผังคร่�ว	ๆ	ของสถ�นที่ที่ตั้งอยู่บริเวณรอบอ�ค�รนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
 

๓.	 ย่�นชุมชนที่สำ�คัญของกรุงเทพมห�นคร	คือย่�นอะไร	แต่ละชุมชนมีผลผลิตที่สำ�คัญอย่�งไร	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
๔.	 ส่ิงใดทีท่่�นคิดว่�เป็นคว�มเหมอืนและคว�มต่�งระหว่�งกรงุศรอียธุย�และกรงุเทพมห�นคร	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
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ใบงานที่ ๒ วัดราชนัดดารามวรวิหาร
 
๑.	 ที่ตั้งของวัดร�ชนัดด�ร�มวรวิห�ร	เกี่ยวข้องอย่�งไรกับก�รสร้�งกรุงเทพมห�นคร	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
 
๒.	 วัดร�ชนัดด�ร�มวรวิห�ร	กับพระร�ชวงศ์จักรี	มีคว�มสัมพันธ์อย่�งไร
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	

๓.	 อ�ค�รสำ�คัญในวัดร�ชนัดด�ร�มวรวิห�ร	ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น	แตกต่�งจ�กที่อื่น	ๆ	
อย่�งไร	โปรดอธิบ�ย
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
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ใบงานที่ ๓ วัดเทพธิดารามวรวิหาร
 
๑.	 เหตุใดวัดนี้จึงชื่อว่�	“วัดเทพธิด�ร�มวรวิห�ร”	โปรดอธิบ�ยพอสังเขป
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	

๒.	 ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับสุนทรภู่ที่ท่�นได้รับจ�กก�รเข้�ชมครั้งนี้	คืออะไร	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	

๓.	 เครื่องประดับพระอ�ร�มที่พบในบริเวณวัด	 สะท้อนถึงคว�มสัมพันธ์ของสย�มและต่�งช�ติ
อย่�งไรบ้�ง
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
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ใบงานที่ ๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 
๑.	 ในพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	พระนคร	มีอ�ค�รที่สำ�คัญกี่อ�ค�ร	แต่ละอ�ค�รจัดแสดงอะไร	
และท่�นประทับใจอ�ค�รไหน	เพร�ะเหตุใด
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
 
๒.	 ประวัติคว�มเป็นม�ของพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	พระนคร	เป็นอย่�งไร
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
 
๓.	 โบร�ณวัตถุ/	ศิลปวัตถุ	ชิ้นไหนที่ท่�นชอบและประทับใจม�กที่สุด	เพร�ะเหตุใด	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
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ใบงานที่ ๕ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ๑ 
(อาคารสถาปัตยกรรม)

 
๑.	 ก�รจัดว�งอ�ค�รต่�ง	ๆ	ในบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร	(วัดโพธิ์)	
ลักษณะเป็นอย่�งไร	จงว�ดแผนผังพอสังเขป
 

๒.	 ประวัติพระพุทธรูปประธ�นในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร	 
มีคว�มเป็นม�อย่�งไร
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
๓.	 “ยักษ์วัดโพธิ์”	มีจริงหรือไม่	อยู่ที่ไหน	เหตุใดจึงเรียกว่�	“ยักษ์วัดโพธิ์”
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........

๔.	 พระเจดย์ีในวดัพระเชตพุนวิมลมงัคล�ร�มร�ชวรมห�วหิ�ร	มลีกัษณะอย่�งไร	และเพร�ะอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
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ใบงานที่ ๖ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ๒
(ภูมิปัญญา)

 
๑.	 จ�รึกวัดโพธิ์	เป็นเรื่องร�วเกี่ยวกับอะไร	จงยกตัวอย่�งจ�รึกที่อ่�นได้
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	

๒.	 ก�รนวดแผนไทยที่วัดโพธิ์	มีคว�มเป็นม�อย่�งไร
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
 
๓.	 ภูมิปัญญ�ด้�นก�รแพทย์แผนไทยที่วัดโพธิ์	มีเรื่องใดบ้�งที่ได้รับก�รยกย่องให้เป็นภูมิปัญญ�ไทย	 
โปรดยกตัวอย่�งและให้เหตุผลประกอบ
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
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ใบงานที่ ๗ 
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

และพระเจดีย์ภูเขาทอง
 
๑.	 “พระเจดีย์ภูเข�ทอง”	มีประวัติคว�มเป็นม�อย่�งไร
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
 
๒.	 จ�กก�รเยีย่มชมพระเจดย์ีภูเข�ทอง	ท่�นมคีว�มภ�คภูมใิจวรีกรรมของพระมห�กษตัรย์ิไทย
เรื่องใดบ้�ง	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
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ใบงานที่ ๘
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

 
๑.	 ก�รจัดแสดงภ�ยในศนูย์ศกึษ�ประวตัศิ�สตร์อยธุย�	มเีนือ้ห�เป็นอย่�งไร	และมีก�รนำ�เสนอ
ข้อมูลแบบใด
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	

๒.	 จ�กสิง่ทีจ่ดัแสดงภ�ยในศนูย์ศกึษ�ประวติัศ�สตร์อยธุย�	ส่วนจดัแสดงใดแสดงถึงคว�มรุง่เรอืง 
ของกรุงศรีอยุธย�ที่ท่�นประทับใจที่สุด	เพร�ะเหตุใด
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
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 ใบงานที่ ๙ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา 

 
๑.	 “วัดมห�ธ�ตุ”	สร้�งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	

๒.	 จงเลือกโบร�ณวัตถุ	 ๑	 ชิ้น	 ในพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	 เจ้�ส�มพระย�	 ประกอบเหตุผล	 
เพื่ออธิบ�ยถึงคว�มรุ่งเรืองในอดีตของกรุงศรีอยุธย�
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	

๓.	 จ�กสิ่งที่จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	เจ้�ส�มพระย�	สะท้อนให้เห็นว่�	ชุมชน	สังคม	
วิถีชีวิตของผู้คนในกรุงศรีอยุธย�น่�จะมีลักษณะอย่�งไร	เพร�ะเหตุใด
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
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ใบงานที่ ๑๐ 
วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

 
๑.	 ภูมิปัญญ�ไทยที่ได้เรียนรู้	มีคว�มสำ�คัญอย่�งไรต่อวิถีชีวิตของคนไทย
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	

๒.	 วัดสุวรรณด�ร�ร�มร�ชวรวิห�ร	มีคว�มสำ�คัญอย่�งไรต่อคนอยุธย�/	คนไทย
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	
……………………………………………………………………………………………………………………………..........	





  วัดราชนัดดารามวรวหิาร
  วัดเทพธดิารามวรวหิาร
  ถนนราชด�าเนนิ
  พพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิพระนคร

แหล่งเรียนรู้บริเวณถนนราชดำาเนิน
กรุงเทพมหานคร
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 วัดราชนัดดารามวรวิหาร

	 วัดร�ชนัดด�ร�มวรวิห�ร	สร้�งขึ้นเมื่อ	พ.ศ.	๒๓๘๙	ในปล�ยรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จ 
พระน่ังเกล้�เจ้�อยู่หัว	 (รัชก�ลท่ี	 ๓)	 บนสวนผลไม้เก่�เนื้อที่ประม�ณ	 ๒๕	 ไร่	 พระร�ชท�น
เพื่อเป็นเกียรติแก่พระร�ชนัดด�	คือ	พระเจ้�หล�นเธอพระองค์เจ้�หญิงโสมนัสวัฒน�วดี
	 พระบ�ทสมเด็จพระนั่งเกล้�เจ้�อยู่หัว	 โปรดเกล้�ฯ	 ให้สร้�งโลหะปร�ส�ทแทน 
ก�รสร้�งเจดีย์	นบัเป็นโลหะปร�ส�ทแห่งแรกของไทย	โดยสร้�งเป็นอ�ค�ร	๗	ชัน้	มยีอดปร�ส�ท	
๓๗	 ยอด	 หม�ยถึง	 โพธิปักขิยธรรมในพระพุทธศ�สน�	 ๓๗	 ประก�ร	 ยอดปร�ส�ทชั้นที่	 ๗	 
เป็นที่ประดิษฐ�นพระบรมส�รีริกธ�ตุ	 กล�งปร�ส�ทเป็นช่องกลวง	 มีบันไดเวียน	 ๖๗	 ขั้น	 
ใช้เดินขึ้นไปเพื่อชมทิวทัศน์ข้�งบนได้
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	 สถ�ปัตยกรรมในวัดเป็นสถ�ปัตยกรรมแบบไทย	พระอุโบสถมีช่อฟ้�	ใบระก�	หน้�บัน 
ลงรกัปิดทอง	ประดบักระจกงดง�ม	ภ�ยในประดษิฐ�นพระประธ�น	พระน�มว่�	“พระเสฏฐตมมนุ”ี 
พระวิห�รเป็นศิลปะแบบไทยเช่นกัน	 ภ�ยในมีพระประธ�นเป็นพระพุทธรูปป�งห้�มสมุทร	
พระน�มว่�	“พระพุทธชุติธรรมนร�สพ”
	 แต่เดิมโลหะปร�ส�ทไม่ได้ตั้งเด่นเป็นสง่�เห็นได้ชัดเจนจ�กมุมถนนร�ชดำ�เนิน 
เหมือนในปัจจุบัน	 เนื่องจ�กในสมัย	 จอมพล	 ป.พิบูลสงคร�ม	 ได้มีก�รก่อสร้�งโรงภ�พยนตร์ 
ศ�ล�เฉลิมไทยบริเวณหัวมุมถนนร�ชดำ�เนินตัดกับถนนมห�ไชย	 ซึ่งเป็นโรงภ�พยนตร์แห่งแรก 
ของไทย	 ต่อม�	 พ.ศ.	 ๒๕๓๒	 ได้มีก�รรื้อถอนศ�ล�เฉลิมไทยออก	 และก่อสร้�งล�นพลับพล� 
มห�เจษฎ�บดินทร์ขึ้น	 เพื่อใช้เป็นที่สำ�หรับพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงออกรับแขกบ้�น
แขกเมืองของประเทศ	 พื้นท่ีโดยรอบเป็นล�นกว้�ง	 มีพระบรมร�ช�นุส�วรีย์พระบ�ทสมเด็จ
พระนั่งเกล้�เจ้�อยู่หัว	(รัชก�ลที่	๓)
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 วัดเทพธิดารามวรวิหาร

 

	 วัดเทพธิด�ร�มวรวิห�ร	เป็นวัดพระอ�ร�มหลวงชั้นตรี	ชนิดวรวิห�ร	พระบ�ทสมเด็จ
พระนัง่เกล้�เจ้�อยูห่วั	(รชัก�ลที	่๓)	ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	ให้พระเจ้�บรมวงศ์เธอ	กรมหมืน่
ภมูนิทรภกัด	ี(พระองค์เจ้�ช�ยลด�วลัย์	ต้นร�ชสกลุ	“ลด�วลัย์”	พระร�ชโอรสในพระบ�ทสมเด็จ
พระน่ังเกล้�เจ้�อยู่หัวและเจ้�จอมม�รด�เอมน้อย)	 เป็นแม่กองในก�รสร้�งวัดเทพธิด�ร�ม	
วรวิห�ร	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๓๗๙	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้�ลูกเธอ	 พระองค์เจ้�หญิงวิล�ส	 
พระร�ชธิด�องค์ใหญ่ที่พระร�ชบิด�ทรงพระเมตต�และ
โปรดปร�นเป ็นพิ เศษเพร�ะทรงมีพระปรีช�ส�ม�รถ 
รับร�ชก�รสนองพระมห�กรุณ�ธิคุณอย่�งใกล้ชิด	 จนได้รับ
ก�รสถ�ปน�ขึ้นทรงกรม	 มีพระน�มจ�รึกในพระสุพรรณบัฏ 
ว่�	 “กรมหมื่นอัปสรสุด�เทพ”	 ดำ�เนินก�รสร้�งวัดแล้วเสร็จ	 
ในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๘๒	 พระบ�ทสมเด็จพระนั่งเกล้�เจ้�อยู่หัว 
โปรดเกล ้ �ฯ 	 พระร�ชท�นน�มว ่ � 	 “วัด เทพธิด�ร�ม”	 
ซึ่งคำ�ว่�		“เทพธิด�”	หม�ยถึง	พระเจ้�บรมวงศ์เธอ	กรมหมื่น
อัปสรสุด�เทพ	 ผู้มีพระสิริโฉมงดง�ม	 และพระองค์ได้เสด็จ
พระร�ชดำ�เนินม�ทรงเป็นองค์ประธ�นในพระร�ชพิธ ี
ผูกพัทธสีม�	เมื่อวันที่	๒๒	ธันว�คม	พ.ศ.	๒๓๘๒
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	 สิ่งสำ�คัญในวัด	 เช่น	 พระปร�งค  ์
จตรุทศิก่ออฐิถอืปนู	มคีว�มสงู	๑๕	เมตร	ตัง้อยู ่
บนล�นทักษิณสูง	 ประจำ�อยู่ทิศทั้งสี่ของมุม 
พระอุโบสถ	 ฐ�นของพระปร�งค์แต่ละองค์ 
มีรูปท้�วจตุโลกบ�ลทั้ง	๔	คือ	ท้�วเวสสุวรรณ	
ท้�วธตรฐ	ท้�ววิรุฬหก	ท้�ววิรูปักษ์	

	 พระประธ�นภ�ยในพระอุโบสถสลักด้วยศิล�ข�วบริสุทธิ์	 หน้�ตักกว้�ง	 ๑๔	 นิ้ว	 
สูง	 ๒๐	 นิ้ว	 ป�งม�รวิชัย	 พระบ�ทสมเด็จพระนั่งเกล้�เจ้�อยู ่หัวทรงให้อัญเชิญม�จ�ก
พระบรมมห�ร�ชวงั	แล้วให้ประดษิฐ�นไว้เหนอืเวชยนัต์บษุบกอันประณตีงดง�ม	ต่อม�	พระบ�ท
สมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร	มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช	บรมน�ถบพิตร	(รัชก�ลที่	๙)	ทรง
เฉลิมพระน�มพระพุทธรูปองค์นี้ว่�	 “พระพุทธเทววิล�ศ”	 ด้�นหน้�ของพระพุทธเทววิล�ศ
ทั้งด้�นซ้�ยและด้�นขว�	 มีพระพุทธรูป 
ทรงเครือ่ง	อริยิ�บถยนืป�งห้�มสมทุร	๒	องค์ 
กล่�วกันว่�เป็นพระพุทธรูปประจำ�พระองค ์
พระเจ้�ลูกเธอ	 พระองค์เจ ้�หญิงวิล�ส 
กรมหมื่นอัปสรสุด�เทพ
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	 เครื่องประดับพระอ�ร�ม	คือ	ตุ๊กต�
ศลิ�สลกัแบบจนีเป็นรปูคนและสตัว์	มลีกัษณะ
ท่�ท�งและอิริย�บถต่�ง	 ๆ	 กัน	 แบบจีนบ้�ง 
แบบไทยบ้�ง	ต้ังประดับอยูบ่ริเวณรอบพระอโุบสถ 
พระวิห�ร	ศ�ล�ก�รเปรียญ

	 นอกจ�กนี้	 ท่ีวัดนี้เคยเป็นที่พำ�นัก
ของสุนทรภู่	 กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 
ระหว่�ง	 พ.ศ.	 ๒๓๘๓	 -	 ๒๓๘๕	 เมื่อคร�วที่
บวชเป็นพระภิกษุ	 ปัจจุบันยังมีกุฏิหลังหนึ่ง 
เรียกว่�	“บ้�นกวี”	ซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์
 

	 ภ�ยในพระวิห�ร	 มีรูปหมู ่ภิกษุณ	ี
หล่อด้วยดีบุก	หน้�ตักกว้�ง	๑๑	นิ้ว	สูง	๒๑	นิ้ว	 
รวมจำ�นวน	 ๕๒	 องค์	 ประดิษฐ�นบนแท่น
หน้�พระพุทธปฏิม�ประธ�น	 ภิกษุณีทั้งหมด 
อยู่ในอิริย�บถต่�ง	ๆ	หล�กหล�ยท่�ท�ง
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 ถนนราชดำาเนิน 

	 พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว	 (รัชก�ลที่	 ๕)	 โปรดเกล้�ฯ	 ให้สร้�ง 
ถนนร�ชดำ�เนินขึ้นใน	 พ.ศ.	 ๒๔๔๒	 เนื่องจ�กมีพระร�ชดำ�ริว่�ท้องที่ต้ังแต่ตำ�บลบ้�นพ�นถม 
ถึงตำ�บลป้อมหักกำ�ลังดัสกรเป็นเรือกสวนที่ยังเปลี่ยวอยู่	 และพื้นที่ระหว่�งถนนพฤฒิบ�ศ	
(ปัจจุบัน	 คือ	 ถนนนครสวรรค์)	 กับถนนส�มเสน	 ไม่มีถนนหลวงให้ประช�ชนใช้อย่�งสะดวก	
และเพื่อให้เป็นที่เสด็จพระร�ชดำ�เนินระหว่�งพระบรมมห�ร�ชวังกับพระร�ชวังดุสิต	 และ
เพื่อคว�มสง่�ง�มของบ้�นเมือง	 จึงทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 ให้ตัดถนนร�ชดำ�เนินขึ้น	 
โดยมีพระร�ชประสงค์ให้สร้�งถนนร�ชดำ�เนินให้กว้�งที่สุด	 และให้สองฟ�กถนนเป็นที่ตั้งวัง 
และสถ�นที่ร�ชก�รใหญ่	ๆ	มิให้สร้�งตึกแถวหรือร้�นเล็ก	ๆ	ซึ่งจะทำ�ให้กล�ยเป็นย่�นก�รค้�	
	 ทั้งนี้	 ได้เริ่มตัดถนนตั้งแต่ปล�ยถนน
พระสเุมร	ุข้�มคลองรอบกรงุท่ีตำ�บลบ้�นพ�นถม 
ตรงไปยังป ้อมหักกำ�ลังดัสกร	 ข ้�มคลอง 
ผดุงกรุงเกษม	 แล้วบรรจบกับถนนเบญจม�ศ	
(ปัจจุบนั	คือ	ส่วนหนึง่ของถนนร�ชดำ�เนนินอก)	
	 ชัน้แรกมพีระร�ชดำ�รว่ิ�เมือ่สร้�งถนน 
ที่ตำ�บลบ้�นพ�นถมต้องรื้อป้อมหักกำ�ลังดัสกร	 
จึงน่�จะใช้ชื่อป้อมเป็นชื่อถนน	 แต่จะเรียกว่� 
ถนนหักกำ�ลังดัสกร	 “...ก็ดูแปลไม ่ได ้ความกันกับถนน แต ่พักเอาไว ้ตรองทีหนึ่ง 
ควรจะต ้องตั้ งชื่อให ้ทันก ่อนตัดถนน.. .”	 ภ�ยหลังพระองค ์พระร�ชท�นน�มว ่�	
“ถนนราชด�าเนิน”	 ซึ่งมีคว�มหม�ยเช่นเดียวกับถนนควีนส์วอล์ก	 (Queen’s	 walk)	
ในกรีนป�ร์ก	 (Green	 Park)	 ที่กรุงลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	 และทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 
ให้เจ้�พระย�เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์	 เสน�บดีกระทรวงโยธ�ธิก�รและอธิบดีกรมสุข�ภิบ�ล	 
เป็นพนักง�นจัดสร้�งถนนร�ชดำ�เนิน	
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	 ต่อม�โปรดเกล้�ฯ	 ให้ย้�ยถนนร�ชดำ�เนินไปตัดท�งในตำ�บลบ้�นหล่อ	 เพ่ือให้ได้ถนน 
ตรงแนวถนนเบญจม�ศด้วย	 และโปรดเกล้�ฯ	 ให้ตัดถนนเทวียุรย�ตร	 (ปัจจุบัน	 คือ	 
ถนนประช�ธปิไตย)	ผ่�นตำ�บลบ้�นพ�นถมขึน้แทนถนนร�ชดำ�เนนินอก	เริม่ตัง้แต่ถนนพฤฒบิ�ศ 
ผ่�นตำ�บลบ้�นหล่อไปออกตำ�บลป้อมหักกำ�ลังดัสกร	 แล ้วข ้�มคลองผดุงกรุงเกษม 
ไปบรรจบกับถนนเบญจม�ศถือเป็นถนนส�ยแรกที่ใช้วิธีก�รให้ค่�ที่ดินในก�รเวนคืนเพื่อตัดถนน	
	 พระองค์ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ 
เสด็จพระร�ชดำ�เนินเปิดถนนร�ชดำ�เนินนอก 
สะพ�นมัฆว�นรังสรรค์	 และถนนเบญจม�ศ	
เนื่องในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษ�	
ครบ	๔๘	พรรษ�	

	 ใน	พ.ศ.	๒๔๔๔	โปรดเกล้�ฯ	ให้สร้�ง
ถนนร�ชดำ�เนนิกล�ง	ตัง้แต่สะพ�นเส้ียว	ตรงไป
ข้�งคลองบ�งลำ�พูต่อกับถนนร�ชดำ�เนินนอก	
	 ต่อม�ได้สร ้�งถนนร�ชดำ�เนินใน
ม�จรดถนนหน้�พระล�น	 โดยสร้�งขย�ย 
แนวถนนจักรวรรดิ	 วังหน้�เดิม	 เริ่มจ�ก 
มุมถนนหน้�พระล�นและถนนสน�มไชย	 
ม�บรรจบกับริมสน�มหลวงด้�นตะวันออก 
บรรจบถนนร�ชดำ � เ นินกล�งที่ สะพ�น 
ผ่�นพิภพลีล�	แล้วเสร็จใน	พ.ศ.	๒๔๔๖

	 ถนนร�ชดำ�เนินเป็นถนนที่สวยง�ม	
เป็นศรีสง่�ที่เชิดหน้�ชูต�ของบ้�นเมืองตั้งแต่ 
แรกสร้�งจนถึงปัจจุบัน	 และถือเป็นถนน 
ส�ยสำ�คัญด้�นประวัติศ�สตร์ก�รเมืองไทย	 
เป ็นเสมือนสัญลักษณ์ของประช�ธิปไตย	 
เน่ืองด้วยถูกใช้เป็นสถ�นที่ชุมนุมท�งก�รเมือง
ในช่วงวิกฤตก�รณ์ท�งก�รเมืองของประเทศ
หล�ยต่อหล�ยครั้ง
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 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

	 ก�รจดัตัง้พพิธิภณัฑ์ในประเทศไทยนัน้เร่ิมขึน้ในรัชสมยัพระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�
เจ้�อยู่หัว	 (รัชก�ลที่	 ๔)	 โดยพระองค์ทรงจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์ขึ้น	 ที่พระที่นั่งร�ชฤดี	 
ซึ่งตั้งอยู ่บริเวณด้�นข้�งของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย	 ต ่อม�เมื่อพระองค์ทรงสร ้�ง 
พระอภิเน�ว์นเิวศน์ขึน้ภ�ยในพระบรมมห�ร�ชวงั	จงึโปรดฯ	ให้ย้�ยโบร�ณวตัถแุละของแปลก	ๆ 	 
ม�ไว้ยังพระที่นั่งประพ�สพิพิธภัณฑ์	 ในหมู่พระอภิเน�ว์นิเวศน์	 ซ่ึงเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์	
หรือ	“รอยัล	มิวเซียม”	(Royal	Museum)	มิได้เปิดให้ประช�ชนทั่วไปเข้�ชม
	 ในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู ่หัว	 (รัชก�ลที่	 ๕)	 พระองค์
ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 ให้ตั้งพิพิธภัณฑสถ�นสำ�หรับพระนครขึ้นที่หอคองคอเดีย	
(ศ�ล�สหทัยสม�คม	 ในปัจจุบัน)	 เรียกว่�	 “มิวเซียม”	 หรือ	 “พิพิธภัณฑสถ�นหอคองคอเดีย”	 
มีพิธีเปิดเมื่อวันที่	 ๑๙	 กันย�ยน	 พ.ศ.	 ๒๔๑๗	 ซ่ึงนับเป็นวันก่อต้ังพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ 
แห่งแรกของประเทศไทย	
	 พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	พระนคร	ตั้งอยู่ภ�ยในพระบรมมห�ร�ชวังเป็นเวล�	๑๓	ปี	 
จนกระทั่ง	 กรมพระร�ชวังบวรวิไชยช�ญ	 เสด็จทิวงคต	 ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งกรมพระร�ชวัง 
บวรสถ�นมงคล	เป็นเหตุให้พระร�ชวังบวรสถ�นมงคล	หรือ	วังหน้�	ว่�งลง	พระองค์จึงโปรดฯ 
ให้ย้�ยพิพิธภัณฑ์ม�จัดแสดงโดยใช้พื้นที่ของพระร�ชวังบวรสถ�นมงคลบ�งส่วน	 ได้แก่ 
พระที่นั่งศิวโมกขพิม�น	พระที่นั่งพุทไธสวรรย์	และพระที่นั่งอิศร�วินิจฉัย	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๔๓๐ 
นอกจ�กน้ี	 พระองค์โปรดฯ	 ให้มีก�รปรับปรุงพื้นที่เขตวังหน้�และให้ตัดพื้นที่บ�งส่วนไปใช ้
ในร�ชก�รทห�รด้วย



การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 48

	 ครั้นถึงรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู ่หัว	 (รัชก�ลที่	 ๖)	 เจ้�น�ย
ฝ่�ยกรมพระร�ชวังบวรฯ	 เหลือน้อย	 พระองค์จึงทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 ให้เจ้�น�ย 
ฝ่�ยกรมพระร�ชวังบวรฯ	ไปประทับในพระบรมมห�ร�ชวัง	และพระร�ชท�นพระมห�มณเฑียร	
ณ	ขณะนั้น	ให้เป็นโรงทห�ร	จนถึงรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว	(รัชก�ลที่	๗) 
พ.ศ.	๒๔๖๙	ทรงโปรดฯ	ให้ย้�ยโรงทห�รไปอยูท่ีว่งัจันทรเกษม	(กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร	ในปัจจุบนั)	
พระร�ชมณเฑียรของกรมพระร�ชวังบวรฯ	ทั้งหมดจัดตั้งเป็น	พิพิธภัณฑสถ�นสำ�หรับพระนคร	 
และในปี	พ.ศ.	๒๔๗๗	ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	พระนคร	

	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๑๐	ได้มีก�รสร้�งอ�ค�รเพิ่มขึ้นอีก	๒	หลัง	คือ	อ�ค�รมห�สุรสิงหน�ท	
ปัจจุบัน	 จัดแสดงคว�มเป็นม�	 ศิลปวัตถุ	 โบร�ณวัตถุ	 ในสมัยก่อนประวัติศ�สตร์	 และในยุค
ประวัติศ�สตร์ตั้งแต่สมัยอ�ณ�จักรทว�รวดี	ศรีวิชัย	ลพบุรี	ตลอดจนอิทธิพลอ�รยธรรมอินเดีย 
สมัยก่อนพุทธศักร�ช	 ๑๘๐๐	 อ�ค�รประพ�สพิพิธภัณฑ์	 ปัจจุบัน	 จัดแสดงศิลปวัตถุจ�ก 
อ�ณ�จักรล้�นน�	อ�ณ�จักรสุโขทัย	อ�ณ�จักรอยุธย�	และกรุงรัตนโกสินทร์	ตลอดจนจัดแสดง
ง�นประณีตศิลป์ของกรุงรัตนโกสินทร์
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	 พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	พระนคร	แบ่งก�รจัดแสดงออกเป็น	๓	หัวเรื่องใหญ่	ๆ	คือ
 ๑. ประวัติศาสตร์ชาติไทย จัดแสดงในพระที่นั่งศิวโมกขพิม�น
 ๒. ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย จัดแสดงต�มยุคสมัย	คือ 
	 	 ๒.๑	สมัยก่อนประวัติศ�สตร์	 จัดแสดงในพ้ืนที่อ�ค�รส่วนหลังของพระที่นั่ง
ศิวโมกขพิม�น
	 	 ๒.๒	สมัยประวัติศ�สตร์	 จัดแสดงในอ�ค�รใหม่	 ๒	 หลัง	 ที่สร้�งขน�บสองข้�ง
ของหมู่วิม�นเมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๐	โดยแบ่งเป็น	๒	ส่วน	คือ	
  ส่วนที่	 ๑ คือ	 สมัยก่อนพุทธศักร�ช	 ๑๘๐๐	 ได้แก่	 สมัยทว�รวดี	 สมัยศรีวิชัย	 
และสมัยลพบุรี	จัดแสดงในอ�ค�รมห�สุรสิงหน�ท 
	 	 ส่วนที่	 ๒	 คือ	 สมัยหลังพุทธศักร�ช	 ๑๘๐๐	 เป็นต้นม�	 จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์	
จัดแสดงในอ�ค�รประพ�สพิพิธภัณฑ์
 ๓. ประณีตศลิป์และชาตพัินธุว์ทิยา จัดแสดงในหมูพ่ระวมิ�น	คอื	พระท่ีน่ังวสันตพิม�น	
พระที่นั่งว�ยุสถ�นอมเรศ	และพระที่นั่งพรหมเมศธ�ด� 
	 ศิลปะโบร�ณวัตถุที่จัดแสดง	 ได้แก่	 เครื่องทอง	 เครื่องถม	 เครื่องมุก	 เครื่องดนตรี	
เคร่ืองไม้จำ�หลัก	 ผ้�โบร�ณ	 เครื่องถ้วย	 เครื่องสูง	 ร�ชย�นค�นห�ม	 อ�วุธโบร�ณ	 เครื่องใช ้
ในพิธีพระพุทธศ�สน�	และอัฐบริข�รของสงฆ์	เครื่องก�รละเล่นต่�ง	ๆ	เช่น	หัวโขน	หุ่นกระบอก 
หุ ่นเล็ก	 และหนังใหญ่	 เป็นต้น	 นอกจ�กนี้	 ยังมีร�ชรถท่ีใช้ในกระบวนแห่พระบรมศพ	
คือ	พระมห�พิชัยร�ชรถ	เวชยันตร�ชรถ	ร�ชรถน้อย	และเครื่องประกอบก�รพระร�ชพิธีต่�ง	ๆ	
ที่ใช้ในพระร�ชพิธีถว�ยพระเพลิงพระบรมศพ	จัดแสดงในอ�ค�รโรงร�ชรถ
	 นอกจ�กศลิปะโบร�ณวัตถุแล้ว	พพิธิภณัฑสถ�นแห่งช�ติ	พระนคร	ยงัมโีบร�ณสถ�น	คอื 
พระที่นั่งและพระตำ�หนักบ�งองค์ที่เป็นตัวอย่�งของง�นสถ�ปัตยกรรมไทยที่งดง�ม	เช่น	
  พระที่นั่งพุทไธสวรรย ์ สร้�งขึ้นในรัชสมัย 
พระบ�ทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช	(รัชก�ลท่ี	๑)	
สำ�หรับประดิษฐ�นพระพุทธสิหิงค์	 ภ�ยในมีภ�พจิตรกรรม 
ฝ�ผนัง	เรื่อง	พุทธประวัติและภ�พเทพชุมนุม	
	 	 พระพุทธสิหิงค์	 ต�มตำ�น�นกล่�วว่�	 เจ้�เมือง 
นครศรีธรรมร�ชได้อัญเชิญม�จ�กลังก�	 แล้วนำ�ขึ้นไปถว�ย 
พระเจ้�กรุงสุโขทัย	 จ�กน้ันได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐ�น 
หล�ยเมือง	เช่น	กรงุศรอียธุย�	กำ�แพงเพชร	เชยีงร�ย	เชยีงใหม่
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  พระท่ีนัง่อศิเรศราชานสุรณ์ เป็นพระทีน่ัง่ทีส่ร้�งขึน้โดยพระบ�ทสมเดจ็พระป่ินเกล้�
เจ้�อยู่หัว	เพื่อใช้เป็นที่ประทับ
  พระท่ีนั่งศิวโมกขพิมาน เดิมเป็นท้องพระโรงของวังหน้�	 สำ�หรับสมเด็จ 
กรมพระร�ชวังบวรมห�สุรสิงหน�ทเสด็จออกขุนน�งและบำ�เพ็ญพระร�ชกุศลต่�ง	 ๆ	 ปัจจุบัน 
จัดแสดงเรื่องประวัติศ�สตร์ช�ติไทย	
	 สมัยสุโขทัย	 จัดแสดงเรื่องร�วเกี่ยวกับ
ก�รก่อตัง้อ�ณ�จกัร	สถ�ปัตยกรรม	ก�รชลประท�น 
ก�รผลิตเครื่องสังคโลก	 และจ�รึกหลักที่	 ๑ 
หรือศิล�จ�รึกพ่อขุนร�มคำ�แหง	
	 สมัยกรุงศรีอยุธย�	 จัดแสดงเรื่องร�ว
เกี่ยวกับเศรษฐกิจก�รเมือง	 ก�รปกครอง	 และ 
เหตุก�รณ์สำ�คัญในประวัติศ�สตร์	 ตู ้จัดแสดง
เหตกุ�รณ์สงคร�มเสยีพระศรสีริุโยทัย	พ.ศ.	๒๐๙๑
	 สมัยรัตนโกสินทร์	 จัดแสดงเรื่องร�ว 
เกีย่วกับพระมห�กษตัรย์ิร�ชวงศ์จกัร	ี เครือ่งร�ช 
บรรณ�ก�ร	 เทคโนโลยีในก�รพัฒน�ประเทศ	 
ก�รเข้�ร่วมสงคร�มโลกและกองทัพทห�รไทย 
อ�ส�ที่เข้�ไปร่วมรบในสงคร�มโลกครั้งท่ี	 ๑	 
พ.ศ.	๒๔๖๑
  ตำาหนักแดง เดิมพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช	 (รัชก�ลที่	 ๑) 
โปรดฯ	ให้สร้�งเพื่อใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระพี่น�งเธอ	สมเด็จเจ้�ฟ้�กรมพระศรีสุด�รักษ ์
ต่อม�ได้มีก�รย้�ยพระตำ�หนักแดงม�ตั้งไว้หลังพระที่นั่งศิวโมกขพิม�น	 ดังที่เห็นในปัจจุบัน 
จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของชนชั้นสูง	 ศิลปวัตถุที่เป็นเครื่องประดับบ้�น	 เช่น	 ตู ้เท้�สิงห	์ 
โต๊ะและเก้�อี้เท้�สิงห์	 โถเบญจรงค์	 หีบใส่ผ้�ของชนชั้นสูง	 ศิลปวัตถุของผู้ครอบครองตำ�หนัก 
ได้แก่	 พระแท่นบรรทม	 ฉลองพระบ�ทของสมเด็จพระศรีสุริเยนทร�บรมร�ชินีในรัชก�ลที่	 ๒ 
เป็นต้น
  พระราชมณเฑียร พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย	สมเด็จพระบวรร�ชเจ้�มห�ศักดิพลเสพ
ในสมัยรัชก�ลที่	 ๓	 โปรดเกล้�ฯ	 ให้สร้�งขึ้นเป็นท้องพระโรงใช้เป็นที่เสด็จออกขุนน�ง	ปัจจุบัน 
ใช้เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศก�รพิเศษหมุนเวียนตลอดปี
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  ห้องมุขกระสัน	 ภ�ยในพื้นท่ีห้อง 
มหรรฆภณัฑ์	 เก็บรักษ�และจัดแสดงเครื่องทอง 
ที่ได้จ�กก�รขุดค้นพบในพื้นที่จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธย�และเครื่องทองในสมัยรัตนโกสินทร์
  พระที่นั่งภิมุขมณเฑียร จัดแสดง
เคร่ืองร�ชย�นค�นห�ม	 สัปคับ	 เสลี่ยงกง	 
เสลี่ยงหิ้ว	และสีวิก�
  พระที่นั่งทักษิณาภิมุข	 เคยถูกใช้ 
เป็นที่ประทับในสมัยสมเด็จพระบวรร�ชเจ้� 
มห�ศักดิพลเสพ	ปัจจุบันจัดแสดงเครื่องก�รละเล่น	หุ่น	หัวโขน	หนังใหญ่	เครื่องแต่งก�ยละคร
เครื่องกีฬ�ไทย	หม�กรุกง�	ปี้กระเบื้อง	ตัวหวยกอขอ
  พระทีน่ัง่วสนัตพิมาน ชัน้ล่�ง	จดัแสดงเครือ่งถ้วยล้�นน�	ลพบรุ	ี เบญจรงค์ล�ยนำ�้ทอง	
เครือ่งถ้วยญีปุ่น่	และเครือ่งถ้วยยโุรป	ช้ันบน	จดัแสดงง�ช้�ง	ง�ช้�งจำ�หลกั	และเครือ่งใช้ทีท่ำ�จ�กง�ช้�ง

  พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข	 จัดแสดงของใช้ประดับมุก	 ที่สมเด็จพระเจ้�บรมวงศ์เธอ	 
เจ้�ฟ้�บริพัตรสุขุมพันธ์	กรมพระนครสวรรค์พินิต	ประท�นพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	พระนคร
  พระที่นั่งปฤษฎางคภิมุข จัดแสดงหุ่นจำ�ลองม้�	ช้�งทอง	เครื่องคช�ธ�ร	อ�วุธภัณฑ์
สมัยโบร�ณและกลองศึก
	 รวมไปถึงพระที่นั่งขน�ดย่อมและศ�ล�ทรงไทยต่�ง	 ๆ	 เช่น	ศาลาสรง ศาลาสำาราญ 
มขุมาตย์ พระทีน่ั่งมงัคลาภิเษก พระท่ีนัง่ปาฏหิารย์ิทศันยั 
	 เหตุนี้	 พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติพระนคร	 จึงมีเอกลักษณ์ท�งสถ�ปัตยกรรมไทย 
ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของเก�ะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน	

 





  พระเจดยี์ภูเขาทอง
  ศูนย์ศกึษาประวัตศิาสตร์อยุธยา
  พพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิเจ้าสามพระยา
  วัดสุวรรณดารารามราชวรวหิาร

แหล่งเรียนรู้

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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พระเจดีย์ภูเขาทอง

 

	 พระเจดีย์ภูเข�ทอง	 เป็นมห�เจดีย์สำ�คัญ	 ต้ังอยู่นอกเก�ะกรุงศรีอยุธย�ด้�นตะวันตก

เฉียงเหนือไปประม�ณ	 ๒	 กิโลเมตร	 มีคว�มสูง	 ๙๐	 เมตร	 อยู่กล�งทุ่งน�	 ส�ม�รถมองเห็น 

ได้แต่ไกล	

	 พระร�ชพงศ�วด�รสมัยอยุธย�	 กล่�วว่�	 วัดภูเข�ทอง	 สร้�งขึ้นในสมัยพระร�เมศวร	

หรือสมัยอยุธย�ตอนต้น	ประม�ณ	พ.ศ.	๑๙๓๐	และระบุว่�	ในคร�วสงคร�มที่พระเจ้�บุเรงนอง 

แห่งเมืองหงส�วดีมีชัยเหนืออยุธย�	 เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธย�	 ครั้งที่	 ๑	 พ.ศ.	 ๒๑๑๒	 นั้น 

พระเจ้�บุเรงนองยกทัพเข้�ม�ตีกรุงศรีอยุธย�ได้สำ�เร็จ	 จึงได้สร้�งพระเจดีย์ใหญ่แบบมอญขึ้นไว้

เป็นอนุสรณ์ที่วัดนี้	เรียกเจดีย์นี้ว่�	ภูเข�ทอง	เรียกวัดที่อยู่ติดกับเจดีย์นี้ว่�	วัดภูเข�ทอง
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	 พระเจดีย์ภูเข�ทองท่ีปร�กฏ 
อยู ่ในปัจจุบันสันนิษฐ�นว่�ได้รับ 
ก�รบรูณปฏสิงัขรณ์ให้เป็นมห�เจดย์ี 
ระหว่�งสมัยพระมห�ธรรมร�ช�
ถึงสมัยพระเพทร�ช�	 (ระหว่�ง	
พ.ศ.	 ๒๑๑๒	 -	 ๒๒๔๖)	 และต่อม� 
สมัยพระเจ้�บรมโกศ	 (สมัยอยุธย� 
ตอนปล�ย)	 ได้ทำ�ก�รปฏิสังขรณ์ 
องค์เจดีย์	 เปลี่ยนจ�กเจดีย์มอญ 
เป็นเจดีย์ย่อไม้สิบสอง	 ส่วนฐ�น 
เป็นศิลปะมอญเช่นเดิม	 คือ	 มีฐ�น 
ทักษิณ	 ๔	 ชั้น	 สี่ เหลี่ ยมจัตุ รัส	
โดยชั้นพ้ืนย�วด้�นละ	 ๖๙	 เมตร	 
ชั้นท่ี	 ๒	 ย�วด้�นละ	 ๖๓	 เมตร	 
ชั้นท่ี	 ๓	 ย�วด้�นละ	 ๔๙.๔	 เมตร	
และชัน้ที	่๔	ย�วด้�นละ	๓๒.๔	เมตร	

	 ทั้ง	 ๔	 ด้�นมีบันไดข้ึนไปจนถึงฐ�นทักษิณชั้นบนสุด	 บนชั้นนี้มีฐ�นสี่เหลี่ยมของ 
องค์เจดย์ีท่ีมอีโุมงค์โค้งเข้�ไปข้�งใน	มพีระพทุธรปูประดิษฐ�น	๑	องค์	สงูขึน้ไปเป็นฐ�นแปดเหล่ียม 
องค์ระฆังบัลลังก์	 ส ่วนเหนือข้ึนไป	 ท่ีเป็นปล้องไฉน	 ปลียอดลูกแก้วของเดิมได้พังไป 
ตัง้แต่ตอนต้นรตันโกสนิทร์	 แต่ได้มีก�รซ่อมแซมขึ้นใหม่ในสมัยรัฐบ�ล	 จอมพล	ป.พิบูลสงคร�ม	 
ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๙	 โดยได้ทำ�ลูกแก้วด้วยทองคำ�	 หนัก	 ๒,๕๐๐	 กรัม	 อันหม�ยถึง	 ก�รบูรณะ 
ในว�ระฉลอง	๒๕	พุทธศตวรรษ	
	 หลังก�รเสียกรุงศรีอยุธย�คร้ังท่ี	 ๒	 วัดนี้เป็นวัดร้�งเรื่อยม�	 แต่พระมห�เจดีย์ก็ยัง
เป็นสถ�นที่สำ�คัญท�งพุทธศ�สน�ที่ผู้คนเดินท�งม�กร�บไหว้	 ดังที่ปร�กฏในนิร�ศภูเข�ทอง 
ของสุนทรภู่	กวีเอกสมัยรัตนโกสินทร์	
	 ปัจจุบัน	 ท�งร�ชก�รสร้�งพระร�ช�นุส�วรีย์สมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ชทรงม้�ศึก 
ไว้ที่ถนนท�งเข้�วัด	
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 ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

	 ศูนย์ศึกษ�ประวัติศ�สตร์อยุธย�	(Ayutthaya	Historical	Study	Centre)	จัดตั้งขึ้น
โดยคว�มร่วมมือระหว่�งนักวิช�ก�รไทยและญี่ปุ่น	ในปี	พ.ศ.	๒๕๒๙	ด้วยกลุ่มนักวิช�ก�รกลุ่มนี ้
ตระหนักว่�	 อยุธย�นอกจ�กจะเป็นเมืองหลวงของสย�มท่ีมีอ�ยุยืนย�วถึง	 ๔๑๗	ปี	 ยังถือเป็น
ร�กฐ�นวัฒนธรรมของไทยสมัยใหม่	 เคยเป็นศูนย์กล�งของสังคมก�รค้�ท่ีสำ�คัญในอุษ�คเนย	์ 
ในช่วงระยะเวล�หนึ่งด้วย	สม�คมไทย	-	ญี่ปุ่น	และจังหวัดพระนครศรีอยุธย�จึงปรับปรุงบริเวณ 
ที่เคยเป็นหมู่บ้�นญี่ปุ่นเพื่อสร้�งพิพิธภัณฑ์หมู่บ้�นญี่ปุ่น	 และจัดต้ังศูนย์ศึกษ�ประวัติศ�สตร์
อยธุย�	โดยรฐับ�ลญีปุ่น่ได้ให้เงนิช่วยเหลอืแบบให้เปล่�	๙๙๙	ล้�นเยน	(ประม�ณ	๑๗๐	ล้�นบ�ท 
ในเวล�นัน้)	 เนือ่งในโอก�สทีพ่ระบ�ทสมเดจ็พระบรมชนก�ธิเบศร	 มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช
บรมน�ถบพิตร	 (รัชก�ลท่ี	 ๙)	 ทรงเจริญพระชนมพรรษ�ครบ	๖๐	พรรษ�	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 
และเพื่อเป็นที่ระลึกในโอก�สมิตรภ�พไทย	-	ญี่ปุ่น	ครบรอบ	๖๐๐	ปี
	 ศูนย์ศึกษ�ประวัติศ�สตร์อยุธย�	มีวัตถุประสงค์ไว้	๓	ประก�ร	คือ	
	 ๑.	 ให้เป็นสถ�บันวิจัยระดับช�ติด้�นอยุธย�ศึกษ�	เน้นประวัติศ�สตร์ไทยสมัยอยุธย�
	 ๒.	 เป็นพิพธิภัณฑ์แห่งช�ต	ิเร่ืองประวตัศิ�สตร์อยธุย�	โดยก�รจดัแสดงสิง่จำ�ลองต่�ง	ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศ�สตร์อยุธย�
	 ๓.	 เป็นศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดประวัติศ�สตร์อยุธย�ศึกษ�
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	 อ�ค�รของศนูย์ศกึษ�ประวตัศิ�สตร์อยธุย�	แบ่งเป็น	
๒	ส่วน	คือ
 ส่วนแรก	 เป็นส่วนหลัก	 ต้ังอยู่ในเก�ะเมืองอยุธย�
ติดกับ	มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎพระนครศรีอยุธย�
 ส่วนทีส่อง	ต้ังอยูบ่รเิวณทีเ่คยเป็นหมู่บ้�นช�วญีปุ่น่ 
ในสมัยอยุธย�	 ริมแม่นำ้�เจ้�พระย�ฝั ่งตะวันออก	 
ใกล้กับวัดพนัญเชิง
	 นิทรรศก�รหลักประกอบด้วย	๕	แนวเรื่องเกี่ยวกับ
กรุงศรีอยุธย�	ได้แก่

 	 ๑.	 ในฐ�นะเมืองร�ชธ�นี
 	 ๒.	 ในฐ�นะเป็นเมืองท่�
 	 ๓.	 ในฐ�นะเป็นศนูย์กล�งอำ�น�จท�งก�รเมอืงและ

ก�รปกครอง
 	 ๔.	 ชีวิตช�วบ้�นในสมัยก่อน
 	 ๕.	 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอยุธย�กับต่�งประเทศ

 	 ในบรรด�ก�รจัดแสดงนั้น	 มีแบบจำ�ลองบ�งชิ้น 
ที่ควรกล่�วถึง	เช่น

 	 ๑.	 ภ�พเขียนสีนำ้�มัน	 แผนผังเมืองอยุธย�จ�ก
ส�ยต�ของพ่อค้�ช�วดัตช์	 คริสต์ศตวรรษที่	 ๑๗ 
หรือ	ร�วปล�ยพุทธศตวรรษที่	๒๒
	 ๒.	 แบบจำ�ลองของพระร�ชวงัโบร�ณ	สมยัอยธุย�
วัดไชยวัฒน�ร�ม	และเพนียดคล้องช้�ง
	 ๓.	 เรือจำ�ลอง	ท้ังสำ�เภ�ของอยธุย�ซ่ึงเป็นสำ�เภ�จีน 
(สร้�งต�มรูปเขียนของญี่ปุ่น)	 เรือค�ร์แรทของสเปน	
โปรตุเกส	และเรือแกลลิออนของฮอลันด�
	 ๔.	 แผนทีแ่สดงเส้นท�งก�รค้�ท�งทะเลกบับรรด�
ประเทศต่�ง	ๆ	ในสมัยอยุธย�
	 ๕.	 แบบจำ�ลองภ�ยในวิห�รพระศรีสรรเพชญ ์
วัดพระศรีสรรเพชญ์	 ซึ่งเป็นวัดสำ�คัญของอยุธย�และ
เป็นสถ�นที่ประกอบพิธีก�รถือนำ้�พระพิพัฒน์สัตย�
	 ๖.	 แบบจำ�ลองของหมู่บ้�น	 แบบจำ�ลองภ�ยใน 
ตัวบ้�น	 และกิจกรรมสำ�คัญท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย ์
ตั้งแต่เกิดจนต�ย
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 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

	 พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	 เจ้�ส�มพระย�	 สร้�งข้ึน 
เนื่องในวโรก�สที่พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิ เบศร 
มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช	บรมน�ถบพิตร	(รัชก�ลที่	๙)	และ 
สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์	พระบรมร�ชินีน�ถ	พระบรมร�ชชนนี 
พันปีหลวง	 เสด็จพระร�ชดำ�เนินม�ทอดพระเนตรโบร�ณวัตถุ 
ที่พบจ�กกรุพระปร�งค์วัดร�ชบูรณะ	จังหวัดพระนครศรีอยุธย� 
เมื่อวันที่	๒๓	พฤศจิก�ยน	พ.ศ.	๒๕๐๐	นับเป็นพิพิธภัณฑสถ�น 
แห่งช�ติแห่งแรกของไทยที่มีรูปแบบก�รจัดแสดงแบบใหม	่ 
คือ	 นำ�โบร�ณวัตถุม�จัดแสดงจำ�นวนไม่ม�กจนเกินไปและใช้แสงสีม�ทำ�ให้ก�รนำ�เสนอ 
ดูน่�สนใจในครั้งนั้น	 พระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร	 มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช 
บรมน�ถบพิตร	 (รัชก�ลที่	 ๙)	 มีพระร�ชปร�รภกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษ�ธิก�รและอธิบด ี
กรมศิลป�กรในสมัยนั้นว่�	
 “...โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะนี้ สมควรจะได้มี
พิพิธภัณฑสถานเก็บรักษาและตั้งแสดงให้ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ หาควร
นำาไปเก็บรักษาและตั้งแสดง ณ ที่อื่นไม่...”
	 ด้วยเหตุนี้	 กรมศิลป�กรจึงได้สร้�งพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	 เจ้�ส�มพระย�ขึ้น	 
เพือ่เกบ็รกัษ�และจดัแสดงโบร�ณวตัถทีุพ่บจ�กกรพุระปร�งค์วดัร�ชบรูณะและโบร�ณวตัถอุืน่	ๆ 	 
ที่พบในจังหวัดนี้	 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้�งขึ้น	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	 จ�กเงินที่ประช�ชนขอเช่� 
พระพิมพ์จ�กกรมศิลป�กรที่ขุดได้จ�กกรุวัดร�ชบูรณะ	 เป็นเงินทั้งส้ิน	 ๓,๔๑๖,๙๒๘	 บ�ท 
และเหตุที่วัดร�ชบูรณะสร้�งข้ึนในสมัยเจ้�ส�มพระย�	 จึงทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ 
ให้อัญเชิญพระน�มสมเด็จพระบรมร�ช�ธิร�ชที่	 ๒	 (เจ้�ส�มพระย�)	 ผู้ทรงสร้�งพระปร�งค์ 
วัดร�ชบูรณะเป็นน�มพิพิธภัณฑ์	 และได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถ�น 
แห่งช�ติ	เมื่อวันที่	๒๖	ธันว�คม	พ.ศ.	๒๕๐๔
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	 อ�ค�รพิพิธภัณฑ์	 ประกอบด้วย	 ๓	 อ�ค�ร	
ได้แก่
 ๑. หมู่อาคารเรือนไทย
	 	 สร้�งคร่อมอยูบ่นแนวคลองเดมิ	จดัแสดง
เพ่ือรกัษ�รปูแบบเรอืนไทยแบบภ�คกล�ง	และจัดแสดง
สิ่งของเครื่องใช้ต่�ง	 ๆ	 ภ�ยในเรือนอ�ศัยของคนไทย 
ภ�คกล�งในอดีต
 ๒. อาคารศิลปะในประเทศไทย
	 	 จัดแสดงศิลปวัตถุสมัยต่�ง	 ๆ	 ที่พบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย�	 เช ่น	 
สมัยทว�รวดี	 (พระพุทธรูปหินประทับยืนบนเศียรพนัสบดี	 พระพุทธรูปสำ�ริดประทับยืน 
ป�งประท�นพร)	สมัยศรีวิชัย	 (เศียรพระสำ�ริด)	สมัยลพบุรี	 (พระพุทธรูปสำ�ริดป�งประท�นพร 
ป�งน�คปรก	พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร)	สมัยสุโขทัย	(เครื่องกระเบื้องเคลือบต่�ง	ๆ	โดยเฉพ�ะ 
ตุ ๊กต�สมัยเชียงแสน)	 สมัยอยุธย�	 (ฐ�นพระพุทธรูปทำ�จ�กดินเผ�	 รูปพระแม่ธรณีและ
เศียรพระพุทธส�วกทำ�จ�กดินเผ�)	 สมัยรัตนโกสินทร์	 (แผ่นหินอ่อนจำ�หลักเร่ืองร�มเกียรต์ิ	
จ�กวัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชมห�วิห�ร)
 ๓. อาคารตึกเจ้าสามพระยา
	 	 เป็นอ�ค�รหลักที่สำ�คัญที่สุด	เพร�ะเก็บศิลปวัตถุอยุธย�ชิ้นสำ�คัญ	ดังนี้

  ชั้นล่าง
	 	 เศียรพระพุทธรูปสำ�ริด
ขน�ดใหญ่จ�กวัดธรรมกิร�ช	เป็นศลิปะ
แบบอู่ทอง	 ซึ่งนอกจ�กแสดงให้เห็น
ก�รบรรลุถึงคว�มงดง�มต�มลักษณะ
พุทธศิลป์	 ยังแสดงให้เห็นถึงคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถ	เรื่องโลหะและก�รหล่อ 
โลหะของช่�งสมัยอยุธย�
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	 	 แนวตู้กระจกท�งด้�นขว�มือของห้องโถงชั้นล่�ง	 มีก�รจัดแสดงพระพุทธรูป 
หล�ยสกลุช่�ง	และหล�ยแบบท่ีพบในองค์พระมงคลบพติรและทีไ่ด้ม�จ�กวดัร�ชบรูณะ	เศษปนูป้ัน 
ศิลปะแบบอยุธย�ที่ประดับเจดีย์วัดมห�ธ�ตุ	เช่น	ครุฑ	และสุครีพถอนต้นรัง
	 	 พระพุทธรูปทว�รวดีขน�ดใหญ่ที่เคลื่อนย้�ยม�จ�กวัดหน้�พระเมรุ	 เช่นเดียวกับ 
พระประธ�นในวิห�รเขียนของวัดหน้�พระเมรุ	 เครื่องปั้นดินเผ�ชิ้นขน�ดเล็กที่จัดแสดงอยู่	 เช่น	
คนอุ้มเด็กและไก่	ช�วต่�งช�ติ	กับสุนัข	เป็นต้น	

    

  

	 	 ส่วนแนวด้�นซ้�ยมอืของโถงชัน้ล่�ง	จดัแสดงเครือ่งไม้จำ�หลกัต่�ง	ๆ 	เช่น	ทว�รบ�ล 
ประตูไม้จ�กวดัพระศรสีรรเพชญ์	บ�นประตไูม้ล�ยพรรณพฤกษ�จ�กวดัวหิ�รทอง	และหน้�บนัไม้
จำ�หลักรูปน�ร�ยณ์ทรงสุบรรณแวดล้อมด้วยอสูร	เป็นต้น
	 	 เชิงบันไดสุดห้องโถง	 จัดแสดงหัวเรือรูปครุฑไม้แกะสลัก	 เป็นตัวอย่�งของหัวเรือ
รูปสัตว์ต่�ง	ๆ	ที่ใช้กันในสมัยอยุธย�
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  ชั้นบน
	 	 จัดแสดงข้�วของต่�ง	 ๆ	 ตั้งแต่เครื่องเคลือบหล�ยสกุล	 จ�กหล�ยประเทศ	 
เศียรพระและพระพุทธรูป	แบบจำ�ลองอ�ค�ร	 เครื่องปั้นดินเผ�	ภ�พพระบฏเขียนสี	 ธรรม�สน์	 
ไม้แกะสลัก	และตู้พระธรรมที่งดง�มจำ�นวนหล�ยใบ	และที่สำ�คัญที่สุด	คือ	ห้องที่อยู่ปล�ยโถง
ทั้งสองห้อง	ได้แก่
   ห้องมหาธาตุ	 จัดแสดงเครื่องทองและพระบรมส�รีริกธ�ตุท่ีพบอยู่กับกรุบรรจุ
พระบรมส�รีริกธ�ตุ	 มีแผนภ�พอธิบ�ยให้เข้�ใจถึงลักษณะก�รประดิษฐ�นพระธ�ตุที่ถือกันว่�
สำ�คัญที่สุดของอ�ณ�จักรอยุธย�	 อีกทั้งยังได้จัดแสดงผอบทั้งเจ็ดชั้นที่บรรจุพระธ�ตุ	 โดยได ้
จัดแสดงให้เห็นองค์พระธ�ตุอีกด้วย
  ห้องราชบูรณะ	 จัดแสดงศิลปวัตถุที่ค้นพบภ�ยในกรุของวัดร�ชบูรณะ	 ซ่ึงเป็น
ทองคำ�และอญัมณีท้ังหมด	เช่น	พระแสงขรรค์ชยัศร	ีแผ่นทองดุนล�ยนนูประกอบเป็นองค์จำ�ลอง 
ของพระปร�งค์	 เครื่องร�ชกกุธภัณฑ์ขน�ดย่อ	 กรองพระศอ	 สังว�ลทับทรวง	 สร้อยพ�หุรัด	
ทองพระกร	 ซึ่งเป็นทองประดับอัญมณี	 จุลมงกุฎใช้ครอบมุ่นมวยผมของบุรุษ	 ส่วนของสตรี 
เป็นเส้นทองขน�ดเลก็ม�ก	ถกัเป็นต�ข่�ยโปร่งครอบศรีษะของสตรี	หมวดเครือ่งร�ชปูโภคย่อส่วน	 
เป็นรูปภ�ชนะต่�ง	ๆ	 เช่น	ผอบ	กระปุก	ถ�ด	พ�น	หีบ	ภ�ชนะ	รูปหงส์ทั้งตัว	ตลับขน�ดเล็ก 
เป็นแมลงทับและช้�งทรงเครื่องนั่งหมอบชูงวง	 พวงอุบะหรือช่อดอกไม้	 เครื่องทองเหล่�นี้	
นอกจ�กคว�มงดง�มในเชงิศลิปะแล้ว	ยงัสะท้อนให้เหน็คว�มมัง่คัง่ของร�ชสำ�นกัอยธุย�อกีด้วย
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 วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

	 วัดสุวรรณด�ร�ร�มร�ชวรวิห�ร	 ตั้งอยู่ในเขตเก�ะเมืองพระนครท�งทิศตะวันออก 
เฉียงใต้	 ใกล้กับป้อมเพชร	 เป็นวัดท่ีพระร�ชบิด�ของพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลก
มห�ร�ช	 น�มเดิม	 “ทองดี”	 สร้�งข้ึนในสมัยอยุธย�ตอนปล�ย	 รัชสมัยสมเด็จพระเจ้�ท้�ยสระ	 
ที่ตั้งของวัดสุวรรณด�ร�ร�มในสมัยอยุธย�	กล่�วได้ว่�ตั้งอยู่ในเขตย่�นก�รค้�และชุมชนช�วจีน 
ย่�นฝั่งตรงข้�มเป็นชุมชนก�รค้�ของช�วจีนแถบป�กคลองข้�วส�ร	 ป�กคลองสวนพลู	 และ 
วัดพนัญเชิง	 ส่วนคุ้งโค้งนำ้�บริเวณนี้ของแม่นำ้�ป่�สัก	 คือ	 ท่�จอดเรือสำ�เภ�	 เป็นทำ�เลทำ�ก�รค้�
ระหว่�งอ�ณ�จักร
	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๓๑๐	 กรุงศรีอยุธย�เสียแก่พม่�	 วัดว�อ�ร�มและบ้�นเมืองภ�ยใน 
กำ�แพงเมืองถูกเผ�	 ทำ�ให้วัดสุวรรณด�ร�ร�มร�ชวรวิห�ร	 ถูกทำ�ล�ยเหลือเพียงซ�ก 
ต่อม�เมื่อมีก�รสถ�ปน�ร�ชวงศ์จักรีที่กรุงเทพมห�นครแล้ว	 ได้มีก�รบูรณปฏิสังขรณ  ์
วดัสวุรรณด�ร�ร�มร�ชวรวหิ�ร	ในฐ�นะเป็นวดัสำ�คญัของร�ชวงศ์เรือ่ยม�สบืเนือ่งจนถงึปัจจบุนั	
โดยได้รับก�รขึ้นทะเบียนเป็นโบร�ณสถ�นเมื่อวันที่	๘	มีน�คม	๒๔๗๘	เป็นอ�ร�มหลวงชั้นเอก
ชนิดร�ชวรวิห�ร
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	 ในปี	พ.ศ.	๒๓๒๘	เมื่อพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช	(รัชก�ลที่	๑) 
และสมเด็จพระบวรร�ชเจ ้�มห�สุรสิงหน�ท	 (วังหน้�)	 ได ้ทรงปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ 
ทั้งพระอ�ร�ม	 โดยรวบรวมช่�งจ�กกรุงเก่�ม�ออกแบบสร้�งและพระร�ชท�นน�มว่�	 
“วัดสุวรรณด�ร�ร�ม”	 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระร�ชบิด�และพระร�ชม�รด�	ต่อม�	 พระบ�ท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้�นภ�ลัยทรงเสวยร�ชสมบัติ	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๕๒	 ได้ทรงโปรดฯ 
ให้สร้�งศ�ล�ก�รเปรียญเป็นศ�ล�ดินก่ออิฐถือปูนเพ่ิมเติมขึ้นอีกหลังหนึ่ง	 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ	 
พ.ศ.	 ๒๓๙๓	 ในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระนั่งเกล้�เจ้�อยู่หัวได้ทรงสร้�งศ�ล�ก�รเปรียญ 
ต่อจ�กรัชก�ลที่	๒	จนเสร็จสมบูรณ์และซ่อมภ�พเขียนในพระอุโบสถที่ชำ�รุดให้บริบูรณ์

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๐๖	 พระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ ้�อยู ่หัว	 (รัชก�ลที่ 	 ๔)	 
ได้ทรงสร้�งพระเจดย์ีใหญ่และพระวหิ�รขึน้อกีหนึง่หลงั	ทรงโปรดฯ	ให้ช่�งจำ�ลองพระแก้วมรกต 
ทำ�ด้วยศิล�ไปประดิษฐ�นไว้ในพระวิห�ร	และทรงสร้�งกำ�แพงแก้วก่ออิฐถือปูนล้อมอยู่โดยรอบ 
เป็นสัดส่วน	 สร้�งกำ�แพงช้ันนอก	 มีท�งเข้�ออกทำ�ไว้เป็นระยะ	 ๆ	 ด้�นหลัง	 ๒	 ประตู	 
ด้�นหน้�	๑	ประตู	ด้�นเหนือกับใต้ด้�นละ	๑	ประตู	ประดับลวดล�ยตรงกล�งซุ้มประตูด้�นบน
เป็นมห�มงกุฎ	ซึ่งเป็นตร�เครื่องหม�ยประจำ�รัชก�ล	และสร้�งโรงครัว	๑	หลัง
	 ในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว	(รัชก�ลที่	๕)	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๔๑	 
ได ้ทรงปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ	 ศ�ล�ก�รเปรียญ	 รวมทั้งกุฏิสงฆ์ด ้วย	 ถึงสมัยรัชก�ล 
พระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�เจ้�อยู่หัว	 (รัชก�ลที่	 ๖)	 ทรงโปรดเกล้�ฯ	 ให้เปลี่ยนหลังค� 
พระอุโบสถและพระวิห�รเป็นกระเบื้องเคลือบ	 ซ่อมภ�พในพระอุโบสถ	 คร้ันในรัชสมัย 
พระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว	 (รัชก�ลที่	 ๗)	 โปรดเกล้�ฯ	 ให้พระย�อนุศ�สน์จิตรกร 
เขียนภ�พพระร�ชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ชไว้ที่ผนังวิห�ร
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	 พระบ�ทสมเดจ็พระบรมชนก�ธเิบศร	

มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช	 บรมน�ถบพิตร 

ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 ให้ปฏิสังขรณ  ์

พระอุโบสถ	 ของท�งวัด	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๗	 

และเสดจ็พระร�ชดำ�เนนิทรงยกช่อฟ้�พระอโุบสถ	 

เมื่อวันที่	๑๒	มิถุน�ยน	พ.ศ.	๒๕๑๑	พร้อมกันนี ้

ได้พระร�ชท�นพระร�ชทรัพย์

	 ในปัจจุบัน	 อ�ค�รสำ�คัญของวัด	 คือ	 

พระอโุบสถ	และพระวหิ�ร	ตัง้อยูคู่ก่นั	ด้�นหลงั 

พระวิห�รมีเจดีย์ประธ�นทรงระฆังขน�ดใหญ่	

นอกจ�กนี้มีสิ่งต่�ง	ๆ	ที่น่�ชม	ดังนี้	

	 พระอุโบสถ	 เป็นอ�ค�รก่ออิฐถือปูน 

ต�มลักษณะของสถ�ปัตยกรรมแบบ	 สมัย

อยุธย�ตอนปล�ย	 คือ	 มีฐ�นอ่อนโค้งคล้�ย

เรือสำ� เภ�	 หน ้�ต ่�งประตูลงรักป ิดทอง 

ปัจจุบันทองที่หน้�ต่�งลอกหมดแล้วคงเหลือ 

แต่ที่ประตู	 หน้�บันสลักไม้เป็นรูปน�ร�ยณ ์

ทรงครุฑ	รอบ	ๆ 	อุโบสถมีเสม�คู่	ภ�ยในอุโบสถ 

มีพระประธ�นป�งม�รวิชัย	เพด�นประดับด�ว 

ผนังมีภ�พจิตรกรรมภ�พเทพชุมนุมใหญ่	 เช่นเดียวกับที่ผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์	 ผนังส่วนบน 

ท�งด้�นล่�งเขียนเรื่องทศช�ติช�ดกและสุวรรณส�มช�ดกไว้รอบ	สภ�พค่อนข้�งสมบูรณ์
	 พระวิห�รที่สร้�งในสมัยพระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู ่หัว	 (รัชก�ลที่	 ๔) 
ฐ�นวิห�รมีลักษณะเป็นเส ้นตรง	 ไม ่ใช ่ฐ�นอ่อนโค้งแบบอุโบสถ	 มีจิตรกรรมฝ�ผนัง 
เขียนโดยพระย�อนุศ�สน์จิตรกร	(จันทร์	จิตรกร)	ในสมัยพระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว 
(รัชก�ลที่	 ๗)	 เป็นภ�พพระร�ชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ช	 ภ�พเหล่�นี้ 
ถูกเผยแพร่เสมือนหนึ่งภ�พประวัติศ�สตร์ก�รกู ้เอกร�ชของกรุงศรีอยุธย�จ�กพม่�	 เช่น 
ภ�พสมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ชสมัยเป็นองค์ประกันอยู ่ เมืองหงส�วดีและเล่นชนไก่ 
กับมังส�มเกียด	 ภ�พก�รปีนค่�ยพม่�	 ภ�พก�รกระทำ�ยุทธหัตถีกับพระมห�อุปร�ช�	 และ 
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ภ�พก�รทำ�พิธีปฐมกรรมพระย�ละแวก	 กษัตริย์กัมพูช�	 ซ่ึงคล�ดเคล่ือนจ�กข้อเท็จจริง 
ท�งประวัติศ�สตร์	 เป็นต้น	 (ต�มข้อมูลท�งประวัติศ�สตร์	 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ช 
ตีเมืองละแวกได ้ 	 พระย�ละแวกได ้ เสด็จหนีไปเมืองล�ว	 ห�ได้ถูกกระทำ�ปฐมกรรม 
หรือถูกตัดพระเศียร	เพื่อนำ�โลหิตม�ล้�งพระบ�ทสมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ชไม่)

	 จิตรกรรมฝ�ผนังภ�ยในวิห�รวัดสุวรรณด�ร�ร�มร�ชวรวิห�ร	 แสดงให้เห็นถึงก�รนำ� 
รูปแบบศิลปกรรมตะวันตกผสมผส�นกับศิลปวัฒนธรรมไทย	 เปลี่ยนแปลงขนบก�รว�ดภ�พ	
กล่�วคือ	เนื้อห�ภ�พว�ดในวิห�รแตกต่�งจ�กที่พบต�มพุทธสถ�นต่�ง	ๆ	ซึ่งมักจะเป็นเรื่องร�ว 
ท�งพุทธศ�สน�	 เปลี่ยนม�เป็นเรื่องร�วพระร�ชประวัติและพระร�ชกรณียกิจที่สำ�คัญของ 
วีรกษัตริย์ไทย	คือ	สมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ช

	 เจดีย์ประธ�นเป็นเจดีย์ทรงระฆัง	 ตั้งอยู่บนล�นประทักษิณล้อมรอบด้วยเจดีย์ร�ย 
แบบย่อมุม	 ๑๐	 องค์	 ภ�ยในวัดยังมีหอระฆังตั้งอยู่ด้�นหน้�อุโบสถฝั ่งท�งทิศตะวันออก 
เฉียงใต้	สถ�ปัตยกรรมแบบตะวันตก	 เป็นหอเล็ก	ๆ	ทรงสี่เหลี่ยมสองชั้น	ก่ออิฐถือปูน	ชั้นล่�ง 
เจ�ะช่องประตูเป็นรูปกลีบบัว	 สันนิษฐ�นว่�สร้�งสมัยพระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว 
(รัชก�ลที่	 ๔)	 ท้ังมีแท่นพระศรีมห�โพธิ์	 เป็นแท่นปูนปั ้นตกแต่งด้วยกระเบื้องหินอ่อน 
ทรงแปดเหลี่ยมฐ�นบัวควำ่�และบัวหง�ย	 เป็นที่ประดิษฐ�นพระศรีมห�โพธิ์ที่ได้ม�จ�ก 
ประเทศอินเดีย	โดยพระองค์ทรงนำ�ม�ปลูกไว้บริเวณด้�นหน้�ของอุโบสถ	





สิ่งที่ได้เรยีนรู้

จากแหล่งเรยีนรู้ทางประวัตศิาสตร์

ส่วนที ่๓





  อาคารนทิรรศน์รัตนโกสนิทร์

  วัดราชนัดดารามวรวหิาร

  วัดเทพธดิารามวรวหิาร

  พพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิพระนคร

  วัดพระเชตุพนวมิลมังคลารามราชวรมหาวหิาร

สิ่งที่ได้เรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

เกาะรัตนโกสินทร์
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 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

	 ก�รศึกษ�แหล่งเรียนรู้	 ณ	 อ�ค�รนิทรรศน์รัตนโกสินทร์	 ทำ�ให้ได้เรียนรู ้ประวัติ 
คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญของสถ�นที่ต่�ง	ๆ	บริเวณเก�ะรัตนโกสินทร์	ดังนี้

 ๑. ถนนราชดำาเนิน
	 สิ่งที่ได้เรียนรู ้	 คือ	 ถนนร�ชดำ�เนินเป็นถนนที่สร้�งขึ้นในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้�เจ้�อยูห่วั	(รชัก�ลที	่๕)	เพือ่เช่ือมระหว่�งพระบรมมห�ร�ชวงักบัพระร�ชวงัดุสิต 
แบ่งเป็น	 ๓	 ส�ย	 คือ	 ถนนร�ชดำ�เนินใน	 ถนนร�ชดำ�เนินกล�ง	 และถนนร�ชดำ�เนินนอก 
พระองค์มีพระร�ชประสงค์ให้สองฟ�กฝั่งถนนเป็นวังขน�ดเล็กและสถ�นท่ีร�ชก�รเท่�นั้น	 
มิให้ทำ�เป็นย่�นก�รค้�	ตึกแถวหรือร้�นค้�เล็ก	ๆ	จึงให้ปลูกต้นมะฮอกก�นีริมถนนไว้ทั้งสองฝั่ง	
ต่อม�ได้ตัดทิ้งและสร้�งเป็นอ�ค�รรูปทรงสมัยใหม่	เรียกว่�	อ�ค�รยุคหลังสงคร�มโลก
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 ๒. ย่านชุมชนและผลิตผลที่สำาคัญ
	 สิ่งที่ได้เรียนรู้	คือ	บริเวณเก�ะรัตนโกสินทร์	มีชุมชนที่สำ�คัญอยู่นอกเขตพระร�ชฐ�น 
หล�ยชุมชน	ประกอบด้วย
 ชุมชนดั้งเดิม	 เป็นที่ที่ข ้�ร�ชบริพ�ร	 ประช�ชนท่ีอพยพม�จ�กกรุงศรีอยุธย�
เข้�ม�ตั้งบ้�นเรือนถิ่นฐ�นรวมหมู่กันอยู่เป็นกลุ่ม	 ๆ	 เป็นชุมชนรอบพระร�ชฐ�น	 แต่ละชุมชน 
มภีมูปัิญญ�	คว�มรู	้คว�มส�ม�รถ	คว�มชำ�น�ญ	และก�รฝีมอื	ทัง้ในด้�นง�นช่�ง	ศลิปะ	หตัถกรรม	
ก�รทำ�อ�ห�รและผลิตภัณฑ์ต่�ง	 ๆ	 ชุมชนเหล่�นี้จึงเป็นแหล่งผลิตง�นฝีมือส่งให้แก่ร�ชสำ�นัก	 
เช่น	 บ้�นนำ้�อบ	 -	 ทำ�อบไทย	 บ้�นดินสอ	 -	 ทำ�ดินสอพอง	 บ้�นล�น	 -	 ทำ�ผลิตภัณฑ์จักส�น 
จ�กใบล�น	 บ้�นธูป	 -	 ทำ�ธูป	 บ้�นช่�งทอง	 -	 ทำ�เครื่องประดับและเครื่องใช้จ�กทองคำ�	 
บ้�นบ�ตร	-	ทำ�บ�ตร	บ้�นกรงนก	-	ทำ�กรงนก	บ้�นพ�นถม	-	ทำ�เครื่องถม	บ้�นครัว	-	ทำ�ผ้�ไหม
 ชุมชนต่างชาติ	 ที่ เข ้�ม�พึ่งพระบรมโพธิสมภ�รต้ังแต่สมัยพระบ�ทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟ ้ �จุ ฬ� โลกมห�ร�ช	 
(รัชก�ลที่	๑)	 เช่น	มอญ	ล�ว	ทว�ย	พม่�	
อินเดีย	ซึ่งพระมห�กษัตริย์ทรงโปรดฯ	ให ้
ม�ตั้งถิ่นฐ�นอยู ่รอบนอกพระร�ชฐ�น
และประกอบอ�ชีพทำ�ม�ห�กินต�มที่
ตนเองมีคว�มถนัดของแต่ละชุมชน
 ชุมชนชาวยุโรป ท่ีเข้�ม�ติดต่อ 
ค้�ข�ย	 เผยแผ่ศ�สน�และเจริญสัมพันธ 
ไมตรกัีบไทย	เช่น	องักฤษ	โปรตเุกส	ฮอลนัด�	
สเปน	ฝรั่งเศส	อเมริก�	ฯลฯ	ได้รับอนุญ�ต
ให้ตั้งชุมชนในสย�มประเทศ	 ช�วยุโรป 
ที่เข้�ม�	 เช่น	 พระสังฆร�ชปัลเลอกัวซ	์ 
หมอบรดัเลย์	หมอสมธิ	เซอร์จอห์น	เบ�ว์รงิ 
บคุคลเหล่�น้ีคอืผูม้บีทบ�ทสำ�คญัในก�รนำ� 
วัฒนธรรมตะวันตกเข้�ม�สู่สังคมไทย	
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 ๓. ความเหมือน - ความแตกต่าง
	 จ�กก�รศึกษ�นิทรรศก�รกรุงรัตนโกสินทร์ที่อ�ค�รนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้เรียนรู้ 
คว�มเหมือนและคว�มแตกต่�งของกรุงเทพมห�นครกับกรุงศรีอยุธย�	ดังนี้

 ความเหมือน 
 	 ศิลปะ	 สถ�ปัตยกรรม	 วัฒนธรรม	 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีคว�มคล้�ยคลึงกับ
กรุงศรีอยุธย�
 	 ก�รสร้�งวัด	เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวท�งจิตใจของประช�ชน
 	 มีชัยภูมิที่เหม�ะสม	อยู่ริมแม่นำ้�
 	 เมืองหลวงมีลักษณะเป็นเก�ะ	แม่นำ้�ล้อมรอบ
 	 คว�มจงรักภักดีของผู้คนที่มีต่อสถ�บันพระมห�กษัตริย์
 	 มีศ�สน�พุทธเป็นศ�สน�ประจำ�ช�ติ

 ความแตกต่าง
 	 กรุงศรีอยุธย�ใช้แม่นำ้�	๓	ส�ยเป็นปร�ก�ร	แต่กรุงเทพมห�นครสร้�งป้อมปร�ก�ร 
ขึ้นรอบ	ๆ	พระนคร
 	 กรุงศรีอยุธย�มีพระมห�กษัตริย์รวม	 ๕	 ร�ชวงศ์	 เป็นร�ชอ�ณ�จักรย�วน�นถึง	 
๔๑๗	ปี	กรุงเทพมห�นครมีเพียง	๑	ร�ชวงศ์	อ�ยุเกินกว่�	๒๐๐	ปี
 	 กรุงเทพมห�นครตัง้อยูใ่กล้ทะเลม�กกว่�กรงุศรอียธุย�	ทำ�ให้ส�ม�รถตดิต่อค้�ข�ย 
กับต่�งประเทศท�งทะเลได้สะดวกยิ่งขึ้น
 	 วิถีก�รดำ�เนินชีวิตช�วอยุธย�มีคว�มเรียบง่�ย	อยู่ครอบครัวใหญ่	ในวงศ์เครือญ�ติ	 
พ่ึงพ�อ�ศัยซึ่งกันและกัน	 กรุงเทพมห�นครมีลักษณะครอบครัวเดี่ยว	 คว�มห่�งเหินระหว่�ง 
เครือญ�ติมีม�กขึ้น	
 	 คว�มสะดวกสบ�ย	คว�มเจรญิ	กรงุเทพมห�นครมคีว�มเจริญม�กในด้�นเทคโนโลยี
ก�รคมน�คมที่รวดเร็ว	สะดวกสบ�ย	และมีพ�หนะในก�รเดินท�งที่หล�กหล�ย
  ระบบก�รปกครอง	 สมัยกรุงศรีอยุธย�เป็นระบอบสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์ 
กรุงเทพมห�นครเป็นก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
 	 ระบบวัน	 เวล�	 กรุงศรีอยุธย�ใช้ก�รนับเดือนแบบจันทรคติ	 กรุงเทพมห�นคร
นับแบบสุริยคติ	 กรุงศรีอยุธย�นับเวล�เป็นย�ม	 เช่น	 ย�มหนึ่ง	 ย�มสอง	 กรุงเทพมห�นคร
นับเวล�เป็นน�ที/	ชั่วโมง
 	 วัฒนธรรม	กรงุศรอียธุย�	ยงัมวีฒันธรรมแบบไทยด้ังเดิมอยูม่�ก	แต่กรงุเทพมห�นคร
เริ่มเปิดรับวัฒนธรรมของต่�งช�ติ	ทั้งยุโรป	อเมริก�	ญี่ปุ่น	เก�หลี	เข้�ม�ม�กม�ย	
 	 พ้ืนที่ประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธย�มีคว�มกว้�งใหญ่ไพศ�ล	มีประเทศร�ชม�ก 
เพร�ะมกี�รทำ�สงคร�มเพือ่ขย�ยอ�ณ�เขต	แต่สมยักรุงเทพมห�นครพ้ืนทีล่ดลงม�ก	ด้วยเหตุผล 
ก�รรุกร�นของประเทศท�งตะวันตก	 (สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น)	 และก�รทำ�สนธิสัญญ�	 
กำ�หนดเขตแดนกับต่�งช�ติ
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๔. แนวทางการจัดการเรียนรู้

 การนำาผู้เรียนมาเรียนรู้ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มีแนวก�รดำ�เนินง�น 
ดังนี้
 	ว�งแผน	โดยก�รจัดทำ�โครงก�ร	ของบประม�ณ	ขออนุญ�ตผู้ปกครอง
 	ติดต่อประส�นง�นกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์	 เพื่อกำ�หนดและจองวัน	 เวล�	 
และวิทย�กรในก�รเข้�ชม
 	จัดทำ�สมุดบันทึกก�รเรียนรู้	ใบง�น	แผนที่ก�รศึกษ�สำ�หรับผู้เรียน
 	นำ�ผู้เรียนเข้�ชมต�มวัน	 เวล�	 และเส้นท�งท่ีกำ�หนด	 โดยให้ผู้เรียนจดบันทึก
คว�มรู้ที่ได้รับลงในสมุดบันทึกก�รเรียนรู้และใบง�น
 	แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนตอบคำ�ถ�มสะท้อนก�รเรียนรู้	 และสรุปคว�มรู้ต�มหัวข้อ
ที่กำ�หนดให้
 	จัดทำ�เป็นเอกส�รคว�มรู้เผยแพร่แก่ผู้อื่นต่อไป

	 ทั้งนี้ 	 อ�จใช้กระบวนก�ร	 PDCA	 ในก�รนำ�ผู ้ เรียนม�เรียนรู ้ 	 ณ	 อ�ค�ร 
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์	โดยดำ�เนินก�ร	ดังนี้

 P	-	Plan ประชุมว�งแผน	ติดต่อประส�นง�น	เตรียมกิจกรรมก�รเรียนรู้แก่ผู้เรียน

 D	 -	 Do	 แจ้งจุดประสงค์ก�รเรียนรู้แก่ผู้เรียน	 อธิบ�ยคว�มรู้พื้นฐ�น	 นำ�ผู้เรียน
ไปแหล่งเรียนรู้	และบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้	

 C	 -	 Check	 ตรวจสอบคว�มเข้�ใจในเนื้อห�ส�ระ	 สมุดบันทึกก�รเรียนรู้	 ใบง�น	 
ใบกิจกรรม	รวมถึงสอบถ�มคว�มพึงพอใจของผู้เรียน

 A	-	Act	สรปุผลก�รดำ�เนนิก�ร	ประชมุคณะทำ�ง�น	เพือ่ว�งแผน/	แก้ไขก�รทำ�ง�น
ครั้งต่อไป
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 วัดราชนัดดารามวรวิหาร 

	 จ�กก�รไปศึกษ�วัดร�ชนัดด�ร�มวรวิห�ร	ได้เรียนรู้สิ่งต่�ง	ๆ	ดังนี้
	 วัดร�ชนัดด�ร�มวรวิห�ร	 เป็นวัดที่ ต้ังอยู ่ในเขตพระนคร	 สร้�งข้ึนในรัชสมัย 
พระบ�ทสมเด็จพระนั่งเกล้�เจ้�อยู ่หัว	 (รัชก�ลที่	 ๓)	 เพื่อเป็นก�รเฉลิมพระเกียรติแก ่
พระเจ้�หล�นเธอ	พระองค์เจ้�หญิงโสมนัสวัฒน�วดี	พระร�ชนัดด�ร�ม	โดยโปรดให้สร้�งโลหะ
ปร�ส�ทแทนก�รสร้�งเจดีย์ที่เป็นพระเพณีนิยม	จึงเป็นโลหะปร�ส�ทแห่งแรกของประเทศไทย
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 เอกลักษณ์สำาคัญของวัดราชนัดดารามวรวิหาร คือ	 ศิลปะที่ปร�กฏภ�ยในวัด
เป็นศิลปะผสมผส�นระหว่�งไทยกับจีน	อ�ค�รและสถ�ปัตยกรรมที่สำ�คัญภ�ยในวัด	เช่น
	 โลหะประส�ท	 มีทั้งหมด	 ๗	 ชั้น	 ยอดโลหะ	 ๓๗	 ยอด	 ที่ครอบยอดปร�ส�ททำ�ด้วย 
ทองเหลือง	ส่วนหลังค�ทำ�ด้วยทองแดง	ยอดที่สูงที่สุดบรรจุพระบรมส�รีริกธ�ตุ	
	 พระอุโบสถ	 สร้�งในแนวขว�งตะวัน	 หันหน้�ไปท�งทิศเหนือ	 ภ�ยในอุโบสถ 
มีภ�พจิตรกรรมฝ�ผนังเป็นจักรร�ศี	และภ�พจิตรกรรมจำ�ลอง	๓	ภพภูมิ	คือ	สวรรค์	โลกมนุษย์	
และนรก	 ซึ่งแตกต่�งจ�กวัดอื่น	 ๆ	 ท่ีส่วนใหญ่จะเป็นภ�พพุทธประวัติทศช�ติ	 ประตูท�งเข้� 
ด้�นบนเป็นภ�พก�รเสด็จลงม�จ�กสวรรค์ของพระพุทธเจ้�	 หลังจ�กทรงโปรดพระม�รด� 
ในวันเทโวโรหณะ	ประตูด้�นหน้�เป็นภ�พทว�รบ�ล	เป็นศิลปะผสมผส�นไทยกับจีน
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 วัดเทพธิดารามวรวิหาร 

	 จ�กก�รไปศึกษ�ที่วัดเทพธิด�ร�มวรวิห�ร	ได้เรียนรู้สิ่งต่�ง	ๆ	ดังนี้
	 พระบ�ทสมเด็จพระนั่งเกล้�เจ้�อยู่หัว	 (รัชก�ลที่	 ๓)	 สร้�งวัดนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระเจ้�ลูกเธอ	 พระองค์เจ้�หญิงวิล�ศ	 พระปิยร�ชธิด�	 ซึ่งเป็นพระร�ชธิด�ที่ทรงโปรดยิ่ง	 
และพระร�ชท�นน�มว่�	วัดเทพธิด�ร�มวรวิห�ร
 ความโดดเด่นทีแ่ปลกกว่าวดัอืน่	คอื	อโุบสถ	วหิ�ร	ศ�ล�ก�รเปรียญ	ไม่มช่ีอฟ้�ใบระก�	
เป็นศลิปะไทยผสมจนีและยโุรป	พระประธ�นในพระอโุบสถทำ�ด้วยศลิ�ข�ว	แท่นทีป่ระทบัจำ�ลอง
ม�จ�กบุษบกม�ล�	มีตุ๊กต�ศิล�แกะสลักแบบจีนเป็นเครื่องประดับวัด

 

 ความรู้ใหม่ที่ได้จากการชมวัดเทพธิดารามวรวิหาร
	 สุนทรภู ่เกิดที่วังหลัง	 พื้นที่คลองบ�งกอกน้อย	 ในช่วงรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช	 (รัชก�ลท่ี	 ๑)	 บรรพบุรุษของท่�นเป็นข้�ร�ชบริพ�รตั้งแต ่
สมัยกรุงศรีอยุธย�	แม่ของสุนทรภู่เป็นพระนมของพระเจ้�ลูกเธอในกรมพระร�ชวังหลัง
	 สุนทรภู่ใช้ชีวิตช่วงวัยหนุ่มในรั้ววังหลัง	 เมื่อเติบโตขึ้นก็เข้�ม�รับร�ชก�รในวังหลวง 
แล้วบวชที่วัดเทพธิด�ร�มวรวิห�รถึง	 ๑๘	 ปี	 เมื่อสึกออกม�ไปรับร�ชก�รที่วังหน้�	 
ปัจจุบันท�งวัดได้จัดกุฏิของสุนทรภู่เป็นพิพิธภัณฑ์
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แนวทางการจัดการเรียนรู้

การสอนแบบโครงงานทางประวัติศาสตร์ โดยกำ�หนดประเด็น	ดังนี้
	 ๑.	ประเด็นก�รศึกษ�	(หัวข้อ/	ชื่อโครงง�น)	
	 ๒.	ที่ม�และคว�มสำ�คัญ	
	 ๓.	สมมุติฐ�นก�รศึกษ�	
	 ๔.	วัตถุประสงค์ก�รศึกษ�	
	 ๕.	วิธีก�รสืบค้น	
	 ๖.	หลักฐ�น	ร่องรอยในก�รศึกษ�	
	 ๗.	ก�รประเมินคุณค่�	คว�มน่�เชื่อถือของหลักฐ�นต่�ง	ๆ
	 ๘.	ผลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล	ก�รสรุปผล	
	 ๙.	แหล่งอ้�งอิง
	 นอกจ�กน้ี	 อ�จให้ผู ้เรียนทำ�โครงง�นต�มคว�มสนใจของตนเอง	 โดยอ�จ 
ให้ทำ�ง�นเป็นกลุ่ม	 เลือกประเด็นท�งประวัติศ�สตร์ที่สนใจหรือต้องก�รรู้ม�ทำ�โครงง�น	
เช่น	 ประวัติคว�มเป็นม�ของวัด	 ศิลปกรรมภ�ยในวัด	 พุทธศิลป์	 คว�มเชื่อคว�มศรัทธ�
ของประช�ชน

การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
	 -		ติดต่อประส�นง�นกับเจ้�หน้�ที่ของแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง
	 -		ติดต่อวิทย�กร	ผู้ให้คว�มรู้	
	 -		ว�งแผนและเตรียมคว�มพร้อมในก�รศึกษ�แหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน	
	 -	 นำ�ผู้เรียนไปศึกษ�เรียนรู้	 ณ	 แหล่งเรียนรู้วัดร�ชนัดด�ร�มวรวิห�ร	 และ 
วัดเทพธิด�ร�มวรวิห�ร
	 -		ศึกษ�ต�มแผนที่กำ�หนดไว้	
	 -	 สรุปข้อมูล	 เร่ืองร�วท�งประวัติศ�สตร์	 สะท้อนองค์คว�มรู้และคว�มรู้สึก 
จ�กก�รเรียนรู้
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กิจกรรมจับคู่ หาความจริง ดังนี้	
	 -	 ครูชี้แจงแล้วมอบใบกิจกรรม	
	 	 (เกี่ยวกับวัดร�ชนัดด�ร�มวรวิห�ร	และวัดเทพธิด�ร�มวรวิห�ร)	
	 -		ให้นักเรียนจับคู่	และให้แต่ละคู่ไปสืบค้นข้อมูล	
	 -		นำ�ข้อมูล	เรื่องร�วท�งประวัติศ�สตร์	ม�ร่วมกันวิเคร�ะห์	สนทน�ห�ข้อสรุป	
	 -		นำ�เสนอต่อกลุ่มใหญ่	
	 -		อภิปร�ย	ตรวจสอบข้อมูล	
	 -	 ครูเพิ่มเติม
	 -	 สรุปเป็นองค์คว�มรู้

การสอนแบบสืบค้นจากแหล่งข้อมูลจริง โดยใช้กระบวนการ PDCA คือ

	 P	 -	Plan	 คือ	ก�รว�งแผนง�นจ�กวตัถปุระสงค์และเป้�หม�ยท่ีได้กำ�หนดขึน้
	 D	-	Do	 คือ	 ก�รปฏิบัตติ�มข้ันตอนในแผนง�นทีไ่ด้เขียนไว้อย่�งเป็นระบบ
และมีคว�มต่อเนื่อง
	 C	-	Check	 คือ	 ก�รตรวจสอบผลก�รดำ�เนนิง�นในแต่ละขัน้ตอนของแผนง�น 
ว่�มีปัญห�อะไรเกิดขึ้น	จำ�เป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนง�นในขั้นตอนใด
	 A	-	Act	 คือ	 ก�รปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญห�	 หรือถ้�ไม่มีปัญห�ใด	 ๆ	 
ก็ให้ยอมรับแนวท�งก�รปฏิบัติต�มแผนง�นที่ได้ผลสำ�เร็จ	 เพ่ือนำ�ไปใช้ในก�รดำ�เนินง�น
ครั้งต่อไป

	 เม่ือได้ว�งแผนง�น	(P)	นำ�ไปปฏบัิต	ิ(D)	ระหว่�งก�รปฏบิตักิด็ำ�เนนิก�รตรวจสอบ 
(C)	พบปัญห�ก็ทำ�ก�รแก้ไขหรือปรับปรุง	(A)	วนไปได้เรื่อย	ๆ	
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การจัดการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ ด้วยเทคนิค KWLH 
	 ก�รใช้เทคนิค	 KWLH	 เป็นแนวคิดก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ที่เน้นก�รจัดกิจกรรม 
ก�รเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงประสบก�รณ์เดิมกับประสบก�รณ์ใหม่

	 K	คือ	What	I	Already	Knew
	 W	คือ	What	I	Want	to	Know
	 L	คือ	What	I	Have	Learned	
	 H	คือ	How	We	Can	Learn	More

	 ๑.	 ระดมสมองและรวบรวมข้อมูลจ�กประสบก�รณ์เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับ 
หัวข้อของบทเรียน	(K	=	What	I	Already	Knew)
	 ๒.	 กระตุ้น	ชี้ชวน	อภิปร�ยในสิ่งที่ผู้เรียนอย�กจะเรียนรู้เพิ่มเติม	และว�งแผน
กิจกรรมก�รเรียนรู้	(W	=	What	I	Want	to	Know)
	 ๓.	 ว�งเป้�หม�ย
	 	 -	กำ�หนดแหล่งที่ม�ของข้อมูล/	แหล่งข้อมูล
	 	 -	ว�งแผนวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
	 	 -	ระยะเวล�ในก�รเก็บข้อมูล
	 ๓.	 ประมวลข้อมูล	สรุปผลตรวจสอบ	เนื้อห�	(W	=	What	I	Want	to	Know)
	 ๔.	 สะท้อนก�รเรียนรู้	ระบุสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้	(L	=	What	I	Have	Learned) 
และสอบถ�มตนเองว่�ต้องก�รจะเรยีนรูเ้รือ่งใดเพิม่เตมิ	(H	=	How	We	Can	Learn	More)

	 นอกจ�กนี	้ส�ม�รถจัดกจิกรรมก�รเรยีนรูใ้นรปูแบบอืน่	ๆ 	โดยใช้วดัร�ชนดัด�ร�มวรวิห�ร 
และวัดเทพธิด�ร�มวรวิห�ร	 เป็นแหล่งเรียนรู้ได้	 เช่น	 กิจกรรมนักสำ�รวจ	 ก�รลำ�ดับเหตุก�รณ์	
(Time	Series)	ก�รทำ�แผนผังคว�มคิด	(Mind	Mapping)
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 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

	 ตั้งอยู่บริเวณพระร�ชวังบวรสถ�นมงคล	สร้�งข้ึนเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๒๕	พระบ�ทสมเด็จ 
พระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว	 (รัชก�ลท่ี	 ๗)	 โปรดให้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถ�นสำ�หรับพระนคร	 และ 
ในปี	 ๒๔๗๗	 ประก�ศตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	 พระนคร	 ประกอบไปด้วยอ�ค�ร 
หล�ยอ�ค�ร	เช่น
 พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน	:	แสดงประวัติศ�สตร์ช�ติไทย
 พระที่นั่งทักษิณาภิมุข	 :	 แสดงก�รแสดงและก�รละเล่น	 เช่น	 หัวโขน	 หนังใหญ่	
เครื่องแต่งก�ยละคร	เครื่องกีฬ�	หม�กรุก
 พระที่นั่งวสันตพิมาน	:	แสดงเครื่องถ้วย	เครื่องเบญจรงค์
 พระที่นั่งปฤษฎางคภิมุข	:	แสดงเครื่องอ�วุธและเครื่องสัปคับ
 พระที่นั่งอุตราภิมุข	:	แสดงฉลองพระองค์และภูษ�ภัณฑ์
 พระท่ีน่ังอิศราวนิจิฉัยและหมูพ่ระวมิาน	:	แสดงเครือ่งทอง	เครือ่งดนตร	ีอ�วธุ	หุน่กระบอก	
 พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข	:	แสดงเครื่องมุก	เครื่องประดับ
 พระที่นั่งภิมุขมณเฑียร	:	แสดงเครื่องร�ชย�น	ค�นห�ม	เครื่องช้�ง
 พระที่นั่งพุทไธสวรรย	์:	แสดงจิตรกรรมฝ�ผนังและภ�พเทพชุมนุม	เป็นที่ประดิษฐ�น
ของพระพุทธสิหิงค์
 พระตำาหนักแดง :	แสดงสิ่งของ	เครื่องใช้ชั้นสูง
 อาคารมหาสุรสิงหนาท	:	แสดงประวัติศ�สตร์ศิลปะไทยก่อนพุทธศตวรรษที่	๑๘
 อาคารประพาสพพิธิภณัฑ์ :	แสดงประวตัศิ�สตร์ศิลปะไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่	๑๘	
 โรงราชรถ	:	แสดงร�ชรถต่�ง	ๆ
	 นอกจ�กนี	้ยงัมอี�ค�รอืน่	ๆ 	ทีจ่ดัแสดงโบร�ณวตัถ	ุศลิปวตัถ	ุสิง่ทีม่ค่ี�	ทีเ่ป็นสมบตัขิองช�ติ	
เช่น	 พระที่นั่งอิศเรศร�ช�นุสรณ์	 พระที่นั่งมังคล�ภิเษก	พระท่ีนั่งปฏิห�ริย์ทัศไนย	 หออนุสรณ์
เจ้�พระย�ยมร�ช	ศ�ล�สำ�ร�ญมขุม�ตย์	ศ�ล�ลงสรง	เก๋งนกุจิร�ชบรหิ�ร	อ�ค�รโบร�ณสถ�นวงัหน้� 
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	 ก�รจัดก�รเรียนรู้โดยใช้โบร�ณวัตถุ	 ศิลปวัตถุ 
ในพิพิธภัณฑ์	 ส�ม�รถจัดก�รเรียนรู้ได้หล�ยวิธี	 เช่น 
ก�รนำ�ผู ้ เรียนไปศึกษ�ท่ีแหล ่ง เรียนรู ้ 	 ซ่ึ งได ้แก ่ 
พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	 พระนคร	 พิพิธภัณฑสถ�น 
แห่งช�ติ	 เจ้�ส�มพระย�	 ก�รแสดงบทบ�ทสมมุติ 
ก�รสืบค้นจ�กเอกส�ร	ก�รทำ�โครงง�นต�มคว�มสนใจ	
	 ท้ังนี้	 ก�รสอนให้ผู้เรียนเกิดคว�มรักหวงแหน 

ในมรดกของแผ่นดนิไทยจ�กก�รศึกษ�พพิธิภณัฑสถ�นแห่งช�ติ	พระนคร	อ�จให้ผูเ้รยีนได้ศกึษ� 
จ�กโบร�ณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	ดังนี้
 เครื่องถ้วย เคร่ืองเบญจรงค์ เพร�ะมีลวดล�ยแบบไทยสวยง�ม	 วิจิตรตระก�รต� 
แสดงถึงฝีมือช่�งช้ันสูง	 บ่งบอกถึงภูมิปัญญ�ของคนในสมัยนั้น	 ก�รเรียนก�รสอนโดยก�รสร้�ง 
คว�มตระหนกัถงึคว�มสำ�คญั	หวงแหนในสมบตัขิองช�ต	ิแล้วให้ผูเ้รียนทำ�โครงง�นท�งประวตัศิ�สตร์ 
เพื่อสืบค้นข้อมูลให้ม�กขึ้น	
 พระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ	์
เป็นทีเ่ค�รพของคนไทยทัง้ประเทศ	อ�จจดัก�รเรยีนรู้ 
ด้วยก�รตั้งคำ�ถ�ม	 ให้ผู้เรียนค้นห�คำ�ตอบเกี่ยวกับ 
พระพุทธรูปต ่�ง	 ๆ เพร�ะเป ็นรูปเค�รพแทน 
องค์พระพุทธเจ้�	 เพื่อให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้�	 
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของช�วพุทธม�น�น
	 โดยแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนศึกษ�พุทธลักษณะ 
ของพระพุทธรูปแต่ละองค์	 แล้วแต่ละกลุ่ม	 สรุป 
พทุธลกัษณะท่ีสำ�คญัของพระพทุธรปู	พร้อมอภปิร�ย	
แลกเปลี่ยนแนวท�งในก�รปกป้อง	ดูแลพระพุทธรูป
ไม่ให้ถูกทำ�ล�ย	ลักขโมย	หรือทำ�ให้เสื่อมเสีย	รวมถึง
ก�รขย�ยแนวคิดก�รปกป้อง	ดูแล	สู่ผู้เรียนชั้นอื่น	ๆ
 พระแสงปืนต้น ที่สมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ช	ใช้ยิงข้�มแม่นำ้�สะโตง	เป็นสื่อที่ช่วยให ้
ผู ้ เรียนเห็นคว�มกล้�ห�ญ	 เสียสละของพระมห�กษัตริย ์	 และอ�จนำ�ผู ้ เรียนไปศึกษ� 
ทีแ่หล่งเรยีนรูอ่ื้น	ๆ 	เพิม่เตมิ	เช่น	พระบรมร�ช�นสุ�วรย์ีสมเดจ็พระนเรศวรมห�ร�ชในจงัหวดัต่�ง	ๆ 	 
อ�จให้เผยแพร่องค์คว�มรู้ด้วยก�รจัดทำ�หนังสือเล่มเล็ก	แผ่นโปสเตอร์	ฯลฯ

แนวทางการจัดการเรียนรู้
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 ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำาแหง เพร�ะเป็นหลักฐ�นสำ�คัญที่บ่งบอกถึงประวัติศ�สตร์ 
สมัยสุโขทัย	 ในด้�นก�รปกครอง	 สภ�พคว�มเป็นอยู่ของร�ษฎร	 ตัวอักษรที่เป็นร�กเหง้� 
ของภ�ษ�ไทยในปัจจุบัน	 แสดงถึงคว�มเจริญรุ่งเรืองของอ�ณ�จักรสุโขทัย	 วิธีก�รสอนทำ�ได้ 
โดยให้ผู้เรียนศึกษ�เนื้อห�	ข้อคว�มของหลักศิล�จ�รึกแต่ละหลัก	แต่ละด้�น	แล้วเปรียบเทียบ
กับสภ�พสังคมไทยในปัจจุบัน
 อาวุธโบราณ	 เพร�ะเป็นสมบัตขิองช�ติทีม่ค่ี�	 บรรพบรุษุของเร�ได้ใช้เพือ่ก�รปกป้อง 
กอบกูช้�ตบ้ิ�นเมอืงให้รอดพ้นจ�กภยัสงคร�ม	จงึควรแก่ก�รศกึษ�	โดยก�รสร้�งคว�มตระหนกั 
ก�รคิดเชื่อมโยง	เปรียบเทียบกับอ�วุธในสมัยปัจจุบัน	และจัดนิทรรศก�รเกี่ยวกับอ�วุธโบร�ณ
 เงนิตรา ธนบตัร	เพร�ะจะทำ�ให้ทร�บถึงววิฒัน�ก�รของเงินไทยต้ังแต่อดีตจนถงึปัจจบุนั 
จัดก�รเรียนรู ้โดยให้ผู ้เรียนค้นคว้�จ�กเอกส�รและ 
แหล่งข้อมูลอื่น	ๆ
 พระมหาพชิยัราชรถและราชรถอืน่ ๆ 	ทีใ่ช้ใน 
พระร�ชพิธีต่�ง	ๆ	สำ�หรับพระมห�กษัตริย์และร�ชวงศ ์
แสดงถึงคว�มส�ม�รถของช ่�งไทย	 ทั้ ง ในด ้�น 
ก�รขับเคลื่อนที่ต้องใช้ภูมิปัญญ�ท�งด้�นกลศ�สตร	์
ด้�นศิลปะที่ วิจิตรสวยง�ม	 ประณีต	 แสดงให้เห็น 
เ อกลั กษณ ์ ของ ไทยที่ เ ป ็ นสม บัติ ของช�ติ ไทย	 
จัดก�รเรียนรู้โดยให้ผู ้เรียนค้นคว้�ลักษณะ	 รูปร่�ง 
ก�รนำ�ม�ใช้ประโยชน์	และเปรียบเทียบกับย�นพ�หนะ
ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันในยุคปัจจุบัน
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 สัปคบังาช้าง (เก้�อีบ้นหลงัช้�ง)	ทำ�ด้วย 
ง�ช ้ �ง 	 แกะล�ยกนกและล�ยเครือ เถ�ที่
ละเอียดอ่อน	 งดง�ม	 แสดงถึงคว�มประณีต 
บรรจง	 คว�มมุ่งมั่นของช่�ง	 เป็นศิลปะของไทย 
ในสมัยโบร�ณ	จดัก�รเรยีนรูโ้ดยให้ผู้เรยีนว�ดภ�พ 
ลวดล�ยไทยเพื่อให้เกิดคว�มซ�บซึ้งถึง	 รักและ
หวงแหนในศิลปะของไทย
 เคร่ืองทองสมัยกรุงศรีอยุธยา	 เป็นเครื่องทองที่ได้ม�จ�กกรุพระปร�งค์วัดร�ชบูรณะ
เช่น	พระแสงขรรค์ชัยศรี	เครื่องร�ชูปโภค	เครื่องร�ชกกุธภัณฑ์	ที่สมเด็จพระบรมร�ช�ธิร�ชที่	๒ 
(เจ้�ส�มพระย�)	 เพื่อถว�ยพระร�ชกุศลแด่พระเชษฐ�ทั้งสองพระองค์	 คือ	 เจ้�อ้�ย	 และเจ้�ยี่ 
ที่ ส้ินพระชนม์จ�กก�รต่อสู ้กันเอง	 แสดงให้เห็นคว�มเชื่อก�รบำ�เพ็ญกุศลง�นพระศพ 
สมัยกรุงศรีอยุธย�	 เครื่องทองต่�ง	 ๆ	 มีคว�มสวยง�ม	 วิจิตรบรรจง	 เป็นสมบัติของช�ติ	 และ 
เป็นคว�มภ�คภูมิใจของคนไทย	
 ตู ้เก็บพระธรรม	 เพร�ะเป็นโบร�ณวัตถ ุ
ที่สวยง�ม	เป็นมรดกของช�ติที่มีค่�ห�ดูย�ก	ใช้สำ�หรับ 
เก็บพระธรรมคำ�สอนท�งพระพุทธศ�สน�	 ในก�รจัด 
ก�รเรียนก�รสอนควรให้ผู ้เรียนศึกษ�คว�มเป็นม� 
ขั้นตอนก�รสร้�งก�รจัดทำ�ตู้	 ประโยชน์ก�รใช้สอย	
และให ้ผู ้ เรี ยนคิดห�แนวท�งในก�รเก็บรักษ� 
พระธรรมคำ�สอนของพระพุทธเจ้�	 นอกเหนือจ�ก 
ก�รเก็บไว้ในตู้พระธรรม
 หุ ่นม ้าพระที่นั่งที่ผูกเคร่ืองทรงทองคำา  
ของพระบ�ทสมเดจ็พระป่ินเกล้�เจ้�อยูห่วั	อ�จต้ังคำ�ถ�ม 
ให้ผู้เรียนได้สืบค้นประวัติคว�มเป็นม�ของม้�พระท่ีนั่ง 
ว่�ใช้ในพิธีก�รง�นใดบ้�ง
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 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

 การเรียนรู้ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้ศึกษาเรียนรู้ ดังนี้
 ๑. อาคารสถาปัตยกรรม
 แผนผังอาคาร	 ก�รจัดว�งอ�ค�รต่�ง	 ๆ	 ในบริเวณวัด	 ซึ่งแบ่งออกเป็น	 ๒	 ส่วน 
คือ	 เขตวัดโพธิ์เดิม	 ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิห�รพระพุทธไสย�สน์ศ�ล�ก�รเปรียญ	 พระมณฑป 
และเจดีย์	๔	รัชก�ล	และเขตพระอุโบสถ	เป็นเขตนอกวัดสร้�งต�มคติไตรภูมิ	โดยใช้พระอุโบสถ 
เป็นศูนย์กล�งเสมือนเป็นเข�พระสุเมรุ	 และร�ยล้อมด้วยวิห�รต่�ง	 ๆ	 ประดับด้วยตุ๊กต�หิน 
รูปปั้นต่�ง	 ๆ	 ซึ่งเปรียบเสมือนทวีปหลักทั้ง	 ๔	 ส่วนพระเจดีย์เปรียบเสมือนภูเข�ที่ร�ยล้อม 
เข�พระสุเมรุ
 พระประธานในโบสถ์	 พระพุทธเทวปฏิม�กร	พระประธ�นในโบสถ์	 เป็นพระป�งสม�ธิ 
บรรจุพระบรมอัฐิและพระร�ชสรีร�งค�รพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช	
(รัชก�ลที่	๑)	ไว้ที่พระพุทธอ�สน์	 เดิมเป็น	พระประธ�นอยู่ที่วัดคูห�สวรรค์	 เมื่อครั้งก�รบูรณะ 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร	รัชก�ลที่	๑	ได้อัญเชิญม�เป็นพระประธ�น
 กลุ่มพระมหาเจดีย์ ๔ รัชกาล	 คว�มรู้เกี่ยวกับกลุ่มพระมห�เจดีย์	 คือ	 เป็นเจดีย์หมู่
ประกอบด้วย	 พระเจดีย์องค์ใหญ่	 ล้อมรอบด้วยหมู่เจดีย์องค์เล็ก	 ๔	 องค์	 เป็นสถ�ปัตยกรรม 
แบบย่อมมุไม้สบิสอง	ตัง้อยูต่รงมมุวหิ�รคดทัง้	๔	ด้�น	ประดับด้วยกระเบือ้งเคลือบมลีวดล�ยไทย 
ผสมจีน	มีล�ยกนกโบตั๋นสวยง�มม�ก
 พระวิหารพระพุทธไสยาสน ์เป็นวิห�รที่ประดิษฐ�นพระนอน
 ยกัษ์วัดโพธิ ์ม	ี๓	ลกัษณะ	คอื	ยกัษ์ไทย	อยูด้่�นในรอบ	ๆ 	มณฑป	ยกัษ์จีนและยกัษ์ฝร่ัง 
อยู่ประตูท�งเข้�	-	ออก
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 ๒. ภูมิปัญญา

	 จ�กก�รเรียนรู้	ณ	วัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร	ได้เรียนรู้ภูมิปัญญ�
ของไทย	ดังนี้
  ๑) จารึกวัดโพธิ์	ถือว่�เป็นภูมิปัญญ�ไทยที่มีคว�มสำ�คัญ	เนื้อห�เป็นก�รบอกเล่�
วิช�คว�มรูท้ีห่ล�กหล�ย	ได้แก่	สภุ�ษติพระร่วง	ก�รนวดแผนไทย	บทร้อยกรอง	เช่น	โคลง	กลอน	
ก�พย์	ตำ�ร�ย�ต่�ง	ๆ	ขนบธรรมเนียมประเพณีต่�ง	ๆ	

  ๒) การนวดแผนไทย	เกดิข้ึนจ�กก�รทีพ่ระบ�ทสมเด็จ
พระนั่งเกล้�เจ้�อยู่หัว	 (รัชก�ลที่	 ๓)	 โปรดให้แพทย์ประจำ�สำ�นัก 
จัดทำ�ตำ�ร�แพทย์โบร�ณ	โดยจ�รึกบนหินชนวน	ใส่กรอบประดับไว ้
ที่ระเบียงรอบพระมห�เจดีย์และต�มเส�ศ�ล�ร�ยพระบ�ทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู ่หัว	 (รัชก�ลที่	 ๕)	 โปรดให้จัดทำ�ตำ�ร� 
หัตถศ�สตร์และตำ�ร�นวดฉบับหลวง	
	 	 	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 สม�คมแพทย์แผนโบร�ณ
ได้ขออนุมัติ ตั้งโรงเรียนสม�คมแพทย์แผนโบร�ณวัดโพธิ์ ข้ึน 
เพ่ือสอนก�รแพทย์แผนโบร�ณและก�รนวดแผนโบร�ณม�จนถึง
ปัจจุบัน

  ๓) การแพทย์แผนไทย	 ได้เรียนรู้	 ดังนี้	 ตำ�ร�ย� 
สรรพคณุย�	ตำ�ร�ว่�ด้วยโรคต่�ง	ๆ 	และก�รรกัษ�โรค	ก�รก�ยบริห�ร 
เพื่อก�รบำ�บัด	 (ฤๅษีดัดตน)	 ต�มหลักวิช�ของโยคะอินเดีย 
อุปกรณ์และเครื่องมือก�รทำ�ย�	สมุนไพรรักษ�โรค	ก�รนวดแผนไทย	ก�รนวดนำ้�มัน	ก�รกดจุด	
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 ๓. แนวทางการจัดการเรียนรู้
	 	 เพือ่ปลกูฝังให้ผูเ้รยีนเกิดคว�มหวงแหนอนรัุกษ์ภมูปัิญญ�ไทย	ส�ม�รถดำ�เนนิก�รได้ 
หล�กหล�ยวิธี	เช่น	

การศึกษาแหล่งเรียนรู้เฉพาะเรื่อง ภูมิปัญญาไทย โดยดำ�เนินก�ร	ดังนี้
	 -	ว�งแผน	โดยก�รจัดทำ�โครงก�ร	ของบประม�ณ	ขออนุญ�ตผู้ปกครอง
	 -	ติดต่อประส�นง�นกับภูมิปัญญ�แต่ละเรื่อง	 (ถ้�มี)	 หรือเจ้�หน้�ที่	 เพื่อเป็น
วิทย�กรให้คว�มรู้
	 -	นำ�ผู้เรียนไปศึกษ�และสัมภ�ษณ์ภูมิปัญญ�	 โดยให้ผู้เรียนจดบันทึกคว�มรู้ 
ที่ได้รับ
	 -	ลงในสมุดบันทึกคว�มรู้	
	 -	สรปุก�รเรยีนรู้โดยใช้คำ�ถ�มสะท้อนก�รเรียนรู	้(Reflect	-	Connect	-	Apply)	
	 -		จัดเป็นเอกส�รคว�มรู้	จัดนิทรรศก�รและเผยแพร่	

การตัง้ชมรมในโรงเรยีน	ใช้เวล�ในชัว่โมงชมรม	ลดเวล�เรียน	เพ่ิมเวล�รู้	โดยก�รสนบัสนนุ
ของสถ�นศึกษ�
	 -	รับสม�ชิก	ชมรม	เชิญภูมิปัญญ�/	ผู้รู้ม�เป็นวิทย�กร
	 -	สม�ชิกเรียนรู้และทำ�ผลิตภัณฑ์	
	 -	นำ�ผลิตภัณฑ์ไปแสดงและจัดจำ�หน่�ย

การทำางานกลุ่ม	จัดก�รเรียนก�รสอนโดย	
	 ๑.	 แบ่งกลุ ่มให้ผู ้เรียนศึกษ�	 กลุ ่มละ	 ๑	 เร่ือง	 จ�กจ�รึกวัดพระเชตุพน 
วิมลมังคล�ร�ม	โดยศึกษ�ค้นคว้�	สัมภ�ษณ์	พูดคุยกับวิทย�กร	ผู้รู้	หรือผู้เชี่ยวช�ญ
	 ๒.	 แต่ละกลุ่มจัดทำ�เอกส�รคว�มรู้	แนะนำ�	เรื่องที่รับผิดชอบ
	 ๓.	 นำ�ม�แลกเปลี่ยน	โดยใช้กิจกรรม	Shopping	ก�รเรียนรู้
	 	 -	 แต่ละกลุ่มนำ�เอกส�รที่กลุ่มทำ�ติดที่ป้�ยนิเทศหรือผนังห้อง
	 	 -	 กำ�หนดเวล�และวิธีก�รศึกษ�	ประม�ณกลุ่มละ	๕	น�ที	 เวียนไปจนครบ	
ทุกกลุ่ม
	 	 -	 แต่ละกลุ่มนำ�สิ่งที่เรียนรู้ม�แลกเปลี่ยนและสรุปก�รเรียนรู้



  พระเจดยี์ภูเขาทอง

  พพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิเจ้าสามพระยา

  วัดสุวรรณดารารามราชวรวหิาร

สิ่งที่ได้เรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 พระเจดีย์ภูเขาทอง
 
	 สิ่งท่ีได้เรียนรู้มีดังนี้	 เรียกว่�	 พระเจดีย์ 
ภูเข�ทอง	 ตั้งอยู ่บริเวณทุ ่งโล่งที่มีคว�มเชื่อว่� 
เป็นบริเวณที่ต้ังกองทัพพม่�	 และเป็นบริเวณที่ 
สมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ชกระทำ�ยุทธหัตถ ี
กับพระมห�อุปร�ชแห่งพม่�	 เจดีย์มีคว�มเอียง 
เล็กน้อย	 องค์เจดีย์เป็นสถ�ปัตยกรรมผสมผส�น
ระหว่�งไทย	พม่�	 และมอญ	 กล่�วคือ	 ฐ�น	 เป็น 
แบบพม่�และมอญ	 องค์เจดีย์	 เป็นแบบไทย 
ย่อมุมไม้สิบสอง	 ตัวเจดีย์	 เป็นสีข�ว	 ส่วนยอด 
เป็นสีทอง
	 ถือเป็นสัญลักษณ์แสดงชัยชนะและ
แสดงถึงแสนย�นุภ�พของกษัตริย์	 สันนิษฐ�นว่� 

เริ่มสร้�งในสมัยสมเด็จพระร�เมศวร	 โดยพระเจ้�บุเรงนอง	 เมื่อมีชัยชนะต่อกรุงศรีอยุธย�	 
แต่สร้�งไม่แล้วเสรจ็	เมือ่สมเดจ็พระนเรศวรชนะสงคร�มยทุธหตัถ	ีจงึได้สร้�งต่อจ�กฐ�นองค์เดิม
เป็นศิลปะแบบไทย	เพื่อเป็นก�รเฉลิมพระเกียรติ	ต่อม�ได้บูรณะใหม่โดยกรมศิลป�กร	
	 ผูไ้ปศึกษ�แหล่งเรยีนรูท้�งประวตัศิ�สตร์ทีพ่ระเจดย์ีภเูข�ทอง	จะเกดิคว�มรูส้กึซ�บซึง้	
ภ�คภูมิใจในวีรกรรมของพระมห�กษัตริย์ไทย	(สมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ช)	ดังนี้	
 	คว�มเป็นอัจฉริยะของพระมห�กษัตริย์ไทย	 ที่ใช้เป็นกุศโลบ�ยแสดงคว�มยิ่งใหญ่ 
ของช�ติ	เพื่อสร้�งขวัญกำ�ลังใจให้แก่ทห�ร	ประช�ชนในประเทศช�ติในสมัยนั้น
 	คว�มฉล�ดหลักแหลม	 คว�มกล้�ห�ญ	 คว�มเป็นผู้นำ�	 และคว�มเสียสละของ 
พระมห�กษัตริย์ไทย	
 	คว�มส�มัคคีปรองดองของเหล่�ทห�รห�ญทั้งหล�ยและประช�ชนคนไทยที่ต่อสู ้
จนได้รับชัยชนะปกป้องแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหล�น	
 	จ�กคว�มเสยีสละ	คว�มรกัแผ่นดิน	คว�มกล้�ห�ญของพระมห�กษตัรย์ิ	ทำ�ให้เหน็ว่� 
พระมห�กษัตริย์ไทยไม่เห็นแก่คว�มสุขส่วนพระองค์	 แต่ทรงคำ�นึงถึงคว�มสุข	 ผ�สุก	 สงบสุข 
ของประช�ชน	 และเสียสละเพื่อให้ประเทศช�ติรอดพ้นภัยพิบัติไปได้	 ก่อให้เกิดคว�มรู้สึก 
รักคว�มเป็นไทย	หวงแหนแผ่นดินไทยม�กขึ้น	รักและเทิดทูนพระมห�กษัตริย์อีกด้วย
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 การนำาเสนอวรีกรรมพระราชกรณยีกจิ พระมหากรณุาธคิณุของพระมหากษตัรย์ิไทย 
เพื่อให้ผู้เรียนรู้เข้าใจ ตระหนัก รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีแนวท�งดังนี้

การจัดกิจกรรมยามเช้าของโรงเรียน ที่เกี่ยวกับพระร�ชกรณียกิจ	 พระมห�กรุณ�ธิคุณของสถ�บัน

พระมห�กษัตริย์

การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ท่ีเก่ียวกับพระมห�กษัตริย ์
เช่น	 พระเจดีย์ภูเข�ทอง	 พระบรมร�ช�นุส�วรีย์สมเด็จ 
พระนเรศวรมห�ร�ช	 ภ�พจิตรกรรมท่ีเกี่ยวข ้อง	 ฯลฯ 
โดยจัดกระบวนก�รให้ผู ้เรียนสรุป	 สะท้อนคว�มคิดเห็น 
ที่มีต่อพระมห�กษัตริย์	(สมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ช)

การทำาโครงงานที่เน้นการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร	์ขั้นตอนดังนี้
	 ๑.	 เลือกเรื่องที่จะศึกษ�
	 ๒.	 ว�งแผนก�รดำ�เนินง�น	
	 ๓.	 สร้�งเครื่องมือเก็บข้อมูล	
	 ๔.	 สำ�รวจ	รวบรวมข้อมูล
	 ๕.	 ตรวจสอบ	วิเคร�ะห์ข้อมูล	
	 ๖.	 สรุปด้วยแผนผังคว�มคิด	และนำ�เสนอ

การนำาภาพยนตร ์  คลิปหนังสั้น  สื่ อ
วีดิทัศน์ ที่เ ก่ียวข้องม�ให้ผู ้ เรียนได้ดู 
เพื่อวิ เคร�ะห์	 อภิปร�ย	 แลกเปล่ียน 
คว�มคิ ด เห็ น เ กี่ ย วกั บบทบ�ทของ 
พระมห�กษัตริย์ไทยที่มีต่อสังคมไทย

การสืบค้นจากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ต 
เกีย่วกับพระร�ชประวตั	ิ พระร�ชกรณยีกิจ 
โดยครูว�งแผนทำ�ใบง�น	 มอบหม�ยง�น 
และก�รเรียนรู้	 ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู ้
ด้วยแผนผังคว�มคิด	นำ�เสนอร�ยง�น

การแสดงบทบาทสมมุติ แสดงละคร หรือใช้สถ�นก�รณ์จำ�ลอง	 เกี่ยวกับพระร�ชประวัติ	 
พระร�ชกรณียกิจของพระมห�กษัตริย์

เรียนรู้ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์	 เพื่อสืบค้นคว�มเป็นม�ของช�ติไทย	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 
คว�มเป็นอยู่	โดยใช้รูปแบบจัดก�รเรียนก�รสอน	แบบบันได	๕	ขั้น	คือ	
	 ขั้นที่	 ๑	 ศึกษ�จ�กวีดิทัศน์หรือหนังสั้น	เกี่ยวกับสิ่งของ	เครื่องใช้โบร�ณวัตถุ	และกระตุ้น
ด้วยคำ�ถ�มให้ผู้เรียนสนใจสิ่งที่ได้ดูจ�กวีดิทัศน์หรือหนังสั้น	
	 ขั้นที่	 ๒	 เลือกเรื่องที่ต้องก�รรู้	เพื่อค้นห�คำ�ตอบด้วยวิธีก�รต่�ง	ๆ	โดยละเอียด	
	 ขั้นที่	 ๓	 สำ�รวจ	เก็บข้อมูล	สัมภ�ษณ์	สอบถ�ม	ค้นคว้�	สืบค้นในสิ่งที่สนใจ	สรุปข้อมูล
และองค์คว�มรู้	
	 ขั้นที่	 ๔	 นำ�เสนอสิ่งที่ค้นพบ	
	 ขั้นที่	 ๕	 ประช�สัมพันธ์	เผยแพร่ในรูปแบบต่�ง	ๆ	เช่น	แผ่นพับ	หนังสือเล่มเล็ก
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 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิเจ้าสามพระยา 

 สิ่งที่ ได ้เรียนรู ้ 	 คือ	 เรื่องโบร�ณวัตถุ 
คว�มเป็นม�ของโบร�ณสถ�น	 พระพุทธรูป 
สมัยต่�ง	 ๆ	 พระเครื่องสมัยอยุธย�	 เครื่องทอง	 
ร�ยละเอียดดังนี้
 วัดมหาธาตุ	 เป็นวัดประจำ�พระองค์
ของสมเด็จพระธรรมร�ช�ที่	 ๑	 ตั้งอยู ่ใจกล�ง
พระนคร	 แสดงถึงคว�มรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธย�
มีพระปร�งค์ทองคำ�รูปทรงแปดเหลี่ยม	 สร้�งขึ้น 
เพื่อประดิษฐ�นพระบรมส�รีริกธ�ตุ	 เทวรูป	หรือ 
ศิวลึงค ์	 ที่ เป ็นส่ิงแทนองค ์พระมห�กษัตริย ์ 
ต�มคติคว�มเชื่อของศ�สน�ฮินดู	 และเป็นท่ีเก็บ 
สมบัติที่มีค่�	 เช่น	ทองคำ�	 อัญมณี	 เครื่องประดับ 
ของใช้สำ�หรับพระมห�กษัตริย์	 พระร�ชินี	 และ
เชื้อพระวงศ์	
	 ในสมัยสมเด็จพระธรรมร�ช�ที่	 ๑	 วัดมห�ธ�ตุเป็นที่พำ�นักของสมเด็จพระสังฆร�ช	 
ฝ่�ยค�มว�สี	เป็นศูนย์กล�งของพระพุทธศ�สน�	และใช้ประกอบพิธีกรรมท�งศ�สน�	
 โบราณวัตถุ	 ในพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	 เจ้�ส�มพระย�	 แสดงถึงคว�มรุ่งเรือง
ของกรุงศรีอยุธย�	 เครื่องร�ชูปโภค	 เครื่องร�ชกกุธภัณฑ์	 เครื่องประดับของพระมห�กษัตริย์	 
ทำ�ด้วยทองคำ�	 เช่น	 ช้อนทองคำ�	 กระโถนทองคำ�	 ขันทองคำ�	 สร้อยสังว�ลย์	 แหวน	 กำ�ไล 
มงกุฎ	 ม�ล�ทองคำ�	 เป็นเครื่องใช้ท่ีมีมูลค่�สูง	 มีคว�มสวยง�ม	 วิจิตรตระก�รต�แสดงถึง 
ก�รให้คว�มเค�รพเทิดทูนพระมห�กษัตริย์	 และแสดงถึงภูมิปัญญ�ฝีมือเชิงช่�งอันทรงคุณค่� 
สมัยกรุงศรีอยุธย�	
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 สิ่งก่อสร้าง ของใช้ โบราณวัตถุที่เก่ียวข้องกับศาสนา	 เช่น	 พระบรมส�รีริกธ�ตุ	
พร้อมเครื่องบูช�	พระปร�งค์แปดเหลี่ยม	พระพุทธรูปทองคำ�	พระกริ่งทองคำ�	เศียรพระพุทธรูป 
พระธรรมกิร�ช	เทวด�	พระโพธสิตัว์	พทุธส�วก	แสดงถงึวฒันธรรม	คว�มศรทัธ�	คว�มเชือ่	คว�มเจรญิ 
ด้�นศ�สน�	ศิลปะสมัยต่�ง	ๆ

 
 

 เครื่องปั้นดินเผา	แสดงถึงคว�มเป็นอยู่ที่มีคว�มเจริญรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธย�
 ของใช้ โบราณวัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวบ้าน	 เช่น	 ปล�ทองคำ�	 แสดงถึง
คว�มอุดมสมบูรณ์	 สะท้อนถึงวิถีชีวิตของช�วบ้�น	 วัฒนธรรม	 ประเพณีที่ประเทศร�ชถว�ย 
เครื่องร�ชบรรณ�ก�ร	 เช่น	 ต้นไม้ทองคำ�	 ช้�งทรงทองคำ�	 ที่ประเทศร�ชส่งม�	 อันแสดงถึง	
คว�มจงรักภักดีต่อกรุงศรีอยุธย�	ที่มีอำ�น�จยิ่งใหญ่	เป็นที่ยอมรับของประเทศร�ช	

  
 

 พาหนะ	เช่น	
 ครุฑโขนเรือ ใช้เป็นหัวเรือพระที่นั่ง	 แสดงให้เห็น
คว�มส�ม�รถของภูมิปัญญ�ไทย	ที่รู้จักเลือกใช้วัสดุม�แกะสลัก
ได้อย่�งสวยง�ม	อย่�งมุม�นะ	อดทน	
 เรือสำาเภา	ที่ใช้ในก�รติดต่อค้�ข�ยกับต่�งประเทศ	
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 การสอนวชิาประวตัศิาสตร์ให้ผูเ้รยีนรู้และตระหนกัถึงความรุง่เรอืงในอดตี รากเหง้า
ของความเป็นไทย ผ่านแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

	 ผู้ที่ไปศึกษ�แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	 เจ้�ส�มพระย�	 ส�ม�รถนำ�เสนอ
วธิกี�รสอนให้ผูเ้รยีนรูแ้ละตระหนกัเกีย่วกบัคว�มรุ่งเรอืงในอดีต	ร�กเหง้�ของคว�มเป็นไทย	ดังนี้

จัดการเรียนการสอนแบบบันได ๕ ขั้น 
	 ขั้นที่	 ๑	 แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนเลือกโบร�ณวัตถุ	 ๑	 ชิ้น	 แล้วตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับ
โบร�ณวัตถุชิ้นนั้น	๑๐	ข้อ
	 ขัน้ที	่๒	วเิคร�ะห์คำ�ถ�มว่�	ถ�มถงึเรือ่ง/	ประเด็นใดบ้�ง	เช่น	ชือ่	ลักษณะสำ�คัญ
ประโยชน์
	 ขั้นที่	 ๓	 สำ�รวจ	 เก็บ	 สรุปข้อมูล	 โดยก�รสอบถ�ม	 สัมภ�ษณ์	 ค้นคว้�	 สืบค้น	 
สรุปรวบรวมข้อมูล
	 ขั้นที่	๔	จัดทำ�รูปเล่มร�ยง�น	ป้�ยนิเทศ
	 ขั้นที่	๕	ประช�สัมพันธ์	นำ�เสนอ	

ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
เช่น	 เอกส�ร	 อินทอร์เน็ต	 โดยอ�จมี 
ก�รบรรย�ยเน้ือห�	 เพื่อปูพื้นฐ�นคว�มรู้
ให้ผู้เรียนก่อน	 แล้วจึงแบ่งกลุ่มไปศึกษ�
ค้นคว้�เพิ่มเติมและกลับม�สรุปเนื้อห�
ร่วมกัน

เรียนรู้จากวิทยากร ภูมิปัญญา	 โดยให้
ผู้เรียนฟัง	สอบถ�ม	สัมภ�ษณ์	บันทึกภ�พ
และบันทึกก�รเรียนรู้

เพิ่มเติมการสอนแบบโครงงาน  
โดยให้ผู้เรียนเลือกเรื่องที่ต้องก�ร
ทำ�โครงง�น	 ศึกษ�	 เก็บรวบรวม
ข้อมูล	 วิเคร�ะห์ข ้อมูล	 จัดทำ� 
ร�ยง�น	นำ�เสนอผลง�น
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 การเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา โดยนำ� 
ผู้เรียนไปทัศนศึกษ�	ณ	พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติ	เจ้�ส�มพระย�	มีแนวก�รจัดก�รเรียนรู้	ดังนี้

การจัดฐานการเรียนรู้
 	ผูส้อนจดัฐ�นก�รเรยีนรู	้๓	-	๔	ฐ�น	
 	ให้ผู้เรียนเวียนเข้�ศึกษ�ต�มเวล� 
ที่กำ�หนด
 	บันทึกก�รเรียนรู้ให้ครบทุกฐ�น	
 	ร่วมอภปิร�ยและสรปุคว�มรู้

การสอนโดยการใช้คำาถาม 
 	กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด	วิเคร�ะห์	แสดงคว�มรู้สึกต่อสิ่งที่เห็น	
  ผู เ้รยีนบนัทกึสิง่ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึภมูปิ ญัญ�ไทยของบรรพบรุุษ	 
และคว�มเจรญิรุง่เรอืงในอดตี	ร�กเหง�้ของคว�มเป น็ไทย	
 	ผู้เรียนอภิปร�ยร่วมกันในกลุ่ม/	ชั้นเรียน
 	มีก�รเผยแพร่คว�มรู้	เช่น	จัดทำ�เป็นเอกส�ร	หนังสือเล่มเล็ก

การเรียนรู้จากสิ่งของ เครื่องใช้ โบราณวัตถุ 
 	พ�ผู้เรียนไปศึกษ�เรียนรู้สิ่งของ	 เคร่ืองใช้	 โบร�ณวัตถุในพิพิธภัณฑ์	 เช่น	 
ถ้วย	 โถ	 โอ	 ช�ม	 เจดีย์จำ�ลอง	 พระพุทธรูป	 เครื่องร�ชูปโภคพระมห�กษัตริย์	 ฯลฯ	 
ที่บ่งบอก	แสดงถึงคว�มรุ่งเรืองของบ้�นเมืองในอดีต	
  แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม	ให้เลือกศึกษ�สิ่งของ	เครื่องใช้	โบร�ณวัตถุ	กลุ่มละ	๑	ชิ้น 
ต�มคว�มสนใจ	
 	ผู้เรียนศึกษ�ค้นคว้�จ�กแหล่งต่�งๆ	 เช่น	 เจ้�หน้�ที่ในพิพิธภัณฑ์	 เอกส�ร	
ป้�ยคว�มรู้	แผ่นพับ	ภูมิปัญญ�	ฯลฯ
 	สรุปองค์คว�มรู้	และจัดทำ�ร�ยง�น
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 วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร 

	 เป็นวัดต้นตระกูลของพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช	ปฐมกษัตริย ์
แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์	 มีรูปแบบสถ�ปัตยกรรมของสมัยกรุงศรีอยุธย�ตอนปล�ยถึง 
กรงุรตันโกสินทร์ตอนต้น	ตวัโบสถ์มลีกัษณะตกท้องช้�ง	รปูทรงคล้�ยเรอืสำ�เภ�	ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ 
ของโบสถ์สมัยกรุงศรีอยุธย�	
	 ในโบสถ์มภี�พจติรกรรมพระพทุธประวติั	 พระร�ชประวตั	ิ พระร�ชกรณยีกจิวีรกรรม 
คว�มกล้�ห�ญของสมเด็จพระนเรศวรมห�ร�ช	 ต้ังแต่ทรงพระเย�ว์จนกระทั่งทรงครองร�ชย	์
ตลอดจนวัฒนธรรม	 ประเพณี	 และก�รดำ�เนินชีวิต	 ซ่ึงแสดงให้เห็นประเพณี	 พิธีกรรมต่�ง	 ๆ	 
ของพระมห�กษัตริย์	
	 นอกจ�กนี	้รปูแบบก�รใช้สขีองภ�พจติรกรรมฝ�ผนงัยงัแสดงถงึววิฒัน�ก�รศลิปะไทย
ของก�รว�ดภ�พฝ�ผนังในโบสถ์	วิห�ร
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 ภูมิปัญญาไทย

 แสดงถึงวถีิชวีติของคนทัว่ไปในอยธุย� 
ที่ ผสมกลมกลืนระหว ่ �งวิ ถี ชี วิ ตของ 
คนในชุมชน	 ศ�สน�	 สภ�พแวดล ้อม	 
ซึ่งเกิดจ�กก�รรวมกลุ่ม	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และร่วมพัฒน�จ�กกลุ ่มคนท่ีมีคว�มรู ้ 
คว�มส�ม�รถ	หรอืมกี�รปรบัตวัคล้�ย	ๆ 	กนั	 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดจ�กภูมิปัญญ�นี้	 มีทั้ง

ประเภทของกิน	 ของใช้	 ของเล่น	 ของประดับตกแต่ง	 ก�รละเล่น	 ก�รแสดง	 โดยม�กสัมพันธ ์
กับก�รดำ�รงชีพหรือวิถีชีวิตประจำ�วันของคนในแต่ละท้องถิ่น	

	 ในปัจจุบันบ�งชุมชนมีก�รรวมกลุ่มนำ�ภูมิปัญญ�ด้ังเดิมม�แปรรูปผลิตเป็นสินค้� 
โดยลงมอืทำ�ในเวล�ว่�ง	ถือเป็นก�รเพิม่ร�ยได้จ�กอ�ชีพหลกั	ก่อให้เกดิปฏสิมัพนัธ์	คว�มส�มคัค	ี 
และคว�มภ�คภูมิใจของคนในชุมชน	 ภูมิปัญญ�ท่ีเก่ียวกับเคร่ืองมือในก�รทำ�ม�ห�กิน 
บ�งอย่�งยังสะท้อนให้เห็นถึงคว�มอุดมสมบูรณ์ของทรัพย�กรธรรมช�ติในสมัยนั้นและวิถีชีวิต 
ที่สัมพันธ์กับธรรมช�ติอย่�งกลมกลืน	เช่น	เครื่องจักส�นสำ�หรับดักปล�	จำ�พวกลอบ	ไซ	
	 ภูมิปัญญ�บ�งอย่�งเกิดจ�กชุมชนของคนต่�งศ�สน�	 วัฒนธรรม	 เช่น	 โรตีส�ยไหม 
ซึ่งเป็นภูมิปัญญ�ที่เกิดจ�กชุมชนช�วอิสล�ม



การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 96

การเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจในภูมิปัญญา ผ่านการลงมือปฏิบัติ  
ดำ�เนินก�รได้ดังนี้
 การสาธิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
 	เชิญภูมิปัญญ�ท้องถิ่นม�ส�ธิต	แล้วผู้เรียนลงมือทำ�	ปฏิบัติจริง
 	ผู้เรียนเขียน/	 แสดง	 ขั้นตอนก�รทำ�ชิ้นง�นลงในกระด�ษช�ร์ทแผ่นใหญ	่
ตกแต่งให้สวยง�ม
 	นำ�ไปจัดแสดงนิทรรศก�ร	และจำ�หน่�ยสินค้�ฝีมือของผู้เรียน

 การทำาโครงงานประดิษฐ์
  แบ่งกลุม่ผูเ้รยีนทำ�โครงง�น	(ของเล่น	ของใช้	ของประดับ	ของกนิ)		ต�มคว�มสนใจ 
 	ผู้เรียนศึกษ�ค้นคว้�วิธีก�รผลิต	 (ของเล่น	 ของใช้	 ของประดับ	 ของกิน)	
ต�มที่เลือกไว้
 	ผู้เรียนจัดทำ�ผลิตภัณฑ์ต�มขั้นตอน	วิธีก�รที่ค้นคว้�ม�
 	ช่วยกันสรุป	ประเมินผลก�รทำ�ง�นของกลุ่ม



บทความพิเศษ

วิวัฒน์รัตนโกสินทร์

การสร้างบ้านแปงเมือง 

และการขยายพระนครในยุคต้นกรุงเทพฯ

  ความน�า

  เอกสารเบื้องต้นในการศกึษา
  บางกอกก่อนการสร้างบ้านแปงเมอืง พ.ศ. ๒๓๒๕
  เมื่อแรกสถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์
  การขยายพระนครในรัชกาลที่ ๔ - ปัจจุบัน
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ความน�า

	 ห�กจะพิจ�รณ�ลักษณะของเมืองในเชิงประวัติศ�สตร์และสังคมแล้ว	 อ�จเป็น
ที่น่�ประหล�ดใจว่�เมืองในสังคมบรรพก�ลของคนสุวรรณภูมิมีลักษณะเฉพ�ะตัวที่ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงม�กนัก	แม้ว่�จะมีก�รย้�ยถิ่นฐ�นเกิดขึ้นหล�ยครั้งก็ต�ม	

	 คว�มเป็น	“เมือง”	ในคว�มหม�ยว่�	ดินแดนที่มีผู้คนอยู่รวมกัน	มีระเบียบ	ข้อปฏิบัติ	
แนวท�งเดียวกัน	 เร่ิมในสมัยที่ดินแดนในสุวรรณภูมิมีพัฒน�ก�รของชุมชนท่ีนับถือผีม�ก่อน	
นักประวัติศ�สตร์และโบร�ณคดีเรียกเมืองในยุคแรกของดินแดนสุวรรณภูมิว่�	“เมืองทว�รวดี”	
เช่น	เมืองโบร�ณจนัเสน	เมอืงโคกไม้เดน	เมอืงอูท่อง	เมอืงคบูวั	เมอืงศรมีโหสถ	เป็นต้น	เมอืงเหล่�นี ้
มลีกัษณะพเิศษ	คอื	มคีนูำ�้คนัดนิล้อมรอบ	อ�จมแีนวกำ�แพงซ้อนกนัหล�ยชัน้	บริเวณภ�ยในเมอืง 
จัดแบ่งเป็นพื้นท่ีใช้สอยต่�ง	 ๆ	 เช่น	 ท่ีอยู่อ�ศัย	 แหล่งโบร�ณสถ�น	 ที่ประกอบพิธีกรรม	 ซึ่งได้
ขุดพบเครื่องใช้ต่�ง	ๆ	รวมทั้งเหรียญเงินที่แสดงว่�มีก�รติดต่อค้�ข�ยกับภ�ยนอก	สิ่งสำ�คัญ	คือ	
เมืองโบร�ณเหล่�นี้มักตั้งอยู่ใกล้แหล่งนำ้�	 เพร�ะต้องใช้นำ้�ในก�รประกอบพิธีกรรมท�งศ�สน�
และใช้ในชีวิตประจำ�วัน

	 เม่ือ	“เมอืง”	ในประเทศไทยมพีฒัน�ก�รท่ีซับซ้อนม�กขึน้	มกี�รป้องกนัเมอืงทีแ่ขง็แรง	 
มีค่�ยคูประตูหอรบ	 หรือมีระบบคว�มปลอดภัยม�กขึ้น	 จึงทำ�ให้ก�รว�งผังเมืองเปลี่ยนไป	 
เช่น	 มีก�รสร้�งป้อมท่ีมุมของกำ�แพงเมือง	 หรือมีกำ�แพงเมืองซ้อนกันม�กขึ้น	 ดังเช่น	 
เมืองเชียงใหม่	เมืองสุโขทัย	เมืองกำ�แพงเพชร	กรุงศรีอยุธย�	กรุงธนบุรี	และกรุงรัตนโกสินทร์
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	 ก�รว�งผังเมืองท่ีเป็นระเบียบแบบใหม่อ�จเริ่มขึ้นต้ังแต่ร�วพุทธศตวรรษที่	 ๑๗	 เช่น	
เมืองสุโขทัยและเมืองเชียงใหม่	 ครั้นเมื่อกรุงศรีอยุธย�ก่อต้ังขึ้นใน	 พ.ศ.	 ๑๘๙๓	 มีหลักฐ�น 
แสดงให้เหน็ว่�ลกัษณะก�รว�งผงัเมอืงแบบตะวนัตกเข้�ม�มบีทบ�ทม�กขึน้	โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ 
ช่วงรัชก�ลสมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช	 วิศวกรช�วฝรั่งเศสได้ออกแบบผังเมืองลพบุรี	 (ละโว้)	 
ให้เป็นแบบตะวันตก	ออกแบบป้อมปร�ก�รเมืองบ�งกอกและอีกหล�ยเมือง	มีแนวกำ�แพงเมือง
และแบ่งส่วนก�รใช้สอยในเมืองอย่�งชัดเจน	 เช่น	 ที่พักอ�ศัย	 ศ�สนสถ�น	 ก�รส�ธ�รณูปโภค	 
และอื่น	 ๆ	 ซึ่งเป็นต้นแบบให้เมืองอื่น	 ๆ	 ในประเทศไทยต่อม�	 อย่�งไรก็ดี	 ก�รว�งผังเมือง
ที่มีวิวัฒน�ก�รม�กที่สุด	 คือ	 เมืองบ�งกอกหรือกรุงเทพมห�นคร	 ที่นับแต่สถ�ปน�ข้ึนเมื่อ	 
พ.ศ.	 ๒๓๒๕	 เป็นต้นม�	 ได้มีวิวัฒน�ก�รม�กขึ้นเป็นลำ�ดับ	 ต�มบริบทของสังคม	 เศรษฐกิจ	 
และก�รเมือง	

  
  
  
  
  
  
  
  

Plan De la Ville De Louvo
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	 	 ก�รศึกษ�วิวัฒน�ก�รของกรุงรัตนโกสินทร์จำ�เป็นต้องใช้เอกส�รประเภท
พระร�ชพงศ�วด�รในรัชก�ลต่�ง	 ๆ	 เป็นหลัก	 แม้ว่�พระร�ชพงศ�วด�รบ�งฉบับเป็นเอกส�ร
ทีเ่รยีบเรยีงขึน้สมยัหลงัจ�กนัน้กต็�ม	แต่ก็ปร�กฏเค้�เง่ือนทีส่�ม�รถใช้เป็นหลักฐ�นได้	นอกจ�กนี ้
ยังอ�จปร�กฏหลักฐ�นอื่นร่วมสมัยที่อ�จไม่ได้รับคว�มสนใจนัก	 แต่ก็มีคว�มสำ�คัญเช่นเดียวกัน	
ในบทคว�มนี้ได้ใช้เอกส�รประวัติศ�สตร์ในก�รศึกษ�	ดังนี้

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑  
ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี (ขำา บุนนาค) 
	 เป็นพระร�ชพงศ�วด�รทีรู้่จักกนัอย่�งแพร่หล�ย 
ในฐ�นะบันทึก	 เมื่อแรกสร้�งกรุงรัตนโกสินทร์	 แม้ว่�
พระร�ชพงศ�วด�รฉบบัน้ีเรียบเรียงข้ึนในสมยัต้นรัชก�ลท่ี	๕ 
ก็ต�ม	 แต่ก็ใช้เอกส�รในหอหลวงในก�รเรียบเรียงขึ้น	 
จึงนับได้ว่�เป็นข้อมูลท�งร�ชก�รท่ีถูกต้อง	 เฉพ�ะเรื่อง
ของก�รสร้�งบ้�นแปงเมืองนั้น	 ปร�กฏข้อมูลเป็นระยะ
ในส่วนท่ีกล่�วถึงพระร�ชกรณียกิจของพระบ�ทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช

จดหมายเหตุความทรงจำาของกรมหลวงนรินทรเทวี 
	 ซ่ึงบันทึกเรื่องร�วต้ังแต่ปล�ยแผ่นดินอยุธย�
จนถึงร�วรัชก�ลที่	 ๓	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 โดยที่ผู้แต่ง
ได้พบเห็นและได้ยินเหตุก�รณ์ต่�ง	 ๆ	 ด้วยพระองค์เอง	 
มีเนื้อห�บ�งส่วนบันทึกคว�มเปลี่ยนแปลงของเมือง
บ�งกอก	 ที่เป็นพระร�ชกรณียกิจของพระมห�กษัตริย์
รัชก�ลต่�ง	ๆ

เอกสารเบื้องต้นในการศกึษา
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ราชกิจจานุเบกษา
รัชกาลที่ ๔ และ 
ราชกิจจานุเบกษา
รัชกาลที่ ๕  
	 กล่�วถงึก�รขย�ย 
พระนคร	 ท้ังท�งด้�น
ตะวนัตกและตะวนัออก 
เช่น	ก�รขุดคลองต่�ง	ๆ  
เป็นต้น

ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ 
	 หล�ยฉบับมีเนื้อคว�มกล่�วถึง 
ก�รขย�ยพระนคร	 และก�รดูแลรักษ�
พระนคร

สารบาญชี ส่วนที่ ๒ 
คือราษฎรในจังหวัด ถนน แล ตรอก 
จ.ศ. ๑๒๔๕ เล่มที่ ๒ 
	 เป็นเอกส�รสำ�คัญสมัยรัชก�ลที่	 ๕ 
ในก�รศึกษ�ชุมชนเมืองที่ขย�ย	 พร้อมกับ
ชื่อถนนหนท�งต่�ง	ๆ	ในพระนคร

 จดหมายเหตุโหร	นับเป็นเอกส�รที่อ�จไม่ได้รับก�รกล่�วถึงม�กนัก	 เพร�ะธรรมช�ติ
ของเอกส�รเป็นก�รบันทึกข้อมูลโดยกลุ่มบุคคลท่ีต้องก�รเก็บข้อมูลเฉพ�ะเรื่อง	 และเขียน
อย่�งสั้น	ๆ	รวบรัด	อ�จอ่�นเข้�ใจเฉพ�ะกลุ่ม	หรือบันทึกเฉพ�ะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโหร�ศ�สตร์
เท่�นั้น	อย่�งไรก็ดี	จดหม�ยเหตุโหรบ�งตอนก็มีข้อคว�มกล่�วถึงเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นในพระนคร	
เช่น	เหตุก�รณ์เพลิงไหม้	ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ยืนยันก�รขย�ยตัวของพระนครได้ท�งหนึ่ง
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	 นอกจ�กนี	้ยงัมเีอกส�รต่�ง	ๆ 	ทัง้ของไทยและต่�งประเทศทีช่่วยทำ�ให้เข้�ใจววัิฒน�ก�ร 
ของกรุงรัตนโกสินทร์เพิ่มเติมได้อีกด้วย	 รวมถึงแผนที่ของพระนครฉบับต่�ง	 ๆ	 เช่น	 แผนที ่
กรุงเทพมห�นครของพระสังฆร�ชปัลเลอกัวซ์	 เขียนข้ึนในร�วรัชก�ลท่ี	 ๓	 ท่ีให้ภ�พพระนคร 
อย่�งกว้�ง	ๆ
	 อย่�งไรก็ต�ม	 คว�มหม�ยและขอบเขตของกรุงรัตนโกสินทร์ในก�รศึกษ�ครั้งนี้	 
มิได้กล่�วถึงเฉพ�ะพื้นท่ีเขตกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นในท่ีมีแนวคลองคูเมืองชั้นในเป็นเขตก้ัน 
เท่�นั้น	 แต่ยังมีคว�มหม�ยรวมถึงเมืองหลวงของร�ชอ�ณ�จักร	 ซึ่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
จะขย�ยไปเลยเขตคลองผดุงกรุงเกษมที่ขุดเพิ่มเติมขึ้นในสมัยรัชก�ลที่	๔	ด้วย

แผนท่ีกรงุเทพมหานครของพระสงัฆราชปัลเลอกวัซ์
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	 พื้นที่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่นำ้�เจ้�พระย�	 บริเวณที่แม่นำ้�ส�ยนี้ไหลโค้งเป็นรูป
เกอืกม้�	นบัว่�เป็นชยัภมูทิีด่ยีิง่ต่อก�รสร้�งบ้�นแปงเมอืง	เพร�ะเป็นจุดสำ�คญัจุดแรกทีเ่ดินท�งถึง 
จ�กป�กแม่นำ้�เจ้�พระย�	 พื้นที่บริเวณนี้อยู่ห่�งจ�กป�กแม่นำ้�ร�ว	 ๒๑	 กิโลเมตร	 มีชื่อเรียก
แต่อดีตว่�	บางกอก 

	 ไม่มีหลักฐ�นเอกส�รใด	ๆ 	ทีบ่่งชีว่้�ชมุชนบ�งกอกเกดิขึน้ตัง้แต่เมือ่ใด	ห�กแต่หลกัฐ�น 
ท�งประวัติศ�สตร์และโบร�ณคดีสันนิษฐ�นว่�เป็นชุมชนที่มีก�รก่อตั้งม�น�นแล้ว	 คำ�ว่� 
“บ�งกอก”	 น้ัน	 พบครั้งแรกในเอกส�รต่�งช�ติ	 คือ	 ในพงศ�วด�รกรุงศรีอยุธย�ของวันวลิต 
(Jeremias	 van	 Vliet)	 พ.ศ.	 ๒๑๘๓	 ว่�เป็นเมืองที่พระเจ้�อู่ทองทรงสร้�งข้ึน	 แต่ไม่ทร�บ
คว�มหม�ยทีแ่น่ชดั	อย่�งไรกต็�ม	มผีูส้นันษิฐ�นถงึคว�มหม�ยของบ�งกอกไว้หล�ยประก�ร	คอื	

บางกอกก่อนการสร้างบ้านแปงเมอืง พ.ศ. ๒๓๒๕
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 ประการแรก บ�งกอกม�จ�กคำ�ว่�	 “บ�งมะกอก”	 หรือบริเวณชุมชนที่เต็มไปด้วย
ต้นมะกอก	 เพร�ะบริเวณวัดอรุณร�ชวร�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร	 หรือ	 วัดแจ้ง	 ก็เรียกกันม� 
แต่ก่อนว่�	วัดมะกอกนอก
 ประการทีส่อง บ�งกอกม�จ�กคำ�ว่�	“บ�งเก�ะ”	ต�มสัณฐ�นของพ้ืนท่ีท่ีมนีำ�้ล้อมรอบ 
คล้�ยเก�ะ	 ศ�สตร�จ�รย์ขจร	 สุขพ�นิช	 สันนิษฐ�นไว้จ�กหลักฐ�นแผนที่ของวิศวกร 
ฝรั่งเศส	 เดอ	 ล�ม�ร์	 (De	 la	 Mare)	 ซึ่งเดินท�งเข้�ม�ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระน�ร�ยณ ์
มห�ร�ช	 เขียนไว้ว่�	 I	 de	 Bankok	 ซึ่ง	 I	 เป็นอักษรย่อของคำ�ว่�	 Ile	 แปลว่�	 เก�ะ	 อีกท้ัง 
ในจดหม�ยของท้�วเทพกระษัตรี	(จัน)	ที่มีไปถึงพระย�ร�ชกปิตัน	(ฟร�นซิส	ไลท์)	เจ้�เมืองปีนัง
เมื่อ	พ.ศ.	๒๓๓๐	ก็ยังคงใช้ว่�	เมืองบ�งเก�ะ	อยู่
 ประการที่สาม	บ�งกอกมีคว�มหม�ยว่�	“เส้นท�งที่แม่นำ้�ไหลแรง	 ไหลตรง”	 เพร�ะ 
คำ�ว่�	 “กอก”	 เป็นคำ�ไทยที่แปลว่�	 ก�รดูดออก	 ก�รทำ�ให้ไหลแรงข้ึน	 เช่น	 กอกนม	 คือ 
ก�รดูดนำ้�นมออกม�	 กอกฝี	 คือ	 ก�รดูดหัวฝีออกม�	 ข้อสันนิษฐ�นนี้สอดคล้องกับลักษณะ 
ภูมิศ�สตร์ของเมืองเมื่อมีก�รขุดคลองลัดบ�งกอกที่บริเวณป�กคลองบ�งกอกน้อยในปัจจุบัน 
ไปออกที่บริเวณป้อมวิไชยประสิทธิ์	 ทำ�ให้กระแสนำ้�ไม่ไหลเข้�คลองบ�งกอกน้อย	 แต่กลับ 
ไหลตรงแรงม�กขึ้น	ทำ�ให้คลองขุดใหม่กล�ยเป็นแม่นำ้�
	 ไม่ว่�คำ�ว่�	บ�งกอก	จะมคีว�มหม�ยเช่นใด	ชมุชนบ�งกอกกม็พัีฒน�ก�รอย่�งต่อเนือ่ง 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในฐ�นะแหล่งเกษตรกรรมและเพ�ะปลูกผลไม้	 รวมทั้งเป็นตล�ดก�รค้� 
ที่สำ�คัญแห่งหนึ่งของอยุธย�	ในที่สุดได้กล�ยเป็นเมืองในชื่อ	“เมืองธนบุรี”
	 เม่ือปี	 พ.ศ.	 ๒๐๙๘	 ในรัชก�ลสมเด็จพระมห�จักรพรรดิ	 หลักฐ�นที่ปร�กฏ
ชื่อ	 “เมืองธนบุรี”	 ในกฎหม�ยตร�ส�มดวง	 ท่ีเรียกช่ือเมืองนี้ต่�งกันถึง	 ๕	 ชื่อ	 คือ	 เมืองทน	 
เมืองทนทบุรีย	 เมืองทนบุรีย	 เมืองทณบุรีย	 และเมืองทนบุรีศรีมห�สมุทร	 ต่อม�ชื่อเมืองนี ้
สะกดเป็นธนบุรีดังที่ปร�กฏในปัจจุบัน
	 ด้วยเหตุที่บ�งกอกอยู่ไม่ไกลจ�กป�กแม่นำ้�	 เป็นจุดพักของพ่อค้�ว�ณิชต่�ง	 ๆ	 ทำ�ให ้
เมอืงนีม้พีฒัน�ก�รท่ีเด่นชัดและได้รบัก�รบันทกึในเอกส�รของช�วต่�งช�ตหิล�ยฉบบั	ซึง่ต่�งกเ็หน็ 
ตรงกันว่�เมืองบ�งกอกนี้มีคว�มสำ�คัญ	๓	 ประก�ร	 คือ	 เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในทำาเลที่เหมาะสม 
เป็นแหล่งกำาลังคน และเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำาคัญ
	 คว�มสำ�คัญประก�รแรก	ปร�กฏในหลักฐ�นเอกส�รฝรั่งเศสว่�	บริษัทก�รค้�ฝรั่งเศส
เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของเมืองท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจากปากอ่าวไทย	 ส�ม�รถเชื่อมโยงเส้นท�งก�รค้�	
ทั้งท�งบกและท�งนำ้�ได้สะดวก	ดังข้อคว�มที่ว่�	
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 “...ทางฝ่ายบริษัทฝรั่งเศสก็รู้สึกดีว่า บางกอกนั้นเป็นแห่งที่ส�าคัญอย่างไร เพราะ
บางกอกนีเ้ป็นท�าเลท่ามกลางในอ่าวสยาม ท่าเรอืต่าง ๆ  ในพระราชอาณาเขตสยามและท่าเรอื
ในประเทศจีนด้วย แต่เมอืงมะรดินัน้ บรษิทักอ็ยากได้เหมอืนกัน เพราะเป็นท�าเลอนัเหมาะส�าหรบั 
การค้าขายในอ่าวเบงกอล ทีท่ัง้สองแห่งนี ้คอื บางกอก และมะรดิ ถ้าได้สร้างป้อมอย่างดแีละ
มีทหารรักษาแข็งแรง มีท่าจอดเรืออย่างมั่นคง และสร้างโรงเก็บของใหญ่ ๆ ไว้ให้หลายหลัง  
ก็คงจะท�าให้สินค้าทั้งปวงในฝ่ายอินเดียและแหลมมลายูรวมอยู่ในที่นี้ทั้งหมด...”

	 นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระร�ม�ธิบดีที่	๒	เป็นต้นม�	พระร�ชพงศ�วด�รกรุงศรีอยุธย�
ระบุว่�	พระมห�กษตัรย์ิแห่งกรงุศรอียธุย�โปรดฯ	ให้ขดุคลองลัดหล�ยแห่งในพระร�ชอ�ณ�เขต
เพื่อคว�มสะดวกในก�รคมน�คมของกองทัพและก�รขนส่งสินค้�เข้�ม�ยังอยุธย�	

	 สมเด็จพระร�ม�ธิบดีที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๐๓๕	 -	 ๒๐๗๒)	 โปรดให้ขุดซ่อมคลองสำ�โรง 
และทับน�ง	
	 สมเด็จพระชัยร�ช�ธิร�ช	(พ.ศ.	๒๐๗๗	-	๒๐๘๙)	โปรดให้ขุดคลองลัดบ�งกอก	
	 สมเด็จพระมห�จักรพรรดิ	(พ.ศ.	๒๐๙๑	-	๒๑๑๑)	โปรดให้ขุดคลองลัดบ�งกรวย	
	 สมเด็จพระเจ้�ทรงธรรม	 (พ.ศ.	 ๒๑๕๓	 -	 ๒๑๗๑)	 โปรดให้ขุดคลองลัดเกร็ดใหญ่ 
ที่ส�มโคก
	 สมเด็จพระเจ้�ปร�ส�ททอง	(พ.ศ.	๒๑๗๒	-	๒๑๙๙)	โปรดให้ขุดคลองลัดนนทบุรี	
	 สมเด็จพระเจ้�สรรเพชญ์ที่	๘	(พ.ศ.	๒๒๔๕	-	๒๒๕๑)	โปรดให้ขุดคลองมห�ชัย	
	 สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวท้�ยสระ	(พ.ศ.	๒๒๕๑	-	๒๒๗๕)	โปรดให้ขุดคลองลัดที่ป�กเกร็ด
	 ช่วงเวล�นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้�ปร�ส�ททองเป็นต้นม�จนกรุงศรีอยุธย� 
เสียแก่พม่�	มีช�วต่�งช�ติเดินท�งเข้�ม�ค้�ข�ยกับอยุธย�เพิ่มม�กขึ้นเรื่อย	ๆ	ทุกช�ติทุกภ�ษ�
ต่�งรูจ้กัเมอืงบ�งกอกเพร�ะถือเป็นด่�นขนอนสำ�คญัในก�รเกบ็ภ�ษแีละตรวจตร�สนิค้�	เรยีกว่� 
“ขนอนบางกอก”	เมื่อเรือสินค้�ม�ถึงเจ้�หน้�ที่ด่�นจะบังคับให้เรือสำ�เภ�ต่�งช�ติมอบปืนใหญ่
ให้เก็บรักษ�ไว้ที่ที่ทำ�ก�รเมืองก่อนอนุญ�ตให้เดินเรือต่อไปยังอยุธย�	
	 ช�วดัชต์ท่ีเดินท�งเข้�ม�ระหว่�ง	 พ.ศ.	 ๒๑๖๐	 -	 ๒๑๖๑	 บันทึกว่�	 เรือที่ผ่�น 
เมืองบ�งกอก	ต้องแจ้งจำ�นวนสินค้�	จำ�นวนผู้โดยส�ร	และต้องชำ�ระค่�ภ�ษีอ�กรด้วย	
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	 ในกฎหม�ยอ�ญ�หลวง	 กฎหม�ยตร�ส�มดวงปร�กฏ	 คว�มว่�	 “...มาตราหนึ่ง  
นายพระขนอนทณบรุ ีขนอนน�า้ ขนอนบก แห่งใดใดในพระนครศรอียธุยา และจะเกบ็จงักอบ 
ในส�าเภานาวาเรอืใหญ่น้อยกด็ ีหนบกหนเกวียนหนทางอนัจะเข้าถึงขนอนใน ท่านให้นับส่ิงของ 
จนถึงสิบ...” หรือปร�กฏชื่อเจ้�เมืองในพระไอยก�รเก่�ตำ�แหน่งน�หัวเมือง	 ฉบับอยุธย�ว่�  
“ออกพระธนบุรีศรีมหาสมุทร เมืองธน นา ๓๐๐๐ ขึ้นประแดงอิน ปัญญาซ้าย...” 

	 เมืองธนบุรี	 หรือ	 เมืองบ�งกอกในรัชก�ล
สมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ช	 เป็นแหล่งชุมชนใหญ่ 
ทีส่ำ�คญัม�กขึน้	เพร�ะหลงัจ�กทีฮ่อลนัด�นำ�กองทพัเรอื 
ม�ปิดป�กอ่�วไทยใน	 พ.ศ.	 ๒๒๐๗	 เกิดคว�มขัดแย้ง 
ท�งก�รค้�กันนั้น	 อ�จเป็นเหตุหนึ่งให้ทรงตระหนักถึง
คว�มสำ�คัญของเมืองบ�งกอกเพิ่มขึ้น	 และทรง 
ห�ท�งเสริมสร้�งคว�มสำ�คัญของเมือง	 ทั้งในฐ�นะ 
เป ็นกุญแจสำ�คัญของพระร�ชอ�ณ�จักร	 เมือง 
ยุทธศ�สตร์ท�งทะเลและเมืองท่�ก�รค้�ในระดับ 
น�น�ช�ติ	 ก�รพัฒน�เมืองบ�งกอกให้เป็นรูปธรรมนี้ 
สมเด็จพระน�ร�ยณ์มห�ร�ชได้ทรงใช้คว�มรู้ท�งด้�น 
วิทย�ก�รสมัยใหม่ของวิศวกรช�วฝรั่งเศส	และโปรดให้ 
น�ยทห�รฝรั่งเศส	 ได้แก่	 เชอว�ลิเยร์	 เดอ	 ฟอร์บัง 
(Chevalier	de	Forbin)	ซึ่งเป็น	ออกพระศักดิ์สงคร�ม 
เจ ้�เมืองบ�งกอก	 และโปรดให้มีกองกำ�ลังทห�ร 
ประจำ�อยู่ที่ป้อมนี้	รวมประม�ณ	๑,๐๐๐	น�ย

French soldiers in Siam 17th century
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	 นอกจ�กจะเป็นชุมชนท�งก�รค้�แล้ว	 บ�งกอกยังเป็นดินแดนที่มีคว�มอุดมสมบูรณ	์
เพร�ะพื้นดินเกิดจ�กก�รทับถมของตะกอนนำ้�	 ฟรองซัวส์	 อองรี	 ตุรแปง	 (François	 Henri	
Turpin)	 ช�วฝรั่งเศส	 ซึ่งได้เรียบเรียงเรื่องร�วเกี่ยวกับสย�มขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๑๔	 บรรย�ย 
สภ�พเมืองนี้ว่�	
 “...เมืองบางกอกอยู่ห่างทะเล ๗ ลิเออ และมีช่ือเรียกว่า “ฟู” ในภาษาสยาม 
อาณาบริเวณเมืองบางกอกสวยงามด้วยเรือกสวนอันร่มรื่น ที่ผลิตผลไม้มากมายให้ชาวบ้าน
ชาวเมอืงกนิ และเขากช็อบยิง่กว่าอาหารอย่างอืน่ทัง้สิน้ พืน้ทีข่องเมอืงบางกอกอดุมสมบรูณ์ 
และมีต้นผลไม้เป็นชนิดต่าง ๆ เมืองบางกอกนี้เป็นเมืองป้อมที่ส�าคัญแห่งหน่ึงในพระราช 
อาณาจักรสยาม เชอวาลิเยร์ เดอ โชมอง (Chevalier de Chaumont) เป็นผู้จัดสร้างป้อม
ให้ใน ค.ศ. ๑๖๘๕ แต่งานสร้างท้ังหมดนีก้ลายเป็นสิง่ทีไ่ม่มปีระโยชน์แก่ชาวสยาม เพราะเขา 
ไม่รู้จักโจมตีป้อมและไม่รู้จักป้องกันป้อม...”
	 คว�มอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินและคว�มสะดวกของก�รคมน�คม	 เส้นท�งนำ้� 
ยังเป็นแรงจูงใจให้คนเดินท�งเข้�ม�ตั้งถิ่นฐ�นในบ�งกอก	หรือ	ธนบุรีเพิ่มม�กขึ้น	จดหม�ยเหตุ
ร�ชอ�ณ�จักรสย�มของ	 ล�ลูแบร์	 (La	 Loubère)	 ผู ้แทนพิเศษพระเจ้�หลุยส์ท่ี	 ๑๔	 
แห่งฝรัง่เศส	เดนิท�งม�สย�มเมือ่	พ.ศ.	๒๒๓๐	บันทกึว่�	“...สวนผลไม้ดาดไปในแขวงบางกอก 
ยาวไปตามล�าน�้าราว ๗ ลีค (๕๖๐ เส้น) ข้ึนไปทางจะไปมหานครสยาม ถึงที่ซึ่งมีนามว่า  
ตลาดขวัญนั้น เลี้ยงเมืองนี้ให้เอร็ดอร่อยสมที่พลเมืองสยามชอบกินเป็นอย่างที่สุด  
ข้าพเจ้าหมายความว่า มีผลไม้หลายอย่างต่างชนิดกัน...”
	 คว�มอุดมสมบูรณ์ของฝั่งตะวันตกของแม่นำ้�เจ้�พระย�	 เกิดจ�กก�รทับถมของ
ตะกอนแม่นำ�้	ซึง่เป็นปร�กฏก�รณ์นบัแต่อดตี	เพร�ะบริเวณทีร่�บลุ่มภ�คกล�งของประเทศไทย 
ล้วนเคยเป็นทะเลม�แต่ก่อน	ทำ�ให้เกดิก�รทบัถมของตะกอนดินเหนยีว	ดนิตะกอนปนทร�ย	กรวด	
อีกทั้งมีแม่นำ้�ลำ�คลองที่เกิดขึ้นต�มธรรมช�ติจำ�นวนม�กท่ีเหม�ะสมต่อก�รเพ�ะปลูกพืชสวน	
เฉพ�ะฝั่งตะวันตกของแม่นำ้�เจ้�พระย�มีสวนผลไม้กระจ�ยอยู่ท่ัวไป	 มีชื่อเรียกว่�	 สวนบ�งบน	
สวนบ�งล่�ง	สวนใน	และต่อไปจนถงึสวนนอกทีอ่มัพว�	สวนบ�งบน	เช่น	สวนทเุรยีนบ�งขนุนนท์	
บ�งผักหน�ม	สวนบ�งล่�งอยู่ใต้พระนครลงม�	เช่น	สวนทุเรียนตำ�บลวัดทอง	สวนใน	คือ	ตั้งแต่
นนทบุรีลงม�จนถึงพระประแดง	 ส่วนสวนนอกอยู่ถัดออกไปจนถึงแม่นำ้�ท่�จีน	 ผลไม้ต่�ง ๆ	 
ท่ีมีม�กม�ย	 ทำ�ให้เกิดคว�มคึกคักในตล�ดผลไม้	 และเกิดคำ�คล้องจองสำ�หรับแม่ค้�ท่ีนำ�สินค้�
พ�ยเรือม�ข�ยว่�	ซื้ออ้อยจีนบ�งใหญ่	อ้อยไทยบ�งโควัด	ข้�วหล�มตัดวัดระฆัง	ฝรั่งบ�งเส�ธง
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	 จึงกล่�วได้ว ่�มีป ัจจัยต่�ง  ๆ	 ที่ เอื้อให้ชุมชนบ�งกอก	 หรือ	 ธนบุรีเหม�ะสม 
ในก�รตั้งถิ่นฐ�น	 เพื่อก�รประกอบอ�ชีพ	 และเป็นจุดยุทธศ�สตร์ในก�รรบและก�รค้�	 
ทำ�ให้บทบ�ทและคว�มสำ�คัญของเมืองธนบุรีมีม�กขึ้นด้วย
	 สมยัพระเจ้�กรงุธนบุรี	เมือ่ทรงเลอืกบรเิวณฝ่ังตะวนัตกของแม่นำ�้เจ้�พระย�เป็นชยัภมูิ 
เหม�ะสมในก�รตั้งอ�ณ�จักรใหม่	ทรงตระหนักดีว่�เมืองอยุธย�ถูกทำ�ล�ยลงม�กและเกินกำ�ลัง 
ที่จะบูรณะได้ใหม่	 ในภ�วก�รณ์เช่นนั้นจึงทรงเลือกเมืองบ�งกอกเพร�ะเป็นชุมชนที่มีผู ้คน 
อยู่หน�แน่น	 มีระบบเศรษฐกิจก�รค้�ที่ลงตัว	 และมีชัยภูมิท่ีเหม�ะสม	 คือ	 ต้ังใกล้ป�กแม่นำ้�	 
มีป้อมปร�ก�รที่ช�วต่�งช�ติเคยสร้�งไว้ก่อน	 ทรงสถ�ปน�อ�ณ�จักรขึ้นใหม่	 โดยกำ�หนด 
ขอบเขตของเมืองให้ขย�ยไปท�งทิศตะวันออกของแม่นำ้�	 แล้วจึงโปรดฯ	 ให้สร้�งส่ิงก่อสร้�ง 
ต่�ง	ๆ 	ขึน้เพือ่ใช้ว่�ร�ชก�รแผ่นดนิ	เช่น	พระตำ�หนกัทีป่ระทบั	บ้�นขนุน�ง	คกุคมุขงันกัโทษ	ฯลฯ	
ตลอดจนให้บูรณะวัดต่�ง ๆ	ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กล�งจิตใจของประช�ชน	
	 ส่วนฝั่งตะวันออกของแม่นำ้�เจ้�พระย�	 ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 ให้สร้�งกำ�แพง
พระนครที่ริมคลองคูเมือง	 สำ�หรับพื้นท่ีถัดออกไปจ�กนั้นคงเป็นที่ลุ่มเหม�ะกับก�รเพ�ะปลูก
ม�กกว่�	 พระร�ชพงศ�วด�รกรุงธนบุรี	 ฉบับพันจันทนุม�ศ	 (เจิม)	 ระบุว่�	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๑๙	 
เมื่อครั้งพระเจ้�กรุงธนบุรีทรงยกทัพกลับม�จ�กหัวเมืองถึงธนบุรีแล้ว “...ให้เจ้าพระยาจักรี  
เจ้าพระยาสุรสีห์ พระยาธรรมา คุมไพร่พลทั้งปวงท�านาฟากตะวันออกกรุงธนบุรี...”  
พระร�ชพงศ�วด�ร	ฉบับพระร�ชหัตถเลข�	เรียกพื้นที่ทำ�น�นี้ว่�เป็นทะเลตม
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 พระร�ชพงศ�วด�รกรุงรัตนโกสินทร์	 รัชก�ลที่	 ๑	 บันทึกเหตุก�รณ์เมื่อเริ่มสร้�ง
กรงุรตันโกสนิทร์ว่�	“... เมือ่ปีขาล จตัวาศก ศกัราช ๑๑๔๔ น้ัน พระบาทสมเด็จพระบรมนาถบพิตร 
พระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นปฐมในพระราชวงศ์นี้ ทรงพระปรารภจะสร้างพระราชวังใหม่ จึ่งด�ารัสว่า  
ฝ่ังฟากตะวนัออกเป็นชยัภูมทิีด่ ี แต่เป็นทีลุ่ม่ เจ้ากรุงธนจ่ึงได้มาต้ังอยูฟ่ากตะวนัตกซ่ึงเป็นท่ีดอน  
ครั้งนี้จะตั้งอยู่ฝั่งฟากตะวันตกก็เป็นที่คุ้งน�้าเซาะ มีแต่ช�ารุดจะพังไป ไม่มั่นคงถาวรยืนอยู่ได้นาน  
แลเป็นทีพ่ม่าข้าศึกมาแล้วจะตัง้ประชดิตดิชานพระนครได้โดยง่าย อนึง่ พระราชนเิวศน์มณเฑยีร
สถานต้ังอยู ่ในท่ีอุปจาร ระหว่างวัดทั้งสองกระหนาบอยู ่ ดูไม่สมควรนัก ควรจะยักย้าย 
สร้างขึ้นใหม่ให้พ้นข้อเหตุรังเกียจต่าง ๆ ก็ในฝั่งฟากตะวันออกที่ตั้งบ้านเรือนพระยาราชา
เศรษฐี แลพวกจีนอยู่นั้น ชัยภูมิดี เป็นที่แหลม จะสร้างขึ้นเป็นพระมหานครให้กว้างขวางใหญ ่
ถึงจะเป็นที่ลุ่มก็คิดถมขึ้นดีกว่า โดยจะมีการศึกสงครามมาหักหาญก็จะได้โดยยาก ด้วยล�าแม่น�้า 
เป็นคูอยู่กว่าครึ่งแล้ว จึ่งด�ารัสสั่ง พระยาธรรมาธิบดี พระยาวิจิตรนาวี ให้เป็นแม่กองคุม 
ช่างแลไพร่ไปวัดที่จะตั้งพระนิเวศน์วังใหม่ ฟากฝั่งกรุงธนบุรีข้างตะวันออก ให้พระยาราชา
เศรษฐีกับพวกจีน แลครอบครัว ไปตั้งบ้านเรือนที่สวน ต้ังแต่คลองใต้วัดสามปลื้มไปจนถึง 
คลองเหนือวัดสามเพงฯ แล้วจึง่ได้สถาปนาสร้างพระราชนเิวศน์มณเฑยีรสถาน ล้อมด้วยปราการ
ระเนียดไม้ไว้ก่อน พอเป็นที่ประทับอยู่ควรแก่เวลา...”	 ต่อม�เกิดลมพ�ยุพัดหนัก	 พระท่ีนั่ง
ร�ชมณเฑียรสถ�นและบ้�นเรือนร�ษฎรถูกทำ�ล�ยลง	พระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลก
มห�ร�ชโปรดให้บูรณะซ่อมแซมขึ้นให้ดีดังเก่�

เมื่อแรกสถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์
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	 เห็นได้ว่�ระยะแรกนี้	 พระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ชทรงจัดพ้ืนที่
ก�รใช้สอยท�งด้�นตะวันออกของกรุงรัตนโกสินทร์เป็นที่ตั้งทัพและเป็นแนวต้�นท�นข้�ศึก
ส่วนฝั่งตะวันตกของแม่นำ้�เจ้�พระย�ซึ่งถูกนำ้�กัดเซ�ะเพิ่มม�กขึ้นกล�ยเป็นเรือกสวนผลไม้	
อย่�งไรก็ต�ม	ในช่วงยุคต้นนี้	พื้นที่ฝั่งตะวันออกเป็นที่ตั้งบ้�นเรือนและวัดโบร�ณม�แต่ก่อนแล้ว	
มีชุมชนหล�ยแห่ง	เช่น	ท่�เตียน	สำ�เพ็ง	
	 ก�รก่อสร้�งเมืองเพื่อรองรับชุมชนที่กว�ดต้อนลงม�จ�กหัวเมืองต่�ง ๆ	 และผู้คน
ที่ม�ขอพึ่งพระบรมโพธิสมภ�รนี้	 เริ่มปร�กฏหลักฐ�นในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๒๘	 เมื่อทรงพระกรุณ�
ให้ต้ังกองสักเลขไพร่หลวง	 ไพร่สมกำ�ลัง	 และเลขหัวเมือง	 กะเกณฑ์ให้ทำ�อิฐที่จะก่อกำ�แพง
พระนคร	 โปรดให้รื้อป้อมวิไชยเยนทร์และแนวกำ�แพงเมืองเก่�ฟ�กตะวันออก	 ซึ่งหม�ยถึง
แนวกำ�แพงพระนครที่อยู่รอบคลองคูเมืองเดิมที่เคยใช้เป็นแนวกำ�แพงพระนครม�แต่ครั้งสมัย 
สมเด็จพระเจ้�กรุงธนบุรี	 จ�กน้ันทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 ให้ขย�ยพระนครออกไป 
โดยทรงให้เกณฑ์แรงง�นเขมร	จำ�นวน	๑๐,๐๐๐	คน	เข้�ม�ขุดคูพระนครด้�นตะวันออก	ตั้งแต่
บ�งลำ�พอูอกแม่นำ�้ข้�งใต้	 ให้ชือ่ว่�	คลองรอบกรงุ	ระหว่�งคลองคเูมืองทัง้สองช้ันมคีลองเชือ่มต่อกนั 
เล็ก	 ๆ	 ๒	 คลอง	 และพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 ให้ขุดคลองขน�ดใหญ่ที่ด้�นเหนือวัดสระเกศ 
ตรงย�วออกไปท�งตะวันออก	คือ	คลองมห�น�ค	เพื่อใช้สำ�หรับก�รเล่นสักว�ในฤดูหน้�นำ้�ด้วย
	 พระนครในยคุต้นจงึมุง่ทีจ่ะขย�ยเมอืงไปท�งทศิตะวันออกเพร�ะเป็นทีลุ่ม่	และไม่เป็น 
สวนผลไม้เช่นท�งฝั่งตะวันตกของแม่นำ้�เจ้�พระย�	 อีกทั้งเหล่�แรงง�นชุมชนต่�ง ๆ ก็ตั้งอยู่ 
ร�ยรอบพระนครท�งตะวันออกทั้งสิ้น	จึงไม่เป็นก�รย�กในก�รกะเกณฑ์แรงง�น
	 จ�กก�รเริ่มขย�ยพระนครออกไปนี้เองท่ีโปรดให้สร้�งสะพ�นข้�มคูคลองต่�ง ๆ	 และ
สร้�งป้อมรอบนอกพระนคร	 เดิมมีพระร�ชดำ�ริจะสร้�งสะพ�นขน�ดใหญ่บริเวณสะพ�นช้�ง
ข้�มคลองมห�น�ค	ตัดตรงออกไปท�งทิศตะวันออก	แต่พระพิมลธรรม	วัดโพธ�ร�ม	(ต่อม�	คือ	 
วดัพระเชตพุนวมิลมงัคล�ร�มร�ชวรมห�วหิ�ร)	ถว�ยพระพรว่�	ไม่สมควรด้วยก�รทำ�สะพ�นใหญ่
ข้�มคูคลองเช่นนี	้อ�จทำ�ให้ข้�ศกึสงคร�มใช้เป็นท�งเข้�พระนครได้โดยง่�ย	และอกีประก�รหนึง่ 
สะพ�นช้�งขน�ดใหญ่จะกีดขว�งท�งเสด็จรอบพระนคร	 เมื่อทรงเห็นชอบด้วยนั้นจึงโปรดให้
ยกเลิกก�รก่อสร้�งเสีย	สำ�หรับป้อมปร�ก�รรอบนอกพระนครที่โปรดให้สร้�งขึ้นนั้น	รวมทั้งสิ้น	
๑๙	ป้อม	
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	 สรุปว่�	 พระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ชสร้�งคว�มเป็นบ้�นเมือง 
ขึน้ม�อกีครัง้หนึง่	โดยทรงสถ�ปน�บ้�นเมอืงให้บรบิรูณ์ดงัเดมิ	ประกอบกบัทรงสร้�งสิง่ยดึเหนีย่ว
จิตใจของผูค้นทีบ้่�นแตกส�แหรกข�ดหลงัศกึสงคร�มม�ก่อน	คอื	ก�รสร้�งพระร�ชมณเฑยีรสถ�น 
พระอ�ร�มต่�ง	ๆ 	และก�รชำ�ระกฎหม�ย	นอกจ�กนี	้ยงัทรงพระร�ชดำ�ริถงึก�รป้องกนัพระนคร
ท�งด้�นทิศใต้ของลำ�นำ้�เจ้�พระย�	 จึงโปรดที่จะให้สร้�งเมืองและแนวป้อมที่แข็งแรงขึ้น	 เช่น	 
เมื่อครั้งองเชียงสือหนีกลับไปเวียดน�มนั้น	ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	ให้สร้�งป้อมที่ลัดโพธิ์ขึ้น
และสร้�งเมืองนครเขื่อนขันธ์ให้มีคว�มมั่นคงกว่�ก่อน
	 ในระยะแรกของก�รสร้�งพระนคร	 ก�รแบ่งพื้นที่ภ�ยในพระนครยังเป็นพื้นที ่
ที่ตั้งตำ�หนักเจ้�น�ย	บ้�นเรือนขุนน�งผู้ใหญ่	และวัดต่�งๆ	ท�งทิศเหนือของพระบรมมห�ร�ชวัง 
เป็นที่ตั้งของพระบวรร�ชวัง	 ถัดขึ้นไปริมป้อมพระสุเมรุเป็นวังเจ้�น�ย	 เช่น	 วังเจ้�ฟ้�
กรมหลวงจักรเจษฎ�	 ท�งด้�นทิศใต้ของพระบรมมห�ร�ชวัง	 มีวังเจ้�น�ยต้ังเรียงร�ย	 ต้ังแต่
หลังพระบรมมห�ร�ชวังจนถึงแนวคลองคูเมืองชั้นใน	 กระจ�ยต่อกันไปถึงแนวพื้นที่ระหว่�ง
คูเมืองช้ันในและแนวคลองรอบกรุงท่ีโปรดให้ขุดขึ้นใหม่	 บ้�นเรือนประช�ชนทั่วไปกระจ�ยอยู่ 
แถบตะวันออกและริมคลองสำ�คัญต่�ง ๆ เอกส�รปูมโหรระบุเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นในพระนครไว้ 
เป็นต้นว่�	เมือ่ปีมะเมยี	จ.ศ.	๑๑๘๔	ทรงพระกรณุ�ให้ทำ�ป้อมป�กนำ�้เมอืงสมทุรปร�ก�ร	เมือ่ปีข�ล 
จ.ศ.	๑๑๙๒	ขุดคลองวัดร�ชบูรณะ	และครั้นเดือน	๓	ปีเดียวกันให้ขุดคลองแต่หน้�วัดป�กนำ้� 
ถึงวัดกก	วัดเล�	และก�รเกิดเพลิงไหม้ที่ต่�งๆ	เป็นต้น
	 ในสมัยพระบ�ทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้�นภ�ลัย	 (รัชก�ลท่ี	 ๒)	 โปรดให้ขย�ย 
พระบรมมห�ร�ชวังออกไปท�งด้�นใต้	จรดวดัโพธิ	์และในสมยัพระบ�ทสมเดจ็พระนัง่เกล้�เจ้�อยูห่วั 
(รชัก�ลที	่๓)	โปรดให้ขดุคลองแสนแสบเชือ่มต่อคลองบ�งกะปิ	ไปออกบ�งขน�กเพ่ือใช้เป็นเส้นท�ง 
ก�รลำ�เลียงสิ่งของก�รเดินทัพไปสู้กับญวน
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	 พระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู ่หัว	 (รัชก�ลท่ี	 ๔)	 ทรงข้ึนครองร�ชสมบัติ 
เม่ือ	 พ.ศ.	 ๒๓๙๔	ทรงตระหนักว่�	 สภ�พก�รณ์ท�งสังคมมีคว�มเปลี่ยนแปลงไปจ�กเดิมม�ก	 
พื้นที่ภ�ยในพระนครมีไม่เพียงพอที่จะรองรับก�รขย�ยตัวของชุมชนท่ีมีม�กข้ึน	 ผู้คนท่ีเข้�ม� 
นับแต่แรกตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เพิ่มข้ึนกว่�ก่อน	 ในเอกส�รต่�งช�ติ	 เช ่น	 บันทึกของ 
พระสังฆร�ชปัลเลอกัวซ์	 (Pallegoix)	 เรื่อง	 “เล่�เรื่องกรุงสย�ม”	 ระบุจำ�นวนผู้คนในพระนคร 
อย่�งคร่�ว	ๆ	ว่�มีร�ว	๔๐๔,๐๐๐	คน	โดยจำ�แนกต�มเชื้อช�ติได้ดังนี้
	 ช�วจีน		 	 ๒๐๐,๐๐๐		คน
	 ช�วไทย	 	 ๑๒๐,๐๐๐		คน
	 ช�วญวน		 ๑๒,๐๐๐	 คน
	 ช�วเขมร		 ๑๐,๐๐๐	 คน
	 ช�วมอญ		 ๑๕,๐๐๐	 คน
	 ช�วล�ว	 	 ๒๕,๐๐๐	 คน
	 ช�วพม่�		 ๓,๐๐๐	 คน
	 ช�วมล�ยู	 ๑๕,๐๐๐	 คน
	 ช�วคริสต์	 ๔,๐๐๐	 คน

การขยายพระนครในรัชกาลที่ ๔ - ปัจจุบัน
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	 ในช่วงสมัยรัชก�ลที่	 ๑	 -	 ๓	 และรัชสมัยของพระองค์เอง	 ปร�กฏก�รอพยพ
เทครัวของกลุ ่มชนท่ีอยู ่รอบร�ชอ�ณ�จักรเข้�ม�พึ่งพระบรมโพธิสมภ�ร	 ทั้งมอญ	 ล�ว 
ทว�ย	 เขมร	 ฯลฯ	 ทำ�ให้อัตร�ก�รเพิ่มของประช�กรมีม�กขึ้นกว่�ก่อน	 พระบ�ทสมเด็จ
พระจอมเกล้�เจ้�อยูห่วัจงึมพีระร�ชดำ�รขิย�ยพืน้ทีเ่ขตพระนครให้กว้�งออกไปท�งทิศตะวนัออก 
โดยทรงดำ�เนินต�มรอยพระยุคลบ�ทสมเด็จพระบรมอัยก�ธิร�ช	 คือ	 ทรงขุดคลองรอบกรุง 
เพิ่มข้ึน	 และพระร�ชท�นน�มว่�	 คลองผดุงกรุงเกษม	 แต่ไม่ได้โปรดให้สร้�งกำ�แพงพระนคร	
ปร�กฏคว�มในประชุมประก�ศรัชก�ลที่	๔	ดังนี้

 ประกาศให้เรียกคลองผดุงกรุงเกษม แล ถนนเจริญกรุง

	 คลองแต่วัดแก้วฟ้�ไปถึงวัดเทวร�ชกุญชร	 ที่ร�ษฎรเรียกว่�	 คลองขุดใหม่	 นั้น
ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	ให้เรียกว่�	คลองผดุงกรุงเกษม	
	 คลองที่แยกไปจ�กคลองผดุงกรุงเกษม	 ตรงไปออกที่บ�งอ ้อ	 ใต ้ป�กคลอง 
พระโขนงเหนือน้ัน	 โปรดเกล้�ฯ	 ให้เรียกว่�	 คลองถนนตรง	 ที่ท�งริมคลองนั้น	 ก็ให้เรียกว่� 
ท�งถนนตรง
	 ท�งที่ทำ�ใหม่ตรงวัดพระเชตุพน	 ตรงออกไปนอกกำ�แพง	 ข้�มคลองไปริมบ้�นแขก
เมืองเขมร	เลี้ยวไปถึงป้อมป้องปัจนึก	แล้วข้�มคลองผดุงกรุงเกษม	ตรงลงไปถึงบ�งคอแหลมนั้น	
โปรดเกล้�ฯ	ให้เรียกว่�	ถนนเจริญกรุง
	 ห้�มอย่�ให้เรียกอย่�งอื่นต่อไป	จดหม�ยประก�ศให้ร�ษฎรจงรู้ทั่ว

	 ประก�ศฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อพระบ�ทสมเด็จ 
พระจอมเกล้�เจ้�อยู ่หัวทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ 
ให้ขดุคลองรอบพระนครขึน้เป็นชัน้ท่ี	๓	เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๓๙๔ 
ซ่ึงเป็นปีแรกที่เสด็จขึ้นครองร�ชย์	 คลองผดุงกรุงเกษม 
เร่ิมลงมือขุดเม่ือวันเส�ร์ท่ี	 ๒๕	 ตุล�คม	 พ.ศ.	 ๒๓๙๔	
ใช้เวล�ขุด	 ๑๐	 เดือนจึงแล้วเสร็จ	 ท้ังน้ี	 พระองค์ทรง 
พระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 ให้เจ้�พระย�ศรีพิพัฒน์	 ว่�ที่ 
สมุหพระกล�โหมเป็นแม่กองเมื่อแล้วเสร็จได้ขอแรง 
พระบรมวงศ�นุวงศ์	 และข้�ทูลละอองธุลีพระบ�ท 
ปลูกศ�ล�และโรงต�มริมคลองฟ�กละ	 ๕๐	 หลัง	 
ท้ัง	 ๒	 ฝั ่งคลอง	 แล้วเผดียงพระสงฆ์เจริญพระปริตร 
หลังละ	๕	รูป	มีมโหรสพ	ก�รละเล่นต่�ง	ๆ	น�น�	เป็นก�รฉลองคลองใหม่	
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	 ส ่วนพระร�ชดำ�ริในก�รขย�ยพื้นที่พระนครออกไปท�งทิศตะวันออกเพื่อให้
เป็นที่ตั้งชุมชน	 กลุ่มชนที่เข้�ม�ค้�ข�ยกับสย�ม	 คือ	 ก�รตัดถนนเจริญกรุงข้ึนเลียบริมฝั่ง
แม่นำ�้เจ้�พระย�ไปถงึบ�งคอแหลม	อนัเป็นพืน้ทีอู่่ต่อเรอืและท่�เทยีบเรอืสนิค้�ขน�ดใหญ่	ทำ�ให้
สภ�พสงัคมทีเ่กดิขึน้เปลีย่นแปลงไป	เป็นก�รเตรยีมรบัช�วต่�งช�ตแิละเศรษฐกจิใหม่ท่ีจะเกดิขึน้ 
เพร�ะในอีก	 ๔	 ปีต่อม�	 สย�มได้ลงน�มในสนธิสัญญ�เบ�ว์ริงกับประเทศอังกฤษ	 ส่งผลให้ 
ก�รค้�พ�ณิชย์กล�ยเป็นปัจจัยหลักในก�รกำ�หนดพื้นท่ีก�รตั้งชุมชน	 แทนแนวคิดเดิมของ
ก�รขย�ยพระนครที่มีม�ก่อน	ผลที่เกิดขึ้นในที่สุด	คือ	ช�วต่�งช�ติเข้�ม�พำ�นักในสย�มม�กขึ้น	

	 ในประก�ศรัชก�ลท่ี	 ๔	 ว่�ด้วย	 เขตท่ีซ่ึงฝรั่งจะเช่�หรือซ้ือได้	 ระบุชัดเจนถึงพื้นที ่
ที่ฝรั่งมีสิทธิ์ในก�รเช่�ซื้อจ�กช�วสย�ม	คือ	
 “...แต่กรุงเทพมหานคร คือ ภายในพระนคร แลห่างก�าแพงพระนครออกไป 
เพียงสองร้อยเส้นเข้ามาโดยรอบ ในเขตร์เท่านี้ ห้ามไม่ให้ผู้ใดขายที่ขาดแก่คนนอกประเทศ 
ทีเ่ข้ามาอยูย่งัไม่ถงึ ๑๐ ปี แต่จะให้เช่านัน้ได้ไม่ห้าม (...) แลทีห่่างก�าแพงพระนครสองร้อยเส้น 
ออกไปในภายในที่ ๆ ไม่ไกลนัก เพียงเรือพายเรือแจวจะไปถึงได้ใน ๒๔ ช่ัวโมงเข้ามาน้ัน 
เจ้าของที่จะขายที่บ้านท้ังเรือน แลที่สวนที่นาให้ขาดกับคนนอกที่เรียกว่าฝรั่งก็ได้ ไม่ห้าม 
ไม่มีโทษ โปรดฯ อนุญาตแล้ว เพราะว่าคนนอกมักใจใหญ่ใจโตซื้อแพง ๆ ผู้ท่ีจะขาย 
ได้เงินมาก ๆ เงินทองจะได้ตกอยู่ในบ้านในเมือง...” 
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	 หรอืเมือ่ถนนหนท�งในพระนครทรดุโทรมลงนัน้กท็รงซ่อมแซมพ้ืนถนน	โดยทรงขอแรง
พระบรมวงศ�นุวงศ์ให้จัดห�อิฐม�ร่วมกันปรับปรุงสภ�พถนนให้ดีดังเดิมด้วย
	 แม้ก�รพย�ย�มสร ้�งคว�มเจริญท�งด ้�นก�รคมน�คมจะเป ็นปัจจัยสำ�คัญ 
ในก�รขย�ยพระนครให้กว้�งขว�งออกไปน้ัน	 แต่ก็ปร�กฏว่�บ�งครั้งสิ่งส�ธ�รณูปโภคนั้น 
กลับไม่ได้ใช้ง�นเต็มที่อย่�งที่ทรงตั้งพระร�ชหฤทัยไว้	 เช่น	 เมื่อตัดถนนเจริญกรุง	 ตั้งแต่ 
หน้�วัดพระเชตุพนวิมลมังคล�ร�มร�ชวรมห�วิห�ร	 ไปออกที่บ�งคอแหลมน้ัน	 ทรงดำ�ริที่จะให ้
ใช้เป็นเส้นท�งคมน�คมและย่�นที่พักอ�ศัยของช�วต่�งช�ติ	 ห�กแต่ว่�ในพระร�ชปร�รภ 
ของพระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวในเรื่องนี้	มีคว�มตอนหนึ่งว่�	
 “...เสมือนหนึ่งถนนเจริญกรุง ฤาจะเอาตามภาษาปากชาวเมืองว่า ถนนใหม่
ชาวต่างประเทศเข้าชื่อกันขอให้ท�าข้ึนเพื่อจะใช้ม้า ใช้รถ ได้สบาย ให้ถูกลมเย็นเส้นสาย 
เหยยีดยดืสบายดี ผูค้รองแผ่นดนิฝ่ายไทยเหน็ชอบด้วย จงึได้ยอมท�าตามสร้างข้ึน ครัน้สร้างแล้ว 
คนใช้ม้า ทั้งไทยกับชาวนอกประเทศกี่คน ใช้รถอยู่กี่เล่ม ใช้ก็ไม่เต็มถนน ใช้อยู่แต่ข้างเดียว  
ก็ส่วนถนนอีกข้างหนึ่งก็ทิ้งตั้งเปล่าอยู่ ไม่มีใครเดินม้าเดินรถเดินเท้า ผู้ครองแผ่นดินฝ่ายไทย 
ท�าถนนกว้างเสยีค่าจ้างถมดนิถมทรายเสยีเปล่าไม่ใช่ฤา ถ้าจะท�าแต่แคบ ๆ  พอคนเดนิได้กจ็ะด ี
แต่ซึง่ท�าใหญ่ดังนี้ ก็เผื่อไว้ว่าเมื่อนานไปภายหน้าบ้านเมืองสมบูรณ์ มีผู้คนมากมายข้ึน รถ  
แลม้า แลคนจะเดินได้คล่องสะดวก จึงท�าให้ใหญ่ไว้ แต่เด๋ียวน้ีบ้านเมืองยังไม่เจริญทันใจ 
ครึ่ งหนึ่ งของถนน เพราะไม ่มีคนเดินคนใช ้ก็ยับไปเสียก ่อน หากว ่าป ีนี้ ไม ่มีฝน  
ถ้าฝนชุกก็เห็นจะไปมาก ฤาหญ้าก็จะขึ้นรกอยู่ข้างทาง ให้เจ้าของบ้าน เจ้าของเมือง  
เกณฑ์คนไทยไปถางก็ได้ แต่จะถางไปท�าไม ก็เพราะแค่ครึ่งหนทางที่เป็นทางเตียนอยู่เดี๋ยวนี้ 
ก็เป็นอันพอแก่คนเดินอยู่แล้ว...”
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	 ข้อสังเกตในก�รขย�ยพระนครในช่วงรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว 
คือ	 เมื่อทรงขุดคลองผดุงกรุงเกษมข้ึน	 มิได้ทรงก่อแนวกำ�แพงริมคลองเช่นเดียวกับที่มีม�ก่อน 
ที่คลองคูเมืองชั้นใน	 คลองบ�งลำ�พู	 -	 โอ่งอ่�ง	 เพร�ะสภ�พสังคมในสมัยนั้นมิได้มีศึกสงคร�ม 
อีกต่อไปแล้วทรงเห็นว่�ก�รขย�ยพื้นที่ของเมืองคงจะเริ่มต้นขึ้น	 และห�กมีก�รสร้�ง 
แนวกำ�แพงเมืองขึ้นอีกก็จะเป็นสิ่งกีดขว�งมิให้ประช�ชนส�ม�รถเดินท�งเข้�ออกได้โดยง่�ย	 
ทั้งจะเป็นปัญห�ต่อก�รตัดถนนอีกหล�ยส�ยที่จะเกิดขึ้น	 ด้วยพระองค์ทรงถือว่�แนวพระนคร 
ที่มีกำ�แพงเดิมริมคลองบ�งลำ�พู	 -	 โอ ่งอ ่�ง	 เป ็นแนวกำ�แพงพระนครรอบนอกแล้ว 
เม่ือถัดออกไปนั้นก็คือ	 ช�นพระนครส�ม�รถใช้เป็นที่พักอ�ศัยได้	 แต่ก�รที่ประช�กรเข้�ม�อยู ่
รมิคลองรอบกรงุนีห้น�แน่นข้ึน	พระองค์จงึทรงออกประก�ศฉบบัหนึง่	ทรงขอร้องให้ช่วยกันดูแล 
ตัดต้นไม้มิให้รกพระนคร	ดังคว�มว่�

ประกาศขอแรงราษฎรบ้านใกล้เคียงตัดถอนต้นโพธ์ิต้นไทร แลต้นไม้อื่น ๆ ที่ก�าแพง, 

ป้อม, ประตู (ณ วัน เดือนยี่ ปีวอกโทศก)

	 ด้วยพระย�อภัยรณฤทธิ์รับพระบรมร�ชโองก�รใส่เกล้�ฯ	 ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	
สั่งว่�ต้นโพธิ์ต้นไทร	 ต้นไม้ต่�ง	 ๆ	 ขึ้นต�มขอบกำ�แพงประตูรอบพระนครช้ันนอก	พระร�ชวัง
ชั้นกล�ง	หล�ยแห่งหล�ยตำ�บลนั้น	ให้พระย�พิไชยบุรินทร�	พระย�เพ็ชรชฎ�	พระย�เพ็ชร์ป�ณี
ป่�วร้องข้�ร�ชก�รแลร�ษฎรท่ีบ้�นเรอืนอยูใ่กล้กำ�แพง	นอกกำ�แพงพระนครรอบนอก	ให้ช่วยกนั 
ตัดถอนต้นโพธิ์ต้นไทร	 ต้นไม้ต่�ง	 ๆ	 ที่ข้ึนอยู่ต�มกำ�แพงต�มป้อมต�มประตู	 อย่�ให้ต้นไม ้
รกร้�งอยู่ต�มป้อมต�มกำ�แพงต�มประตู	 หน้�บ้�นหลังบ้�นได้เปนอันข�ด	 แต่ที่ป้อมกำ�แพง 
ที่ประตูรอบพระร�ชวังช้ันกล�งชั้นในนั้น	 ให้กรมล้อมพระร�ชวัง	 กรมวังนอก	 กรมก�รข�ด	 
ช่วยกันตัดถอนต้นโพธิ์ต้นไทร	 ต้นไม้ต่�ง	 ๆ	 ให้เตียนดี	 อย่�ให้มีรกร้�งอยู่ได้	 พนักง�นซ่ึงส่ังม� 
ทั้งนี้เร่งป่�วร้องกะเกณฑ์กันลงมือตัดถอนกว�ดถ�ง	 ตั้งแต่	 ณ	 วันจันทร์	 เดือนยี่	 ขึ้น	 ๑๒	 คำ่�	 
ปีวอกโทศก	ให้แล้วใน	๗	วัน	ถึงวันพุธ	เดือนยี่	แรม	๖	คำ่�	จะโปรดเกล้�ฯ	ให้มีร�ยง�นไปตรวจ	
ถ้�ป้อม	 กำ�แพง	 ประตู	 หน้�บ้�น	 หลังบ้�นยังรกร้�งอยู่	 จะให้ปรับไหมเอ�เงินกับเจ้�ของบ้�น	 
แลป้อมกำ�แพงประตรูอบพระร�ชวังช้ันในช้ันกล�ง	แลเจ้�พนกัง�นม�จ้�งไพร่หลวงไปชำ�ระตดัถอน 
ต้นโพธิ์ต้นไทร	ต้นไม้ต่�ง	ๆ	ต�มป้อมต�มกำ�แพง	ต�มประตูต่อไปต�มรับสั่ง	
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	 ประก�ศรัชก�ลที่	 ๔	 ในช่วงต้นแผ่นดินอีกหล�ยฉบับกล่�วถึงผู้คนที่อ�ศัยในพระนคร 
อันแสดงบรรย�ก�ศของคว�มเป็นเมืองได้เป็นอย่�งดี	 เช่น	 ประก�ศให้ระวังเพลิงไหม  ้
เมื่อวันอ�ทิตย์	เดือน	๑๒	แรม	๗	คำ่�	ปีข�ลฉศก	คว�มว่�	
 “... พระยาเพ็ชรฎารับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
สัง่ว่า เทศกาลเดอืน ๑๒ เดือนอ้าย เดอืนยี ่เดอืน ๓ เดอืน ๔ เดอืน ๕ เปนฤดแูล้ง ลมว่าวพดักล้า 
มักเกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนอาณาประชาราษฎร เกลือกจะมีอ้ายผู ้ร้ายลอบแอบเอาไฟ 
จุดเรือนโรงร้าน ปลอมเก็บเอาทรัพย์สินสิ่งของ แลอ้ายผู้ร้ายตีชิงวิ่งราวตัดช่องย่องเบา 
มชีกุชมุก�าเรบิขึน้เนอืง ๆ  ราษฎรจะไล่จบัโจรผูร้้ายน้ันโดยยาก ให้นายอ�าเภอประกาศป่าวร้อง 
ข้าราชการแลราษฎรให้ตั้งจ�าหล่อจงทุกตรอกทุกถนน เปนระยะทางเหมือนอย่างตามเคย 
มาแต่ก่อน
 อนึ่ง ให้เจ้าของบ้าน เจ้าของเรือน เจ้าของโรง เจ้าของร้าน ระวังรักษาโรงเรือนร้าน 
บ้านของตัว อย่าให้มีอ้ายผู้ร้ายไปลอบจุดไฟเรือนโรงร้านบ้านของตัวได้ ถ้าแลบ้านใด 
มีเรือนโรงร้านร้างเปล่าอยู่ ไม่มีคนอยู่เฝ้ารักษา ก็ให้นายอ�าเภอรื้อแย่งเสีย อย่าให้เปน 
เชือ้เพลิงขึน้ได้ ถ้าบ้านใดเกดิเพลิงไหม้เรอืนโรงร้าน จะเอาเจ้าของเรอืนโรงร้านมาท�าโทษ...”
	 ดังจะเห็นได้ว่�พระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวทรงเอ�พระร�ชหฤทัยใส่
และรับเป็นพระธุระในก�รจัดก�รบ้�นเมืองให้มีคว�มเป็นปกติสุขสงบเรียบร้อย	 และทรง 
ว�งแผนผังพระนครให้สอดคล้องกับสภ�พสังคมที่เปลี่ยนแปลง	 พระอ�ร�มที่ทรงสถ�ปน�ขึ้น 
เช่น	 วัดมกุฎกษัตริย�ร�มร�ชวรวิห�ร	 วัดโสมนัสร�ชวรวิห�ร	 วัดเทพศิรินทร�ว�สร�ชวรวิห�ร	
วัดปทุมวน�ร�มร�ชวรวิห�ร	 ล้วนแต่ตั้งอยู่รอบพระนครทั้งสิ้น	 ส่วนย่�นช�วต่�งช�ติที่ทรง 
กำ�หนดให้ตั้งอยู่ริมแม่นำ้�เจ้�พระย�ก็เพื่อคว�มสะดวกในก�รค้�และก�รจอดเรือสินค้�	 แต่ก็ยัง
เป็นที่สังเกตได้ว่�ไม่ได้ทรงอนุญ�ตให้ช�วต่�งช�ติปลูกเรือนอยู่ภ�ยในพระนครม�กเกินขอบเขต
ที่ทรงกำ�หนดไว้	
	 นอกจ�กก�รกำ�หนดพ้ืนท่ีท�งบกโดยใช้แนวกำ�แพงพระนครท่ีริมคลองบ�งลำ�พู	-	โอ่งอ่�ง 
ว่�เป็นพื้นที่ในพระนครแล้ว	 ได้มีก�รกำ�หนดหมุดหม�ยเขตของพระนครท�งนำ้�อีกด้วย 
สันนิษฐ�นว่�คงใช ้เส ้นท�งนำ้�ทั้งเก ่�และใหม่เป ็นเกณฑ์ในก�รกำ�หนดด่�นเก็บภ�ษี
และแนวเขตพระนคร	เช่น	ที่ป�กคลองด่�นต่อกับคลองบ�งกอกใหญ่	ซึ่งเป็นคลองเดิมม�แต่ครั้ง
กรงุศรอียธุย�นัน้	มหีมดุศลิ�ปักอยูท่ีป่�กคลองเป็นสญัลักษณ์ขอบเขตพระนครท�งด้�นทศิตะวนัตก 
ส่วนท�งทิศใต้	 คงอยู่แถบเขตร�ษฎร์บูรณะเพร�ะมีหลักศิล�ปร�กฏอยู่ในปัจจุบัน	 ทิศเหนือนั้น 
ไม่น่�จะเกินเขตส�มเสน	 และท�งทิศตะวันออก	 สันนิษฐ�นว่�คงอยู่ในเขตบ�งกะปิ	 ซึ่งเป็น 
เขตต่อนอกพระนครออกไป
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	 ครั้นในรัชก�ลพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว	 (รัชก�ลที่	 ๕)	 ทรงปรับปรุง 
ผังเมืองของประเทศเพิ่มม�กขึ้น	 โปรดให้ขย�ยและตัดถนนต่�ง	 ๆ	 เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่�ย	 
ก�รว�งผังเมืองแบบใหม่นี้เป็นผลจ�กก�รที่เสด็จพระร�ชดำ�เนินเยือนหล�ยประเทศ	 อ�ทิ	 
อินโดนีเซีย	 อินเดีย	 และประเทศตะวันตก	 จึงทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ	 ให้ตัดถนนส�ยหลัก 
ของพระนครขึ้น	 ปลูกต้นไม้ใหญ่สองข้�ง	 มีม้�นั่ง	 โคมไฟ	 ทรงสร้�งสะพ�นท่ีมีศิลปะตะวันตก 
หล�ยสะพ�น	 เช่น	 สะพ�นผ่�นพิภพลีล�	 สะพ�นผ่�นฟ้�ลีล�ศ	 เป็นต้น	 นอกจ�กนี	้ 
ยังมีอ�ค�รบ้�นเรือนอีกเป็นจำ�นวนม�กที่ว�งตัวขย�ยออกไปต�มชุมชนสำ�คัญต่�ง  ๆ	 
โดยเฉพ�ะแถบสีลม	 ส�ทร	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช�วต่�งช�ติและคหบดีหรือแหล่งธุรกิจต่�ง  ๆ	 
ดังที่มีก�รสืบเนื่องม�จนปัจจุบัน

	 ก�รขย�ยโครงสร้�งของพระนครในรัชก�ลพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว 
เป็นไปต�มแนวพระร�ชดำ�ริที่รัชก�ลที่	 ๔	 ทรงว�งไว้	 กล่�วคือ	 เมื่อมีถนนเส้นหลักเกิดข้ึน	 คือ 
ถนนเจริญกรุงพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว	 มีพระร�ชดำ�ริตัดถนนอื่นเพิ่มเติม 
และสร้�งตึกแถวต�มแนวถนนเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์	 ประกอบกับรูปแบบก�รค้� 
มีก�รเปลี่ยนแปลงไป	 ผู้คนที่อ�ศัยอยู่ในบ้�นเรือนแพจึงอพยพขึ้นม�บนบก	 ในพระร�ชนิพนธ ์
ว่�ด้วย	 วัดพระน�มบัญญัติ	 วัดร�ชประดิษฐ	 พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู ่หัว 
พระร�ชนิพนธ์คว�มตอนหนึ่งที่ทรงอ้�งถึงสมเด็จพระบรมชนกน�ถไว้ว่�	
 “...ในขณะนั้น (หมายถึง ในสมัยรัชกาลที่ ๔) โปรดให้ขุดคลองผดุงกรุงเกษม เป็น 
คูพระนครชั้นนอก...”	 หม�ยคว�มว่�	 พระนครในช่วงรัชก�ลที่	 ๔	 มีพ้ืนที่หลักเพียงในบริเวณ
แนวกำ�แพงเมอืงรมิคลองบ�งลำ�พ	ู-	โอ่งอ่�งเท่�นัน้	พืน้ทีน่อกเหนอืออกไปเป็นพืน้ทีน่อกเขตพระนคร 
สำ�หรับก�รขย�ยตัวออกของชุมชน	
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	 ในสมัยรัชก�ลที่	 ๕	 นี้เองที่สังเกตได้ว่�	 ก�รตัดถนนท�งทิศเหนือและทิศตะวันออก 
ของพระนครเพิ่มขึ้น	เฉพ�ะท�งทิศเหนือนั้น	เมื่อทรงสร้�งพระร�ชวังสวนดุสิตขึ้นเป็นที่ประทับ	 
นอกจ�กพระบรมมห�ร�ชวังแล้ว	 บรรด�วังของเจ้�น�ย	 พระตำ�หนัก	 และหน่วยร�ชก�รต่�ง	 ๆ 
ก็ขย�ยตัวไปท�งทิศเหนือ	 เล�ะต�มริมฝั ่งแม่นำ้�เจ้�พระย�	 ท�งทิศตะวันออก	 มีถนนเริ่มจ�ก 
ล�นพระร�ชวังสวนดุสิต	 เช่น	 ถนนร�ชวัตร	 (ถนนนครไชยศรี)	 ถนนดวงเดือน	 (ถนนสุโขทัย) 
ถนนดวงตะวัน	(ถนนศรอียธุย�)	ถนนคอเสือ้	(ถนนพษิณโุลก)	ถนนฮก	(ถนนหน้�วดัเบญจมบพติร 
ดุสิตวน�ร�ม)	 ถนนซิ่ว	 (ถนนสวรรคโลก)	 เป็นต้น	 ท�งทิศใต้ของพระนครมีถนนตัดใหม่	 เช่น	 
ถนนอนุวงศ์	ถนนทรงว�ด	ถนนนครเกษม	ถนนวรจักร	เป็นต้น
	 พร้อมกันนี้	 พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวทรงมีพระร�ชดำ�ริขุดคลองข้ึน
หล�ยส�ย	 เช่น	 คลองเปรมประช�กร	ที่ขุดขึ้นเป็นคลองแรกในรัชก�ล	 คลองรังสิตประยูรศักด์ิ 
คลองนครเนื่องเขต	คลองประเวศบุรีรมย์	คลองทวีวัฒน�	คลองนร�ภิรมย์	เป็นต้น	คลองต่�ง	ๆ 
เหล่�นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รขนถ่�ยกำ�ลังพลเพื่อก�รรบอีกต่อไป	 แต่มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นเส้นท�งลำ�เลียงสินค้�และเป็นเส้นท�งคมน�คมให้กับประช�ชน	 พร้อมกับ 
พัฒน�ที่ดินบริเวณริมคลองให้เกิดประโยชน์กว่�ก่อน	 เพร�ะในช่วงรัชก�ลของพระองค์ 
กิจก�รรถล�ก	รถไฟ	รถร�ง	และสิ่งส�ธ�รณูปโภคอื่น ๆ	เช่น	ไฟฟ้�	ประป�	ไปรษณีย์	โทรเลข	
ก็ล้วนเกิดขึ้นแล้วทั้งสิ้น
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	 หนังสือสำ�คัญฉบับหนึ่งในสมัยรัชก�ลที่ 	 ๕	
ซึ่งเป ็นแหล่งข ้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับประช�กร	 อ�ชีพ	 
และถนน	ตรอก	ซอกซอยต่�ง	ๆ 	คือ	“สารบาญชี ส่วนที่ ๒  
คอืราษฎรในจงัหวดั ถนน แล ตรอก จ.ศ. ๑๒๔๕ เล่มท่ี ๒” 
ตรงกับ	 พ.ศ.	 ๒๔๒๖	 เอกส�รนี้เป็นคู่มือของพนักง�น 
ไปรษณีย ์ 	 โทรเลข	 ให ้รู ้ ว ่�บุคคลใดมีที่พักอยู ่ที่ ใด 
และมีข้อมูลนอกไปจ�กนั้น	 เช่น	 คคลผู้นั้นเช่�บ้�นใคร 
เป ็นบุตรของใคร	 ลักษณะบ ้�นที่พัก เป ็นอย ่�งไร 
หนังสือส�รบ�ญชีฯ	 จึงเป็นเอกส�รที่ให้ข้อมูลชื่อถนน 
ตรอกซอกซอยในเขตพระนครได้อย่�งละเอียดที่สุด	 
และเห็นได้ว่�ถนนเจริญกรุง	 ทั้งช้ันในและชั้นนอกนั้น	 
มีผู ้คนอยู ่อ�ศัยม�กที่ สุด	 ต�มร�ยชื่อ	 มีจำ�นวนถึง	 
๑,๔๒๒	ร�ย	ดังเช่น	

 ถนนขวางวัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร
	 ๑	 อำ�แดงเลื่อน	บุตรพระย�ภักดีษ�เดช	เรือนฝ�กระด�น	
	 ๒	 น�ยม่วง	บุตรอำ�แดงกลิ่น	ขึ้นหลวงศรีร�ชบุรุต	เรือนแตะ
	 ๓	 น�ยเผือ่น	เป็นพระย�สนุธรณรุกัษ์	ผูช่้วยกรมมห�ดไทยในพระร�ชวงับวร	เรือนฝ�กระด�น
	 ๔	 น�ยพัน	แขก	บุตรน�ยบอลอ	ข�ยของร้�นชำ�	เรือนฝ�แตะ
	 ๕	 อำ�แดงรอด	บุตรน�ยนบ	เรือนจ�ก
	 ๖	 น�ยเหม	ขึ้นพระย�อัคคีสร�ภัย	เป็นหลวงวิเศศ	ช่�งเหล็ก
	 ๗	 น�ยอิ่ม	แขก	เป็นขุนม�ล�ยูอักษร	ขึ้นเจ้�คุณกล�โหม	ช่�งทอง	เรือนจ�ก
	 ๘	 น�ยเหมือน	เป็นจ่�ชำ�นิ	ขึ้นพระย�อภัยรณฤทธิ์	เรือนจ�ก
	 ๙	 น�ยวร	บุตรน�ยพร	เป็นเลกวัดร�ชบพิธ	ทำ�ทอง	เรือนจ�ก
	 ๑๐	 อำ�แดงหรับ	ภรรย�จ�งว�งพร	ข�ยของชำ�	เรือนจ�ก
	 ๑๑	 น�ยฟัก	บุตรอำ�แดงเหมือน	เป็นทห�รดับเพลิง	ทำ�ทอง	เรือนจ�ก
	 ๑๒	 น�ยวัด	เป็นร�ชพิจิตร	ขึ้นคลังในซ้�ย	พระร�ชวังบวร	ออกร้�นตล�ด	เรือนจ�ก
	 ๑๓	 น�ยยอ	แขก	เป็นบุตรขุนกนกร�ช�	ขึ้นพระย�นรรัตนร�ชม�นิต	ช่�งทอง	เรือนจ�ก
	 ๑๔	 อำ�แดงชุม	บุตรพระมห�มนตรี	เรือนฝ�กระด�น
	 ๑๕	 คลอง	ข้�งวัดบวรนิเวศ
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		 หนงัสอืส�รบ�ญชนีี	้จดัทำ�ขึน้ต�มพระบรมร�ชโองก�รในรชัก�ลที	่๕	ทีว่่�	“...ให้ได้มว่ีา 
บ้านในต�าบลนัน้ มหีมายเลขท่ีเท่านัน้ แล้วจ่ึงตป้ีายหมายเลขเรยีงเป็นล�าดับก�ากับบ้านเป็นต�าบล ๆ  
แล้วจะได้ลงในบาญชสีารบาญว่านายนัน่บตุรคนนัน้ มกีารค้าขายท�ามาหากินสิง่นัน้อย่างนัน้
ฤาขึน้อยูก่บัผูน้ีผู้น้ัน้ อยูใ่นบ้านหมายเลขทีเ่ท่านัน้ ตรอก ถนน ต�าบล บ้านคลอง บาง นัน้ ๆ ...”
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้�พนักง�นไปรษณีย์	 และทำ�ให้ได้ทร�บข้อมูลเก่ียวกับประช�กร 
ของพระนครในช่วง	พ.ศ.	๒๔๒๖	ด้วย
	 ในสมัยพระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้� 
เจ้�อยูห่วั	(รชัก�ลที	่๖)	ทรงจดัระเบยีบคว�มสวยง�ม 
ของเมือง	 คือ	 โปรดให้ตัดถนนและสะพ�นเพิ่ม 
อกีหล�ยแห่ง	เช่น	สะพ�นพระร�มหก	ซึง่เป็นสะพ�น
ข้�มแม่นำ้�เจ้�พระย�แห่งแรกที่ส�ม�รถเชื่อม 
ท�งรถไฟส�ยใต้เข้�กบัสถ�นรีถไฟหัวลำ�โพงได้	แต่ไม่ม ี
ก�รขย�ยเมืองออกไปอีก	สิ่งสำ�คัญอีกประก�ร	คือ	
พระองค์พระร�ชท�นท่ีดินให้สร้�งสวนส�ธ�รณะ
แห่งแรกขึ้นกล�งเมือง	 คือ	 สวนลุมพินี	 และขย�ย
อ�ณ�เขตของพระตำ�หนักไปท�งเหนือของเมือง	
คอื	สร้�งพระตำ�หนกัจติรลด�รโหฐ�นเป็นทีป่ระทบั	 
ในเวล�ต่อม�ชุมชนได้ขย�ยตัวไปอีก	 โดยเฉพ�ะ
ตอนในของตัวเมืองท�งทิศใต้	มีก�รขย�ยกิจกรรมก�รค้�ลงไป	เช่น	อู่ต่อเรือ	โรงสี	โรงเลื่อยไม้	
	 ในสมัยพระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว	 (รัชก�ลที่	 ๗)	 ได้มีก�รตัดถนนหลัก 
เพิ่มอีก	เช่น	ถนนสุขุมวิท	ก�รขย�ยตัวของชุมชนออกไปท�งเหนือ	แถบบ�งซื่อ	บ�งโพ	เป็นต้น 
รวมทั้งเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 ได้สร้�งสะพ�นพระพุทธยอดฟ้�ขึ้น	 เชื่อมระหว่�งฝั ่งพระนคร 
และฝั่งธนบุรี	ในโอก�สที่กรุงรัตนโกสินทร์สถ�ปน�ครบ	๑๕๐	ปี	
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	 แผนที่กรุงเทพมห�นครในช่วงระยะเวล�ต่�งกัน	 แสดงก�รขย�ยเมืองออกไปท�ง
ตะวันออกของพระนครม�กกว่�ทิศอื่น	 เพร�ะก�รกำ�หนดเส้นท�งก�รขย�ยพระนครที่มีม�
แต่ครัง้รัชก�ลที	่๔	เป็นเกณฑ์สำ�คญัท่ีทำ�ให้ถนนหนท�งและผู้คนอพยพเข้�ม�ต้ังถิน่ฐ�นทีไ่ม่ไกล
จ�กกล�งพระนครนัก	และได้ใช้ประโยชน์จ�กคคูลองทีท่รงพระกรณุ�โปรดเกล้�ฯ	ให้ขุดไว้แต่เดมิ
เป็นท�งสัญจร	แม้ในสมัยรัชก�ลที่	๕	 เมื่อคว�มหน�แน่นของประช�กรในพระนครเพิ่มม�กขึ้น 
ประกอบกับมีแรงง�นช�วจีนเดนิท�งเข้�ม�ม�กขึน้	พระองค์กท็รงกำ�หนดพืน้ทีเ่ฉพ�ะกลุม่คนขึน้
เพือ่คว�มสะดวกในก�รประกอบอ�ชพี	จงึเป็นเหตุให้พ้ืนทีเ่ย�วร�ช	ร�ชวงศ์	ทรงว�ด	ตล�ดน้อย	
เป็นพื้นที่พักอ�ศัยและประกอบอ�ชีพของช�วจีน	
	 สิ่งที่ควรสังเกต	 คือ	 พื้นที่ฝั ่งตะวันตกของพระนครกลับยังคงเป็นพื้นที่เรือกสวน
เช่นเดมิ	และใช้เป็นเส้นท�งลำ�เลยีงผลผลติท�งก�รเกษตรไปยงัตล�ดสนิค้�ต่�ง	ๆ 	เช่น	ก�รลำ�เลียง
ผลผลิตจ�กนครปฐม	 ร�ชบุรี	 เพชรบุรี	 เข้�สู่พระนคร	 แทนที่ก�รขนส่งท�งเรือ	 ลักษณะเช่นนี้ 
ทำ�ให้ไม่เกิดคว�มเปลีย่นแปลงของพืน้ทีม่�กนกั	เมือ่เปรยีบเทยีบกับก�รขย�ยตัวท�งฝ่ังตะวนัออก 
ของแม่นำ้�เจ้�พระย�	 แต่ปัญห�ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	 คือ	 ก�รขย�ยเมืองกรุงเทพมห�นคร
ไม่มีระเบียบและไม่เป็นระบบ	 กล่�วคือ	 ก�รสร้�งสิ่งปลูกสร้�งไม่คำ�นึงถึงลักษณะภูมิทัศน์
ท�งวัฒนธรรมและสังคมของเมือง	 สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่เกิดขึ้นมีส่วนสำ�คัญในก�รทำ�ล�ย
ลักษณะคว�มเป็นเมืองท่ีมีก�รแบ่งส่วนพื้นที่ก�รใช้สอยอย่�งชัดเจนม�ก่อน	ก�รโยกย้�ยชุมชน
ดั้งเดิมและแทนที่ด้วยคนจ�กแหล่งอื่นส่งผลให้วัฒนธรรมเดิมของชุมชนย่อมเปล่ียนแปลงไป
อย่�งไม่ส�ม�รถหวนกลับม�ได้อีกครั้ง
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ทางประวตัศิาสตร์ทางประวตัศิาสตร์ทางประวตัศิาสตร์ทางประวตัศิาสตร์ทางประวตัศิาสตร์ทางประวตัศิาสตร์ทางประวตัศิาสตร์


