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 The objective of the research is to study the physical development of Thonburi 
city by integrate the knowledge of Thonburi history during Ayutthaya and early Rattanakorin 
periods with archaeological evidences from the survey of historical and archaeological traces 
and the excavation of 4 sites, Vichai Prasit Fort, the rampart and moat of Thonburi city (Ban 
Kamin Canal), the former of minister of commerce area and the former of Thonburi train staion 
area.  
 The results demonstrate that the settlement at Thonburi is developed from the 
agriculture villages, which located along the former Chao Phraya river and canal. The western 
part of the former of Chao Phraya river was more density of community than the eastern part. 
After a manmade straight shortcut canal was dug during the reign of the King Phra Chai Racha 
(A.D.1524-1546), the appearance of the Thonburi area had been changed. However, the 
urbanization of Thonburi was developed from the following factors: community, a relatively 
large, dense and permanent settlement, strategic location and fertilization. 
 Archaeological evidences prosper and bring to together diverse source materials to 
more details of the historical knowledge which the historical record could not provided such as 
the form and boundary of Bangkok city, the appearance of Thonburi forts and city wall, and the 
level of ancient floor etc. Many issues should be examined by using archaeological survey and 
excavation method such as the outer ancient settlement around the city, the location, boundary 
and form of city. 
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8 กําแพงวงักรมเทวาท่ียงัเหลืออยูใ่นปัจจบุนั.................................................................  
9   (ก) กําแพงวงับางย่ีขนัท่ีเหลืออยูใ่นปัจจบุนั   
 (ข) กําแพงบางสว่นได้รับการบรูณะขึน้ใหม…่……………………………….………… 
10 หลมุตรวจสอบท่ี 6 (TP.6) ระหวา่งการขดุทดสอบ....................................................... 
11 ลกัษณะฐานรากป้อมวิชยัประสทิธ์ิในหลมุตรวจสอบท่ี 6 (TP.6)................................. 
12 ลกัษณะฐานรากป้อมวิชยัประสทิธ์ิในหลมุตรวจสอบท่ี 5 (TP.5)................................. 
13 บริเวณท่ีทําการขดุตรวจสอบแนวคลองคเูมืองเดมิธนบรีุ (คลองบ้านขมิน้)  

ปัจจบุนัมีการปพืูน้ทําเป็นแนวกําแพงเมืองเดมิไว้................................................ 
14 แสดงแนวฐานรากของป้อมวไิชยเยนทร์ท่ีถกูสิง่ก่อสร้างในชัน้หลงัสร้างทบั.................  
15 (ก) แสดงแนวก่อสร้างทัง้หมดท่ีพบ (ข) แสดงแนวฐานรากของป้อม  
      (ค) แสดงแนวของสิง่ก่อสร้างในชัน้หลงัท่ีสร้างทบัแนว.............................................. 
16 บริเวณพืน้ท่ีสถานีรถไฟธนบรีุ (เดมิ) พืน้ท่ีท่ีทําการศกึษา............................................  
17 สภาพของโลงไม้ฝังศพโลงท่ี 1 ท่ีพบ และลกัษณะและขนาดของโลงไม้ท่ี 1.................  
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  ฑ 

ภาพท่ี                                                                                                หน้า 
18 ระดบัของโลงไม้และโครงกระดกูทัง้ 3 โครง ถกูฝังอยูใ่นระดบัใกล้เคียงกนั คือ  

ประมาณ 200 ซม.จากผิวดนิ และวางตวัตามแนวทิศเหนือ-ใต้ เช่นเดียวกนั...... 

19 สภาพของเรือ ภายหลงัการขดุค้นเสร็จสิน้ และลกัษณะชัน้ดนิท่ีทบัถมกนัในเรือ......... 
20  ไหเคร่ืองเคลือบสีนํา้ตาลอมสีดํา ขุน่ (หมายเลขโบราณวตัถ ุ002/042) พบใต้ท้องเรือ. 
21 (ก) เศษกระดกูนิว้มือท่ีพบ (ข) เศษกระเบือ้งมงุหลงัคาท่ีพบจากการสาํรวจ 
        ในพืน้ท่ี Line 0-1...........................................................................................  
22 (ก) เศษกระดกูช้าง (ข) ภาชนะดนิเผาเตม็ใบพบในพืน้ท่ี Line 1-2..............................  
23 เศษภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิ (Earthenware) ท่ีพบในพืน้ท่ี line 7-8................................  
24 กลุม่ของหมดุไม้ท่ีพบในพืน้ท่ี line 22-29..................................................................... 
25 หม้อก้นกลมท่ีพบจากการสาํรวจ............................................................................ 
26 ลายตกแตง่ท่ีผิวหม้อก้นกลมท่ีพบ...........................................................................  
27 หม้อก้นแบนท่ีพบจากการสาํรวจ............................................................................ 
28   (ก) ไหและ (ข) อา่งท่ีพบจากการสํารวจ.................................................................. 
29 (ก) ฝาภาชนะแบบปลายฝาคว่ําลง  (ข) ฝาภาชนะแบบปลายฝาหงายขึน้..................   
30 จานเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบ เขียนลายดอกแอสเตอร์ 002/004  
         กําหนดอายไุด้สมยัอยธุยาตอนปลาย.............................................................. 
31 (ก) ชามเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบ S002 (ข) ชามเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบ 002/007…….. 
32 ชามฝาตกแตง่ผิวภาชนะด้วยการเขียนนํา้เงินใต้เคลือบ ลายดอกไม้ก้านขด 002/047.. 
33 ชามเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบขาวขุน่…………………………………………………….. 
34 เคร่ืองกระเบือ้งเบญจรงค์ แบบแฟมิล เวิร์ท (Famill Vert) 002/013………………….. 
35 ชิน้สว่นโถมีฝา (พบเพียงคร่ึงใบ) ในสมยัราชวงศ์ชิงท่ีพบ S002………………………. 
36 ชามพิมพ์ลายอกัษรจีน “โซว่” สลบักบักระถางกํายาน………………………………… 
37 ถ้วยเขียนลายครามรูปผลท้อสลบัเห็ดหลนิจือในช่องกระจก………………………….. 
38 อา่งเขียนลายดอกไม้ก้านขด ด้านนอกเคลือบสีนํา้ตาล………………………………. 
39  ชามเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบลายซวนส่ี………………………………………………… 
40 ฝาเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบ เขียนลายดอกไม้ก้านขด................................................. 
41 ลานด้านหน้าสถานีรถไฟ บริเวณหลมุขดุค้นท่ี 7-8........................................................ 
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  ฒ

ภาพท่ี                                                                           หน้า 
42 พืน้ทางเดนิปดู้วยอิฐเรียงตวัเป็นแนวยาวพบในหลมุขดุค้นท่ี 9 และโบราณวตัถท่ีุพบ 
         ในระดบัต่ํากวา่ระดบัผิวดนิปัจจบุนั 100-120 เซนตเิมตร……………………….. 
43 เศษเคร่ืองถ้วยจีนเขียนลงยาสีแบบเฟินไช่ (Fen Cai) ในสมยัอยธุยาตอนปลาย.......... 
44 เข็มไม้ปักเป็นแนวเรียงตอ่กนัท่ีพบในหลมุขดุค้นท่ี 10 และเศษกระเบือ้งมงุหลงัคา 

ดนิเผาเกลด็เตา่ท่ีพบในระดบัต่ํากวา่ระดบัผิวดนิปัจจบุนั 100-120 เซนตเิมตร.... 
45  แผนท่ีกรุงเทพฯ พ.ศ. 2439 แสดงพืน้ท่ีบริเวณสถานีรถไฟธนบรีุ (เดมิ) ก่อนการสร้าง  

สถานีรถไฟ จะเห็นพระราชวงับวรสถานพิมขุ ล้อมรอบทัง้ส่ีด้าน มีป้อมปราการ 
ท่ีมมุกําแพงด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ......................................................... 

46 ป้อมพระราชวงัหลงัท่ีพบจากการขดุตรวจสอบ........................................................ 
47 ตวัอยา่งท่ีใช้หาคา่อายทุางวทิยาศาสตร์ของอิฐก่อป้อมพระราชวงัหลงั ครัง้ท่ี 2........... 
48 แนวอิฐท่ีเรียงตอ่กนัเป็นแนวทางเดนิรอบป้อมพระราชวงัหลงั………………………… 
49 ตวัอยา่งท่ีใช้หาคา่อายทุางวทิยาศาสตร์ของแนวทางเดนิรอบป้อมพระราชวงัหลงั…… 
50 พืน้ทางเดนิปดู้วยอิฐ เรียงตวักนัอยูใ่ต้แนวทางเดนิรอบป้อม..................................... 
51 ตวัอยา่งท่ีใช้หาคา่อายทุางวทิยาศาสตร์ของพืน้ทางเดนิใต้ป้อมพระราชวงัหลงั……… 
52  การทํางานขดุค้นทางโบราณคดีป้อมพระราชวงัหลงัในช่วงตา่งๆ  

ในปีพ.ศ.2554................................................................................................... 
53  จําลองภาพการตัง้ถ่ินฐานเป็นกลุม่ตามลํานํา้.......................................................... 
54  การตัง้ถ่ินฐานเป็นชมุชนวดัสะพาน ยงัปรากฏร่องรอยของบ้านเรือนชาวสวนตัง้ 
          ห่างกนัเป็นระยะ ล้อมรอบวดั และมีความหนาแนน่มากบริเวณพืน้ท่ีริมคลอง.... 
55 ภาพบริเวณปากคลองบางจากท่ีแยกออกจากคลองบางกอกใหญ่ ใกล้วดัศาลาส่ีหน้า  
          (วดัคหูาสวรรค์) ปรากฏร่องรอยของคลองตนัเป็นจํานวนมาก.......................... 
56  พืน้ท่ีบริเวณวดัศาลาส่ีหน้า (วดัคหูาสวรรค์) มีพืน้ท่ีวา่งเพ่ือให้ทําการขดุค้นทาง 

           โบราณคดี พืน้ท่ีสีเหลอืง คือ ลานโลง่ด้านหน้าวดัท่ีตดิกบัแมนํ่า้เจ้าพระยา 
                สายเดมิ สนันิษฐานวา่บางสว่นเคยเป็นแมนํ่า้มาก่อน..................................... 
57 (ก) ภาพสนันิษฐานบริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ดา่นขนอนและพืน้ท่ีโดยรอบ  

(ข) ภาพขยายบริเวณพืน้ท่ีพบร่องรอบผิดวิสยั................................................ 
58 ผงัเมือง Neuf-Brisach ในประเทศฝร่ังเศส……………………………………………. 
59 สนันิษฐานแผนผงัเมืองบางกอกและสิง่สําคญัตา่งๆ ในตวัเมืองบางกอก.................... 
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  ณ

  ภาพท่ี            หน้า 
60 การวิเคราะห์ระดบัชัน้ดนิกบัหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในพืน้ท่ีขดุค้นทางโบราณคดี

         สถานีรถไฟธนบรีุ (เดมิ) ในระดบัความลกึตา่งๆ............................................... 
61 เคร่ืองถ้วยจีนท่ีใช้ชีว้ดัวา่เคยมีกิจกรรมของมนษุย์ในสมยัอยธุยาตอนปลาย ในพืน้ท่ี         

         ตอนเหนือของเมืองบางกอก........................................................................... 
62 เคร่ืองถ้วยจีนท่ีใช้ชีว้ดัวา่เคยมีกิจกรรมของมนษุย์ในสมยัอยธุยาตอนปลาย-ตนั   

         รัตนโกสนิทร์ในพืน้ท่ีตอนเหนือของเมืองบางกอก............................................. 
63 กลุม่ชมุชนตา่งชาตใินกรุงธนบรีุ.............................................................................. 
64 สรุปขอบเขตของชมุชนและเมืองธนบรีุในช่วงระยะเวลาตา่งๆ ตามหลกัฐาน 

ทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ……………………………………………………. 
65 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณวดัสะพาน สีเหลือง คือ พืน้ท่ีควรทําการขดุตรวจสอบ....... 
66 (ก) พืน้ท่ีโลง่ใกล้คลองเหมาะสําหรับขดุตรวจสอบ  

(ข) ร่องรอยของแนวอิฐใต้ดนิและใต้พืน้.......................................................... 
67 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณวดักําแพง สีเหลือง คือ พืน้ท่ีควรทําการขดุตรวจสอบ........ 
68 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณวดัแก้ว สีเหลือง คือ พืน้ท่ีควรทําการขดุตรวจสอบ............ 
69 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณวดัคหูาสวรรค์ และวดักําแพง บางจาก  

สีเหลือง คือ พืน้ท่ีควรทําการขดุตรวจสอบ………………………….…………… 
70 ภาพสนันิษฐานตวัเมืองบางกอก ควรมีการสํารวจตามขอบของเมือง 
              ตามแนวท่ีปรากฏ.......................................................................................... 
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สารบัญแผนผัง 
 แผนผงัท่ี           หน้า 

1  แผนผงัของป้อมรูปดาว (Star Fort) ทัง้สองฝ่ังแมนํ่า้เจ้าพระยาบริเวณเมืองบางกอก... ... 
2  แผนผงัของป้อมฝ่ังตะวนัตกท่ีคดิจะสร้าง....................................................................... 
3  แผนผงัการรบระหวา่งทหารสยามกบัฝร่ังเศสในต้นแผน่ดนิพระเพทราชา....................... 
4 แผนผงัการรบระหวา่งทหารสยามกบัฝร่ังเศสในต้นแผน่ดนิพระเพทราชา....................... 
5  (ก) แผนผงัเมืองบางกอกในจดหมายเหตลุาลแูบร์ (ข) แผนผงัของป้อม ท่ีคดิจะสร้าง.. 
6   ตําแหนง่ของหลมุขดุตรวจสอบฐานรากป้อมวิชยัประสทิธ์ิ จํานวน 8 หลมุ................... 
7 ผงับริเวณแสดงตําแหน่งพืน้ท่ีขดุค้นทางโบราณคดี ภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ).... 
8 การก่ออิฐแบบวน มีอิฐคร่ึงก้อนอยูต่รงกลาง...............................................................  
9 แสดงด้านตดัของแนวฐานรากป้อมวิไชยเยนทร์ ใช้ท่อนซงุรองรับด้านลา่ง...................  
10  แผนผงัแสดงตําแหนง่หลมุขดุค้นทางโบราณคดี ในพืน้ท่ีสถานีรถไฟธนบรีุ (เดมิ)……. 
11 แผนผงัพืน้ท่ีสํารวจทางโบราณคดี 6 พืน้ท่ี................................................................... 
12 แผนผงัของฐานป้อมพระราชวงัหลงัท่ีขดุพบ................................................................ 
13  แผนผงัขยายบริเวณพืน้ท่ีพบฐานป้อมพระราชวงัหลงั............................................... 
14 ผนงัด้านตดัฐานป้อมพระราชวงัหลงั A-J หลมุขดุตรวจสอบท่ี 1 (TP.1 
          และหลมุขดุตรวจสอบท่ี 2 (TP.2).................................................................. 
15 (ก) แผนผงัป้อมท่ีเมืองบางกอกท่ีฝร่ังเศสคดิจะสร้างทัง้สองฝ่ังแมนํ่า้เจ้าพระยา (ข) ภาพ 

ขยายแผนผงัป้อมฝ่ังตะวนัตกท่ีฝร่ังเศสคดิจะสร้างทบัลงบนผงัเมืองเดมิ………. 
16 (ก) ผงัเมืองป้อมปราการตามแนวคดิของวิทรูเวียส  (ข) ผงัเมืองป้อมปราการตาม 

แนวคดิของสคามอซซี่  (ค) แนวคดิการแบง่กริดภายในป้อมปราการในลกัษณะ 
เกือบสมมาตรของ ปิเอโต คาทานีโอ.................................................................. 

17 สนันิษฐานแผนผงัเมืองบางกอกในปัจจบุนั.............................................................. 
18 (ก) แผนผงัของป้อมฝ่ังตะวนัตกในแผนผงัการรบระหวา่งทหารสยามกบัฝร่ังเศส 

 (ข) ลกัษณะของป้อมฝ่ังตะวนัตกปรากฏในแผนผงัการรบระหวา่ง 
ทหารสยามกบัฝร่ังเศส (ค) แผนผงัของป้อมฝ่ังตะวนัออกในแผนผงัการรบ 
ระหวา่งทหารสยามกบัฝร่ังเศส…………………………………………………. 
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สารบัญแผนที่ 
แผนท่ีท่ี                        หน้า 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา  

ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของกรุงเทพมหานครในปัจจุบนัเสนอภาพว่า พืน้ท่ีบริเวณ
ฝ่ังธนบรีุและฝ่ังพระนคร บริเวณพืน้ท่ีริมฝ่ังแม่นํา้เจ้าพระยา หรือท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปในนาม “เมือง
บางกอก” เป็นท่ีตัง้ถ่ินฐานของชุมชนเกษตรกรรมท่ีใช้เส้นทางนํา้เป็นเส้นทางคมนาคมหลกั เป็น
เมืองท่ีสําคญัยิ่งในฐานะเมืองท่า เมืองหน้าด่าน เมืองยุทธศาสตร์การทหาร ตลอดจนเป็นชุมชน
ทางการค้าท่ีสําคญัมาตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี ภายหลงัการเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 
กรุงธนบรีุกลายเป็นศนูย์กลางทางการเมืองการปกครองแห่งใหมข่องสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุ  

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พืน้ท่ีฝ่ังธนบุรี บริเวณเขตบางกอกน้อย-บางกอก
ใหญ่ และฝ่ังพระนคร บริเวณเขตพระนครเป็นผืนแผ่นดินเดียวกนั ไม่ได้มีแม่นํา้เจ้าพระยากัน้ขวาง
ดงัเช่นปัจจุบนั จวบจนกระทัง่พระไชยราชาธิราช (พ.ศ.2077-2089) โปรดเกล้าฯ ให้ขดุคลองลดั
ตัง้แตป่ากคลองบางกอกน้อยไปจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ เป็นระยะทางประมาณ 3  กิโลเมตร 
คลองลดัท่ีเกิดขึน้ทําให้เส้นทางเดนิเรือในแมนํ่า้เจ้าพระยาสายเก่าลดความสําคญัลงเพราะลํานํา้มี
ความคดเคีย้วทําให้เสียเวลาเดินทาง และมีแม่นํา้เจ้าพระยาสายใหม่เกิดขึน้ตัง้แต่ปากคลอง
บ า ง ก อ ก น้ อ ย จ น ถึ ง ป า ก ค ล อ ง บ า ง ก อ ก ใ ห ญ่  (บ ริ เ วณ โ ร ง พ ย า บ า ล ศิ ริ ร า ช กั บ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ถึงบริเวณพระราชวงัเดิมกบัปากคลองตลาด) คลองลดัท่ีเกิดขึน้นีทํ้าให้
พืน้ท่ีนีถู้กแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ พืน้ท่ีฝ่ังตะวันออกของแม่นํา้เจ้าพระยา (ฝ่ังพระนครใน
ปัจจบุนั) และพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแมนํ่า้เจ้าพระยา (ฝ่ังธนบรีุในปัจจบุนั) 

เมืองธนบุรีเป็นเมืองหน้าด่านท่ีสําคญัมาตัง้แต่ในสมัยอยุธยาตอนต้น ปรากฏช่ือใน
พงศาวดารกรุงศรีอยธุยาราว พ.ศ.1976 ตรงกบัสมยัเจ้าสามพระยาว่า ทรงตัง้ตําแหน่ง “นายพระ
ขนอนทณบรีุ” และในรัชกาลสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดมีิช่ือในทําเนียบหวัเมืองวา่ “เมืองทณบรีุศรี 
มหาสมุทร” ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชล้วนบนัทึกถึงความสําคญัของเมืองธนบุรีหรือท่ีเรียกว่าเมืองบางกอกไว้เป็นจํานวนมาก

เลขหนา้ 
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เช่น บาทหลวง เดอ ซวัซีย์ กลา่ววา่ “บางกอกเป็นกญุแจของราชอาณาจกัรทางด้านทะเลใต้”1 ลานิ
เอร์ บนัทึกไว้ว่า “เมืองบางกอกซึ่งเท่ากับเป็นลูกกุญแจของประเทศสยามฝ่ายใต้ก็เป็นทําเลอนั
สินค้าทัง้ปวงต้องมารวมอยู่ทัง้สิน้ เพราะเหตวุ่าบางกอกตัง้อยู่ใกล้กบัปากนํา้เจ้าพระยา เป็นเมือง
ซึง่อาจแข่งกบับาตาเวียได้”2 นิโกลาส์ แชรแวส เน้นยํา้ความสําคญัของเมืองบางกอกว่า “บางกอก 
(BANKOC) เป็นสถานท่ีสําคญัท่ีสดุแห่งราชอาณาจกัรสยามอย่างปราศจากข้อสงสยั”3 สําหรับชนุ
ชนเมืองบางกอกแต่เดิมเป็นเพียงชุมชนชาวสวน จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม 
บนัทึกเร่ืองเมืองบางกอกเอาไว้ในปีพ.ศ.2231ว่า พืน้ท่ีเมืองบางกอกเป็นเขตเพาะปลกูสวนผลไม้ 
ซึง่มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัมาแตโ่บราณ จดัเป็นส่วนหนึ่งของเขตผลไม้ริมแม่นํา้เจ้าพระยาท่ียาวขนาน
จากปากแมนํ่า้พระประแดง ผ่านบางกอกไปถึงตลาดขวญั เมืองนนทบรีุ อนัเป็นพืน้ท่ีเพาะปลกูท่ีมี
ความอดุมสมบรูณ์4  

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) ทรงเล็งเห็นความสําคญัของเมือง
ธนบุรี จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมปราการขึน้ 2 แห่ง  ป้อมทัง้สองตัง้ขนาบสองฝ่ังแม่นํา้ทัง้ฝ่ัง
ตะวนัตกและตะวนัออก ระหว่างป้อมทัง้สองฝ่ังมีโซ่ใหญ่ขึงขวางกลางลําแม่นํา้เจ้าพระยา ต่อมา
นโยบายด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศของสยามโดยเฉพาะกับชาติฝร่ังเศสเปล่ียนแปลงไป 
พระเพทราชา (พ.ศ. 2231-2245) โปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ออกญาโกษาธิบดี (ปาน) เป็นหวัหน้าในการ
ผลกัดนัทหารฝร่ังเศสออกจากเมืองบางกอกซึง่ประจําอยู่ท่ีป้อมบางกอกด้านฝ่ังตะวนัออก โดยนํา
กําลงัทหารเข้าล้อมป้อมเม่ือวนัท่ี 6 มิถนุายน พ.ศ.22315  ภายหลงัการเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 
ในปีพ.ศ.2310 สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุทรงมีพระราชดําริวา่กรุงศรีอยธุยาเสียหายหนกัจนยากเกิน
กว่าท่ีจะปฏิสงัขรณ์ได้ เมืองธนบุรีเป็นหน้าด่านสําคญั ใกล้ทะเล มีป้อมปราการและชยัภมูิท่ีดี จึง
โปรดเกล้าฯ ให้ฝ่ายทหารพลเรือนทําคา่ยด้วยไม้ทองหลางทัง้ต้น เป็นท่ีมัน่ไว้ก่อน จึงจะก่อกําแพง

                                                 
1 บาทหลวง เดอ ซวัซีย์, จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปีค.ศ.1685 และ 

1686 ฉบับสมบูรณ์, แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบตุร (กรุงเทพฯ: ก้าวหน้าการพิมพ์, 2516), 552. 
2 ลานิเอร์, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 27 เร่ือง ไทยกับฝร่ังเศสเป็นไมตรีกันครัง้แผ่นดนิสมเดจ็พระ

นารายณ์ (Relations de la France et du Reyaume de Siam de 1662 a 1703), แปลโดย อรุณ อมาตยกลุ (พระ
นคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465). 

3 นิโกลาส์ แชรแวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม ในแผ่นดิน

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช, แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบตุร (นนทบรีุ: ศรีปัญญา, 2550), 63. 
4 ซิมอน เดอ ลา ล ูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบตุร 

(นนทบรีุ: ศรีปัญญา, 2548), 28. 
5 รายละเอียดของเหตกุารณ์ในตอนนีมี้เป็นจํานวนมาก ด ูปรีดี พิศภมิูวิถี, “เมืองธนบรีุกบัการปฏิวติั พ.ศ.

2231 กรณีศกึษาจากเอกสารนายทหารฝร่ังเศส”, ใน จากบางเจ้าพระยาสู่ปารีส (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 136-175. 
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ภายหลัง ค่ายนัน้ให้ทําตัง้แต่มุมกําแพงเมืองเก่าไปจนถึงวัดบางว้าน้อยวกไปตามริมแม่นํา้
เจ้าพระยา แล้วขดุคนํูา้รอบพระนคร มลูดินขึน้เป็นเชิงเทินตามริมคา่ยข้างในเสร็จเรียบร้อยภายใน
หนึ่งเดือน6 ในปีพ.ศ.2316 โปรดเกล้าฯ ให้บรูณะพระนครให้แข็งแรงขึน้ โดยให้ไปรือ้อิฐกําแพงเก่า 
ณ เมืองพระประแดง กําแพงค่ายพม่า ณ โพธ์ิสามต้น และสีกกุ บางไทร ก่อกําแพงเมืองและป้อม
ตามท่ีถมเชิงดิน เอาแม่นํา้เจ้าพระยาไว้ระหว่างกลางเหมือนพิษณุโลก7 กําแพงเมืองธนบุรีใน
ช่วงเวลานีจ้ึงครอบคลุมพืน้ท่ีทัง้สองฝ่ังแม่นํา้เจ้าพระยา หากศูนย์กลางการปกครองอยู่ท่ีฝ่ัง
ตะวนัตก ซึง่พระราชวงัของพระเจ้ากรุงธนบรีุและวดัสําคญัตัง้อยูพื่น้ท่ีฝ่ังตะวนัตกด้วย 

ในปีพ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้สถาปนากรุง
รัตนโกสินทร์ บริเวณพืน้ท่ีริมแม่นํา้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออก ด้วยทรงพระราชดําริว่าเมืองธนบรีุฝ่ัง
ตะวนัออกมีชยัภมูิดีกว่า ด้วยเป็นท่ีโค้งแหลมมีลําแม่นํา้เป็นขอบเขตอยู่กว่าคร่ึง หากข้าศกึยกมา
ติดถึงชานพระนครก็จะตอ่สู้ ป้องกนัได้ง่ายกว่า แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชาเศรษฐีและพวก
จีนท่ีตัง้ถ่ินฐานอยู่ก่อนย้ายไปตัง้บ้านเรือน ณ ท่ีสวน ตัง้แต่คลองวดัสามปลืม้จนถึงคลองวดัสาม
เพ็ง แล้วจึงสร้างพระราชมณเฑียรสถานเพ่ือเป็นราชธานีแห่งใหม่แห่งราชวงศ์จักรี8 คราวนัน้
พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้รือ้กําแพงเมืองธนบุรีทางฝ่ังตะวนัตกและพระราชวงัสมเด็จพระเจ้ากรุง
ธนบุรีลงเสียกึ่งหนึ่ง และรือ้ซากป้อมฝ่ังตะวนัออกกบักําแพงเมืองครัง้กรุงธนบุรีเพ่ือขยายกําแพง
และคพูระนครให้กว้างออกไป แล้วขดุคลองหลอด 2 คลองจากคลองคเูมืองเดิมไปบรรจบกบัคลอง
รอบกรุง ก่อกําแพงพระนครและป้อมปราการ 14 ป้อม พืน้ท่ีธนบรีุจงึลดความสถานะลงมา 

ในปัจจุบนั พืน้ท่ีธนบุรียังปรากฏร่องรอยหลกัฐานสําคญัท่ีแสดงความเป็นเมืองเก่า
ธนบรีุไว้เป็นจํานวนมาก การสํารวจศิลปกรรมในเมืองบางกอกใน ปีพ.ศ.2513 ของ น ณ ปากนํา้9 
ได้พบร่องรอยหลกัฐานท่ีแสดงความสําคญัและเก่าแก่ในแต่ละเขตเป็นจํานวนมาก ซึ่งร่องรอย
หลกัฐานต่างๆ ท่ีพบนัน้ ไม่ได้ปรากฎเฉพาะในตวัเมืองตามท่ีมกันิยมศึกษากนัเท่านัน้ หากแต่ยงั
ปรากฎอยูท่ัว่ไปตามวดัท่ีตัง้อยูต่ามแมนํ่า้ลําคลองสําคญั ซึง่ น ณ ปากนํา้ กลา่วว่าเมืองบางกอกมี
มาแล้วก่อนสมยัอยุธยา เน่ืองจากพบพระพุทธรูปสมยัอู่ทองหลายวดั และเช่ือว่ามีชุมชนขนาด
ใหญ่บริเวณริมฝ่ังแมนํ่า้เจ้าพระยาตัง้แตแ่ถบบคุคโลไปจนถึงราษฎร์บรูณะซึง่เก่ากวา่เมืองบางกอก 

                                                 
6 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) จดหมายเหตุรายวันทัพ, อภินิหาร

บรรพบุรุษ และเอกสารอื่น (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2551), 73. 
 7 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหตัถเลขา, (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นสว่นจํากดั ศิวพร, 2511), 637. 

8 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 1 (พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา, 2503), 11-
12., พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหตัถเลขา, 695. 

9 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก (กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, 2514). 
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สว่นเมืองบางกอกท่ีธนบรีุพบศิลปะเก่าแก่รุ่นอยธุยาตอนต้นท่ี วดัแก้ว วดัตะพาน วดัจนัตาผ้าขาว 
วดัเพลงในคลองบางพรม วดับางแวก และหลายๆ วดัท่ีอยู่ในบริเวณบางระมาด บางเชือกหนัง 
แม่นํา้อ้อม การสํารวจนี ้ทําให้หลกัฐานทางด้านศิลปกรรมเปิดกว้างมากยิ่งขึน้ หากน่าเสียดายว่า
ยงัไมมี่การศกึษาวิจยัใดๆ ท่ีศกึษาตอ่เน่ืองจากการสํารวจนี ้ท่ีมีมามากกวา่ 40 ปีแล้ว  

สําหรับการขดุค้นทางโบราณคดีในพืน้ท่ีฝ่ังธนบรีุและพืน้ท่ีเก่ียวข้อง ได้มีการขดุค้นทาง
โบราณคดีจํานวน 4 แห่ง คือ การขุดทดสอบฐานรากของป้อมวิชัยประสิทธ์ิ การขุดตรวจทาง
โบราณคดีคลองคเูมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้านขมิน้) การขุดค้นทางโบราณคดีท่ีกระทรวงพาณิชย์ 
(เดมิ) และการขดุค้นทางโบราณคดีบริเวณสถานีรถไฟธนบรีุ (เดิม) การขดุค้นทางโบราณคดีแตล่ะ
แห่งนัน้ล้วนได้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีในบริเวณดงักล่าว หากพบว่า ยงัไม่มีการศกึษาครัง้
ใดท่ีเช่ือมข้อมูลท่ีได้จากการขุดค้นในแหล่งต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมไปถึงการนําหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีได้จากการขุดค้น เข้าไปวิเคราะห์ร่วมกับงานวิจัยทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ
ประวัติศาสตร์พืน้ท่ี ทัง้นีศ้าสตร์ทางด้านโบราณคดีมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย
ประวตัศิาสตร์พืน้ท่ี ซึง่หลกัฐานทางโบราณคดีเป็นพยานเชิงประจกัษ์ท่ีสามารถใช้ยืนยนั สอบทาน 
ตรวจสอบความรู้ท่ีมีอยู่เดิมกบัหลกัฐานทางด้านเอกสารท่ีกลา่วอ้างถึงได้ นอกจากนัน้แล้วยงัช่วย
เสริมเพิ่มเติมองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ รวมทัง้เพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ท่ีเอกสารขาดหาย
หรือไม่ได้บนัทึกไว้ได้อย่างชัดเจนด้วย โบราณสถานท่ีพบเป็นหลกัฐานยืนยนัตําแหน่งท่ีตัง้ของ
สถานท่ีสําคญัทางประวตัิศาสตร์ท่ีมีอยู่จริง โบราณวตัถุเป็นตวัแทนภาพเหตกุารณ์ชีวิตของคนท่ี
เคยอาศยัอยู่ในอดีต การศกึษาชัน้ดินทางโบราณคดีแสดงความชดัเจนของระดบัพืน้ใช้งานดัง้เดิม
ของพืน้ท่ีบริเวณนัน้ๆ หลกัฐานตา่งๆ เหลา่นีส้ามารถใช้สอบทานเอกสารทัง้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร
หรือภาพถ่ายโบราณ  แผนท่ีโบราณท่ีบันทึกไว้  นอกจากนัน้ยังช่วยต่อเติมเ ร่ืองราวทาง
ประวตัศิาสตร์ของพืน้ท่ี ในขณะท่ีเอกสารประวตัศิาสตร์เหลา่นัน้มิได้มีการบนัทกึเร่ืองราวไว้ 

การศึกษาในครัง้นี ้ผู้ วิจัยจึงใช้ข้อมูลทางโบราณคดีทัง้จากการสํารวจและการขุดค้น
ทางโบราณคดีมาช่วยตรวจสอบและเพิ่มพนูความรู้ท่ีมีอยู่เดิมทางประวตัิศาสตร์พืน้ท่ีในประเด็น
สําคญั คือ ศกึษาพฒันาการลกัษณะทางกายภาพของเมืองธนบรีุ ในระยะเวลาตา่งๆ โดยมุ่งศกึษา
พืน้ท่ีธนบรีุหรือพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยาตัง้แตส่มยัอยธุยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ ซึง่ยงัไม่
เคยมีการศึกษาวิจยัมาก่อน ด้วยมุ่งหวงัว่าการเช่ือมโยงข้อมลูหลกัฐานชุดต่างๆ เหล่านี ้จะเป็น
รากฐานสําคญัต่อการศึกษาวิจัยในอนาคตของโบราณคดีธนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโบราณคดี
กรุงเทพมหานคร อันจะประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างภาพของผู้ คนท่ีเคล่ือนไหวในพืน้ท่ีฝ่ัง
ตะวนัตกของแมนํ่า้เจ้าพระยา  
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2. วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
2.1 เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ทางประวตัศิาสตร์พืน้ท่ีธนบรีุ จากข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจและ

การขดุค้นทางโบราณคดี  
2.2 ศึกษาพฒันาการทางกายภาพของเมืองธนบุรี ในสมยัอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ 

เฉพาะพืน้ท่ีธนบรีุหรือฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร จากข้อมลูท่ีได้จากการ
สํารวจและการขดุค้นทางโบราณคดี 
 
3. ขอบเขตของการวจิัย 

การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ประกอบด้วยขอบเขตการศกึษา 2 สว่นสําคญั คือ  
3.1 ขอบเขตของพืน้ท่ีท่ีศึกษาวิจัย การศึกษาในครัง้นีจ้ะเน้นการศึกษาเฉพาะพืน้ท่ี

ธนบรีุ หรือ ฝ่ังธนบรีุ ให้หมายถึง พืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแมนํ่า้เจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร 
3.2 ขอบเขตทางด้านเวลาท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย การศึกษาในครัง้นีจ้ะทําการศึกษา

พืน้ท่ีธนบรีุเน้นในช่วงเวลาตัง้แต่สมยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี ตัง้แต่พ.ศ.1893 จนกระทัง่ถึงต้น
รัตนโกสนิทร์ หรือเม่ือสิน้พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 3 ในปี พ.ศ.2394 เท่านัน้ 

 
4. ประโยชน์ที่ได้รับ  

4.1 เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ทางประวตัิศาสตร์พืน้ท่ีธนบุรี โดยใช้หลกัฐานทางโบราณคดีท่ี
ได้จากการสํารวจและการขดุค้นทางโบราณคดี 

4.2 เป็นรากฐานและฐานข้อมูลในการศึกษาวิจยัโบราณคดีธนบุรี และโบราณคดี
กรุงเทพมหานครในอนาคต 

4.3 ทําให้ทราบและเข้าใจข้อมลูหลกัฐานประเภทต่างๆ ทัง้ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา
ประวตัศิาสตร์ การสํารวจร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี และข้อมลูท่ีได้จากการขดุ
ค้นทางโบราณคดี ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร และประเด็นท่ีสําคญัท่ีต้องการการ
ตรวจสอบเพิ่มเตมิจากการศกึษาทางโบราณคดี  

4.4 การเช่ือมโยงองค์ความรู้ท่ีได้จากวิเคราะห์ข้อมูลชุดต่างๆ เข้าด้วยกัน ทัง้จาก
การศกึษาทางประวตัศิาสตร์ การสํารวจและการขดุค้นทางโบราณคดี ทําให้ได้องค์ความรู้ใหม่ทาง
โบราณคดีธนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่เคยมีการศึกษาวิจยัในลกัษณะนีม้า
ก่อน 
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5. วธีิการดาํเนินการวิจยั  
การศกึษาวิจยัในครัง้นีมี้วิธีการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้
5.1 การเก็บรวบรวมข้อมลู - เป็นการรวบรวมข้อมลูทัง้หมดจากข้อมลูพืน้ฐานประเภท

ต่างๆ เพ่ือใช้เป็นวตัถดุิบสู่กระบวนการวิเคราะห์ต่อไป ข้อมลูต่างๆ เหล่านีแ้บ่งเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่  

5.1.1 ข้อมลูจากเอกสาร ได้แก่ เอกสารประวตัิศาสตร์ทัง้ของไทยและตา่งประเทศ 
ทัง้นีห้มายถึงเอกสารประวตัิศาสตร์ท่ีบนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ได้แก่ พระราชพงศาวดาร 
จดหมายเหต ุเอกสารราชการท่ีเก่ียวข้อง บนัทึกต่างๆ และรวมไปถึงแผนท่ีโบราณ แผนผงัโบราณ 
ภาพถ่ายโบราณ และจากการศกึษาวิจยัตา่งๆ ท่ีเคยมีผู้ศกึษาไว้  

5.1.2 ข้อมลูจากภาคสนาม เป็นข้อมลูท่ีได้จากสํารวจจากสถานท่ีปัจจบุนัเพ่ือทํา
ให้ทราบถึงความเก่าแก่ ตําแหน่งท่ีตัง้ และลกัษณะทางกายภาพของสถานท่ีจริง รวมไปถึงการ
รวบรวมข้อมลูท่ีได้จากการขดุค้นทางโบราณคดีท่ีเก่ียวข้อง จํานวน 4 แหลง่ คือ ป้อมวิชยัประสิทธ์ิ 
คลองคเูมืองเดมิธนบรีุ (คลองบ้านขมิน้) กระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) และสถานีรถไฟธนบรีุ (เดมิ) 

5.2 การจดัระเบียบและประเมินข้อมลู - นําข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาขัน้ต้นทัง้หมดมา
ทําการรวบรวมรวมทัง้ประเมินเนือ้หาท่ีน่าเช่ือถือ และจดัจําแนกข้อมลูดงักล่าวให้เป็นหมวดหมู ่
เพ่ือนําไปสูก่ารวิเคราะห์เป็นลําดบัตอ่ไป 

5.3 การวิเคราะห์ข้อมลู - นําข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดมาวิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้วางไว้ 
5.4 การสรุปผลการศกึษา - นําผลการศกึษาท่ีได้ทัง้หมดมาสรุปผลการศกึษาท่ีสมบรูณ์  

 
6. นิยามศัพท์เฉพาะ  

ในการศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้ใช้ช่ือเรียก “ธนบรีุ” ในความหมายท่ีแตกตา่งกนัไป ดงันี ้
6.1 พืน้ท่ีธนบรีุ หมายถึง พืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแมนํ่า้เจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร 
6.2 เมืองธนบุรี หมายถึง เมืองธนบุรีท่ีมีสถานะเป็นเมืองแล้วในสมัยอยุธยา จวบ

จนกระทัง่ถึงคราวเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2  
6.3 กรุงธนบรีุ หมายถึง เมืองท่ีสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุทรงรวบรมไพร่พลมาตัง้ถ่ินฐาน

ในพืน้ท่ีธนบรีุ ในสมยัธนบรีุ ตัง้แตปี่พ.ศ.2310-2325 หรืออาจเรียกกรุงธนบรีุในช่วงเวลานีว้่าเมือง
ธนบรีุก็ได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

บทที่ 2 
ข้อมูลทั่วไปของธนบุรีและการศกึษาที่ผ่านมา 

 
แม่นํา้เจ้าพระยาเป็นแม่นํา้สายหลกัของกรุงเทพมหานคร เสมือนเป็นเส้นกัน้แบ่งพืน้ท่ี

กรุงเทพมหานครออกเป็น 2 ฝ่ัง อันได้แก่ ฝ่ังพระนคร หมายถึง พืน้ท่ีฝ่ังตะวันออกของแม่นํา้
เจ้าพระยา และฝ่ังธนบรีุ หมายถึง พืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแมนํ่า้เจ้าพระยา ในบทนีจ้ะทําการทบทวน
ข้อมลูทัว่ไปของธนบุรี ตลอดจนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นสร้างความเข้าใจแรกเร่ิมในเร่ือง
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัธนบรีุ 
 
1. คาํนิยาม “ธนบุรี” 

1.1 “ธนบุรี” ในความหมายตามเขตการปกครอง  
       ธนบรีุในความหมายตามขอบเขตของพืน้ท่ีในปัจจบุนัใช้เรียกพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของ

แม่นํา้เจ้าพระยาเฉพาะในจงัหวดักรุงเทพมหานคร แตเ่ดิมธนบรีุเคยเป็นพืน้ท่ีตัง้ถ่ินฐานของชมุชน
บางกอกตัง้แต่สมยัอยุธยา ธนบุรี ต่อเน่ืองจนถึงในสมยัรัตนโกสินทร์ แต่ยงัไม่เคยมีการกําหนด
ขอบเขตพืน้ท่ีท่ีแน่นอน จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2476 ได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญตัิระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน อนัมีสาระสําคญัให้มีการจดัระบบการปกครองประเทศ แบ่งหน่วยการ
ปกครองออกเป็นจงัหวดั อําเภอ ตําบลและหมู่บ้าน นบัตัง้แตน่ัน้มามณฑลกรุงเทพมหานครจึงถกู
แบ่งออกเป็นจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบรีุ มีฐานะเป็นหน่วยปกครองส่วนภมูิภาค ครอบคลมุ
พืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแมนํ่า้เจ้าพระยา ประกอบไปด้วยเขตการปกครอง 9 อําเภอ ได้แก่ 

1. อําเภอราชคฤห์ (ธนบรีุ) 
2. อําเภอหงสาราม (บางกอกใหญ่) 
3. อําเภอบปุผาราม (คลองสาน) 
4. อําเภอตลิง่ชนั 
5. อําเภอบางกอกน้อย 
6. อําเภอบางขนุเทียน 
7. อําเภอภาษีเจริญ 
8. อําเภอหนองแขม 
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9.  เขตราษฎร์บรูณะ 
ตอ่มาในวนัท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ.2514 ตามประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 24 และ 25 ให้

ปรับปรุงระบบการปกครองจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบรีุ โดยรวมกนัเป็น “นครหลวงกรุงเทพ
ธนบรีุ” และในวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ.2515 ตามประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 335 ได้เปล่ียนแปลง
รูปแบบการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบรีุใหม ่โดยให้รวมอํานาจการปกครองเป็นหน่วยเดียวกนั
ในนาม “กรุงเทพมหานคร” ในปัจจบุนัธนบรีุประกอบไปด้วยเขตตา่งๆ 15 เขต ดงันี ้(แผนท่ีท่ี 1) 

1.  เขตธนบรีุ 
2.  เขตบางกอกใหญ่ 
3.  เขตคลองสาน 
4.  เขตตลิง่ชนั 
5.  เขตบางกอกน้อย 
6. เขตบางขนุเทียน 
7. เขตภาษีเจริญ 
8. เขตหนองแขม 
9. เขตราษฎร์บรูณะ 
10. เขตบางพลดั (แยกจากเขตบางกอกน้อย ในปี พ.ศ. 2532) 
11. เขตจอมทอง (แยกจากเขตบางขนุเทียน ในปี พ.ศ. 2532) 
12. เขตบางแค (แยกจากเขตภาษีเจริญและเขตหนองแขม ในปี พ.ศ. 2540) 
13. เขตทวีวฒันา (แยกจากเขตตลิง่ชนั ในปี พ.ศ. 2540) 
14. เขตทุ่งครุ (แยกจากเขตราษฎร์บรูณะ ในปี พ.ศ. 2540) 
15. เขตบางบอน (แยกจากเขตบางขนุเทียน ในปี พ.ศ. 2540) 
ตามคําสัง่ท่ี 2460/2552 กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงการแบ่งกลุ่มการปฏิบตัิงานของ

สํานกังานเขต เพ่ือให้การปฏิบตัิราชการมีความสอดคล้องกบัสภาพพืน้ท่ี เศรษฐกิจ สงัคม วิถีการ
ดํารงชีวิตของประชาชน โดยแบง่พืน้ท่ีตา่งๆ ออกเป็น 6 กลุม่ โดยพืน้ท่ีฝ่ังธนบรีุถกูแบง่ออกเป็น 2 
กลุม่ คือ 

1. กลุม่กรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบรีุ เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอก
ใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลดั เขตตลิง่ชนั และเขตทวีวฒันา  

2. กลุม่กรุงธนใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขนุ
เทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บรูณะ และเขตทุ่งครุ 
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ดังนัน้ คํานิยามของ “ธนบุรี” ตามเขตการปกครองในปัจจุบัน จึงหมายถึง 
“พืน้ที่ทางฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้เจ้าพระยาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” ซึง่การศกึษาในครัง้
นีจ้ะเน้นศึกษาพืน้ท่ีธนบุรีตามขอบเขตการปกครอง โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทาง
โบราณคดี ประวตัศิาสตร์ ศลิปกรรมเป็นสําคญั 
 

 
 

แผนท่ีท่ี 1 แผนท่ีแสดงเขตการปกครองของธนบรีุในปัจจบุนั ประกอบไปด้วย 15 เขต ดงันี ้  
1. เขตธนบรีุ    
2. เขตบางกอกใหญ่   
3. เขตคลองสาน 
4. เขตตลิง่ชนั 
5. เขตบางกอกน้อย 
6. เขตบางขนุเทียน 
7. เขตภาษีเจริญ 
8. เขตหนองแขม 

 
 
 
 

9. เขตราษฎร์บรูณะ 
10. เขตบางพลดั  
11. เขตจอมทอง  
12.  เขตบางแค 
13.  เขตทวีวฒันา  
14.  เขตทุ่งครุ 
15. เขตบางบอน 
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1.2 “ธนบุรี” ในความหมายทางประวัตศิาสตร์ โบราณคด ี
        ธนบุรี ในความหมายทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท่ีนี ้ได้กําหนดนิยาม 

“ธนบรีุ” ในความหมายทางด้านช่วงเวลา และธนบรีุในความหมายทางด้านขอบเขตของพืน้ท่ี  
ธนบุรี ในความหมายทางด้านช่วงเวลา หมายถึง ช่วงเวลาในระหว่างปีพ.ศ.2310-

2325 เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึง่เป็นช่วงภายหลงัเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุ
เป็นผู้ นําในการกอบกู้ เอกราช และรวบรวมผู้คนท่ีกระจัดกระจายทั่วไปมาตัง้ราชธานีแห่งใหม่ท่ี
เมืองธนบรีุ  

ธนบุรี ในความหมายของพืน้ที่ หมายถึง เมืองธนบรีุ ในสมยัอยธุยา ดงัในกฎหมาย
ตราสามดวงปรากฏช่ือเรียกตา่งๆ กนั ได้แก่ เมืองทน1 เมืองทนทบรีุย2 เมืองทนบรีุย3 เมืองทณยรีุย4 
และเมืองทนบุรีศรีมหาสมุทร5 และเรียก กรุงธนบุรี ในสมัยธนบุรี เม่ือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 
(พ.ศ.2310-2325) รวบรวมไพร่พลมาตัง้ราชธานีแห่งใหม่ท่ีกรุงธนบรีุ และ ฝ่ังธนบรีุหรือพืน้ท่ีธนบรีุ 
ใช้เรียกพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยา หลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก
มหาราช รัชกาลท่ี 1 โปรดให้ย้ายราชธานีเดิมจากกรุงธนบุรี บริเวณพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้
เจ้าพระยาไปยงัราชธานีแห่งใหม่ท่ีฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้เจ้าพระยา (พ.ศ.2325) นบัจากนัน้มา 
พืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแมนํ่า้เจ้าพระยาถกูเรียกวา่ ฝ่ังธนบรีุหรือพืน้ท่ีธนบรีุ 
 
2. สภาพภมูปิระเทศของพืน้ที่ธนบุรี 

 ธนบุรี คือ พืน้ท่ีทางฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ตัง้อยู่
บนฝ่ังท่ีราบลุม่ของแม่นํา้เจ้าพระยาในภาคกลางตอนลา่ง ตัง้อยู่บนละติจดูท่ี 13 องศา 45 ลิปดา
เหนือ และลองจิจดูท่ี 100 องศา 28 ลปิดาตะวนัออก  

ทางทิศเหนือ ตดิกบั อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ  
ทางทิศตะวันออก  ติดกับ  แม่นํ า้ เ จ้าพระยา  อันเป็นแม่นํ า้ ท่ีผ่าระหว่างกลาง

กรุงเทพมหานครทําให้แบง่พืน้ท่ีออกเป็นฝ่ังตะวนัตก (ธนบรีุ) และฝ่ังตะวนัออก (พระนคร)  
ทางทิศใต้ ติดกบั อ่าวไทยบริเวณเขตบางขนุเทียน และอําเภอพระประแดง อําเภอพระ

สมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ  

                                                                                 
1  กรมศิลปากร, กฎหมายเหตุตราสามดวง เล่ม 4 (พระนคร : องค์การค้าของครุสภา, 2505), 244. 
2  กรมศิลปากร, กฎหมายเหตุตราสามดวง เล่ม 5 (พระนคร : องค์การค้าของครุสภา, 2506), 11, 15. 
3  เร่ืองเดียวกนั, 31. 
4  เร่ืองเดียวกนั, 32. 
5  กรมศิลปากร, กฎหมายเหตุตราสามดวง เล่ม 4, 293. 
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ทางทิศตะวนัตก ติดกับ อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม และ
อําเภอเมือง อําเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร  

ธนบุรีตัง้อยู่ในบริเวณท่ีราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างหรือเป็นส่วนด้านใต้ของท่ีราบ
เจ้าพระยา โดยมีทางนํา้สายสําคญัไหลผ่านจากท่ีราบเจ้าพระยาตอนบนลงสู่อ่าวไทยในบริเวณท่ี
ใกล้กบัพืน้ท่ีธนบรีุ คือ ทางนํา้ท่ีไหลจากตอนบน ได้แก่ แม่นํา้เจ้าพระยาและแม่นํา้ท่าจีน จากด้าน
ตะวนัตก ได้แก่ แม่นํา้แม่กลอง ลงสู่อ่าวไทยท่ีสมทุรสงคราม และจากด้านตะวนัออก ได้แก่ แม่
นํา้ป่าสกั  

ลกัษณะภูมิประเทศของพืน้ท่ีธนบุรีเป็นท่ีราบลุ่ม มีระดบัความสูงจากระดบันํา้ทะเล
ปานกลางประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดบัพืน้ดินจากทิศเหนือ คอ่ยๆ ลาด
เอียงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ เฉพาะลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยาตอนล่างจะอยู่สงูกว่าระดบันํา้ทะเลไม่เกิน 
1.50 เมตร ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีซึง่ในทางภมูิศาสตร์เรียกว่าบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่นํา้ ซึง่เกิด
จากตะกอนนํา้พา (Alluvium) โดยเป็นส่วนหนึ่งของท่ีราบลุม่ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย 
(The Lower General Plain of Thailand) เป็นพืน้ท่ีอดุมสมบรูณ์เหมาะแก่การเพาะปลกูข้าวและ
พืชประเภทต่างๆ จากการสํารวจวิจยัทางวิศวกรรมพบว่า พืน้ท่ีนีเ้ดิมจมอยู่ใต้นํา้เป็นแอ่งเกิดจาก
การยบุตวัของเปลือกโลกจนต่ํากว่าข้างเคียง การยบุตวันีทํ้าให้นํา้ทะเลท่วมท่ีราบ ต่อมาฝ่ังทะเล
ถอยร่นไป เกิดเป็นท่ีราบลุม่กว้างใหญ่ แมนํ่า้เจ้าพระยาได้พดัพาดนิตะกอนและโคลนตมท่ีมีคณุคา่
ตอ่การเพาะปลกูมาทบัถมจนกลายเป็นแผน่ดนิท่ีราบอดุมสมบรูณ์ขนาดใหญ่สงูขึน้พ้นนํา้ ลกัษณะ
ปรากฎการณ์ธรรมชาตนีิ ้ทําให้มีลกัษณะเป็นชัน้ดนิตอนบนเป็นดินเหนียว หนาประมาณ 20 เมตร 
ชัน้ถัดไปเป็นดินตะกอนปนทรายและกรวดเป็นชัน้ๆ ส่วนชัน้หินดินดานนัน้อยู่ลึกมาก6 พืน้ท่ีฝ่ัง
ตะวันตกมีเส้นทางนํา้หรือคลองธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่แยกตัวมาจากแม่นํา้เจ้าพระยาเดิม 
(บางกอกน้อย-บางกอกใหญ่) ไหลผ่านตัดกันเป็นจํานวนมากคล้ายรังผึง้คล้ายเส้นโครงข่าย
ครอบคลมุพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตก เกิดเป็นหมู่บ้านริมลํานํา้ลําคลองหรือท่ีเรียกว่าบาง เนือ้ดินของพืน้ท่ี
สองฝ่ังแม่นํา้เจ้าพระยามีลกัษณะเฉพาะเหมาะแก่การเกษตรตา่งประเภท ทางตะวนัตกเหมาะแก่

                                                                                 
6 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ข้อมูลสภาพดนิบริเวณลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยาตอนล่าง (กรุงเทพฯ : 

สหมิตรการพิมพ์, 2520), 25-27, 60-63. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

12 
 

 

การทําสวนผลไม้ปลกูผกั7 ซึง่มีคลองเล็กๆ นํานํา้เข้าไปในร่องสวน ในขณะท่ีดินทางฝ่ังตะวนัออก
เป็นท่ีลุม่ทะเลตมเหมาะแก่การทํานามากกวา่ทําสวน8 

 
3. ทบทวนวรรณกรรม 
 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาเร่ืองราวในอดีตในพืน้ท่ีธนบรีุสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
 3.1 การศึกษาทางธรณีวิทยาในพืน้ที่ธนบุรี 

     การศึกษาวิจยัทางธรณีวิทยาในพืน้ท่ีธนบุรีไม่พบว่ามีการศึกษาในพืน้ท่ีนีโ้ดยตรง 
หากปรากฎการศึกษาวิจยัจํานวนมากท่ีกล่าวถึงภมูิลกัษณ์ของท่ีราบลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยาในอดีต 
การศึกษาวิจยัต่างๆ ล้วนสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันท่ีว่าบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยา
ตอนล่างซึง่รวมไปถึงกรุงเทพมหานครเคยเป็นทะเลมาก่อน ก่อนท่ีแนวชายฝ่ังทะเลโบราณจะถอย
ร่นลงและมีแผ่นดินใหม่เกิดขึน้ ซึ่งการปรับตวัเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาได้เกิดขึน้ตลอดเวลา
ผสมผสานกบัการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมจากมนษุย์จนเกิดเป็นลกัษณะภมูิลกัษณ์อย่างท่ีเห็น
ในปัจจุบัน  ทัง้นีผ้ลการศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยาของท่ีราบลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยาในอดีตมี
ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบังานโบราณคดีเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากแนวชายฝ่ังทะเลโบราณและระดบั
ขึน้ลงของนํา้ทะเลในอดีตมีความสมัพนัธ์กบัการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนโบราณแรกเร่ิมท่ีตัง้อยู่ในท่ี
ราบลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยา รวมทัง้แผ่นดินท่ีเกิดขึน้ใหม่จากการเปล่ียนแปลงทางธรณีสณัฐานนีเ้อง
เป็นแผ่นดินท่ีตัง้ถ่ินฐานของบ้านเมืองสําคญัต่างๆ อย่างกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ผู้ ศึกษาจึงได้
รวบรวมองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาในอดีตเพ่ือลําดบัเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ของธรรมชาติเพ่ือให้
เข้าใจความเป็นมาของแผ่นดินท่ีราบลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยาตอนลา่ง กรุงเทพมหานคร และธนบรีุ ซึง่
เหตกุารณ์ทางธรรมชาติเหลา่นีส้มัพนัธ์กบัการเกิดขึน้ทางวฒันธรรมของชมุชนโบราณตา่งๆ ในผืน
แผ่นดินเดียวกัน องค์ความรู้นีจ้ึงเป็นหนึ่งในพืน้ฐานความเข้าใจกระบวนการเกิดขึน้ของชุมชน
โบราณลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งเก่ียวข้องสมัพนัธ์โดยตรงกบัความเป็นมาของพืน้ท่ีธนบุรี
อนัเป็นสว่นหนึง่ของพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดงันี ้

 3.1.1 การเปล่ียนแปลงของแนวชายฝ่ังทะเลบริเวณที่ราบเจ้าพระยา
ตอนล่าง การศึกษาธรณีสณัฐานและธรณีวิทยาบริเวณท่ีราบเจ้าพระยาตอนล่างแสดงให้เห็นว่า

                                                                                 
7 กุณฑลี วรพล, “ลักษณะการขยายตัวของความเป็นเมืองในเขตชานเมืองด้านตะวันตกของ

กรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาคภมิูศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2531), 
35. 

8  ไขแสง ศขุะวฒันะ, ประวัตสิวนไทย ภาค 2 : สวนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์-รัชกาลที่ 1 ถงึรัชกาลที่ 3 
(กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2522), 158. 
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ในอดีตพืน้ท่ีดงักล่าวเคยเป็นทะเลมาก่อน การศกึษาและกําหนดอายตุะกอนของ Takaya9 แสดง
ว่าบริเวณท่ีราบเจ้าพระยาตอนล่างทัง้บริเวณอยู่ใต้ระดบันํา้ทะเล ในช่วงเวลากว่า 2.5-3 แสนปี
มาแล้ว   ภายหลงัจากนัน้ชายฝ่ังทะเลได้ถอยร่นออกมาสลบักบัท่ีนํา้ทะเลรุกลํา้เข้าไปในแผ่นดิน
เป็นครัง้คราว โดยสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงของระดบันํา้ทะเลในช่วงเวลาตา่งๆ   

ผอ่งศรี วนาสนิ และทิวา ศภุจรรยา10 ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ของชายฝ่ังทะเลโบราณกบั
การตัง้ถ่ินฐานของชมุชนโบราณท่ีมีกําแพงเมือง-คเูมืองล้อมรอบ และชมุชนโบราณประเภทคคูลอง 
(ได้แก่ การขุดคูคลอง สระนํา้ บาราย และกําแพงเมือง-คูเมือง) โดยเมืองโบราณสําคญัท่ีใช้ใน
การศึกษาอยู่ในสมยัทวารวดี-ฟูนัน มีอายุประมาณ 1,000-2,500 ปีมาแล้ว เช่น เมืองคูบวัและ
เมืองราชบรีุ ในจงัหวดัราชบรีุ เมืองนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เมืองอินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ เมือง
จนัเสน จงัหวดันครสวรรค์ เมืองอู่ตะเภา จงัหวดัสระบุรี เมืองศรีมหาโพธ์ิ จงัหวดัปราจีนบุรี และ
เมืองศรีมโหสถ จงัหวดัชลบรีุ เป็นต้น เมืองโบราณตา่งๆ เหลา่นีล้้วนเป็นเมืองสําคญัในฐานะเมือง
ท่าค้าขายและมีการติดตอ่กบัตา่งชาติ จากการศกึษาพบว่าตําแหน่งท่ีตัง้ของเมืองโบราณสมัพนัธ์
กับแนวชายฝ่ังทะเลโบราณท่ีระดบัความสูงประมาณ 3.50-4.00 เมตร และตัง้อยู่ห่างจากแนว
ชายฝ่ังปัจจบุนัมากถึง 150 กิโลเมตร11 ชายฝ่ังทะเลท่ีระดบัความสงูดงักลา่ว เป็นแนวเดียวกนักบั
ชายฝ่ังทะเลท่ีมีการศกึษาและกําหนดอายทุางธรณีวิทยาประมาณ 4,000-7,000 ปีมาแล้ว12  และ
ข้อมลูการศกึษาการถอยร่นของแนวชายฝ่ังทะเลของ Saito และ Umitsu13  ยืนยนัการถดถอยของ
แนวชายฝ่ังทะเล และกําหนดช่วงเวลาไว้ประมาณ 6,000-7,000 ปีมาแล้ว  
                                                                                 

9 Takaya, Y., “Topographical analysis of the southern basin of the central plain, Thailand,” SE. 

Asian Studies Reprint, series N-2, 1969, 293-300. 
10 ผ่องศรี วนาสิน และทิวา ศภุจรรยา, เมืองโบราณชายฝ่ังทะเลเดิมที่ราบภาคกลาง ประเทศไทย : 

กรณีศกึษาตาํแหน่งที่ตัง้และภมูศิาสตร์สัมพนัธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2524) 
11 ทิวา ศภุจรรยา, “ชมุชนโบราณบริเวณภาคกลางจากหลกัฐานรูปถ่ายทางอากาศ,” ในการสมัมนาเร่ือง

การศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ในท้องถิ่นภาคกลาง, ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, มีนาคม 
2535., ทิวา ศภุจรรยา กฤษณพล วิชพนัธุ์ และชวลิต ขาวเขียว, “เมืองคคูลอง (ชมุชนขนาบนํา้) : ภมิูปัญญาการสร้าง
บ้านแปลงเมืองจากอดีตถึงรัตนโกสินทร์,” การประชมุวิชาการ เร่ือง ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย, ศนูย์มานษุยวิทยาสิริน
ธร มหาวิทยาลยัศิลปากร, กนัยายน 2543 

12 Nutalaya, P. Chandra, S and Balasubramaniam, A.S.,“Subsidence and its control in Bangkok,” 
International Symposium on Geotechnical Aspects of Mass and Material Transportation.Bangkok, 1983, 479-
498. อ้างถึงใน ชวลิต ขาวเขียว, การศึกษาในโครงการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะพืน้ที่บริเวณโดยรอบท่า

อากาศยานสุวรรณภมู,ิ (อดัสําเนา), 4.  
13 Yoshiki Saito, Susumu Tanabe, Yoshio Sato and Yuichiro Suzuki, “Holocene Evolotion of the 

Lower Central Plain of Thailand,” In The Symposium on Geology of Thailand, Bangkok Thailand, 26-31 
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การศกึษาของนกัธรณีวิทยาได้สรุปไว้ว่า14 ในช่วง 6,000 ปีมาแล้ว ถึงแม้ระดบันํา้ทะเล
ในอ่าวไทยจะอยู่สงูกว่าปัจจุบนัประมาณ 3.5-4 เมตร และบริเวณพืน้ท่ีราบเจ้าพระยาตอนล่าง
ตัง้แต่ราวตอนใต้ของจงัหวดัลพบุรีเป็นต้นมาเป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นทะเลหรือชะวากทะเลเป็นส่วนใหญ่ 
โดยรอบแนวอ่าวไทยโบราณในช่วงเวลานัน้มีลกัษณะเป็นป่าชายเลนกระจายอยู่ทัว่ไป และมีทาง
นํา้ธรรมชาติสายใหญ่หลายสายระบายลงสู่อ่าวไทยโบราณ อนัได้แก่ แม่นํา้สพุรรณบุรีหรือแม่
นํา้ท่าจีน ไหลลงสูอ่่าวไทยโบราณทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือ แม่นํา้ลพบรีุและแม่นํา้น้อย (แม่นํา้
เจ้าพระยาสมยัโบราณ) ไหลลงสูอ่่าวไทยโบราณบริเวณตรงกลางของขอบอ่าว แม่นํา้ป่าสกัไหลลง
สูอ่า่วไทยโบราณทางด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ แมนํ่า้แมก่ลองไหลลงสูอ่า่วไทยโบราณทางด้านทิศ
ตะวนัตกใกล้เมืองนครปฐม นอกจากนีย้งัมีแม่นํา้สายย่อยๆ สองสาย คือ แม่นํา้นครนายกและ
แมนํ่า้ปราจีนบรีุไหลลงสูอ่า่วไทยโบราณทางด้านทิศตะวนัออก  

ในช่วงเวลาระหว่าง 6,000-5,000 ปีมาแล้ว ระดบันํา้ทะเลโบราณอยู่สงูกว่า
ระดบันํา้ทะเลปัจจบุนั ประมาณ 3.5-4 เมตร คอ่ยๆ ลดระดบัลง ทําให้แผน่ดนิใหม่ปรากฎขึน้พร้อม
ทัง้มีป่าชายเลนริมฝ่ังทะเลเพิ่มขึน้เร่ือยๆ บริเวณทางตอนใต้ของท่ีราบลุม่แม่น้าเจ้าพระยา ต่อมา
เม่ือระดบันํา้ทะเลเพิ่มขึน้ทําให้แผน่ดนิ ชายฝ่ังทะเลและป่าชายเลนท่ีเกิดขึน้ในช่วงท่ีระดบันํา้ทะเล
ลดลงนัน้กลบักลายเป็นพืน้ท่ีใต้ทะเล การเพิ่มและลดระดบันํา้ทะเลลกัษณะเช่นนีเ้กิดอยู่หลายครัง้
เป็นวฏัจกัร จนกระทัง่ในช่วงราว 3,000 ปีมาแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ คือ ระดบันํา้ทะเลจะ
ทรงตวัอยู่ท่ีระดบัสงูกว่าระดบันํา้ทะเลสมยัปัจจบุนัประมาณ 1-2 เมตร สว่นพืน้ท่ีตอนใต้ของภาค
กลางตอนลา่งอย่างน้อยตัง้แตร่าวพืน้ท่ีของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปทมุธานี และนนทบรีุลงมา 
จึงยงัคงเป็นทะเลอยู่อีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลงัจากนัน้ระดบันํา้ทะเลจึงคอ่ยๆ ลดลงอีกครัง้ ขอบ
ของอ่าวไทยและปากแม่นํา้สําคญัสายตา่งๆ ขยายตอ่ลงไปทางใต้ พร้อมทัง้ปรากฏแผ่นดินท่ีราบ

                                                                                                                                                                                                                                        

August 2002, 197-200. และ Masatomo Umitsu, Suwat Tiyapairach, Niran Chaimanee and Kumiko Kawase, 
“Late Holocene Sea-Level Change and Evolotion of the Central Plain, Thailand,” In the Symposium on 
Geology of Thailand, Bangkok Thailand, 26-31 August 200), 201-206. อ้างถึงใน ชวลิต ขาวเขียว, การศึกษาใน
โครงการวางและจดัทาํผังเมืองเฉพาะพืน้ที่บริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภมู,ิ 4.  

14 Jarupongsakul, Somboon, “Geomorphology of the Chao Phraya Delta, Thailand” (Ph.D. 
Dissertation, Kyoto University, Japan, 1990). และ Thiramongkol, Narong, Geomorphology of the Lower 

Central Thailand, in(eds.) Thiramongkol, N. and Ten Cate, Joop, “Geomorphology of River and Coastal 
Plains,” Proceedings of the Third Meeting of the Working Group on Geomorphology of River and Coastal 

Plains, Department of Geology, Chulalongkorn University, Bangkok, 1984. อ้างถึงใน สรุพล นาถะพินธุ, “ประวติั
วฒันธรรมในลุ่มนํา้ทวน-จระเข้สามพนั และท่ีเมืองอู่ทอง,” ในการประชุมเสวนาเร่ือง องค์ความรู้และแนวทาง
การศกึษาเร่ืองสุวรรณภมู,ิ ณ ห้องประชมุดํารงราชานภุาพพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร, 2554, 1-3.   
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ลุม่ใหม่และป่าชายเลนริมฝ่ังทะเลเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ในช่วงเวลานีจ้นถึงประมาณ 1,000 ปีมาแล้วนัน้ 
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ทําให้ทางนํา้บางสายในบางพืน้ท่ีของภาคกลางตอนล่างเปล่ียน
ทางเดิน หรือเกิดทางนํา้สาขาสายใหม่ขึน้มา ในช่วงเวลาราว 1,000-800 ปีมาแล้ว อ่าวไทยจึงมี
ระดบันํา้ทะเลแบบท่ีปรากฏในปัจจุบนั ลกัษณะภมูิศาสตร์ของท่ีราบภาคกลางตอนล่างแบบท่ี
ใกล้เคียงกบัท่ีปรากฏในปัจจบุนัจึงเร่ิมเกิดขึน้ มีผู้คนเคล่ือนย้ายเข้ามาตัง้ถ่ินฐานและใช้ประโยชน์
พืน้ท่ีริมฝ่ังแม่นํา้และราบลุ่มท่ีเกิดใหม่ในพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่าง ท่ีราบลุ่มเจ้าพระยาจึงมีการ
เปล่ียนแปลงภมูิลกัษณ์ด้วยกระบวนการทัง้ทางธรรมชาติและวฒันธรรมจนกลายมาเป็นสภาพภมูิ
ประเทศท่ีเห็นในปัจจบุนั15 

การศึกษาสภาพดินทางวิศวกรรมแสดงให้เห็นข้อมูลดินบริเวณท่ีราบลุ่มเจ้าพระยา
ตอนลา่งวา่เป็นดนิตะกอนท่ีกว้างและลกึมาก ดนิตะกอนชัน้บนสดุหนา 15-20 เมตร ดินตะกอนชัน้
บนหนาประมาณ 3-5 เมตร เกิดจากการตกตะกอนของนํา้ทะเลผสมกบัตะกอนดินท่ีถกูพดัพามา
จากภาคเหนือของประเทศในช่วงเวลานํา้ท่วม อายขุองดินชัน้นีป้ระมาณไม่เกิน 10,000 ปีมาแล้ว 
ดนิชัน้ความลกึ 5-15 เมตร เป็นดนิท่ีเกิดจากการตกตะกอนของนํา้ทะเลเป็นสว่นใหญ่16 

3.1.2 การตัง้ถิ่นฐานของชุมชนโบราณที่ราบลุ่มเจ้าพระยา หลกัฐานทาง
โบราณคดีจํานวนมากแสดงให้เห็นว่ามีคนเข้ามาตัง้ชุมชนในพืน้ท่ีลุ่มแม่นํา้โบราณสายสําคญั
ตา่งๆ ท่ีระบายลงสูอ่า่วไทยโบราณ ไมน้่อยกวา่ 6,000 ปีมาแล้ว17 หลกัฐานทางโบราณคดีดงักลา่ว
ได้พบในพืน้ท่ีหลายจงัหวดั ได้แก่ จงัหวดันครสวรรค์ จงัหวดัลพบรีุ จงัหวดัอทุยัธานี จงัหวดัชยันาท 
จงัหวดัสงิห์บรีุ จงัหวดัสระบรีุ จงัหวดักาญจนบรีุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ จงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบรีุ  

ในราว 3,000-3,500 ปีมาแล้ว พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงถึงชมุชนโบราณยคุ
ก่อนประวตัิศาสตร์ปรากฎขึน้ทัง้ในท่ีราบลุ่มริมทางนํา้ใหญ่และพืน้ท่ีดอนใกล้ภเูขาในบริเวณภาค
กลาง การขดุค้นทางโบราณคดีในหลายแหลง่ได้พบร่องรอยของชมุชนโบราณในช่วงเวลานี ้เช่น ท่ี
                                                                                 

15 สรุพล นาถะพินธ,ุ “ประวติัวฒันธรรมในลุม่นํา้ทวน-จระเข้สามพนั และท่ีเมืองอู่ทอง,” การประชมุเสวนา
เร่ือง องค์ความรู้และแนวทางการศกึษาเร่ืองสุวรรณภมู,ิ 1-3. 

16 คณะกรรมการจดังานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 4-5. 

17 Higham : 6,000 ปีมาแล้ว, สรุพล : 4,500-3,500 ปีมาแล้ว ด ูHigham, C.F.W. and Bannanurag, 
“The Excavation of Khok Phanom Di, a Prehistoric Site in Central Thailand. Volume I : The Exacavation, 
Chronology and Human Burials,” Society of Antiquaries of London, no. XLVII, London, 1990. และ สรุพล นา
ถะพินธุ, “การเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมสมยัก่อนประวติัศาสตร์ตอนปลาย,” การประชมุทางวิชาการระดบันานาชาติ
ฝร่ังเศส-ไทย ครัง้ท่ี 3 เร่ือง พฒันาการของรัฐในประเทศไทย จากหลักฐานทางโบราณคด,ี ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร

, 11-13 ธนัวาคม 2538) 
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แหลง่โบราณคดีท่าแค แหลง่โบราณคดีโนนป่าหวาย แหลง่โบราณคดีห้วยใหญ่ แห่งโบราณคดีซบั
จําปา จงัหวดัลพบรีุ แหลง่โบราณคดีบ้านใหม่ชยัมงคล จงัหวดันครสวรรค์ เป็นต้น จากการศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างเมืองและชายฝ่ังทะเลกบัเมืองโบราณ18 (แผนท่ีท่ี 2) ได้ผลการศกึษาว่าเมือง
ท่ีตัง้อยู่บนท่ีราบลุม่ชายฝ่ังทะเลโบราณมีเป็นลกัษณะเมืองคคูลอง (คือเมืองท่ีมีการขดุทางนํา้เพ่ือ
ใช้ในการคมนาคมในเมือง) และตอ่มาพฒันามาเป็นเมืองท่ีมีคนํูา้คนัดินล้อมรอบ มีคลองท่ีขดุจาก
เมืองเพ่ือเป็นทางออกสู่ทะเล ต่อมาเม่ือแนวชายฝ่ังทะเลถอยห่างออกไป จนไม่สะดวกในการ
คมนาคมออกสู่ทะเล เมืองบางแห่งจึงถกูทิง้ร้าง บางแห่งเกิดการพฒันาเป็นชมุชนใหม่ บางแห่งก็
พฒันาอยู่ต่อเน่ืองยาวนานแต่ก็ถกูทิง้ร้างไปในท่ีสดุ ตวัอย่างของเมืองโบราณท่ีมีความสําคญั
ลดลงและเกิดชมุชนใหม่ขึน้มาแทนท่ีท่ีเห็นได้ชดั คือ เมืองคบูวั เป็นเมืองท่ีสร้างอยู่บนฝ่ังแม่นํา้แม่
กลองเก่าไม่ห่างจากปากแม่นํา้ ภายหลงัท่ีชายฝ่ังทะเลถอยร่นออกไปไกล มีผลทําให้แม่นํา้แม่
กลองมาไหลในแนวปัจจุบนั ทําให้เกิดศนูย์กลางชมุชนแห่งใหม่ท่ีเมืองราชบรีุ ท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้
แมก่ลองในปัจจบุนั ตวัอย่างสําคญัของเมืองท่ีถกูทิง้ร้างอีกแห่งหนึ่ง คือ เมืองอู่ทอง หลงัจากได้รับ
ผลกระทบจากการลดระดบัของนํา้ทะเล ทําให้ได้เกิดเป็นศนูย์กลางชมุชนขึน้ใหม่แทนเมืองอู่ทอง 
คือ เมืองสพุรรณบรีุ ริมแมนํ่า้ท่าจีน เป็นต้น19 

ชุมชนโบราณหรือเมืองโบราณท่ีมีหลกัฐานทางโบราณคดีสนบัสนุนความเป็นเมืองคู
คลอง ได้แก่ เมืองคบูวั เมืองราชบรีุ ในจงัหวดัราชบรีุ เมืองนครไชยศรี ในจงัหวดันครปฐม เมืองอู่
ทอง เมืองสพุรรณบุรี ในจงัหวดัสพุรรณบุรี เมืองคเูมือง (อินทรบุรี) เมืองบ้านค ูในจงัหวดัสิงห์บุรี 
เมืองลพบรีุ ในจงัหวดัลพบรีุ เมืองอู่ตะเภา ในจงัหวดัสระบรีุ เมืองศรีมหาโพธ์ิ ในจงัหวดัปราจีนบรีุ
และเมืองศรีมโหสถ ในจังหวดัชลบุรี เป็นต้น เมืองต่างๆ เหล่านีเ้ป็นเมืองท่าค้าขาย ในช่วงเวลา
สมยัทวารวดี-ฟนูนั หรือประมาณ 1,000-2,500 ปีมาแล้ว มีร่องรอยหลกัฐานแสดงวา่ชมุชนโบราณ 
                                                                                 

18 ทิวา ศภุจรรยา และผ่องศรี วนาสิน, “การศึกษาลกัษณะชุมชนโบราณจากรูปถ่ายทางอากาศ จงัหวดั
นครปฐม,” (ในเอกสารประกอบการสัมมนาเร่ือง ประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม นครปฐม, ศูนย์
ส่งเสริมและบริการทางวิชาการแก่สงัคม มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2525., ทิวา ศภุจรรยา, “สภาพภมิูประเทศแหล่งท่ีตัง้
ชมุชนโบราณ จงัหวดัสพุรรณบรีุ,” ในเอกสารการประชมุสมัมนาวิชาการ เร่ือง สุพรรณบุรี: ประวัติศาสตร์ศิลปะและ

วัฒนธรรม, 17-20 พฤศจิกายน 2530), ทิวา ศภุจรรยา, “ชมุชนโบราณบริเวณภาคกลางจากหลกัฐานรูปถ่ายทางอากาศ
,” ในการสมัมนาเร่ือง การศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ในท้องถิ่นภาคกลาง, ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 30-31 มีนาคม 2535 

19 ทิวา ศภุจรรยา, “ชมุชนโบราณบริเวณภาคกลางจากหลกัฐานรูปถ่ายทางอากาศ”, ในการสมัมนาเร่ือง
การศกึษาสงัคมและวฒันธรรม ในท้องถ่ินภาคกลาง., ทิวา ศภุจรรยา  กฤษณพล วิชพนัธุ์ และ ชวลิต ขาวเขียว, “เมืองคู
คลอง (ชุมชนขนาบนํา้): ภูมิปัญญาการสร้างบ้านแปลงเมืองจากอดีตถึงรัตนโกสินทร์”, ในการประชุมวิชาการ เร่ือง 
ภมูศิาสตร์กับวถิชีีวติไทย, ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลยัศิลปากร, 12-14 กนัยายน 2543. 
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แผนท่ีท่ี 2  ชายฝ่ังทะเลสมยัทวารวดี-ฟนูนั 
ท่ีมา :  ดดัแปลงจาก ผ่องศรี วนาสิน และทิวา ศภุจรรยา, เมืองโบราณชายฝ่ังทะเลเดมิที่ราบ

ภาคกลาง ประเทศไทย : กรณีศึกษาตําแหน่งที่ตัง้และภูมิศาสตร์สัมพันธ์ (กรุงเทพฯ: โรง
พิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2524) 
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เหลา่นีเ้ร่ิมตัง้ถ่ินฐานในบริเวณท่ีราบลุม่ใกล้ชายฝ่ังทะเล เม่ือชมุชนขยายตวัใหญ่ขึน้จึงมีการขยาย
พืน้ท่ีอยูอ่าศยัเข้าไปในแผ่นดินมากขึน้ มีทางนํา้สําคญัใช้เพ่ือการคมนาคม ตอ่มาภายหลงัได้สร้าง
กําแพงเมืองหรือคนัดนิสงูเพ่ือใช้เป็นขอบเขตและป้องกนัเมือง และขดุคเูมืองล้อมรอบด้านนอกสดุ
เพ่ือเป็นทางระบายนํา้และเส้นทางสญัจร บางเมืองใช้คเูมืองเช่ือมตอ่กบัแม่นํา้และคคูลองโดยไม่มี
แนวคนัดินสงูใช้ในการป้องกนั เช่น เมืองนครไชยศรี เมืองโบราณท่ีปรากฎร่องรอยการขดุคลอง
เช่ือมต่อกับแม่นํา้โบราณเพ่ือใช้ในการคมนาคม เช่น เมืองคูบวั ขุดคลองเช่ือมต่อกับแม่นํา้แม่
กลองเก่า  เมืองโบราณท่ีมีการขดุคลองออกสูช่ะวากทะเล เช่น นครไชยศรี อู่ทอง เมืองโบราณท่ีตัง้
บนทางนํา้ธรรมชาติท่ีมีร่องนํา้เก่าออกสู่ชะวากทะเล เช่น เมืองคเูมือง (อินทร์บุรี) เมืองอู่ตะเภา-
สระบรีุ เป็นต้น20 

รูปแบบของการตัง้เมืองคคูลองดงักลา่ว คือ เมืองท่ีมีการขดุคลองเช่ือมตอ่กนัหลายสาย
เป็นเครือข่ายทางนํา้เช่ือมเส้นทางคมนาคมเข้าด้วยกันทัง้เส้นทางคมนาคมภายในเมืองและ
เส้นทางเช่ือมระหว่างเมืองไปยงัเส้นทางแม่นํา้โบราณเพ่ือเดินทางต่อไปยงัดินแดนอ่ืนๆ ลกัษณะ
ของการขดุคลองเพ่ือประโยชน์ดงักลา่วเป็นลกัษณะต้นแบบแรกเร่ิมของเมืองคคูลองบริเวณท่ีราบ
ลุม่เจ้าพระยาภาคกลาง ชมุชนขนาบนํา้  แสดงถึงความเข้าใจสภาพแวดล้อมแบบท่ีราบลุม่ท่ีได้รับ
อิทธิพลจากนํา้ทะเลรวมไปถึงลกัษณะทางสภาพแวดล้อม ซึง่เป็นต้นเค้าของการเกิดเมืองคคูลอง
ในลกัษณะดงักลา่วเช่นเดียวกบัในเมืองสําคญัในสมยัหลงั เช่น พระนครศรีอยธุยา กรุงธนบรีุ และ
กรุงเทพมหานคร21 

3.2 การศึกษาธนบุรีในด้านประวัตศิาสตร์ ผังเมือง และศิลปกรรม 
       การศกึษาธนบรีุในทางแง่มมุทางประวตัิศาสตร์ นกัวิชาการประวตัิศาสตร์ได้ใช้

วิธีการศกึษาวิจยัทางประวตัศิาสตร์ซึง่แบง่ได้เป็น 3 กลุม่หลกั ดงันี ้
3.2.1 การศึกษาวิจัยสาระสําคัญทางประวัติศาสตร์จากการอ้างอิงเอกสาร

ประวัติศาสตร์ การศึกษาวิจยัในลกัษณะดงักล่าวเป็นสร้างความรู้ทางประวตัิศาสตร์โดยใช้พระ
ราชพงศาวดาร บนัทึกของชาวต่างชาติ จดหมายเหต ุตลอดจนแผนท่ี แผนผงัโบราณ ร่วมกับ
ทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์ และนําเสนอโดยการพรรณนาเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีเคยเกิดขึน้ในอดีต ประเด็น
ท่ีพบ คือ  

                                                                                 
20 ชวลิต ขาวเขียว, การศึกษาในโครงการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะพืน้ที่บริเวณโดยรอบท่า

อากาศยานสุวรรณภมู,ิ 4-5. 
21 เร่ืองเดียวกัน, 5-6., สุรพล นาถะพินธุ, “บางกอกแห่งลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยา,” ใน ๒๒๕ ปี กรุง

รัตนโกสนิทร์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้, 2552), 33. 
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 3.2.1.1 การศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ตามลําดับเวลา ในรัชสมัยของ
พระมหากษัตริย์ หรือในแต่ละช่วงเหตุการณ์สําคัญ เช่น ประวตัิศาสตร์สมยักรุงธนบุรีและ
รัตนโกสินทร์ ของ นคร พนัธุ์ณรงค์  ประวตัิศาสตร์ไทยยคุธนบรีุถึงรัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดนยั ไชย
โยธา ประวตัศิาสตร์สมยักรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2325-2394) โดย ม.ร.ว. 
แสงโสม เกษมศรี และ วิมล พงศ์พิพฒัน์  ประวตัิศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ โดยคณะกรรมการชําระ
ประวัติศาสตร์ จัดพิมพ์ในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นต้น ประเด็นสําคัญของ
การศึกษาในแนวนี  ้คือ ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ ความเป็นมาของบ้านเมือง เหตุการณ์ต่างๆ ท่ี
สําคญั สภาพสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ประวตัิบุคคลสําคญั การศึกษาโครงสร้าง
สงัคมศาสตร์ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ อิทธิพลของตะวนัตกหรือชาติต่างๆ ท่ีมีผลต่อชีวิต
แบบไทย ประเดน็สําคญัท่ีมีการศกึษาวิจยัในหวัข้อนี ้คือ  

1) เมืองธนบุรีกับเร่ืองราวทางการเมืองในปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เม่ืออํานาจของฝร่ังท่ีเข้ามาในรัชกาลนีมี้มากจนเกิดความไม่ไว้วางใจและเกิดการเคลือบ
แคลงสงสยัต่อขุนนางในการเข้ามายึดกรุงศรีอยุธยาของฝร่ังเศส และเหตกุารณ์ปฏิวตัิในปลาย
รัชกาลโดยพระเพทราชาทําให้บทบาทของฝร่ังเศสท่ีมีมานัน้หยดุลง นอกจากการศึกษาวิจยัเพ่ือ
อธิบายเหตบุ้าน การเมืองตา่งๆ สภาพชีวิตผู้คนและสงัคมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลานีแ้ล้ว ยงัพบว่ายงัมี
การศกึษาวิจยัท่ีเสนอแนวคดิอ่ืนๆ ท่ีสําคญั คือ  

- ฝร่ังเศสนัน้มีความคิดท่ีจะยึดเมืองบางกอกหรือกรุงศรีอยธุยา โดยใช้เมืองบางกอก
เป็นฐานท่ีตัง้กองกําลงัในเบือ้งต้น22 และอาจมีนยับางประการทางการเมืองและผลประโยชน์แอบ
แฝง 

- ถึงแม้เหตกุารณ์ต่างๆ ในช่วงเวลานีจ้ะเกิดขึน้ท่ีกรุงศรีอยธุยาและลพบรีุซึง่เป็นเมือง
หลวงและฐานท่ีมัน่ของกองกําลงัสยาม แต่เมืองท่ีมีบทบาทความสําคญัยิ่งอีกเมืองหนึ่ง คือ เมือง
บางกอก อนัเป็นเมืองหน้าด่านควบคมุทางเข้าออกทางทะเล และมีกองกําลงัทหารฝร่ังเศสมาก
ท่ีสดุอีกเมืองหนึง่23 

2) กรุงธนบุรีกับเร่ืองราวของพระเจ้ากรุงธนบุรี และเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึน้
ในสมัยธนบุรี และคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  2 ในประเด็นนีน้ักวิชาการได้วิเคราะห์ 
วิพากษ์และอธิบายประวตัิศาสตร์ในคราวเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 ท่ีบ้านเมืองเสียหาย กลุ่มคน
                                                                                 

22  มนสั โอภากลุ, “สมเด็จพระเพทราชาเป็นชาวสพุรรณและเป็นขบถหรือ?,” ศิลปวัฒนธรรม 7, 7 
(พฤษภาคม. 2529) : 78-81., กีรติ เกียรติยากร, จดหมายเหตุอยุธยาล่มสลาย : ออกพระเทพราชา หรือฟอลคอน 

ใครวางแผนชงิบัลลังก์สมเดจ็พระนารายณ์ (นนทบรีุ: สํานกัพิมพ์จดหมายเหต,ุ 2546) 
23  ปรีดี พิศภมิูวิถี, จากบางเจ้าพระยา สู่ ปารีส (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551) 
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แตกแยกออกเป็นกลุม่ตา่งๆ เพ่ือความอยู่รอด และตอ่มาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุทรงรวบรวมไพล่
พลและกลุ่มคนต่างๆ ท่ีกระจดักระจายมาอยู่ท่ีกรุงธนบรีุ นอกจากการศกึษาวิจยัเพ่ืออธิบายเหตุ
บ้าน การเมืองต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลานีแ้ล้ว ยงัพบว่ายงัมีการศกึษาวิจยัท่ีเสนอแนวคิดอ่ืนๆ ท่ี
สําคญั คือ  

- ปูมหลังชีวิตของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และสภาพสังคมการเมืองหลังกรุงแตก
ประโยชน์ของกลุ่มและวิถีทางท่ีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงก่อร่างสร้างตวั บีบบงัคบัให้สมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบรีุฟืน้ราชอาณาจกัรด้วยการเมืองแบบชมุนมุ รวมไปถึงการอธิบายความเก่ียวข้อง
สมัพนัธ์ระหวา่งสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุและกลุม่คนจีน24 

- กรุงธนบรีุมีฐานะกํากวมในการเป็นราชธานีอนัแท้จริงมาเกือบตลอดรัชกาล ตอ่มา ใน
ปี พ.ศ.2325 เม่ือราชวงศ์จกัรีเข้ามามีอํานาจแทนท่ีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ราชวงศ์จกัรีจึงเป็น
สัญลักษณ์ของการฟื้นคืนชีพแบบแผนธรรมเนียมของราชอาณาจักรอย่างแท้จริง  เ ม่ือ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างราชธานีท่ีริมฝ่ังแม่นํา้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออก 
เป็นการยตุิยคุสมยัของการตัง้ “ค่าย” หรือท่ีพํานกัชัว่คราวในสมยัธนบุรี และพระบาทสมเด็จพระ
พทุธยอดฟ้าฯ ทรงเข้าถึงความสําคญัของการสร้างสิ่งก่อสร้างตามแบบแผนธรรมเนียมในระบบ
ราชอาณาจักร จึงสร้างราชธานีให้สอดคล้องกับแบบแผนการสร้างราชธานีของราชอาณาจักร
อยธุยา อนัเป็นสญัลกัษณ์ทางการเมืองท่ีสําคญัใน “บรูาณราชประเพณี” ซึง่อาจไม่มีความหมาย
นักต่อการเมืองแบบชุมนุม แต่สําคญัยิ่งต่อการเมืองแบบราชอาณาจักร นอกจากราชธานีและ
ปราสาทราชวงัท่ีสมบรูณ์ตามแบบแผนแล้ว ก็มีการสร้างวดัในพระราชวงัขึน้เทียบเคียงกบัวดัพระ
ศรีสรรเพชญในอยธุยา มีทกุอยา่งท่ีพงึมีในอยธุยา25 

3) เมืองธนบุรีหรือพืน้ที่ธนบุรีกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมจากส่ิง
ที่ เข้ามาจากตะวันตก ทัง้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และในต้นรัตนโกสินทร์ โดย
ประเด็นสําคญัท่ีมีนกัวิชาการกล่าวถึง คือ ชนชัน้ผู้ นําไทยเป็นกลุ่มแรกท่ีตระหนกัถึงอิทธิพลทาง
การเมืองและวฒันธรรมของประเทศตะวนัตก และถึงแม้ว่าชนชัน้นําจะเป็นสว่นน้อยในสงัคมแต่มี
บทบาทสําคญัต่อการกําหนดนโยบายในการบริหาร ควบคมุสงัคม วฒันธรรมของประเทศ ทัง้นี ้
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการเปล่ียนแปลงระบบสําคัญต่างๆ ในประเทศอันเน่ืองมาจาก
อิทธิพลตะวนัตกมีผลตอ่การกําหนดทิศทางและทศันคตขิองสงัคมด้วย26 

                                                                                 
24 นิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ: มติชน, 2539). 
25 เร่ืองเดียวกนั 
26  วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชัน้นําไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545) 
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 3.2.1.2 การศึกษาวิจัยโดยการตัง้คําถามว่าเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้เป็นเช่นนัน้ใช่หรือไม่ จริงหรือเท็จประการใด หรือแสดงความน่าจะเป็นของเหตกุารณ์
นัน้ๆ เช่น การพยายามถกประเด็นเร่ืองอตัชีวประวตัิ เร่ืองเก่ียวกบัสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุในด้าน
ตา่งๆ เช่น เป็นผู้วิกลจริต การแยง่ชิงราชสมบตัิ พระองค์เป็นคนจีนไม่ใช่ชนชัน้สงู หรือพระองค์ทรง
มีพระราชโอรสลบั ฯลฯ ว่ามีความเท็จจริงหรือไม่? เห็นด้วยหรือไม่? หรือเร่ืองการผลดัเปล่ียน
ราชวงศ์จากพระนารายณ์มหาราชมาเป็นพระเพทราชา พระมหากษัตริย์ต้นราชวงศ์บ้านพลหูลวง
วา่เป็นการยดึอํานาจหรือได้มาซึง่อํานาจอย่างชอบธรรม? และการเข้ามาของชาวตะวนัตกมีผลทํา
ให้ไทยมีการปรับตวัอยา่งไร? และมีอิทธิพลอยา่งไรตอ่บ้านเมืองในขณะนัน้  

3.2.1.3 การศึกษาวิจัยเร่ืองการใช้เอกสารทางประวัติศาสตร์มอง
ประวัติศาสตร์ นกัวิชาการบางท่านเห็นว่าการศึกษาโดยแบ่งตามรัชกาลนัน้ทําให้เกิดปัญหาใน
การอธิบายประวตัศิาสตร์ในช่วงเปล่ียนผา่น และมองไม่เห็นความตอ่เน่ืองทางประวตัิศาสตร์เม่ือมี
การเปล่ียนรัชกาล นิธิ เอียวศรีวงศ์27 มองว่าการแบ่งแยกยุคสมยัเพ่ืออธิบายประวตัิศาสตร์เป็น
อนัตรายยิ่งตอ่ผู้ศกึษา ทําให้มองไม่เห็นการเปล่ียนแปลงในช่วงรอยต่อระหว่างยคุท่ีมีลกัษณะการ
เปล่ียนแปลงอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ซึง่ไมไ่ด้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอยา่งฉบัพลนัทนัที การใช้พระ
ราชพงศาวดารในการศึกษาประวตัิศาสตร์ว่าพระราชพงศาวดารนัน้มิใช่เป็นหลกัฐานท่ีบอกเล่า
เร่ืองราวในอดีตท่ีตวัอกัษรนัน้จดบนัทึกเท่านัน้ หากพระราชพงศาวดารเป็นหลกัฐานท่ีแสดงถึง
อิทธิพลทางการเมืองท่ีต้องการผลประโยชน์บางอย่างในช่วงเวลาของการชําระพระราชพงศาวดาร
นัน้ๆ28  และวิพากษ์ในประเด็นต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ท่ีขัดแย้งกับหลักฐานทางพระราช
พงศาวดารท่ีมีการชําระตัง้แต่รัชกาลท่ี 1 เป็นต้นมา โดยพยายามเข้าใจสภาพแวดล้อมทางด้าน
ต่างๆ ในช่วงเวลานัน้อย่างลึกซึง้และรอบด้านก่อนจะศกึษา เพ่ือท่ีไม่ตกไปอยู่ในขัว้ใดขัว้หนึ่งของ
การอา่นและตีความหลกัฐานนัน้ๆ29 
 

                                                                                 
27 นิธิ เอียวศรีวงศ์, ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้น

รัตนโกสนิทร์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2527). 
28 นิธิ เอียวศรีวงศ์, ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา, พิมพ์ครัง้ที่ 3, 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2543) 
29 แนวคิดในการศกึษาดงักล่าว เห็นได้ชดัในผลงานของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ด ูธเนศ อาภรณ์สวุรรณ เขียนใน

คํานํา ใน นิธิ เอียวศรีวงศ์, กรุงแตก พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย ว่าด้วยประวัติศาสตร์และ

ประวัตศิาสตร์นิพนธ์, พิมพ์ครัง้ท่ี 3, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2540), 11-22. 
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3.2.2 การศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ร่วมกับชาติพันธ์ุวิทยา การศกึษาวิจยัใน
กลุ่มนีจ้ะใช้ความรู้ทางประวตัิศาสตร์ร่วมกับการศึกษาทางชาติพนัธุ์วิทยา หรือร่วมกับการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนในท้องถ่ิน  เพ่ืออธิบาย
ปรากฎการณ์ในอดีตท่ีเคยเกิดขึน้ในท้องถ่ินนัน้ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีต่างๆ ได้แก่ ชุมชนบ้านบุและพืน้ท่ีเก่ียวเน่ือง เขตบางกอกน้อย30 ตลิ่งชนั คลองสาน บ้าน
สมเดจ็เจ้าพระยา31 เป็นต้น 

3.2.3 การศึกษาวิจัยพัฒนาการของบ้านเมือง โดยใช้ความรู้ทาง
ประวัตศิาสตร์ประยุกต์กับศาสตร์ด้านผังเมืองและศิลปะ การศกึษาวิจยัลกัษณะนี ้เป็นสร้าง
ความรู้เร่ืองพฒันาการของบ้านเมือง โดยใช้พระราชพงศาวดาร บนัทึกของชาวตา่งชาติ จดหมาย
เหต ุตลอดจนแผนท่ี แผนผงัโบราณ ร่วมกบัการศกึษาด้านสถาปัตยกรรม ผงัเมือง ประวตัิศาสตร์
ศิลปะ นกัวิชาการประวตัิศาสตร์เมือง นกัสถาปัตยกรรมและผงัเมืองหลายท่านให้ความสนใจใน
การศึกษาวิจัยกรุงเทพมหานครในประเด็นเร่ืองการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีและลกัษณะของผังเมือง 
รวมทัง้คติสญัลกัษณ์ของการสร้างบ้านแปงเมืองรัตนโกสินทร์ หนึ่งในกลุม่ของการศกึษาวิจยันัน้ๆ 
คล้ายคลึงกันในแง่ของการพยายามอธิบายการเจริญเติบโตของเมืองในอดีตจนกระทั่งสมัย
ปัจจุบัน อันมีลักษณะของการเรียบเรียงเร่ืองราวคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ พยายามอธิบาย
ประวตัิศาสตร์ของเมืองท่ีเกิดขึน้ในแต่ละช่วงเวลา พร้อมกับอธิบายตําแหน่งท่ีตัง้ของสิ่งก่อสร้าง
สําคัญท่ีเกิดขึน้และเส่ือมสลายไปแต่ละสมัย ในตอนสุดท้ายงานวิจัยบางชิน้ได้ความสัมพันธ์
ระหว่างตําแหน่งท่ีตัง้ของสิ่งก่อสร้างต่างๆ บ้างเสนอแนวทางความน่าเป็นของการอนรัุกษ์เมืองใน
ปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยทัง้หมดให้ความสําคัญกับพืน้ท่ีริมแม่นํา้
เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออกมากกว่าพืน้ท่ีริมแม่นํา้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัตก และให้ความสําคญักบัการ
เตบิโตของเมือง สภาพสงัคม วฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลารัตนโกสนิทร์หรือกรุงรัตนโกสินทร์มาก
จนอาจละเลยการอธิบายลกัษณะของพืน้ท่ี สภาพสงัคม การเมือง วฒันธรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
พืน้ท่ีนีใ้นสมยัอยธุยาและธนบรีุหรือแม้กลา่วถึงเมืองธนบรีุ  ประเด็นท่ีขาดหายนี ้นกัประวตัิศาสตร์
เมืองได้พยายามอธิบายรายละเอียดปลีกย่อยของประวตัิศาสตร์พืน้ท่ีต่างๆ เป็นบทความ งาน

                                                                                 
30 สภุาภรณ์ จินดามณีโรจน์, โครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน (การสาํรวจและจัดทาํแฟนดาํเนินการ

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ของกรุงเทพมหานครด้านชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน) ในชุมชน
บ้านบุและพืน้ที่เกี่ยวเน่ือง เขตบางกอกน้อย บ้านบุ (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2550), 
กสุมุา รักษมณี, 100 ปี ราชการุญ (กรุงเทพฯ : สมาคมราชการุญ, 2550) 

31 100 ปี บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา (กรุงเทพฯ :  อมรินทร์พริน้ติง้. 2539) 
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เขียน แตย่งัไมพ่บวา่มีงานวิจยัชิน้ไหนท่ีอธิบายการใช้พืน้ท่ีในภาพรวมของเมืองธนบรีุได้ครอบคลมุ 
เกือบทัง้หมดของการศกึษาการใช้พืน้ท่ีจะเน้นอธิบายพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้เจ้าพระยาหรือ
กรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกหรือธนบุรีจะมีอยู่เพียงส่วนน้อยหรือกล่าวเป็นบางพืน้ท่ี
เท่านัน้ ผลงานวิจยัท่ีนิยมนําไปใช้อ้างอิง คือ วิวฒันาการทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร์ฝ่ัง
ตะวนัออก : ตัง้แตก่่อนเร่ิมสร้างกรุง จนถึงสมยัเปล่ียนแปลงระบบการปกครอง32 โดย กําธร กลุชล 
และทรงสรรค์ นิลกําแหง จดหมายเหตกุารอนรัุกษ์กรุงรัตนโกสินทร์33  จดัพิมพ์เน่ืองในการสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี องค์ประกอบทางกายภาพ กรุงรัตนโกสินทร์ โดย รศ. ม.ร.ว.แน่งน้อย 
ศกัดิ์ศรี และคณะ จดัพิมพ์ขึน้จากงานวิจยัเร่ือง “การวิเคราะห์องค์ประกอบเมืองด้านกายภาพใน
เขตกรุงรัตนโกสินทร์ : ตําแหน่งท่ีตัง้และความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองของ วงั วดั สถาบนัราชการ บ้าน 
ตลาด คลอง สะพาน ถนน” 34 ประเดน็ตา่งๆ ท่ีพบจากงานวิจยัในลกัษณะนี ้ได้แก่  

 3.2.3 .1 การศึกษาวิจัยเ ร่ืองประวัติการเจริญเติบโตของกรุง
รัตนโกสินทร์ โดยเน้นวิเคราะห์ด้านการผังเมืองในอดีต โดยเฉพาะพืน้ท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ฝ่ัง
ตะวนัออก ประเด็นสําคญัท่ีมีการศึกษาวิจยัในหวัข้อนี ้คือ ประวัติความเป็นมาของพืน้ที่ก่อน
เร่ิมสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ โดยอธิบายวา่สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ได้
ย้ายศนูย์กลางการปกครองจากเมืองธนบุรีบนฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยามาสถาปนาเมือง
ใหม่บนฝ่ังตะวนัออกแทน โดยไม่ได้วิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการเมือง แต่ให้ความสําคญักบั
การเติบโตและการขยายเมืองใหม่บนพืน้ ท่ี ฝ่ังตะวันออกของแม่นํ า้ เ จ้าพระยาหรือกรุง
รัตนโกสนิทร์35  

3.2.3.2 การศึกษาวิจัยผังกรุงรัตนโกสินทร์ทางกายภาพโดยการทดลอง
สังเคราะห์แผนผังขององค์ประกอบทางกายภาพของเมือง การศกึษาวิจยันีจ้ะใช้วิธีพิจารณา
ตําแหน่งท่ีตัง้และความสมัพันธ์ท่ีมีต่อกันระหว่างองค์ประกอบท่ีสําคญัของเมือง ได้แก่ วัง วัด 
สถาบันราชการ บ้าน ตลาด และเส้นทางสัญจร อันประกอบไปด้วย คลอง สะพาน และถนน 

                                                                                 
32 กําธร กุลชล และทรงสรรค์ นิลกําแหง, “วิวฒันาการทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร์ฝ่ังตะวนัออก : 

ตัง้แต่ก่อนเร่ิมสร้างกรุง จนถึงสมยัเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง,” วารสารศิลปากร 4-5 (ธันวาคม 2523-ธันวาคม 
2525): 221-244. 

33 คณะกรรมการจดังานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525). 

34 แน่งน้อย ศกัด์ิศรี และคณะ, องค์ประกอบทางกายภาพ กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2534). 

35 แน่งน้อย ศกัด์ิศรี และคณะ, องค์ประกอบทางกายภาพ กรุงรัตนโกสนิทร์. 
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เพ่ือให้เข้าใจเหตผุลการก่อตวัของแต่ละองค์ประกอบ และแสดงให้เห็นรูปแบบและการเติบโตของ
เมืองโดยดจูากตําแหน่งท่ีตัง้ขององค์ประกอบนัน้ๆ เป็นสําคญั โดยนําเสนอในรูปแบบของแผนท่ี
แสดงตําแหน่งท่ีตัง้ขององค์ประกอบท่ีสําคญัของเมืองในแต่ละรัชกาล เพ่ือแสดงภาพรวมของการ
เติบโตของสิ่งก่อสร้างหรือองค์ประกอบทางกายภาพท่ีผู้วิจยัได้ทดลองสงัเคราะห์ อนัแสดงให้เห็น
ภาพการเติบโตของกรุงรัตนโกสินทร์ตัง้แต่สมยัธนบุรี-รัชกาลท่ี 9 อย่างไรก็ตาม โมเดลผงัเมือง
ดงักลา่วยงัทดลองสงัเคราะห์เพียงฝ่ังตะวนัออกของมนํ่า้เจ้าพระยาเท่านัน้36 

3.2.3.3 การศึกษาวิจัยลักษณะทางกายภาพของกรุงธนบุรีจากแผนที่
แผนผังโบราณ ดร.สเุนตร ชตุินธรานนท์ ได้ศกึษาแผนท่ีพม่า เป็นภาพ “ตวักรุงธนบุรี” ในสมยั
ธนบุรีท่ีพม่าลอบทําขึน้ แผนท่ีฉบบันีว้าดด้วยสีฝุ่ นลงบนแผ่นกระดาษขนาดใหญ่ มีตวัอกัษรพม่า
กํากบัช่ือสถานท่ี และจดุสําคญัตา่งๆ มีสีสนัสวยงาม จดัว่าเป็นแผนท่ีเก่าแก่ท่ีสดุฉบบัหนึ่งท่ีจดัทํา
ขึน้โดยคนพืน้ถ่ินท่ีมิใช่ชาวตะวนัตก อนัแสดงการตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือของชุมชนธนบุรีและชนชาติ
ต่างๆ ในกรุงธนบรีุและปริมณฑล37 จากการศกึษาของ ดร.สเุนตร ชตุินธรานนท์ ประมวลได้ว่าตวั
กรุงธนบรีุในสมยันี ้ทางตอนใต้สดุเป็นพระราชวงัของพระเจ้ากรุงธนบรีุ ในขณะท่ีพระองค์โปรดให้
สร้างพระราชวงันัน้ ทรงเอากําแพงป้อมวิชยัประสิทธ์ิข้างฝ่ังตะวนัตกเป็นท่ีตัง้ของตวัพระราชวงั 
แล้วให้ขยายกัน้เขตพระราชวงัทางตอนเหนือสดุเขตคลองนครบาล วดัแจ้งจึงเข้ามาอยู่ภายในเขต
พระราชวงั และกลายเป็นวดัตามคติโบราณท่ีมีวดัอยู่ในพระบรมมหาราชวงัเช่นเดียวกบัวดัพระศรี
สรรเพชญ์ท่ีกรุงเก่า พระราชวงัของพระเจ้ากรุงธนบรีุถกูขนาบด้วยทางนํา้ 4 สาย มีปืนใหญ่กัน้ด้าน
ท่ีตดิกบัคลองบางกอกใหญ่ ทางฝ่ังใต้ของพระราชวงัเป็นป่ามะมว่ง ป่าจาก สว่นด้านทิศตะวนัออก
ท่ีติดกบัแม่นํา้เจ้าพระยามีท่านํา้ขึน้วงั มีท่าข้าวเปลือก มีประตถืูอนํา้พิพฒัน์สตัยา พระราชวงัใน
แผนท่ีพม่าประกอบไปด้วยประตทูัง้สิน้ 21 ประต ูด้านทิศใต้มี 2 ประต ูด้านนี ้มีป้อมปืนวางอย่าง
หนาแน่น ด้านทิศเหนือมี 3 ประตู ด้านทิศตะวันออกท่ีติดกับแม่นํา้เจ้าพระยามี 8 ประตู
เช่นเดียวกับฝ่ังตะวันตก ประตูฝ่ังทิศตะวันออกนีมี้ช่ือกํากับทัง้ 8 ประตู หากมี 1 ประตูท่ียังไม่
สามารถอ่านได้ คือ ประตทู่าเทียบเรือเจ้าเมืองบางกอก ประตถืูอนํา้สาบาน ประตทู่าต้นโพธ์ิ ท่า
ข้าวเปลือก ท่าข้าวสาร ท่าวดั และท่าปืนใหญ่38 (แผนท่ี 3) 

 
 

                                                                                 
36 เร่ืองเดียวกนั 
37 สุเนตร ชุตินธรานนท์, พม่ารบไทย ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า, พิมพ์ครัง้ท่ี 10, 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2554), 125-150. 
38 เร่ืองเดียวกนั, 138. 
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แผนท่ีท่ี 3  แผนท่ีกรุงธนบรีุทัง้สองฝ่ังแมนํ่า้เจ้าพระยา เป็นแผนท่ีท่ีพมา่ลอบทําไว้ในสมยัธนบรีุ 

      1. เขตพระราชฐานชัน้ใน   
      2. บ้านพระยาจกัรี    
      3. วงัลกูเจ้าเมืองบางกอก   
      4. ท่าขึน้วงั    
      5. ประตถืูอนํา้พิพฒัน์สตัยา, นํา้สาบาน  
   6. ท่าข้าวเปลือก 
   7. ป้อมปืน 
   8. โรงช้างสําคญั 
     9. บ้านหวัหน้าชาวจีน (พระยาราชาเศรษฐี) 
    10. บริเวณวดัเฉลมิพระเกียรต ิ(มีป้อมคา่ยทหาร) 

ท่ีมา : สํานกัผงัเมือง, 225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, 
2552), 43. 
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 3.2.3.4 การศึกษาวิจัยการใช้พืน้ที่ธนบุรีโดยการสํารวจ การศึกษาใน
ลกัษณะนีเ้ห็นได้ชดัเจนเม่ือมานิต วลัลโภดมได้ทําการศกึษาเส้นทางนํา้โบราณและสถานท่ีตามท่ี
กวีได้แตง่บรรยายสถานท่ีตา่งๆ ตามเส้นทางเรือท่ีลอ่งผา่นมาในโครงกําศรวลศรีปราชญ์ และได้ทํา
แผนท่ีเส้นทางนํา้โบราณในพืน้ท่ีธนบุรีเป็นครัง้แรก39 ต่อมา น ณ ปากนํา้ได้ทําการออกสํารวจ
ศลิปกรรมโบราณตามวดัตา่งๆ ในกรุงเทพฯ และธนบรีุ ในปีพ.ศ.251340 โดยบนัทึกเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและภาพถ่าย ต่อจากนัน้ได้มีผู้ สํารวจศิลปกรรมโบราณตามวดัวาอารามต่างๆ ตามท่ีน ณ 
ปากนํา้ได้เคยสํารวจไว้41 และศึกษาวิจยัโดยลกัษณะนีเ้ป็นการบนัทึกร่องรอยหลกัฐานต่างๆ ซึ่ง
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาในครัง้หลัง เพราะในปัจจุบันพบว่าอาคารหรือลักษณะ
ศลิปกรรมบางประการท่ีผู้ เขียนได้บนัทกึทัง้ด้วยการพรรณนาและภาพถ่ายไม่ปรากฏแล้วโดยมีการ
รือ้ทิง้ทําลายหรือบรูณปฎิสงัขรณ์ใหมเ่สียแล้ว อย่างไรก็ตาม ศิลปกรรมบางอย่าง เช่น พระพทุธรูป
เป็นสิง่ท่ีเคล่ือนย้ายได้ จงึควรระมดัระวงัเม่ือนํางานนีไ้ปใช้ตอ่ไป  
 
4. แนวทางการศึกษาโบราณคดใีนพืน้ที่ธนบุรีจากการทบทวนวรรณกรรม  

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปลักษณะของการศึกษาวิจัยท่ีผ่านมาท่ี
เก่ียวข้องกบัธนบรีุในเชิงพืน้ท่ี และสรุปแนวทางการศกึษาในครัง้นีท่ี้ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
ดงัตารางท่ี 1 

จากตารางดังกล่าวแสดงเห็นว่า แนวทางในการศึกษาวิจัยในครัง้นีมี้ลักษณะบาง
ประการท่ีเพิ่มเติมขึน้มา โดยใช้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีร่วมกัน และใช้
เทคนิคการสํารวจและการขุดค้นทางโบราณคดี เพื่อพิสูจน์และตรวจสอบร่องรอยทาง
ประวัตศิาสตร์โบราณคดีต่างๆ และศึกษาตาํแหน่งที่ตัง้และร่องรอยหลักฐานต่างๆ ในแต่
ละช่วงเวลาที่เกิดขึน้ในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ เพื่อศึกษาพัฒนาการหรือการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพของเมืองธนบุรี/กรุงธนบุรี และอธิบายเร่ืองการตัง้ถิ่นฐานของ
ชุมชน รวมไปถงึตาํแหน่งที่ตัง้ของตวัเมืองธนบุรีในอดตี 
 

                                                                                 
39 มานิต วลัลิโภดม “ตามเรือใบขทิงทอง” ใน พ.ณ ประมวญมารค, กาํสรวลศรีปราชญ์- นิราศนรินทร์ : 

ศรีปราชญ์และกาํสรวลศรีปราชญ์ (นครหลวงฯ: แพร่พิทยา, 2515). 
40 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก (พระนคร ; เกษมบรรณกิจ, 2514). 
41 ประภสัสร์ ชวิูเชียร, “วดัในคลองบางระมาด,” เมืองโบราณ 32, 4 (ตลุาคม-ธนัวาคม 2549): 73-88. 

ศรันย์ ทองปาน, ”ชมุทางตลิ่งชนั,” เมืองโบราณ 32, 4 (ตลุาคม-ธนัวาคม 2549): 43-57. 
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ตารางท่ี 1 สรุปข้อสงัเกตลกัษณะการศึกษาวิจัยท่ีผ่านมาท่ีเก่ียวข้องกับธนบุรีในเชิงพืน้ท่ี และ 
 แนวทางการศกึษาวิจยัในครัง้นีท่ี้ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 

ข้อสังเกตลักษณะ
การศกึษาวจัิยที่
ผ่านมา 

การศกึษาวจัิยที่ผ่านมา แนวทางการศกึษาวจัิย 

ลักษณะของการ
ศกึษาวจัิยทาง
ประวัตศิาสตร์
พืน้ที่ 

เ น้นการศึกษาประวั ติ ศาสต ร์สถาน ท่ี 
ประวั ติศาสต ร์ความ เ ป็นมาของ พื น้ ท่ี 
พฒันาการของเมืองโดยดจูากตําแหน่งท่ีตัง้
ขององค์ประกอบทางกายภาพ โดยใช้วิธีการ
ค้นคว้าหลกัฐานทางเอกสารเป็นสําคญั และ
การสํารวจ และนําเสนอในแบบพรรณา และ
สร้างภาพจําลองผังเมือง ทัง้นีย้ังปรากฎ
ภาพจําลองกรุงธนบรีุในสมยัธนบรีุสมยัเดียว  
 

เน้นการศึกษาโบราณคดีเชิงพืน้ท่ีศึกษา 
พฒันาการทางกายภาพของเมืองโดยดจูาก
ตําแหน่งท่ีตัง้ขององค์ประกอบทางกายภาพ 
โดยใช้วิธีการศึกษาทางโบราณคดีร่วมกับ
การค้นคว้าหลักฐานทางเอกสาร และใช้
วิธีการนําเสนอแบบพรรณา และสร้างภาพ
จําลองผังเมืองตัง้แต่ในสมัยอยุธยาถึงต้น
รัตนโกสนิทร์ 

ขอบเขตของพืน้ที่
ศกึษา 

เน้นฝ่ังพระนครอันเป็นใจกลางของกรุง
รัตนโกสินทร์มากกว่าฝ่ังตะวันตกอันเป็น
พืน้ท่ีฝ่ังธนบรีุหรือเมืองธนบรีุ/กรุงธนบรีุ และ
พบว่าการศึกษาพืน้ท่ีแถบชานเมืองหรือชาย
ขอบ หรือแม้กระทัง่ในพืน้ท่ีท่ีไม่ใช่ศนูย์กลาง
ของเมือง ยงัมีอยูน้่อยมาก 

ศกึษาเฉพาะพืน้ท่ีธนบรีุ บนฝ่ังตะวนัตกของ
แม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมเป็นสําคัญทัง้
บริเวณ ไม่เฉพาะในบริเวณศูนย์กลางของ
เมือง 

ขอบเขตทางด้าน
เวลาของ
การศกึษา 

เน้นช่วงเวลาในสมัยรัตนโกสินทร์มากกว่า
ช่วงเวลาสมยัธนบรีุและอยธุยา 

ศกึษาช่วงเวลาอยธุยาถงึต้นรัตนโกสนิทร์ 

วธีิวทิยาใน
การศกึษาความรู้
ในอดีตในพืน้ที่
ธนบุรี 

ยังไม่มีการศึกษาใดท่ีประมวลองค์ความรู้
จากการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ และใช้
เ ทค นิควิ ธี ก า ร สํ า ร วจและขุด ค้ นทา ง
โบราณคดีเข้ามาเพ่ือพิสูจน์และตรวจสอบ
ร่องรอยหลกัฐาน เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ เสริม
เพ่ิมเติมรายละเอียดความรู้ท่ีมีอยู่ รวมไปถึง
สอบทานความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะในภาพ
ของประวัติศาสตร์พืน้ท่ี ตําแหน่งท่ีตัง้ของ
เมือง ศนูย์กลางของเมือง ตลอดจนลกัษณะ
ของตวัเมืองธนบรีุในช่วงเวลาตา่งๆ  

ใ ช้วิชาโบราณคดีโดยใช้หลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีได้จากการสํารวจและขุดค้น
ทางโบราณคดีมาช่วยพิสูจน์ตรวจสอบ
ประเด็นต่างๆ ในเชิงพืน้ท่ีตามวตัถปุระสงค์
ท่ีตัง้ไว้ 
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5. ข้อสันนิษฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าองค์ความรู้ในปัจจบุนัมีข้อสนันิษฐานท่ีเก่ียวข้องกบั

การศกึษาวิจยัเชิงพืน้ท่ีธนบรีุหลายประเดน็สําคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 
5.1 การแบ่งยุคพัฒนาการของเมืองธนบุรี  
       สนิุสา มัน่คง ได้จดัแบง่ยคุพฒันาการของเมืองธนบรีุในสมยัอยธุยา จากหลกัฐาน

ทางด้านเอกสาร ออกเป็น 3 ระยะ คือ42 
ระยะแรก    พฒันาการของเมืองธนบรีุก่อนการขดุคลองลดับางกอก 
ระยะสอง    พฒันาการของเมืองธนบรีุภายหลงัการขดุคลองลดับางกอก 
ระยะสาม    พัฒนาการของเมืองธนบุรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.

2199-2231) 
โดยให้เหตผุลว่า เหตท่ีุแบ่งระยะท่ี 2 ออกมานัน้ เน่ืองจากในหลกัฐานทางเอกสารเร่ิม

ชดัเจนในสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ ซึ่งมีเอกสารกล่าวถึงนายพระขนอนทณบุรี และมีความ
ชัดเจนในความเป็นเมืองมากขึน้ในสมยัพระเจ้าทรงธรรมจากบนัทึกของฮอลนัดา ท่ีมีบนัทึกถึง
เมืองบางกอกเป็นจํานวนมาก และเหตุท่ีแบ่งระยะท่ี 3 ออกมา เน่ืองจากในสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช เป็นช่วงเวลาท่ีมีเอกสารทางประวตัิศาสตร์โดยเฉพาะเอกสารต่างชาติกล่าวถึง
เมืองบางกอกมากท่ีสดุ ซึง่แสดงให้เห็นถึงพฒันาการของเมืองท่ีมากขึน้กวา่เดมิ 

5.2 ข้อสันนิษฐานเร่ืองอายุสมัยของเมืองธนบุรี  
        นกัวิชาการต่างสนันิษฐานว่าเมืองธนบรีุมีมาก่อนกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานีแล้ว 

โดยนักวิชาการผู้ตัง้ข้อสนันิษฐานแรกเร่ิม คือ น ณ ปากนํา้ ในการสํารวจศิลปกรรมในพืน้ท่ีฝ่ัง
ธนบรีุ ในปีพ.ศ.2513 โดยสนันิษฐานว่า “หลกัฐานโดยเฉพาะทางด้านโบราณวตัถแุสดงให้เห็นว่า 
เมืองบางกอกมีมาในก่อนสมยักรุงศรีอยธุยา เน่ืองจากพบพระพทุธรูปสมยัอู่ทอง พระเจดีย์ เสมา
ในวดัแถบบริเวณราษฎร์บูรณะซึ่งอยู่ตามริมแม่นํา้เจ้าพระยา เช่น วดัประเสริฐสทุธาวาส วดัแจง
ร้อน วดับางปะกอก เป็นต้น และเช่ือว่ามีชมุชนขนาดใหญ่บริเวณริมฝ่ังแม่นํา้เจ้าพระยาตัง้แตแ่ถบ
บคุคโลไปจนถึงราษฎร์บรูณะซึง่เก่ากวา่เมืองบางกอก อาจจะถือว่าเป็นเมืองเก่าของเมืองบางกอก
ก็ได้”43 (แผนท่ีท่ี 4) 

 
 

                                                                                 
42

 สนิุสา มัน่คง, รายงานการขุดตรวจทางโบราณคดคีลองคูเมืองเดมิธนบุรี (คลองบ้านขมิน้), (อดั

สําเนา), 2545, 20. 
43 เร่ืองเดียวกนั, 6-13. 
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5.3 ข้อสันนิษฐานของการตัง้ถิ่นฐานแรกเร่ิมในเมืองธนบุรี  
        น ณ ปากนํา้ สนันิษฐานไว้วา่ การตัง้ถ่ินฐานในระยะแรกเร่ิมในสมยัอยธุยาท่ีเมือง

ธนบุรี อยู่ท่ีย่านบางระมาด บางเชือกหนงั เน่ืองจากพบศิลปะเก่าแก่รุ่นอยธุยาตอนต้นท่ี วดัแก้ว 
วดัตะพาน วดัจนัตาผ้าขาว วดัเพลงในคลองบางพรม วดับางแวก และหลายๆ วดัท่ีอยู่ในบริเวณ
บางระมาด บางเชือกหนงั แมนํ่า้อ้อม ซึง่ล้วนเป็นวดัท่ีมีมาก่อนขดุคลองลดัสมยัพระไชยราชา สมยั
นัน้จะเรียกเมืองอะไรไมรู้่ เมืองบางกอกนัน้คงจะสถาปนาขึน้เม่ือได้ขดุคลองลดัแล้ว44 (แผนท่ีท่ี 4) 

5.4 ข้อสันนิษฐานเร่ืองศูนย์กลางของเมืองธนบุรีในระยะแรก  
     ในตํานานเมืองธนบุรีระบุถึงศนูย์กลางของเมืองธนบุรีในระยะแรกว่า เมืองธนบุรี

เดิมตัง้อยู่บริเวณคลองบางกอกใหญ่ตรงวดัคหูาสวรรค์หรือท่ีเรียกว่าวดัศาลาสี่หน้า45 บริเวณฝ่ัง
ตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม หลงัจากนัน้เม่ือมีการขดุคลองลดัแล้ว จึงได้ย้ายศนูย์กลาง
ของเมืองมายงัฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้เจ้าพระยามาตัง้ป้อมตรงปากคลองบางกอกใหญ่ขึน้ท่ีตรง
วดัอรุณราชวราราม (แผนท่ีท่ี 4) 

5.5 ลักษณะทางกายภาพของเมืองบางกอกในสมัยอยุธยา  
     สจิุตต์ วงษ์เทศ ได้จําลองภาพพฒันาการของแม่นํา้เจ้าพระยาและพืน้ท่ีธนบรีุ ไว้ 3 

ระยะ คือ ช่วงเวลาท่ียงัไม่ได้ขดุคลองลดั เม่ือมีการขดุคลองลดัแล้ว และภายหลงัขดุคลองลดัเม่ือ
แม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมแคบลง โดยได้จําลองให้เห็นภาพว่าพืน้ท่ีธนบุรีมีลกัษณะทางกายภาพ
อยา่งไรในอดีตจากการขดุคลองลดั และได้ศกึษาเปรียบเทียบแผนผงัเมืองบางกอกท่ีฝร่ังเศสทําขึน้
ในสมยัพระนารายณ์ (แผนผงัการรบระหวา่งทหารสยามกบัฝร่ังเศสในต้นแผน่ดนิพระเพทราชาเม่ือ
พ.ศ.2231 มองซิเออร์ วอลลนัด์ เดสเวอร์เกนส์ นายทหารช่างฝร่ังเศสท่ีรักษาป้อมคราวนัน้ได้ทําไว้ 
(Plan of the Fortress of Bangkok in the Kingdome of Siam)) เปรียบเทียบกบัลกัษณะพืน้ท่ีใน
ปัจจุบนั และได้สร้างแผนผงัสนันิษฐานเมืองบางกอกและป้อมปราการลงในภาพถ่ายทางอากาศ 
แสดงเป็นเมืองรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ มีป้อมบริเวณปากคลอง และฝ่ัง
ตรงกนัข้ามเป็นป้อมรูปห้าเหล่ียม (ภาพท่ี 1-2) 

 
 
 
 

                                                                                 
44 เร่ืองเดียวกนั 
45  ยิม้ ปัณฑยางกรู, ประชุมหมายรับส่ัง ภาคที่ 1 สมัยกรุงธนบุรี ภาคผนวกที่ 2 ตาํนานเมืองธนบุรี 

(กรุงเทพ: คณะกรรมการพิจารณาและจดัพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์ สํานกันายกรัฐมนตรี, 2523), 60-61. 
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แผนท่ีท่ี 4 แสดงพืน้ท่ีตัง้ของบริเวณท่ีเป็นข้อสนันิษฐานตา่งๆ   
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ภาพท่ี 1 แมนํ่า้เจ้าพระยาบริเวณพืน้ท่ีธนบรีุในช่วงเวลาตา่งๆ  
ท่ีมา : สจิุตต์ วงษ์เทศ, กรุงเทพฯ มาจากไหน, (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2548), 47. 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2 ภาพจําลองเมืองธนบรีุภายหลงัสร้างป้อมปราการในสมยัพระนารายณ์ 
ท่ีมา : สจิุตต์ วงษ์เทศ, กรุงเทพฯ มาจากไหน, (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2548), 47. 
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5.6 กําแพงเมืองกรุงธนบุรีในสมัยธนบุรี ความรู้ปัจจุบนัเร่ืองกําแพงเมืองธนบุรีอิง
ตามเอกสารประวตัศิาสตร์วา่ กรุงธนบรีุท่ีสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุทรงตัง้เมืองขึน้ใหม่นัน้ เป็นเมือง
อกแตก มีแม่นํา้เจ้าพระยาไหลผ่ากลางเมือง โดยในตอนแรกโปรดให้ทําค่ายด้วยไม้ทองหลวงทัง้
ต้นไว้เป็นท่ีมัน่พลางไว้ก่อน แล้วขดุคนํูา้รอบเมือง มลูดนิขึน้เป็นเชิงเทินริมคา่ย ตอนหลงัจงึโปรดให้
ก่อกําแพงอิฐขึน้ตามแนว กําแพงอิฐนีโ้อบล้อมพืน้ท่ีทัง้สองฝ่ังแม่นํา้ มีป้อมตัง้อยู่ท่ีหวัมมุทัง้สองฝ่ัง
แมนํ่า้บริเวณด้านใต้ของกรุงธนบรีุ46 (แผนท่ีท่ี 5) 

 

 
 
 
แผนท่ีท่ี 5 กําแพงเมืองและป้อมปราการกรุงธนบรีุในสมยัธนบรีุในความรู้ปัจจบุนั  

                                                                                 
46

 คณะกรรมการจดังานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, จดหมายเหตุการณ์อนุรักษ์กรุงรัตนโกสนิทร์. 
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บทที่ 3 
แนวคดิทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย 

 
วิชาโบราณคดีเป็นศาสตร์ท่ีอาศยัความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ มาช่วยตีความและแปล

ความหมายหลกัฐานทางโบราณคดี เพ่ืออธิบายเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเคยเกิดขึน้กบัมนษุย์ในอดีต การ
ศึกษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาท่ีเก่ียวข้องเมือง จึงได้ทําการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
กบัการศกึษาเมืองในงานโบราณคดี เพ่ือนํามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์รวมทัง้ทบทวน
ระเบียบวิธีท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ 
 
1. แนวคดิทฤษฎีโบราณคดเีมือง 

1.1 ความหมายของโบราณคดเีมือง (Urban Archaeology)  
      โบราณคดีเมือง (Urban Archaeology) คือ การศกึษาหลกัฐานทางโบราณคดีและ

วตัถตุา่งๆ ในอดีตทัง้ท่ีอยูบ่นดนิและใต้ดนิในปัจจบุนั เพ่ือตอบคําถามตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีเคยเกิดขึน้ของเมือง โดยเฉพาะการพยายามตอบคําถามตา่งๆ ในเชิงพืน้ท่ี ได้แก่  

พฒันาการทางกายภาพของเมือง  
กระบวนการก่อกําเนิดเมือง  
การตัง้ถ่ินฐานและการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีในอดีตจนถึงปัจจบุนั  
ความสมัพนัธ์หรือความเก่ียวข้องระหวา่งเมืองนัน้ๆ เมืองบริวารและเมืองอ่ืนๆ โดยรอบ  
เน่ืองด้วยเมืองเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ท่ีรวมตัวกันทางสังคมและก่อเกิดเป็น

วฒันธรรมตา่งๆ เกิดขึน้ จึงพบวตัถตุา่งๆ ทัง้ท่ียงัใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจบุนั เคยถกูประดิษฐ์ขึน้ ถกู
ทิง้ทําลาย หรือแม้กระทัง่ถกูนํากลบัมาใช้ใหม่ ทัง้ท่ีอยู่บนดินและใต้ดิน หลกัฐานทางโบราณคดี
หรือวตัถตุ่างๆ เหล่านีส้ามารถนํามาตีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงลกัษณะทางกายภาพของ
เมืองในอดีต ตลอดจนอธิบายเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเคยขึน้ ณ เมืองนัน้ๆ ซึง่อาจศึกษาได้ทัง้ในระดบั
เมือง (cities and town scale) และในระดบัภมูิภาค (national and regional scale) ใน
ขณะเดียวกนั โบราณคดีเมืองยงัใช้ในความหมายถึง งานโบราณคดีท่ีทําการศกึษาและทํางานใน
เมืองปัจบุนัด้วย  
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1.2 ลักษณะของงานโบราณเมือง  
      การทํางานโบราณคดีเมืองมีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากการศกึษาโบราณคดีใน

สาขาอ่ืนๆ คือ เมืองล้วนมีลําดบัพฒันาการตัง้แตก่ารก่อกําเนิด การถกูใช้ประโยชน์ การทิง้ร้างและ
การกลบัมาใช้ประโยชน์ขึน้มาใหม่ เมืองในอดีตต่างล้วนถกูซ้อนทบัด้วยเมืองใหม่ท่ีเกิดขึน้อย่าง
ตอ่เน่ืองมาจนปัจจบุนั ความหนาแน่นของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในเมืองปัจจบุนัทําให้ไม่สามารถเลือก
ตําแหน่งหลมุขุดค้นได้ตามวตัถุประสงค์ท่ีกําหนดดงัเช่นการขุดค้นในพืน้ท่ีท่ีไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆ 
หรือพืน้ท่ีท่ีมีความหนาแน่นของสิ่งก่อสร้างเป็นจํานวนน้อย และชัน้ดินทางโบราณคดียงัมีความ
ซบัซ้อนจากการทบัถมอย่างต่อเน่ืองของชัน้ดินท่ีอยู่อาศยั รวมไปถึงการรือ้ถอนสิ่งก่อสร้างเก่าบน
ดินและฐานรากใต้ดิน หรือการเกล่ีย การตกัหน้าดินหรือชัน้ดินในระดบัลึกเพ่ือการก่อสร้างใน
ปัจจุบนั จากความซบัซ้อนของชัน้ดินทําให้บางครัง้นักโบราณคดีเมืองไม่สามารถใช้ชัน้ดินทาง
โบราณคดีในการเทียบเคียงกบัโบราณวตัถท่ีุพบในแต่ละชัน้ดินเพ่ือบง่บอกถึงลําดบัชัน้ทบัถมทาง
วฒันธรรมหรืออายุสมยัทางโบราณคดีได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากชัน้ดินต่างๆ ล้วนมีการรบกวน
อยา่งตอ่เน่ือง ทําให้โบราณวตัถตุา่งๆ ปะปนกนัจนไม่สามารถแบง่แยกอายสุมยัและบง่บอกลําดบั
ชัน้ดนิทางวฒันธรรมได้ หรืออาจกลา่วได้วา่เป็นการยากในการใช้โบราณวตัถซุึง่เป็นวตัถท่ีุเคล่ือนท่ี
ได้ และเคล่ือนไหวไปตามชัน้ทับถมท่ีมีการรบกวนจากการสร้างหรือการรือ้ถอนสิ่งก่อสร้างเป็น
ตวัชีว้ดัทางโบราณคดี  

1.3 ความหมายของเมือง (Meaning of City)  
      เมือง หรือ นคร มาจากศพัท์ภาษาองักฤษว่า City, Town, Urban และ Metropolis 

ในพจนานกุรมสงัคมวิทยา ราชบณัฑิตยสถานให้ความหมายว่า “นคร” หมายถึง (1) บริเวณท่ีซึ่ง
กล่าวได้ว่ามีประชากรตัง้ถ่ินฐานอยู่เป็นประจําและหนาแน่น โดยดําเนินชีวิตหรือครอบครัวตาม
ประเพณี มีองค์กรทางการเมืองดําเนินการปกครองและประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรืองาน
อาชีพตา่งๆ (2) ทางด้านกฎหมาย หมายถึง ชมุชนท่ีมีชัน้หรือฐานะเป็นนครหรือเมืองตามกฎบตัรท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผู้ออกให้1  

ในขณะเดียวกนัในการกําหนดว่าชมุชนใดเป็นเมืองหรือชนบท อาจใช้จํานวนประชากร
ในท้องท่ีเป็นตวักําหนด ในประเทศไทยเมืองกําหนดด้วยเขตเทศบาล มีประชากรตัง้แต ่10,000 ขึน้
ไป หากในทางวิชาการความเป็นเมืองอาจไม่กําหนดได้ด้วยจํานวนประชากร แต่อาจกําหนดด้วย
ลกัษณะบางอยา่งของประชากรในชมุชนนัน้ๆ เช่น การกําหนดด้วยอาชีพว่าอาชีพสว่นใหญ่จะต้อง

                                                                                 
1 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์สังคมวทิยา (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2524), 61. 
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ประกอบอาชีพท่ีไม่ใช่เกษตรกรรม2 อย่างไรก็ตาม การให้ความหมายของคําว่าเมืองมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละสงัคม เช่น กรีก โรมนั เมืองในรัฐโบราณ เมืองในสงัคมศกัดินา หมายถึง 
บริเวณท่ีอยู่ในเขตกําแพงเมือง ประเทศอังกฤษในอดีต เมือง หมายถึง บริเวณท่ีอยู่ในเขตการ
ปกครองขององค์บชิอบหรือกษัตรย์ ในสหรัฐอเมริกาเมือง หมายถึง บริเวณท่ีอยูใ่นเขตการปกครอง
และดําเนินการของเทศบาลตามกฎหมาย ทัง้นีคํ้าจํากดัความของเมืองล้วนแตกต่างกนัตามผู้ ให้
ความหมายเป็นสําคญั3 

1.4 กระบวนการทาํให้เป็นเมือง (Urbanization)  
      ในพจนานุกรมสงัคมวิทยา ราชบณัฑิตยสถานให้ความหมายว่า กระบวนการท่ี

ชมุชนกลายเป็นเมืองหรือการเคล่ือนย้ายชมุชน หรือการดําเนินกิจการงานเข้าสู่บริเวณเมืองหรือ
การขยายตวัของเมืองออกไปทางพืน้ท่ี การเพิ่มจํานวนประชากรหรือในการดําเนินกิจการงานตา่งๆ 
มากขึน้4 ทัง้นีล้กัษณะของการใช้พืน้ท่ีและลกัษณะของเมือง ได้แก่5  

รูปร่างของเมือง ซึ่งอิทธิพลท่ีมีผลต่อรูปร่างของเมืองเกิดทัง้จากธรรมชาติ เช่น ภูเขา 
แม่นํา้ ทะเล ความสูงต่ําของระดบัพืน้ท่ี และจากมนุษย์ เช่น การสร้างกําแพงเมือง ท่ีพกัอาศยั 
ถนน การขดุคลอง เป็นต้น 

เส้นทางคมนาคม มีผลการให้เมืองมีการขยายตวัออกจากศูนย์กลาง และมีขนาดท่ี
ใหญ่ไปเร่ือยๆ ตามโครงสร้างเครือขา่ยคมนาคม และทําให้เกิดชมุชนตามแนวเส้นคมนาคมทัง้ทาง
นํา้ ทางบก ทางรถไฟ เป็นต้น 

ความหนาแน่นของประชากรส่งผลต่อการใช้พืน้ท่ี เช่น ความหนาแน่นของประชากร
น้อยทําให้ชุมชนกระจดักระจายไปตามเส้นทางในแนวราบ อาจมีพืน้ท่ีว่างเป็นช่วงๆ และกระจดั
กระจาย ในขณะเดียวกนัความหนาแน่นของประชากรสงูทําให้มีใช้พืน้ท่ีเป็นแนวดิ่ง เช่น การสร้าง
อาคารใช้สอยท่ีสงูขึน้ เป็นต้น 

การกําหนดการใช้ท่ีดิน มีผลทําให้เมืองมีหน้าท่ีและรูปแบบของเมืองเปล่ียนแปลงไป 
เช่น การกําหนดท่ีดินให้เป็นย่านการค้าหนาแน่นมากเป็นพิเศษ ทําให้เมืองนัน้กลายเป็นเมือง
การค้า การกําหนดให้ท่ีดินเป็นท่ีสาธารณะและท่ีพักผ่อนทําให้พืน้ท่ีบริเวณนัน้เป็นเป็นแหล่ง
                                                                                 

2 เร่ืองเดียวกนั, 408 
3 ปฐม ทรัพย์เจริญ์, สังคมวิทยาเมือง Urban Sociology (กรุงเทพฯ: ภาควิชาสงัคมและมานษุยวิทยา 

คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2551), 50-51. 
4 ราชบณัฑิตยสถาน, 409. 
5 กรรณิการ์ สขุเกษม, สังคมวิทยานาคร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2530), 8-9., 

Philip M. Hauser and Leo F. Schnore, The Study of Urbanization (New York: John Wiley&Sons, 1967) 
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ท่องเท่ียวและพกัผ่อน การกําหนดให้เป็นสถานท่ีราชการทําให้เมืองเป็นศูนย์ทางการเมืองการ
ปกครอง เป็นต้น 

การพึ่งพาอาศยั สําหรับเมืองท่ีพึ่งพาตวัเองได้มกัจะอยู่โดดเด่ียวและไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของนครใหญ่ ในขณะเดียวกันเมืองขนาดเล็กและจําเป็นต้องใช้วตัถุดิบหรือสินค้าบางประเภท
จําเป็นต้องมีการตดิตอ่สมัพนัธ์กนัระหวา่งเมืองอ่ืนๆ ท่ีอยูไ่กลออกไป  

นอกจากนัน้ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม ซึ่งมี
ผลต่อการกลายเป็นเมืองอันมีสาเหตุหลายประการท่ีเก่ียวโยงสัมพันธ์กัน ซึ่งเม่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมส่งผลให้ส่วนอ่ืนๆ ของสังคมสั่นคลอนและจะเกิดการ
เปล่ียนแปลงตามไปด้วย ทัง้นีมู้ลเหตุของการเปล่ียนแปลงนัน้ นักคิด นักปรัชญา นักวิชาการ
โดยทัว่ไปมกัจะกลา่วถึงปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้6 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ไ ด้แ ก่  สภาพทางภูมิ ศาสต ร์  ดิน ฟ้าอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ สิ่งต่างๆ นีเ้ป็นสิ่งท่ีสนับสนุนการเปล่ียนแปลง เช่น การตัง้อยู่บริเวณ
ทางผา่น บริเวณศนูย์กลางทางการค้า  

การเปล่ียนแปลงประชากร ได้แก่ การกระจายตวัของประชากรและขนาดของประชากร 
เช่น เม่ือประชากรเพิ่มมากขึน้มีผลต่อความต้องการใช้พืน้ท่ีเพ่ืออยู่อาศยัและทํากินมากขึน้ ความ
ต้องการอาหารท่ีเพิ่มมากขึน้ทําให้มีความจําเป็นต้องเพิ่มผลผลติมากขึน้ด้วย 

การอยู่โดดเด่ียวและการติดต่อกัน สังคมท่ีมีการติดต่อกับสังคมอ่ืนๆ ทําให้มีการมี
อิทธิพลทางด้านต่างๆ ต่อชมุชน และมีผลทําให้สงัคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามากกว่าสงัคมท่ีอยู่
อยา่งโดดเด่ียวหรือสงัคมปิด 

ระบบชนชัน้ สงัคมท่ีมีการยึดถือบุคคลใดบคุคลหนึ่งเป็นผู้ นําและมีความสําคญัสงูสดุ
มกัเปลี่ยนแปลงได้น้อยและยากกวา่สงัคมท่ีถือปัจเจกบคุคล 

ทศันคติ ค่านิยมในสงัคมท่ียืดมัน่สิ่งเดิม เช่น ยกย่องนับถือบรรพบุรุษ เช่ือในศาสนา 
ความเช่ือในคา่นิยมแตโ่บราณ ฯลฯ สงัคมในลกัษณะนีจ้ะมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งช้าๆ และน้อย
กวา่สงัคมท่ีไมมี่คา่นิยมหรือทศันคตใินการยดึถืออะไรเป็นสําคญั 

การเล็งเห็นความสําคญั ถ้าคนในสงัคมเห็นความจําเป็นท่ีจะต้องเปล่ียนแปลงเพ่ือ
นําไปความต้องการอยา่งใดอยา่งหนึง่เป็นพิเศษ จะทําให้มีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

                                                                                 
6 ณรงค์ เสง็ประชา, มนุษย์กบัสังคม (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 2530), 112-113., Leonard Reissman, 

The Urban Process (New York: The Free Press of Clencoe), 1964. 
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นโยบายของผู้ นําในสงัคม สงัคมใดท่ีมีผู้ นํานโยบายท่ีสนบัสนุนให้มีการเปล่ียนแปลง
เพ่ือนําประเทศหรือชมุชนเป็นไปในทิศทางใดทิศทางนัน้ ในสงัคมๆ นัน้จะเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว
ตามเป้าหมายและนโยบาย 

ระดับความรู้และเทคโนโลยี ในสังคมท่ีมีผู้ มีความรู้ ความสามารถท่ีจะประดิษฐ์
ดดัแปลงสร้างสิง่ของเคร่ืองใช้ นวตักรรมใหม่ๆ ตลอดจนแบบแผนในการสร้างกิจกรรมตา่งๆ ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมมากกว่าสงัคมท่ีมีระดบัความรู้และเทคโนโลยีน้อย
กวา่ 

ความล้าทางวฒันธรรม เม่ือวฒันธรรมด้านใดด้านหนึ่งล้ากว่าอีกด้านหนึ่ง ก็จะทําให้มี
ความจําเป็นต้องปรับตัวเ พ่ือให้เข้ากับวัฒนธรรมทัง้สองประเภทเพ่ือให้ใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวนัได้ 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงอย่างยิ่ง เน่ืองจากมนุษย์ต้องการปัจจยั
ทางด้านต่างๆ ในการดํารงชีวิตและมีความต้องการอย่างไม่มีท่ีสิน้สุด ดงันัน้การขึน้ลงทาง
เศรษฐกิจมีผลทําให้สงัคมมีการเปล่ียนแปลง 

ปัจจยัทางด้านอดุมการณ์ เม่ือต้องการให้สงัคมของตนเดินไปในกรอบท่ีวางไว้ จึงมีการ
เตรียมปัจจยัพืน้ฐานเพ่ือให้สงัคมเป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่เป้าหมายท่ีเกิดขึน้เป็นอดุมการณ์ท่ีให้
สงัคมมีการเปล่ียนแปลงไปได้อยา่งรวดเร็ว 

นอกจากนัน้ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรมสามารถแบง่ได้หลกัๆ  
เป็น  2 ประเภท คือ7  

ปัจจยัภายใน (Internal or Sociogenic Factor) เกิดขึน้ภายในชมุชนในสงัคมนัน้ๆ ทัง้
ท่ีเกิดจากการแสดงออกอย่างเปิดเผยและตัง้ใจจะกระทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การออกมา
เคล่ือนไหวทางสงัคมเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง การประดิษฐ์สิ่งของใหม่ๆ รวมไปถึงลกัษณะท่ีไม่
แสดงออกอย่างเปิดเผย เช่น ความตึงเครียดภายใน ภาวะบีบคัน้จากสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การขาดแคลนทรัยากร เป็นต้น 

ปัจจยัภายนอก (External Factor) เป็นปัจจยัท่ีเห็นได้จากภายนอกสงัคมท่ีเข้ามาใน
สงัคมและส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง ท่ีชดัเจน คือ การเปล่ียนแปลงประชากร เช่น การย้ายถ่ิน 
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป แม่นํา้ตืน้เขิน นํา้ท่วม 

                                                                                 
7 สมศกัด์ิ ศรีสนัติสขุ, การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม : แนวทางศกึษา วเิคราะห์และ

วางแผน, (ขอนแก่น: ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2536). 
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ภูมิอากาศท่ีร้อนชืน้ เป็นต้น และกลุ่มท่ีเข้ามากระทบจากภายนอก เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ี
นําเข้ามา ชนชาตติา่งๆ ท่ีเข้ามา และการยืมหรือลอกวฒันธรรมจากกลุม่หนึง่ไปสูอี่กกลุม่หนึง่  

1.5 โมเดลของ Childe (Childe’s Model)  
       V. Gordon Childe (1892-1957) เป็นผู้บกุเบิกการศกึษาเก่ียวกบัการกําเนิดและ

พัฒนาการของเมืองในอดีต เป็นบุคคลแรกท่ีประยุกต์ใช้ข้อมูลหลกัฐานทางโบราณคดีร่วมกับ
แนวคิดทฤษฎีวิชาผงัเมือง และสร้างแนวคิดการอธิบายการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางสงัคมของ
เมืองแรกเร่ิมสู่การเป็นรัฐ (Childe’s Model) อนัแสดงให้อิทธิพลต่อการศึกษาลกัษณะของเมือง
โบราณในอดีต โดยงานของ Childe ได้รับการอ้างอิงโดยนกัโบราณคดีตลอดมานบัตัง้แต่เขาได้
ตีพิมพ์บทความ The Urban Revolution8 และถือว่าเป็นบคุคลท่ีให้อิทธิพลตอ่นกัโบราณคดีและ
นกัผงัเมืองในศตวรรษท่ี 20 ทัง้นีง้านอ่ืนๆ ของ Childe เน้นศึกษาในเร่ืองวิวฒันาการของยุคหิน
ใหม่ (the Neolithic Revolution) และวิวฒันาการของเมือง (the Urban Revolution) โดย Childe 
ได้เสนอโมเดลของวิวฒันาการเมืองไว้ใน 10 ข้อ คือ9 

 
1. In point of size the first cities must have been more extensive and more 

densely populated than any previous settlements.  
2. In composition and function the urban population already differed from 

that of any village… full-time specialist craftsmen, transport workers, merchants, 
officials and priests.  

3. Each primary producer paid over the tiny surplus he could wring from 
the soil with his still very limited technical equipment as tithe or tax to an imaginary 
deity or a divine king who thus concentrated the surplus.  

4. Truly monumental public buildings not only distinguish each know city 
from any village but also symbolic the concentration of the social surplus.  

5. But naturally priests, civil and military leaders and officials absorbed a 
major share of the concentrated surplus and thus formed a “ruling class”  

6. Writing   

                                                                                 
8 Childe, V.G., “The Urban Revolution,” The Town Planning Review 2I, 1950, 2-17. 
9 Smith, Michael E., “V. Gordon Childe and the urban revolution: A historical perspective on a 

revolution in urban studies,”10-11. อ้างใน Childe, V.G., “The Urban Revolution,” 2-15. 
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7. The elaboration of exact and predictive sciences – arithmetic, 
geometry and astronomy.  

8. Conceptualised and sophisticated styles.  
9. Regular “foreign” trade over quite long distances.  
10. A States organization based now on residence rather than kinship. 

 
โมเดลของ Childe มีความสําคญัมาก และสง่อิทธิพลตอ่การศกึษางานโบราณคดีเมือง

อ่ืนๆ และถือเป็นความก้าวหน้าของการวิจยัในช่วงกลางคริสตศตรรษท่ี 20 รวมทัง้รูปแบบโมเดล
ของ Childe เป็นฐานรากให้แก่งานวิจยัในภายหลงัในการศึกษาพฒันาการและวิธีการวิจยัเมือง
และรัฐเร่ิมแรก10 

1.6 แนวคดิเร่ืองการตัง้ถิ่นฐาน 
      1.6.1 ความหมายของการตัง้ถิ่นฐาน (Settlement) หมายถึง การสร้างท่ีอยู่

อาศยัของมนษุย์โดยการรวมอยูเ่ป็นกลุม่ เป็นหมู่บ้าน เป็นเมือง หรืออาจหมายถึงการท่ีมนษุย์หรือ
กลุ่มมนุษย์อพยพย้ายเข้าไปอยู่ในดินแดนใหม่ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เหตผุลทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง ศาสนา ซึง่การตัง้ถ่ินฐานมีทัง้แบบชัว่คราวและถาวร11 

 1.6.2 ประเภทของการตัง้ถิ่นฐานในอดตี แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ12 
  1.6.2.1  การตัง้ถิ่นฐานที่ไม่มีการวางแผนไว้ก่อน แบง่ออกได้ดงันี ้

การตัง้ถ่ินฐานแบบกลุ่ม  (Cluster Settlement) ลกัษณะดงักล่าวจะปรากฎเป็น
บ้านเรือนอยู่รวมกนัเป็นหย่อมๆ (Clustered Settlement) ตามปัจจยัทางธรรมชาติ การตัง้ถ่ินฐาน
แบบนีจ้ะเป็นการตัง้ ถ่ินฐานของพืน้ท่ีชนบทท่ีประกอบอาชีพเกษตร เรียกรวมว่าหมู่ บ้าน
เกษตรกรรม (Farm Village)  

การตัง้ถ่ินฐานแบบกระจดักระจาย (Scattered Settlement) มีลกัษณะการตัง้ถ่ินฐาน
บ้านเรือนของตวัเองกระจายในแบบโดดเดียว และมีศนูย์กลางร่วมกนั คือวดั และตลาด การตัง้ถ่ิน
ฐานประเภทนีจ้ะปรากฎในบริเวณท่ีประกอบอาชีพการทําไร่และสวนผลไม้  

                                                                                 
10

 Ibid., 3–29. 
11 นําพวลัย์ กิจรักษ์กลุ, ภมูศิาสตร์การตัง้ถิ่นฐาน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2528) 
12 เร่ืองเดียวกนั, ณรงค์ ศรีสวสัด์ิ, สังคมวทิยาชนบท (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สํานกันายกรัฐมนตรี, 2515), 

21-26. 
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การตัง้ถ่ินฐานแบบสุ่ม (Random Settlement) เป็นการตัง้ถ่ินฐานในสองแบบแรก
รวมกนั คือ อาจจะมีการตัง้ถ่ินฐานโดยรวมกลุ่มกนัก่อน ต่อมาเม่ือมีประชากรจํานวนมากขึน้จึงมี
การขยายขอบเขตพืน้ท่ีออกไป 

การตัง้ถ่ินฐานตามแนวเส้นทางคมนาคม (Linear Settlement) ลักษณะการตัง้
บ้านเรือนจะกระจายเป็นแนวยาวตามเส้นทางคมนาคมท่ีส่งเสริมให้มีการตัง้ถ่ินฐาน ได้แก่ แม่นํา้ 
ลําคลอง ถนน ตามเส้นทางหบุเขา  

   1.6.2.2 การตัง้ถิ่นฐานที่มีการวางแผน  โดยมีการจัดวาง จัดระเบียบ
พืน้ท่ีออกเป็นสว่นๆ เพ่ือการพฒันาท่ีดนิ เพ่ือให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

การตัง้ถ่ินฐานกลางพืน้ท่ีเกษตรกรรม เป็นการสร้างหมูบ้่านโดยมีศนูย์รวมการให้บริการ
เป็นศนูย์กลางเพ่ือความสะดวกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

การตัง้ถ่ินฐานรูปวงกลม (Round Settlement) เป็นการตัง้ถ่ินฐานให้ศนูย์กลางของ
หมูบ้่านอยูก่ลางพืน้ท่ี ถดัออกมามีบ้านเรือนกระจายเป็นวงล้อม 

การตัง้ถ่ินฐานแบบชุมชนใหญ่ (Regional Settlement) มีการกําหนดชุมชนใหญ่
ศนูย์กลางเป็นชุมชนให้บริการหมู่บ้านหลายหมู่บ้านการเกษตรโดยรอบ โดยแต่ละหมู่บ้านจะมี
ศนูย์บริการชมุชนของตนเอง เม่ือรวมหลายหมูบ้่านเข้าด้วยกนัจงึกลายเป็นชมุชนใหญ่ 

 
2. แนวทางการเก็บข้อมูลในการวิจัย 

การศกึษาวิจยันีมี้ระเบียบวิธีวิจยัโดยใช้หลกัฐานข้อมลูตา่งๆ เพ่ือนํามาแปลความ ดงันี ้ 
2.1 การรวบรวมข้อมูลทางด้านประวัตศิาสตร์  
     ข้อมลูท่ีได้จากด้านประวตัศิาสตร์ ประกอบไปด้วยข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา รวมไปถึงการทบทวนวรรณกรรม
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาโบราณคดีเชิงพืน้ท่ี ท่ีมุง่ศกึษาเร่ืองพฒันาการลกัษณะทางกายภาพ
ของเมืองธนบรีุ และตําแหน่งท่ีตัง้ของตวัเมืองธนบรีุในสมยัอยธุยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะ
ทบทวนข้อสนันิษฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแสดงแนวทางวิจัยใหม่ท่ีสามารถตอบคําถามหรือ
เพิ่มพนู ตรวจสอบความรู้ท่ีมีอยูเ่ดมิได้ 

2.2.2 ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ เอกสาร
ประวตัิศาสตร์ ได้แก่ พระราชพงศาวดาร บนัทึกเอกสารราชการไทย บนัทึกชาวตา่งชาติ ทัง้นีร้วม
ไปถึงแผนท่ี แผนผงัเมืองธนบรีุในสมยัอยธุยา และแผนท่ีกรุงเทพฯ โบราณ  
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2.2 การรวบรวมข้อมูลจากการสาํรวจร่องรอยหลักฐานทางโบราณคด ี 
       การรวบรวมข้อมลูจากการสํารวจร่องรอยหลกัฐานทางโบราณคดี ได้ทําการสํารวจ

ในพืน้ท่ีธนบรีุ ทัง้ 15 เขต ท่ีมีร่องรอยหลกัฐานความเก่าแก่หรือร่องรอยหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์
โบราณคดี และใช้วิธีการสืบค้นทางเอกสารโดยเฉพาะการศึกษาประวตัิความเป็นมาก่อนแล้วจึง
เข้าทําการสํารวจสถานท่ีจริง การสํารวจนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือหาร่องรอยหลกัฐานความเป็นเมือง
ธนบรีุ โดยมีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

2.2.1 องค์ประกอบทางกายภาพที่ทําการสํารวจ ในการสํารวจร่องรอย
หลกัฐานทางโบราณคดี ได้กําหนดการสํารวจร่องรอยหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์โบราณคดีตาม
องค์ประกอบทางกายภาพท่ีพบตา่งๆ ดงันี ้

2.2.1.1 เส้นทางนํา้ หมายถึง แม่นํา้ ลําคลอง คคูลอง ทัง้ท่ีเป็นเส้นทางนํา้
ธรรมชาติและท่ีมนษุย์ได้ขดุไว้ในสมยัโบราณ ซึง่สามารถแปลความถึงเส้นทางสญัจร เส้นทางการ
ตดิตอ่ การเช่ือมโยง ความสมัพนัธ์ท่ีตดิตอ่กนัระหวา่งพืน้ท่ี  

2.2.1.2 กาํแพงเมือง และป้อมปราการ หมายถึง กําแพงเมืองทัง้ท่ีก่อด้วย
อิฐ ดิน หรือคันดิน รวมไปถึงป้อมปราการทัง้ท่ีสร้างด้วยสิ่งก่อสร้างถาวรและไม่ถาวร ซึ่งเป็น
ผลผลิตจากสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้ กําแพงเมืองและป้อมปราการนีส้ามารถนํามาแปลความได้ถึง 
อาณาเขตของเมือง ขอบเขต ศนูย์กลางของเมือง และการป้องกนั และระบบการป้องกนัเมือง 

2.2.1.3 พระราชวัง วัง บ้านขุนนาง หมายถึง พระราชวงัท่ีเป็นท่ีประทับ
ของพระมหากษัตริย์ผู้ปกครอง วงัของเจ้านายในลําดบัชัน้ลงมา หรือบ้านของข้าราชการหรือขุน
นางผู้ มีอํานาจ ซึง่นํามาแปลความได้ถึง ศนูย์กลางการปกครอง จดุศนูย์รวมของชมุชน  

2.2.1.4 ศาสนสถาน หมายถึง อาคารหรือพืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีถกูกําหนดให้
เป็นท่ีใช้ประโยชน์เพ่ือการศาสนา ทัง้วดัในพุทธศาสนา โบสถ์ในคริสต์ศาสนา มสัยิดหรือกุฎีใน
ศาสนาอิสลาม รวมไปถึงศาลเจ้า หรืออาคาร/พืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ืออ่ืนๆ ศาสนสถาน
สามารถนํามาแปลความได้ถึงการท่ีมีชมุชนหรือยา่นในบริเวณใกล้เคียง 

2.2.2 หลักเกณฑ์ในการสํารวจ ในการสํารวจองค์ประกอบทางกายภาพตา่งๆ 
ของเมือง จะใช้ศกึษาสว่นสําคญั 2 ประการ คือ  

 2.2.2.1 ตําแหน่งที่ตัง้ ในการสํารวจได้ทําการกําหนดตําแหน่งท่ีตัง้โดย
วิธีการกําหนดตําแหน่งพิกดัอ้างอิงทางภมูิศาสตร์ (Geographic Coordinate System) โดยใช้
เคร่ืองมือรับสญัญาณดาวเทียมของระบบการกําหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning 
System Receiver: GPS) หรือท่ีเรียกว่า จีพีเอส (GPS) ในแผนท่ี ร่วมกบัการใช้แผนท่ีในปัจจบุนั 
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และแผนท่ีทางอากาศ เช่น Google Maps โดยใช้ระบบพิกัดกริดแบบ UTM (Universal 
Transverse Mercator co-ordinate System) 

2.2.2.2 ความสําคัญ/ความเป็นมาของสถานที่ และอายุสมัย ในการ
สํารวจได้ทําการศกึษาหลกัฐานทางเอกสาร ร่วมกบัการศกึษาวิจยัท่ีผ่านมา และวิเคราะห์ร่วมกบั
ข้อสงัเกตตา่งๆ ท่ีได้จากการสํารวจ เพ่ือแสดงความสําคญั/ความเป็นมาของสถานท่ี และอายสุมยั 
โดยหลกัฐานท่ีใช้ในการพิจารณา ได้แก่  

พระราชพงศาวดาร จารึก บนัทกึตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Documentary Source) 
ผลงานวิจยัและการศกึษาท่ีผา่นมา (Literature Study) 
การเทียบเคียงกบัรูปแบบทางศลิปะ (Comparative Study) 
ทิศทางและการวางตวัของอาคารและแผนผงั (Plan & Building Orientation) 
ความเป็นไปได้ทางภมูิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography Study) 
เม่ือได้ข้อมูลในการสํารวจแล้วจะได้ชุดข้อมูลของสถานท่ีต่างๆ ท่ีได้สํารวจ รวมทัง้

จัดทําแผนท่ีการกระจายตัวของร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบในแต่ละช่วงเวลาตามท่ี
กําหนดอายสุมยัไว้แล้ว  

2.3 การรวบรวมข้อมูลจากการขุดค้นทางโบราณคด ี
      ในการรวบรวมข้อมลูในสว่นของการขดุค้นทางโบราณคดี ได้ทําการรวบรวมข้อมลู

ในหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
2.3.1 แหล่งขุดค้นทางโบราณคดีที่ทาํการศึกษา ในการรวบรวมข้อมลูนีไ้ด้ทํา

การรวบรวมข้อมลูจากแหล่งโบราณคดีท่ีได้ทําการขุดค้นไว้แล้ว ซึ่งคดัเลือกแหล่งท่ีเก่ียวข้องกับ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ คือ เป็นแหล่งท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีธนบุรีหรือพืน้ท่ีเก่ียวข้องซึ่งมี
ความสมัพนัธ์กบัหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีจะนํามาวิเคราะห์ จํานวน 4 แหลง่ ได้แก่  

ฐานรากป้อมวิชยัประสทิธ์ิ  
คลองคเูมืองเดมิธนบรีุ (คลองบ้านขมิน้)  
บริเวณพืน้ท่ีสถานีรถไฟธนบรีุ (เดมิ)  
บริเวณพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) 
โดยกําหนดข้อมลูเพ่ือนํามาใช้ในการศกึษาวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
สรุปความรู้ท่ีได้จากการขดุค้นทางโบราณคดีในแตล่ะแหลง่ 
โบราณวตัถท่ีุเป็นสิง่ชีว้ดัอายสุมยัของแหลง่หรือพืน้ท่ีท่ีศกึษา 
เช่ือมโยงและประมวลความรู้จากการขดุค้นทางโบราณคดีในแตล่ะแหลง่ 
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บทที่ 4 
ธนบุรี จากหลักฐานทางประวัตศิาสตร์ 

 
ธนบรีุหรือบริเวณพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแมนํ่า้เจ้าพระยาเป็นพืน้ท่ีมีความสําคญัมาตัง้แต่

ครัง้กรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี วรรณกรรมตา่งๆ ได้กลา่วถึงพืน้ท่ีบริเวณนีท้ัง้ในพระราชพงศาวดาร 
จดหมายเหต ุบนัทึกจากชาวตา่งชาติ นอกจากนัน้ ภาพวาด ภาพถ่าย แผนท่ี แผนผงัโบราณก็เป็น
หลกัฐานสําคญัท่ีแสดงสภาพของพืน้ท่ีและลกัษณะทางสงัคมวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ในอดีตได้เป็น
อยา่งดี ดงันัน้การศกึษาหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์จงึมีความสําคญัมากตอ่งานโบราณคดีในสมยั
ประวัติศาสตร์ ในท่ีนีไ้ด้รวบรวมความรู้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัท่ีเก่ียวกับประวตัิศาสตร์พืน้ท่ีธนบุรีใน
ช่วงเวลาตา่งๆ ตามปรากฎในหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ดงันี ้
 
1. ภมูิลักษณ์ “ธนบุรี”  

แม่นํา้เจ้าพระยาเป็นแม่นํา้เส้นหลกัอนัเป็นหัวใจสําคญัของพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครมา
ตัง้แต่อดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบัน หากแม่นํา้เจ้าพระยาในอดีตนัน้ไม่ได้ไหลตามเส้นทางสาย
เดียวกบัปัจจุบนั แต่เดิมเม่ือแม่นํา้เจ้าพระยาไหลจากผ่านพืน้ท่ีต่างๆ ทางตอนเหนือมาถึงบริเวณ
นนทบุรีแล้ว จะแยกเข้าทางด้านทิศตะวนัตก คือ ตลาดขวญั ไหลตามแม่นํา้อ้อม ผ่านปากคลอง
บางกอกใหญ่แล้ววกลงทางใต้ผ่านคลองบางกรวยมาออกปากนํา้บริเวณหน้าวดัเขมาภิรตาราม 
แล้วไหลตามลํานํา้สูป่ากคลองบางกอกน้อย (บริเวณโรงพยาบาลศิริราช) ไหลผ่านคลองบางกอก
น้อย ผา่นคลองชกัพระ ซึง่เช่ือมตอ่กบัปากคลองบางระมาด บางพรม บางเชือกหนงั บางแวก ภาษี
เจริญ แล้วจึงไหลออกคลองบางกอกใหญ่ข้างวดักลัยาณมิตร ก่อนจะไหลตามลํานํา้เจ้าพระยาสู่
ปากแม่นํา้เจ้าพระยา หรือกลา่วได้ว่า ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร คลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่ 
คือ แมนํ่า้เจ้าพระยาสายเดมิ  

ในอดีต การเดนิทางจากปากแมนํ่า้เจ้าพระยาไปสูก่รุงศรีอยธุยาจะเสียเวลาเดนิทางมาก 
เน่ืองจากจะต้องลอ่งผ่านความคดเคีย้วของลํานํา้เจ้าพระยาในบริเวณตา่งๆ การลดทอนระยะทาง
จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจากปากนํา้ถึงกรุงศรีอยธุยาได้ ซึง่มีผลทําให้การเดินทางเข้า-
ออกระหว่างปากนํา้และแผ่นดินใหญ่สะดวกย่ิงขึน้ รวมไปถึงการขนสง่สินค้าก็มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ด้วย การขดุคลองลดัจงึเกิดขึน้หลายครัง้นบัตัง้แตส่มยัสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 2 (พ.ศ.2035 - 

เลขหน้า 
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2072) เป็นต้นมา โดยพระองค์โปรดให้ขดุซอ่มคลองสําโรงและคลองทบันาง ในรัชสมยัสมเด็จพระ
ไชยราชา (พ.ศ.2077-2089) โปรดให้ขดุคลองลดับางกอก สมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ (พ.ศ.2091-
2111) โปรดให้ขุดคลองลดัท่ีบางกรวย สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.2153-2171) โปรดให้ขุด
คลองลดัเกร็ดใหญ่ท่ีสามโคก สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2172-2199) โปรดให้ขดุคลองลดั
ท่ีนนทบรีุ สมเด็จพระเจ้าเสือ (พ.ศ.2245-2251) โปรดให้ขดุคลองมหาชยั สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ 
(พ.ศ.2251-พ.ศ.2275) โปรดให้ขดุคลองลดัอีกเส้นท่ีปากเกร็ด1 

คลองลดับางกอกท่ีขดุขึน้ในสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089) เป็นคลองลดัท่ีขดุขึน้
ตัง้แต่ปากคลองบางกอกน้อยไปจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่2 รวมเป็นระยะทางประมาณ 3 
กิโลเมตร ขดุเพ่ือร่นระยะเวลาในการเดินทางโดยไม่ต้องเดินทางอ้อมตามลํานํา้คดโค้ง คลองลดัท่ี
เกิดขึน้ทําให้เส้นทางเดินเรือในแม่นํา้เจ้าพระยาสายเก่าลดความสําคญัลงเพราะลํานํา้มีความคด
เคีย้วทําให้เสียเวลาเดินทาง และมีแม่นํา้เจ้าพระยาสายใหม่เกิดขึน้ตัง้แต่ปากคลองบางกอกน้อย
จนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ทรงสนันิษฐานว่า “การ
ขุดลดัครัง้แผ่นดินสมเด็จพระชัยราชาเห็นจะไม่ได้ขุดแผ่นดินดอน คงจะมีคลองลดัเล็กๆ ซึ่งเขา
เดนิเรือกนัอยูแ่ล้วเป็นสิง่นําทางขดุซํา้รอบให้เป็นคลองกว้างขวาง..คลองลดัเดิมน่าจะเป็นชาวบ้าน
ขดุบางประจบกนั”3 คลองลดันีช้่วยร่นระยะเวลาเดินทางเป็นอย่างมาก นอกจากการเดินทาง
ระหว่างหัวเมืองต่างๆ ท่ีอยู่ตามลํานํา้เจ้าพระยาและละแวกใกล้เคียงจะเป็นไปโดยสะดวกและ
รวดเร็วแล้ว ยงัเป็นเส้นทางสญัจรท่ีสะดวกท่ีสดุต่อการเดินเรือจากปากแม่นํา้สู่กรุงศรีอยธุยาด้วย 
ภายหลงัขดุคลองลดั พืน้ท่ีบริเวณนีก้ลายเป็นพืน้ท่ีสนัดอนขึน้มาเน่ืองจากแม่นํา้นําตะกอนจากท่ี
ตา่งๆ มาทบัถมทกุปีในฤดนํูา้หลาก ในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลท่ี 4 เลา่ถึงเหตกุารณ์ในอดีตในจดหมายเหต ุThe Bangkok Recorder ว่าสมยัอดีตต้อง
พายเรือกนัแตเ่ช้า ตอนเช้าหงุข้าวกินท่ีตรงวงัหน้า เสร็จแล้วพายเรือกนัตอ่มา แตลื่มหม้อไหไว้ต้อง
วงัหน้า พอตกเย็นจอดเรือท่ีวงักรมหลวงวงษา จะหุงข้าวกินก็รู้ว่าลืมหม้อไหเอาไว้แต่เม่ือเช้า เลย
ให้คนไปเดนิเอากลบัมา ใช้เวลาเพียงไมถ่ึงอดึใจก็กลบัมาเรียบร้อยแล้ว ทัง้ท่ีก่อนหน้านีพ้ายเรือมา
แตเ่ช้ากวา่จะถึงคลองนีก็้เย็นแล้ว ซึง่เสียเวลาพายเรือนานมากเม่ือเทียบกบัคนเดนิเท้า (แผนท่ีท่ี 3) 

                                                                                 
1 สจิุตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, บางขุนเทียน : ส่วนหน่ึงของแผ่นดินไทยและกรุงรัตนโกสินทร์ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2530), 40. 
2 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหตัถเลขา (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นสว่นจํากดั ศิวพร, 2511), 311-312. 
3 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, สาสน์สมเด็จ 

เล่ม 14 (กรุงเทพฯ: ครุุสภา, 2526), 226. 
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จากข้างต้น น่าสนใจว่านอกจากคลองลดัท่ีเกิดขึน้จะมีผลทําให้การเดินทาง การติดต่อ
ปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างเมืองต่างๆ ทัง้ท่ีเดินเรือเข้าออกทางปากนํา้และหวัเมืองตา่งๆ ท่ีตัง้อยู่ในผืน
แผน่ดนิใหญ่ รวมไปถึงระหวา่งหวัเมืองตา่งๆ ตามลํานํา้ จะมีความสะดวกมากขึน้แล้ว คลองลัดที่
เกิดขึน้นีเ้อง มีผลทาํให้พืน้ที่ธนบุรีมีภมูิลักษณ์เปล่ียนไปอย่างถาวร กล่าวคือ แต่เดมิพืน้ที่
ธนบุรีประกอบไปด้วยแผ่นดินฝ่ังตะวันตกและฝ่ังตะวันออกของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม 
ต่อมาภายหลังขุดคลองลัด (สมัยพระไชยราชา พ.ศ.2077-2089) พืน้ที่ธนบุรีจึงถูกแบ่ง
พืน้ที่ใหม่ออกเป็นสองส่วน คือ พืน้ที่ ฝ่ังตะวันออกของแม่นํา้เจ้าพระยา (ฝ่ังพระนครใน
ปัจจุบัน) และพืน้ที่ ฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้เจ้าพระยา (ฝ่ังธนบุรีในปัจจุบัน) ผืนแผ่นดินที่
เคยอยู่ตดิกันจงึถูกแบ่งออกในคราวนัน้ 

 

 
 

แผนท่ีท่ี 6  (ก) แผนท่ีแสดงการขดุคลองลดัในสมยัอยธุยา (ข) แมนํ่า้เจ้าพระยาสายใหมท่ี่เกิดขึน้  
  ภายหลงัขดุคลองลดั  

 
 

(ก) (ข) 
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สิง่สําคญัท่ีใช้อธิบายภมูิลกัษณ์ของธนบรีุได้ดีท่ีสดุอีกประการหนึ่ง คือ “บาง” สงัเกตได้
วา่ ในบริเวณนีพ้บวา่มีการใช้คําวา่ “บาง” เป็นคํานําหน้าช่ือเรียกพืน้ท่ีนีห้ลายแห่งในโคลงกําสรวล
สมุทร (หรือท่ีเรียกกันว่า กําสรวลศรีปราชญ์) เป็นวรรณกรรมเก่าแก่ท่ีสดุท่ีใช้คําว่าบางเรียกช่ือ
ชมุชนหมู่บ้านแรกเร่ิมเก่าแก่ท่ีตัง้อยู่ริมแม่นํา้เจ้าพระยาบริเวณนนทบรีุและกรุงเทพมหานคร เช่น 
บางเขน บางกรูด บางพลู บางระมาด บางฉนัง บางจาก บางนางนอง ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถานให้ความหมายว่า “บาง” หมายถึง ทางนํา้เล็กๆ ทางนํา้เล็กท่ีไหลขึน้ลงตาม
ระดบันํา้ในแม่นํา้ ลําคลองหรือทะเล หรือ ตําบลบ้านท่ีอยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณท่ีเป็น
บางมาก่อน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายความหมายของ 
“บาง” ว่า หมายถึง คลองตนัซึ่งเกิดจากการขดุชกันํา้ในแม่นํา้เข้าไปยงัพืน้ท่ีเรือกสวนไร่นาต่างๆ 
ตอ่มาเม่ือมีผู้คนมาตัง้ถ่ินฐานใหมก็่มีการขดุชกันํา้ให้มีความยาวเพิ่มขึน้ตอ่ไปอีกจนอาจกลายเป็น
แม่นํา้ ลําคลองต่อไป4 ในขณะเดียวกนันกัวิชาการบางท่านสนันิษฐานว่าคําว่า “บาง” อาจมีท่ีมา
จากภาษามอญโดยมาจากคําว่า “บงั” ท่ีแปลว่าเรือ5 ในอีกความหมายหนึ่ง “บาง” หมายถึงตําบล 
หรือช่ือบริเวณท่ีอยูริ่มบางหรือในบริเวณท่ีเคยเป็นบางมาก่อน 

ทัง้หมดนี  ้สรุปได้ว่าคําว่า “บาง” เป็นช่ือเรียกเพ่ืออธิบายสภาพพืน้ท่ี อันหมายถึง 
บริเวณท่ีมีลํานํา ทางนํา้ ลําคลอง แม่นํา้พาดผ่านหรือสดุตนัลง ซึง่บางแห่งอาจมีสายนํา้ไหลผ่าน
หรือบางแห่งอาจจะเป็นจุดสิน้สดุของทางนํา้นัน้ก็เป็นได้ นอกจากความหมายในแง่นีแ้ล้ว บางมี
ความหมายท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชน ซึง่เม่ือกลา่วถึง “บาง” โดยนยันีจ้ะหมายถึง ย่านหรือสถานที่ที่มี
ชุมชนมาอยู่อาศัยรวมกัน ในย่านนัน้เป็นบริเวณที่มีทางนํา้ ลํานํา้ ลําคลอง แม่นํา้ไหลตัด
ผ่านหรือสุดตันลง และควรจะมีท่าเรือเพื่อใช้เดินทางติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างชุมชน
เดียวกันหรือย่านอ่ืนๆ ในความหมายนีจ้ึงใช้อธิบายทัง้ลกัษณะของพืน้ท่ีและชมุชนในบริเวณนี ้
ได้เป็นอยา่งดี  

ช่ือบางท่ีน่าสนใจอีกบางหนึ่ง คือ “บางเจ้าพระยา” (บางเจ้าพญา) เป็นคําเก่าท่ีใช้เรียก
แมนํ่า้เจ้าพระยามาแตก่่อน มีความหมายตามช่ือทางภมูิศาสตร์บริเวณปากแม่นํา้ก่อนออกทะเลท่ี
อ่าวไทย ซึ่งน่าจะเป็นบริเวณจังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบัน ดงัปรากฎในนิราศเร่ือง ต้นทาง
ฝร่ังเศส ซึง่อาจารย์ล้อม เพ็งแก้วได้คํานวณวา่ ผู้แตง่ได้เร่ิมเดนิทางออกจากแมนํ่า้เจ้าพระยา ในวนั
จนัทร์ท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ.2228 ดงัความว่า “ตัง้หน้าออกมา จากบางเจ้าพญา พระทวารอนัใหญ่ 
                                                                                 

4  สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุตัติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานภุาพ, สาสน์สมเด็จ 

เล่ม 14 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าครุุสภา, 2504), 239-241. 
5  อาณติั อนนัตภาค, บางบ้านบางเมือง (กรุงเทพฯ: ยิปซ ีกรุ๊ป, 2552), 24. 
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จกัไปฝร่ังเศส ประเทศเมืองไกล ข้ายกมือไหว์ อารักษ์ทัง้ปวง”6 ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมช เคยเสนอ
ความเห็นในหนงัสือพิมพ์สยามรัฐรายวนัเร่ืองท่ีมาของช่ือแม่นํา้เจ้าพระยาท่ีเรียกกนัในปัจจบุนัว่า 
ตรงจดุท่ีแม่นํา้นีไ้หลออกทะเลนัน้ เคยมีช่ือ “เจ้าพระยา” ช่ือตําบลนัน้ก็เลยใช้ช่ือเรียกทัง้แม่นํา้ทัง้
สายวา่ “แมนํ่า้เจ้าพระยา”7  

ไม่เฉพาะเพียงบางเจ้าพระยาเท่านัน้ บางยังถูกใช้เป็นช่ือเรียกบ้านตามริมแม่นํา้
เจ้าพระยาตัง้แต่ปากอ่าวเร่ือยไปจนถึงอยธุยาและถึงอินทร์บุรี ดงัปรากฎช่ือตําบลต่างๆ ในท้องท่ี
สําคญัตามริมแม่นํา้พระยาในปัจจุบนั สําหรับในพืน้ท่ีธนบุรีฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยาสาย
เดิมนัน้ พบว่ามีคลองหลายสายไหลออกแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม คือ คลองบางระมาด บางพรม 
บางเชือกหนัง บางจาก ซึ่งปัจจุบนัก็ยงัปรากฎคลองและย่านท่ีใช้ช่ือเดียวกันอยู่ ซึ่งช่ือต่างๆ 
ดงักล่าวปรากฏใน “โคลงกําสรวลสมทุร” (หรือท่ีเรียกกนัว่าโครงกําศรวลศรีปราชญ์) ซึง่เช่ือกนัว่า
เป็นวรรณกรรมท่ีแต่งก่อน พ.ศ.20858 หรือบ้างว่าแต่งในสมยัพระบรมราชาธิราชท่ี 3 ต่อสมยั
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 หรือในระหว่างพ.ศ.2031-20729 กล่าวอีกนัยหนึ่งคืออย่างน้อยท่ีสุด
วรรณกรรมนีมี้มาก่อนการขดุคลองลดับางกอก (พ.ศ.2077-2089) เท่ากบัว่า บางเหล่านีค้วรเป็น
ที่ตัง้ของชุมชนโบราณธนบุรีที่ตัง้อยู่ ริมแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม และเป็นชุมชนที่ มี
ความสาํคัญและมีมาก่อนชุมชนที่เตบิโตและเจริญขึน้บริเวณริมแม่นํา้เจ้าพระยาสายใหม่

                                                                                 
6  ปรีดี พิศภมิูวิถี, จากบางเจ้าพระยา สู่ ปารีส (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์มติชน, 2551), 59-61.  
7  อาณติั อนนัตภาค, บางบ้านบางเมือง, 26. 
8  ตามตํานานกล่าวว่าศรีปราชญ์เป็นผู้แต่ง ศรีปราชญ์เป็นกวีเอกท่ีได้รับการยกย่องว่ามีโวหารโลดโผนย่ิง

ในสมยัพระนารายณ์มหาราช ต่อมาเม่ือถกูเนรเทศให้ออกจากกรุงศรีอยธุยาไปยงันครศรีธรรมราช ศรีปราชญ์ต้องลงเรือ
ละถ่ินฐานและคนรักไป จึงแต่งโคลงด้วยถ้อยคําโศกเศร้าเป็นเชิงนิราศ เม่ือไปถึงท่ีใดก็จะรําพนัถึงคนที่รักตลอดเส้นทาง 
นกัวิชาการบ้างเช่ือว่ากวีที่แต่งกําสรวลศรีปราชญ์นัน้ไม่ใช่ศรีปราชญ์ในตํานาน หากเป็นกวีใดไม่ทราบได้ และน่าจะเป็น
คนใหญ่โตเน่ืองจากใช้คําราชาศพัท์และการเดินทางครัง้นีมี้ผู้หญิงมาส่งมากมายสามารถเรียกสัง่ได้ไม่เหมือนกนัการถกู
เนรเทศ และภาษาท่ีใช้มีความเก่าแก่เกินสมยัพระนารายณ์ดจูากเนือ้โครงแล้วคล้ายลิลิตยวนพ่ายในสมยัพระบรมไตร
โลกนาถหรือน่าจะแตง่ก่อนพ.ศ.2085 มากกวา่ เน่ืองจากในบทกวีได้กล่าวถึงเรือขทิงทองแล่นออกจากกรุงศรีอยธุยาล่อง
ตามลํานํา้เจ้าพระยาสายเดิม คือ ล่องเข้าคลองบางกอกน้อยออกทางบางกอกใหญ่ ซึ่งหากแต่งหลังพ.ศ.2085 คือ 
หลงัจากมีคลองลดับางกอกแล้ว ควรจะล่องตามเส้นทางลดัไม่ควรจะอ้อมวกตามลํานํา้เจ้าพระยาสายเดิม ทําให้บ้าง
เรียกโคลงนีว้่ากําสรวลสมทุรแทนกําสรวลศรีปราชญ์ อ่านรายละเอียดบทวิเคราะห์ประวติัของศรีปราชญ์และนิราศได้ที่ 
พระวรเวทย์พิสิฐ์, คู่ มือกําสรวลศรีปราชญ์ (พระนคร: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2503). และ พ.ณ ประมวญมารค, 
กาํสรวลศรีปราชญ์-นิราศนรินทร์ : ศรีปราชญ์และกาํสรวลศรีปราชญ์ (นครหลวงฯ: แพร่พิทยา, 2515).  

9  สภุาภรณ์ จินดามณีโรจน์, “ย่านตลิ่งชนั : ประวติัศาสตร์ พฒันาการและการเปลี่ยนแปลง,” ดํารง
วชิาการ 11, 1 (มกราคม-มิถนุายน, 2555): 190-219. 
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ภายหลังมีการขุดคลองลัดบางกอกขึน้แล้ว ต่อมาเม่ือคลองลัดบางกอกเกิดขึน้ ชุมชน
โบราณฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมจึงลดความสําคัญลงไปและผสมผสาน
เคล่ือนย้ายจนกลายมาเป็นชุมชนธนบุรีที่มีความสาํคัญมากและเตบิโตอย่างรวดเร็วกว่า  
 

 
 

แผนท่ีท่ี 7 เส้นทางนํา้บริเวณพืน้ท่ีธนบรีุของมานิต วลัลโิภดม 
ท่ีมา : มานิต วลัลิโภดม “ตามเรือใบขทิงทอง” ใน พ.ณ ประมวญมารค, กําสรวลศรีปราชญ์- 

นิราศนรินทร์ : ศรีปราชญ์และกาํสรวลศรีปราชญ์ (นครหลวงฯ: แพร่พิทยา, 2515). 
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2. “ธนบุรี” หรือ “บางกอก” 
คําว่า “ธนบุรี” และ “บางกอก” เป็นช่ือท่ีใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย โดยยังไม่มีการ

ทบทวนความเข้าใจในช่ือเมืองทัง้สองว่าเป็นเมืองเดียวกนัหรือไม่ ขอบเขตของเมืองตําแหน่งท่ีตัง้ 
และความเข้าใจเก่ียวกบัเมืองทัง้สองเป็นอยา่งไร  

2.1 คาํว่า “ธนบุรี” 
      ถึงแม้ว่า ในเอกสารไทยทัง้จากพระราชพงศาวดารต่างๆ และกฎหมายตราสาม

ดวง10 จะปรากฏช่ือเมืองธนบรีุ และเขียนต่างๆ กนั คือ เมืองทน11 เมืองทนทบรีุย12 เมืองทนบรีุย13 
เมืองทณยรีุย14 และเมืองทนบุรีศรีมหาสมทุร15 หากไม่พบหลกัฐานว่ามีการใช้ช่ือธนบุรี แทนการ
สะกดด้วย “ท”ตัง้แตเ่ม่ือใด ในกฎหมายพระไอยการอาชญาหลวง ซึง่เป็นกฎหมายท่ีตราขึน้ในสมยั
พระเจ้าจกัรพรรด ิ(พ.ศ.2091-2111) มีกฎหมายบทหนึง่กลา่วถึงเมืองธนบรีุ ดงันี ้

 
มาตราหนึ่ ง  นายพระขนอนทณบุรี  ขนอนนํ า้  ขนอนบก  แห่งใดใดใน

พระนครศรีอยธุยา แลจะเก็บจงักอบในสําเภานาวาเรือน้อยใหญ่ก็ดี หนบกหนเกียนหนทาง
อนัจะเข้าถึงขนอนใน ทา่นให้นบัสิง่ของจนถึงสบิ ถ้าถึงสบิไซ้ทา่นจึง่ให้เอาจงักอบนัน้หนึ่ง ถ้า
หมีถึงสิบไซ้ท่านมิให้เอาจงักอบนัน้เลย ถ้าผู้ ใดเกบเอาท่านให้ไหมเอาหนึ่งเป็นสอง และให้ตี
ด้วยไม้หวาย ๑๕ ที 

 

ในพระราชกําหนดเก่า 16 ซึ่งถูกบญัญัติขึน้ในสมยัพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.2172-
2199) ปรากฎช่ือเมืองธนบรีุ ในเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัการเก็บคา่รับฟ้องในแตล่ะท้องท่ี โดยเรียกว่า “หวั
เมือง...ทนทบรีุย” 

                                                                                 
10 ถึงแม้จะเป็นกฎหมายท่ีถกูชําระมาในรัชกาลท่ี 1 ก็ตาม แต่ยงัยึดรูปแบบและสาระดัง้เดิมมาแต่ครัง้กรุง

ศรีอยธุยา  และจดัรวบรวมหมวดหมูเ่สียใหม ่ซึง่ในปัจจบุนัเรียกวา่ การทําประมวลกฎหมาย คือ การรวบรวมกฎหมายเก่า
ให้เป็นหมวดหมูต่ามลกัษณะความ ฯลฯ ด ูสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ตาํนานกฎหมายเมืองไทย (พระนคร 
: บริษัทอสุาหะพาณิชย์ จํากดั, 2490), 6. 

11 กรมศิลปากร, กฎหมายเหตุตราสามดวง เล่ม 4 (พระนคร: องค์การค้าของครุสภา, 2505), 244. 
12 กรมศิลปากร, กฎหมายเหตุตราสามดวง เล่ม 5 (พระนคร: องค์การค้าของครุสภา, 2506), 11, 15. 
13 เร่ืองเดียวกนั, 31. 
14 เร่ืองเดียวกนั, 32. 
15 กรมศิลปากร, กฎหมายเหตุตราสามดวง เล่ม 4, 293. 
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ถึงแม้ช่ือเมืองธนบุรีจะถูกสะกดต่างๆ กนั อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นถึงการมีตวัตนของ
เมืองธนบุรีให้ประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงให้เห็นว่า ธนบุรีมีสถานะเป็นเมืองอย่างน้อย
ภายหลงัขดุคลองลดัในสมยัพระจกัรพรรดิ ์(พ.ศ.2091-2111) 

2.2 คาํว่า “บางกอก”  
      ไม่พบคําว่า “บางกอก” ปรากฎในเอกสารราชการในราชสํานกักรุงศรีอยธุยา หาก

กลบัพบครัง้แรกในเอกสารของชาวตา่งประเทศ ในท่ีนีข้อเสนอประเด็นสําคญัอนัเป็นท่ีถกเถียงของ
นกัวิชาการ คือ 

บางกอกเป็นช่ือตําบลหน่ึงหรือบางหน่ึงบริเวณริมแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม 
(บางกอกน้อย-บางกอกใหญ่) สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพเคยแสดงพระวินิจฉัย
โต้ตอบกับสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ใน สาส์นสมเด็จ เล่ม 14 ว่า บางกอกอาจอยู่
บริเวณปากคลองบางกอกน้อย สว่นคลองบางกอกใหญ่มกัถกูเรียกว่าคลองบางหลวง ดงันัน้แถวนี ้
อาจเป็นบางหลวง ต่อมาเม่ือมีการขุดคลองลดั พืน้ท่ีบางด้านบนบริเวณปากคลองบางกอกน้อย
และด้านใต้บริเวณคลองบางหลวงเช่ือมตอ่กนั และมีระยะสัน้มากขึน้ พืน้ท่ีสองสว่นจึงเรียกรวมกนั
วา่บางกอก โดยบางตอนบนคือ บางกอกน้อย และบางตอนลา่งคือ บางกอกใหญ่16  

คลองบางหลวง ตามท่ีสมเด็จฯ ได้กล่าวถึงไว้นัน้ ผู้ศึกษาเห็นว่า ไม่ควรจะเป็นช่ือบาง
มาแต่ครัง้กรุงศรีอยธุยา ตามท่ีสมเด็จฯ ทรงสนันิษฐาน ซึ่งไม่เคยปรากฎช่ือบางหลวงในเอกสาร
ฉบับใดๆ ในสมัยอยุธยาเลย หากน่าจะเป็นช่ือท่ีเรียกกันมาตัง้แต่ในสมัยธนบุรี ตามท่ีปรากฏ
คําอธิบายในหนงัสือจดหมายหต ุThe Bangkok Recorder วา่ 
  

บางกอกใหญ่นัน้พิเคราะห์ดเูถิด. ฝ่ังป้อมแลบ้านหมอปรัดเลท้ายเมืองธนบรีุนัน้
ดอน, เพราะเปนตล่ิงเดิม, ฝ่ังข้างกะดีจีนเข้าไปนัน้ลุ่ม, เพราะปนเนือ้แม่นํา้. เปนดัง่นีเ้ข้าไป
จนพ้นวดัสงักระจายไป. ร่องนํา้ก็เปล่ียนไปปิดฝ่ังนํา้โน้น, ตัง้แตบ่างย่ีเรือเข้าไปลุม่กลบัมาอยู่
ฝ่ังหนึง่, ตรงบางย่ีเรือคา่ม 

อย่างหนึ่งให้สงัเกตด้วยวดั, วดัเรียงไปตามข้างดอน, แต่ปากคลองไปจนถึงวดัสงั
กระจาย. ก็ฝ่ังข้างกะดีจีนไม่มีวดั, เพราะเปนแม่นํา้. วดัไปมีฝ่ังแม่นํา้เก่าคือวดัดอกไม้, วดัใหญ่
, วดัน้อย, บางไส้ไก่, วดัเหล่านีอ้ยู่ฝ่ังแม่นํา้โบราณ, กลายเปนวดักลางสวนไปเสียแล้ว. ไปถึง
บางย่ีเรือจึ่งมีวดัริมคลองเปนฝ่ังนํา้เก่า, ก็แนวฝ่ังข้างวดัสงักระจายต่อไป, มีวดัดีดวด, วดัเจ้า

                                                                                 
16 สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ และ สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานภุาพ, สาส์นสมเด็จ เล่ม 

14, 237-238. 
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มลู, อยู่ในฝ่ังแม่นํา้เก่า เด๋ียวนีก้ลายเปนวดักลางสวนไปเสียแล้ว, คลองท่ีด่านตัง้อยู่เด๋ียวนีน้ัน้
เป็นคลองเดิมโบราณ. คลองนัน้แลช่ือว่าคลองบางหลวงแท้. ก็ลําบางกอกใหญ่นัน้แต่เดิม, ก็
ใหญ่โตเทา่กบัคลองบางกอกน้อย, แตเ่พราะตัง้อยูใ่กล้เมืองธนบรีุ, คนสร้างเยา่สร้างเรือนลงมา
มาก ปักถมท่ีทางออกมา, ก็ทําให้แคบไป. ราษฎรเห็นว่าเล็กกว่าลําบางกอกน้อย, ไม่ควร
เรียกว่าบางกอกใหญ่, เห็นว่าเท่ากับลําบางหลวงเสียแล้ว, ก็เรียกว่าคลองบางหลวงเสีย
ทีเดียว. แตผู่้ รู้เปนอนัมากไม่ว่าอย่างนัน้, ว่าท่ีเรียกว่าคลองบางหลวงนัน้, เรียกเม่ือแผ่นดินเจ้า
ตาก, เพราะเจ้าตากไปตัง้วงัอยูท่ี่วงักรมหลวงวงศาเดี๋ยวนี,้ ก็เรียกวา่วงัหลวง, ก็ในคลองนัน้เจ้า
ตากให้ไปไล่บ้านราษฎรเปนอันมากเอาเปนท่ีหลวง, ประทานขุนนางและเจ้านายในแผ่นดิน
นัน้. แลคนจะเดินเรือทางนัน้ก็ต้องรวังตัวต่างๆ, คนจึ่งเรียกว่าคลองหลวงบางหลวงไป, 
เพราะเปนคลองริมวงัหลวง. เหมือนกบัจีนแต้จ๋ิวในแผ่นดินนัน้คนเรียกว่าจีนหลวง, เพราะเปน 
เมืองเดียวฤาพวกเดียวกันกับเจ้าตาก. แต่ในกระบวนราชการแล้วเคยบาดหมางเพดทูลว่า
บางกอกใหญ่เสมออยู่, ไม่ใช้บางหลวงเลย ใช้ว่าคลองบางหลวงตัง้แต่ด่านเลีย้วเข้าไปข้างวดั
ปากนํา้, นอกนัน้ออกมายงัคงเปนบางกอกใหญ่...17 

 
จากข้างต้น น่าเช่ือว่าบางกอกควรเป็นช่ือตําบลหรือบางๆ หนึ่งท่ีตัง้อยู่บริเวณแม่นํา้

เจ้าพระยาสายเดิม (คลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่) เช่นเดียวกบัการปรากฎช่ือบางอ่ืนๆ เช่น 
บางระมาด บางเชือกหนงั บางจาก บางนางนอง ฯลฯ นกัวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่า ย่าน
บางกอก ท่ีปัจจบุนัอยูส่องฝ่ังคลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่18 ใน “พระสมณศาสตร์” มีข้อความ
ตอนหนึ่งว่า “เมือง (ธนบรีุ) นัน้แหละ เรียกว่า เมืองบางกอก เพราะสร้างขึน้ระหว่างคลองบางกอก 
ทัง้สอง โดยช่ือแห่งเมืองไรเล่า แม้ราชธานีของไทยบดันี ้(คือรัตนโกสินทรฯ) ชาวต่างประเทศมี
องักฤษ ฝร่ังเศส เป็นต้น ก็ยงัเรียกกันอยู่อย่างนัน้แหละ” หลกัฐานดงักล่าวจึงสนบัสนุนข้อ
สนันิษฐานข้างต้นได้เป็นอยา่งดี 

นอกจากนัน้ คําว่า “บางกอก” มีนกัวิชาการสนันิษฐานไว้ถึงท่ีมาไว้ 2 ประการด้วยกนั 
คือ มาจากคําว่าบางมะกอก เน่ืองจากบริเวณนีเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีมีต้นมะกอกอยู่เป็นจํานวนมาก ดงัช่ือ
เดิมของวดัอรุณราชวราราม ท่ีมีช่ือว่า วดับางมะกอก หรือวดัมะกอก แต่เปล่ียนเป็นวดัแจ้งในสมยั
ธนบรีุ ศาสตราจารย์ขจร สขุพาณิชสนันิษฐานตามสภาพทางภมูิศาสตร์วา่ น่าจะมาจากคําว่า บาง

                                                                                 
17 สํานกัราชเลขาธิการ, หนังสือจดหมายเหตุ The Bangkok Recorder เล่ม 1 จุลศักราช 1206-1207 

(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, 2537), 67-69. 
18 อาณติั อนนัตภาค, บางบ้านบางเมือง, 33-34. 
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เกาะ ซึง่ลํานํา้ท่ีคดโค้งคล้ายเกือกม้ามีลกัษณะคล้ายเกาะ และตรงกบัคําว่า I.de Bankok (I.คง
หมายถึง Ile ท่ีแปลว่า เกาะ) ตามแผนท่ีของเดอ ลามาร์ วิศวกรชาวฝร่ังเศส นอกจากนีใ้นเอกสาร
สมยัรัชกาลท่ี 1 บางฉบบัก็เขียนถึงบางกอกเป็นบางกอะ19 และตรงกบัช่ือบางเกาะในจดหมายเหตุ
ของคณุหญิงจนั (ท้าวเทพสตรีเมืองถลาง) ท่ีเขียนถึงกปัตนัฟรานซิส ไลท์ ผู้ว่าราชการเกาะปีนงัใน
พ.ศ.233020 ในแผนท่ีท่ีชาวต่างประเทศได้ทําขึน้ในสมยัอยธุยาได้ปรากฎช่ือเมืองบางกอกโดย
สะกดแตกต่างกนั เช่น Bangkok, Bancoc, Bancok, Banckok, Bankock, Bancocg, 
Bancock21  

บางกอกเป็นช่ือที่ใช้เรียกเมืองด่านภาษีหรือขนอนบางกอก (Canen Bangkok) 
ซึ่งปรากฏช่ือนีเ้ป็นครัง้แรกในปี 2160-2161 และเป็นช่ือที่ชาวตะวันตกใช้เรียกตัง้แต่ใน
ช่วงเวลานีเ้ป็นต้นไป ช่ือ บางกอก ปรากฎครัง้แรกในบนัทึกพ่อค้าชาวฮอลนัดาท่ีเดินทางมา
ค้าขายกบัอยธุยาในระหวา่งปี พ.ศ. 2160-2161 ซึง่เป็นบนัทกึตา่งชาติท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ ตรงกบัรัชกาล
ท่ีของพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.2153-2181) ซึ่งเป็นช่วงเวลาภายหลงัการขดุคลองลดั และมีแม่นํา้
เจ้าพระยาสายใหม่เกิดขึน้แล้ว ในบนัทึกนีไ้ด้บรรยายถึงการเดินทางโดยเรือเพ่ือเข้าไปยงักรุงศรี
อยธุยา และได้บรรยายว่าแม่นํา้เจ้าพระยาเป็นประเภทแม่นํา้ท่ีดีท่ีสดุในย่านอินดีส เพราะให้เรือท่ี
มีระวางหนกัเข้าไปได้และจอดได้โดยสะดวก จากปากนํา้เข้าไป 5 ไมล์เป็นท่ีตัง้ของเมืองล้อมรอบ
ด้วยกําแพงมีช่ือว่าบางกอก ณ ท่ีนีเ้ป็นท่ีตัง้ของด่านภาษีแห่งแรก เรียกว่าขนอนบางกอก (Canen 
Bangkok)22ในประเด็นนีจ้ะเห็นได้ว่า บางกอกในความเข้าใจของชาวต่างประเทศ จะเป็นช่ือเมือง

                                                                                 
19  ขจร สขุพาณิช, “เอกสารในรัชสมยัพระนารายณ์มหาราช,” อนุสรณ์แด่โชต ิสุวรรณชิน (พระนคร: โรง

พิมพ์บรรหาร, 2509), 56. 
20  ขจร สขุพาณิช, บางเกาะ-เกาะรัตนโกสนิทร์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยเขษม, พิมพ์แจกเป็นมิตรพลีเน่ือง

ในโอกาสทําบญุอายคุรบ 60 ปี 9 มิถนุายน 2523, 2516), 21-22. อ้างถึงใน ฉัตราภรณ์ พิรุณรัตน์, “พฒันาการของ
บางกอกฝ่ังตะวนัตก พ.ศ.2325-2369”, 6. 

21  ส่วนคําว่า Bangkok ที่ใช้สะกดช่ือเมืองบางกอก กรุงรัตนโกสินทร์ หรือท่ีใช้เรียกกรุงเทพมหานครอย่าง
ภาษาองักฤษในปัจจบุนั ขจร สขุพานิชให้ความเหน็วา่ ปกติเป็นคําท่ีฝ่ายสงัฆราชผู้ ใหญ่ในคริสต์ศาสตนาท่ีกรุงศรีอยธุยา
เขียนถึงบางกอก ทกุครัง้ท่ีทา่นเขียนรายงานไปยงัสํานกังานใหญ่ที่กรุงปารีสและได้ใช้เร่ือยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เม่ือ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 ทรงพระอกัษรไปถึงพวกฝร่ังก็ทรงสะกดคํานีว้่า Bangkok ตามท่ี
พระสงัฆราชฝร่ังเศสใช้ตลอดมา จนกลายเป็นมาตรฐานในปัจจบุนั ด ูขจร สขุพาณิช, บางเกาะ-เกาะรัตนโกสินทร์, 21-
22. 
 22 กรมศิลปากร, บนัทกึเร่ืองสัมพนัธไมตรีระหว่างประเทศสยามกบันานาประเทศในศตวรรษที่ 17 

เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ครุุสภา, 2512), 105-106. 
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อนัเป็นท่ีตัง้ของด่านภาษี ซึง่ไม่ใช่เฉพาะเป็นบางๆ หนึ่งตามริมคลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่ 
เท่านัน้  

บรรดาชาวต่างชาติท่ีได้บันทึกเร่ืองราวต่างๆ ทัง้เป็นตัวอักษรและแผนท่ีท่ีเก่ียวกับ
บางกอกตัง้แตใ่นรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมเป็นต้นมานัน้ ได้สะกดช่ือเมืองบางกอกเป็นคําท่ีแตกตา่ง
กนัออกไป เป็น Bangkok, Bancoc, Bancok, Banckok, Bankoc, Bangok, Bancocq, 
Bancock และในบรรดาแผนท่ีตา่งชาตทิัง้หมด ตา่งกําหนดให้เมืองบางกอกอยูบ่ริเวณ ณ ตําแหน่ง
เดียวกบัเมืองธนบรีุ  

ซึง่หากพิจารณาหลกัฐานท่ีผ่านมาทัง้หมดน่าเช่ือว่า บางกอก เป็นเมืองท่ีเป็นดา่นภาษี
แห่งแรกและควรจะเป็นเมืองเดียวกบัเมืองธนบรีุ หากเมืองบางกอกเป็นช่ือท่ีตา่งชาตใิช้เรียก แตช่ื่อ
ธนบรีุเป็นช่ือท่ีใช้ในทางราชการท่ีคนไทยเรียก อย่างไรก็ตาม น่าแปลกว่าเมืองธนบรีุเป็นหวัเมืองท่ี
เป็นด่านภาษีมาตัง้แต่สมยัพระมหาจกัรพรรดิ (พ.ศ.2091-2111) เป็นอย่างน้อย แต่กลบัไม่เคย
ปรากฏช่ือเมืองธนบุรีในเอกสารต่างชาติเลย ในประเด็นนีห้นงัสือจดหมายเหต ุThe Bangkok 
Recorder ให้เหตผุลวา่ 

  
เมืองหนึ่งมีช่ือสองอย่างสามอย่าง, ฤาวัดหนึ่งมีช่ือสองอย่างสามอย่าง, ตามคํา

หลวงแลคําราษฎร, แลคําเก่าคําใหม่, เมืองท่ีเปนเมืองหลวงเมืองไทยบดันี,้ แตเ่ดิมเปนหวัเมือง
ช่ือธนบุรี, เปน ภาษาวังสกฤฎ. เขียนตามครูท่ีเขาแปลงสังสกฤฎเปนหนังสือโรมดั่งนี .้ 
Dhonapuri. จะเขียนอย่างเสียงไทยอ่านไม่ได้. แตคํ่านีใ้ช้ในหนงัสือราชการ, แต่คําตลาดเรียก
เมืองบางกอกทัง้นัน้, ก็คนต่างประเทศเดี๋ยวนีก็้เอาคําไพร่คนทัง้บ้านทัง้เมืองไปเรียกบางกอก, 
มาบางกอก, อยูบ่างกอก, ตามคําคนเปงอนัมากพดูกนั. ก็ไม่มีใครว่าไรเพราะเป็นคําไทยแท้. แต่
ท่ีจริงนัน้ควรเป็นบางกอกอยู,่ แตป่ากคลองบางกอกใหญ่ขึน้, ปากคลองบางกอกน้อยลงมา... 

  
จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดสรุปได้ว่า ธนบุรีเป็นเมืองที่เป็นด่านภาษีมาตัง้แต่สมัยพระ

เจ้าจักรพรรดิ์มาเป็นอย่างน้อย และเป็นคาํที่ใช้ในทางราชการไทย ส่วนบางกอกเป็นคาํที่
เกิดขึน้ในภายหลังการขุดคลองลัดแล้ว เป็นคาํที่ชาวต่างชาติในเรียกเมืองธนบุรีมาตัง้แต่ 
ในปีพ.ศ.2161-2161 (รัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม) เป็นอย่างน้อย และในความเข้าใจของ
ฝร่ัง คือ บางกอกเป็นคําที่ใช้เรียกเมืองธนบุรี ซึ่งคําว่าบางกอกน่าจะเป็นคําท้องถิ่นและ
ฝร่ังเรียกตามคําท้องถิ่นนัน้ๆ และหากเป็นไปตามประเด็นหลักฐานในข้อที่  1 ทําให้
สันนิษฐานได้ว่า บางกอกควรเป็นบางหน่ึงในเมืองธนบุรี เป็นบางที่อยู่ ริมคลองบางกอก
น้อย-บางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นเพียงพืน้ที่หน่ึงในธนบุรีเท่านัน้ แต่ฝร่ังเข้าใจว่าบางกอกเป็น
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เมืองธนบุรี ซึง่เป็นเมืองใหญ่มีอาณาเขตครอบคลมุพืน้ท่ีตามท่ีปรากฎตามเอกสารประวตัิศาสตร์
คือ มีย่านบางย่ีขนัอยู่ทางทิศเหนือ เป็นสวนผลไม้ติดต่อไปจนถึงเขตเมืองนนทบรีุ ทิศตะวนัออกมี
แมนํ่า้เจ้าพระยาขนานไปตามพืน้ท่ี ทิศตะวนัตกเป็นยา่นบางระมาด ตลิง่ชนั สว่นทางด้านใต้พบว่า
มีย่านบางขุนเทียนเป็นย่านท่ีไกลท่ีสุด ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลยั แนวเขตนีกิ้นไปถึงบางบอน เม่ือพระองค์โปรดให้ครอบครัวข่าท่ีกบฎให้อพยพมาอยู่ท่ีย่าน
บางบอน23 
 
3. ธนบุรี ในช่วงเวลาต่างๆ จากหลักฐานทางประวัตศิาสตร์ 
 ในท่ีนี ้ได้แบ่งการอธิบายพฒันาการของเมืองธนบุรีออกเป็น 5 ช่วงเวลา จากกระแส
การณ์สําคญัๆ ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะช่วงเวลานัน้ๆ ซึง่การแบง่การอธิบายเมืองธนบรีุในแตล่ะช่วงเวลา
นีไ้ด้ปรับมาจากการแบ่งการอธิบายพฒันาการของเมืองบางกอกของสนิุสา มัน่คง ท่ีมีมาก่อน ซึ่ง
ได้แบ่งพฒันาการของเมืองบางกอกออกเป็น 3 ช่วงเวลา  คือ ระยะแรก เมืองธนบุรีก่อนการขุด
คลองลดับางกอก ระยะท่ีสอง เมืองธนบรีุภายหลงัการขดุคลองลดับางกอก และระยะท่ีสาม เมือง
ธนบรีุในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 24 

การแบง่พฒันาการของเมืองธนบรีุออกเป็นช่วงเวลานีเ้ป็นการรวบรวมองค์ความรู้เท่าท่ี
มีในแต่ละสมยั ได้แก่ 1) ช่วงก่อนการขุดคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (ก่อน พ.ศ.
2077)) 2) ช่วงหลงัการขดุคลองลดับางกอกถึงก่อนสมยัพระนารายณ์มหาราช (หลงัสมยัพระไชย
ราชา - ก่อนสมยัพระนารายณ์ (หลงั พ.ศ.2077 - 2198) 3) ในสมยัพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรี
อยุธยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) 4) ในสมยัสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325) 5) 
ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสนิทร์ (พ.ศ.2325 - 2394)  

3.1 ธนบุรี ก่อนการขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (ก่อน พ.ศ.
2077)) 

       เมืองธนบุรี ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเกิดขึน้ตัง้แต่เม่ือใด สันนิษฐานว่าเป็นชุมชน
เกษตรกรรมท่ีอยู่ตามริมนํา้มาแตเ่ดิม ตํานานเมืองธนบรีุระบวุ่า เมืองธนบรีุเดิมตัง้อยู่บริเวณคลอง

                                                                                 
23  ฉตัราภรณ์ พิรุณรัตน์, “พฒันาการของบางกอกฝ่ังตะวนัตก พ.ศ.2325-2369”, 3. 
24 สุนิสา มัน่คง, รายงานการขุดตรวจทางโบราณคดีคลองคูเมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้านขมิน้), 

(เอกสารอดัสําเนา, 2545), 20. 
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บางกอกใหญ่ตรงวดัคหูาสวรรค์หรือท่ีเรียกว่าวดัศาลาสี่หน้า25 บริเวณนัน้เป็นพืน้ท่ีคดโค้งของลํา
นํา้ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากการสะสมของดินตะกอนจากช่วงฤดนํูา้หลาก 
พืน้ท่ีท่ีเป็นเมืองธนบุรีเดิมตามตํานานเมืองธนบุรีกล่าวถึงนัน้คือพืน้ท่ีฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้
เจ้าพระยาสายเดิม ส่วนช่ือเมืองบางกอกพบครัง้แรกในพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัวนัวลิต ว่า
เป็นเมืองท่ีพระเจ้าอู่ทองสร้างขึน้26 หลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวถึงเมืองธนบุรีอีกครัง้ใน
พงศาวดารกรุงศรีอยธุยาราว พ.ศ.1976 ตรงกบัสมยัเจ้าสามพระยาว่า ทรงตัง้ตําแหน่ง “นายพระ
ขนอนทณบรีุ” ซึง่แสดงให้เห็นว่าธนบรีุในช่วงเวลานีมี้ฐานะเป็นด่านขนอน หรือ ด่านท่ีตัง้เพ่ือเก็บ
ภาษีอากรเม่ือมีผู้ นําสินค้าผ่านเข้าไปในเขต ซึ่งภาษีอากรท่ีเก็บได้ถือเป็นรายได้หนึ่งของกรุงศรี
อยธุยา 

ภาพของชุมชนท่ีตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีเมืองธนบุรี ปรากฏอย่างชดัเจนมากยิ่งขึน้ในโครง
กําสรวลสมทุร เม่ือผู้แต่งล่องเรือขทิงทองมาจากกรุงศรีอยธุยาเร่ือยมาตามแม่นํา้เจ้าพระยาสาย
เดิมจนออกท้องทะเลแล้ววกไปชลบรีุ ในระหว่างทางก็ได้บรรยายสภาพ ลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีตนได้
เดนิทางผา่นและพบเห็น27 และได้พรรณนาสภาพสวนผลไม้ไว้หลากหลายชนิดตัง้แตเ่มืองบางกอก
ถึงเมืองนนทบรีุ เช่น กล้วย อ้อย ผกันาง มะม่วง ขนุน ซึง่มีเป็นจํานวนมากมายเรียงรายไปทัว่ ดงั
บทกวีท่ีว่า “มุ่งเห็นเดียรดาษสร้อย แสนสวน”  ในโครงกําสรวลสมทุรนีป้รากฏช่ือบางสําคญัๆ อนั
เป็นท่ีตัง้ชมุชนเก่าแก่ของกรุงเทพมหานคร  8 แห่งตามท่ีเรือขทิงทองแล่นผ่าน ได้แก่ บาง 3 แห่ง
ตัง้อยู่ริมแม่นํา้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออก คือ บางเขน (ปัจจบุนัมีคลองบางเขนแยกออกจากแม่นํา้
เจ้าพระยา ท่ีอําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ โดยมีตําบลบางเขน อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ อยู่ทาง
ตอนเหนือของคลองบางเขน ทางตอนใต้ของคลองเป็นเขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ คลองบางเขนนีย้งัเป็น
คลองท่ีใช้แบ่งเขตจงัหวดันนทบุรีและกรุงเทพมหานคร และเขตจตจุกัรและเขตหลกัส่ีด้วย) บาง
กรูด (อยู่ทางตอนใต้บางเขนลงมา) ฉมังราย (ปัจจุบันตัง้อยู่ในแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 

                                                                                 
25  ยิม้ ปัณฑยางกรู, ประชุมหมายรับส่ัง ภาคที่ 1 สมัยกรุงธนบุรี ภาคผนวกที่ 2 ตาํนานเมืองธนบุรี 

(กรุงเทพ: คณะกรรมการพิจารณาและจดัพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์ สํานกันายกรัฐมนตรี, 2523), 60-61. 
26  วนาศรี สามรเสน, ผู้แปล, พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวันวลิต พ.ศ.2182 (กรุงเทพฯ: ภาควิชา

มนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2523), 22. 
 27  และถึงแม้กวีจะไม่ได้แต่งโคลงนิราศเพ่ือบรรยายสภาพของพืน้ท่ีเป็นสําคญั แต่หากศึกษาตําแหน่งของ
สถานท่ีที่กวีเอ่ยถึงจะสามารถทราบถึงเส้นทางโบราณท่ีใช้ในเดินทางสญัจรในอดีตได้ ดเูพ่ิมเติมท่ี พระวรเวทย์พิสิฐ์, คู่มือ
กาํสรวลศรีปราชญ์. และ พ.ณ ประมวญมารค, กาํสรวลศรีปราชญ์-นิราศนรินทร์ : ศรีปราชญ์และกําสรวลศรี

ปราชญ์. 
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กรุงเทพมหานคร ฉมงัรายช่ือนีเ้รียกกนัภายหลงัตอ่มาว่าสมอราย มีวดัสมอรายตัง้อยู่ ปัจจบุนัคือ
วดัราชาธิวาส กวีพรรณนาวา่ยา่นนีเ้ป็นหลกัแหลง่ของชาวประมงแมนํ่า้ ใช้อวนหาปลาในแมนํ่า้)   
 บาง 4 แห่งตัง้อยูริ่มแมนํ่า้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัตก ได้แก่28  

บางพลู ปัจจบุนัอยูใ่นแขวงบางย่ีขนั เขตบางพลดั มีคลองบางพลอูยูแ่ถบบริเวณนัน้ 
   
๐ เยียมาพิเศษพี ้บางพล ู 

         ถนดัเหมือนพลนูางเสวย พ่ีดิน้  
   เรียมรักษเม่ือไขด ูกระเหนียก นางนา  
             รสรําเพยต้องมลิน้ ลัน่ใจลานใจ ฯ 

 
บางระมาด ปัจจบุนั ตัง้อยู่ในแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั และยงัมีคลองบางระมาด

อยู่ กวีบรรยายย่านนีเ้ป็นเรือกสวน มีกล้วย อ้อย และผกัต่างๆ มีชาวสวนตัง้หลกัแหล่งเรียงราย 
รวมทัง้มีตลาด (จรหลาด) ด้วย 

 

๐ กล้วยอ้อยเหลืออา่นอ้าง ผกันาง 
   จรหลาดเลก็คนหนา ฝ่ังเฝ้า  
   เยียมาลดุลบาง ระมาด  
    ถนดัระมาดเต้นเต้า ไตเ่ฉนียน 

 

บางฉนัง ปัจจุบันเรียกเป็น บางเชือกหนัง อยู่ในคลองบางกอกน้อยใต้บางระมาด 
ปัจจุบันคือ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน บางท่านสันนิษฐานว่าชุมชนโบราณแถบนีน้่าจะ
เก่ียวข้องอะไรบางอย่างกบัหม้อ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิต ขาย ชมุชนตัง้อยู่ในทําเลท่ีเหมาะสม ติด
ริมนํา้สามารถใช้เป็นวตัถุดิบท่ีใช้ทําหม้อได้ และอาจเก่ียวข้องกับเขมร หรือมีชาวเขมรถูกกวาด
ต้อนมาอาศยัอยู่ในบริเวณนีก็้เป็นได้ เน่ืองจากคําว่า “ฉนงั”  หรือ “ชนงั” เป็นภาษาเขมรแปลว่า
หม้อ ดงันัน้บางฉนงัแปลวา่บ้านหม้อ ยา่นนีเ้ป็นยา่นท่ีมีเรือกสวนไร่นาหนาแน่น เพราะกวีพรรณนา

                                                                                 

 28  ด ูมานิต วลัลิโภดม “ตามเรือใบขทิงทอง” ใน พ.ณ ประมวญมารค, กาํสรวลศรีปราชญ์-นิราศนรินทร์ 

: ศรีปราชญ์และกาํสรวลศรีปราชญ์. 
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มาก่อนว่าสองฝ่ังแม่นํา้ท่ีแล่นมานัน้เต็มไปด้วยสวนผลไม้ มีมะม่วง ขนุน มะปราง ฯลฯ สวนถดัๆ 
ไปยงัมีหมาก มะพร้าว เตม็ไปหมด พวกแมค้่าชาวบ้านตา่งทําขนมแล้วเอาผลหมากผลไม้มาขาย 

 
  ๐ มุง่เห็นเดียรดาษสร้อย แสนสวน  

   แมนมว่งขนนุไรเรียง รุ่นสร้อย  
   กทงึทองลําดวนโดร รสออ่น พ่ีแม ่ 
   ปรางประเหลแก้มช้อย ซาบฟัน ฯ  
   ๐ เยียมาแล้วไส้หยอ่น บางฉนงั  
   ฉนงับม่าทนัสาย แสบท้อง  
   ขนมทิพย์พงารัง รจเรข มาแม ่ 
   ยินขา่วไขหม้อน้อง อ่ิมเอง ฯ 

  ๐ ด้าวหัน้อเนกซือ้ ขนมขาย  
   อรออ่นเลวงคดิ คา่พร้าว  
   หมากสกุชระลายปลง ปลดิใหม ่ 
   มือแมค้่าล้าวล้าว แลน่ชิงโซรมชิง ฯ 

 
 บางจาก ตัง้อยู่ใต้บางเชือกหนงั ปัจจุบนัคือ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ ปัจจุบนัยงั
ปรากฎคลองบางจากอยู ่ซึง่อยูใ่กล้กบัคลองดา่นและวดัคหูาสวรรค์ มีโคลงวา่ 

 

  ๐ มลกัเห็นนํา้หน้าไน่ นยัน์ตา พ่ีแม ่ 
  เรียมตากตนตงิกาย น่าน้อง  
  ลนัลงุพ่ีแลมา บางจาก  
  เจียรจากตีอกร้อง เรียกนางหานาง ฯ 
 
และ 1 แห่งในคลองดา่น คือ  
บางนางนอง  ปัจจบุนัอยูใ่นแขวงบางค้อ เขตจอมทอง ในโคลงเขียนคร่ําครวญว่า "นอง

ชลเนตร" เม่ือกวีลอ่งเรือตามแม่นํา้ (เดิม) ถึงคลองบางกอกใหญ่ เลีย้วขวาเข้าคลองดา่น (ตรงวดั
ปากนํา้ภาษีเจริญ) มุ่งไปทางบางขนุเทียน ผ่านตําบลบ้านแห่งหนึ่ง คือ บางนางนอง มีโคลงกลา่ว
วา่  
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    ๐ เสียดายหน้าช้อยช่ืน บวัทอง กนูา  
   ศรีเกษเกษรสาว ดอกไม้  

   มาดลบนัลนุอง ชลเนตร  
   ชลเนตรชู้ ช้อยไห้ ร่วงแรงโรยแรง ฯ  

 

จากข้างต้น ทําให้พอมองเห็นภาพชมุชนเก่าแก่ธนบรีุเท่าท่ีมีบนัทึกเอาไว้ ว่าเป็นชมุชน
เกษตรกรรม ยงัชีพด้วยการเพาะปลกู ทําสวน น่าสนใจว่าเหตใุดถึงไม่ปรากฏช่ือ “บางกอก” ทัง้ๆ  
ท่ีเรือขทิงทองแล่นผ่านลํานํา้เจ้าพระยาสายเดิม ในบริเวณท่ีควรจะเป็นท่ีตัง้ถ่ินฐานของชุมชน
บางกอก ในประเด็นนีผู้้ศึกษาเห็นว่า ในช่วงเวลาดงักล่าวน่าจะยงัไม่มีชมุชนบางกอกหรือไม่ก็ยงั
เป็นยา่นท่ีท่ีไมเ่ป็นท่ีรู้จกัเท่าใดนกั เพราะหากมีชมุชนบางกอกอยูห่รือเป็นท่ีรู้จกัแล้วในช่วงเวลานัน้
แล้ว กวีควรจะกล่าวอ้างถึงบางกอกบ้างไม่มากก็น้อย ประเด็นสําคญัอีกประการหนึ่ง คือ ลํานํา้ท่ี
เรือขทิงทองแล่นผ่านในความเข้าใจของกวีในตอนนี ้ ไม่ได้มีช่ือว่าคลองบางกอกน้อย-บางกอก
ใหญ่ หรืออีกนยัคือ ช่ือ บางกอกน้อย-บางกอกใหญ่ ยงัไม่ได้เกิดขึน้ในช่วงเวลานีน้ัน่เอง อย่างไรก็
ตาม ภาพท่ีมองเห็นได้จากโครงกําสรวลสมทุร คือ เรือขทิงทองแล่นออกจากกรุงศรีอยธุยาโดยใช้
แม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมแล้วแล่นออกไปทางคลองด่าน (ผ่านบางนางนอง) ซึ่งคลองด่านนีเ้ป็น
แม่นํา้สายสําคญัมาแต่โบราณท่ีเช่ือมแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมไปรวมกับคลองมหาชยัชลมารค
ไหลลงสู่แม่นํา้ท่าจีนท่ีเมืองสาครบุรี (สมทุรสาคร) และสามารถใช้เส้นทางนีเ้ดินทางต่อไปยงั
สมทุรสงคราม เพชรบรีุ ราชบรีุ กาญจนบรีุ ได้โดยผา่นคลองสนุขัหอนเข้าสูแ่มนํ่า้แมก่ลอง หรือแยก
จากคลองมหาชยัท่ีสมทุรสาครไปตามแมนํ่า้ท่าจีนก็จะสามารถไปได้ถึงเมืองสพุรรณบรีุได้ เส้นทาง
เหล่านีเ้ป็นเส้นทางเช่ือมต่อเมืองโบราณต่างๆ มาตัง้แต่โบราณ น่าสนใจว่ายงัปรากฎช่ือบางอ่ืนๆ 
ในพืน้ท่ีธนบุรีและในพืน้ท่ีริมแม่นํา้ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากช่ือบางท่ีปรากฎในโครง
กําสรวลสมทุร หรือกลา่วได้วา่ ยงัมีบางอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีธนบรีุและตามริมนํา้อ่ืนๆ อีกเป็นจํานวนมาก  

ในรัชสมยัของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 (พ.ศ.2034-2072) เป็นต้นไป จนก่อนขดุคลอง
ลดับางกอก เป็นเวลาประมาณ  30 ปี ถึงแม้จะไม่มีหลกัฐานใดท่ีกล่าวถึงเมืองธนบุรีโดยตรง แต่
ช่วงเวลานีเ้อง มีชาวโปรตเุกสซึง่เป็นชาวยโุรปชาติแรกเข้ามาติดตอ่ปฎิสมัพนัธ์ รวมทัง้สง่ราชทตู
เข้ามาสร้างสนธิสญัญาพระราชไมตรีและการค้าขายกบักรุงศรีอยธุยา โตเม ปิเรส ชาวโปรตเุกสได้
บันทึกในจดหมายเหตุการเดินทางในช่วงนัน้ว่า การเดินทางค้าขายในกรุงศรีอยุธยาต้องเดิน
ทางผา่นหวัเมืองทางตอนใต้ก่อนเข้าถึงแมนํ่า้เจ้าพระยา ดงัความวา่ 
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เร่ืองนี ้เราจะต้องกล่าวถึงก่อนท่ีเราจะพดูถึงเคดะห์ เพ่ือว่าจะเป็นไปตามลําดบั 
เร่ิมต้นจากปะหงั และตรังกาน ูกลบัตนั สายบรีุ ปัตตานี นครศรีธรรมราช (Lugor) Martara 
Callnansey Bamoha Cotinuo เพชรบรีุ Pamgoray เมืองท่าเหลา่นีอ้ยู่ภายใต้การปกครอง
ของเจ้าเมืองในแผ่นดินสยามและเจ้าเมืองบางคนเป็นกษัตริย์ เจ้าเมืองเหล่านีมี้เรือสําเภา
ทกุคน เรือสําเภาเหลา่นีไ้ม่เป็นของพระเจ้ากรุงสยาม แตเ่ป็นของพอ่ค้าและเจ้าเมืองเหลา่นัน้ 
เม่ือผ่านเมืองท่าเหล่านีไ้ปแล้ว ก็เป็นแม่นํา้อยธุยา (แม่นํา้เจ้าพระยา) ซึ่งเรือเดินทางไปถึง
กรุงศรีอยุธยา เป็นแม่นํา้ท่ีเรือเล็กและสําเภาเดินทางผ่านไปได้ ทัง้กว้างและมีทิวทัศน์

สวยงามด้วย29 
 

น่าแปลกวา่ในบนัทกึชาวตา่งชาตนีิ ้ไมป่รากฏช่ือเมืองธนบรีุ หรือ เมืองบางกอก ซึง่เป็น
ช่ือท่ีชาวตา่งชาตินิยมเรียกแตอ่ย่างใด เท่ากบัว่าเมืองธนบุรีในช่วงเวลานีย้ังไม่มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ใดที่นํามายืนยันบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในการเป็นเมืองท่า เมืองหน้าด่าน 
หรือหัวเมืองสําคัญในการตรวจตราเรือสินค้าที่เข้าออกในช่วงเวลานี ้ถึงแม้จะปรากฎช่ือ  
“นายพระขนอนทณบุรี” ในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาก็ตาม ซึ่งน่าจะเป็นเพียงชุมชนด่าน
ขนอนท่ีตัง้ไว้เพ่ือเก็บภาษีอากร หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ธนบุรีในช่วงเวลานีย้ังไม่ปรากฎ
หลกัฐานใดท่ีแสดงความเป็นหวัเมืองของกรุงศรีอยธุยา อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี ้สมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี 2 ทรงเล็งเห็นความสําคญัของพืน้ท่ีแถบลุม่แม่นํา้เจ้าพระยาตอนลา่ง ดงัท่ีโปรดให้ขดุ
ซ่อมคลองสําโรงและคลองทับนาง (ตัง้อยู่ฝ่ังตะวันออกของแม่นํา้เจ้าพระยา บริเวณจังหวัด
สมทุรปราการในปัจจบุนั) 

3.2 ธนบุรี ช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึงก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลังสมัยพระ
ไชยราชา - ก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - 2198)) 

     พระไชยราชาโปรดให้ขุดคลองลัดบางกอกขึน้ภายหลังการเข้ามาของโปรตุเกส
ประมาณ 30 ปี เท่ากบัในช่วงเวลานีพ้ระมหากษัตริย์ทรงเห็นความสําคญัของพืน้ท่ีบริเวณนี ้และ
เน่ืองจากเส้นทางนํา้ท่ีคดเคีย้วทําให้การเดนิทางเสียเวลานาน การขดุคลองลดัจงึเท่ากบัเป็นการร่น
ระยะเวลาและลดเวลาเดนิทางด้วย นานวนัเข้านํา้เซาะบริเวณตลิง่สองฝ่ังคลองลดัให้กว้างขึน้ สว่น
ลํานํา้เดมิได้แคบและตืน้เขินจนกลายเป็นคลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่ ภายหลงัจากขดุคลอง

                                                                                 
29 โตเม ปิเรศ. “จดหมายเหตกุารณ์เดินทางของโตเม ปิเรส ตอนที่เก่ียวกับสยาม” แปลโดย พฒันพงศ์ 

ประคลัภ์พงศ์ ใน ข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาจากเอกสารไทยและต่างประเทศ (นครปฐม: ภาควิชา
ประวติัศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2528), 3. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

60 
 

 
 

ลดัประมาณ18 ปี ในรัชสมยัของพระมหาจกัรพรรดิ์ (พ.ศ.2091-2111) ได้โปรดให้ขุดคลองลดัท่ี
บางกรวย ถึงแม้จะไม่เก่ียวกับเมืองธนบุรีแต่ก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเห็นความสําคญัของ
แม่นํา้เจ้าพระยา ลํานํา้ท่ีเป็นเส้นทางการเดินทางอนัเป็นหวัใจหลกัของกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมยั
เดียวกนันีเ้อง ยงัปรากฎหลกัฐานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเมืองธนบรีุเป็นจํานวนมากกว่าในรัชสมยัใด
ท่ีผ่านมา ในกฎหมายตราสามดวงปรากฏช่ือในทําเนียบหวัเมืองว่า “เมืองทณบรีุศรีมหาสมทุร” มี
ฐานะเป็น 1 ใน 11 หวัเมืองชัน้ใน ได้แก่ วิเศษไชยชาญ อินทบรีุ พรหมบรีุ สรรคบรีุ นนทบรีุ ธนบรีุ 
นครไชยศรี สระบรีุ นครนายก และปราจีนบุรี30  ในพระไอยการเก่าตําแหน่งนาหวัเมืองระบุถึงช่ือ
เจ้าเมืองว่า “ออกพระธนบรีุศรีมหาสมทุ เมืองธน นา ๓๐๐๐ ขึน้ประแดงอินปัญญาซ้าย”31 รวมไป
ถึงกฎหมายพระไอยการอาชญาหลวง ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีตราขึน้ในสมยัพระมหาจกัรพรรดิ (พ.ศ.
2091-2111) มีกฎหมายบทหนึง่กลา่วถึงเมืองธนบรีุ ดงันี ้

 
มาตราหนึ่ ง  นายพระขนอนทณบุรี  ขนอนนํา้  ขนอนบก  แห่งใดใดใน

พระนครศรีอยธุยา แลจะเก็บจงักอบในสําเภานาวาเรือน้อยใหญ่ก็ดี หนบกหนเกียนหนทาง
อนัจะเข้าถึงขนอนใน ทา่นให้นบัสิง่ของจนถึงสบิ ถ้าถึงสบิไซ้ทา่นจึง่ให้เอาจงักอบนัน้หนึ่ง ถ้า
หมีถึงสิบไซ้ท่านมิให้เอาจงักอบนัน้เลย ถ้าผู้ ใดเกบเอาท่านให้ไหมเอาหนึ่งเป็นสอง และให้ตี
ด้วยไม้หวาย ๑๕ ที 

 

ในรัชสมยัของพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.2153-2181) พระองค์โปรดให้ขุดคลองลดัเกร็ด
ใหญ่ท่ีสามโคก และในรัชกาลนีห้รือภายหลงัจากรัชกาลของพระมหาจกัรพรรดิ์ราว 66 ปี บนัทึก
ตา่งๆ ได้กลา่วถึงเมืองธนบรีุอีกครัง้หนึง่ กลา่วคือ  

ในปีพ.ศ.2160-2161 บนัทกึของชาวฮอลนัดาท่ีเข้ามาตดิตอ่กบักรุงศรีอยธุยาท่ีเก่าท่ีสดุ
เท่าท่ีสอบค้นได้ท่ีกลา่วถึงเมืองบางกอก คือ บนัทกึเร่ืองสมัพนัธไมตรีระหว่างประเทศไทยกบันานา
ประเทศในศตวรรษท่ี 17 (The Records of Relation Between Siam and Foreign Countries in 
17th Century)  กลา่ววา่แมนํ่า้เจ้าพระยาจดัเป็นแมนํ่า้ท่ีดีท่ีสดุในย่านอินเดส ซึง่สามารถให้เรือท่ีมี
ระวางหนกัและกินนํา้ลึกเข้าออกได้โดยสะดวก โดยมีบางกอกเป็นเมืองมีกําแพงล้อมรอบเป็น
ที่ตัง้ของด่านภาษีแห่งแรกที่เรียกว่าขนอนบางกอก (Canen Bangkok) ซึง่เรือทกุลําจะต้อง

                                                                                 
30  กรมศิลปกร, กฎหมายตราสามดวง เล่ม 5, 11. 
31  “พระไอยการตําแหน่งนาหวัเมือง ฉบบัอยธุยา” ใน ศรีชไมยาจารย์ (กรุงเทพฯ : เฟ่ืองฟ้าการพิมพ์, 

2546), 343. 
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หยดุเพ่ือตรวจและจ่ายอากรแผ่นดินก่อนเข้าสูก่รุงศรีอยธุยา และเพ่ือแจ้งให้ทราบว่าจะเข้ามาเพ่ือ
จดุประสงค์อนัใด บรรทุกสินค้าจากไหน มีใครมาบ้างและมีสินค้าอะไรก่อนท่ีเรือจะล่วงลํา้เข้าไป 
และเม่ือเดินทางกลบัต้องตรวจอีกครัง้ท่ีบ้านตะนาว และเรือท่ีจะออกไปนัน้ต้องใช้ “ตรา” หรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งจะต้องนําไปแสดงท่ีด่านภาษีบางกอกเพ่ือจ่ายอากรแผ่นดิน
สําหรับเรือและสนิค้า หากไมป่ฏิบตัติามจะถกูยดึเรือทนัที ดา่นศลุกากรท่ีเรียกวา่บ้านตะนาวนัน้อยู่
เหนือขึน้ไปจากบางกอก 1 ไมล์32 ทัง้นีค้วามดงักล่าวสอดคล้องกับกฎหมายตราสามดวงท่ีว่า 
ขนอนทณบรีุ (บางกอก) ทําหน้าท่ีคอยตรวจตราเรือท่ีสญัจรเข้าออกอยธุยาทางทะเล33ความตอน
หนึง่กลา่วถึงชาวญ่ีปุ่ นต้องอพยพไปจากเมืองพริบพรี (เพชรบรีุ) ไปยงัเมืองบางกอกในสมยัพระเจ้า
ทรงธรรม ในปีพ.ศ.215734 และกล่าวถึงพ่อค้าตา่งๆ ท่ีได้มีโอกาสแวะพกัท่ีเมืองบางกอก เจ้าเมือง
ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ และได้เข้าพกัท่ีเรือนรับรองเมืองบางกอกท่ีเป็นตึกใหญ่สามชัน้35 
สว่นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุสําหรับการเดินทางสูส่ยามคือ ในเดือนมิถนุายนหรือกรกฎาคม และ
เดือนกนัยายนก็เดินทางกลบัซึ่งเป็นเวลาพอดีกับฤดนํูา้ลด เพราะในเดือนสิงหาคมและกนัยายน
เป็นฤดนํูา้ไหลเช่ียว หลงัจากนีแ้ล้วเรือจะไม่สามารถแล่นออกไปได้หรือถ้าจะออกไปจะต้องเสีย
คา่ใช้จ่ายมาก36  

โยส เชาเต็น (Joost Schouten) ผู้จดัการบริษัทการค้าของฮอลนัดา บนัทึกในปีพ.ศ.
2161 ว่าเมืองบางกอกเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งมาตัง้แต่ในรัชกาลของพระเจ้าทรงธรรมแล้ว ซึ่ง
สยามเป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียง และมีหัวเมืองต่างๆ เช่น สวรรคโลก พิษณุโลก สชันาลยั ลําปาง 
กําแพงเพชร นครสวรรค์ ตะนาวศรี นครศรีธรรมราช เพชรบุรี ราชบุรี มะริด รวมถึงเมืองบางกอก
ด้วย37  

นอกจากนัน้ ในปี พ.ศ.2108 พระยาละแวกยกทพัเข้ามาดลูาดเลา ได้ “จบัเอาคนทัว่
จงัหวดัเมืองธนบุรีได้มาก” เมืองจึงร้างคนไป ช่วงสงครามในรัชกาลของพระมหาธรรมราชาเม่ือ
                                                                                 

32  กรมศิลปากร, บันทกึเร่ืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศสยามกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17 

เล่ม 1, 105-106. 
33  กรมศิลปากร, กฎหมายตราสามดวง เล่ม 4, 49. 
34  กรมศิลปากร, บันทกึเร่ืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศสยามกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17 

เล่ม 1, 7. 
35  เร่ืองเดียวกนั, 34-35. 
36  เร่ืองเดียวกนั, 106-107. 
37  ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 76 จดหมายเหตุของ โยส เชาเตน็ พ่อค้าชาวฮอลันดาในสมัยพระเจ้า

ทรงธรรมและพระเจ้าปราสาททอง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2504), 1.  
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กวาดต้อนเทครัวอพยพชาวเมืองเหนือลงมายงักรุงศรีอยธุยา อาจมีกลุ่มคนท่ีส่งมาตัง้บ้านเรือนท่ี
ธนบุรี ทําให้เมืองกลบัมามีผู้คนคบัคัง่อีกครัง้ นอกจากชุมชนชาวพุทธ ยงัมีชุมชนชาวมุสลิม ท่ี
เรียกวา่ “แขกแพ” มาตัง้บ้านเรือนริมนํา้มาตัง้แตส่มยัพระเจ้าทรงธรรม มีชาวจีนทําการค้า มีตลาด
นํา้ทัง้ท่ีปากคลองบางกอกน้อยและบางกอกใหญ่ และในสมดุข่อยของชมุชนชาวมสุลิมมสัยิดต้น
สนตอนหนึ่งมีใจความว่า “...เจ่ียมลกูพ่อเดช มนัถกูเกณฑ์ไปเป็นทหารของพระเจ้าทรงธรรมท่ีกรุง
ศรีอยธุยา อตุสา่ห์ส่งผ้านุ่งตาหมากรุก มาให้พ่อของมนัถึงคลองบางกอกใหญ่จนได้...“38 แสดงให้
เห็นถึงการมีชมุชนมสุลมิอยูแ่ล้วในบางกอกในช่วงรัชสมยัพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.2163-2171)  

ในหนงัสือแบบเรียนภมูิศาสตร์ประเทศสยามของกรมตํารา กระทรวงศกึษาธิการ ฉบบั
พิมพ์ครัง้แรก พ.ศ.2468 ได้กลา่วถึงเร่ืองท่ีตัง้ของเมืองธนบรีุ ความตอนหนึง่วา่  

 
เมืองธนบุรีเดิมตัง้อยู่ในบริเวณคลองบางกอกใหญ่ ตรงวัดคูหาสวรรค์หรือท่ี

เรียกว่าวดัศาลาส่ีหน้า เม่ือรัชกาลสมเด็จพระชยัราชาธิราชสมยักรุงศรีอยธุยา โปรดให้ขดุ
คลองลดัแม่นํา้เจ้าพระยาตัง้แต่ปากคลองบางกอกน้อยเดี๋ยวนี ้มาถึงปากคลองบางกอก
ใหญ่ท่ีตรงวัดอรุณราชวราราม คลองนัน้นานมากลายเป็นแม่นํา้เจ้าพระยา จึงย้ายเมือง
ธนบรีุมาตัง้ป้อมปราการขึน้ท่ีตรงวดัอรุณราชวราราม39  

 

จากหลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ภายหลังจากการขุดคลองลัดแล้ว เมือง
ธนบุรีหรือเมืองบางกอก อย่างน้อยที่สุดในรัชกาลพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.2060-2061 ปีที่
ได้บันทกึไว้) เป็นเมืองสําคัญที่มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนในการเป็นเมืองหน้าด่านคอยตรวจ
ตราสินค้าและเรือผ่านเข้าออก รวมทัง้คอยเรียกเก็บภาษีอากร รวมทัง้เป็นเมืองท่า เป็น
สถานรับรองและที่พักช่ัวคราวของพ่อค้าและแขกชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นเมืองที่ประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพาณิชย์และกิจการงานการตกลงทางการค้าระหว่าง
ประเทศ และประกอบด้วยผู้คนเข้ามาตัง้ถิ่นฐานหลายชาติศาสนา หากเป็นไปตามข้อ
สนันิษฐานตามหนงัสือแบบเรียนภมูิศาสตร์ประเทศสยามของกรมตํารา กระทรวงศกึษาธิการแล้ว 
ศนูย์กลางของชมุชนเมืองเดิมคงจะย้ายมาจากวดัศาลาส่ีหน้า (วดัคหูาสวรรค์) มาตัง้ท่ีปากคลอง

                                                                                 
38 คณะกรรมการจดังานเสวนา "มสุลิมมสัยิดต้นสนกบับรรพชนสามยคุสมยั," ใน มุสลิมมัสยิดต้นสนกับ

บรรพชนสามยุคสมัย : ประวัตชิาวมัสยดิต้นสน บทวเิคราะห์ความเป็นมา 400 ปี เคียงคู่เอกราชไทย (กรุงเทพฯ: 
หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2544), 167. 

39 ยิม้ ปัณฑยางกรู, ประชุมหมายรับส่ัง ภาคที่ 1 สมัยกรุงธนบุรี ภาคผนวกที่ 2 ตาํนานเมืองธนบุรี, 
60-61. 
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บางกอกใหญ่ ทําให้พืน้ท่ีตรงกลางระหวา่งแมนํ่า้เจ้าพระยาสายเดิมและสายใหม่มีคนเข้ามาตัง้ถ่ิน
ฐานมากขึน้  (หรือฝ่ังตะวนัออกของแมนํ่า้เจ้าพระยาสายเดมิ) รวมไปถึงสองฝ่ังของลํานํา้ 
 3.3 ธนบุรี สมัยพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 (พ.ศ.2199 - 
2310)  
      เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในเมืองธนบุรีหรือเมืองบางกอกปรากฎเป็นจํานวนมากใน
บนัทกึของชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางเข้ามาในรัชกาลของพระนารายณ์ (พ.ศ.2199-2231) และช่วงต้น
รัชกาลของพระเพทราชา (พ.ศ.2231-2246) ดงัปรากฎในบนัทกึตา่งๆ ดงันี ้

บาทหลวง เดอ ชัวซีย์40 เป็นผู้ ช่วยทูตชาวฝร่ังเศส บนัทึกเร่ืองเมืองบางกอกในปีพ.ศ.
2228 ไว้หลายตอนด้วยกัน  และบันทึกว่าเมืองบางกอกเป็นหัวเมืองสําคัญเมืองหนึ่งใน
ราชอาณาจักรสยาม มีเจ้าเมืองปกครอง เจ้าเมืองในสมยันีเ้ป็นชาวมุสลิม จวนเจ้าเมืองตกแต่ง
อยา่งหรูหรา41 หากราชทตู เชอวาเลีย เดอ โชมอง ราชทตูฝร่ังเศสคนแรกท่ีเข้ามายงัสยามในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ์บนัทึกไว้ว่าเจ้าเมืองบางกอกเป็นแขกชาติตุรกี เกิดท่ีเมืองบูโอซ42 หากใน
เอกสารต่างชาติหลายฉบบัก็ได้กล่าวถึงเจ้าเมืองบางกอกเช่นเดียวกนั เช่น เจ้าเมืองบางกอกท่ีช่ือ
เซเลบี (CHELEBI) เป็นชาวเตอร์กหรือเปอร์เซีย มาจาก “หรุ่ม” (RUM)43 นับถือศาสนาพระ

                                                                                 
40 บาทหลวง เดอ ชวัซีย์ เป็นผู้ช่วยทตูมาในคณะของเชอวาลิเอร์ เดอ โชมองต์ (Chevalier de Chaumont) 

ซึง่เป็นราชทตูของพระเจ้าหลยุส์ที่ 14 พระเจ้ากรุงฝร่ังเศส เชิญพระราชสาสน์มายงัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ออกเรือ
จากท่าเมืองเบรสต์เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2227 ถึงสนัดอนปากนํา้เจ้าพระยาเมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2228 อยู่ใน
ประเทศสยามไปจนถึงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2228 ได้บนัทกึหนงัสือ Journal du voyage de Siam หรือ จดหมายเหตุ
รายวนั การเดินทางไปสูส่ยามประเทศ 

41 เดอ ซวัซีย์, จดหมายเหตุรายวัน การเดนิทางไปสู่ประเทศสยาม ในปีค.ศ.1685 และ 1686 ฉบับ

สมบูรณ์, แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบตุร, (กรุงเทพฯ: ก้าวหน้าการพิมพ์, 2516), 551. 
42 กรมศิลปากร, “จดหมายเหตุราชทูตฝร่ังเศสในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช,” ประชุม

พงศาวดาร เล่ม 29 ภาค 48 (พระนคร : องค์การค้าครุุสภา, 2511), 184. 
43 ชาวมสุลิมเชือ้สายเตอร์กท่ีอาจมาจากเปอร์เซียหรือหมายถึงเติร์กในอาณาจกัรออตโตมนั ซึ่งในอดีตถือ

ว่าอาณาจกัรไบแซนไทน์ที่มีกรุงคอนสแตนตโนเบิลเป็นศนูย์กลางนัน้ เป็นเสมือน “โรมนัตะวนัออก” และเม่ือชาวเมือง
เปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม จึงเปล่ียนเป็นอาณาจกัรซลับุค และเปลี่ยนมาเป็นอาณาจกัรออตโตมนัในปีพ.ศ.1823 
โดยมีกรุงอิสตนับลูเป็นศนูย์กลาง ปรากฏในเอกสารของสยามว่ายงัคงมีการเรียกดินแดนในอาณาจกัรออตโตมนัว่าหรุ่ม 
ที่มาจากคําว่าโรม ซึ่งหมายถึง “โรมนัตะวนัออก” ตามท่ีเข้าใจของคนทัว่ไป ซึง่เป็นซื่อเรียกของดินแดนนี ้ด ูO’Kane, J, 
The ship of Sulaiman, (London: Routledge&Kegan Paul, 1972), 50-51 อ้างถึงใน อาดิศร์ อิดรีสร รักษมณี, 
“แนวคิดท่ีเก่ียวกบัสถาปัตยกรรมมสัยิด” (วิทยานิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 108.  
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มะหะหมดั44 ในเอกสารประวตัิของเจ้าพระยาอภยัราชา (มรว.ลพ) และเจ้าพระยาบดินทรเดชา 
(มรว.อรุณ) พิมพ์ท่ีโรงพิมพ์ประเภท ริมวดัราชบพิธ ถนนเฟ่ืองนคร กรุงเทพฯ เม่ือพ.ศ.2456 ใน
รัชกาลท่ี 6 มีตอนหนึง่กลา่ววา่พระยาราชวงัสนัเสนี (มะหะหมดุ) ได้สร้างสเุหร่ากฎีุใหญ่ (วดัแขกสุ
หน่ี) ท่ีหลงัเมืองธนบรีุศรีมหาสมทุร์ (ริมวดัหงสาราม ในคลองบางกอกใหญ่) เม่ือจลุศกัราช 1050 
ปีมะโรง สมัฤทธิศก (พ.ศ.2231) เร่ืองราวดงักลา่วยงัปรากฏเป็นเร่ืองเลา่ของตํานานเจ้าแม่วดัดสุิต 
และในสมดุพิมพ์อกัษรภาษาฝร่ังเศสช่ือละโว้ ผู้แต่งคือบาดหลวงดิปอง 45เหตท่ีุเจ้าเมืองบางกอก
เป็นแขกนัน้น่าจะสอดคล้องกบันโยบายของสมเด็จพระนารายณ์ท่ีทรงสนบัสนุนให้พวกแขกมวัร์
เป็นผู้ ทําการค้าและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่พระองค์46 ซึง่ในเวลาเดียวกนันี ้เมืองสําคญั
อ่ืนๆ ในเส้นทางการค้านี ้เช่น มะริด ตะนาวศรี กยุบรีุ สพุรรณบรีุ ล้วนมีเจ้าเมืองเป็นแขกเช่นกนั47  

บาทหลวง เดอ ชวัซีย์ ยงับนัทกึอีกวา่ มีขนุนางผู้ใหญ่ 2 นาย นายหนึง่เป็นชาวโปรตเุกส
มารับตําแหน่งผู้บญัชาทหารของบางกอกและมีอํานาจบงัคบับญัชาเหนือเจ้าเมือง ท่ีบางกอกมี
ป้อมปืนอยู่สองฝ่ังแม่นํา้อยู่ในสภาพดี48 มีบ้านพกัรับรอง บ้านเรือนชมุชนริมนํา้ทํารัว้ไม้ไผ่ทําเป็น
ซุ้มประดับด้วยก่ิงไม้ใบเขียว อันเป็นเกียรติท่ีราษฎรทําถวายพระเจ้าแผ่นดิน49 เขตของเมือง
บางกอกสิน้สดุเมืองเข้าสู่เมืองตลาดขวญั (Teland-couan) บริเวณป้อมแก้ว (Hale de cristal) 
และป้อมทบัทิม (Hale de rubis) ซึง่เป็นป้อมไม้ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออกของแม่นํา้
เจ้าพระยาตามลําดบั50 นอกจากนัน้บาทหลวงเดอ ชวัซีย์ได้เปรียบเทียบบางกอกเป็นเสมือนกญุแจ
ของราชอาณาจักรทางด้านทะเลใต้ มีป้อมปืนอย่างดีสองป้อม มีเรือกสวนและผลไม้ เช่น พล ู
มะพร้าว ทเุรียน กล้วย ส้ม ฯลฯ51  

บาทหลวงตาชาร์ด บนัทกึสภาพของในปีพ.ศ.2228-2229 ไว้วา่ 

                                                                                 
44 กวีย์ ตาชาร์ด, จดหมายเหตุการณ์เดนิทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ด, แปลโดย สนัต์ 

โกมลบตุร (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2519), 10-23. 
45 มณี โยธาสมทุร, “ธนบรีุกบัมสุลิม” ใน มุสลิมมัสยิดต้นสนกับบรรพชนสามยุคสมัย : ประวัติชาว

มัสยดิต้นสน บทวเิคราะห์ความเป็นมา 400 ปี เคียงคู่เอกราชไทย, 107-108. 
46 นิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2527), 68. 
47 ฉตัราภรณ์ พิรุณรัตน์, “พฒันาการของบางกอกฝ่ังตะวนัตก พ.ศ.2325-2369”, 13. 
48 เดอ ซวัซีย์, จดหมายเหตุรายวัน การเดนิทางไปสู่ประเทศสยาม ในปีค.ศ.1685 และ 1686 ฉบับ

สมบูรณ์, 324, 329, 348. 
49 เร่ืองเดียวกนั, 347. 
50 เร่ืองเดียวกนั, 350. 
51 เร่ืองเดียวกนั, 552.  
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เดือนกันยายนท่ีเราไปถึงนัน้ แม่นํา้ของสยามท่วมฝ่ังและนองไปในท้องทุ่งนา 
โดยเหตท่ีุพืน้ดินในบริเวณนัน้จนกระทัง่เหนือกรุงศรีอยธุยาขึน้ไปในระยะทางเดินเท้า 1 วนั 
มีความต่ํามาก นํา้จึงท่วมอยู่นานเป็นเวลาตัง้คร่ึงปี ฝนซึ่งตกลงมาติดต่อกนัเป็นเวลาหลาย
เดือนนัน้ ทําให้นํา้ในแม่นํา้ล้นฝ่ังและท่วมเข้าไปในแผ่นดิน เหตนีุเ้องจึงทําให้ผืนดินมีโอชะ
อดุมสมบรูณ์นกั มิฉะนัน้แล้วข้าวซึ่งขึน้งอกแต่ในนํา้เท่านัน้และมีอยู่เต็มท้องทุ่งทัว่ทกุแห่งก็
ไม่ได้ผลดงัท่ีเป็นอยู่ อนัใช้เป็นอาหารหลกัของชาวสยามและอาณาจกัรใกล้เคียง อนึ่งการท่ี
นํา้ทว่มนีย้งัเป็นความสะดวกตอ่การท่ีจะไปไหนมาไหนด้วยเรือได้ทัว่ทกุหนทกุแห่ง .. เราพบ
ลงิเป็นอนัมากตามายฝ่ังนํา้ มนัยืนอยูต่ามต้นไม้ แตอ่ะไรก็ไม่น่าดเูท่านกยางขาวเป็นจํานวน
มากท่ีจบัอยู่ตามต้นไม้ นกตามท้องไร่ท้องนานัน้มีขนงดงามมาก มีสีต่างๆ กนั บ้างก็เหลือง 
บ้างก็แดง บ้างก็เป็นสีฟ้า สีเขียว จํานวนมากมาย ไม่มีเลยท่ีว่าเม่ือเดินทางไปสกัหนึ่งลิเออ
แล้วจะไม่พบวดัเข้าสกัแห่ง.. ตัง้แต่บางกอกไปจนถึงสยาม เราพบหมู่บ้านเป็นอนัมากเกือบ
ทัว่ไปทัง้สองฟากแม่นํา้ หมู่บ้านเหลา่นีป้ระกอบด้วยกระท่อมเป็นเรือนยกพืน้สงูเน่ืองจากนํา้

ทว่ม สร้างขึน้ด้วยไม้ไผ ่ใกล้ๆ กบัหมู่บ้านนัน้มี (Bazar) หรือตลาดลอยนํา้52 
 
สําหรับชุนชนเมืองแต่เดิมเป็นเพียงชุมชนชาวสวน ลา ลแูบร์53 บนัทึกเอาไว้ในปีพ.ศ.

2231 วา่ “สวนผลไม้ท่ีบางกอกนัน้มีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝ่ังแม่นํา้โดยทวนไปสูเ่มืองสยาม
ถึง 4 ลี ้จนกระทัง่จรดตลาดขวญั (Talacoan) ทําให้เมืองหลวงแห่งนีมี้ความอดุมสมบูรณ์ไปด้วย
ผลาหารซึง่คนพืน้เมืองชอบบริโภคกนันกัหนา ข้าพเจ้าหมายถึงผลไม้นานาชนิดเป็นอนัมาก”54 คน
ชาวสยามไม่ค่อยนิยมปลกูบ้านเรือนตามชายฝ่ังทะเลมากนกั แต่นิยมอาศยัอยู่ตามชายนํา้ท่ีขึน้
ลอ่งสะดวกแก่การค้าทางทะเล55 

แผนผงัเมืองบางกอก (A Map of Bancock) ในจดหมายเหต ุลา ลแูบร์ ราชอาณาจกัร
สยาม ฉบบัแปลเป็นภาษาไทยโดย สนัต์ ท.โกมลบตุร ฉบบัพิมพ์ครัง้ท่ี 2 ปี พ.ศ.2548 (ภาพซ้าย) 

                                                                                 
52 กวีย์ ตาชาร์ด, จดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่ประเทศสยาม, แปลโดย สนัต์ โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, 2517), 23. 
53  มองซิเออร์ เดอ ลาลแูบร์ (Simon de La Laloubère) ราชทตูผู้ มีอํานาจเต็มของพระเจ้าหลยุส์ที่ 14 

กษัตริย์ของฝร่ังเศสเข้ามาทลูพระราชสาสน์เจริญสมัพนัธไมตรี ครัง้ท่ี 2 ในปลายสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 
2230 

54 ซิมอน เดอ ลา ล ูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบตุร 
(นนทบรีุ: ศรีปัญญา, 2548), 28. 

55 เร่ืองเดียวกนั, 27. 
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และแผนผงัเมืองบางกอก (Plan de Bancok) ในจดหมายเหตลุา ลแูบร์ ฉบบัภาษาฝร่ังเศส พิมพ์
โดยอาบราฮมั โวล์ฟกงั (Abraham Wolfgang) ท่ีอมัสเตอร์ดมั เนเธอร์แลนด์ ในปี พ.ศ.2234 ตรง
กบัสมยัพระเพทราชา (ภาพขวา) แผนผงัฉบบัทัง้สองนีทํ้าให้มองเห็นภาพของเมืองธนบรีุหรือเมือง
บางกอกในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าเป็นเมืองท่ีมีอาณาบริเวณรอบมีป้อมปราการสอง
ฝ่ังริมแม่นํา้เจ้าพระยา โดยมีฝ่ังตะวนัตกมีป้อมบริเวณหวัมมุด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมือง
เป็นป้อมท่ีติดกับกําแพง คือ ป้อมบางกอกฝ่ังตะวันตก และป้อมท่ีอยู่บริเวณหัวมุมด้านทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ โดยฝ่ังตะวนัออกปรากฎป้อมท่ีเป็นลกัษณะอาคารเด่ียว คือ ป้อมบางกอกฝ่ัง
ตะวนัออก บริเวณเส้นทางนํา้แสดงลกูศรเส้นทางนํา้ไปยงัทิศใต้ คือ เส้นทางลงจากเมืองบางกอก
ไปยงัปากแมนํ่า้เจ้าพระยา 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนท่ีท่ี 8  (ก) แผนผงัเมืองบางกอกฉบบัภาษาองักฤษ (ข) ฉบบัภาษาฝร่ังเศส  
ท่ีมา : ซิมอน เดอ ลา ล ูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สนัต์ ท. 
โกมลบตุร (นนทบรีุ: ศรีปัญญา, 2548), 29.  
ท่ีมา : ธวชัชยั ตัง้ศริิวาณิช, กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝร่ัง (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2549),104. 

 
 

(ก) (ข) 



 
 
 

67 
 

 
 

นิโกลาส แชร์แวส ยืนยนัความสําคญัของเมืองบางกอกในปีพ.ศ.2231 ไว้วา่ 
 

บางกอก (Bankoc) เป็นสถานท่ีอนัมีความสําคญัท่ีสดุแห่งราชอาณาจกัรสยาม
อย่างปราศจากข้อสงสยั เพราะว่าในบรรดาเมืองท่าด้วยกนัแล้ว ก็เป็นแห่งเดียวเท่านัน้ท่ีจะ
พอป้องกนัข้าศกึได้ ผงัเมืองนัน้มีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้าง มีอาณาบริเวณไม่เกินคร่ึงลี ้มี
กําแพงกัน้เฉพาะทางด้านช้ายแม่นํา้ใหญ่ ซึ่งไหลผ่านตวัเมืองด้านทิศตะวนัออกกับทิศใต้ 
เหนือจากปากอ่าวขึน้มาประมาณ 12 ลี ้ตรงแหลมท่ีแม่นํา้แบ่งสายทางแยกนัน้มีพืน้ท่ีเป็น
รูปจันทร์คร่ึงซีก เป็นทําเลพอป้องกันได้ มีป้อมอยู่เพียงแห่งเดียว มีปืนใหญ่หล่ออยู่ 24 
กระบอก ใช้การได้ดี ตรงฝ่ังฟากแม่นํา้ตรงกนัข้ามมีป้อมเลก็ๆ อีกป้อมหนึง่ซึง่ไม่น่าจะทําการ
ป้องกันได้แข็งแรงนกั แม้จะมีปืนใหญ่ตัง้ 30 กระบอกก็ตาม ..นายช่างท่ีเชวอลิเอร์ เดล โช
มองต์ ได้ทลูเกล้าฯ ถวายต่อพระเจ้าแผ่นดินนัน้ จะได้ลงมือเสริมสร้างป้อมในเร็วๆ นี ้โดยท่ี
เป็นผู้ ชํานาญงานจึงอาจจะดดัแปลงพืน้ท่ีให้ได้ป้อมท่ีถกูแบบพอจะป้องกนัอริราชศตัรูได้อยู ่

ข้าพเจ้ากลา่วได้วา่บางกอกเป็นกญุแจดอกสําคญัของพระราชอาณาจกัรสยาม56 
 
ในพงศาวดารเร่ืองฝร่ังเศสเป็นไมตรีกบัไทย ครัง้แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

(Relations de la Franve et du Royaume de Siam de 1662 à 1703) แตง่โดยมองซิเออรลนัเย 
(Lanier) แสดงให้เห็นว่าฝร่ังเศสเห็นความสําคญัของบางกอกมากเพียงใด ซึง่ได้ให้ความเห็นว่า
หากได้มีการสร้างป้อมปราการอย่างดี ท่าเรือ และโรงเก็บสินค้าอย่างดีแล้วจะมีประโยชน์ยิ่งใน
ค้าขายตอ่ฝร่ังเศส ซึง่เป็นหนึง่ความคดิของฝร่ังเศสท่ีต้องการสร้างป้อมปราการใหญ่รวมทัง้อาจจะ
เข้ายดึบางกอกเป็นเมืองขึน้ในเวลาตอ่มา ดงัความวา่ 

 
ทางฝ่ายบริษัทฝร่ังเศสก็รู้สึกดีว่า บางกอกนัน้เป็นแห่งท่ีสําคญัอย่างไร เพราะ

บางกอกนีเ้ป็นทําเลท่ามกลางในระหว่างอ่าวสยาม ท่าเรือตา่งๆ ในพระราชอาณาเขตสยาม 
และท่าเรือในประเทศจีนด้วย แต่เมืองมะริดนัน้บริษัทก็อยากได้เหมือนกนั เพราะเป็นทะเล
เหมาะสําหรับการค้าขายในอ่าวเบงกอล ทัง้บางกอกและมะริด ถ้าได้สร้างป้อมอย่างดีและมี
ทหารรักษาแข็งแรง มีท่าจอดเรืออย่างมัน่คง และสร้างโรงเก็บของใหญ่ๆ ไว้หลายหลงั ก็คง
จะทําให้สนิค้าทัง้ปวงในฝ่ายอินเดียและแหลมมลายมูารวมอยู่ในท่ีนีไ้ด้ทัง้หมด เม่ือบางกอก

                                                                                 
56 นิโกลาส์ แชรแวส, ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สนัต์ 

ท. โกมลบตุร (พระนคร: ก้าวหน้า, 2506), 63. 
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และมะริดได้จัดอย่างว่านีไ้ด้แล้ว ก็เป็นทางป้องกันมิให้เรือฮอลนัดา อังกฤษและโปรตเุกส 
มาสู้ ในการค้าขายได้ตัง้แต่คอรอมันเดลตลอดไปถึงเมืองญ่ีปุ่ นทีเดียว ในประเทศสยามมี
ทา่เรือเป็นทะเลเหมาะและมัน่คงหลายแหง่ คือเมืองตะนาวศรี เมืองมะริด เมืองภเูก็ตอยู่ทาง
อ่าวเบงกอล  ตรงกับท่ีตัง้ค้าขายของฝร่ังเศสท่ีฝ่ังคอรอมันเดล  เมืองสงขลา  เมือง
นครศรีธรรมราช เมืองเพชรบรีุ ก็อยู่ทางอ่าวสยาม และบางกอกซึง่เท่ากบัเป็นลกูกญุแจของ
ประเทศสยามฝ่ายใต้ ก็เป็นทําเลอนัสนิค้าทัง้ปวงต้องมารวมอยู่ทัง้สิน้ เพราะเหตวุ่าบางกอก

ตัง้อยูใ่กล้กบัปากนํา้เจ้าพระยา เป็นเมืองซึง่อาจแขง่กบับาตาเวียได้57  
 
ในพระราชพงศาวดารฝ่ายไทย ของสมเด็จพระพนรัตน์นัน้กล่าวถึงเหตุการณ์ตอนนี ้

เพียงว่า “แลทรงพระกรุณาดํารัสให้เจ้าพระยาวิชาเยนทร์เป็นแม่กองก่อป้อม ณ เมืองพิษณุโลก, 
แลเมืองธนบรีุนัน้, แล้วเสร็จทัง้สองตําบล”58 

จากความสําคญัของเมืองบางกอกดงับนัทึกต่างๆ ได้กล่าวไว้ข้างต้น กล่าวได้ว่าในรัช
สมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) เป็นช่วงเวลาท่ีมีการค้าพาณิชย์และการ
ติดต่อกับต่างประเทศเป็นอย่างมาก เมืองบางกอกในรัชกาลนีจ้ึงเป็นชุมชนใหญ่ท่ีสําคัญมาก 
โดยเฉพาะภายหลงัจากท่ีฮอลันดานํากองทัพเรือมาปิดปากนํา้ในปีพ.ศ.2207 ความขัดแย้งท่ี
เกิดขึน้นี ้อาจเป็นเหตหุนึ่งท่ีทําให้พระมหากษัตริย์ทรงตระหนกัถึงความสําคญัของเมืองบางกอก 
กญุแจแห่งพระราชอาณาจกัรสยาม เมืองยทุธศาสตร์ทางทะเล และเมืองท่าเพ่ือการค้าในระดบั
นานาชาติ59 ในรัชกาลนีเ้มืองบางกอกถกูพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรมโดยพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ป้อมปราการขึน้ 2 แห่งท่ีเมืองบางกอกในปีพ.ศ.2228 ป้อมทัง้สองตัง้ขนาบสองฝ่ังแม่นํา้เจ้าพระยา
ทัง้ฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออก เรียกรวมกนัว่าป้อมบางกอก ป้อมเมืองธนบรีุ หรือป้อมวิไชยเยนทร์ 
ระหวา่งป้อมทัง้ 2 ฝ่ังมีโซใ่หญ่ขงึขวางกลางลําแม่นํา้เจ้าพระยา เจ้าพระยาวิไชยเยนทร์เป็นแม่กอง
อํานวยการก่อสร้าง ผู้ออกแบบคือโวลงัต์ (Vaulante) และมีเจ้าพระยาวิไชยเยนทร์และออกพระ

                                                                                 
57 ลานิเอร์, ประชุมพงศาวดารเล่ม 16 (ภาคที่ 27) เร่ือง ไทยกับฝร่ังเศสเป็นไมตรีกันครัง้แผ่นดิน

สมเดจ็พระนารายณ์ Relations de la France et du Reyaume de Siam de 1662 a 1703, แปลโดย อรุณ อมาตย
กลุ (กรุงเทพฯ: องค์การค้าครุุสภา, 2507), 5, 294. 

58 สมเด็จพระพนรัตน์, พระราชงพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน 
(กรุงเทพฯ : คลงัวิทยา, 2514), 470-471. 

59 ปรีดี พิศภมิูวิถี, จากบางเจ้าพระยาสู่ปารีส, 142. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

69 
 

 
 

ศกัดิ์สงคราม (เชวาลิเอร์ เดอ ฟอร์บงั (Chevalier de Forbin))60 รัง้ตําแหน่งเจ้าเมืองบางกอก
ควบคมุการก่อสร้าง โดยมีนายช่างเดอ ลามาร์ เป็นนายช่างวิศวกร (Lamare) พร้อมด้วยกองทหาร
ท่ีมากบัคณะทตูของมองซิเออร์ เดอ ลาลแูบร์ (Simon de La Laloubère) อยู่ประจํารักษาป้อมท่ี
เมืองบางกอก ทัง้ทหารไทยฝึกหดัราว 400 นาย ทหารโปรตุเกสราว 40 นาย และทหารฝร่ังเศส
จํานวนหนึ่งรวมประมาณ 1,000 นาย ป้อมท่ีสร้างในคราวนีย้งัไม่เสร็จดีนกั ฟรองซวัส์ อองรี ตรู
แปง (Turpin) กล่าวถึงป้อมนีไ้ว้ว่า “เมืองบางกอกนีเ้ป็นเมืองป้อมท่ีสําคัญแห่งหนึ่งในพระ
ราชอาณาจักรสยาม เชอวาลิเยร์ เดอ โชมองต์ เป็นผู้ จดัสร้างป้อมให้ในค.ศ.1685 แต่งานสร้าง
ทัง้หมดนีก้ลายเป็นสิ่งท่ีไม่มีประโยชน์แก่ชาวสยาม เพราะเขาไม่รู้จกัโจมตีป้อมและไม่รู้จกัป้องกนั
ป้อม”61  

ในจดหมายเหตุฟอร์บัง มีเนือ้หาเก่ียวกับการสร้างป้อมบางกอก และมีเนือ้ความท่ี
แสดงว่าบางกอกเป็นเมืองสําคัญเปรียบเสมือนเป็นกุญแจของพระราชอาณาจักรนี  ้และป้อม
ปราการท่ีจะเสริมสร้างให้สมบรูณ์ ดงัความวา่ 

 
ต่อไปไม่ช้าโปรดเกล้าฯ ให้วิชาเยนทร์และฉันลงไปเมืองบางกอกเพ่ือสร้างป้อม

ปราการขึน้อีกป้อมหนึ่ง สําหรับมอบให้ทหารฝร่ังเศสควบคมุ ทหารฝร่ังเศสนัน้พระนารายณ์
มหาราชได้ทรงขอให้สง่ออกมาพร้อมกนักบัคณะทตูไทยท่ีได้เดนิทางออกไปกบั เซวาวิเอร์ เดอ 
โชมองต์ เราได้วาดรูปป้อมปราการมีหอรบเป็นรูปห้าเหล่ียม โดยเหตท่ีุบางกอกเป็นกญุแจของ
พระราชอาณาจกัรนี ้จงึมีทหารอยูส่องกองๆ ละส่ีสบิคนควบคมุป้อมขนาดเลก็รูปส่ีเหล่ียม 

 
ในปีพ.ศ.2230 ฝร่ังได้ส่งกองกําลงัทหารจํานวนหนึ่งนําโดยนายพลเดฟาร์ช (Général 

des Farges) สมเดจ็พระนารายณ์ได้สง่กองกําลงันีม้ารักษาเมืองบางกอก และช่วยเสริมสร้างป้อม
ปราการให้มัน่คงแข็งแรงยิ่งขึน้ ป้อมปราการนีถ้กูซอ่มเสริมใหม่โดยชาวฝร่ังเศสในปีพ.ศ.2230 ดงั

                                                                                 
60  เชวาลิเอร์ เดอ ฟอร์บงั (Chevalier de Forbin) ชาวฝร่ังเศสท่ีเข้ามากบัคณะทตูท่ีพระเจ้าหลยุส์ที่ 14 

ทรงแต่งตัง้เข้ามาเป็นทตูเจริญสมัพนัธไมตรีกบัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นครัง้แรก เม่ือ พ.ศ.2228 โดยมีเชวาลิเอร์ 
เดอ โชมองต์ (Chevalier de Chaumon) เป็นราชทตู เม่ือคณะทตูได้กลบัไป ฟอร์บงัยงัอยู่ในกรุงศรีอยธุยาเพ่ือรับราชการ
ตอ่ 

61 ตรูแปง ฟรองซวั อองรี, ประวัตศิาสตร์แห่งพระราชอาณาจกัรสยาม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2539), 
15-16. 
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ในสําเนาจดหมายของบาทหลวงตาชาร์ด62ตอนหนึ่งท่ีกลา่วว่า เมืองบางกอกเป็นเมืองปราการท่ีมี
ความสําคญัท่ีสดุแห่งราชอาณาจกัรเพราะเป็นสถานท่ีป้องกนัการผ่านเข้าไปในแม่นํา้ กบัป้อมปืน
อีกแห่งหนึ่งทางฝ่ังข้างโน้น ทัง้สองแห่งมีปืนใหญ่เหล็กหล่อมากพอสมควร ป้อมเล็กส่ีเหล่ียมท่ี
บางกอก การก่อสร้างไม่สู้แข็งแรงเท่าไรนกั ม.เดอ ลามาร์ วิศวกรชาวฝร่ังเศสซึ่งท่านราชทตูทิง้ไว้
ในประเทศสยาม ได้รับพระบรมราชโองการให้ดําเนินการเสริมสร้างให้เป็นท่ีเรียบร้อยและให้เป็น
ป้อมปราการท่ีดีเย่ียมด้วย63 พืน้ท่ีดินในป้อมนีเ้ป็นเลน เป็นโคลนถกูแดด หน้าดินก็แห้งแข็งเหมือน
เป็นดินแข็งไปทัง้หมด ครัน้ขดุลกึลงไป 6 ฟตุก็เป็นเลนเป็นตมไปหมด เม่ือเอาท่อนเหล็กยาตัง้ 20-
25 ฟตุ ก็ไมพ่บหน้าดนิแข็งเลย  

ในระหว่างสร้างป้อม ได้เกิดกบฏมักกะสันขึน้ ฟอร์บังได้บันทึกเหตุการณ์ตอนนีไ้ว้
คอ่นข้างละเอียดว่า แขกมกักะสนัคือกลุม่แขกชาวมสุลิมราว 300 คน ท่ีตัง้บ้านเรือนอยู่ย่านคลอง
ตะเคียน ร่วมกับเจ้าเขมร เจ้าจามและเจ้าแขกมลายู แต่ถูกปราบปรามจนล่องเรือผ่านไปทาง
บางกอก และถกูสกดักัน้จากทหารยโุรปท่ีรักษาเมือง ในระหว่างนัน้แขกมกักะสนัได้เผาเรือ เผาวดั 
เผาโรงทหารและไลฆ่่าพลเมืองโดยมีอาวธุเป็นกริช ถึงแม้ว่าทหารรักษาเมืองชาวยโุรปของฟอร์บงั
จะมีจํานวนมากกว่าและใช้ปืนเป็นอาวธุ แต่เม่ือปราบปรามเสร็จสิน้ในคราวนัน้มีทหารรักษาเมือง
เสียชีวิตไป 366 คน แขกมกักะสนัตายเพียง 17 คน ถกูฆ่าบนป้อม 6 คน ท่ีวดั 6 คน ท่ีสมรภมูิหน้า

                                                                                 
62  บาทหลวงกวีย์ ตาชารด์ (le père jésuite Guy Tachard) เดินทางเข้ามาในสยามถึง 3 ครัง้ด้วยกนั ครัง้

แรกในปี  พ .ศ .2228 โดยเ ดินทางมากับคณะทูตของพระเ จ้าหลุย ส์ที่  14 ซึ่ ง มี เชอวาลิ เอ ร์  เดอ  โชมองต์ 
(Chevalier de Chaumont) เป็นราชทตู ครัน้บาทหลวงตาชาร์ดเดินทางกลบัไปประเทศฝร่ังเศสแล้วได้นําบนัทกึเร่ืองราว
ตา่งๆ เก่ียวกบัการเดินทางและสิ่งท่ีตนเองพบเหน็ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ.2229 ในช่ือเร่ืองว่า “Voyage de Siam des 
Père Jesuites, envoyés par le roy aux Indes & à la Chine, Avee leurs observations astronomiques et leurs 
remarques de physique de geographic d’hydrographic & d’histoire” การเดินทางครัง้ท่ี 2 มาพร้อมกบัมองซิเออร์ 
เดอ ลาลแูบร์  (Simon de La Laloubère) ราชทตูฝร่ังเศส และคณะทตูสยามซึง่มีออกพระวิสตูรสนุทรเป็นราชทตู ในปี
พ.ศ.2230-2231 เม่ือเดินทางกลับฝร่ังเศสได้นําบันทึกครัง้ท่ี 2 จัดพิมพ์เผยแพร่อีกครัง้หนึ่งในปี พ.ศ.2231 ในช่ือ 
“Second Voyage du Père Tachard”  การเดินทางสู่กรุงสยามครัง้ท่ี 3 ได้เข้ามาในรัชกาลของพระเพทราชา บาทหลวง
ตาชาร์ดเป็นผู้ เฝ้าถวายพระราชสาสน์แก่พระเพทราชาในคราวนัน้ และเป็นผู้อญัเชิญพระราชสาสน์ของสมเด็จพระเพท
ราชาไปถวายพระเจ้าหลยุส์ที่ 14 ด้วยสําหรับการเดินทางเข้ามาเป็นครัง้ท่ี 3 ไม่ปรากฏว่าบาทหลวงตาชาร์ด ได้จดบนัทกึ
เร่ืองราวตีพิมพ์เผยแพร่ แต่ปรากฏหลกัฐานในประชมุพงศาวดาร ภาคท่ี 36 จดหมายเหตโุลเน ซึ่งเป็นจดหมายเหตขุอง
คณะบาทหลวง เล่าเร่ืองเหตกุารณ์ต่างๆ ทางศาสนา การเมือง ด ูกวีย์ ตาชาร์ด, จดหมายเหตุการณ์เดินทางครัง้ที่ 2 
ของบาทหลวงตาชารด์ ค.ศ.1687-1688, แปลโดย สนัต์ โกมลบตุร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2519), ก-จ. 

63 กวีย์ ตาชาร์ด, จดหมายเหตุการณ์เดินทางสู่ประเทศสยาม, แปลโดย สนัต์ โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: 
กรมศิลปากร, 2539), 17-18. 
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ป้อม 5 คน ฟอร์บงัได้บนัทึกตอนหลงัถึงแขกมกักะสนัว่า เขาได้ถามชาวโปรตเุกส เขาบอกว่าคน
เหลา่นีม้าจากเกาะเสลีเลสหรือเกาะมกักะสนั เคร่งในศาสนามะหะหมดัและถือลางเช่ือคาถาอาคม
ท่ีพวกอหม่ามแจกจ่ายให้มียนัต์ผูกไว้ท่ีแขน เพราะได้รับคําสัง่สอนว่าถ้ามีไว้ติดตวัก็ไม่มีใครทํา
อนัตรายได้64 

ในรัชกาลของพระเพทราชา (พ.ศ. 2231–2245) นโยบายด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประเทศของสยามโดยเฉพาะกบัชาติฝร่ังเศสเปล่ียนแปลงไป พระองค์โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ออกญา
โกษาธิบดี (ปาน) เป็นหัวหน้าในการผลกัดนัทหารฝร่ังเศสนําโดยนายพลเดฟาร์จออกจากเมือง
บางกอกซึง่ได้ย้ายมาอยู่ท่ีป้อมด้านฝ่ังตะวนัออก โดยนํากําลงัทหารเข้าล้อมป้อมและสู้รบเม่ือวนัท่ี 
6 มิถนุายน พ.ศ.2231 ภายหลงัเหตกุารณ์ปะทะกนั ฝร่ังเศสและสยามได้ตกลงเจรจาสงบศกึ และ
ฝร่ังเศสยอมคืนป้อมให้แก่สยาม โดยท่ีสยามยอมให้ฝร่ังเศสทุกคนออกจากอาณาจกัรและคืนเรือ
กําป่ันของฝร่ังเศส 2 ลํา เรือของพระเจ้ากรุงฝร่ังเศส 1 ลํา รวมทัง้ได้มอบเรือซึง่มีปืน 75 กระบอกให้
มองซเิออร์เดฟาร์ชเพ่ือลําเลียงคนออกนอกราชอาณาจกัรสยาม65 ตอ่มาพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้รือ้
ถอนป้อมฝ่ังตะวนัออกออกบางส่วน เหลือแต่ฝ่ังตะวนัตก66 นายแพทย์แกมเฟอร์บนัทึกภาพเมือง
บางกอกภายหลงัเกิดเหตกุารณ์นีใ้นปีพ.ศ.2333 ไว้ว่า “...ไม่ไกลออกไปเท่าใด เราแลเห็นรังดินปืน
ทิง้อยู่กับปืนใหญ่ทัง้สองฟากแม่นํา้ ตัง้ขึน้ไว้ตัง้แต่คราวเกิดเหตยุุ่งยากกับฝร่ังเศสท่ีแล้วมา...”67 
และเมืองบางกอกมีสภาพเสียหายมาก หากเหนือเมืองมีผู้คนอาศยัหนาแน่นทัง้สองฝ่ัง มีบ้านเรือน
ตัง้อยูเ่ป็นหมูบ้่าน ต้นมะมว่งเป็นต้นไม้ท่ีพบได้โดยทัว่ไป68 

ในปลายสมยัอยธุยา ในรัชกาลพระเจ้าเสือ เมืองธนบรีุเกิดโจรผู้ ร้ายชกุชมุ จนต้องออก
กฎหมายและบทลงโทษผู้ รักษาเมืองผู้ รัง้กรมการท่ีไม่ใส่ใจดแูล ในปีพ.ศ.2308 พม่ายกทพัโจมตี
เมืองบางกอก แม้จะมีกองทหารของพระยารัตนาภิเบศร์ท่ีเกณฑ์จากเมืองนครราชสีมา และความ

                                                                                 
64  ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 80 จดหมายเหตุฟอร์บัง (พระนคร : กรมศิลปากร, 2509), 106-121. 
65  กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 81 จดหมายเหตุเร่ือง การจลาจลเม่ือปลายแผ่นดิน

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, แปลโดย หลวงจินดาสหกิจ, (พิมพ์เป็นอนสุรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มรว.ทอง
เถา ทองแถม ณ เมรุวดัมกฎุกษัตริยาราม, 2510), 27-28. 

66 อย่างไรก็ตามบคุคลสําคญัที่อยู่ในเหตกุารณ์สงครามท่ีเมืองบางกอก คือ นายพลเดส์ฟาร์จ ชาวฝร่ังเศส 
ซึง่ได้ควบคมุการตอ่สู้กบัฝ่ายไทยอย่างเหนียวแน่นได้บนัทกึเหตกุารณ์ชาวงสดุท้ายก่อนออกจากสยามไว้คอ่นข้างละเอียด 
ด ูเดส์ฟาร์จ, ชงิบัลลังก์พระนารายณ์, แปลโดย ปรีดี พิศภมิูวืถี (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552). 

67 เอนเยลเบิร์ต แกมเฟอร์, ไทยในจดหมายเหตุแกมเฟอร์, แปลโดย อ. สายสวุรรณ (ธนบรีุ: โรงพิมพ์
เจริญสิน, 2508), 13. 

68  เร่ืองเดียวกนั, 24-28. 
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ช่วยเหลือของนายเรือกําป่ันอังกฤษ ในท่ีสุดกองทหารก็แตกหนีกลบัไปกรุงศรีอยุธยา กองเรือ
ตา่งชาตถิกูพม่าโจมตีจนออกเรือหนีไป พม่าเผาสวน ปล้นบ้านเรือนและทําลายป้อม เมืองกลบัมา
ร้างอีกครัง้หนึง่และพมา่ใช้เป็นท่ีกกัขงัเชลยในคราวนัน้69  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผงัท่ี  1  แผนผงัของป้อมรูปดาว (Star Fort) ทัง้สองฝ่ังแมนํ่า้เจ้าพระยาบริเวณเมืองบางกอก 
ท่ีมา : “แผนท่ีป้อมกรุงเทพฯ พ.ศ.2230.” แผนท่ีจากหอสมุดวชิรญาณ. ภ.002 หวญ. 4-2. หอ
จดหมายเหตแุห่งชาต.ิ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
แผนผงัท่ี 2  แผนผงัของป้อมฝ่ังตะวนัตกท่ีคดิจะสร้าง 
ท่ีมา : “แผนท่ีป้อมกรุงเทพฯ พ.ศ.2230.” แผนท่ีจากหอสมุดวชิรญาณ. ภ.002 หวญ. 4-2. หอ
จดหมายเหตแุห่งชาต.ิ 
                                                                                 

69  วิกลัย์ พงศ์พนิตานนท์, “วงัหลงั-ฝ่ังธน” (เอกสารประกอบการสมัมนาทางวิชาการเร่ือง “วงัหลงั : การ
ค้นพบทางโบราณคดี 120 ปีศิริราช” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล วนัท่ี 9 เมษายน 2552),  2. 
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แผนผงัท่ี 3  แผนผงัการรบระหวา่งทหารสยามกบัฝร่ังเศสในต้นแผน่ดนิพระเพทราชา 
ท่ีมา : “แผนท่ีป้อมเมืองธนบรีุ ครัง้รบฝร่ังเศสต้นแผ่นดินสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ.2231 มองซิเออร์ 
วอลสนัต์ เดสเวอร์เกนส์ นายทหารช่างฝร่ังเศสท่ีรักษาป้อมคราวนัน้ทําไว้.” หอสมดุวชิรญาณพิมพ์
จําหน่ายพ.ศ.2456. พิมพ์ท่ีกรมแผนท่ีทหาร. หอจดหมายเหตแุห่งชาต.ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัท่ี 4  แผนผงัการรบระหวา่งทหารสยามกบัฝร่ังเศสในต้นแผน่ดนิพระเพทราชา 
ท่ีมา : ธวชัชยั ตัง้ศริิวาณิช, กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝร่ัง (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2549), 98. 
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แผนท่ีท่ี 9  แสดงท่ีตัง้เมืองบริเวณสองฝ่ังแม่นํา้ (เจ้าพระยา) ตัง้แต่กรุงศรีอยุธยาลงสู่ทะเล (A  
 MAPP of the Course of the River MENAM from SIAM to the SEA) ในรัชสมยั
 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แผนท่ีนีว้าดขึน้ใหม่โดยชาวฝร่ังเศส Mons de La mar 
 Ingenie ตามต้นฉบบัเดิม แต่ย่อสดัส่วนและขนาดลงมาเพ่ือถวายพระเจ้าแผ่นดิน
 ฝร่ังเศส แผนท่ีนีแ้สดงตําแหน่งของบ้านเมือง ชมุชนตา่งๆ ตามเส้นทางเดนิเรือ สงัเกตวา่
 ใช้ช่ือเรียกกรุงศรีอยธุยาวา่ SIAM และเรียกแมนํ่า้เจ้าพระยาว่า MENAM เรียกช่ือชมุชน
 เมืองท่ีผ่านว่า Ban ส่วนบริเวณท่ีสําคัญจะใช้เขียนตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น 
 BANKOC, TALAQUEO, J.BANTRAN, I.ROYALL, I.CHINOISE มีป้อมไม้ (Wooden 
 fort) อยู่ 1 แห่ง ซึ่งอยู่เหนือตลาดแก้ว (TALAQUEO) ขึน้ไป ส่วนบริเวณเมืองบางกอก 
 (BANKOC) มีสญัลกัษณ์ของป้อมปรากฏอยู ่(Brick fort) 
ท่ีมา : ซิมอน เดอ ลา ล ูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สนัต์ ท. 
โกมลบตุร (นนทบรีุ: ศรีปัญญา, 2548), 24. 
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แผนท่ีท่ี 10 แผนท่ีแม่นํา้เจ้าพระยา (CARTE DE COURS DU MENAM Depuis Siam Jusqu’ la 
 Mer) โดย ฌาคส์ นิโกลาส์ เบแล็ง (Jacques Nicolas Bellin) ชาวฝร่ังเศส พิมพ์ท่ีกรุง
 ปารีส ปีพ.ศ.2294 แผนท่ีฉบบันีใ้ห้รายละเอียดคล้ายกบัแผนท่ีท่ี 6 หากแตกตา่งในเร่ือง
 ลายเส้น สีสนั รายละเอียดเล็กน้อยท่ีตกแต่งให้สวยงาม และช่ือสถานท่ีสะกดแตกต่าง
 กันบางแห่ง  ในแผนท่ีนีป้รากฏช่ือเมืองบางกอก  (Bankok) และป้อม  (Bankok 
 forteresse) ด้วย 

ท่ีมา : ธวชัชยั ตัง้ศริิวาณิช, กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝร่ัง (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2549), 104. 
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แผนท่ีท่ี 11 แผนท่ีแม่นํา้เจ้าพระยา (CARTE du cours de la Riviere de MEINAM) ในหนงัสือ
 จดหมายเหตุแกมเฟอร์ฉบับภาษาฝร่ังเศส  พิมพ์ ท่ีกรุงอัมสเตอร์ดัม  ประเทศ
 เนเธอร์แลนด์ ในปีพ.ศ.2275 ปรากฏช่ือเมืองบางกอก (Bankock) และป้อม (fort) ซึ่ง
 สะกดต่างกบัแผนท่ีฉบบัก่อนหน้าทัง้สองฉบบั นอกจากนัน้ยงัปรากฏช่ือคลองบางกอก
 น้อย (Bankok Noy) ในแผนท่ีฉบบันีเ้ห็นสญัลกัษณ์ของป้อมท่ีเมืองบางกอกทัง้สองฝ่ัง
 แมนํ่า้ 
ท่ีมา : ธวชัชยั ตัง้ศริิวาณิช, กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝร่ัง (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2549), 96. 
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3.4 ธนบุรี ในสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325) 
      ภายหลงัจากภยัสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ท่ี 2 เมืองธนบุรีมีแต่ซากศพ 

ซากปรักหกัพงั ภายในเมืองแทบจะเป็นเมืองร้าง ผู้คนจํานวนมากล้มตายจากภยัสงคราม โรคภยั
ไข้เจ็บ ความลําบาก อดอยากแร้นแค้น ภยัจากโจรผู้ ร้าย คนและนกัโทษท่ีอยู่รอดนัน้มีรูปร่างผอม
โซ70 สว่นผู้คนท่ีนอกเหนือจากนี ้บ้างก็ล้มตาย สว่นท่ีรอดมาได้ บางกลุม่ถกูพม่าจบัและกวาดต้อน
ไปเป็นเชลย บางกลุ่มหลบหนีออกนอกเมืองไป สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุทรงมีพระราชดําริว่ากรุง
ศรีอยธุยาเสียหายหนกัจนยากเกินกวา่ท่ีจะปฏิสงัขรณ์ได้ เมืองธนบรีุเป็นหน้าดา่นสําคญั ใกล้ทะเล 
มีป้อมปราการและชยัภูมิท่ีดี จึงโปรดให้ดดัแปลงโดยทําค่ายด้วยไม้ทองหลวงทัง้ต้นไว้เป็นท่ีมัน่
พลางก่อนแล้วจงึจะก่อกําแพงเม่ือภายหลงั แล้วขดุคนํูา้รอบเมือง มลูดินขึน้เป็นเชิงเทินริมคา่ยข้าง
ในตอนหลงัจงึโปรดให้ก่อกําแพงอิฐขึน้ตามแนวนี ้ดงัความวา่ 

 
ฝ่ายทหารพลเรือนทําคา่ยด้วยไม้ทองหลางทัง้ต้น เป็นท่ีมัน่ไว้พลางก่อน จึงจะก่อ

กําแพงเม่ือภายหลงั ให้ทําค่ายตัง้แต่มมุกําแพงเมืองเก่าไปจนถึงวดับางว้าน้อยวกไปตามริม
แม่นํา้ใหญ่ แล้วขดุคนํูา้รอบพระนคร มลูดนิขึน้เป็นเชิงเทินตามริมคา่ยข้างใน เดือนหนึง่สําเร็จ
การ71  

แล้วให้เกณฑ์คนไปรือ้อิฐกําแพงเก่า ณ เมืองพระประแดงและกําแพงค่ายพม่า 
ณ โพธ์ิสามต้น และสีกุกบางไทรทัง้สามค่าย ขนบรรทุกเรือมาก่อกําแพงและป้อมตามท่ีถม
เชิงดินสามด้านทัง้สองฟากนัน้ เอาแม่นํา้ไว้หว่างกลางเหมือนอย่างเมืองพระพิษณโุลก และ
แม่นํา้ตรงหน้าเมืองทัง้สองฟากนัน้ เป็นท่ีขดุลดัแตค่รัง้แผ่นดินสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ อนึ่ง 
ป้อมวิไชเยนทร์ท้ายพระราชวงันัน้ให้ช่ือป้อมวิชยัประสิทธ์ิ แล้วให้ขดุท่ีสวนเดิมเป็นท่ีท้องนาน
อกคเูมืองทัง้สองฟาก ให้เรียกว่าทะเลตม ไว้สําหรับจะได้ทํานาใกล้พระนคร และกระทําการ

ฐาปนาพระนครขึน้ใหม่ ครัง้นัน้ 6 เดือนก็สําเร็จสมบรูณ์72   
 

การสร้างเมืองใหม่เร่ิมจากการสัง่สมกําลงัคน โดยนําเจ้านาย ขนุนาง ราษฎรไทยและ
คนชาติต่างๆ ท่ีเข้ามาพึ่งพระบารมีจากกรุงเก่าให้เข้ามาตัง้ถ่ินฐาน ส่วนราษฎรทัว่ไปโปรดเกล้าฯ 

                                                                                 
70  พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันนุมาศ (เจิม) จดหมายรายวันทัพ, อภินิหารบรรพ

บุรุษ และเอกสารอื่นๆ (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2551), 54. 
71 เร่ืองเดียวกนั, 73. 
72  พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหตัถเลขา, 637. 
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ให้กลบัเข้ามาอยู่ในเขตเมืองและพระราชทานข้าวสารเป็นการจูงใจอย่างเสมอหน้ากนั ดงัความ
ตอนหนึง่ในพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา ความวา่  

 
ลศุกัราช 1130 ปีชวดสมัฤทธิศก จึ่งท้าวพระยาข้าราชการจีน ไทย ผู้ ใหญ่ผู้ น้อยทัง้

ปวง ก็ปรึกษาพร้อมกันอัฐเชิญเสด็จเถลิงถวลัยราชสมบัติเป็นบรมกษัตริย์ผ่านพิภพลีลา ณ 
กรุงธนบรีุ ตัง้ขึน้เป็นราชธานีนีสื้บไป ทรงพระกรุณาให้แจกจ่ายอาหารแก่ราษฎรทัง้หลายซึง่อด
โซอนาถาทัว่สีมามณฑล เกล่ือนกล่นกันมารับพระราชทานมากกว่าหม่ืน บรรดาข้าราชการ
ฝ่ายทหารพลเรือนไทยจีนทัง้ปวงนัน้ ได้รับพระราชทานข้าวสารเสมอคนละถงักินคนละย่ีสิบวนั
...และทรงพระกรุณาโปรดให้ชบุเลีย้งตัง้แตข่นุนาง ข้าราชการผู้ ใหญ่ ผู้อยู่ครบตําแหน่งถานานุ
ศกัดิ์เหมือนแต่ก่อน แล้วโปรดตัง้เจ้าเมืองกรมการให้ออกไปครองหวัเมืองใหญ่น้อยซึ่งอยู่ใน
พระราชอาณาเขตใกล้ๆ นัน้ทกุเมือง ให้ทัง้เกลีย้กลอ่มซ่องสมุอาณาประชาราษฎรซึง่แตกฉาน

ซา่นเซ็นไปนัน้ให้กลบัมาอยูต่ามภมิูลําเนาเหมือนก่อนทกุบ้านเมือง73 
 
ในช่วงท่ีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุทรงฟืน้ฟูเมืองธนบรีุขึน้เป็นเมืองหลวงนัน้อยู่ในภาวะ

คบัขัน กรุงธนบุรีท่ีสร้างขึน้ใหม่เป็นเมืองท่ีมีสมรภูมิท่ีดี ตัง้อยู่ในภูมิศาสตร์ท่ีดี คือ ใกล้กรุงศรี
อยธุยาเดมิ หากพระเจ้ากรุงธนบรีุต้องการเสด็จไปฟืน้ฟรูาชอาณาจกัรหรือเดินทพัเพ่ือปราบชมุนมุ
ตา่งๆ ท่ีตัง้ตนเป็นใหญ่ก็ขึน้มาก็เป็นไปได้โดยง่าย อีกทัง้อยู่ใกล้หวัเมืองทางใต้ มีทําเลการค้า มีวดั
วาอารามเก่าแก่ ไม่ต้องสร้างกันใหม่ให้เปลืองเงินมากมาย74 อย่างไรก็ตาม กลับไม่ปรากฎ
หลกัฐานชีช้ดัวา่ทรงมีพระราชดํารึในการยกกรุงธนบรีุขึน้เป็นราชธานีถาวรเลย สภาพของเมืองเป็น
เมืองอกแตกมาตลอด ไม่ได้รับการแก้ไขเปล่ียนแปลง75 หลงัจากเสร็จศกึโพธ์ิสามต้นพระองค์เสด็จ
ยบัยัง้อยู่ท่ีพระตําหนกักรุงธนบุรี ซึ่งตัง้อยู่บางคลองบางหลวง (คลองบางกอกใหญ่) ท่ีตรงนัน้มี
ป้อมปราการแข็งแรงและมีกําแพงเมืองเดมิอยูแ่ล้ว 

ลักษณะสัณฐานของกรุงธนบุรี ในสมยันีมี้แนวคูเมืองทางด้านตะวนัตกของแม่นํา้
เจ้าพระยาเร่ิมตัง้แต่คลองแยกคลองบางกอกใหญ่ทางด้านทิศใต้ของเมืองตามแนวคลองวดัท้าย
ตลาดหรือด้านทิศตะวนัตกของวดัโมลีโลกยารามในปัจจุบนั ไล่ไปตามแนวคลองบ้านหม้อ คลอง

                                                                                 
73  เร่ืองเดียวกนั, 619. 
74  ชยั เรืองศิลป์, ประวัตศิาสตร์ไทยด้านเศรษฐกจิแต่โบราณถงึพ.ศ.2399 (กรุงเทพฯ: บริษัทต้นอ้อ, 

25533), 196. 
75  นิธิ เอียวศรีวงศ์, การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ: มติชน, 2539), 157. 
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บ้านช่างหลอ่ คลองบ้านขมิน้มาบรรจบกบัคลองบางกอกน้อยทางด้านทิศเหนือของเมือง โดยขุดคู
เมืองธนฯ เดมิ76 คเูมืองฝ่ังตะวนัตกนีย้งัปรากฎอยู่หากแตบ่ริเวณด้านท่ีบรรจบกบัคลองบางกอก
น้อยนัน้ถูกถมส่วนหนึ่งเม่ือมีการก่อสร้างทางรถไฟสายใต้บริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยใน
ปัจจบุนั การสร้างกรุงธนบรีุในคราวนีจ้งึเปลี่ยนแผนท่ีเมืองเดิม ซึง่ตัง้ฝ่ังเดียวเอาแม่นํา้ไว้หน้าเมือง 
กลายเป็นเมืองตัง้สองฟากเอาแม่นํา้ไว้กลางเมือง77 ส่วนแนวคเูมืองทางด้านตะวนัออกเป็นคขูุด
ใหม่ โดยปากคลองด้านใต้อยู่บริเวณปากคลองตลาดและไล่ตามแนวปากคลองตลอดไปทางด้าน
ทิศเหนือจนถึงคลองโรงไหมและบรรจบกับแม่นํา้เจ้าพระยาบริเวณสะพานพระป่ินเกล้า คูเมือง
ด้านตะวนัออกนี ้บริเวณปากคลองทัง้ทางด้านทิศเหนือและใต้และยึดอยู่ในแนวเดียวกับแนวคู
เมืองด้านตะวนัตกเป็นหลกั ทําให้ลกัษณะสณัฐานของเมืองเป็นเมืองท่ีมีแม่นํา้ผ่ากลางหรือเมือง
อกแตก คลองคเูมืองด้านตะวนัออกตอ่มาเป็นคเูมืองชัน้ในของกรุงรัตนโกสนิทร์ในสมยัตอ่มา 

กําแพงเมืองธนบุรีก่อด้วยอิฐ สร้างขนานไปกับแนวคูเมือง มีป้อมปราการอยู่บริเวณ
กําแพงเป็นบางช่วง กําแพงและป้อมปราการท่ีสร้างขึน้มานีบ้างส่วนสร้างเพิ่มเติมกบักําแพงเมือง
บางกอกและป้อมปราการเดิม โดยป้อมบางกอกฝ่ังตะวนัตกได้รับพระราชทานช่ือใหม่เป็นป้อมวิ
ไชยประสทิธ์ิ 

สว่นพระราชวงัของพระเจ้ากรุงธนบรีุตัง้อยู่ใกล้กบัปากคลองบางกอกใหญ่ (คลองบาง
หลวง) อาณาเขตของพระราชวงัขยายไปจรดคลองนครบาล มีวดัในเขตพระราชฐาน 2 วดั คือ วดั
แจ้งหรือวดัมะกอก (วดัอรุณราชวราราม) และวดัท้ายตลาด (วดัโมลีโลกยาราม) นอกจากนัน้ยงั
ปรากฎวดัภายในกําแพงเมืองฝ่ังตะวนัตก ได้แก่ วดับางว้าใหญ่ (วดัระฆงัโฆษิตาราม)  วดับางว้า
น้อย (วดัอมรินทราราม) ถดัจากคลองนครบาลถึงคลองมอญเป็นท่ีตัง้ของวงัเจ้านายและสถานท่ี
ราชการตา่งๆ เช่น กรมพระนครบาล ศาล คกุ ฉางเกลือ ฉางข้าว เป็นต้น ช่วงคลองมอญถึงวดับาง
ว้าใหญ่(วดัระฆงัโฆษิตาราม) มีบ้านข้าราชการผู้ ใหญ่ คือ เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์ (บุญรอด ต้น
สกุลบุณยรัตพนัธุ์) เป็นบ้านเจ้าพระยาจักรี ต่อไปเป็นอู่เรือหลวง บ้านขมิน้ บ้านปูน สวนมงัคุด 
สวนลิน้จ่ี ในกลุม่พืน้ท่ีนีมี้โรงช้างเผือก โรงช้างสําคญั ฉางข้าว ฉางเกลือ และบ้านข้าราชการเครือ
ญาติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี78 ถดัจากนีไ้ปเป็นอนัสดุเขตกําแพงเมืองธนบุรี บริเวณใกล้เขต

                                                                                 
76  สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เร่ืองตาํนานวังเก่า, พิมพ์เน่ือง

ในงานพระราชทานเพลิงศพ พนัเอก หม่อมราชวงศ์เล็ก งอนรถ วดัโสมนสัราชวรวิหาร, วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2513 (พระ
นคร: โรงพิมพ์ทา่พระจนัทร์, 2513), 3. 

77 เร่ืองเดียวกนั, 3. 
78  วิกลัย์ พงศ์พนิตานนท์, “วงัหลงั-ฝ่ังธน”, 5. 
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กําแพงเมืองมีประชากรอาศยัหนาแน่น เช่น ท่ีปากคลองบางกอกใหญ่และปากคลองบางกอกน้อย
เป็นตลาด โดยเฉพาะปากคลองบางกอกใหญ่มีทัง้คนไทย จีน ปลกูบ้านจอดเรือแพทัง้อยู่อาศยั 
ค้าขายตัง้แต่บ้านกะดีจีนเร่ือยไปจนถึงวดัท้ายตลาด79 ถดัไปทางใต้มีกลุ่มคนนบัถือศาสนาคริสต์
นิกายโรมนัคาทอลกิ มีวดั ช่ือ วดัมหากางเขน (วดัซางตาครูส) วา่ด้วยบ้านหรือชมุชนตา่งๆ นัน้จะมี 
“ศาลากลางบ้าน” ไว้ใช้เป็นพืน้ท่ีเอนกประสงค์ร่วมกันหรือใช้ในพิธีทางศาสนาของหมู่บ้านตาม
โอกาส ศาลากลางบ้านท่ียงัปรากฎหลกัฐานอยู่ คือ ศาลาต้นจนัทร์ของชนุชนบ้านขมิน้ ศาลาแดง
ของบ้านช่างหลอ่ ศาลานํา้ร้อนของชมุชนบางกอกน้อย  

ทางด้านฝ่ังตะวันออกของแม่นํา้เจ้าพระยา ศาสนสถานภายในกําแพงเมืองฝ่ัง
ตะวันออกมีวัดโพ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) และวัดสลัก (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์) 
ภายในเมืองมีชมุชนเบาบาง มีบ้านของพระยาราชาเศรษฐี และกลุม่ชมุชนจีนและญวนท่ีถกูกวาด
ต้อนมา80  

ในคราวนัน้ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้สร้างพระราชวงัท่ีประทบัขึน้ท่ีปากคลอง
บางกอกใหญ่ ขนาบด้วยวัด 2 ข้าง คือ วัดท้ายตลาด (วัดโมฬีโลกยาราม) และวัดแจ้งหรือวัด
มะกอก (วดัอรุณราชวราราม) นอกจากพระราชวงัท่ีประทบัของสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุแล้ว นิวาส
ถานของขนุนางคนสําคญัตัง้อยูท่างฝ่ังคลองบางกอกใหญ่ อนัได้แก่ 

- นิวาสถานเจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์ (บุญรอด บุณยรัตพนัธ์) เจ้ากรมวงั บริเวณบ้าน
ของท่านได้สร้างเป็นวดัเครือวลัย์วรวิหารในเวลาตอ่มา 

- นิวาสถานเจ้าพระยาจกัรี (ทองด้วง) พระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอด
ฟ้าจฬุาโลก รัชกาลท่ี 1 ตอ่มาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 โปรด
เกล้าฯให้สร้างกําแพงมีใบเสมา เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายแสดงว่าสถานท่ีนีไ้ด้เคยเป็นวังมาก่อน 
ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีตัง้ของกองเรือลํานํา้ กองเรือยทุธการ81 

ถดัจากวดัระฆงัขึน้มาทางเหนือทางด้านฝ่ังคลองบางกอกน้อย เป็นบ้านสวนของท่าน
สา ต่อมาเฉลิมยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสดุาวดี พระพ่ีนางเธอองค์ใหญ่ในรัชกาลท่ี 1 

                                                                                 
79  ชยั เรืองศิลป์, ประวัตศิาสตร์ในสมัย พ.ศ.2352-2453 : ด้านสังคม (กรุงเทพฯ: เรืองศิลป์, 2519), 

278. 
80  คณะกรรมการจดังานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 31.  
81  สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เร่ือง ตาํนานวงัเก่า, 17. 
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บริเวณโดยรอบเป็นสวนผลไม้ ได้แก่ สวนมงัคุด ถัดไปเป็นสวนลิน้จ่ีซึ่งอยู่ติดกัน ทัง้นีบุ้ตรชาย-
หญิงของท่านสาได้ถวายตวัเข้ารับราชการกบัสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุทัง้ 4 คน ได้แก่ 

1.พระยาสริุยอภยั (ทองอิน)  วา่ราชการเมืองนครราชสีมา 
2.พระยาอภยัสริุยะ (บญุเมือง) รับราชการ ณ เมืองนครราชสีมา 
3.หลวงนายฤทธ์ิ (ทองจีน)  ร่วมในคณะทตูไปเมืองจีนปลายสมยักรุงธนบรีุ 
4.ทองคํา    เป็นบตุรสาวคนเดียว ถวายตวัเข้ารับราชการฝ่ายใน 

    ในพระราชวงัหลวง82 
พระประยูรญาติอีกองค์ คือ ท่านแก้ว หรือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ พระพ่ี

นางองค์รอง มิประสงค์จะเข้ารับราชการกับพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้อาศัยเรือนแพอยู่หน้าวัด
กลัยาณมิตร ยา่นชมุชนจีน จนกระทัง่สิน้ ตอ่มาบริเวณท่ีตัง้เรือนแพรัชกาลท่ี 4 โปรดเกล้าฯให้สร้าง
หอไตร วดักลัยาณมิตร83 

ลักษณะของพืน้ท่ีบริเวณฝ่ังคลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่ในสมัยกรุงธนบุรีนี ้
นอกจากหลกัฐานท่ีกล่าวไว้ในตํานานวงัเก่าของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพแล้ว ยงัมี
ปรากฏอยู่ในแผนท่ีจารชนพม่าท่ีแสดงภาพ “ตวักรุงธนบรีุ” แผนท่ีพม่าฉบบันีเ้ป็นแผนท่ีท่ีวาดด้วย
สีฝุ่ นลงบนแผ่นกระดาษขนาดใหญ่ราว 3x6 ฟุต มีสีสนัสวยงาม บอกผงัเมืองและจุดสําคญัต่างๆ 
ไว้ เช่น ภาพของโรงช้างสําคญั 3 เชือก แสดงอยู่ในบริเวณติดกําแพงเมืองด้านฝ่ังตะวนัตกทางทิศ
เหนือของเมือง ส่วนอีก 1 เชือกยืนโรงอยู่ทางเมืองฝ่ังตะวนัออกตรงข้ามพระราชวงัชัน้นอกของ
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุ ภาพวาดแผนท่ีของพม่าฉบบันี ้น่าจะเขียนขึน้ก่อน พ.ศ.2319 เพราะยงั
แสดงภาพของนางพญาช้างเผือกท่ียงัยืนโรงอยู ่ซึง่ช้างเผือกในสมยัสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุมีเพียง
เชือกเดียว คือ นางพญามงคลเศวตคชสารศรีเมือง ซึ่งล้มลงเม่ือปีวอกอฐัศก (จ.ศ.1138 (พ.ศ.
2319)) ซึง่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุมีพระราชดํารัสให้ฝังไว้ ณ วดัสําเพ็ง84 นอกจากนัน้ในแผนท่ีนี ้
ยงัแสดงกําแพงเมืองล้อมรอบพระนครทัง้ส่ีด้าน บริเวณคลองคเูมืองด้านฝ่ังตะวนัตกซึ่งมีให้เห็น
เพียงบางสว่นนัน้ มีเคร่ืองหมายชีไ้ปทางคลองบางกอกน้อย เขียนข้อความกํากบัว่า “ทางไปสสุาน
และอูเ่ก็บเรือ”85 

                                                                                 
82  กรมศิลปากร, ราชสกุลวงศ์ (พระนคร: โรงพิมพ์พระจนัทร์, 2512), 4-5. 
83  อนุสรณ์หม่อมหลวงเรณู อศิรางกูร ราชสกุล-อสิรางกูร (พระนคร: เรือนแก้วการพิมพ์, 2518), 24. 
84  พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจมิ) จดหมายรายวันทัพ, อภนิิหารบรรพ

บุรุษ และเอกสารอื่นๆ, 112. 
85  สริุนทร์ มขุศรี. “กรุงธนบรีุในแผนท่ีพมา่,” ศลิปวัฒนธรรม 21, 9 (กรกฎาคม 2543), 69. 
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ชุมชนกรุงธนบุรี ภายหลงัสงครามพม่า ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเมืองธนบรีุมีน้อยมาก 
ครัน้เม่ือพระเจ้ากรุงธนบรีุมาย้ายมาตัง้เมืองธนบรีุ ทําให้มีคนอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานมากขึน้ โดย
จากเมืองเดมิท่ีแทบจะปราศจากร้างผู้คนกลายเป็นเป็นชมุชนท่ีเตบิโตขึน้อย่างชดัเจน จากพระราช
พงศาวดารตา่งบนัทกึวา่กลุม่คนท่ีเข้ามาอาศยัในกรุงธนบรีุมีหลากหลายเชือ้ชาต ิวฒันธรรม ทัง้คน
ไทยและชาวตา่งชาต ิสามารถสรุปความได้ดงันี ้

 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงชมุชนตา่งชาตท่ีิอพยพมาอยูใ่นกรุงธนบรีุในปีพ.ศ.2310-232286 
ลาํดับ กลุ่มชน เหตุผลการอพยพ บริเวณที่ตัง้ถิ่นฐาน จาํนวน 

(คน) 
1 ชาวโปรตเุกส 

   
ติดตามมาจากอยธุยา ริมคลองบางกอกใหญ่ บริเวณ

บ้านกฎีุจีน 
 

ป ร ะ ม า ณ 
400 คน 

2 ชาวจีน 
- กลุม่พระยาราชา
เศรษฐี 

 
ติดตามมาจากอยธุยา 

ริ ม แ ม่ นํ ้า เ จ้ า พ ร ะ ย า ฝ่ั ง
ต ะ วั น อ อ ก  บ ริ เ ว ณ ท่ี ตั ้ง
พระบรมมหาราชวังในปัจจุบัน 
(ต่อมารัชกาลท่ี 1 โปรดให้ย้าย
ไปยงันอกกําแพงเมืองด้านใต้ท่ี
สําเพง็) 

 

3 ชาวมอญ 
- กลุม่ท่ี 1 
 
 
 
 
-  กลุม่ท่ี 2  
กลุม่เจ้าพระยาเจ่ง 
 

 
ติดตามมาจากอยธุยา 
 
 
 
 
ขอพึง่พระบรมโพธิสมภาร 
พ.ศ.2317 
 

 
ฝ่ังตะวันตก  - ริมคลองมอญ 
คลองบางกอกใหญ่ 
ฝ่ังตะวนัออก – บริเวณวดัชนะ
สงคราม สะพานมอญ สะพาน
มอญส่ีกัก๊พระยาศรี 
สามโคก นนทบรีุ 

 

                                                                                 
86  เก็บความจาก เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 1 (พระนคร: องค์การค้าของครุุ

สภา, 2503), 11-12., ญงั ปัปติสท์ ปาลเลกวัซ์, เล่าเร่ืองกรุงสยาม, แปลโดย สนัต์ ท.โกมลบตุร (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 
2549), กรมศิลปากร, 470 ปี แห่งมิตรสัมพันธ์ระหว่างไทยและโปรตุเกส (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2528), ฉตัรา
ภรณ์ พิรุณรัตน์, “พฒันาการของบางกอกฝ่ังตะวนัตก พ.ศ.2325-2369”, 48-50., 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงชมุชนตา่งชาตท่ีิอพยพมาอยูใ่นเมืองธนบรีุในปีพ.ศ.2310-2322 (ตอ่) 
ลาํดับ กลุ่มชน เหตุผลการอพยพ บริเวณที่ตัง้ถิ่นฐาน จาํนวน 

(คน) 
4 ชาวเขมร 

-  กลุม่ชาวเขมร
มสุลิม หรือแขกจาม 

 
ติดตามมาจากอยธุยา 

สมยัธนบุรีไม่มีหลกัฐานว่าอยู่ท่ี
ใด แต่สมยัรัชกาลท่ี 1 โปรดให้
อ ยู่ น อ ก กํ า แ พ ง เ มื อ ง ด้ า น
ตะวนัออกท่ีบ้านครัว 

 

5 ชาวลาว 
- กลุม่ท่ี 1  
ลาวหวัเมืองล้านนา 
(ลาวพงุดํา) ลาวหวั
เมืองล้านช้าง (ลาว
พุงขาว )  ลาวโซ่ ง 
ลาวภคูรัง 
- กลุม่ท่ี 2 
เจ้านนัทเสน เจ้าอิน
ทรวงศ์ เจ้าอนวุงศ์ 
 

 
ขอพึง่พระบรมโพธิสมภาร 
 
 
 
 
ถูกกวาดต้อนมาจากเวียง
จนัทร์ พ.ศ.2322 

 
ให้ลาวพุงดําอยู่ ในกรุงธนบุรี 
บ้ านช่ า งหล่อและบาง ย่ี ขัน 
นอกนัน้ให้ไปอยู่สระบุรีและหัว
เมืองตา่งๆ  
 
บางย่ีขัน และสระบุรี ส่วนลาว
ทรงดําให้ไปอยูท่ี่เพชรบรีุ 

 
หม่ืนคน 
 
 
 
 
หลายหม่ืน
คน แตต่าย
และบาดเจ็บ
ระหวา่งทาง 

6 ชาวญวณ 
- กลุม่องเชียงชนุ 

 
ขอพึง่พระบรมโพธิสมภาร 
 

 
ริ ม แ ม่ นํ ้า เ จ้ า พ ร ะ ย า ฝ่ั ง
ตะวนัออกใกล้ๆ กบัชมุชนจีน 
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3.5 ธนบุรี ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325 - 2394) 
     การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ในปีพ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุา

โลกมหาราช ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณพืน้ท่ีริมแม่นํา้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออกเป็นราช
ธานี ด้วยทรงพระราชดําริว่ากรุงธนบุรีฝ่ังตะวนัออกมีชยัภมูิดีกว่า ด้วยเป็นท่ีโค้งแหลมมีลําแม่นํา้
เป็นขอบเขตอยู่กว่าคร่ึง หากข้าศึกยกมาติดถึงชานพระนครก็จะต่อสู้ ป้องกนัได้ง่ายกว่า สมเด็จฯ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพมีพระวินิจฉัยว่า87 เมืองอกแตกอย่างเมืองธนบุรีหาได้สร้างโดย
ปราศจากการพิจารณาไม่ บางทีอาจด้วยเหตเุพราะเมืองท่ีมีแม่นํา้ผ่ากลางเมืองมีมาแต่โบราณ 
เช่น เมืองพิษณุโลก เมืองเพชรบูรณ์ เมืองสรรคบุรี เมืองสุพรรณบุรี เป็นต้น เพราะมีประโยชน์
บางอย่าง เช่น อาจเอาพาหนะสําหรับใช้ทางนํา้รักษาไว้ในเมืองได้ไม่ให้เป็นอนัตราย เม่ือมีข้าศึก
มาประชิดเมือง อย่างในคราวศึกพระเจ้ามงัลองยกทพัพม่ามาตีกรุงศรีอยธุยา กองทพัพม่ามาถึง
ชานพระนคร กรุงศรีอยธุยาไม่มีท่ีไว้เรือ เรือทัง้ปวงทัง้เรือหลวงและเรือสินค้าของราษฎรโดนข้าศกึ
เผาเรือเสียเกือบหมด หากพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก รัชกาลท่ี 1 ทรงทราบว่า เมือง
ท่ีตัง้สองฟากแมนํ่า้ไว้กลางเมือง เวลาสู้ มีแตเ่สียเปรียบข้าศกึ เวลาศกึทางด้านไหนสง่กําลงัถึงกนัก็
ไมส่ะดวก แมนํ่า้ท่ีกรุงธนบรีุและกว้างและลกึกวา่เมืองพิษณโุลกท่ียงัพอทําสะพานข้ามได้ พระองค์
จงึโปรดให้ย้ายเมืองไปยงัฟากตะวนัออก ถึงจะอยูต่รงข้ามกนัคัน่กนัเพ่ือแมนํ่า้ แตช่ยัภมูิผิดกนัด้วย
อยู่หัวแหลมได้แม่นํา้เป็นคูเมืองสองด้าน พืน้ท่ีทางด้านตะวนัออกพ้นคูเมืองไปก็เป็นทะเลตม88 
เหตผุลสําคญัในการย้ายราชธานีมายงัฝ่ังตะวนัออกสามารถสรุปได้ดงันี ้89 

ความเหมาะสมทางด้านยุทธศาสตร์ กล่าวคือ พืน้ท่ีฝ่ังตะวันออกมีลักษณะเป็น
หวัแหลมโอบรอบล้อมสามด้านและยงัมีคลองคเูมืองธนบรีุเป็นดา่นป้องกนัดา่นแรก หากขดุคเูมือง
และป้อมปราการรอบเมืองจะสามารถป้องกนัข้าศกึได้มากกว่า สว่นนอกคเูมืองเป็นทะเลตมยากท่ี
ข้าศกึจะบกุมาประชิดเมือง 

                                                                                 
87 สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เร่ืองตาํนานวังเก่า, 3-4. 
88 ในตอนแรกพระองค์จะทรงสร้างสะพานช้าง คือ สะพานก่ออิฐทอดไม้เหลี่ยมเป็นพืน้ ไว้ให้ช้างข้ามผ่านคู

พระนครด้านทิศตะวนัออก แต่พระพิมลธรรมวดัโพธารามได้ห้ามไว้ ดู เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร 
รัชกาลที่ 1, 75-76. 

89 แน่งน้อย ศกัด์ิศรี ณ พิศร กฤตติกากลุ และดรุณี แก้วม่วง, พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), 11-1, อ้างถึงใน สวรรค์ ตัง้ตรงสิทธิกุล, กรุงเทพฯ ไม่มีพิพิธภัณฑ์

กรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: พิฆเณศ พริน้ติง้ เซน็เตอร์, 2545), 26. 
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ความเหมาะสมทางด้านสภาพพืน้ท่ี เน่ืองด้วยทางฝ่ังตะวนัตกของกรุงธนบรีุเป็นฝ่ังโค้ง
ของแมนํ่า้ท่ีไหลเช่ียวจากทางเหนือ ทําให้ตลิง่ทรุดพงัเร็วกวา่ฝ่ังตะวนัออก 

ความเหมาะสมในการพัฒนาเมือง เน่ืองจากการใช้ท่ีดินทางฝ่ังตะวันตกมีความ
หนาแน่นมากกว่า โดยเฉพาะบริเวณทางตอนใต้ซึง่เป็นเขตพระราชวงั ในขณะท่ีฝ่ังตะวนัออกเป็น
พืน้ท่ีใหม่ซึ่งมีชุมชนชาวจีนและญวน ซึ่งโปรดเกล้าฯให้ย้ายแล้วก็จะได้พืน้ท่ีกว้างใหญ่ สามารถ
สร้างพระนครให้เป็นศนูย์กลางท่ียิ่งใหญ่เทียบเท่ากรุงศรีอยธุยาได้ 

ในการสร้างพระนครพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชาเศรษฐีและพวกจีนท่ีตัง้ถ่ิน
ฐานอยู่ก่อนย้ายไปตัง้บ้านเรือน ณ ท่ีสวน ตัง้แต่คลองวดัสามปลืม้จนถึงคลองวดัสามเพ็ง แล้วจึง
สร้างพระราชมณเฑียรสถานเพ่ือเป็นราชธานีแห่งใหมแ่ห่งราชวงศ์จกัรี90 ดงัความวา่  

 
พระยาธรรมาธิกรณ์ (บญุรอด) และพระยาวิจิตรนาวีเป็นแม่กองคมุไพร่พลช่าง

และไพร่ไปวดักะท่ีสร้างพระนครใหม่ข้างฝ่ังตะวนัออก ได้ตัง้พิธียกเสาหลกัเมือง เม่ือ ณ วนั
อาทิตย์ เดือนหกขึน้สิบค่ํา ฤกษ์เวลาย่ํารุ่งแล้ว 54 นาที พระราชวงัใหม่ให้ตัง้ในท่ีซึง่พระยา
ราชาเศรษฐีและพวกจีนอาศยัตัง้บ้านเรือนอยู่แต่ก่อน โปรดให้พระยาราชาเศรษฐีและพวก
จีนย้ายไปตัง้บ้านเรือนอยู่ ณ ท่ีสวน ตัง้แต่คลองวดัสามปลืม้ไปจนถึงคลองวดัสามเพ็งแล้ว 
จึง่ได้ฐาปนาสร้างพระราชนิเวศน์มณเทียรสถาน ล้อมด้วยปราการระเนียดไม้ไว้ก่อน พอเป็น

ท่ีประทบัอยูค่วรแก่เวลา91  
 

จากนัน้จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีปราบดาภิเษกเสด็จเถลิงถวลัยราชสมบตัิเป็น
พระปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จกัรี ณ พระราชมณเฑียรท่ีสร้างขึน้ใหม่และโปรดเกล้าฯให้สร้างพระ
นครตอ่ให้บริบรูณ์ การสร้างพระนครใหมเ่ร่ิมในปีพ.ศ.232592 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุา
โลกมหาราชทรงมีพระราชปณิธานท่ีจะทํานบุํารุงพระนครให้รุ่งเรืองเหมือนครัง้บ้านเมืองยงัดี การ
สร้างพระนครใหม่มีการก่อสร้าง 2 ระยะ คือระยะแรก ยงัคงรักษากรุงธนบุรีไว้เป็นท่ีมัน่ แต่ย้าย
พระราชวงัหลวงและสถานท่ีสําคญัต่างๆ ทางราชการมาท่ีพระนครฝ่ังตะวนัออก ระยะสอง ขดุคู
เมืองขยายพระนครด้านทิศตะวนัออกแต่ฝ่ังเดียวแล้วรือ้กําแพงกรุงธนบุรีฝ่ังตะวนัตก คงรักษาไว้

                                                                                 
90 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 1, 11-12., พระราชพงศาวดารฉบับพระ

ราชหตัถเลขา, 695. 
91 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 1, 11. 
92  เร่ืองเดียวกนั, 13-14. 
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แต่ท่ีริมแม่นํา้เป็นเข่ือนหน้าพระนครท่ีสร้างใหม่ และให้รือ้พระราชวงัสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุเสีย
กึ่งหนึง่ คงเหลือแตกํ่าแพงสกดัชัน้ในและใช้เป็นท่ีประทบัของพระราชวงศ์ชัน้สงูตอ่มา93  

สําหรับการสร้างพระนครในฝ่ังตะวนัออกนัน้ โปรดเกล้าฯ ให้รือ้ซากป้อมบางกอกเดิม
กบักําแพงเมืองธนบรีุฝ่ังตะวนัออกเพ่ือขยายกําแพงเมืองและคพูระนครใหม่ให้กว้างขวางออกไป 
เกณฑ์เขมร 10,000 เข้ามาขดุคพูระนครใหมต่ัง้แตบ่างลําพตูลอดมาออกแมนํ่า้ข้างใต้เหนือวดัสาม
ปลืม้ (วดัจกัรวรรดิราชาวาส) หรือท่ีเรียกว่าคลองโอ่งอ่าง ยาว 85 เส้น 13 วา กว้าง 10 วา ลึก 5 
ศอก พระราชทานนามว่า “คลองรอบกรุง” แล้วขดุคลองขนาดเล็ก (คลองหลอด) เช่ือมคพูระนคร
เดิมและคพูระนครใหม่ (คลองขนาดเล็ก 2 คลองท่ีขดุในคราวนัน้ ปัจจุบนัเรียกว่าคลองหลอดวดั
เทพธิดาและคลองหลอดวดัราชบพิธ) และขดุคลองใหม่เหนือวดัสะแก (วดัสระเกศวรมหาวิหาร) 
อีกคลองหนึ่ง พระราชทานนามว่า “คลองมหานาค”94 เพ่ือเป็นเส้นทางติดต่อกับพืน้ท่ีด้าน
ตะวนัออกของพระนคร และเป็นท่ีสําหรับประชาชนลงเรือไปประชมุเลน่เพลงและสกัวาในเทศกาล
ฤดนํูา้ เหมือนอย่างครัง้กรุงศรีอยธุยากรุงเก่า เม่ือขดุคลองมหานาคแล้ว พระราชทานนามวดัใหม่
ว่า วดัสระเกศ ครัน้ขดุคลองและตระเตรียมอิฐปนูและตวัไม้สําหรับก่อสร้างพระนครพร้อมแล้ว จึง
โปรดเกล้าฯ ให้เกณฑ์ลาวเวียงจนัทร์ และปักปันหน้าท่ีทัง้ข้าราชการในกรุงและหวัเมืองช่วยคมุไพร่
ขดุรากก่อกําแพงรอบพระนครและสร้างป้อมไว้เป็นระยะห่าง 10 เส้นบ้าง ไม่ถึง 10 เส้นบ้าง รอบ
พระนคร95 นอกจากแมนํ่า้และคลองจะเป็นเส้นทางสญัจรท่ีสําคญัในพระนครแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนดินและถนนอิฐเรียงตะแคงตามแบบ
กรุงศรีอยธุยาเพ่ือใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางบก ถนนท่ีสร้างในรัชกาลนี ้ได้แก่ ถนนจกัรวรรดิวงั
หลวง ถนนจักรวรรดิวังหน้า ถนนเสาชิงช้า ถนนท่าช้างวังหลวง ถนนพระจันทร์ ถนนหน้าวัด
มหาธาต ุถนนหน้าโรงไหม ถนนท่าขนุนาง ถนนสามเพ็ง 

สําหรับพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกนัน้ พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 
1 โปรดให้รือ้กําแพงเมืองลงแล้ว ก็ไม่ปรากฎสิ่งใหม่ทดแทน หากมีการนําอิฐไปใช้ในการก่อสร้าง

                                                                                 
93 สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เร่ืองตาํนานวงัเก่า, 6. 
94  กรมหลวงนรินทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจาํของกรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ.2310-2381) และ

พระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์
พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบษุบากร, วดัเทพศรินทราวาส วนัท่ี 26 
มีนาคม พ.ศ.2526), 22. 

95  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 1, 74-75. 
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พระนครใหม่ เช่นเดียวกับโปรดให้เลกไพร่หัวเมืองไปรือ้อิฐกําแพงกรุงเก่าส่งมา96 เพ่ือเป็นการ
ประหยดัรายจ่าย 

กรุงรัตนโกสินทร์เม่ือแรกสร้างมีกําแพงพระนครและคพูระนครยาว 177 เส้น 9 วา (7.2 
กิโลเมตร) มีเนือ้ท่ีภายในกําแพงพระนคร 2,589 ไร่ กําแพงพระนครสูงประมาณ 7 ศอก (3.60 
เมตร) หน้าประมาณ 5 ศอก (2.70 เมตร) มีประต ู63 ประตเูป็นประตใูหญ่ 16 ประต ูขนาดกว้าง
ประมาณ 8 ศอก (4.20 เมตร) สงูประมาณ 9 ศอก (4.50 เมตร) ประตเูล็กหรือช่องกุด 47 ประต ู
ขนาดกว้างประมาณ 5 ศอก (2.70 เมตร) สงูประมาณ 4 ศอก (2.40 เมตร) สําหรับป้อมปราการท่ี
สร้างขึน้นัน้ มีจํานวน 14 ป้อม คือ ป้อมพระสเุมรุ ป้อมยคุนธร ป้อมมหาปราบ ป้อมมหากาฬ ป้อม
หมูทลวง ป้อมเสือทยาน ป้อมมหาไชย ป้อมจักรเพชร ป้อมผีเสือ้ ป้อมมหาฤกษ์ ป้อมมหายกัษ์ 
ป้อมพระจนัทร์ ป้อมพระอาทิตย์ และป้อมอิสนิธร97  

สําหรับพระราชวงับวรสถานมงคลสร้างบริเวณพระบรมมหาราชวงัขึน้มาจากวดัสลกัไป
จนจดคพูระนครด้านทิศเหนือ ดงัความวา่ 

 
 จึงมีพระราชโองการให้สมเด็จพระอนชุาธิราชเป็นมหาอปุราชกรมพระราชวงับวร

สถานมงคลว่าราชการพระนครก่ึงหนึ่งดงัโบราณจารีตราชประเพณีมหากษัตราธิราชเจ้าแต่
ก่อนมา และสมเด็จพระพทุธเจ้าอยู่หวักรมพระราชวงับวรก็ให้ฐาปนาพระราชนิเวศน์ขึน้ใหม่

ใกล้คฤหฐานท่ีเดมิตัง้เป็นพระราชวงัหน้า 98  
 
พระราชวงับวรสถานมงคลท่ีสร้างขึน้มาในคราวนัน้มีกําแพงล้อมรอบพร้อมด้วยป้อม

ปืนรายรอบกําแพง 10 ป้อม  
พระราชวงับวรสถานพิมขุตัง้อยู่ท่ีวงับริเวณสวนลิน้จ่ี ซึ่งเป็นนิเวศน์สถานท่ีสมเด็จเจ้า

ฟ้ากรมพระยาเทพสดุาวดี พระพ่ีนางองค์ใหญ่ในรัชกาลท่ี 1 ทรงสร้างขึน้แล้วประทานแก่เจ้าฟ้า
ทองอินพระโอรสองค์ใหญ่ ต่อมาเจ้าฟ้าทองอินเม่ือเป็นพระยาสริุยอภยั เจ้าเมืองนครราชสีมามี
ความดีความชอบยกทัพปราบจลาจล จึงโปรดให้สถาปนาพระยาสุริยอภัยเป็นสมเด็จพระเจ้า
หลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอนรัุกษ์เทเวศร์ พระองค์ทรงรับราชการสําคญัหลายครัง้ ครัง้สําคญัคือ 
ได้ชยัชนะจากศกึปากพิงในสงครามเก้าทพัในการรบพมา่ทางเมืองนครสวรรค์และพิษณโุลก ศกึใน
                                                                                 

96  เร่ืองเดียวกนั, 22. 
97  ปัจจบุนัเหลืออยูเ่พียงสองป้อม คือ ป้อมพระสเุมรุและป้อมมหากาฬ 
98  พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหตัถเลขา, 698. 
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ครัง้นัน้ พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เล่ือนพระยศ
เป็นกรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ดํารงพระเกียรติยศในท่ีกรมพระราชวงับวรสถานพิมขุสืบมา99 ดงันัน้
พระราชวงับวรสถานพิมขุในสมยันีจ้ึงเป็นช่ือเรียกของพระราชวงัหลงัหรือวงัหลงั ซึง่หมายความว่า
เป็นท่ีประทบัของกรมพระราชวงับวรสถานพิมขุ 

เม่ือแรกสร้างพระนคร พระบรมมหาราชวงั พระราชวงับวรสถานมงคลเสร็จเรียบร้อย
แล้วทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปีพ.ศ.2328 และให้จดัการสมโภชพระ
นครเป็นเวลา 3 วนั หลงัจากเสร็จการสมโภชพระนครแล้ว จงึพระราชทานนามพระนครใหม่ให้ต้อง
กบันามพระพทุธมหามณีรัตนปฎิมากรวา่ “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสนิทร์ มหินทรายธุยา มหา
ดิลกภพนพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สกักะทิตติย
วิษณกุรรมประสทิธ์ิ”100  

ในคราวนัน้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสรุสิงหนาท กรมพระราชวงับวรสถานมงคลทรง
มีพระราชศรัทธาให้ปฏิสงัขรณ์วดัสลกั ซึ่งอยู่ริมพระราชวงับวรสถานมงคล และพระราชทานนาม
วา่ วดันิพพานาราม101 ตอ่มารัชกาลท่ี 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามให้ใหม่ว่า วดั
พระศรีสรรเพ็ชญ แล้วเปล่ียนเป็นวัดมหาธาตุ  สําหรับบริเวณหน้าวัดมหาธาตุระหว่าง
พระบรมมหาราชวงัและและพระราชวงับวรสถานมงคลเป็นท้องทุ่งรกชัฏ คราวหน้านํา้เซาะขัง 
คราวฤดแูล้งเป็นท่ีสร้างพระเมรุสําหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบรมวงศานวุงศ์ จึงเรียกกนั
วา่ “ทุ่งพระเมรุ”  

อาณาเขตของกรุงรัตนโกสินทร์ฝ่ังตะวันตกหรือพืน้ที่ ธนบุรี หลังจากท่ี
พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 โปรดให้รือ้กําแพงเมืองธนบุรีเดิมทางฝ่ัง
ตะวันตกลง ไม่ปรากฎอาณาเขตของบริเวณฝ่ังธนบุรีอย่างแน่ชัด สันนิษฐานว่าในบริเวณฝ่ัง
ตะวนัตกไม่น่าจะแตกต่างจากเดิมไปสกัเท่าใดนกั ยงัคงอาศยัอยู่ท่ีเดิม โดยวงัทางฝ่ังตะวนัตกท่ี
สร้างในสมยัรัชกาลท่ี 1 ได้แก่ พระราชวงัเดิมของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระนิเวศน์เดิมของ

                                                                                 
99  วิกลัย์ พงศ์พนิตานนท์, “วงัหลงั-ฝ่ังธน”, 7. 
100 ในรัชกาลที่ 4 ทรงแปลงสร้อยท่ีว่า บวรรัตนโกสินทร์ เป็นอมรรัตนโกสินทร์ นอกนัน้ให้คงไว้ตามเดิม ดู

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 1, 105. 
101 เร่ืองเดียวกนั, 87-88., ในรัชกาลท่ี 5 ทรงปฏิสงัขรณ์วดันีด้้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระ

บรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมงกุฎราชกุมาร ซึ่งเสด็จสวรรคตในพ.ศ.2437 จึงทรงโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามวดัใหมเ่ป็น วดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎ์ิ 
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รัชกาลท่ี 1 พระราชวงัหลงั102 วงัสวนมงัคดุ103 วงับ้านปนู104 นอกจากพระราชวงัและวงัเจ้านายท่ี
สร้างขึน้ใหม่และมีอยู่เดิมแล้ว เจ้านายองค์สําคญัในรัชกาลท่ี 1 ได้ตัง้บ้านเรือนกระจายอยู่สองฝ่ัง
แมนํ่า้เจ้าพระยา ซึง่ท่ีตัง้ของวงัของเจ้านายองค์สําคญัได้วางตวัตอ่เน่ืองกนัไปตัง้แตท่างตอนใต้ถึง
ทางตอนเหนือ คือ จากปากคลองบางกอกใหญ่เป็นพระราชวงัและท่ีประทบัของพระราชโอรสและ
พระบรมวงศานวุงศ์ เช่น กรมพระราชวงับวรสถานพิมขุ สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวง
อิศรสนุทร (พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั) สมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนา
นุรักษ์ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรม
หลวงธิเบศร์บดินทร์ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนิเรนทร์รณเรศ เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้
เจ้านายองค์สําคญัตา่งๆ ได้ควบคมุและดแูลความเรียบร้อยของพืน้ท่ีฟากตะวนัตก  

                                                                                 
102  ตัง้อยู่ที่ตําบลสวนลิน้จ่ี ปากคลองบางกอกน้อย แต่เดิมเคยเป็นท่ีของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสดุา

วดี พระพ่ีนางองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ซึ่งมีพระโอรสทรงปฎิบติัราชการครัง้ธนบรีุ
ถึง 3 พระองค์ หนึ่งในนัน้คือ พระราชวงัหลงั (พระองค์ใหญ่) ได้เป็นพระยาสริุยอภยั สมเด็จฯพระยาดํารงราชนภุาพ
สนันิษฐานวา่บางทีสมเดจ็พระพ่ีนางพระองค์นัน้ทรงให้สวนลิน้จ่ีประทานแก่กรมพระราชวงัหลงัให้ตัง้นิเวศน์สถาน เพราะ
ปรากฎในพงศาวดารว่า เม่ือเกิดจราจลมนกรุงธนบรีุ ครัง้พระยาวรรค์มาตีพระยคร กรมพระราชวงัหลงัยกทพัเข้ามาจาก
เมืองนครราชสีมา มาตัง้ท่ี พระนิเวศน์สถานเดิม” พระยาสรรค์ยใุห้เจ้ารามลกัษณ์ไปรบกบักรมพระราชวงัหลงั กองทพัเจ้า
รามลกัษณ์ไปตัง้ท่ีบ้านปนู และวางคนโอบรอบถึงวดับางหว้าน้อย (วดัอมรินทรารามปัจจบุนั) หมายจะไหม้พระนิเวศน์ 
สสานของกรมพระราชวงัหลงั ตามความท่ีปรากฎบ่งว่า ขณะนัน้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสดุาวดีประทบัท่ีสวนมงัคดุ 
กรมพระราชวงัหลงัเส็จอยู่ที่สวนลิน้จ่ี ตัง้ค่ายรักษาทัง้สองแห่ง ฤาชกัแนวค่ายตลอดถึงกนั ด้วยพระนิเวศน์สถานทัง้สอง
แหง่เกือบจะตอ่ติดกนัไมห่า่ง ตอนปลายรัชกาลท่ี 1 เม่ือกรมพระราชวงัหลงัเสด็จทิวงคตแล้ว พระราชวงัหลงัแบ่งออกเป็น 
4 วงั ด ูสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เร่ืองตาํนานวังเก่า, 10-12. 

103  วงัสวนมงัคดุเป็นพระนิเวศน์สถานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสดุาวดีเม่ือกรุงธนบรีุเป็นราชธานี 
ต่อมาเม่ือสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ได้เสด็จเข้าไปประทบัอยู่ในพระราชวงัหลวง จึงประทานพระนิเวศน์สถานท่ีจําบลสวน
มงัคดุให้เป็นวงัเจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรรณเรศร์ ซึง่เป็นพระโอรสองค์น้อยเสด็จประทบัต่อมา เม่ือเจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทร
รณเรศร์สิน้พระชนม์แล้ว หม่อมเจ้าในกรมอยู่วงัต่อจนถึงรัชกาลท่ี 3 ปรากฎว่าปีที่ 6 ของรัชกาลท่ี 3 วงัสวนมงัคดุทรุด
โทรมมาก เจ้าฟ้ากรมขนุอิศรานรัุกษ์ทรงซือ้และย้ายไปประทบัท่ีวงัใหม่ ประทบัได้ 1 ปีก็สิน้พระชนม์ กรมหม่ืนเทวานรัุกษ์ 
พระโอรสองค์ใหญ่ได้ครอบครองตอ่มา แตน่ัน้หมอ่มเจ้าในกรมขนุอิศรานรัุกษ์ก็อยู่ต่อมา มกัเรียกว่า “วงักรมเทวา” แต่หา
ได้มีเจ้านายพระองค์อ่ืนเสด็จไปประทับ ปัจจุบนัยังมีกําแพงวังปรากฎอยู่, ดู สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เร่ืองตาํนานวังเก่า, 17-18. 

104  วงับ้านปนูเป็นวงัท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 1 เป็นท่ีประทบัของพระองค์เจ้าขนุเณร อนัเป็นพระอนชุาต่าง
ชนนีกบัพระราชวงัหลวัง รัชกาลท่ี 1 โปรดให้สร้างเพ่ือพระราชทานแก่พระองค์เจ้าขนุเณรเม่ือเป็นนายกองโจรครัง้รบพม่า
ที่ลาดหญ้า วงับ้านปนูอยู่ระหวา่งวงัเจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรรณเรศร์กบัเขตวดัระฆงั ปัจจบุนัยงัมีทางเดินเรียกวา่ตรอกเจ้า
ขนุเณรปรากฎอยู่  ด ูสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เร่ืองตาํนานวังเก่า, 18-19. 
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นอกจากวงัเจ้านายสําคญั 5 วงัข้างต้นแล้ว ยงัมีบ้านขนุนางอยู่ถดัเข้าไปในลําคลอง
สายใหญ่ เช่น บริเวณเหนือคลองมอญขึน้ไปเป็นบ้านพระยาธรรมาธิกรณ์ (บญุรอด บณุยรัตพนัธุ์ 
ตอ่มาเป็นเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราชในรัชกาลท่ี 1) หรือบริเวณวดัเครือวลัย์วรวิหารในปัจจบุนั เรือน
แพของเจ้าขรัวเงิน พระภสัดาท่านแก้วหรือกรมพระศรีสดุารักษ์ สมเด็จพระพ่ีนางพระองค์รองใน
รัชกาลท่ี 1 ท่ีปากคลองบางกอกใหญ่ ตรงวดักลัยาณมิตรในปัจจบุนั105 ประชาชนส่วนใหญ่ทัง้ท่ี
เป็นไทยและชาวต่างชาติยงัคงปลูกบ้านเรือนและลอยแพตามเรือกสวนริมคลองต่างๆ ท่ีอาศยั
รวมอยู่เป็นกลุ่มๆ เรียกเขตท่ีอยู่รวมกนัว่าย่าน โดยมีช่ือตามลกัษณะอาชีพของชุมชน เช่น บ้านบุ
ริมคลองบางกอกใหญ่ คนในชุมชนบุขนันํา้พานรอง ทําเคร่ืองทองลงหิน ถาด และเคร่ืองดนตรี 
ฯลฯ คนท่ีบ้านช่างหล่อด้านใต้พระราชวงัหลงัมีอาชีพหล่อพระ ทํารูปหล่อสําริดขาย ชุมชนบ้าน
ขมิน้ทําขมิน้ขาย นอกจากนีย้ังมีพวกแขกอิสลามท่ีแถวเจริญพาศน์ ชาวจีนท่ีกุฎีจีนริมคลอง
บางกอกใหญ่ท่ีตลาดพล ูและพวกโปรตเุกสท่ีวดัซางตาครูสติดกบัตําบลกุฎีจีน ตลาดพลท่ีูปลาย
คลองดา่น เป็นต้น106  

ในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั รัชกาลท่ี 2 เมืองมีการขยายตวั
มากขึน้ โดยโปรดให้ขนุนางท่ีเคยตัง้บ้านเรือนอยู่ท้ายพระบรมมหาราชวงัต้องย้ายออกจากบริเวณ
นัน้ เน่ืองด้วยพระองค์มีพระราชดําริท่ีจะขยายพระบรมมหาราชวังไปจรดวัดโพธ์ิ ทําให้ขุนนาง
เหล่านัน้ต้องย้ายมาอยู่บริเวณสวนกาแฟซึง่เป็นพืน้ท่ีริมนํา้ฝ่ังตะวนัตกติดบ้านกฎีุจีน บริเวณตอน
ใต้ของปากคลองบางกอกใหญ่ ซึง่หนึ่งในขนุนางเหล่านัน้ คือ เสนาบดีตระกลูบนุนาค ทําให้พืน้ท่ี
ทางฝ่ังตะวนัตกบริเวณนัน้มีชมุชนอาศยัอยู่หนาแน่นมากขึน้เป็นลําดบั และพวกตระกลูบนุนาคตัง้
รกรากในบริเวณนีอ้ยา่งตอ่เน่ืองทําให้เป็นเขตอิทธิพลของบนุนาค โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีเสนาบดี
ตระกูลบุนนาคมีอิทธิพลและอํานาจมากในการเมืองการปกครองในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

อาณาเขตของฝ่ังตะวนัตกนีข้ยายไปไกลถึงย่านบางขนุเทียนและถึงย่านบางบอน เม่ือ
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยัโปรดให้ลงโทษพวกครอบครัวข่าท่ีสมคบกบัอ้ายสาเกียด
โง้งก่อกบฎในพ.ศ.2362 ให้ไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้าง ตัง้บ้านท่ีบางบอน107 ซึ่งทําให้ย่านบางบอนดู
เหมือนจะเป็นย่านท่ีห่างไกลจากชุมชนมากท่ีสดุและเป็นเขตแดนของเมืองฟากตะวนัตกตอนใต้ 
                                                                                 

105  ชยั เรืองศิลป์, ประวัตศิาสตร์ไทยสมัย พ.ศ.2352-2453 ด้านสังคม, 30.  
106 ฉตัราภรณ์ พิรุณรัตน์, “พฒันาการของบางกอกฝ่ังตะวนัตก พ.ศ.2325-2369”, 41-42. 
107 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 2 (พระนคร: องค์การค้าของ

ครุุสภา, 2504), 114. 
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สําหรับทางเหนือสดุติดกบัเขตเมืองนนทบุรีคือย่านบางย่ีขนั108  เป็นสวนผลไม้ต่อเน่ืองไปดงัเช่น
สมยัอยธุยา สว่นด้านตะวนัตกเฉียงเหนือมีอาณาเขตถึงบางบําหรุ บางระมาดเป็นสว่นผลไม้นานา
ชนิด เช่นเดียวกบัทางด้านตะวนัตกของเมืองท่ีเป็นสวนผลไม้และทุ่งนาต่อเร่ืองไปจนถึงนครชยัศรี
และสมทุรสาคร109 

จะเห็นได้ว่าพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกถึงจะถกูลดความสําคญัจากศนูย์กลางการปกครองไปยงั
พืน้ท่ีฝ่ังตะวนัออก แตย่งัเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความสําคญั อนัเป็นท่ีตัง้ของเจ้านายพระญาตวิงศ์องค์สําคญั 
บ้านขุนนางคนสําคัญ ย่านของชุมชนหลากเชือ้ชาติวัฒนธรรม และพืน้ท่ีเพาะปลูกและการ
เกษตรกรรมอีกด้วย 

ชุมชนฝ่ังธนบุรี ในช่วงเวลานี ้พืน้ท่ีธนบรีุเป็นท่ีตัง้ถ่ินฐานของกลุ่มเจ้านายเชือ้สาย
จกัรี กลุม่ขนุนาง กลุม่ชมุชนไทย และกลุม่ชนตา่งชาติ (จีน มอญ มสุลิม มลายจูากหวัเมืองทางใต้ 
เขมร ลาว ขา่ และชาวตะวนัตก) จากสงครามคราวเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 และสงครามท่ีเกิดขึน้
อย่างต่อเน่ืองเป็นเหตท่ีุทําให้มีการเคล่ือนไหวของประชากรอย่างกว้างขวาง มีการเปลี่ยนแปลง
รูปลกัษณ์ของสงัคมชุมชน สงัคมเมือง โดยเฉพาะจํานวนประชากรในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
ครอว์ฟอร์ดบนัทึกว่าในปีพ.ศ.2365 ประชากรทัง้สองฟากฝ่ังแม่นํา้มีราวๆ 50,000 คน ซึง่มีจํานวน
ประชากรเบาบางอาจเป็นเหตปัุจจยัหนึ่งท่ีทําให้มีการกวาดต้อนเอาแรงงานต่างชาติเข้ามาหลาย
ครัง้ในสมยัต้นกรุง110  

กลุม่ชนตา่งชาตท่ีิเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในช่วงเวลานีมี้หลายกลุม่ด้วยกนั ได้แก่  
กลุ่มชาวมุสลิม – เป็นกลุ่มชนชาติกลุ่มแรกท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานบริเวณเมืองบางกอก 

คาดว่าน่าจะเข้ามาตัง้แตใ่นสมยัพระนารายณ์ โดยมีแขกมวัร์ชาวตรุกีเป็นเจ้าเมืองบางกอก เกิดท่ี
เมืองบูโอต์111 และน่าจะเป็นชุมชนใหญ่เพราะมีสเุหร่าประจําหมู่บ้าน ชาวมสุลิมเหล่านีอ้าศยัอยู่
ตามแนวคลองบางกอกน้อยประกอบอาชีพค้าขายจนเม่ือเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ท่ี 2 มุสลิมจาก
อยธุยาได้ล่องแพอพยพมาสมทบกบัพวกจอดแพอยู่เดิม ชมุชนมสุลิมจึงขยายตวัขึน้ตามสองฟาก

                                                                                 
108 “เร่ืองท่ี 2 ไมมี่ช่ือเร่ือง” ใน จดหมายเหตุรัชกาลที่ 1, จ.ศ.1156, เลขท่ี 4. 
109  ฉตัราภรณ์ พิรุณรัตน์, “พฒันาการของบางกอกฝ่ังตะวนัตก พ.ศ.2325-2369”, 39. 
110  วิกลัย์ พงศ์พนิตานนท์, “คนกรุงเทพฯ ในยคุต้นกรุงรัตนโกสินทร์,” ศิลปวัฒนธรรม 11, 9 (กรกฎาคม 

2533): 38-103. 
111  กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร เล่ม 29 ภาค 48 จดหมายเหตุราชทูตฝร่ังเศสในแผ่นดิน

สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของครุุสภา, 2511), 184. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

92 
 

 
 

ฝ่ังคลองไปตามแนวคลองจนถึงตลาดพลใูนปัจจุบนั112 ในสมยัธนบุรีมสัยิดต้นสนเป็นเพียงกุฎีท่ี
เดียวท่ีรองรับชาวมสุลิม เม่ือชุมชนมีประชากรมากขึน้ทําให้สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
แคบลงตามลําดบั จึงได้มีการสร้างมสัยิดขึน้อีกหลายหลงั คือ กุฎีขาว (มสัยิดวงัหลวง) (ริมคลอง
บางกอกใหญ่ ตรงข้ามวดัหงส์วนาราม) กะฑีเขียว (บริเวณตลาดพล)ู ตอ่มาในสมยัรัตนโกสินทร์ได้
มีการสร้างมสัยิดวดัน้อยขึน้อีกหลงัหนึ่งแถบวดัเวฬรุาชิน113 ในปีพ.ศ.2334 ชาวมสุลิมตานีถูก
ปราบและกวาดต้อนขึน้มาจากเมืองปัตตานีอีกครัง้ท่ีสอง หลงัจากเคยถกูกวาดต้อนให้ไปอยู่แถบ
ฝ่ังตะวนัออก โดยมีเจ้านายและขนุนางแขกตานีถกูกวาดต้อนมาด้วยในครัง้นี ้และโปรดให้ตัง้ถ่ิน
ฐานอยูบ่ริเวณสี่แยกบ้านแขกเพ่ือให้ขนุนางไทยและมสุลมิฝ่ังธนบรีุคอยควบคมุดแูลอยา่งใกล้ชิด 

กลุ่มชาวตะวันตกอ่ืนๆ – ชาวโปรตเุกสบางสว่นอพยพมาจากอยธุยา โดยสมเด็จพระ
เจ้ากรุงธนบรีุโปรดให้ตัง้บ้านเรือนอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ใกล้กบัพระราชวงัของพระองค์เรียกว่า
กฎีุจีน โดยบริเวณนัน้มีวดัซางตาครูส ซึง่สร้างขึน้ในปีพ.ศ.2312 เป็นศนูย์กลางของชาวโปรตเุกสท่ี
นบัถือนิกายคาทอลิก ในตอนปลายรัชกาลท่ี 2 เร่ิมมีชาวตะวนัตกอ่ืนๆ มาตัง้บ้านเรือนในพระนคร 
คือ นายโรเบิร์ต ฮนัเตอร์ และนายมอร์แกน ชาวองักฤษมาเปิดห้างมอร์แกนแอนด์ฮนัเตอร์ ท่ีริม
แมนํ่า้เจ้าพระยาใกล้วซัางตาครูสท่ีตําบลกฎีุจีน 

กลุ่มชาวมอญ – เป็นกลุ่มท่ีอพยพมาจากกรุงศรีอยธุยาคราวเสียกรุง บางกลุ่มอพยพ
เข้ามาในสมยักรุงธนบรีุและต้นกรุงรัตนโกสินทร์  ในจดหมายเหตกุรมหลวงนรินทรเทวีระบุว่า ใน
สมยัรัตนโกสนิทร์มีชมุชนมอญตัง้อยูริ่มสองฟากของแมนํ่า้เจ้าพระยา พวกมอญท่ีตัง้อยูใ่กล้วดัตอง
ป ุ(วดัชนะสงคราม)114 เป็นไพร่สงักดัในสมเด็จกรมพระราชวงับวรสถานมงคลในรัชกาลท่ี 1 เม่ือ
ครัง้ยงัเป็นเจ้าพระยาสุรสีห์ ในบริเวณนีย้งัมีบ้านขุนนางมอญระดบัสูง คือ บ้านเจ้าพระยามหา
โยธา (ทอเรีย) และตัง้แตริ่มคลองคพูระนครฝ่ังตะวนัออกแถบสะพานมอญ ในปัจจบุนัมีพวกมอญ
ตัง้บ้านเรือนเรียงรายไปจนตลอดสะพานข้ามคลองตลาด จึงเรียกว่า สะพานส่ีกั๊กพระยาศรี115  

                                                                                 
112  ประวัตมัิสยดิต้นสน (กรุงเทพฯ: การพิมพ์ไชยวฒัน์, 2518), 13. 
113  ชาวมสุลิมกลุม่แรกที่ตัง้ถ่ินฐานท่ีฝ่ังตะวนัออกคือกลุม่ใหมท่ี่ถกูกวาดต้อนจากทางใต้ หรือท่ีเรียกว่าแขก

ตานี สมเดจ็พระราชวงับวรฯยกทพัไปปราบหวัเมืองมลายพู.ศ.2329 กวาดต้อนชาวเมืองปัตตานีขึน้มาเป็นจํานวนมากให้
มาตัง้ถ่ินฐานท่ีวดัตองป ุ(วดัชนะสงคราม) ด ูญงั ปัปติสท์ ปาลเลกวัซ์, เล่าเร่ืองกรุงสยาม, 20. 

114  กรมหลวงนรินทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ.2310-2381) 

และพระราชวจิารณ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั, 2. 
115  ประยทุธิ สิทธิพนัธ์, ต้นตระกูลขุนนางไทย (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์กรุงธน, 2505), 135. อ้างถึงใน ฉตั

ราภรณ์ พิรุณรัตน์, “พฒันาการของบางกอกฝ่ังตะวนัตก พ.ศ.2325-2369”, 71. 
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สว่นชาวมอญท่ีเคยตัง้ถ่ินฐานอยู่ในบริเวณนีต้ัง้แตใ่นสมยัธนบรีุแล้ว กลุม่มอญเข้ามาตัง้บ้านเรือน
ท่ีริมคลองมอญ ริมคลองบางกอกใหญ่และท่ีตําบลบางย่ีเรือ ในปีพ.ศ.2358 ชาวมอญเมืองเมาะ
ตะมะอพยพเข้ามาประมาณสี่หม่ืนกว่าคน พระบาทสมเด็จพระพธุเลิศหล้านภาลยัโปรดให้สร้าง
บ้านเรือนอยูท่ี่สามโคก แขวงเมืองปทมุธานี เมืองนนทบรีุ เมืองนครเข่ือนขนัธ์116 และบางสว่นให้อยู่
ในฟากตะวนัตกใกล้วดัลิงขบ หรือวดับวรมงคล ซึง่สถาปนาในรัชกาลท่ี 2 เพ่ือให้เป็นวดัของพระ
มอญและชาวมอญบริเวณนี ้

กลุ่มชาวจีน –  จากตารางท่ี 1 ท่ีกลา่วไปแล้วในสมยัธนบรีุจะเห็นได้ว่ามีชาวจีนท่ีอยู่
อาศยัมาตัง้แตใ่นสมยัธนบรีุ ซึง่ชาวจีนเหลา่นีมี้บทบาทสําคญัในการช่วยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุ
รบกับพม่าในคราวกู้ เอกราช ทําให้มีชาวจีนเป็นจํานวนมากติดตามพระองค์มาตัง้ถ่ินฐานในกรุง
ธนบุรี โดยในช่วงแรกให้อยู่ฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้เจ้าพระยาบริเวณท่ีตัง้พระบรมมหาราชวงัใน
ปัจจุบัน โดยมีพระยาราชาเศรษฐีเป็นหัวหน้า ต่อมาเม่ือเม่ือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลท่ี 1 โปรดให้กลุ่มชาวจีนนีย้้ายถ่ินฐานออกไปท่ีบริเวณนอกกําแพงเมืองทางด้าน
ตะวนัตกเฉียงเหนือหรือบริเวณสําเพ็งในปัจจบุนั ซึง่รัฐกําหนดควบคมุการย้ายและการตัง้ถ่ินฐาน
ของชาวจีนเพียงครัง้เดียวเท่านัน้ หลงัจากนัน้ไม่พบว่ามีการควบคมุการตัง้ถ่ินฐานของชาวจีนอีก 
ชาวจีนจึงให้สามารถตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนได้ตามอิสระซึ่งปะปนอยู่กบัชาวเมืองทัว่ไป บริเวณท่ีอยู่
ชาวจีนอยูเ่ป็นจํานวนมากได้แก่บริเวณบางลําภลูา่งและคลองสานซึง่อยู่ตรงข้ามแม่นํา้กบัสําเพ็งท่ี
มีช่ือเรียกว่า ฮวยจุ้นล้ง แปลว่าท่าเรือไฟ เพราะมีเรือไฟเข้ามาเข้าท่าขนถ่ายสินค้าเป็นประจํา 
นอกจากนัน้ก็มีท่ีบ้านกุฎีจีนฟากตะวนัออกซึ่งเป็นชุมชนจีนเก่าแก่มาแต่สมยัอยุธยาและตามริม
คลองบางกอกใหญ่มีชมุชนจีนชมุชนใหญ่คือตลาดพล ู 

กลุ่มชาวเขมร – ชาวเขมรเข้ามาอยู่ตัง้แตใ่นสมยัอยธุยาและอพยพมาอยู่ในกรุงธนบรีุ
ช่วงหลงัสงครามเสียกรุงครังท่ี 2 ด้วย สําหรับชมุชนชาวเขมรในฝ่ังตะวนัตกมีกลุม่เขมรบริเวณวดั
ทุ่ง (โพธ์ิทอง) ตรงชายทุ่งนาของคลองเขมร หรือคลองบางปะแก้วตอนต่อโค้งกบัคลองลดัขีเ้หล็ก 
(ในเขตบางขุนเทียนและเขตราษฎร์บูรณะในปัจจุบนั) ไม่ปรากฎว่ากลุ่มเขมรนีเ้ข้ามาอาศยัอยู่
เม่ือใดและจํานวนมากเท่าไร นอกจากนัน้ยงัมีกลุ่มชาวเขมรท่ีนบัถือศาสนาอิสสาม เรียกว่า แขก
ครัวหรือแขกจาม ได้เข้ามาตัง้ถ่ินฐานตัง้แตส่มยัอยธุยาและตดิตามเข้ามาในสมยัธนบรีุแตไ่ม่แน่ชดั
ว่าอยู่บริเวณใด จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 
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พระราชทานท่ีดินนอกกําแพงเมืองฝ่ังตะวนัออกให้บริเวณ บ้านครัว (ปัจจุบนัอยู่ทางตอนเหนือ
คลองแสนแสบในเขตพญาไท) 

กลุ่มชาวลาว – กลุม่ชาวลาวเข้ามาตัง้แตส่มยัธนบรีุ โดยชาวลาวจากหวัเมืองล้านนา
เรียกวา่ลาวพงุดํา ลาวจากหวัเมืองล้านช้างเรียกว่าลาวพงุขาว นอกจากนัน้ยงัมีลาวพวนจากเมือง
พวน ลาวโซ่งหรือลาวทรงดํา และวางภคูรัง ลาวต่างท่ีอพยพเข้ามาล้วนมาด้วยเหตทุางการเมือง
ทัง้สิน้ โดยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่พ.ศ.2317117 ตีเมืองจําปาศกัดิ์ได้ในปี
พ.ศ.2319 นอกจากนัน้ยงัมีครัวลาวจํานวนมากมาขอพึง่พระโพธิสมภารคราวพม่ามาครอบครอง
เมืองล้านช้าง ซึง่พระองค์โปรดให้อยู่ท่ีเมืองสระบรีุ ในปีพ.ศ.2322 ได้ตีเมืองเวียงจนัทร์และกวาด
ต้อนชาวลาวเข้ามาด้วย โดยมีพระโอรสของพระเจ้าสริิบญุสารรวมอยู่ด้วย คือ เจ้านนัทเสน เจ้าอิน
ทรวงศ์ เจ้าอนวุงศ์ โปรดให้อยู่ท่ีบางย่ีขนั (วดัดาวดงึษารามในปัจจบุนั) และให้ครัวลาวตัง้ถ่ินฐาน
ใกล้บริเวณนัน้ด้วย นอกจากนัน้ให้ไปรวมกบัลาวกลุม่แรกท่ีเมืองสระบรีุและหวัเมืองใกล้เคียง สว่น
ลาวทรงดําท่ีถกูกวาดต้อนมาคราวเดียวกนัให้ไปอยู่ท่ีเมืองเพชรบรีุ ต่อมาเม่ือพระเจ้านนัทเสน ซึง่
รัชกาลท่ี 1 แตง่ตัง้ให้ครองเวียงจนัทร์ทรงขอพระราชทานกลุ่มชาวลาวท่ีถกูกวาดต้อนไปกลบัคืน 
ซึง่พระเจ้านนัทเสนกวาดต้อนชาวลาวพวนส่งมาถวายท่ีกรุงรัตนโกสินทร์ กลุ่มลาวพวนนีโ้ปรดให้
ตัง้บ้านเรือนท่ีสองฝ่ังแมนํ่า้เจ้าพระยา โดยฝ่ังตะวนัออกให้อยู่ท่ีย่านบางขนุพรหม ซึง่เดิมเรียกว่าไร่
พริก เม่ือลาวเข้าไปอยู่จึงเรียกว่าบ้านลาว ตอ่มาในปีพ.ศ.2335 ลาวพวนและลาวโซง่ถกูสง่เข้ามา
จํานวน 4,000 คนเศษ โปรดให้อยูแ่ถบบถนนเจริญกรุงและพาหรัุดและเรียกช่ือสนิค้าท่ีผลติในบ้าน
ลาว คือ บ้านกระบะ และใกล้วดัคอกหมบูริเวณหลานหลวงเป็นกลุม่ลาวพวนมีอาชีพทอผ้า ทางฝ่ัง
ตะวนัตกมีชาวลาวตัง้ถ่ินฐานมาตัง้แต่สมยัธนบุรีท่ีบ้านชาวเหนือเรียกว่าบ้านช่างหล่อ บางย่ีขนั 
และบางไส้ไก่ (ปัจจุบนัคือ แถบคลองไส้ไก่ บางขุนเทียน) บริเวณนีน้่าเป็นชุมชนลาวขนาดใหญ่
เพราะมีวดัลาวเป็นวดัประจําชมุชนด้วย  

ในปีพ.ศ.2347 ชาวพงุดําเมืองเชียงแสนถกูกวาดต้อนมากว่า 23,000 คนจากการยก
ทพัไปตีเมืองเชียงแสน ชาวลาวท่ีถกูกวาดต้อนมาในครัง้นีถ้กูแบง่ออกเป็น 5 กลุม่ หนึ่งในห้ากลุม่นี ้
ถูกส่งมาท่ีเมืองหลวง บางพวกถูกส่งไปท่ีสระบุรี ราชบุรี บางพวกแจกจ่ายให้กับเจ้านายและขุน
นางไทยท่ีเป็นแมท่พัในศกึคราวนัน้ (เช่น กรมพระราชวงับวรสถานมงคล กรมพระราชวงัหลงั ฯลฯ) 
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เน่ืองจากมีลาวท่ีอยู่ในสงักดักรมพระราชวงัหลงั จึงมีชาวลาวพงุดําอาศยัอยู่ท่ีเขตวงัหลงัด้วยและ
อาจขยายกว้างไปถึงบ้านช่างหลอ่ และบางย่ีขนัซึง่เป็นกลุม่เจ้านายลาวพงุขาว (ลาวเวียงจนัทร์) 
 กลุ่มชาวข่า – ในปีพ.ศ.2362 อ้ายสาเกียดโง้งก่อความไม่สงบขึน้ในหัวเมืองลาว 
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลสันภาลยั รัชกาลท่ี 2 โปรดให้เจ้าพระยานครราชสีมาและเจ้า
อนุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจนัทร์ยกทพัไปปราบ พร้อมทัง้จบัตวัอ้ายสาเกียดโง้งพร้อมครอบครัวข่าเป็น
จํานวนมากสง่มาเมืองหลวง มีรับสัง่ให้จําคกุอ้ายสาเกียดโง้ง และพวกขา่ไปเป็นตะพุน่หญาช้างอยู่
ท่ีบางบอน ซึง่ถือวา่เป็นชมุชนท่ีอยูส่ดุแดนและห่างไกล 
 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงชมุชนตา่งชาตท่ีิอพยพมาอยูใ่นเมืองธนบรีุในปีพ.ศ.2325-2394118 
ลาํดับ กลุ่มชน เหตุผลการอพยพ บริเวณที่ตัง้ถิ่นฐาน จาํนวน 

(คน) 
1 ชาวมสุลิม 

- กลุม่แขก
ตานี 

 
ถูกกวาดต้อนมาจากเมือง
ปัตตานี 2 ครัง้ ในปีพ.ศ.2329 
และ 2334 

 
ฝ่ังตะวนัออก – อพยพมาครัง้แรกให้
อยูใ่กล้วดัตองป ุ(วดัชนะสงคราม) 
ฝ่ังตะวนัตก – อพยพเข้ามาครัง้ท่ีสอง 
โดยเจ้านายและขุนนางให้ไปอยู่ ท่ี
บ้านแขก 

 

2 ชาวตะวนัตก 
- ชาว
โปรตเุกส 
   
 
 
 
- ชาวองักฤษ 

 
ติดตามมาจากอยธุยามาอยู่ท่ี
เมืองธนบุรีและขยายการตัง้
ถ่ินฐานมาทางฝ่ังตะวันออก
ในปีพ.ศ.2325, 2329 และ
2361 
ตัง้ห้างทําการค้าในช่วงปลาย
รัชกาลท่ี 2 

 
ฝ่ังตะวนัออก - บริเวณใกล้สถานทตู
ฝร่ังเศสในปัจจบุนั  
และในปีพ.ศ.2361 อยูบ่ริเวณบ้านอง
เ ชี ย ง สื อ เ ดิ ม บ ริ เ วณส ถ า นทู ต
โปรตเุกสในปัจจบุนั 
 
ฝ่ังตะวันตก - ริมแม่นํา้เจ้าพระยา 
ใกล้วดัซางตาครูส กฎีุจีน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
118  เก็บความจาก เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 1., เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ 

, พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 2, ฉัตราภรณ์ พิรุณรัตน์, “พฒันาการของบางกอกฝ่ังตะวนัตก พ.ศ.2325-
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงชมุชนตา่งชาตท่ีิอพยพมาอยูใ่นเมืองธนบรีุในปีพ.ศ.2325-2394 (ตอ่) 
ลาํดับ กลุ่มชน เหตุผลการอพยพ บริเวณที่ตัง้ถิ่นฐาน จาํนวน 

3 ชาวมอญ 
- กลุม่สมิง 
สอดเบา 
  

 
ขอพึง่พระบรมโพธิสมภาร 
พ.ศ.2358 

 
ตัง้อยู่ท่ีสามโคก เมืองนนทบุรี เมือง
นครเข่ือนขนัธ์ 
ฝ่ังตะวนัตก – ใกล้วดัลิงขบ (วดับวร
มงคล) 

 
40,000 

4 ชาวจีน 
   

ขอพึง่พระบรมโพธิสมภาร 
ซึง่อพยพตัง้แต่สมยัธนบรีุและ
รัตนโกสนิทร์ 

ส า ม า ร ถ ตั ้ง บ้ า น เ รื อ น ไ ด้ ทั่ ว
ราชอาณาจกัร ไมมี่การแบง่เขต  
ฝ่ังตะวันตก -  มีชุนชนจีนใหญ่ๆท่ี
ฮวยจุ้นล้ง ตําบลบางลําภูล่าง คลอง
สาน และท่ีริมคลองบางกอกใหญ่
จนถงึตลาดพล ู

 

5 ชาวเขมร 
- กลุม่ท่ี 1 
 
 
- กลุม่ท่ี 2 
 
 
 
- กลุม่ท่ี 3  

 
กลุ่มนักองเองออกญาแป้น 
ออกญานวน  มาขอพึ่งพระ
บรมโพธิสมภาร พ.ศ.2325 
ขอพึง่พระบรมโพธิสมภาร (?) 
 
 
กลุ่มนกัองสงวนมาขอพึ่งพระ
บรมโพธิสมภาร พ.ศ.2354 

 
ฝ่ังตะวนัออก – ท่ีหมู่บ้านเขมรเหนือ
วดัสมอราย ส่วนนกัองเองให้ไปอยู่ท่ี
คอกกระบือ 
ฝ่ังตะวันตก – ใกล้วัดทุ่งโพธ์ิทอง 
คลองเขมร คลองงบางปะแก้ว คลอง
ลัดขี เ้หล็ก  (บางขุนเ ทียนราษฎร์
บรูณะปัจจบุนั) 
โปรดให้อยู่ในเขตราชธานีทัง้สองฝ่ัง
แมนํ่า้เจ้าพระยา 

 
500 

 
 
 
 
 
 

เจ้านาย
และขนุนาง 
200 คน 
ไพร่พลราว 
2,500คน 

6 ลาว 
- กลุม่ท่ี 1 
 
- กลุม่ท่ี 2 

 
เจ้านนัทเสนกวาดต้อนกลุม่
ลาวพวนมาถวาย พ.ศ.2325 
กลุม่ลาวพวนและลาวโซง่ถกู
กวาดต้อนมาถวาย พ.ศ.
2335 

 
ฝ่ังตะวันออก – ไร่พริก (บ้านลาว) 
บางขนุพรหม 
ฝ่ังตะวนัออก – บ้านกระบะ ถนน
เจริญกรุงและพาหุรัด ส่ีแยกคอกหม ู
หลานหลวง 
ฝ่ังตะวนัตก – บางไส้ไก่ บางขนุเทียน 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงชมุชนตา่งชาตท่ีิอพยพมาอยูใ่นเมืองธนบรีุในปีพ.ศ.2325-2394 (ตอ่) 
ลาํดับ กลุ่มชน เหตุผลการอพยพ บริเวณที่ตัง้ถิ่นฐาน จาํนวน 

  
 
- กลุม่ท่ี 3 
 

 
 
กลุม่ลาวเมืองเชียงแสนถกูกวาด
ต้อนมาคราวกองทพัไป 

สระบุรี  ราชบุรี  และตามหัวเมือง
ตา่งๆ บางสว่น 

 

  
 
 
 
 
 
- กลุม่ท่ี 4 
 
 
- กลุม่ท่ี 5 

ตีเมืองเชียงแสน พ.ศ.2347 
 
 
 
 
 
กลุ่ มลาวนครพนม  กลุ่ ม เ จ้ า
อินทรพิสารขอพึ่งพระบรมโพธิ
สมภารใน พ.ศ.2352 
เจ้าอนุวงศ์ส่งกลุ่มลาวภูครังมา
ถวายใน พ.ศ.2352 

พระราชทานกรมพระราชวงัหน้าและ
กรมพระราชวงัหลงั เจ้านาย ขุนนาง
ท่ีไปราชการทพั แถบฝ่ังตะวันตกอยู่
ในแถบวงัหลงัใกล้บ้านช่างหล่อและ
บางย่ีขนั 
สมทุรปราการเป็นลาวอาสาปากนํา้ 
 
นครชยัศรี 

 

7 ชาวญวน 
- กลุม่ท่ี 1  
 
 
 
 
 
- กลุม่ท่ี 2 

 
กลุ่มท่ีอพยพมาพร้อมกบัองเชียง
ซุนและถูกเนรเทศให้อยู่นอกกรุง
ธนบุรีในปีพ.ศ.2323 ต่อมา
รัชกาลท่ี 1 โปรดให้อพยพกลบั
เข้ามาอยูใ่นกรุง 
กลุ่มองเชียงสือมาขอพึ่งพระบรม
โพธิสมภาร 
 
 

 
ฝ่ังตะวนัออก – บางโพ 
 
 
 
 
 
ฝ่ังตะวันออก – ริมแม่นํา้เจ้าพระยา
ทางตอนใต้ท่ีบ้านต้นสําโรง (บริเวณ
สถานทตูโปรตเุกสปัจจบุนั) 

 

8 ชาวทวาย กลุ่มพระยาทวายโปรดให้เข้ามา
ป้องกันพม่าโจมตีเมืองทวาย ปี
พ.ศ.2335 

ฝ่ังตะวนัออก - พวกช่างต่อเรือให้อยู่
ถดัจากป่าช้าวดัสระเกศ และพระยา
ทวายและพวกท่ีเหลือให้อยู่ ท่ีคอก
กระบือ 

 

9 ชาวข่า ถกูจบัตวัมาเป็นเชลยพ.ศ.2362 บางบอน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    ตารางที่ 4 สรุปเหตกุารณ์สําคญัที่เกิดขึน้ในธนบรุี ก่อนการขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (ก่อนพ.ศ.2077) 
ยุค รายพระนามกษัตริย์ เหตุการณ์สาํคัญที่เกดิขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
อยธุยา
ตอนต้น 

1.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระ
เจ้าอูท่อง) (พ.ศ.1893-1912) 

-พรรณนาเรื่องอาณาจกัรสยามของฟานฟลีต (วนัวลิต) กลา่วว่าเป็นเมืองที่พระอู่ทองได้สร้างเมืองคองขดุเทียมและ
เมืองบางกอก (Chongh Cout Thiam and Banckocq) 

2.สมเดจ็พระราเมศวร  
(พ.ศ.1912-1913) 

 

3.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 
(ขนุหลวงพะงัว่) 
(พ.ศ.1913-1931) 

 

4.สมเดจ็พระเจ้าทองลนั 
(พ.ศ.1931) 

 

5.สมเดจ็พระรามราชาธิราช  
(พ.ศ.1938-1952) 

 

6.สมเดจ็พระนครินทราธิราช 
(พ.ศ.1952-1967) 

 

7.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 
(เจ้าสามพระยา)  
(พ.ศ.1967-1991) 

-ทรงแตง่ตัง้นายพระขนอนทณบรุี 

8.สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ  
(พ.ศ.1991-2031) 

-โคลงกําสรวลสมทุรระบชุื่อของบางต่างๆ ที่ตัง้อยู่ริมแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม ได้แก่ บางเขน บางกรูด บางพล ูฉนงั
ราย บางระมาด บางฉนงั บางจาก บางนางนอง 

เลขหน้า 
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    ตารางที่ 4 สรุปเหตกุารณ์สําคญัที่เกิดขึน้ในธนบรุี ก่อนการขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (ก่อนพ.ศ.2077) (ตอ่) 
ยุค รายพระนามกษัตริย์ เหตุการณ์สาํคัญที่เกดิขึน้ 

 
 
 
 
 

อยธุยา 
ตอนกลาง 

9.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 
(พ.ศ.2031-2034) 

 

10. สมเดจ็พระรามาธิบดีที่ 2 
(พ.ศ.2034-2072) 

 

-ขดุคลองสําโรงและคลองทบันาง 
-ชาวโปรตเุกสเป็นชาติแรกที่เข้ามาค้าขายกบัอยธุยา ในปีพ.ศ.2061 โปรตเุกสเข้ามาขอทําสญัญาเป็นไมตรี 
-โตเม ปิเรส ชาวโปรตเุกส กลา่วว่าถึงการค้าขายในกรุงศรีอยธุยาแม่นํา้เจ้าพระยาเป็นแม่นํา้ที่เรือเลก็และสําเภาเดิน
ทางผา่นไปได้ทัง้กว้างและมีทิวทศัน์งดงามด้วย 

11.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 
(พ.ศ.2072-2076) 

 

12.สมเดจ็พระรัษฎาธิราช 
(พ.ศ.2076-2077) 

 

13.สมเดจ็พระไชยราชา 
(พ.ศ.2077-2089) 

-ขดุคลองลดับางกอก 
 
 
 

 
 
 

เลขหน้า 
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    ตารางที่ 5 สรุปเหตกุารณ์สําคญัที่เกิดขึน้ในธนบรุี ชว่งขดุคลองลดับางกอกถงึก่อนสมยัพระนารายณ์ (หลงั พ.ศ.2077 - 2198) 
ยุค รายพระนามกษัตริย์ เหตุการณ์สาํคัญที่เกดิขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 

อยธุยา 
ตอนกลาง 

14.สมเดจ็พระยอดฟ้า 
(พ.ศ.2089-2091) 

 

15.สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ  
(พ.ศ.2091-2111) 

-ปรากฎชื่อเมืองทณบุรีศรีมหาสมทุรมีฐานะเป็นเมืองเป็นหวัเมืองชัน้ในเช่นเดียวกนักบัหวัเมืองอื่นๆ ได้แก่ วิเศษไชยชาญ 
อินทบุรี พรหมบุรี สรรคบุรี สิงหบุรี นนทบุรี สระบุรี นครนายก และปราจีนบุรี (ซึ่งแสดงว่าในช่วงเวลานีเ้มืองต่างๆ เหล่านี ้
ล้วนเป็นเมืองที่มีความสําคญัตอ่อยธุยาและมีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัทัง้จากเมืองหลวงและในระดบัหวัเมืองด้วยกนั) 
-ในกฎหมายพระไอยการอาชญาหลวงกลา่วถึงเมืองธนบรุีว่า “มาตราหนึ่งนายพระขนอนทณบรุี ขนอนนํา้ ขนอนบก แห่งใด
ใดในพระนครศรีอยธุยา แลจะเกบจงักอบในสําเภานาวาเรือน้อยใหญ่ก็ดี หนบกหนเกียนหนทางอนัจะเข้าถึงขนอนใน ท่าน
ให้นบัสิ่งของจนถึงสิบ ถ้าถึงสิบไซ้ท่านจึ่งให้เอาจังกอบนัน้หนึ่ง ถ้าหมีถึงสิบไซ้ท่านมิให้เอาจงักอบนัน้เลย ถ้าผู้ ใดเกบเอา

ทา่นให้ไหมเอาหนึง่เป็นสอง และให้ตีด้วยไหวาย 15 ที”119 

-ขดุคลองลดัที่บางกรวย -พระยาละแวกยกทพัมาดลูาดเลา ได้จบัเอาคนทัว่เมืองธนบรุีไปได้มาก ในปีพ.ศ.2108 
16.สมเดจ็พระมหินทราธิราช
(พ.ศ.2111-2112) 

 

17.สมเดจ็พระมหาธรรม
ราชาธิราช (พ.ศ.2112-2133) 

 

18.สมเดจ็พระนเรศวร  
(พ.ศ.2133-2148) 

 

                                                                                 

 119 ร.แลงกาต์, กฎหมายตราสามดวง เล่ม 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภา, 2506), 89-90. 

เลขหน้า 
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    ตารางที่ 5 สรุปเหตกุารณ์สําคญัที่เกิดขึน้ในธนบรุี ช่วงขดุคลองลดับางกอกถึงก่อนสมยัพระนารายณ์มหาราช  (หลงั พ.ศ.2077 - 2198) (ตอ่) 
ยุค รายพระนามกษัตริย์ เหตุการณ์สาํคัญที่เกดิขึน้ 

 19.สมเดจ็พระเอกาทศรถ 
(พ.ศ.2148-2153) 

 

 20.สมเดจ็พระศรีเสาวภาค 
(พ.ศ.2153) 

 

 
 
 

อยธุยา 
ตอนกลาง 

21.สมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม 
(พ.ศ.2154-2171 

-ขดุคลองลดัเกร็ดใหญ่ 
-บนัทกึเรื่องสมัพนัธไมตรีระหว่างประเทศไทยกบันานาประเทศในศตวรรษที่ 17 บนัทกึว่า  บางกอกเป็นเมืองมีกําแพง
ล้อมรอบเป็นที่ตัง้ของด่านภาษีแห่งแรกที่เรียกว่าขนอนบางกอก (Canen Bangkok) เรือทกุลําจะต้องหยดุเพื่อตรวจ
และจ่ายอากรแผ่นดินก่อนเข้าสูก่รุงศรีอยธุยา / มีชาวญี่ปุ่ นอพยพจากเมืองพริบพรีไปยงัเมืองบางกอก (พ.ศ.2057) /
พอ่ค้าตา่งๆ ที่ได้มีโอกาสแวะพกัที่เมืองบางกอก เจ้าเมืองให้การต้อนรับ และได้เข้าพกัที่เรือนรับรองเมืองบางกอกที่เป็น
ตกึใหญ่สามชัน้ / ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สดุสําหรับการเดินทางสูส่ยามคือ ในเดือนมิถนุายนหรือกรกฎาคม และเดือน
กนัยายนก็เดินทางกลบัซึง่เป็นเวลาพอดีกบัฤดนูํา้ลด เพราะในเดือนสงิหาคมและกนัยายนเป็นฤดนูํา้ไหลเชี่ยว 
-โยส เชาเต็น (Joost Schouten) ผู้จดัการบริษัทการค้าของฮอลนัดา บนัทึกในปีพ.ศ.2161ว่าเมืองบางกอกเป็นเมือง
ใหญ่เมืองหนึง่มาตัง้แตใ่นรัชกาลของพระเจ้าทรงธรรมแล้ว ซึง่สยามเป็นประเทศที่มีชื่อเสียง และมีหวัเมืองตา่งๆ  

22.สมเดจ็พระเชษฐาธิราช  
(พ.ศ.2171) 

 

23.สมเดจ็พระอาทิตยวงศ์  
(พ.ศ.2172) 

 

 

เลขหน้า 
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   ตารางที่ 5 สรุปเหตกุารณ์สําคญัที่เกิดขึน้ในธนบรุี ช่วงขดุคลองลดับางกอกถึงก่อนสมยัพระนารายณ์มหาราช  (หลงั พ.ศ.2077 - 2198) (ตอ่) 
ยุค รายพระนามกษัตริย์ เหตุการณ์สาํคัญที่เกดิขึน้ 

 
 
 

อยธุยา 
ตอน
ปลาย 

 

 

24.สมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง 
(พ.ศ2172-2199) 

-ขดุคลองลดัที่นนทบรุี 

25.สมเดจ็พระเจ้าชยั 
(พ.ศ.2199) 

 

26.สมเดจ็พระศรีสธุรรมราชา 
(พ.ศ.2199) 
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    ตารางที่ 6 สรุปเหตกุารณ์สําคญัที่เกิดขึน้ในธนบรุี ในสมยัพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ที่ 2 (พ.ศ.2199 – 2310)  
ยุค รายพระนามกษัตริย์ เหตุการณ์สาํคัญที่เกดิขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

อยธุยา 
ตอน
ปลาย 

27.สมเดจ็พระนารายณ์ 
(พ.ศ.2199-2231) 

-ฮอลนัดานํากองทพัเรือมาปิดปากนํา้ (พ.ศ.2207) 
-ในช่วงเวลานีค้ณะราชทตูฝรั่งเศสชดุที่ 1 ได้เข้ามายงัสยาม  ได้แก่ เชอวาลิเอร์ เดอโชมองต์ บาทหลวง เดอ ซวัซีย์ พร้อม
ด้วยคณะบาทหลวงเยซูอิต 6 รูป อาทิเช่น บาทหลวงตาชาร์ดและบาทหลวงวาเชต์ ข้าราชการฝรั่งเศส เช่น ม.เดอลามาร์ 
กงต์ เดอ ฟอร์บงั (พ.ศ.2228) สองปีตอ่มาคณะราชทตูชดุที่ 2 คือ โกลด เซเบเรต์ เดอ บลุเล และซิมอง เดอ ลา ลแูบร์ เดิน
ทางเข้ามาติดตอ่สมัพนัธไมตรี พร้อมบาทหลวงตาชาร์ด (พ.ศ.2230-31) ในครัง้นัน้ได้นําทหารซึง่บญัชาการโดยนายพลเด
ฟอร์ชเข้ามายงัสยามด้วย 
-ในพงศาวดารเรื่องฝรั่งเศสเป็นไมตรีกบัไทย ครัง้แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (Relations de la Franve et du 
Royaume de Siam de 1662 à 1703) แต่งโดยมองซิเออรลนัเย (Lanier) แสดงให้เห็นว่าฝรั่งเศสเห็นความสําคญัของ
บางกอกว่า บางกอกตัง้อยู่ในทะเลที่เหมาะสําหรับการค้าขายในอ่าวเบงกอล ถ้าได้สร้างป้อมอย่างดีและมีทหารรักษา
แข็งแรง มีท่าจอดเรืออย่างมัน่คง และสร้างโรงเก็บของใหญ่ๆ ไว้หลายหลงั ก็จะทําให้สินค้าทัง้ปวงในฝ่ายอินเดียและ
แหลมมลายมูารวมอยู่ในที่นีไ้ด้ทัง้หมด  -บางกอกซึ่งเท่ากบัเป็นลกูกุญแจของประเทศสยามฝ่ายใต้ ก็เป็นทําเลอนัสินค้า
ทัง้ปวงต้องมารวมอยูท่ัง้สิน้ เพราะเหตวุา่บางกอกตัง้อยูใ่กล้กบัปากนํา้เจ้าพระยา เป็นเมืองซึง่อาจแข่งกบับาตาเวียได้   
-สร้างป้อมเมืองบางกอก 2 แหง่อยูต่รงข้ามระหวา่งฝั่งแมน่ํา้เจ้าพระยา ให้ฝรั่งเศสดแูลเมือง (พ.ศ.2228-30) 
-เกิดกบฏมกักะสนั  
-เชวาลิเอร์ เดอ ฟอร์บงั (Chevalier de Forbin) ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามากบัคณะทตูที่พระเจ้าหลยุส์ที่ 14 ทรงแต่งตัง้เข้ามา
เป็นทูตเจริญสมัพนัธไมตรีกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นครัง้แรก เมื่อ พ.ศ.2228 โดยมีเชวาลิเอร์ เดอ โชมองต์ 
(Chevalier de Chaumon) เป็นราชทูต เมื่อคณะทตูได้กลบัไป ฟอร์บงัยงัอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเพื่อรับราชการต่อ มี
บรรดาศกัดิ์เป็นออกพระศกัดิสงครามคอยดแูลป้อมเมืองบางกอก 

เลขหน้า 
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    ตารางที่ 6 สรุปเหตกุารณ์สําคญัที่เกิดขึน้ในธนบรุี ในสมยัพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ยุค รายพระนามกษัตริย์ เหตุการณ์สาํคัญที่เกดิขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 

อยธุยา 
ตอน
ปลาย 

 
 
 
 

 -บาทหลวงเดอ ชวัชีย์ ผู้ช่วยทตูชาวฝรั่งเศส (พ.ศ.2228) บนัทึกว่าเมืองบางกอกมีเจ้าเมืองชาวมสุลิม มีจวนอย่างหรูหรา 
เมืองบางกอกเป็นเสมือนกุญแจของราชอาณาจกัรทางด้านทะเลใต้ มีป้อมสองป้อม มีเรือกสวนผลไม้ มีบ้านพกัรับรอง 

เขตเมืองบางกอกสดุที่เมืองตลาดขวญั บริเวณป้อมแก้ว(Hale de cristal) และป้อมทบัทิม(Hale de rubis) 
-บาทหลวงตาชาร์ด บนัทกึสภาพเมืองบางกอกในปีพ.ศ.2228-2229 ไว้ว่าเดือนกนัยายน นํา้ท่วมนองไปทัว่ท้องทุ่งนา นํา้
ทว่มอยูน่านครึ่งปี หมูบ่้านทัง้สองฟากแมน่ํา้เป็นเรือนยกพืน้สงู สร้างด้วยไม้ไผ ่ใกล้กบัหมูบ่้านมีตลาดลอยนํา้ 
-มองซิเออร์ เดอ ลาลแูบร์ ราชทตูฝรั่งเศสบนัทึกว่า สวนผลไม้ที่บางกอกยาวไปตามแนวชายฝั่งแม่นํา้จนถึงตลาดขวญั มี
ความอดุมสมบรูณ์ มีผลไม้นานาชนิด ผู้คนนิยมอาศยัอยูต่ามชายนํา้ที่ขึน้ลอ่งสะดวกแก่การค้าขายทางทะเล  
-นิโกลาส แชร์แวส กลา่วว่าบางกอกเป็นสถานที่ที่สําคญัที่สดุแห่งราชอาณาจกัสยามอย่างปราศจากข้อสงสยั เมืองมีสว่น
ยาวมากกวา่สว่นกว้าง มีอาณาเขตไมเ่กินครึ่งลี ้มีกําแพงกัน้เฉพาะด้านชายแมน่ํา้ใหญ่  
-พระยาราชวงัสนัเสนี (มะหะหมดุ) ได้สร้างสเุหร่ากฎุีใหญ่ (วดัแขกสหุนี่) ที่หลงัเมืองธนบรุีศรีมหาสมทุร์ (ริมวดัหงสาราม 
ในคลองบางกอกใหญ่) เมื่อจลุศกัราช 1050 ปีมะโรง สมัฤทธิศก (พ.ศ.2231) 

28.สมเดจ็พระเพทราชา 
(พ.ศ.2231-2245) 

 

-เกิดการสู้ รบเพื่อขบัไล่ทหารฝรั่งเศสออกจากเมืองบางกอก หลงัจากสงครามเสร็จสิน้ เมืองบางกอกเสียหายมาก และ
สยามยอมให้ฝรั่งเศสทกุคนออกจากพระราชอาณาจกัร 
-นายแพทย์แกมเฟอร์บนัทกึภาพความเสียหายของเมืองปีพ.ศ.2333 ไว้วมีสภาพเสียหายมาก ทางตอนเหนือของเมืองยงัมี
ผู้คนอาศยัอยา่งหนาแน่นทัง้สองฝั่ง มีบ้านเรือนตัง้เป็นหมูบ่้าน 

29สมเดจ็พระเจ้าเสือ 
(พ.ศ.2245-2251) 

 

-ขดุคลองมหาชยั 
-เกิดโจรผู้ ร้ายชกุชมุ จนต้องออกกฎหมายและบทลงโทษผู้ รักษาเมืองผู้ รัง้กรมการที่ไมใ่สใ่จดแูล 
-ขดุคลองโคกขาม ซึง่พระยาจกัรีเกณฑ์เอาเลขหวัเมืองนนทบรุี เมืองธนบรุี เมืองนครชยัศรี เมืองสาครบรุี เมือง  
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    ตารางที่ 6 สรุปเหตกุารณ์สําคญัที่เกิดขึน้ในธนบรุี ในสมยัพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ยุค รายพระนามกษัตริย์ เหตุการณ์สาํคัญที่เกดิขึน้ 

 
 
 

อยธุยา 
ตอน
ปลาย 

 

 สมทุรสงคราม เมืองเพชรบรุี เมืองราชบรุี เมืองสมทุรปราการ 
30.สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ
(พ.ศ.2251-2275) 

-ขดุคลองลดัปากเกร็ด 

31.สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ
(พ.ศ.2275-2301) 

 

32.สมเดจ็พระเจ้าอทุมุพร 
(พ.ศ.2301) 

 

33.สมเดจ็พระเจ้าเอกทศัน์ 
(พ.ศ.2301-2310) 

 

-เมืองธนบุรีถูกโจมตีจากกองทัพพม่าในสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ที่ 2 มีพระยารัตนาธิเบศคุมกองทัพเมือง
นครราชสีมา ยกตัง้มารักษาเมืองธนบุรี มีเรือกําปั่นองักฤษ 1 ลํายกมาช่วยรักษาเมืองธนบุรี แต่ไม่เป็นผล พม่าเผาสวน 
ปล้นบ้านเรือน ทําลายป้อม เมืองธนบรุีจงึร้างผู้คน พมา่ใช้เป็นที่กกัขงัเชลย 
-พมา่แตง่ตัง้ให้นายทองอิน (บางฉบบัวา่นายบญุสง่) รักษาการเป็นเจ้าเมืองธนบรุี   
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    ตารางที่ 7 สรุปเหตกุารณ์สําคญัที่เกิดขึน้ในธนบรุี ในสมยัธนบรุี (พ.ศ.2310 - 2325) 
ยุค รายพระนามกษัตริย์ เหตุการณ์สาํคัญที่เกดิขึน้ 

 
ธนบรุี 

1.สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรุี 
(พ.ศ.2310-2325) 

 

-ระหว่างการสงครามเพื่อขบัไล่พม่าออกจากกรุงศรีอยธุยา สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรุีได้นํากองทพับุกตีเมืองธนบุรี เมือง
ธนบรุีในตอนนัน้มีแตซ่ากศพและคนโทษ ซากปรักหกัพงั 
-สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรุีใช้เมืองธนบรุีเป็นที่ตัง้มัน่ในการกอกบกู้กรุงศรีอยธุยา ใช้ไม้ทองหลางตัง้เป็นที่มัน่แล้วก่อกําแพง
ภายหลงั ขดุคนูํา้รอบเมือง โปรดให้สร้างพระราชวงัที่ประทบั 

 

    ตารางที่ 8 สรุปเหตกุารณ์สําคญัที่เกิดขึน้ในธนบรุี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์ (พ.ศ.2325 - 2394) 
ยุค รายพระนามกษัตริย์ เหตุการณ์สาํคัญที่เกดิขึน้ 

 
 
 
ต้น

รัตนโกสนิทร์ 

1.พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า
จฬุาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 
(พ.ศ.2325-2352) 

-สร้างกรุงรัตนโกสนิทร์บริเวณพืน้ที่ริมแมน่ํา้เจ้าพระยาฝั่งตะวนัออก โปดให้รือ้ซากป้อมบางกอกเดิมกบักําแพงเมือง
ธนบรุีลงเพื่อนําอิฐไปใช้ก่อสร้าง 

2.พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลยั รัชกาลที่ 2 
(พ.ศ.2352-2367) 

 

3.พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยูห่วั รัชกาลที่ 3 
(พ.ศ.2367-2393) 

-โปรดให้บรูณปฏิสงัขรณ์วดัวาอารามตา่งๆ ในฝั่งธนบรุี เช่น วดัอรุณราชวราราม วดัราชโอรสาราม วดันางนอง ฯลฯ 
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บทที่ 5 
ธนบุรี จากการสาํรวจร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคด ี

 

พืน้ท่ีธนบุรีหรือบริเวณพืน้ท่ีแม่นํา้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัตกในปัจจุบนัถึงแม้จะมีสภาพ
ความเป็นเมือง แตย่งัปรากฎร่องรอยของหลกัฐานตา่งๆ อนัเป็นพยานเชิงประจกัษ์แสดงให้เห็นถึง
ร่องรอยของเมืองธนบรีุในอดีต อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าพืน้ท่ีธนบรีุเป็นพืน้ท่ีท่ีมีแม่นํา้และคลอง
ตดัผ่านไปมาเป็นจํานวนมาก แม่นํา้และคลองต่างๆ ล้วนเป็นหนึ่งในเส้นทางคมนาคมสญัจรทาง
นํา้ การสํารวจเพ่ือรวบรวมร่องรอยหลกัฐานตา่งๆ นัน้ มีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเข้าใจแม่นํา้
ลําคลอง ตา่งๆ โดยเฉพาะเส้นทางนํา้สําคญัในอดีต เน่ืองจากเส้นทางนํา้เหลา่นีมี้ความสําคญัมาก 
นอกจากจะใช้นํา้ในการบริโภคในชีวิตประจําวนัรวมถึงใช้ในการเพาะปลกูแล้ว เส้นทางนํา้ยงัเป็น
เส้นทางสญัจรหลกัท่ีคนโบราณใช้ตดิตอ่ เช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งพืน้ท่ีห่างไกลเข้าด้วยกนัก่อนท่ี
จะมีถนนเกิดขึน้ ในท่ีนีจ้ึงได้สํารวจเร่ืองแม่นํา้ลําคลองต่างๆ เป็นลําดบัแรก เพ่ือให้เข้าใจเส้นทาง
สญัจรหลกัของพืน้ท่ีธนบรีุก่อนท่ีจะกลา่วถึงการสํารวจในหมวดอ่ืนๆ  
 
1. แม่นํา้ลาํคลอง : เส้นทางสัญจรโบราณในพืน้ที่ธนบุรี 

 เส้นทางนํา้หรือแม่นํา้ คคูลอง ในอดีตมีความสําคญัมากเน่ืองจากเป็นเส้นทางสญัจร
หลกัเพราะเป็นเส้นทางตามธรรมชาตท่ีิแผก่ระจายไปยงัพืน้ท่ีตา่งๆ ในขณะท่ีการเดนิทางทางบกยงั
มีความยากลําบากเพราะไม่มีถนนหนทางท่ีราบเรียบท่ีสญัจรได้อย่างสะดวก นอกจากเส้นทางนํา้
ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติแล้วยงัมีเส้นทางนํา้ท่ีเกิดจากมนษุย์ขดุขึน้ เพ่ือเพิ่มความสะดวกในการ
คมนาคม เช่น เพ่ือลดัคลองท่ีคดเคีย้ว หรือเพ่ือความต้องการทางเศรษฐกิจ ยทุธศาสตร์ เป็นต้น 

พืน้ท่ีธนบุรีตัง้อยู่ท่ีราบลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยาตอนล่าง มีแม่นํา้เจ้าพระยาเป็นแม่นํา้สาย
หลกัของพืน้ท่ี และมีคลองย่อยท่ีแยกจากแม่นํา้สายหลกั นอกจากนัน้ยงัมีคลองท่ีขดุเช่ือมระหว่าง
เส้นทางนํา้ และขดุเพิ่มเพ่ือให้สามารถเดนิทางได้ทัว่ถึง ทัง้คลองท่ีเกิดจากธรรมชาตแิละคลองท่ีขดุ
เพิ่มนีทํ้าให้เกิดทางท่ีติดต่อถึงกันโดยตลอดระหว่างกรุงเทพฯ และหัวเมืองใกล้เคียงโดยย่น
ระยะทางและเวลาด้วย  โดยผู้ ศึกษาเห็นด้วยกับปิยนาถ  บุนนาคท่ีไ ด้ศึกษาคลองใน
กรุงเทพมหานครและแบ่งคลองขุดในสมยัก่อนรัตนโกสินทร์ได้ 3 ประเภท ได้แก่ คลองรอบเมือง
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หรือคลองคูเมือง คลองลดั และคลองท่ีเช่ือมระหว่างแม่นํา้1 ทัง้นีใ้นการศึกษาครัง้นีซ้ึ่งขอบเขต
ระยะเวลาการศกึษาถึงรัชกาลท่ี 3 ผู้ศกึษาเห็นว่าคลองขดุในกรุงเทพมหานครทัง้ฝ่ังพระนครและ
ธนบรีุในสมยัก่อนรัชกาลท่ี 3 สามารถแบง่ได้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

คลองรอบเมืองหรือคลองคเูมือง หมายถึงคลองท่ีขดุขึน้รอบเมืองโดยผลประโยชน์ทาง
การเมือง เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการผงัเมือง เช่น เพ่ือเป็นปราการป้องกนัข้าศกึเข้าประชิดเมือง  
และเป็นเส้นอาณาเขตแบ่งพืน้ท่ีนอกเมืองและในเมือง เมืองโบราณต่างๆ ล้วนมีการขดุคคูลองมา
ตัง้แต่สมยัโบราณ เช่น เมืองโบราณในสมยัทวาราวดี เช่น เมืองคบูวั เมืองอินทร์บรีุ เป็นต้น คลอง
ในลกัษณะนีบ้างครัง้ได้ปรับใช้เส้นทางนํา้ธรรมชาติท่ีมีอยู่เดิมมาเป็นคูเมือง คลองท่ีสําคญัใน
ธนบรีุ คือ คลองคเูมืองเดมิธนบรีุ 

คลองลดั หมายถึงคลองท่ีขดุเพ่ือช่วยร่นระยะทางและเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแม่นํา้เจ้าพระยาบางตอนมีความคดเคีย้วมาก พระมหากษัตริย์จึงโปรดให้ขดุคลองลดัขึน้ 
เพ่ือความสะดวกในการเดินทางสญัจร คลองลดัท่ีสําคญัของธนบุรี คือ คลองลดับางกอกท่ีขดุขึน้
ในสมยัพระเจ้าไชยราชาตัง้แต่ปากคลองบางกอกน้อยไปจนออกปากคลองบางกอกใหญ่ ปัจจบุนั
คลองลดับางกอกท่ีขดุขึน้ได้กลายมาเป็นแมนํ่า้เจ้าพระยาสายใหม ่

คลองขุดเช่ือมแม่นํา้ หมายถึง คลองท่ีขุดขึน้เพ่ือเช่ือมแม่นํา้กับแม่นํา้ หรือระหว่าง
คลองกบัคลอง เพ่ือช่วยเพิ่มเส้นทางสญัจรให้มีความสะดวกมากขึน้ คลองท่ีขดุเพ่ือเช่ือมระหว่าง
แม่นํา้เจ้าพระยาและแม่นํา้ท่าจีน คลองท่ีขดุขึน้เพ่ือช่วยให้เพิ่มเส้นทางการเดินทางไปยงัหวัเมือง
ตะวนัตกและเพิ่มทางออกสูท่ะเลโดยไม่ต้องผ่านแม่นํา้เจ้าพระยา เช่น คลองภาษีเจริญ และคลอง
โคกขาม (คลองโคกมะขาม) หรือคลองพระพุทธเจ้าหลวง ในจังหวดัสมุทรสาคร ทัง้นีร้วมไปถึง
คลองเส้นเลก็ๆ ท่ีเช่ือมระหวา่งคลองสองคลองเข้าด้วยกนั 

อยา่งไรก็ตาม คลองตา่งๆ ทัง้หมดในธนบรีุ น่าเช่ือวา่นอกจากคลองทัง้ 3 ประเภทนีแ้ล้ว 
น่าจะมีคลองท่ีขุดเพ่ือขยายเส้นทางให้ไกลขึน้ โดยเฉพาะคลองท่ีแยกออกจากคลองแม่นํา้อ้อม 
(แมนํ่า้เจ้าพระยาสายเดมิ) 

จากการสํารวจเส้นทางนํา้ในธนบุรีพบว่าตามแม่นํา้และคูคลองโดยเฉพาะลํานํา้ท่ีเป็น
เส้นทางสญัจรหลกัในอดีตล้วนพบวดัตามเส้นทางนํา้ อนัแสดงถึงการมีชมุชนตัง้ถ่ินฐานในบริเวณ
ใกล้เคียง เส้นทางนํา้ท่ีมีมาแต่โบราณเท่าท่ีปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ และยังคงปรากฎ
ร่องรอยให้เห็นอยูท่ี่สําคญัได้ทําการสํารวจดงัตารางท่ี 6 

                                                                                 
1  ปิยนาถ บนุนาค, คลองในกรุงเทพฯ : ความเป็นมา การเปล่ียนแปลงและผลกระทบต่อกรุงเทพฯ 

ในรอบ 200 ปี (พ.ศ.2325-2525) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2525), 10-18. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนท่ีท่ี 12  แมนํ่า้และคลองสําคญัสายตา่งๆ ในพืน้ท่ีธนบรีุ 
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ตารางที่ 9 แมน่ํา้และลําคลองสําคญัทางประวตัศิาสตร์ในพืน้ที่ธนบรุี 
ลาํดับ ชื่อคลอง ประวัตแิละความสาํคัญ ภาพประกอบ 

1 แม่นํา้เจ้าพระยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นแม่นํา้สายหลกัสายหนึ่งของประเทศ เกิดจากการรวมตวัของแม่นํา้สาย
หลกั 2 สาย คือแม่นํา้ปิงและแม่นํา้น่าน ที่ตําบลปากนํา้โพ อําเภอเมือง 
จงัหวดันครสวรรค์ แล้วไหลลงไปทางทิศใต้ ผ่านจงัหวดัอทุยัธานี ชยันาท 
สงิห์บรุี อ่างทอง พระนครศรีอยธุยา ปทมุธานี นนทบรุี และกรุงเทพมหานคร 
ก่อนออกสู่อ่าวไทยที่ปากนํา้ ซึง่อยู่ระหว่างเขตตําบลท้ายบ้าน ตําบลบางปู
ใหม่ อําเภอเมืองสมทุรปราการ และตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมทุร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ แม่นํา้เจ้าพระยามีความคดเคีย้วมาก
โดยเฉพาะบริเวณตอนปลายของแม่นํา้ก่อนลงสู่ทะเลอ่าวไทย โดยแม่นํา้
เจ้าพระยาสายเดิมจะไหลเข้าสู่คลองบางกอกน้อยก่อนที่จะอ้อมออกคลอง
บางกอกใหญ่ ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางมาก การขุดคลองลดับางกอกใน
สมยัพระไชยราชาจงึช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางได้มาก คลองลดัที่เกิดขึน้
มีระยะทางตัง้แต่ปากคลองบางกอกน้อยจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ 
ต่อมาคลองลัดนีม้ีความกว้างมากขึน้และกลายเป็นแม่นํา้เจ้าพระยาใน
ปัจจบุนั เป็นที่ตัง้ของวดัที่สําคญัในธนบรุี ได้แก่ วดัวิมตุยาราม วดัฉตัรแก้ว
จงกลมณี วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดเทพากร วัดเทพนารี วัดบวรมงคล วัด
คฤหบดี วัดระฆังโฆษิตาราม วัดอรุณราชวราราม วัดกัลยาณมิตร วัด
เศวตฉตัร วดับคุคโล วดักลางดาวคนอง วดัดาวคะนอง 

 
แมน่ํา้เจ้าพระยาบริเวณหน้ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

แมน่ํา้เจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกน้อย 
 

เลขหน้า 
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ลาํดับ ชื่อวัด ประวัตแิละสิ่งสาํคัญ ภาพถ่าย 
2 คลองคูเมือง

ธนบุรีเดมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรุีโปรดให้ขดุขึน้ โดยเริ่มตัง้แตค่ลองบางกอกใหญ่ขน
ถึงคลองบางกอกน้อย ปัจจบุนัมีสภาพตืน้เขิน นํา้ในคลองเน่าเสียและมีกลิ่น
เหม็นในบางช่วง น่าสงัเกตว่าบริเวณจดุที่ตดัระหว่างคลองคเูมืองเดิมคลอง
บางกอกน้อยถูกถมหายไป เหลือร่องรอยเป็นแอ่งนํา้ ใกล้ลานจอดรถใต้
สะพานอรุณอมรินทร์ คลองคเูมืองนีใ้นบางครัง้เรียกว่าคเูมืองด้านหลงั มี
ความกว้างประมาณ 6 เมตร ยาว 4 กิโลเมตร มีคลองเล็กๆ หลายสายตดั
ผา่นเป็นตอนๆ ทําให้มีชื่อเรียกตา่งกนัตามยา่นที่ผา่นคือ  
-จากปากคลองบางกอกน้อยถึงสถานีรถไฟธนบุรี เรียกว่า คลองบ้านเนิน 
(ปัจจบุนัถกูถมเพื่อสร้างสถานีรถไฟธนบรุี) 
-ตัง้แตส่ถานีรถไฟธนบรุีถึงคลองวดัระฆงัเรียกวา่ คลองบ้านช่างหลอ่  
-ตัง้แตค่ลองวดัระฆงัถึงคลองมอญ เรียกวา่ คลองบ้านขมิน้ 
-ตัง้แตค่ลองมอญถึงคลองวดัแจ้ง (คลองนครบาล) เรียกวา่ คลองบ้านหม้อ 
-ตัง้แตค่ลองวดัอรุณราชวรารามถึงคลองบางกอกใหญ่เรียกวา่ คลองวดัท้าย
ตลาด หรือ คลองวดัโมลีโลกย์  
 

 
คลองบ้านช่างหลอ่ในปัจจบุนั 

 
คลองคเูมืองเดิมเมืองธนบรุี บริเวณที่เคยเป็นคลอง

บ้านเนิน  

เลขหน้า 
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ลาํดับ ชื่อวัด ประวัตแิละสิ่งสาํคัญ ภาพถ่าย 
3 คลองวัดระฆงั 

 
อยูด่้านข้างวดัระฆงัโฆษิตาราม เป็นหนึ่งในสามคลองตดัขวางพืน้ที่ระหว่าง
แม่นํา้เจ้าพระยามากบัคเูมืองธนบรุีฝั่งตะวนัตก (คลองบ้านขมิน้) ยาว 700 
เมตร 
 
 
 
 
 

 
คลองวดัระฆงั 

4 คลองแม่นํา้อ้อม 
 

ในบริเวณธนบุรี คลองแม่นํา้อ้อมตัง้อยู่ที่เขตบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ 
กรุงเทพมหานคร ใช้เรียกแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม โดยมีชื่อเรียกออกเป็น
ช่วงๆ คือ  
คลองบางกอกน้อย เริ่มต้นตัง้แต่แม่นํา้เจ้าพระยาบริเวณสถานีรถไฟธนบุรี 
(เดมิ) ไหลไปบรรจบคลองชกัพระ (คลองบางขนุศรี) และคลองลดับางกรวย 
บริเวณตรงข้ามวดัสวุรรณคีรี มีความกว้าง 40 เมตร และยาว 3.3 กิโลเมตร 
เป็นที่ตัง้ของวัดสําคญัในธนบุรี ได้แก่ วัดดุสิตาราม วัดอมรินทราราม วัด
สวุรรณาราม วดัใหม่ยายแป้น วดัศรีสดุาราม วดันายโรง วดัภาวนาภิรตา
ราม วดัสวุรรณคีรี วดัน้อยใน วดัชยัพฤกษ์มาลา 
คลองชกัพระ (คลองบางขนุศรี) เป็นคลองที่ไหลตอ่จากคลองบางกอกน้อย 

 
แมน่ํา้เจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกน้อย 

 
 

เลขหน้า 
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ลาํดับ ชื่อวัด ประวัตแิละสิ่งสาํคัญ ภาพถ่าย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยเริ่มบริเวณตรงข้ามกบัวดัสวุรรณคีรี และไหลไปเชื่อมกบัคลองบางกอก
ใหญ่ที่บริเวณแยกออกคลองมอญ บางครัง้ให้ถือว่าแบ่งคลองชักพระและ
คลองบางกอกใหญ่ที่สามแยกคลองบางกอกใหญ่และคลองภาษีเจริญมา
รวมกัน ชื่อเรียกคลองชักพระถูกเรียกตามประเพณีชักพระในสมัยก่อน 
ประเพณีชักพระจะมีในวนัแรม 2 คํ่า เดือน 12 โดยเรือประดิษฐาน
พระพทุธรูปจะถกูชกัลากจงูมาจากวดันางชี ไปตามลําแม่นํา้อ้อม มุ่งไปทาง
ทิศเหนือออกสูป่ากคลองบางกอกน้อย เลีย้วขวาไปตามลําแม่นํา้เจ้าพระยา 
เข้าคลองบางกอกใหญ่กลบัสูว่ดันางชี เป็นที่ตัง้ของวดัสําคญัในธนบรุี ได้แก่ 
วดัตลิง่ชนั วดัช่างเหลก็ วดัเรไร 
คลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง) เริ่มตัง้แต่แยกจากแม่นํา้เจ้าพระยา
บริเวณป้อมวิชยัประสิทธิ์ ไปบรรจบกับคลองชักพระที่บริเวณปากคลอง
มอญ (บ้างให้ถือว่าสดุเขตที่ปากคลองภาษีเจริญ) คลองบางกอกใหญ่เป็น
คลองสําคญัที่มีคลองสาขาได้แก่ คลองบ้านสมเด็จ คลองบางไส้ไก่ คลอง
สําเหร่ คลองบางนํา้ชน คลองบางสะแก และคลองถ่าน มีวดัสําคญัตัง้อยู่
หลายวดั ได้แก่ วดัโมลีโลกยาราม วดัหงส์รัตนาราม วดัสงัข์กระจาย วดั
ประดิษฐาราม วัดเวฬุราชิน วัดอินทาราม วัดจันทาราม วัดราชคฤห์ วัด
ปากนํา้ภาษีเจริญ วดัประดู่ฉิมพลี วดันวลนรดิศ วดัทองศาลางาม วดัคหูา
สวรรค์ วดักําแพง (ภาษีเจริญ) 

 
คลองชกัพระหน้าวดัตลิง่ชนั 

 

 
คลองบางกอกใหญ่หน้าวดัคหูาสวรรค์ 

เลขหน้า 
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ลาํดับ ชื่อวัด ประวัตแิละสิ่งสาํคัญ ภาพถ่าย 
5 คลองมอญ 

 
เป็นคลองที่ขุดขึน้ในสมัยอยุธยา เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคลองบางเสาธง ยาว
ประมาณ 3 กิโลเมตร เริ่มตัง้แตแ่ม่นํา้เจ้าพระยาตดัขวางพืน้ที่ธนบรุีชัน้ในไป
ถึงคลองคเูมืองธนบรุีฝั่งตะวนัตกบริเวณคลองบ้านขมิน้และตดัไปออกคลอง
บางขุนศรี (คลองชักพระ) ไปจนถึงวดัเกาะและแยกออกเป็นสองสาย คือ 
คลองบางน้อยและคลองบางเชือกหนงั เดิมคลองมอญเป็นคลองสําคญัที่มี
ด่านตรวจตราสินค้า มีวดัโบราณเรียงรายตามคลอง ได้แก่ วดัเครือวลัย์
วรวิหาร วดันาคกลางวรวิหาร วดัพระยาทํา วดัชิโนรสารามวรวิหาร วดัครุฑ 
วดัโพธิเรียง วดับางเสาธง วดัปากนํา้ฝั่งเหนือ วดัปากนํา้ฝั่งใต้ วดัเกาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คลองมอญเมื่อมองไปทางวดัพระยาทํา 

 

 
คลองมอญบริเวณหน้าวดัปากนํา้ฝั่งใต้ 

 
 

เลขหน้า 
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ตารางที่ 9 แมน่ํา้และลําคลองสําคญัทางประวตัศิาสตร์ในพืน้ที่ธนบรุี (ตอ่) ตารางที่ 9 แมน่ํา้และลําคลองสําคญัทางประวตัศิาสตร์ในพืน้ที่ธนบรุี (ตอ่) 



 
 
 

115 
 

 
 

ลาํดับ ชื่อวัด ประวัตแิละสิ่งสาํคัญ ภาพถ่าย 
6 คลองนครบาล 

(คลองวัดแจ้ง / 
คลองวัดอรุณ) 
 
 
 
 
 
 
 

ตัง้อยูใ่นเขตบางกอกใหญ่ทางเหนือของวดัอรุณราชวราราม บางครัง้เรียกว่า 
“คลองวดัอรุณ” เริ่มตัง้แต่แม่นํา้เจ้าพระยาด้านข้างวดัอรุณราชวรารามไป
บรรจบกับคลองคูเมืองธนบุรีฝั่งตะวันตกบริเวณคลองบ้านหม้อ และไหล
ต่อมาไปบรรจบกับคลองมอญ บริเวณในซอยอิสรภาพ 33 มีความยาว
ประมาณ 1 กิโลเมตร ในสมยักรุงธนบรุีเป็นคพูระราชวงัทางทิศเหนือ  
 
 

 
คลองนครบาลบริเวณประตนูํา้ 

7 คลองบางยี่ขัน 
 

เริ่มตัง้แต่แม่นํา้เจ้าพระยาในเขตบางพลดัใกล้วดัดาวดึงษารามไปบรรจบ
คลองบางบําหรุในแขวงบางบําหรุ เป็นที่ตัง้ของวดัจตรุมิตรประดิษฐาราม 
วดัพระยาศิริไอยสวรรค์ วดัดาวดงึษาราม วดัมธุราชวราราม วดัอมรศิรี วดั
น้องนางหงส์ 
 
 
 
 

 

 
สภาพคลองบางยี่ขนัในปัจจบุนั 

เลขหน้า 
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ตารางที่ 9 แมน่ํา้และลําคลองสําคญัทางประวตัศิาสตร์ในพืน้ที่ธนบรุี (ตอ่) 
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ลาํดับ ชื่อวัด ประวัตแิละสิ่งสาํคัญ ภาพถ่าย 
8 คลองบางจาก 

(บางพลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นคลองย่อยที่แยกจากแม่นํา้เจ้าพระยาแถบบางพลัด ผ่านวัดโบราณ
สําคญั ได้แก่ วดัภคินีนาถวรวิหาร วดัใหม่เทพนิมิตร วดัเปาโรหิตย์ วดัทอง 
วดัสงิห์ 
 
 
 
 
  

สภาพคลองบางจากในปัจจบุนั 

9 คลองบางบาํหรุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตัง้แต่ปากคลองแยกจากคลองบางกอกน้อยบริเวณวดันายโรงไปจนสดุ
เขตสถานีรถไฟ ซึง่เป็นเส้นแบ่งเขตกรุงเทพมหานคร-นนทบรุี แล้วกลายเป็น
คลองบางละมดุไปออกแม่นํา้เจ้าพระยาแถวเชิงสะพานพระรามหก เป็น
ที่ตัง้ของวดับางบําหรุ และวดัรวกบางบําหรุ 
 
 
 
 

 
คลองบางบําหรุบริเวณหน้าวดับางบําหรุ 

เลขหน้า 
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ตารางที่ 9 แมน่ํา้และลําคลองสําคญัทางประวตัศิาสตร์ในพืน้ที่ธนบรุี (ตอ่) 
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ลาํดับ ชื่อวัด ประวัตแิละสิ่งสาํคัญ ภาพถ่าย 
10 คลองบ้านไทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้นตัง้แตแ่ยกจากคลองชกัพระตรงวดัช่างเหลก็ไหลตามแนวตะวนัออก
ไปทางทิศตะวนัตกไปสดุที่คลองควาย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา 
มีวดัโบราณเรียงรายตามสองฝั่งคลอง ได้แก่ วดัมณฑป วดัสมรโกฎิ วดัทอง 
วดักระจงั วดัจําปา วดัมะกอก บ้างเข้าใจกนัวา่คลองบ้านไทรตัง้แตค่ลองชกั
พระถึงแยกออกคลองบวัเป็นคลองระมาด 
 

 
คลองบ้านไทรบริเวณหน้าวดักระจงั 

11 คลองบางระมาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แยกจากคลองบ้านไทรฝั่งใต้ ไหลไปลงคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ที่แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา บ้างเข้าใจกนัว่าปากคลองเริ่มจากคลองชกัพระ 
เป็นสายเดียวกบัคลองบ้านไทร 
 
 
 
 
 

 
คลองบางระมาดในปัจจบุนั 

เลขหน้า 
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ตารางที่ 9 แมน่ํา้และลําคลองสําคญัทางประวตัศิาสตร์ในพืน้ที่ธนบรุี (ตอ่) 
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ลาํดับ ชื่อวัด ประวัตแิละสิ่งสาํคัญ ภาพถ่าย 
12 คลองบางพรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มแยกจากคลองชกัพระบริเวณวดัรัชฎาธิษฐาน ไหลไปตามทิศตะวนัออก-
ตะวนัตก ไปจนตดักบัคลองทวีวฒันา มีวดัโบราณเรียงรายตามสองฝั่งคลอง 
ได้แก่ วดักาญจนสิงหาสน์ วดัรัชฎาธิษฐาน วดัแก้ว วดัประสาท วดัเทพพล 
วดัอินทราวาส วดัเพรงกลางสวน 
 
 
 
 
 

 
คลองบางพรมหน้าวดักาญจนสิงหาสน์ 

มองไปเหน็วดัรัชฎาธิษฐาน ริมคลองฝั่งตรงข้าม 

13 คลองบางน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มแยกจากคลองมอญบริเวณวดัเกาะไหลไปตามทิศตะวนัออก-ตะวนัตก 
ไปจนตดักบัคลองทวีวฒันา เป็นที่ตัง้ของวดัโบราณ ได้แก่ วดักระโจมทอง 
วดัสะพาน 

 
คลองบางน้อยหน้าวดัสะพาน 

เลขหน้า 
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ตารางที่ 9 แมน่ํา้และลําคลองสําคญัทางประวตัศิาสตร์ในพืน้ที่ธนบรุี (ตอ่) 
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ลาํดับ ชื่อวัด ประวัตแิละสิ่งสาํคัญ ภาพถ่าย 
14 คลองบางเชือก

หนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มแยกจากคลองมอญบริเวณวดัเกาะไหลไปตามทิศตะวนัออก-ตะวนัตก 
ไปจนตดักับคลองทวีวัฒนา เป็นที่ตัง้ของวดัโบราณ ได้แก่ วดัทอง วัด
กําแพง วดัพิกลุ วดัตะลอ่ม 
 

 
คลองบางเชือกหนงั ด้านซ้ายของฝั่งคลองเป็นวดั

กําแพง 

15 คลองบางแวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ ริ่มแยกจากคลองบางกอกใหญ่บริเวณวัดบางแวก  ไหลไปตามทิศ
ตะวนัออก-ตะวนัตก ไปจนตดักบัคลองทวีวฒันา มีวดัสําคญั ได้แก่ วดับาง
แวก วดันก วดัตะโน วดัโตนด วดัชยัฉิมพลี 

 

 
คลองบางแวกบริเวณหน้าวดับางแวก 

เลขหน้า 
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ตารางที่ 9 แมน่ํา้และลําคลองสําคญัทางประวตัศิาสตร์ในพืน้ที่ธนบรุี (ตอ่) 
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ลาํดับ ชื่อวัด ประวัตแิละสิ่งสาํคัญ ภาพถ่าย 
16 คลองบางจาก 

(ภาษีเจริญ) 
 
 
 
 
 
 

เริ่มแยกจากคลองบางกอกใหญ่บริเวณวดักําแพง ไหลไปตามทิศตะวนัออก-
ตะวนัตก ไปจนตดักบัคลองทวีวฒันา มีวดัโบราณเรียงรายตามสองฝั่งคลอง 
ได้แก่ วดัประดูบ่างจาก วดัจนัทร์ประดษิฐาราม 

 
คลองบางจากบริเวณหน้าวดัจนัทร์ประดิษฐาราม 

17 คลองภาษีเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มปากคลองที่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่และคลองชกัพระมาบรรจบ
กนัแล้วไหลไปตามแนวตะวนัออก-ตะวนัตก ไปออกแม่นํา้ทา่จีนที่ตําบลดอน
ไก่ดี จังหวดัสมุทรสาคร ยาว 28 กิโลเมตร ปรากฏประวตัิในพระราช
พงศาวดารว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระภาษี
สมบตับิริบรูณ์ (ยิม้ พิศาลบตุร) เจ้าภาษีฝิ่นเป็นแม่กองขดุ กว้าง 7 วา ลกึ 5 
ศอก เป็นระยะทาง 620 เส้น โดยหกัเงินภาษีฝิ่นพระราชทานเป็นค่าจ้าง 
เป็นเงิน 112,000 บาท พระราชทานนามวา่ “คลองภาษีเจริญ” การขดุคลอง
เสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้
เสด็จพระราชดําเนินเปิดคลองในปีพ.ศ.2415 ต่อมาได้มีการขุดลอกใน
ระหว่างปีพ.ศ.2428-2429 และในพ.ศ.2445 ได้มีการขดุลอกคลองอีกครัง้
หนึง่ มีวดัสําคญัได้แก่ วดัอ่างแก้ว วดัรางบวั วดันิมมานรดี 

 

 
คลองภาษีเจริญหน้าวดัรางบวั 

เลขหน้า 
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ตารางที่ 9 แมน่ํา้และลําคลองสําคญัทางประวตัศิาสตร์ในพืน้ที่ธนบรุี (ตอ่) 
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ลาํดับ ชื่อวัด ประวัตแิละสิ่งสาํคัญ ภาพถ่าย 
18 คลองด่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มปากคลองโดยไหลแยกจากคลองบางกอกใหญ่บริเวณวดัปากนํา้ ภาษี
เจริญ วัดอัปสรสวรรค์ (วัดหมู) โดยไหลไปทางทิศใต้จนถึงทางแยกออก
คลองสนามชัยและคลองบางขุนเทียน ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร คลองนี ้
เป็นคลองสําคญัทางประวตัิศาสตร์ในอดีต แต่เดิมบริเวณปากคลองตรงวดั
อปัสรสวรรค์ (วดัหม)ู เคยเป็นดา่นขนอนมาก่อน และเคยเป็นเส้นทางเสด็จ
พระราชดําเนิน เส้นทางเดินทพั และเป็นเส้นทางสําคญัที่ออกไปสู่แม่นํา้ท่า
จีน ดงัปรากฎในวรรณคดีหลายๆ เรื่อง เช่น นิราศเณรกลัน่ (นิราศพระแท่น
ดงรัง) ลิลิตเสด็จไปขดัทพัพม่าเมืองกาญจนบุรี (เดิมชื่อลิลิตนิราศราชบุรี) 
เป็นต้น ในรัชกาลที่ 3 คลองด่านมีลกัษณะตืน้เขิน พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทองจีน) เป็นแม่กองจ้างจีน
ขดุซ่อมในพ.ศ.2374 มีวดัโบราณเรียงรายตามสองฝั่งคลอง ได้แก่ วดัขนุ
จนัทร์ วดัอปัสรสวรรค์ วดัใหม่ยายนุ้ย วดัหนงั วดันางนอง วดัราชโอรส 
 
 
 
 
 

 
คลองดา่นบริเวณหน้าวดัอปัสรสวรรค์  
มองไปฝั่งตรงกนัข้ามเป็นวดัขนุจนัทร์ 

 

 
คลองดา่นหน้าวดัราชโอรส 

เลขหน้า 
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ตารางที่ 9 แมน่ํา้และลําคลองสําคญัทางประวตัศิาสตร์ในพืน้ที่ธนบรุี (ตอ่) 
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ลาํดับ ชื่อวัด ประวัตแิละสิ่งสาํคัญ ภาพถ่าย 
19 คลองสนามชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นคลองที่ต่อเนื่องกบัคลองด่าน โดยเชื่อมต่อคลองด่านบริเวณแยกคลอง
บางขุนเทียน  เขตจอมทอง  และไหลลงสู่แม่นํ า้ท่าจีนที่อ .มหาชัย  จ .
สมุทรสาคร คลองช่วงที่ผ่านคลองอ.มหาชัยจึงนิยมเรียกคลองมหาชัย 
คลองนีเ้ป็นคลองที่ขุดเพิ่มขึน้ในรัชสมัยพระเจ้าเสือในสมัยอยุธยา แทนที่
คลองโคกขามเดิมซึ่งมีความคดเคีย้วอย่างมาก  ปรากฎในพระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยธุยาว่าพนัท้ายนรสิงห์ นายท้ายเรือถือคดัท้ายแก้ไม่ทนั 
จนหัวเรือพระที่นั่งกระทบกับกิ่งไม้ใหญ่ พระองค์จึงโปรดให้ขุดคลองเพิ่ม
และเรียกคลองที่ขุดขึน้ใหม่นีว้่าคลองพระพุทธเจ้าหลวง แต่ยังไม่ทันแล้ว
เสร็จก็ทรงสวรรคตไปก่อน ต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัท้ายสระโปรดให้พระ
ราชสงครามเป็นนายกอง เกณฑ์คนจากหวัเมืองปักษ์ใต้มาขดุตอ่ (หมายถึง 
หวัเมืองที่อยู่ทางด้านใต้ของกรุงศรีอยุธยา เช่น เมืองสาครบุรี สามโคก 
ราชบุรี)  ใช้เวลาขดุสองเดือนจึงแล้วเสร็จ ในปีพ.ศ.2352 สมเด็จกรม
พระราชวงับวรมหาเสนานุรักษ์ทรงใช้เส้นทางนีย้กทพัไปปราบพม่าที่เมือง
ถลางและเมืองชมุพร คลองนีเ้ป็นเส้นทางคมนาคม ขนสง่สินค้า และเดินทพั
มาแต่สมัยโบราณ โดยเป็นเส้นนํา้ที่เชื่อมต่อตัง้แต่แม่นํา้เจ้าพระยา แม่
นํา้ท่าจีนและปากอ่าวไทยลงสู่ทะเล และสามารถลงสู่อ่าวไทยโดยไม่ต้อง
ผ่านแม่นํา้เจ้าพระยา มีวดัโบราณเรียงรายตามสองฝั่งคลอง ได้แก่ วดัไทร 
วดัสงิห์ วดักําแพง วดักก วดัเลา  

 
คลองสนามชยับริเวณหน้าวดัสงิห์  
ปัจจบุนัมีศาลเจ้าตัง้อยูท่ี่หวัโค้งนํา้ 

 
คลองสนามชยับริเวณหน้าวดับางกระดี่  
ก่อนออกสูม่หาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร 

เลขหน้า 
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ลาํดับ ชื่อวัด ประวัตแิละสิ่งสาํคัญ ภาพถ่าย 
20 คลองหวักระบือ 

 
เป็นคลองที่แยกออกจากคลองดา่นบริเวณ เป็นเส้นคดเคีย้ว เดิมเคยเป็นลํา
นํา้สายเดียวกับคลองด่านและคลองสนามชัย แต่เดิมเป็นเส้นทางนํา้ที่
ติดต่อกับทะเลได้ ฝั่งทะเลในอดีตจะอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินแถวๆ ปลาย
คลองหัวกระบือ2 ปัจจุบันเป็นที่ตัง้ของหมู่บ้านลูกกระบือ และเมื่อชายฝั่ง
ทะเลลดลงมาที่ตําแหน่งปัจจบุนั จึงได้มีการขดุคลองขนุราชพินิจใจต่อจาก
คลองหวักระบือเพื่อติดต่อกบัทะเล ปัจจบุนัคลองขนุราชพินิจใจเป็นคลองที่
เป็นเส้นตรงเป็นแนวกันเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครและตําบลพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ คลองหวักระบือนีต้รงวดัหวักระบือมี
สภาพเป็นเกาะ องเชียงซุงได้ใช้เส้นทางนํา้จากเมืองญวน (ปากนํา้สมิถ่อ) 
มาถึงเกาะกระบือพบพระยาชลบุรีและพระยาระยองที่นีก้่อนเข้ามาเฝ้าขอ

พึง่พระบรมโพธิสมภารสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรุี3 
 
 

คลองหวักระบือบริเวณหน้าวดัหวักระบือ  

                                                                                 
2 สจุิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, บางขุนเทียนส่วนหนึ่งของแผ่นดินไทยและกรุงรัตนโกสินทร์ (พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ น.ท.สขุมุ บนุปาน รน., 28 มีนาคม 

2530), 139. 
3  กรมหลวงนรินทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจาํของกรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ.2310-2381) และพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว, (พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบษุบากร, วดัเทพศรินทราวาส วนัที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2526), 97-
98. 

เลขหน้า 
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ลาํดับ ชื่อวัด ประวัตแิละสิ่งสาํคัญ ภาพถ่าย 
21 คลองบางขุน

เทยีน 
 

เป็นคลองที่ขดุขึน้ในสมยัรัชกาลที่ 3 โดยโปรดให้พระยาโชฎึกเศรษฐี (ทอง
จีน) ดําเนินการขุดลอกซ่อมคลองเดิมโดยใช้แรงงานจีนในปีพ.ศ.2374 
ตัง้แต่ดา่นวดัปากนํา้ไปจนถึงบางขนุเทียนและจากบางขนุเทียนไปถึงวดักก 
วดัเลา มีวดัสําคญัเรียงรายตามลํานํา้ คือ วดับางขุนเทียนนอก วดับางขุน
เทียนกลาง และวดับางขเุทียนใน  
 
 
 
 

 

คลองบางขนุเทียน 

22 คลองบางไส้ไก่ 
 

ปากคลองแยกออกจากคลองบางกอกใหญ่ตรงข้ามวัดสงัข์กระจาย แล้ว
ไหลมายงัด้านทิศใต้มาออกแม่นํา้เจ้าพระยาที่บางลําพลู่างตรงกันข้ามกับ
วดัพระยาไกร ยาว 3 กิโลเมตร มีวดัสําคญัริมคลองได้แก่ วดับางไส้ไก่ วดั
ใหญ่ศรีสพุรรณ วดัหิรัญรูจี และวดัสทุธาราม 
 
 
 
 
 

คลองบางไส้ไก่ 

เลขหน้า 
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2. ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทต่างๆ ที่พบในแต่ละช่วงเวลา 
จากการสํารวจร่องรอยหลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดีในพืน้ท่ีธนบุรี ได้พบ

ร่องรอยหลกัฐานต่างๆ เป็นจํานวนมาก ในท่ีนีไ้ด้ทําการแบ่งร่องรอยหลกัฐานท่ีพบตามช่วงเวลา
ทางประวตัศิาสตร์ท่ีได้แบง่ไว้แล้วในบทท่ี 4 ดงันี ้ 

1) ช่วงก่อนการขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (ก่อน พ.ศ.2077))  
2) ช่วงขดุคลองลดับางกอกถึงก่อนสมยัพระนารายณ์มหาราช (หลงัสมยัพระไชยราชา- 

ก่อนสมยัพระนารายณ์ (หลงั พ.ศ.2077 - 2198)  
3) ในสมยัพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310)  
4) ในสมยัธนบรีุ (พ.ศ.2310 - 2325)  
5) ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสนิทร์ (พ.ศ.2325 - 2394)  
ในแตล่ะช่วงเวลาได้แบง่ร่องรอยหลกัฐานท่ีพบออกเป็นองค์ประกอบทางกายภาพตา่งๆ 

ได้ดงันี ้
1) ร่องรอยทางประวตัศิาสตร์โบราณคดีประเภทกําแพงเมือง ป้อมปราการ 
2) ร่องรอยทางประวตัศิาสตร์โบราณคดีประเภทพระราชวงั วงั บ้านขนุนาง 
3) ร่องรอยทางประวตัศิาสตร์โบราณคดีประเภทวดั 
4) ร่องรอยทางประวตัศิาสตร์โบราณคดีประเภทมสัยิดและชมุชนมสุลมิ 
5) ร่องรอยทางประวตัศิาสตร์โบราณคดีประเภทศาสนสถานในศาสนาอ่ืนๆ 
การสํารวจในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือจะนําข้อมลูท่ีได้มาสร้างภาพเมืองธนบุรี ซึ่งไม่

จํากดัเฉพาะบริเวณศนูย์กลางของเมืองธนบรีุ คือ บริเวณตวัเมืองบางกอกเท่านัน้ ซึง่ผู้ศกึษาพบว่า
ข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจมีทัง้ความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกันกบัการศึกษาของนกัวิชาการ
บางท่านท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตาม ผู้ศกึษาไมพ่ยายามกําหนดอายขุองร่องรอยหลกัฐานดงักลา่วหาก
ไม่มีความชดัเจนของหลกัฐานทัง้ร่องรอยทางศิลปกรรมและสภาพแวดล้อมท่ีตัง้ และหากตอ่ไปใน
อนาคตมีนกัวิชาการ นกัวิจยัท่ีพบข้อมลูใหมก็่สามารถเพิ่มเตมิข้อมลูได้  

2.1 ร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิาสตร์โบราณคดทีี่พบ ที่กาํหนดอายุได้อยู่ ช่วง
ก่อนการขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา(ก่อน พ.ศ.2077))  

(1) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทกาํแพงเมือง ป้อมปราการ 
 (1.1) ด่านขนอน คือ ดา่นเก็บภาษีอากรเม่ือผ่านเข้าไปในเขตหนึ่ง ๆ การปรากฎ

ช่ือ “นายพระขนอนทณบรีุ” นัน้แสดงให้เห็นว่าเมืองธนบรีุเป็นชมุชนด่านขนอน ในปัจจบุนัเช่ือกนั
ว่าด่านขนอนควรจะอยู่บริเวณแถบปากคลองด่าน บริเวณแถบวัดปากนํา้ภาษีเจริญ จากการ
สํารวจร่องรอยหลกัฐานบนดนิในปัจจบุนัไมร่่องรอยใดท่ีอาจกลา่วได้ว่าเป็นร่องรอยของดา่นขนอน
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ท่ีมีอยูม่าแตเ่ดมิ หากจากการสํารวจตรวจสอบจากแผนท่ีโบราณหลายฉบบั พบสิ่งก่อสร้างหนึ่งซึง่
คล้ายแนวกําแพงยาวก่อเป็นแนวมีลกัษณะคงทนถาวร ยาวพาดกัน้ระหว่างคลองด่านและคลอง
บางสะแกซึ่งเป็นคลองโบราณ ปัจจุบนัร่องรอยดงักล่าวน่าจะอยู่ใต้บริเวณถนนเทอดไท 26 และ 
เทอดไท 22 ชวนให้สงสยัว่าร่องรอยดงักลา่วซึง่ปัจจบุนัอยู่ใต้ดินนัน้ อาจจะเป็นสว่นหนึ่งของดา่น
ขนอนหรือสิง่ก่อสร้างท่ีมีความเก่ียวข้องกนัก็เป็นได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีท่ี 13 ร่องรอยสิง่ก่อสร้างเป็นแนวยาวพาดกัน้คลองดา่นและคลองบางสะแกจากแผนท่ี   
      กรุงเทพ พ.ศ.2439  
ท่ีมา : กองบญัชาการทหารสงูสดุ, แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2431-2475 (จดัพิมพ์ขึน้น้อมเกล้าฯ 
ถวายเน่ืองในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม พ.ศ.2443) 
 

 
(2) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทพระราชวัง วัง บ้านขุนนาง 
ไมป่รากฏร่องรอยหลกัฐานใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพระราชวงั วงั บ้านขนุนางในช่วงเวลานี ้
(3) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทวัด 
วัดเป็นศาสนสถานท่ีอยู่คู่กับชุมชนพุทธมาตัง้แต่โบราณ หากวัดตัง้อยู่ในบริเวณใด 

บริเวณนัน้น่าจะมีชุมชนหรือเก่ียวข้องกับชุมชนไม่ก็ทางใดทางหนึ่ง ผลของการสํารวจพบว่าวดั
โบราณทัง้หมดตัง้อยู่ตามลําคลองซึ่งเป็นเส้นทางสญัจรหลกัในอดีต ซึ่งการสํารวจวดัโบราณใน
พืน้ท่ีธนบรีุเคยมี น ณ ปากนํา้ ได้ลงพืน้ท่ีสํารวจในปีพ.ศ.2513 เป็นครัง้แรก4 ได้พบหลกัฐานทาง
โบราณวตัถุสถานท่ีแสดงถึงความเก่าแก่และความสําคญัของวดัในอดีต โดยเฉพาะในบางแห่ง

                                                                                 
4  น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก (กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, 2514). 
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สามารถกําหนดอายไุด้เก่าแก่ถึงสมยัอยธุยาตอนต้นจากรูปแบบของพระพทุธรูปและใบเสมา ซึง่ได้
มีผู้ นําผลการสํารวจนีไ้ปใช้อ้างตอ่ๆ กนัเป็นจํานวนมาก และนําไปใช้เขียนประวตัิศาสตร์พืน้ท่ีและ
ประวตัิวดัโดยใช้วิธีการอ้างและคดัลอกเนือ้ความต่อๆ กันมาโดยขาดการตรวจสอบเอกสารท่ีใช้
และลงพืน้ท่ีสํารวจจริง การสํารวจในครัง้นีจ้ึงเป็นการสอบทานข้อมลูเดิมท่ีมีอยู่และพยายามหา
ร่องรอยหลกัฐานโบราณเพ่ือแสดงชมุชนและการใช้พืน้ท่ีในบริเวณตา่งๆ ให้มากท่ีสดุ ซึง่ข้อมลูท่ีได้
จากการสํารวจนีน้บัว่าเป็นข้อมลูใหม่ท่ีน่าสนใจซึง่ได้นําผลจากการสํารวจในปีพ.ศ. 2513 มาเป็น
แนวทางเบือ้งต้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการสํารวจวัดทุกวัดในฝ่ังธนบุรี ทัง้ 15 เขตท่ีมีร่องรอย
หลกัฐานความเก่าแก่ และใช้วิธีการสืบค้นประวตัิวดัก่อนแล้วจึงเข้าทําการสํารวจจริง การสํารวจนี ้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาร่องรอยหลักฐานความเป็นเมืองธนบุรีตัง้แต่ในอดีตเป็นต้นมา โดยให้
ความสําคญักบัเร่ืองท่ีตัง้ แผนผงัและสภาพแวดล้อมโดยรอบของวดั และร่องรอยหลกัฐานสําคญั 
 อย่างไรก็ตาม การสํารวจวดัมีข้อจํากดับางประการ กล่าวคือ บางวดัพบเพียงพระพทุธรูป
เก่าแก่เป็นพยานหลกัฐาน แตพ่ระพทุธรูปนัน้เป็นสิ่งท่ีเคล่ือนย้ายได้ ในบางวดัตามประวตัิกลา่วว่า
เป็นวัดโบราณ แต่ปัจจุบันกลับไม่ปรากฎร่องรอยของโบราณเลยหรือร่องรอยหลักฐานนัน้ถูก
บดิเบือนไปแล้วจนก่อให้เกิดการสบัสน บางวดัใช้เร่ืองตําแหน่งท่ีตัง้และสภาพแวดล้อมของวดัเป็น
ตัวกําหนดหลักฐาน เช่น วัดอรุณราชวราราม น่าจะเป็นวัดท่ีมีภายหลังการขุดคลองลัดแล้ว 
เน่ืองจากวดัตัง้อยู่ริมแม่นํา้เจ้าพระยาสายใหม่และหนัหน้าสูแ่ม่นํา้ ซึง่แม่นํา้ดงักลา่วมีมาภายหลงั 
เป็นต้น ข้อจํากดัตา่งๆ ทําให้ในบางครัง้จึงไม่สามารถระบยุคุสมยัของร่องรอยท่ีพบโดยละเอียดได้ 
หรือการระบุอายนุัน้อาจมีความคลาดเคล่ือนไปตามข้อจํากดัท่ีมีอยู่ อย่างไรก็ตาม การสํารวจใน
ครัง้นีเ้พ่ือแสดงให้เห็นว่าวัดนัน้ๆ ปรากฎร่องรอยหลักฐาน หากวัดท่ีสํารวจไม่ปรากฏร่องรอย
หลักฐานใดๆ เป็นพยานเด่นชัด ผู้ ศึกษาไม่พยายามกําหนดอายุ ถึงแม้ด้วยสภาพแวดล้อม
ใกล้เคียงท่ีมีวดัอ่ืนๆ รายรอบนัน้ จะชวนให้คดิวา่ควรจะเป็นวดัท่ีมีมาแล้วในคราวเดียวกนัก็ตาม  

วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานในช่วงเวลานี ้ได้แก่ วดัสิงห์ (บางพลดั) วดัรวกบางบําหรุ วดั
น้อยนางหงส์ วดัมธุราชวราราม วดัดสุติาราม วดับางบําหรุ วดันครป่าหมาก วดัแก้ว วดับางเสาธง 
วดัท่าพระ วดัคหูาสวรรค์ วดัขนุจนัทร์ วดับางสะแกนอก วดัสะพาน วดักําแพง (บางเชือกหนงั) วดั
จนัทร์ประดิษฐาราม วดับางขนุเทียนกลาง วดัสิงห์ (คลองสนามชยั) วดักําแพง (คลองสนามชยั) 
วดับางนํา้ชน วดัราษฎร์บรูณะ วดัประเสริฐสทุธาวาส วดัแจงร้อน น่าสงัเกตว่าวดัในกลุม่นีท่ี้ตัง้อยู่
แถบราษฎร์บรูณะพบพระพทุธรูปหินทรายแดงในสมยัอยธุยาทัง้สิน้ รวมไปถึงแถบย่านบางพรม-
บางระมาด-บางน้อย-บางเชือกหนงัอยา่งวดัสะพาน วดักําแพง วดัจนัทร์ประดษิฐารามด้วย รวมไป
ถึงบริเวณปากคลองด่านท่ีวัดขุนจันทร์พบร่องรอยในสมัยอยุธยาตอนต้น วัดต่างๆ ในกลุ่มนี ้
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ทัง้หมดจะตัง้อยู่ตามเส้นทางแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมและลํานํา้สาขาทัง้หมด สงัเกตได้ว่าไม่พบ
วัดท่ีตัง้อยู่ริมแม่นํา้เจ้าพระยาสายใหม่ ท่ีน่าสนใจ คือ บริเวณแถบเขตธนบุรี บริเวณแขวงวัด
กลัยาณ์ แขวงสมเด็จเจ้าพระยา บริเวณนัน้เป็นพืน้ท่ีโค้งของลํานํา้เจ้าพระยาพอดี เป็นบริเวณท่ีไม่
พบร่องรอยหลักฐานใดๆ ซึ่งบริเวณนีเ้ป็นส่วนคดโค้งของแม่นํา้เจ้าพระยาซึ่งไม่สะดวกในการ
เดินทาง อีกทัง้มีคลองหลายคลองท่ีเช่ือมเส้นทาระหว่างแม่นํา้เจ้าพระยากบัคลองด่านได้ ซึ่งช่วย
ร่นระยะเวลาในการเดนิทางได้มาก โดยไมจํ่าเป็นต้องลอ่งผา่นแมนํ่า้เจ้าพระยาในบริเวณนีเ้ลย 

วดัต่างๆ ล้วนหันหน้าสู่เส้นทางนํา้ซึ่งเป็นเส้นทางสญัจรหลกัในอดีต ซึ่งสามารถ
สันนิษฐานความกว้างของแม่นํา้หรือคลองเดิมได้จากตําแหน่งท่ีตัง้และการหันหน้าของวัด 
ยกตัวอย่างเช่น วัดแก้วมีหลักฐานจํานวนมากท่ีสนับสนุนความเก่าแก่ของวัดท่ีมาตัง้แต่สมัย
อยุธยาตอนต้น หากจากตําแหน่งท่ีตัง้ในปัจจุบนัพบว่าตวัวัดไม่ติดกับเส้นทางนํา้ใดๆ เลย เม่ือ
สงัเกตพบว่าตวัวดัหนัหน้าไปทางคลองชกัพระหรือแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม ซึง่อยู่ไม่ห่างไกลกนั
มากนัก ทําให้สนันิษฐานว่าแต่เดิมแนวชายฝ่ังอยู่ไม่ไกลจากวดัดงัเช่นปัจจุบนั ซึ่งสอดคล้องกับ
ความรู้ทางธรณีวิทยาท่ีวา่บริเวณนีเ้ป็นช่วงท่ีแผน่ดนิงอกขึน้มาใหมน่ัน่เอง5 (ตารางท่ี 10) 

(4) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทมัสยดิและชุมชนมุสลิม 
ไมป่รากฏร่องรอยหลกัฐานใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัมสัยิดและชมุชนมสุลมิชว่งเวลานี ้
(5) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทศาสนสถานในศาสนาอ่ืนๆ 
ไมป่รากฏร่องรอยหลกัฐานใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนสถานอ่ืนๆ ชว่งเวลานี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                 
5 สัมภาษณ์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว, ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาโบราณคดี 

มหาวิทยาลยัศิลปกร, 18 มิถนุายน 2555 
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แผนที่ที่ 14 ตําแหน่งที่ตัง้ของร่องรอยหลกัฐานตา่งๆ ในช่วงก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))
 

กาํแพงเมืองและป้อมปราการ 
(1.1) ดา่นขนอน   
วัด  
(3.1) วดัสงิห์ (บางพลดั) 
(3.2) วดัรวกบางบําหรุ    
(3.3) วดัน้อยนางหงส์  
(3.4) วดัมธุราชวราราม    
(3.5) วดัดสุติาราม   
(3.6) วดับางบําหรุ   
(3.7) วดันครป่าหมาก     
(3.8) วดัแก้ว      
(3.9) วดับางเสาธง    
(3.10) วดัท่าพระ   
(3.11) วดัคหูาสวรรค์  
(3.12) วดัขนุจนัทร์ 
(3.13) วดับางสะแกนอก        

(3.14) วดัสะพาน     
(3.15) วดักําแพง (บางเชือกหนงั)        
(3.16) วดัจนัทร์ประดษิฐาราม   
(3.17) วดับางขนุเทียนกลาง   
(3.18) วดัสงิห์ (คลองสนามชยั)    
(3.19) วดักําแพง (คลองสนามชยั)      
(3.20) วดับางนํา้ชน         
(3.21) วดัราษฎร์บรูณะ    
(3.22) วดัประเสริฐสทุธาวาส        
(3.23) วดัแจงร้อน  
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี 
      ในช่วงก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089)) 
ช่ือแหล่ง  (3.1) วัดสิงห์ 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางจาก แขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 661624 Y1524252 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตัคิวามเป็นจากเอกสาร เลา่กนัวา่เป็นวดัโบราณมาแตค่รัง้กรุงศรี

อยธุยา 
ข้อสังเกต -บริเวณลานโดยรอบกลายเป็นท่ีจอดรถ มีเศษอิฐและชิน้ส่วนพระพทุธรูปหินทราย

แดงเป็นจํานวนมากอยูใ่ต้ต้นไม้ 
-พระวิหารขนาด 5 ห้อง แต่เดิมเป็นพระอุโบสถ(พระอุโบสถใหม่สร้างปีพ.ศ.2513) 
รูปทรงแบบอยธุยา 
-พระอโุบสถสร้างใหม่ต้องอยูข้่างพระวิหาร 
 

หลักฐานสาํคัญ ชิน้สว่นของพระพทุธรูปหินทรายแดงและขาวเป็นจํานวนมาก และคราวท่ีน ณ 
ปากนํา้มาสํารวจได้พบใบเสมาหินทรายสีแดงขนาดใหญ่สมยัอยธุยาตอนต้น6 

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ 

 
พระอโุบสถเดิม ปัจจบุนัเป็นพระวิหาร 

ในบริเวณใกล้เคียงพบชิน้สว่นพระพทุธรูปหินทราย 

 
 

 
 

                                                                                 
6 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, (กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, 2514), 245-246. 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.2) วัดรวกบางบาํหรุ 
ช่ือเดมิ วดัรวก 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางจาก แขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 660472 Y1524141 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตัคิวามเป็นจากเอกสาร เลา่กนัวา่เป็นวดัโบราณมาแตส่มยัอยธุยา

ตอนต้น 
ข้อสังเกต -บริเวณลานโดยรอบเป็นท่ีจอดรถ สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายทางรถยนต์ ปัจจุบัน 

คลองอยูห่า่งออกจากตวัวดั 
-พระอุโบสถเดิมเป็นแบบอยธุยาตอนต้น7 ผนงัด้านข้างเจาะช่องหน้าต่างกลางข้าง
ละบาน แต่ปัน้ปูนหน้าต่างหลอกทําให้ดูมี 6 บาน ถูกปฏิสังขรณ์ในรัชกาลท่ี 3 
ปัจจุบันแปลงเป็นพระวิหาร ขนาด 6 ห้อง หันหน้าไปสู่ทิศตะวันออกสู่คลอง ผนัง
ด้านหลงัตนั มีพระพทุธรูปอยธุยาประดิษฐานอยู่หลายองค์ พระอโุบสถเดิมนีส้ร้าง
ตามคตเิดมิคือหนัหน้าคลองอนัเป็นเส้นทางสญัจรหลกั 
-พระอโุบสถใหม่ตัง้ขวางกบัพระอโุบสถเดมิ โดยสร้างขนานกบัคลอง อาคารทัง้สอง
มีกําแพงแก้วล้อมรอบ 

หลักฐานสาํคัญ พระอโุบสถเดมิ 
อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ 

 
พระอโุบสถเก่า (พระวิหาร) หนัหน้าสูค่ลอง (อาคารด้านซ้าย) 

พระอโุบสถใหม่ตัง้ขนานกบัคลอง (อาคารด้านขวา) 

 

 

                                                                                 
7  เร่ืองเดียวกนั, 242-243. 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
      ในช่วงก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089)) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.3) วัดน้อยนางหงส์ 
ช่ือเดมิ วดัน้อย 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางย่ีขนั แขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 660915 Y1523040 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตัคิวามเป็นจากเอกสาร เลา่กนัวา่เป็นวดัโบราณมาแตส่มยัอยธุยา

ตอนต้น 
ข้อสังเกต บริเวณลานโดยรอบเป็นท่ีจอดรถและตลาดนดั มีชาวบ้านใช้เป็นลานเอนกประสงค์ 

- พระอโุบสถ ขนาด 5 ห้อง มีกนัสาดย่ืนมาออกทัง้ทางด้านหน้าและหลงั หนัหน้าสู่
คลองเล็กๆ หน้าวดั ล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว น ณ ปากนํา้กล่าวว่าเสมาท่ีพบทํา
จากหินทรายแดง เป็นเสมาแบบอยธุยาตอนต้น8 

หลักฐานสาํคัญ ใบเสมา 
อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ  

 
พระอโุบสถ 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                 

8  เร่ืองเดียวกนั, 211. 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.4) วัดมุธราชวราราม 
ช่ือเดมิ วดับางย่ีขนั 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางย่ีขนั แขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 661007 Y1522891 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตัคิวามเป็นจากเอกสาร เลา่กนัวา่เป็นวดัโบราณมาแตส่มยัอยธุยา 
ข้อสังเกต บริเวณลานโดยรอบเป็นท่ีจอดรถ มีชาวบ้านใช้เป็นลานเอนกประสงค์ 

-พระอโุบสถรูปทรงแบบอยธุยาแอ่นโค้งสําเภา ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปหลาย
องค์อยู่ร่วมในฐานชุกชีเดียวกัน ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเขียนโดยฝีมือคงแป๊ะและครู
ทองอยู่ เป็นภาพเทพชุมชนแบบเดียวกับวัดสุวรรณาราม ผนังช่องหน้าต่างรูปทศ
ชาติชาดก ภาพเขียนชํารุดมาก มีภาพสวนผลไม้ เช่น ต้นเงาะ ทเุรียน น ณ ปากนํา้
กลา่ววา่ ใบเสมาทําด้วยหินทรายแดงขนาดใหญ่แบบเดียวกบัวดัประเสริฐสทุธาวาส9 

หลักฐานสาํคัญ ใบเสมาสมยัอยธุยาตอนต้น 
อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ  

 
พระอโุบสถ 

 
 
 
 
 

                                                                                 
9 เร่ืองเดียวกนั, 210. 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.5) วัดดุสิตารามวรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดัเสาประโคน 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 660839 Y1522073 
ข้อสังเกต เป็นวดัโบราณมาแตส่มยัอยธุยา สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสดุาเทพ ทรงสถาปนา

ใหม่ทัง้วัด  ในรัชกาลท่ี  2 กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์สถาปนาและ
พระราชทานนามว่าวัดดุสิต บูรณะอีกครัง้ในรัชกาลท่ี 310 ในพระราชพงศาวดาร
รัชกาลท่ี 1 บนัทึกว่าตัง้แต่หน้าวดันีข้ึน้ไปจนถึงคลองบางย่ีขนัเป็นโรงเรือทําถวาย
พระบรมมหาราชวงับ้าง พระราชวงับวรบ้าง11 นิราศภเูขาทองในราว พ.ศ.2371 ก็ได้
กลา่วถึงวดันีไ้ว้ว่า “ถึงอารามนามวดัประโคนปัก ไม่เห็นหลกัลือเลา่ว่าเสาหิน เป็น
สําคญัปันแดนในแผ่นดิน มิรู้สิน้สดุช่ือท่ีฦาชา” ในพ.ศ.2456 วดัภมุรินทร์ราชปักษี 
ซึ่งเป็นวัดเล็กๆ ติดกับวัดดุสิดาราม ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบต้นกรุง
รัตนโกสนิทร์  ตอ่มามีสภาพรกร้าง จงึได้รวมกบัวดัดสุติารามในรัชกาลท่ี 5 

สภาพปัจจุบนั บริเวณโดยรอบวดัไม่ตดิคลองหรือแม่นํา้ ต้องเดนิผา่นท่ีชมุชนก่อนถึงแม่นํา้ 
หลักฐานสาํคัญ - พระวิหารเล็ก 2 หลงัทรวดทรวงแบบอยุธยาตอนต้น มี ลกัษณะการหนัหน้าออก

ของวดั แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นวดัตัง้อยู่ท่ีปากคลองบางกอกน้อย ต่อมาตะกอนได้
พดัพามาทบัถมเกิดแผน่ดนิใหม่ ทําให้แผน่ดนิบริเวณฝ่ังนีข้องคลองเพิ่มขึน้มา  

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ 

 
ท่ีตัง้วดัดสุิตารามหนัหน้าสูแ่มนํ่า้เจ้าพระยาสายเดิม 

 

                                                                                 
10 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2 (พระนคร: องค์การ

ค้าของครุุสภา, 2504), 169. 
11 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ : องค์การค้า

ของครุุสภา, 2503),  303. 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.6) วัดบางบาํหรุ 
ช่ือเดมิ วดัรวก/วดัใน 
ที่ตัง้ ตัง้อยูต้่นคลองบางบําหรุ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 659321 Y1523500 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมีมาแตค่รัง้กรุงศรีอยธุยา เดมิเรียกวดัใน คูก่บัวดันอก (วดันายโรง) ซึง่

ตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกนั 
ข้อสังเกต วดัหนัหน้าสูค่องบางบําหรุ  
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถมีลกัษณะรูปแบบอยธุยา แตถ่กูปฏิสงัขรณ์ใหม่ ใบเสมาหินแบบอยธุยา

ตอนต้น พระพทุธรูปสมยัอยธุยาตัง้เรียงรายหน้าศาลาหลงัพระอโุบสถ เคยมีการขดุ
พบพระเคร่ืองสมยัอยธุยาจากเจดีย์ใกล้พระวิหารเก่า ใบเสมาหินทรายแดงแบบ
อยธุยาตอนต้น ปัจจบุนัถกูทาสีใหม่ พระเจดีย์รายเป็นแบบเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสอง 
 

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 

 

                                    
 
 
 
 
 
 
      
 

 

พระอโุบสถท่ีถกูปฎิสงัขรณ์ขึน้ใหม ่

สภาพปัจจบุนัของใบเสมาหินทรายแดง 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.7) วัดนครป่าหมาก 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ถนนชยัพฤกษ์ แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 658269 Y1524267 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏหลกัฐานทางเอกสาร กลา่วกนัวา่เป็นวดัโบราณในสมยัอยธุยา 
ข้อสังเกต เป็นวดัท่ีไม่ติดกบัคลองใดๆ คลองท่ีใกล้ท่ีสดุคือคลองบางกอกน้อย และมีคลองเล็กๆ 

อยูใ่กล้เคียง สิง่ก่อสร้างหลกัในวดัหนัหน้าสูค่ลองบางกอกน้อย สนันิษฐานวา่เดมิวดันี ้
ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกน้อยมาก่อน ตอ่มาเม่ือมีการขดุคลองลดัทําให้แผน่ดนิงอกหรือ
คลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมแคบเข้าทําให้วดันีจ้ึงค่อยๆ ห่าง
จากคลองออกมา 

หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถมีลกัษณะรูปแบบอยธุยา แตถ่กูปฏิสงัขรณ์ใหม่  
- ใบเสมาหินแบบอยธุยาตอนต้น  
- พระพทุธรูปสมยัอยธุยาตัง้เรียงรายหน้าศาลาหลงัพระอโุบสถ  
- เคยมีการขดุพบพระเคร่ืองสมยัอยธุยาจากเจดีย์ใกล้พระวิหารเก่า  
-พระเจดีย์รายเป็นแบบเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสอง 

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 

 
                               

พระอโุบสถท่ีถกูปฎิสงัขรณ์ขึน้ใหม ่

พระพทุธรูปสมยัอยธุยาตอนต้น ภาพถ่ายจาก
คราวท่ีน ณปากนํา้มาสํารวจปีพ.ศ. 2513 
ที่มา: น  ณ  ปากนํา้, “ตลิ่งชัน  2513,” 
ศลิปวัฒนธรรม 32, 4 (ตลุาคม-ธนัวาคม 2549), 
35. 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.8) วัดแก้ว 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูใ่กล้คลองชกัพระ แขวงคลองชกัพระ เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 657382 Y1521199 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏหลกัฐานทางเอกสาร กลา่วกนัวา่เป็นวดัโบราณในสมยัอยธุยา 
ข้อสังเกต เป็นวดัท่ีไม่ติดกับคลองใดๆ ด้านหน้าทางเข้าวดัในปัจจุบนัเป็นทางเข้าจากถนน ซึ่ง

เป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นท่ีจอดรถ คลองท่ีใกล้ท่ีสุดคือคลองชักพระและคลอง
บางพรม สิ่งก่อสร้างหลกัในวดัหนัหน้าสูค่ลองชกัพระ สนันิษฐานว่าเดิมวดันีต้ัง้อยู่ริม
คลองชกัพระมาก่อน ต่อมาเม่ือมีการขดุคลองลดัทําให้แผ่นดินงอกหรือคลองชกัพระ
ซึง่เป็นแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดมิแคบเข้าทําให้วดันีจ้งึคอ่ยๆ หา่งจากคลองออกมา 

หลักฐานสาํคัญ - พระอโุบสถเดิมถกูรือ้ทําลายก่อนพ.ศ.2513 แล้วสร้างเป็นพระอโุบสถใหม่ ขนาด 5 
ห้อง โดยใช้ใบเสมาเดมิ พระอโุบสถหนัหน้าสูค่ลองชกัพระ พบศาลาท่านํา้ตัง้อยู่กลาง
ลานวดัด้านข้างพระอุโบสถ และอยู่ระหว่างพระอุโบสถและพระวิหาร สนันิษฐานว่า
แต่เดิมคงเคยมีทางนํา้ไหลเข้ามา แตต่อนนีถ้กูถมเป็นถนนแล้ว แต่ทางนํา้เข้ามาสู่วดั
ในปัจจบุนัยงัเห็นเป็นทางนํา้ตืน้เขินสายเลก็ๆ ท่ีแยกออกมาจากคลองชกัพระ 
 - พระวิหาร ขนาด 3 ห้อง ไม่มีเสาร่วมใน น่าจะเป็นอาคารเดิมแล้วมาปฏิสงัขรณ์ใหม่
ในรัชกาลท่ี 3 - ใบเสมาหินทรายแดงแบบอยธุยาตอนต้น  
- พระพทุธรูปสมยัอยธุยาตอนต้นและตอนกลาง12 ในพระวิหาร  

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 

 
                             

                                                                                 
12 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 94. 

พระวิหารท่ีถกูปฎิสงัขรณ์ขึน้ใหม ่

พระพทุธรูปสมยัอยธุยาตอนต้น 
ที่มา: น ณ ปากนํา้, “ตลิ่งชนั 2513,” 
ศลิปวัฒนธรรม 32, 4 (ตลุาคม-ธนัวาคม 
2549), 40. 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.9) วัดบางเสาธง 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองมอญฝ่ังเหนือ แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 658679 Y1519843 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏหลกัฐานทางเอกสาร กลา่วกนัวา่เป็นวดัโบราณในสมยัอยธุยา 
ข้อสังเกต เป็นวดัอยู่ใกล้คลองมอญ ถนนทางเข้าในปัจจบุนัมีขนาดเล็กมาก หากมาทางนํา้จะ

สะดวกกวา่ 
หลักฐานสาํคัญ - พระอุโบสถ ขนาด 5 ห้อง ตัง้ขนานกับลําคลอง สร้างใหม่ ลกัษณะไม่ตรงกับพระ

อุโบสถสมัยอยุธยาซึ่งลายหน้าบนัแบบฝร่ังปนไทยท่ีน ณ ปากนํา้เคยพบในปีพ.ศ.
2513 
-น ณ ปากนํา้เคยพบเศียรหินทรายขนาดใหญ่ 2 เศียรสมยัอยธุยาตอนต้น ลกัษณะ
คล้ายหลวงพ่อมงคลบพิตร ตัง้พิงกบัโคนต้นโพธ์ิกบัซากอิฐเก่าบริเวณท่ีพบอาจเป็น
ท่ีตัง้ของพระวิหารเดมิ13 

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ  

 
พระอโุบสถท่ีถกูปฏิสงัขรณ์ขึน้ใหม ่

 
 
 
 

                               

 
                                                                                 

13 เร่ืองเดียวกนั, 127. 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.10) วัดท่าพระ 
ช่ือเดมิ วดัเกาะ 
ที่ตัง้ ซอยจรัลสนิทวงศ์ 4 แขวงทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ 
พกัิด 47N X 659284 Y1518787 
ประวัต ิ กล่าวกันว่าเป็นวัดโบราณในสมัยอยุธยา เดิมช่ือว่าวัดเกาะ เน่ืองจากสภาพ

ภูมิศาสตร์ของวดันีเ้ป็นเกาะมีนํา้ล้อมรอบ ต่อมาได้เติมคําว่าท่าพระ กลายเป็นวดั
เกาะทา่พระ แตนิ่ยมเรียกกนัวา่วดัทา่พระ14 

ข้อสังเกต วัดอยู่ห่างจากเส้นทางนํา้สายหลักจากคลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่ (แม่นํา้
เจ้าพระยาสายเดมิ) แตก่ลบัตัง้ใกล้และหนัหน้าสูค่ลองบางเพลีย้ซึง่ทางนํา้สาขาย่อย
ท่ีไหลออกจากคลองบางกอกใหญ่ และตัง้อยูป่ลายสดุของคลอง  

หลักฐานสาํคัญ - ปัจจุบันพระอุโบสถและพระวิหารสร้างขึน้ใหม่ โดยเฉพาะพระวิหารสร้างเป็น
อาคารจตุรมุขใหญ่โตครอบพระวิหารเดิมท่ีเป็นซากโบราณสถานรูปแบบอยุธยา
ตอนกลาง  
- ภายในพระวิหารเดิมท่ีถูกครอบทบัด้วยอาคารใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาม
หลวงพ่อเกสร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปัน้ศิลา แบบศิลปะอยุธยาตอนต้น15 นณ 
ปากนํา้บันทึกไว้วว่าเคยขุดพบชิน้ส่วนปูนปัน้สมัยทวาราวดีและแท่งหินสลกัสมัย
ลพบรีุบริเวณใกล้พระวิหารเลก็นี ้

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       

                                                                                 
14 กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตแุหง่ชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสนิทร์ (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2525) 379. 
15 เร่ืองเดียวกนั. 

พระวิหารใหมท่ี่สร้างครอบพระวิหารเดิม 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระวิหารเดิมมีลกัษณะเป็นซาก
ปรักหกัพงัในพระวิหารใหม ่

ภายในพระวิหารเดิมประดิษฐานหลวงพอ่
เกสรและพระพทุธรูปอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.11) วัดคูหาสวรรค์ 
ช่ือเดมิ วดัศาลาส่ีหน้า 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกใหญ่ ปากคลองบางจาก แขวงคหูาวรรค์ เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 658063 Y1518619 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณตัง้แตส่มยัอยธุยา เดมิช่ือวดัศาลาส่ีหน้า ได้รับการสถาปนาใหม่ในสมยั

รัชกาลท่ี 116 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้เชิญพระ
ประธานจากวัดนีไ้ปเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
แล้วพระราชทานพระพทุธเทวะมาประดิษฐานแทน แล้วปฏิสงัขรณ์และพระราชนาม
วดัใหม่ว่าวดัคหูาสวรรค์17 ในรัชกาลท่ี 3 โปรดให้เจ้าพระยามหาโยธาไปปฏิสงัขรณ์18 
ในหนังสือแบบเรียนภูมิศาสตร์ประเทศสยามของกรมตํารา กระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบบัพิมพ์ครัง้แรก พ.ศ.2468 กลา่ววา่เมืองธนบรีุเดมิตัง้อยูต่รงวดัคหูาสวรรค์ 

ข้อสังเกต การเดินทางโดยทางถนนเข้าไปในซอยลกึ ด้านหน้าวดัด้านท่ีติดกบัคลองเป็นลานโลง่
จอดรถ โดยรอบมีชุมชนริมนํา้หนาแน่น ยังคงพบเห็นร่องรอยของบางหรือทางนํา้
เลก็ๆ ท่ีคนขดุขึน้เป็นทางแยกเข้าไปในพืน้ท่ีเป็นจํานวนมาก 

หลักฐานสาํคัญ -พระพทุธรูปยืนทําจากหินทรายแดง ปัจจบุนัประดิษฐานท่ีพระระเบียงเป็นแบบสมยั
อยุธยาตอนต้น มีลักษณะเป็นชิน้ส่วน แต่มีการซ่อมโดยการใช้ปูนหล่อเป็นองค์
สมบูรณ์ ลายหน้าบนัสลกัไม้และปีกหน้าบนัพระอุโบสถเป็นฝีมือช่างอยุธยา พระ
ประธานเป็นแบบสมยัอยธุยา  

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ  

 
 
 

       

 
 

                                                                                 
16 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 1, 347.  
17 เร่ืองเดียวกนั. 
18 เจ้าพระยาทิพากวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 172. 

พระอโุบสถหนัหน้าสูค่ลอง 
พระพทุธรูปยืนทําจากหินทรายแดง มีร่องรอย
ของบางชิน้สว่นของพระพทุธรูปถกูหลอ่ซอ่ม
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.12) วัดขุนจันทร์ 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองดา่น แขวงตลาดพล ูเขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 657422 Y1517528 
ประวัต ิ อยู่ตรงข้ามฝ่ังคลองกบัวดัอปัสรสวรรค์ (วดัหม)ู สนันิษฐานว่าเป็นวดัท่ีมาแตใ่นสมยั

อยธุยา ได้รับปฎิสงัขรณ์ใหญ่ในรัชกาลท่ี 3 โดยพระยามหาอํามาตย์ (ป้อม)19 
ข้อสังเกต การเดินทางโดยทางถนนเทอดไท อยู่ริมคลองด่านตรงข้ามกับวัดอัปสรสวรรค์ มี

สะพานข้ามคลองเดนิถึงกนัได้ ปัจจบุนัเป็นวดัใหญ่โต มีสิง่ก่อสร้างใหม่หลายหลงั  
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถเดิมเป็นพระอุโบสถร้าง แล้วปฎิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ต่อมา

ชํารุดทรุดโทรมและปฏิสงัขรณ์ใหม่ปีพ.ศ. 2507 น ณ ปากนํา้กล่าวว่าพระพทุธรูปใน
พระวิหารใหญ่ (หลวงพ่อโต) เป็นพระแบบอู่ทอง และพบเจดีย์องค์ระฆงักลมท่ีอยู่ใน
สมยัอยธุยาตอนต้น20 
-พระปรางค์ขนาดใหญ่ถกูซอ่มใหม่แบบต้นรัตนโกสนิทร์ 
-พระเจดีย์องค์ระฆงักลมฐานยกเก็จ 

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ  

 
 
 

      

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                 
19 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 172. 
20  น. ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 284-285. 

พระพทุธรูปสมยัอยธุยาตอนต้นใน
วิหารหลวงพอ่โต 

ภาพถ่ายเก่าหลวงพอ่โตภายในพระวิหาร 
ที่มา : หลวงพ่อโตวัดขุนจนัทร์ เม่ือ 100 ปีที่

แล้ว, เข้าถึงเม่ือ 3 มิถนุายน 2555,เข้าถึงได้จาก 
http://www.watkhunchan.com/?p=237. 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.13) วัดบางสะแกนอก 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางสะแก แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 659589 Y15146776 
ประวัต ิ กล่าวกันว่าเป็นวัดโบราณ และเคยเป็นวัดร้างเหลือแต่ซากมาก่อนและมีการ

ปฏิสงัขรณ์ใหม่ในรัชกาลท่ี 3 พบจารึกในวดัระบไุว้วา่เป็นวดัท่ีสร้างในรัชกาลท่ี 3 พ.ศ.
2377 มหาทองดีซึ่งเป็นพระฝ่ายวิปัสสนาธุระได้รับการแต่งตัง้เป็นพระวรญาณมุนี 
ได้มาทําการขดุซากวดัโบราณแหง่นี ้แล้วปฏิสงัขรณ์วดันีข้ึน้ 

ข้อสังเกต การเดนิทางโดยทางถนนเข้าไปในซอย เป็นวดัไม่ใหญ่โตมากนกั สิ่งก่อสร้างสําคญัใน
วดัหนัหน้าสู่คลองบางสะแก ในขณะท่ีในปัจจุบนัตวัวดัไม่ได้อยู่ติดกับกับคลองบาง
สะแกเทา่ไรนกั  

หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถ คราวท่ี น ณ ปากนํา้เคยมาสํารวจนัน้เป็นพระอโุบสถแบบมหาอุดแบบ

อยธุยาตอนต้น และพบใบเสมาสมยัอยธุยาแบบพระไชยราชา21 แตปั่จจบุนัไม่ปรากฏ
แล้ว พระอโุบสถถกูปฏิสงัขรณ์ขึน้ใหม่ 
-ศาลเจ้าจีนไม่ปรากฎวา่สร้างในสมยัใด 

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ  

 
พระอโุบสถในสภาพปัจจบุนั 

 

 
 
 
                                                                                 

21 เร่ืองเดียวกนั, 175-178. 



 
 
 

144 
 

 
 

ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.14) วัดสะพาน 
ช่ือเดมิ วดัตะพาน 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางน้อย แขวงบางพรม เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 655531 Y1520387 
ประวัต ิ กลา่วกนัวา่เป็นวดัโบราณในสมยัอยธุยา ไม่ปรากฎบนัทกึในเอกสารใดๆ 
ข้อสังเกต สภาพโดยรอบเป็นสวน ชมุชนโดยรอบอยู่อาศยัไม่หนาแน่น มีตลาดนํา้หน้าวดั และมี

ทางนํา้เช่ือมคลองบางน้อยเพ่ือเดนิทางเข้ามาในวดั เป็นท่ีจอดเรือ  
หลักฐานสาํคัญ - แต่เดิมมีพระวิหารขนาดย่อม 3 หลงัเรียงกัน หนัหลงัให้คลอง ต่อมาพระวิหารทรุด

โทรมจงึสร้างพระวิหารโถงแทน ณ ตําแหน่งพระวิหาร 3 หลงัเดมิ โดยย้ายพระพทุธรูป
หินทรายขาวและแดงและชิน้สว่นพระพทุธรูปหินทรายจํานวนมากมาอยู่ในพระวิหาร
โถงพระวิหารโถงนีส้ร้างมาเม่ือประมาณ 40 ปีมาแล้ว รอบพระวิหารยงัเห็นร่องรอย
ของกําแพงแก้วเดมิ  
- พระพทุธรูปหินทรายขาวและแดงในสมยัอยธุยาตอนต้น  

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      พระอโุบสถในสภาพปัจจบุนั            ชิน้สว่นพระพทุธรูปหินทรายในพระวิหาร

ชิน้สว่นพระพทุธรูป 
หินทรายในพระวิหารโถง 

หลวงพอ่กลางในพระวิหารหลงักลาง 
ท่ีมา: น ณ ปากนํา้, “ตลิง่ชนั 2513,” 
ศลิปวัฒนธรรม 32, 4 (ต.ค.-ธ,ค, 2549), 42.        
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.15) วัดกาํแพง 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางเชือกหนงั แขวงบางพรม เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 656351 Y1519406 
ประวัต ิ กลา่วกนัวา่เป็นวดัโบราณ อยูริ่มบางเชือกหนงั วดันีย้งัอยูริ่มคลองอยู ่
ข้อสังเกต การเดินทางโดยทางถนนเข้าไปในซอยวัดกําแพง ถนนบางแวก มีชุมชนโดยรอบ

หนาแน่น   
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถ หนัหน้าสูค่ลอง มีลกัษณะรูปทรงแบบอยธุยาแตถ่กูบรูณปฏิสงัขรณ์ใหม่ 

เม่ือประมาณ 20 ปีมาแล้ว ระหว่างการขุดดินเพ่ือทําถนนหน้าวัดและสะพานข้าม
คลองบางเชือกหนังได้พบซากเจดีย์อิฐเก่าและพระพุทธรูปหินทรายสมัยอยุธยา
ตอนต้นปางสมาธิ 1 องค์ (หลวงพ่อแดง) และปางมารวิชัย 1 องค์ หลวงพ่อดํา)
ปัจจุบนัพระพุทธรูปทัง้สององค์ประดิษฐานไว้ท่ีพระวิหารน้อยด้านหน้าพระอุโบสถ 
และพบเศษชิน้สว่นพระพทุธรูปทําจากหินทรายจํานวนมาก 

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ 

พระพทุธรูปหินทรายท่ีขดุพบบริเวณด้านหน้าวดั ริมคลองบางเชือกหนงั 
 
 
 
 
 
 
 

ชิน้สว่นพระพทุธรูปหินทรายท่ีขดุพบด้านหน้าวดั ริมคลองบางเชือกหนงั 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.16) วัดจันทร์ประดษิฐาราม 
ช่ือเดมิ วดัจนัตาผ้าขาว / วดัจนัปะขาว 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางจาก ตรงทางแยกเข้าสูค่ลองบางด้วน แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 655910 Y1517154 
ประวัต ิ กลา่วกนัวา่เป็นวดัโบราณมีมาแตส่มยัอยธุยาตอนต้น  
ข้อสังเกต การเดินทางโดยทางถนนเข้าไปในซอยเพชรเกษม 48 เป็นวดัใหญ่โตเป็นท่ีเคารพนบั

ถือของชมุชนบริเวณนัน้ มีผู้คนเข้ามาสกัการบชูาเป็นจํานวนมาก สิ่งก่อสร้างใหม่ถกู
สร้างขึน้เป็นจํานวนมากและมีโรงเรียนอยูด้่านข้างวดั   

หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถเดิมถกูรือ้และสร้างใหม่ในปีพ.ศ.2453 ตัง้ขนานกับพระวิหารหลวงพ่อ
ขาว ซึง่ขนานกบัคลองบางจาก  
-พระวิหารหลวงพ่อขาวประดิษฐานพระพทุธรูปนาม “หลวงพ่อขาว” เป็นพระในสมยั
อยธุยาตอนต้น ในวิหารหลวงพอ่ขาวพบพระพทุธรูปสมยัอยธุยาตอนต้นหลายองค์ 
-ด้านหลงัพระอโุบสถพบพระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสอง และพระปรางค์ในสมยัอยธุยา 
 

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

พระปรางค์ด้านหน้าและด้านข้างพระวิหารหลวงพอ่ขาว    

พระอโุบสถหลงัใหม ่ณ ตําแหน่งเดิม             หลวงพอ่ขาวในพระวิหาร 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.17) วัดบางขุนเทยีนกลาง 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางขนุเทียน และคลองสนามชยั แขวงจอมทอง เขตจอมทอง 
พกัิด 47N X 658583 Y1514604 
ประวัต ิ กลา่วกนัวา่เป็นวดัโบราณมีมาแตส่มยัอยธุยาตอนต้น  
ข้อสังเกต อยูใ่กล้กบัวดับางขนุเทียนนอกและวดับางขนุเทียนใน หากวดันีต้ิดกบัวดับางขนุเทียน

นอกโดยไม่มีกําแพงกัน้ คล้ายเป็นวดัเดียวกนั พืน้ท่ีภายในวดัเป็นลานโลง่  
หลักฐานสาํคัญ -คําบอกเล่าของเจ้าอาวาสกล่าวว่า ลายหน้าบนัพระอุโบสถเดิมปัน้ปูนเป็นรูปภูเขา

และสตัว์ตา่งๆ  แบบวดัราชโอรส  ภายหลงัจงึรือ้ออกแปล่ียนแปลงใหม่  
-พระพุทธรูปโลหะท่ีตัง้อยู่หน้าพระอุโบสถเป็นพระยืนแบบอู่ทองแต่ถูกคนขโมยตดั
เศียรไป พระพทุธรูปโลหะอ่ืนๆ วางบนศาลาล้วนเป็นพระเก่าในสมยัอยธุยาทัง้สิน้22  
-พระอโุบสถ ขนาด 7 ห้อง แบบอยธุยา บรูณะใหม่ในรัชกาลท่ี 3 
-พระเจดีย์ยอ่มมุตัง้อยูด้่านข้างของพระอโุบสถข้างละ 3 องค์ 

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ  

 
พระอโุบสถและเจดีย์ยอ่มมุไม้ย่ีสิบตัง้อยูด้่านข้างพระอโุบสถข้างละ 3 องค์ 

 

 
 
 
 

                                                                                 
22 เร่ืองเดียวกนั, 275-276. 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.18) วัดสิงห์ 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองสนามชยั แขวงบางขนุเทียน เขตบางขนุเทียน 
พกัิด 47N X 656527 Y1513078 
ประวัต ิ กลา่วกนัวา่เป็นวดัโบราณมีมาแตส่มยัอยธุยาตอนต้น  
ข้อสังเกต น่าสงัเกตว่าวดัตัง้อยู่ตรงทางแยกคลองวดัสิงห์และคลองบางบอน บริเวณนัน้มีศาล

เจ้าจีนขนาดเลก็ตัง้อยูท่ี่ทางแยกของลํานํา้ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถรูปทรงแบบอยธุยา ใบเสมาแบบพระบรมโกศ รวมไปถึงลวดลายปนูปัน้ 

พระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสองด้านหน้าพระอโุบสถ และได้รับการปฏิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 3   

-พระพทุธรูปหินทรายแดงและขาวท่ีพบหลายองค์ชํารุดทรุดโทรม23 จากพระพทุธรูป
หินทรายนี ้น ณ ปากนํา้เช่ือวา่น่าจะเป็นวดัท่ีมีความเก่าแก่ถึงอยธุยาตอนต้น รวมไป
ถึงพระพทุธรูปในพระวิหารเลก็24 

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                                 
23  ดภูาพพระพทุธรูปหินทรายแดงและอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้จาก สจิุตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, บางขุนเทยีน

ส่วนหน่ึงของแผ่นดนิไทยและกรุงรัตนโกสนิทร์, 129. 
24  น. ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 187-190. 

พระวิหารในปัจจบุนั รูปทรงแบบอยธุยา 

พระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสองหน้าพระอโุบสถ
ปฏิสงัขรณ์ใหมใ่นรัชกาลท่ี 3 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.19) วัดกาํแพง 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองสนามชยั แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน 
พกัิด 47N X 656568 Y1512796 
ประวัต ิ กลา่วกนัวา่เป็นวดัโบราณมีมาแตส่มยัอยธุยาตอนต้น  
ข้อสังเกต อยูใ่กล้กบัวดัสงิห์ เป็นวดัใหญ่โต สิง่ก่อสร้างถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ 
หลักฐานสาํคัญ -มณฑปหลวงพ่อไปล่ ประดิษฐานหลวงพ่อไปล่ ฉันทสโร เป็นท่ีนับถือศรัทธามาก 

ทา่นเกิดปีพ.ศ.2403 ด้านหลงัพบพระพทุธรูปศลิปะอยธุยา 
-พระอโุบสถใหม่ปฏิสงัขรณ์ใหม่ในปีพ.ศ.2500 ภายในพบเศียรพระพทุธรูปหินทราย
ในสมยัอยธุยาจํานวน 3 เศียร น ณ ปากนํา้บนัทกึไว้ว่า พระอโุบสถเก่ามีขนาดไม่สู้
ใหญ่นัก ผนังอุดตัน ใบเสมาหินทรายแดงเข้าใจว่าสมัยพระเจ้าทรงธรรม ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปหน้าตกักว้างประมาณ 6 ศอก ปางมารวิชัย เป็นแบบสมัย
อยธุยาตอนต้น หน้าพระอโุบสถเก่ามีพระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสอง 2 องค์คูก่นั 
-ด้านหลงัพระวิหารเก่า มีพระปรางค์ขนาดยอ่มและพระเจดีย์รายยอ่มมุไม้สบิสอง 

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระอโุบสถท่ีถกูปฏิสงัขรณ์ใหมรู่ปทรงแบบอยธุยา  ชิน้สว่นพระพทุธรูปหินทราย 

พระพทุธรูปในมณฑปหลวงพอ่ไปล ่     พระเจดีย์ประธานทรงปรางค์ 



 
 
 

150 
 

 
 

ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.20) วัดบางนํา้ชน 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มแม่นํา้เจ้าพระยา ปากคลองบางนํา้ชน แขวงบคุคโล  เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 661186 Y1515519 
ประวัต ิ กลา่วกนัวา่เป็นวดัโบราณมีมาแตส่มยัอยธุยาตอนต้น  
ข้อสังเกต บริเวณนีมี้คลองโบราณท่ีเข้าสู่แม่นํา้เจ้าพระยา คือ คลองบางนํา้ชน คลองสําเหร่ 

คลองบางไส้ไก่ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถ ขนาด 5 ห้อง ถกูปฏิสงัขรณ์ใหม ่หนัหน้าสูค่ลองบางนํา้ชน ภายใน

พระพทุธรูปประธานหินทรายแดงขนาดใหญ่ มีเค้าวา่สมยัอยธุยาตอนต้นเช่นเดียวกบั
ใบเสมา น ณ ปากนํา้ เคยพบเศียรพระพทุธรูปหินทรายขนาดเทา่คนจริง วางอยูบ่น

ฐานชกุชี25 วดันีแ้ตเ่ดมิคงเป็นวดัใหญ่และมีความสําคญัมากจากวตัถสุถานท่ีพบ 
อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ 

 
พระอโุบสถในปัจจบุนั 

 
พระประธานท่ีประดิษฐานอยูภ่ายใน 

 

 

                                                                                 
25 เร่ืองเดียวกนั, 300-311. 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.21) วัดราษฎร์บูรณะ 
ช่ือเดมิ วดัราชบรูณ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มปากคลองราษฎร์บรูณะ ทางออกสูแ่ม่นํา้เจ้าพระยา  

แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรูณะ  
พกัิด 47N X 664360 Y1512420 
ประวัต ิ กลา่วกนัวา่เป็นวดัโบราณมีมาแตส่มยัอยธุยาตอนต้น  
ข้อสังเกต สิ่งก่อสร้างหลักหันหน้าสู่คลองราษฎร์บูรณะทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นคลอง

สาขาแยกออกจากแม่นํา้เจ้าพระยา จากลกัษณะการหนัหน้าดงักล่าวหมายถึงวดันี ้
ให้ความสําคญักบัคลองราษฎร์บรูณะมากกวา่แม่นํา้สายหลกั 

หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถบรูณะใหม่ ขนาด 5 ห้อง  
-แต่เดิมภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประธานทําจากหินทรายแดง
ขนาดใหญ่สนันิษฐานว่าเป็นแบบเป็นพระรุ่นราวคราวเดียวกับวัดประเสริฐสทุธาวาส26 
แตเ่ม่ือทางวดัได้ปฏิสงัขรณ์พระอโุบสถใหม่จงึรือ้ทิง้ไปด้วยเน่ืองจากชํารุดมาก  
-ถาวรวตัถท่ีุน่าสนใจอ่ืนๆ ได้แก่ พระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสอง ตัง้คูด้่านข้างพระอโุบสถ 

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                 
26 เร่ืองเดียวกนั, 322. 

พระอโุบสถในปัจจบุนั  

พระประธานท่ีประดิษฐานอยูภ่ายในพระอโุบสถ 



 
 
 

152 
 

 
 

ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.22) วัดประเสริฐสุทธาวาส 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มปากคลองราษฎร์บรูณะ ทางออกสูแ่ม่นํา้เจ้าพระยา  

แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ  
พกัิด 47N X 663720 Y1512053 
ประวัต ิ กล่าวกันว่าเป็นวดัโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ไม่ปรากฎหลกัฐานเอกสารท่ี

ระบอุายกุารสร้าง 
ข้อสังเกต สิง่ก่อสร้างหลกัหนัหน้าสูค่ลองราษฎร์บรูณะทางด้านทิศตะวนัออก ซึง่เป็นคลองสาขา

แยกออกจากแม่นํา้เจ้าพระยา น่าสงัเกตวา่วดนีอ้ยูต่ดิกบัแม่นํา้เจ้าพระยาบริเวณปาก
คลอง หากเลือกหนัหน้าสูค่ลอง อาจหมายถึงการเดินทางของชมุชนผู้คนท่ีจะเดินทาง
มาวดันัน้ได้เดนิทางผา่นเข้ามายงัคลอง หรืออาศยัในคลองเป็นหลกั 

หลักฐานสาํคัญ -พระวิหารและพระอโุบสถบรูณะตามแบบพระราชนิยม ภายในพระอโุบสถเขียนภาพ
แบบจีนทกุผนงั ใบเสมาทําจากหินทรายแดงรุ่นเก่า น ณ ปากนํา้กลา่วว่าเป็นใบเสมา
รุ่นก่อนอยุธยา จารึกด้านหลังพระประธานเป็นอักษรจีนแนวตัง้ 1 บรรทัด และ
อกัษรไทย 21 บรรทดั ระบวุา่วดับรูณะโดยพระประเสริฐวาณิชเสร็จในปีพ.ศ.2381 ใน
รัชกาลท่ี 3 พระเจดีย์ยอ่มมุไม้ 12 เรียงรายรอบวดั 
-แตเ่ดมิ น ณ ปากนํา้บนัทกึวา่ พระประธานใหญ่ในพระอโุบสถเป็นพระเก่าทําจากหิน
ทรายแดงอาจเป็นพระอู่ทองรุ่นหลงัหรืออยธุยาตอนต้น มีพระพทุธรูปยืนหลายองค์ท่ี

เป็นแบบอยธุยา ปัจจบุนัไม่ปรากฎ27 
อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ  

 
 

      
 

 
 

                                                                                 
27 เร่ืองเดียวกนั, 319-320. 

พระอโุบสถในปัจจบุนั        พระพทุธรูปท่ีประดิษฐานภายในอยู่
ภายในพระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 10 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
     ในชว่งก่อนขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.22) วัดแจงร้อน 
ช่ือเดมิ วดัพลา/วดัภารา 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มปากคลองแจงร้อน ทางออกสูแ่ม่นํา้เจ้าพระยา  

แขวงราษฎร์บรูณะ เขตราษฎร์บรูณะ  
พกัิด 47N X 66360 Y1512420 
ประวัต ิ กล่าวกนัว่าเป็นวดัโบราณมีมาแต่สมยัอยธุยาตอนต้น ไม่ปรากฎหลกัฐานเอกสารท่ี

ระบอุายกุารสร้าง 
ข้อสังเกต สิง่ก่อสร้างหลกัหนัหน้าสูแ่ม่นํา้เจ้าพระยา บริเวณด้านริมม่นํา้เจ้าพระยาเป็นลานโลง่

และท่ีจอดรถ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถเดิมถกูรือ้ทิง้และสร้างใหม่ ปีพ.ศ.2466 พระประธานแบบอู่ทองถกูย้าย

มายงัพระวิหาร สว่นพระวิหาร ก่อผนงัหนา ผนงัข้างทบึตนัทัง้สองด้าน ผนงัด้านหน้า
มีประตู 3 ประตู ด้านหลังมี 2 ประตู เป็นแบบอยุธยาหรืออย่างน้อยท่ีสุดมีการ
ปฏิสงัขรณ์ในสมยัพระนารายณ์ พระพทุธรูปท่ีประดิษฐานภายในพระวิหาร หลาย
องค์เป็นพระในสมยัอยธุยาทําจากหินทรายสีแดงแล้วลงรักปิดทอง พระวิหารแห่งนี ้
เป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าชมุชนธนบรีุอยู่บริเวณนีม้าตัง้แตก่่อนการขดุคลองลดั
บางกอก  

อายุสมัย อยธุยาตอนต้น 
ภาพประกอบ  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

พระวิหารในสภาพปัจจบุนั 

พระพทุธรูปท่ีประดิษฐานในพระวิหาร 
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2.2 ร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบ ที่กาํหนดอายุได้อยู่
ช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึงก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลังสมัยพระไชยราชา- ก่อนสมัย
พระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198)  

(1) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทกาํแพงเมือง ป้อมปราการ 
 (1.2) ร่องรอยตัวเมืองธนบุรี ในพระราชพงศาวดารหรือเอกสารประวตัิศาสตร์

ไทยไม่เคยมีตอนใดท่ีกล่าวถึงขอบเขตทางกายภาพของเมืองธนบุรีหรือเมืองบางกอกในสมัย
อยธุยา หากในบนัทึกของชาวต่างชาติมีหลายฉบบัท่ีกล่าวถึงเมืองบางกอกว่าเป็นเมืองใหญ่ และ
เป็นเมืองท่ีมีความสําคญัมากเพราะเป็นด่านเก็บภาษีของเรือท่ีจะแล่นเข้าออกกรุงศรีอยธุยา เป็น
เมืองท่ีประกอบไปด้วยกิจกรรมการพาณิชย์นานาชาติ เรือทกุลําจะต้องหยดุเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจ
ตราและจ่ายอากรแผ่นดิน ลกัษณะของเมืองบางกอกเป็นเมืองท่ีมีกําแพงล้อมรอบอนัเป็นท่ีตัง้ของ
ดา่นภาษีแห่งแรกท่ีเรียกวา่ขนอนบางกอก (Canen Bangkok)28 ซึง่สอดคล้องกบักฎหมายตราสาม
ดวงท่ีว่า ขนอนทณบุรี (บางกอก) ทําหน้าท่ีคอยตรวจตราเรือท่ีสญัจรเข้าออกกรุงศรีอยุธยาทาง
ทะเล29  

แผนผงั แผนท่ีโบราณหลายฉบบัทําให้น่าเช่ือว่าเมืองธนบุรีหรือเมืองบางกอกในสมยั
อยธุยา แต่เดิมนัน้เป็นเมืองท่ีมีขอบเขตล้อมรอบเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าและมีป้อมมมุเมืองด้านทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือนอกเหนือจากป้อมวิไชยเยนทร์ท่ีตัง้อยู่มมุด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือซึง่เป็น
องค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดิมแล้ว ในแผนผงัแผนท่ีหลายฉบบัท่ีวาดในสมยัพระนารายณ์ได้วาดผงัไว้เป็น
เมืองท่ีมีขอบเขตล้อมรอบ มีป้อมสองฟากแม่นํา้เจ้าพระยา ดงัปรากฏในแผนผงัเมืองบางกอกใน
จดหมายเหตลุา ลู แบร์ทัง้ฉบบัภาษาองักฤษและฝร่ังเศส และในแผนผงัป้อมบางกอกในปีพ.ศ.
2230 ป้อมท่ีคิดจะสร้าง เขียนโดย เดอ ลา มาร์ วิศวกรชาวฝร่ังเศส แสดงให้เห็นป้อมรูปดาว (Star 
Fort) ทัง้สองฝ่ังแม่นํา้เจ้าพระยา ด้านข้างของแผนผงัแสดงรายละเอียดอธิบายอาคาร สถานท่ี
ตา่งๆ เป็นภาษาฝร่ังเศส กลางแมนํ่า้มีโซข่งึเช่ือมระหวา่งป้อมทัง้สอง ป้อมฝ่ังตะวนัตกท่ีคดิจะสร้าง
มีขนาดใหญ่มากสร้างครอบลงบนกําแพงเมืองในสมยันัน้ นอกจากนัน้ใน “แผนท่ีป้อมบางกอกครัง้
รบกับฝร่ังเศสต้นแผ่นดินพระเพทราชา เม่ือพ.ศ.2231 มองซิเออร์ วอลลันด์ เดสเวอร์เกนส์ 
นายทหารช่างฝร่ังเศสท่ีรักษาป้อมคราวนัน้ได้ทําไว้ (Plan of the Foetress of Bangkok in the 
Kingdome of Siam)” แสดงให้เห็นขอบเขตของเมืองบางกอกว่ามีขอบเขตเป็นรูปส่ีเหล่ียม

                                                                                 
28 กรมศิลปากร, บนัทกึเร่ืองสัมพนัธไมตรีระหว่างประเทศสยามกบันานาประเทศในศตวรรษที่ 17 

เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ครุุสภา, 2512), 105-106. 
29 กรมศิลปากร, กฎหมายตราสามดวง เล่ม 4 (พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา, 2505), 49. 



 
 
 

155 
 

 
 

เช่นเดียวกบัแผนท่ีฉบบัอ่ืนๆ ในแผนท่ีฉบบันีไ้ด้ใสร่ายละเอียดไว้ว่า “Old enclose of the town of 
Bangkok”  จากหลกัฐานดงักลา่วทําให้เช่ือวา่ขอบเขตของสิง่ก่อสร้างท่ีเช่ือว่าเป็นตวัเมืองเดิมตาม
แผนท่ีโบราณตัง้แต่สมยัพระนารายณ์เป็นต้นมานัน้มีอยู่จริงแม้จะไม่เคยปรากฎการกล่าวถึงใดๆ 
ในเอกสารไทยเลยก็ตาม  

 
 

 
 
 
แผนผงัท่ี 5 (ก) แผนผงัเมืองบางกอกในจดหมายเหตลุาลแูบร์ (ข) แผนผงัของป้อมท่ีคดิจะสร้าง 
ท่ีมา : ซิมอน เดอ ลา ล ูแบร์, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สนัต์ ท. 
โกมลบตุร (นนทบรีุ: ศรีปัญญา, 2548), 29. 
ท่ีมา : “แผนท่ีป้อมกรุงเทพฯ พ.ศ.2230.” แผนท่ีจากหอสมดุวชิรญาณ. ภ.002 หวญ. 4-2.  
หอจดหมายเหตแุห่งชาต.ิ 

 
 
 

(ข) 

(ก) 
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ในหนังสือเร่ืองกรุงเทพฯมาจากไหน ได้จัดทําภาพถ่ายทางอากาศจําลองพืน้ท่ีธนบุรี 
และได้จําลองแผนผงัของป้อมไว้ทัง้สองฝ่ังแม่นํา้ โดยแสดงผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีคลองผ่ากลาง 
เข้าใจว่าผู้ เขียนน่าใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากท่ีอ่ืนมาจําลองพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ในอดีต และใช้
หลกัฐานจากแผนท่ีป้อมฉบบัตา่งๆ ข้างต้นมาใช้ในการสร้างภาพ หากผู้ศกึษาเห็นตา่งว่าตวัเมีองท่ี
ถูกจําลองขึน้มานัน้มีขนาดและสดัส่วนท่ีเล็กเกินไป และเม่ือศึกษาแผนท่ีโบราณอย่างละเอียด 
โดยเฉพาะฉบบัท่ีช่ือ “แผนท่ีป้อมบางกอกครัง้รบกับฝร่ังเศสต้นแผ่นดินพระเพทราชา เม่ือพ.ศ.
2231 มองซิเออร์ วอลลนัด์ เดสเวอร์เกนส์ นายทหารช่างฝร่ังเศสท่ีรักษาป้อมคราวนัน้ได้ทําไว้ 
(Plan of the Foetress of Bangkok in the Kingdome of Siam)”30 จะเห็นว่ามีการเขียนในผงัว่า
สิ่งก่อสร้างต่างๆ นัน้คืออะไร ซึ่งปรากฏช่ือ “Buddhist Temples” อยู่ในผงัด้วย ซึง่โดยตําแหน่ง
ท่ีตัง้แล้วควรจะเป็นวดัแจ้ง และคลองท่ีอยูข้่างวดัแจ้ง ควรเป็นคลองนครบาล  

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ภาพถ่ายทางอากาศ ท่ีถกูดดัแปลงให้เป็นเมืองธนบรีุในอดีตและปรากฏร่องรอยของป้อม
 ทัง้สองแมนํ่า้ 
ท่ีมา : สจิุตต์ วงษ์เทศ, กรุงเทพมาจากไหน (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2548), 47. 

                                                                                 
30 ฉบับท่ีใช้กันคือ ฉบับท่ีกรรมการหอพระสมุดวชิรญานพิมพ์จําหน่าย พ.ศ. 2496 โดยมีคําอธิบาย

ภาษาอังกฤษไว้ด้านขวามือ และคําแปลภาษาไทยด้านซ้ายมือ ซึ่งคําแปลภาษาไทยมีบางส่วนแปลไม่ตรงกับ
ภาษาองักฤษ 
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ภาพท่ี 4 ภาพขยายตวัเมืองบางกอกท่ีปรากฏในแผนผงัป้อมบางกอกครัง้รบกบัฝร่ังเศสต้นแผ่นดิน
 พระเพทราชา เม่ือพ.ศ.2231 (Plan of the Fortress of Bangkok in the Kingdome of 
 Siam) ปรากฏสญัลกัษณ์ตา่งๆ ดงันี ้
 B Fortress which the French were obliged to abandon on the even of the 
 declaration of the war as they had not sufficient people to guard the two posts, 
 and which two days later was cupies by the Siamese. The French had previously 
 taken there .. all the ammunition and had bur t some of the cannon and spiked 
 the rest 
 F Lodging for the French troops 
 E Barracks for the French troops 
 M Old enclosure of the town of Bangkok 
 N Buddhist Temples 
 O Court of Justice of the Governor of Bangkok 
 P A wooden tower which the Siamese elected over the masonry structure of the 
 Fortress “B” to be able to make better observations of what the French were 
 doing, and to see the effect of their bombs and their cannon 
ท่ีมา: “แผนท่ีป้อมเมืองธนบรีุ ครัง้รบฝร่ังเศสต้นแผน่ดนิสมเดจ็พระเพทราชา พ.ศ.2231 มองซิเออร์ 
วอลสนัต์ เดสเวอร์เกนส์ นายทหารช่างฝร่ังเศสท่ีรักษาป้อมคราวนัน้ทําไว้.” หอสมดุวชิรญาณพิมพ์
จําหน่ายพ.ศ.2456. พิมพ์ท่ีกรมแผนท่ีทหาร. หอจดหมายเหตแุห่งชาต.ิ 
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ในแผนท่ีกรุงเทพฯ ในปีพ.ศ.2474 และ 2475 ซึง่เป็นแผนท่ีสําคญัท่ีมีการลงสีเพ่ือบอก
รายละเอียดประเภทของร่องรอยสิ่งก่อสร้างท่ีเหลืออยู่ ในแผนท่ีนีป้รากฏร่องรอยของแนว
สิ่งก่อสร้างท่ีก่อด้วยอิฐ แสดงด้วยเส้นประสีแดงวาดเป็นขอบเขตรูปเกือบส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีปลาย
ย่ืนแหลมออกมาจากมมุด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ปัจจบุนัคือกรมการขนสง่ทหารเรือ กองทพัเรือ 
ซึง่เส้นประสีแดงในแผนท่ีทัง้สองฉบบันัน้หมายถึงร่องรอยของสิ่งก่อสร้างท่ีทําจากอิฐ (แสดงด้วยสี
แดง) ซึง่มีสภาพชํารุด พงัทลาย ทรุดโทรมไม่ได้ใช้ประโยชน์ (แสดงด้วยเส้นประ) เส้นประบริเวณ
เส้นขอบเขตทิศเหนือและตะวนัตกของเมือง น่าเช่ือว่าใต้พืน้ท่ีนีค้วรปรากฎร่องรอยของแนวนีอ้ยู่
หากมีการขดุตรวจสอบทางโบราณคดี นอกจากนัน้ เม่ือทําการตรวจสอบกบัแผนท่ีอ่ืนๆ คือ แผนท่ี
กรุงเทพฯ ปีพ.ศ.2439 พบว่า ขอบเขตของเมืองบางกอกโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตกนัน้
สอดคล้องกบัแนวถนนพอดี ในปัจจุบนัคือถนนอิสรภาพ รวมทัง้สอดคล้องแผนท่ีพ.ศ.2453 และ 
ฉบบัปีพ.ศ. 2458 ด้วย ดงันัน้จึงเป็นไปได้ว่าใต้แนวถนนอิสรภาพทางตอนใต้ในปัจจุบนัควรจะ
ปรากฎร่องรอยบางประการเก่ียวกบัแนวกําแพงใดๆ ก็ตาม ท่ีสมัพนัธ์กบัตวัเมืองธนบรีุในอดีตอยู ่

สรุปได้ว่า เมืองธนบุรีในสมยัอยุธยาเป็นเมืองท่ีมีขอบเขต มีกําแพงล้อมรอบเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีป้อมปราการเป็นมมุเมืองอยู ่และป้อมวิไชยเยนทร์ควรมีมาก่อนแล้ว และนายช่าง
ฝร่ังได้ก่อสร้างตอ่เติมขึน้ อย่างไรก็ตาม ยงัไม่สามารถทราบได้ว่าขอบเขตของเมืองสร้างขึน้มาเป็น
กําแพงก่ออิฐท่ีมีความคงทนถาวรอย่างไร หรือใช้เพียงไม้ปักกัน้เป็นค่ายหรือใช้วสัดอ่ืุนๆ ก่อนหน้า
จะมีการขุดคูเมืองและสร้างกําแพงเมืองธนบุรีในสมัยธนบุรีขึน้ ซึ่งเมืองดังกล่าวถูกบันทึกใน
เอกสารตา่งชาตใินสมยัพระนารายณ์ ซึง่ผู้ศกึษาเห็นวา่เมืองนีค้วรมีมาก่อนหน้าสมยัพระนารายณ์  

(2) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทพระราชวัง วัง บ้านขุนนาง 
ไมป่รากฏร่องรอยหลกัฐานใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพระราชวงั วงั บ้านขนุนางในช่วงเวลานี ้
(3) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทวัด 
วดัต่างๆ ท่ีพบร่องรอยท่ีมีความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลานี ้ได้แก่ วดับางพลดั วดัใหม่เทพ

นิมิตร วดัทอง (บางพลดั) วดัชยัพฤกษมาลา วดัระฆงัโฆษิตาราม วดัอรุณราชวราราม วดักาญจน
สิงหาสน์ วดัรัชฎาธิษฐาน วดัราชคฤห์ วดัแก้วไพฑูรย์ ท่ีน่าสนใจคือ วดัชยัพฤกษมาลาน่าจะเป็น
วดัท่ีเกิดขึน้ภายหลงัขดุคลองลดับางกรวยในสมยัพระมหาจกัรพรรดิแ์ล้ว คลองท่ีขดุขึน้ทําให้ชมุชน
มาตัง้ถ่ินฐานมากขึน้ด้วย นอกจากนัน้ วดักาญจนสิงหาสน์ วดัรัชฎาธิษฐานถึงปัจจบุนัวดัทัง้สอง
จะไม่ได้ตัง้อยู่ปากคลองบางพรม เน่ืองมาจากตะกอนของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมทบัถมจนเกิด
แผ่นดินงอกขึน้มาก แต่วัดทัง้สองเป็นวัดใหญ่และอยู่ตรงกันข้ามปากคลอง แสดงถึงชุมชนใน
บริเวณน่าจะมีขนาดใหญ่ด้วย (ตารางท่ี 11) 
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แผนท่ีท่ี 15 แผนท่ีกรุงเทพฯ ปีพ.ศ. 2474 ปรากฎเส้นประสีแดงแสดงแนวท่ีคาดวา่เป็นขอบเขต
     เมืองธนบรีุเดมิท่ียงัปรากฎร่องรอยอยูใ่นขณะนัน้ 

ท่ีมา : กองบญัชาการทหารสงูสดุ, แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2431-2475. จดัพิมพ์ขึน้น้อมเกล้าฯ 
ถวายเน่ืองในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม พ.ศ.2443. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนท่ีท่ี 16 (ก) ขอบเขตสีเทาแสดงอาณาเขตท่ีคาดวา่นา่จะเป็นเมืองธนบรีุเดมิจากแผนท่ี พ.ศ.
      2474 และ 2475 เม่ือนํามาซ้อนทบักบัแผนท่ีกรุงเทพฯ ปีพ.ศ.2439 จะเห็นเป็นแนว
      ขอบท่ีรับกนัพอดีกบั (ข) แผนท่ีบริเวณกรุงเทพฯ ปีพ.ศ.2458 จะเห็นร่องรอยของเส้น 
      สีแดงแสดงขอบเขตเกือบเป็นรูปส่ีเหล่ียมผินผ้า 
ท่ีมา : กองบญัชาการทหารสงูสดุ, แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2431-2475. จดัพิมพ์ขึน้น้อมเกล้าฯ 
ถวายเน่ืองในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม พ.ศ.2443. 

(ก) (ข) 
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(4) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทมัสยดิและชุมชนมุสลิม 
หลกัฐานการตัง้ถ่ินฐานท่ีเก่าท่ีสดุระบุว่ามีชุมชนชาวมสุลิมอยู่ในเมืองธนบุรีสมยัพระ

เจ้าทรงธรรม (พ.ศ.2163-2171) มาเป็นอย่างน้อย ดงัปรากฎในสมดุข่อยของชุมชนชาวมสุลิม
มสัยิดต้นสนตอนหนึ่งมีใจความว่า “...เจ่ียมลกูพ่อเดช มนัถกูเกณฑ์ไปเป็นทหารของพระเจ้าทรง
ธรรมท่ีกรุงศรีอยธุยา อตุส่าห์ส่งผ้านุ่งตาหมากรุก มาให้พ่อของมนัถึงคลองบางกอกใหญ่จนได้...
“31 ในเอกสารต่างชาติหลายฉบบัได้กล่าวถึงเจ้าเมืองบางกอกท่ีช่ือเซเลบี (CHELEBI) เป็นชาวเต
อร์กหรือเปอร์เซีย มาจาก “หรุ่ม” (RUM)32 นบัถือศาสนาพระมะหะหมดั33 ในเอกสารประวตัิของ
เจ้าพระยาอภยัราชา (มรว.ลพ) และเจ้าพระยาบดินทรเดชา (มรว.อรุณ) พิมพ์ท่ีโรงพิมพ์ประเภท 
ริมวดัราชบพิธ ถนนเฟ่ืองนคร กรุงเทพฯ เม่ือพ.ศ.2456 ในรัชกาลท่ี 6 มีตอนหนึ่งกล่าวว่าพระยา
ราชวงัสนัเสนี (มะหะหมดุ) ได้สร้างสเุหร่ากุฎีใหญ่ (วดัแขกสหุน่ี) ท่ีหลงัเมืองธนบุรีศรีมหาสมทุร์ 
(ริมวดัหงสารามในคลองบางกอกใหญ่ เม่ือจลุศกัราช 1050 ปีมะโรง สมัฤทธิศก (พ.ศ.2231) กฎีุ
ใหญ่นีส้ร้างขึน้พร้อมวดัฝร่ังเศส (วดัซนัตาครูส) ใต้เมืองธนบรีุ เร่ืองราวดงักลา่วยงัปรากฏเป็นเร่ือง
เล่าของตํานานเจ้าแม่วดัดสุิต และในสมดุพิมพ์อกัษรภาษาฝร่ังเศสข่ือละโว้ ผู้แต่งคือบาดหลวงดิ
ปอง 34   

ชาวมสุลิมจะรวมตวักันในแต่ละกลุ่มชนชาติของตนเพ่ือความสะดวกในการประกอบ
ศาสนกิจตามหลกัคําสอนของศาสนา โดยรวมตวักนัทําละหมาดกนัในบ้านใดบ้านหนึ่ง ซึง่มกัเป็น
บ้านของผู้ อาวุโสผู้ ก่อตัง้ชุมชน อิหม่ามหรือโต๊ะครู เม่ือชุมชนมีความมั่นคงก็จะสร้างมัสยิดขึน้
ร่วมกนัเป็นศนูย์กลางของชมุชนต่างๆ ซึ่งอิสลามเป็นศาสนาแห่งการปฏิบตัิ นอกจากหลกัศรัทธา

                                                                                 
31 สรยทุธ ช่ืนภกัดี, มุสลิมมัสยิดต้นสนกับบรรพชนสามยุคสมัย (กรุงเทพฯ: จิรัรัชการพิมพ์, 2544), 

167. 
32 ชาวมสุลิมเชือ้สายเตอร์กท่ีอาจมาจากเปอร์เซียหรือหมายถึงเติร์กในอาณาจกัรออตโตมนั ซึ่งในอดีตถือ

ว่าอาณาจกัรไบแซนไทน์ที่มีกรุงคอนสแตนตโนเบิลเป็นศนูย์กลางนัน้ เป็นเสมือน “โรมนัตะวนัออก” และเม่ือชาวเมือง
เปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม จึงเปล่ียนเป็นอาณาจกัรซลับุค และเปลี่ยนมาเป็นอาณาจกัรออตโตมนัในปีพ.ศ.1823 
โดยมีกรุงอิสตนับลูเป็นศนูย์กลาง ปรากฏในเอกสารของสยามว่ายงัคงมีการเรียกดินแดนในอาณาจกัรออตโตมนัว่าหรุ่ม 
ที่มาจากคําว่าโรม ซึ่งหมายถึง “โรมนัตะวนัออก” ตามท่ีเข้าใจของคนทัว่ไป ซึง่เป็นซื่อเรียกของดินแดนนี ้ด ูO’Kane, J, 
The ship of Sulaiman (London: Routledge&Kegan Paul, 1972), 50-51. อ้างถึงใน อาดิศร์ อิดรีสร รักษมณี, 
“แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมมัสยิด” (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ปีการศกึษา 2552), 108.  

33 กวีย์ ตาชาร์ด, จดหมายเหตุการณ์เดนิทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ด, แปลโดย สนัต์ 
โกมลบตุร (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2519), 10-23. 

34 มณี โยธาสมทุร, “ธนบรีุกบัมสุลิม” ใน มุสลมิมัสยดิต้นสนกับบรรพชนสามยุคสมัย, 107-108. 
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แล้ว การละหมาดซึ่งเป็น 1 ในหลกัปฏิบตัินัน้มีความสําคญัมาก ชาวมสุลิมจึงต้องไปรวมตวักนัท่ี
มสัยิดเพ่ือปฏิบตัิภารกิจทางศาสนา35 และมสัยิดยงัเป็นสถานท่ีอมรมธรรมและอบรมเยาวชนใน
ด้านวิชาการศาสนาและในการอ่ืนๆ นอกจากนัน้แล้ว ตามหลักการสร้างมัสยิดอิสลามนัน้จะ
ก่อสร้างขึน้ก็ตอ่เม่ือมีชาวมสุลมิมาตัง้ถ่ินฐานขึน้36 ซึง่คําวา่ “ชมุชน” หรือ “กําปง” หรือ”มู่เก่ม” ของ
ชาวไทยมุสลิมหมายถึงการตัง้ถ่ินฐานของชาวไทยมุสลิมในอาณาบริเวณหนึ่ง โดยมีมสัยิดเป็น
ศนูย์กลาง มีอิหม่ามเป็นผู้ นําชมุชน จากความหมายของชมุชนดงักลา่ว กลา่วได้ว่า ชมุชนมสุลิมมี
ความแตกต่างจากชุมชนท่ีจดัตัง้ขึน้โดยหน่วยงานรัฐในปัจจุบนัท่ียึดเขตพืน้ท่ีเป็นหลกั37 ซึง่ทําให้
ชุมชนมสุลิมหนึ่งถูกแบ่งแยกออกไปเป็นหลายชุมชน ในขณะเดียวกันมโนทศัน์ของมสุลิมท่ีมีต่อ
มสัยิดนัน้ได้เปรียบมสัยิดเสมือนบ้านของพระเจ้า มสัยิดเป็นศนูย์กลางชมุชนมสุลิม และมสัยิดเป็น
สถาปัตยกรรมอิสลามท่ีส่ือถึงอตัลกัษณ์ของมสุลมิ38 

จากหลกัทางศาสนาดงักล่าวแสดงว่าเม่ือชาวมสุลิมรวมตวักนัตัง้หลกัแหล่งท่ีใดต้องมี
มสัยิด สมยัแรกอาจจะเป็นเรือนไม้หลงัคามุงจาก หน้าจั่วมีชานและชายคาย่ืนยาว กันแดดฝน 
คล้ายโบสถ์ วดั หรือบ้านขนาดใหญ่ มีการซ่อมแซมต่อเติมหรือรือ้สร้างใหม่อยู่เสมอเพราะอาคาร
ไม้ไม่คงทนถาวร และยงัไม่เรียกว่าเป็นมสัยิด เรียกว่า บะแล (บะลาซาธ์)39 ต่อมาเม่ือประชากร
มากขึน้จึงขยบัขยายตอ่เติม พฒันาจนเป็นอาคารมสัยิดท่ีมัน่คงถาวร ดงัเช่น มสัยิดต้นสน ในสมยั
ธนบรีุมสัยิดต้นสนเป็นเพียงท่ีเดียวท่ีรองรับชาวมสุลิม เม่ือชมุชนมีประชากรมากขึน้ทําให้สถานท่ี
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแคบลงตามลําดบั จงึได้มีการสร้างมสัยิดขึน้อีกหลายหลงั คือ กฎีุขาว 
(มสัยิดวงัหลวง) (ริมคลองบางกอกใหญ่ ตรงข้ามวดัหงส์วนาราม) กฎีเขียว (บริเวณตลาดพล)ู  

ชาวไทยมุสลิมประกอบไปด้วยเชือ้ชาติต่างๆ ได้แก่ เชือ้สายอาหรับ-เปอร์เซีย ทํามา
ค้าขายตัง้บ้านเรือนตัง้แตใ่นสมยัอยธุยา ดงัปรากฏกฎีุทองเป็นมสัยิดของมสุลิมเชือ้สายนีแ้ละเป็น
มสัยิดแห่งแรกในไทย เชือ้สายชวา-มลายู หรือเชือ้สายปัตตานี (แขกตานี) ตัง้บ้านเรือนท่ีคลอง
ตะเคียนด้านทิศใต้ของกรุงศรีอยธุยา ส่วนแขกท่ีมาจากอินโดนีเซีย เกาะมากาซา (แขกมกักะสนั) 
ตัง้บ้านเรือนท่ีธนบุรีมาตัง้แต่สมยัอยธุยา ในช่วงคราวเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 เป็นไปได้ว่าชาว

                                                                                 
35 เสาวนีย์ จิตต์หมวด, วัฒนธรรมอสิลาม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จจีูนไท, 2524), 437. 
36 อํานวย สวุรรณกิจบริหาร, “ความเป็นมาของมสัยิดต้นสนในมมุมองสงัคมวิทยา” ใน มุสลิมต้นสนกับ

บรรพชนสามยุคสมัย, 121. 
37 เสาวนีย์ จิตต์หมวด, “มสัยิดต้นสนกับพิพิธภณัฑ์ในปัจจุบนั” ใน มุสลิมต้นสนกับบรรพชนสามยุค

สมัย, 136. 
38 อาดิศร์ อิดรีสร รักษมณี,  แนวคดิที่เกี่ยวข้องกบัสถาปัตยกรรมมัสยดิ. 
39 เร่ืองเดียวกนั, 112. 
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มสุลิมท่ีเคยอยู่ท่ีกรุงศรีอยธุยาเดิมได้อพยพเคลื่อนย้ายมาตัง้ถ่ินฐานรวมกลุ่มกบัชาวมสุลิมท่ีมีอยู่
เดิมท่ีธนบุรี เชือ้สายจาม-เขมร พวกเชือ้สายจามได้เข้ามาตัง้แต่สมยัพระนเรศวรมหาราชและเข้า
มาเป็นทหาร เรียก อาสาจาม และมสุลิมท่ีมาจากกมัพชูาได้เข้าร่วมกบัพวกอาสาจามเข้าร่วมตอ่สู้
กบัพม่าในสงครามคราวเสียกรุงครัง้ท่ี 2 ซึง่บาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมาก บางส่วนท่ีเหลืออยู่ได้
อพยพมาตัง้ถ่ินฐานท่ีบริเวณริมแมนํ่า้เจ้าพระยาท่ีบางอ้อและท่ีอ่ืนๆ เชือ้สายอินเดีย-ปากีสถาน-บงั
คลาเทศ มีทัง้ท่ีเป็นสายชีอะฮ์และชุนนีย์  ชุมชนเชือ้สายอินเดียได้เข้ามาตัง้กลุ่มท่ีมสัยิดตึกแดง 
บางส่วนมาอยู่ท่ีแถบมสัยิดโซฟี (มสัยิดตึกขาว)40 ซึ่งจะกล่าวต่อไปในภายหลงั ในการวิจัยของ
ธีรนันท์ ช่วงพิชิต41 แสดงให้เห็นว่าแขกเป็นคําท่ีคนไทยคุ้นเคยท่ีใช้เรียกกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นแขกอาหรับ แขกเปอร์เซีย แขกอินเดีย แขกจาม แขกมักกะสนั แขก
มลาย ูแขกชวาหรือแขกตานีแล้ว ยงัมีคําอีกกลุม่หนึง่ท่ีใช้เรียกแขกกลุม่หนึง่โดยเฉพาะ ได้แก่ คําวา่ 
แขกเทศ แขกมะหง่น แขกมวัร์และแขกเจ้าเซ็น42 ซึง่เป็นคําท่ีเกิดขึน้ในสงัคมอยธุยาแล้ว (ตารางท่ี 
12) 

 (5) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทศาสนสถานในศาสนาอ่ืนๆ 
ไมป่รากฏร่องรอยหลกัฐานใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนสถานอ่ืนๆ ชว่งเวลานี ้

                                                                                 
40  เสาวนีย์ จิตต์หมวด, กลุ่มชาติพันธ์ุ : ชาวไทยมุสลิม (กรุงเทพฯ: กองทนุสง่า รุจิระอมัพร, 2531), 

136. 
41  ธีรนนัท์ ช่วงพิชิต, “พิธีเจ้าเซ็น (อาชรูอ) : อตัลกัษณ์และการธํารงชาติพนัธุ์ของมสุลิมนิกายชีอะห์ใน

สงัคมไทย” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชามานษุยวิทยา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551) 
42 แขกเทศ เรียกกลุ่มคนท่ีเดินทางจากประเทศอินเดีย เปอร์เซีย อาหรับ  แขกมะหง่นเป็นกลุ่มเดียวกบัแขก

เทศแตเ่รียกจากช่ือราชวงศ์โมกลุของอินเดียท่ีได้รับอิทธิพลศาสนาอิสลามผ่านราชวงศ์ชาฟาวิดของอินเดียราวค.ศ.1555 
แขกมวัร์ใช้เรียกผู้นบัถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ ชาวตะวนัตกใช้เรียกเฉพาะเจาะจงกบักลุ่มที่นบัถือศาสนาอิสลามที่มา
จากเปอร์เซีย อาณาจกัรออตโตมานและอินเดีย แขกเจ้าเซ็น คือ กลุ่มท่ีเรียกกลุ่มคนอิสลามท่ีเข้ามาปฏิสมัพนัธ์และนํา
รูปแบบของตนเข้ามาในสงัคม คือ พิธีมะหะหร่ําหรืออาชรูอ (คนไทยเรียกพิธีเจ้าเซน็) ด ูเร่ืองเดียวกนั, 20-22. 
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แผนที่ที่ 17 ตําแหน่งที่ตัง้ของร่องรอยหลกัฐานตา่งๆ ในช่วงขดุคลองลดับางกอกถึงก่อนสมยัพระนารายณ์ (หลงัสมยัพระไชยราชา - ก่อนสมยัพระนารายณ์ (หลงั พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) 

กาํแพงเมืองและป้อมปราการ
(1.2) ร่องรอยของเมืองในสมยัอยธุยา 
 
วัด  
(3.24) วดัใหมเ่ทพนิมิตร     
(3.25) วดัทอง (บางพลดั)    
(3.26) วดัชยัพฤกษมาลา      
(3.27) วดัระฆงัโฆษิตาราม   
(3.28) วดัอรุณราชวราราม 
 
มัสยดิ 
(4.1) มสัยิดต้นสน 
 

(3.29) วดักาญจนสงิหาสน์    
(3.30) วดัรัชฎาธิษฐาน 
(3.31) วดัราชคฤห์  
(3.32) วดัแก้วไพฑรูย์  
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ตารางท่ี 11 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ช่วงขดุคลองลดับางกอกถงึ
      ก่อนสมยัพระนารายณ์ (หลงั พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) 
ช่ือแหล่ง  (3.24) วัดใหม่เทพนิมิตร 
ช่ือเดมิ วดัใหม่/วดัใน 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางจาก แขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 661825 Y1523748 
ประวัต ิ เดมิช่ือวดัใหม ่ชาวบ้านเรียกวา่วดัใน เน่ืองจากอยูถ่ดัจากวดันอก (วดัภคนีินาถ) ท่ี

อยูด้่านปากคลองบางจาก ไมป่รากฏหลกัฐานวา่สร้างเม่ือใด  
ข้อสังเกต สภาพพืน้ท่ีอยูต่ดิแม่นํา้เจ้าพระยา เป็นพืน้ท่ีต่ํามาก โดยเฉพาะพืน้ท่ีภายในกําแพง

แก้ว ตอ่กวา่ระดบัผิวท่ีปพืูน้ปัจจบุนัภายนอกประมาณ 80-100 เซนตเิมตร  
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถรูปทรงแบบอยุธยาแอ่นโค้งสําเภา ใบเสมาทําจากหินทรายแดงแบบ

อยธุยาตอนกลาง43 พระอโุบสถมีกําแพงแก้วล้อมรอบ ท่ีมมุกําแพงแก้วทัง้ส่ีเป็นท่ีตัง้
ของพระเจดีย์ยอ่มมุไม้สิบสองท่ียอดหกัพงัทลายหมดแล้ว ภายในกําแพงแก้วสงัเกต
ได้ว่าพืน้ใช้งานในอดีตมีระดับต่ํากว่าพืน้ในสมัยปัจจุบันมาก อาจจะต่ํากว่าพืน้
ปัจจุบันประมาณ 80-100 เซนติเมตร ภายในพระอุโบสถเป็นภาพจิตรกรรมสมัย
อยุธยาเป็นภาพไตรภูมิด้านหลังพระประธาน มารผจญท่ีผนังสกัดหน้า และเทพ
ชมุนมุรายรอบ 

อายุสมัย อยธุยาตอนกลาง 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                 
43 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 218. 

พระอโุบสถและพืน้ท่ีโดยรอบ (บน) 

 
 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายใน 
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ตารางท่ี 11 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ช่วงขดุคลองลดับางกอกถงึ
      ก่อนสมยัพระนารายณ์  (หลงั พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.25) วัดทอง 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางจาก แขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 661433 Y1523768 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏหลกัฐานวา่สร้างเม่ือใด เลา่กนัวา่เป็นวดัโบราณในสมยัอยธุยา 
ข้อสังเกต ทางท่ีเข้าถึงคอ่นข้างแคบ ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 มีพระวิหารและพระอโุบสถหนั

หน้าสูค่ลอง มีพระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสอง ตัง้อยูร่ะหวา่งกลางอาคาร 
หลักฐานสาํคัญ -พระวิหารตัง้คูก่บัพระอโุบสถ พระอโุบสถมีใบเสมาเป็นแบบอยธุยาตอนกลาง มีพระ

เจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสอง 2 องค์ตัง้อยูร่ะหวา่งพระวิหารและพระอโุบสถ พระประธานใน
พระอโุบสถเป็นพระในสมยัอยธุยา จิตรกรรมฝาผนงัภายในเป็นช่างในสมยัรัชกาลท่ี 
4 เขียนภาพบ้านเมืองแบบตะวนัตก ภาพท้องฟ้า แม่นํา้ ทหาร เรือใบ 

อายุสมัย อยธุยาตอนกลาง 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สภาพทัว่ไปของวดัทอง 

พระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสองท่ีตัง้อยู่
ระหวา่งพระอโุบสถและพระวิหาร 



 
 
 

166 
 

 
 

ตารางท่ี 11 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ช่วงขดุคลองลดับางกอกถงึ
      ก่อนสมยัพระนารายณ์  (หลงั พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.26) วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวหิาร  
ช่ือเดมิ วดัชยัพฤกษ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกรวย แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 658570 Y1525577 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมีมาตัง้แต่ในสมยัอยธุยา ตัง้อยู่ริมคลองลดับางกรวย ซึ่งน่าจะมีวดันี ้

ภายหลงัมีการขดุคลองลดับางกรวยในสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ์ (พ.ศ.2091-
2111) เม่ือครัง้กรุงธนบรีุสร้างขึน้ได้มีการนําอิฐท่ีวดัไปก่อกําแพงเมือง วดัจึงร้างไป
ช่วงหนึ่ง จนะกระทัง่ รัชกาลท่ี 1 ได้โปรดให้รัชกาลท่ี 2 ขณะนัน้เป็นสมเด็จพระเจ้า
ลกูยาเธอพระองค์ใหญ่สร้างวดัขึน้ใหม่แตย่งัไม่สําเร็จเรียบร้อยดี จนรัชกาลท่ี 3 ก็ยงั
ไม่เรียบร้อยดี จนในรัชกาลท่ี 4 โปรดให้พระเจ้าลกูยาเธอ กรมหม่ืนมเหศวรศิววิลาส 
เป็นแม่กองไปปฏิสงัขรณ์ใหม่ สร้างพระอโุบสถ พระวิหารการเปรียญ พระเจดีย์ใหญ่
ด้านหลังพระวิหาร พระอุโบสถ กุฎิสงฆ์ แล้วพระราชทานนามว่า วัดไชยพฤกษ

มาลา44 และหม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวลัย์ได้ทรงบรูณปฏิสงัขรณ์ปีพ.ศ. 2478 ได้อญัเชิญ
พระบรมอฐิัของรัชกาลท่ี 3 และเจ้าหลายพระองค์มาบรรจท่ีุพระเจดีย์ด้วย 

ข้อสังเกต น่าจะมีวดันีภ้ายหลงัขดุคลองลดับางกรวยในสมยัสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดิ ์(พ.ศ.
2091-2111) 

หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถรูปทรงอยธุยาแบบวดัแม่นางปลืม้ แต่ถกูปฏิสงัขรณ์และยกพระอโุบสถ
ใหม่เม่ือคราวนํา้ท่วมเม่ือคราวปีพ.ศ. 2551-2552 และกําลงับูรณะอยู่ในปัจจุบนั 
พระวิหารรูปทรงแบบอยธุยา สภาพเป็นซากปรักหกัพงั หลงัคาพงัแตย่งัใช้งานอยู ่

อายุสมัย อยธุยาตอนกลาง 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 

 

                                                                                 
44  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ฯ (ขาํ บุนนาค) 

(กรุงเทพฯ: ต้นฉบบั, 2547), 397-398. 

 

พระวิหารในปัจจบุนั 
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ตารางท่ี 11 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ช่วงขดุคลองลดับางกอกถงึ
      ก่อนสมยัพระนารายณ์  (หลงั พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.27) วัดระฆงัโฆษิตารามวรมหาวหิาร 
ช่ือเดมิ วดับางว้าใหญ่ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มแม่นํา้เจ้าพระยา แขวงศริิราช เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 650579 Y1520861 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณตัง้แต่ครัง้กรุงศรีอยธุยา เดิมช่ือวดับางว้าใหญ่ พระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฎิสังขรณ์ และขุดพบระฆัง 1 ลูก45 และทรง
อาราธนาพระเถระมาประชมุและชําระพระไตรปิฎกซึง่อญัเชิญจากนครศรีธรรมชาติ
ท่ีวดันี ้ในรัชกาลท่ี 1 พระบาทสมเด็จพระพทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้ขุด
สระและรือ้พระตําหนักและหอนั่งท่ีทรงปลูกไว้ทางตะวันตกของพระอุโบสถเก่า 
(ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของพระวิหาร) มาปลกูลงในสระทําหอไตรเป็นรูปเรือน 3 หลงัแฝด 
นอกจากนัน้ยงัโปรดให้รือ้ตําหนกัทองอนัเป็นท่ีประทบัของพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งอยู่
ในพระราชวังกรุงธนบุรีมาปลูกไว้ทิศใต้ของพระอุโบสถเพ่ือให้เป็นท่ีประทับของ
พระสงัฆราช (ศรี) แล้วพระราชทานนามวา่ วดัระฆงัโฆสติาราม 

ข้อสังเกต สนันิษฐานวา่วดันีค้งจะมีมาภายหลงัขดุคลองลดัแล้ว เน่ืองจากตําแหน่งท่ีตัง้ของวดั
อยูไ่กลจากแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมมาก ซึง่วดัควรตัง้อยู่บริเวณริมนํา้มากกว่า และ
ภายหลงัขุดคลองลดัแล้ว วัดระฆงัจึงสร้างขึน้ริมนํา้ ทัง้นีส้งัเกตได้ว่าวดัท่ีตัง้อยู่ริม
แม่นํา้เจ้าพระยาสายใหม่ (คลองลดั) มีเพียงวดัระฆงัฯและวดัอรุณราชวราราม  

หลักฐานสาํคัญ -หอพระไตรปิฎก  เคยเป็นพระตําหนักและหอประทับนั่งของรัชกาลท่ี 1 ตู้
พระไตรปิฎกลายรดนํา้สมยัอยธุยา -พระวิหาร (พระอโุบสถหลงัเก่าสมยัอยธุยา)  
-พระอโุบสถ พระปรางค์ สมยัรัชกาลท่ี 1 -พระเจดีย์ของเจ้านายวงัหลงั 3 องค์ 

อายุสมัย อยธุยาตอนกลาง 
ภาพประกอบ 

 
 
 

                                                                                 

 45 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 1, 347. 

 

พระวิหารหรือพระอโุบสถหลงัเก่าในสมยัอยธุยา และภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
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ตารางท่ี 11 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ช่วงขดุคลองลดับางกอกถงึ
      ก่อนสมยัพระนารายณ์  (หลงั พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.28) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร 
ช่ือเดมิ วดัมะกอก/วดัแจ้ง 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มแม่นํา้เจ้าพระยา แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
พกัิด 47N X 660943 Y1519917 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณตัง้แต่ครัง้กรุงศรีอยธุยา เดิมช่ือวดัมะกอก สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

โปรดให้ปฏิสงัขรณ์แล้วเปล่ียนช่ือใหม่เป็นวดัแจ้ง พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ทรงปฏิสงัขรณ์ รัชกาลท่ี 2 โปรดให้กรมหม่ืนเจษฎา
บดินทร์เป็นแม่กองในการปฏิสงัขรณ์ โปรดให้สร้างพระอโุบสถ พระวิหารและศาลา
การเปรียญใหม่ทัง้หมด พระอุโบสถเดิมท่ีอยู่ริมํา้ให้ปฏิสงัขรณ์ถวายเป็นพระวิหาร

แล้วถวายนามว่า วัดอรุณราชธาราม46  รัชกาลท่ี 3 ทรงบูรณปฎิสังขรณ์ต่อจาก
รัชกาลท่ี 2 ท่ียงัไม่แล้วเสร็จ โดยได้เสดจ็พระราชดําเนินไปก่อพระฤกษ์พระปรางค์วดั

อรุณในปีพ.ศ.2385 และได้ก่อหุ้มพระปรางค์ขึน้ใหม่47 ในรัชกาลท่ี 4 ทรงปฏิสงัขรณ์
เพิ่มเติมและเปล่ียนนามวดัเป็น “วดัอรุณราชวราราม” และพระองค์โปรดให้อญัเชิญ
พระบรมอฐิัของพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยัมาบรรจไุว้ท่ีพระพทุธอาสน์

ของพระประธานในพระอโุบสถ48  
ข้อสังเกต สนันิษฐานว่าวดันีค้งจะมีมาภายหลงัขุดคลองลดัแล้ว เน่ืองจากเป็นวดัท่ีอยู่แม่นํา้

เจ้าพระยาสายใหม่ (คลองลดั) เช่นเดียวกบัวดัระฆงั  
หลักฐานสาํคัญ -พระปรางค์ ของเดมิสงูเพียง 16 เมตร รัชกาลท่ี 2 โปรดให้สร้างพระปรางค์ใหม่ และ

รัชกาลท่ี 3 ทรงสร้างตอ่สงูสดู 1 เส้น 13 วา เป็นอาคารไทยท่ีสงูท่ีสดุ 
-โบสถ์น้อยและวิหารจุฬามณี ตัง้อยู่ด้านหน้าพระปรางค์หนัหน้าสู่แม่นํา้ เป็นพระ
อโุบสถและพระวิหารเดมิของวดัในสมยัอยธุยา 
-พระอโุบสถและพระวิหารหลวงในปัจจบุนัสร้างขึน้ใหม่ในรัชกาลท่ี 2 

อายุสมัย อยธุยาตอนกลาง 

                                                                                 
46  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระพงศาวดารดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 2 (พระนคร: องค์การค้า

ของครุุสภา, 2504), 160-161. 
47  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระพงศาวดารดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 76, 167-168. 
48  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ฯ (ขาํ บุนนาค), 

393-394. 
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ตารางท่ี 11 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ช่วงขดุคลองลดับางกอกถงึ
      ก่อนสมยัพระนารายณ์  (หลงั พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ตอ่) 
ภาพประกอบ  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระปรางค์วดัอรุณสร้างทบัพระปรางค์เดมิในสมยัอยธุยา 

 

พระวิหารและพระอโุบสถเดมิของวดัแจ้งในสมยัอยธุยา ปัจจบุนัคือโบสถ์น้อย
และวิหารจฬุามณี ตัง้อยูด้่านหน้าพระปรางค์ หนัหน้าสูแ่ม่นํา้เจ้าพระยา 



 
 
 

170 
 

 
 

ตารางท่ี 11 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ช่วงขดุคลองลดับางกอกถงึ
      ก่อนสมยัพระนารายณ์  (หลงั พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.29) วัดกาญจนสิงหาสน์ 
ช่ือเดมิ วดัทอง 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางพรม แขวงคลองชกัพระ เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 657139  Y1521694 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณตัง้แตส่มยัอยธุยา เดิมช่ือวดัทอง คูก่บัวดัเงิน (วดัรัชฎาธิฐาน) สมเด็จ

พระอมรินทรามาตย์ทรงปฏิสงัขรณ์ใหม่ในรัชกาลท่ี 1 และได้รับการปฏิสงัขรณ์ใน

รัชกาลท่ี 349 ในรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัพระราชทานนาม
ใหม่วา่ วดักาญจนสงิหาสน์ ในปีพ.ศ.2397 

ข้อสังเกต วดัตัง้หนัหน้าออกสู่คลองชกัพระ หากไม่ติดกับคลองชกัพระ ด้านข้างคือคลองบาง
พรม เข้าใจว่าแต่เดิมวดัน่าจะอยู่ติดริมแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม ตรงปากคลองบาง
พรมท่ีแยกจากแม่นํา้ ต่อมาภายหลังขุดคลองลัด ด้านหน้าวัดท่ีติดกับแม่นํา้
เจ้าพระยาสายเดิมเกิดแผ่นดินงอก ทําให้ด้านหน้าวดัไม่ติดกบัแม่นํา้อีกต่อไป วดันี ้
จงึควรสร้างภายหลงัจากขดุคลองลดัแล้ว 

หลักฐานสาํคัญ -ภายในกําแพงแก้ว มีพระอุโบสถขนาด 3 ห้อง รูปทรงอยธุยาสมยัพระนารายณ์ลง
มาแต่มาบูรณปฎิสงัขรณ์ใหม่ ใบเสมาแบบสมัยพระนารายณ์ มีปรางค์ตัง้อยู่ท่ีมุม
กําแพงแก้ว 4 มมุ และมีเจดีย์รายยอ่มมุไม้สิบสองด้านละ 2 องค์ เช่นเดียวกบัวดัเงิน 
(วดัรัชฎาธิษฐาน) 

อายุสมัย อยธุยาตอนกลาง 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                 
49  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 169. 

 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 11 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ช่วงขดุคลองลดับางกอกถงึ
      ก่อนสมยัพระนารายณ์  (หลงั พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ตอ่) 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

ภายในพระอโุบสถเก่า 
ท่ีมา: ฝ่ายภาพ สารคดี อ้างถงึใน ศรันย์ ทองปาน และวิชญดา ทองแดง, “ชมุ
ทางตลิง่ชนั,” วารสารเมืองโบราณ 32, 4 (ตลุาคม-ธนัวาคม 2552), 49. 

พระปรางค์เป็นเจดีย์ประจํามมุทัง้ส่ีทิศรอบพระอโุบสถ 

ใบเสมา 
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ตารางท่ี 11 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ช่วงขดุคลองลดับางกอกถงึ
      ก่อนสมยัพระนารายณ์  (หลงั พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.30) วัดรัชฎาธิษฐาน 
ช่ือเดมิ วดัเงิน 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางพรม แขวงคลองชกัพระ เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 657205  Y1521527 
ประวัต ิ เป็นวัดโบราณตัง้แต่สมัยอยุธยา มีเร่ืองเล่าว่ากล่าวกันว่าเจ้าขรัวเงิน ภัสดาของ

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสดุารักษ์ เป็นผู้สร้างใหม่ เจ้าขรัวเงินเป็นคนจีน แซ่ตนั มี
น้องชายช่ือเจ้าครัวทอง สองพ่ีน้องจึงได้สร้างวดัเงินวดัทองขึน้สองฝ่ังคลองบางพรม 

ในรัชกาลท่ี 1 สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ทรงบูรณปฏิสงัขรณ์ไว้ ในรัชกาลท่ี 350 4 
และ 5 โปรดให้ปฎิสงัขรณ์ใหม่ นามวัดพระราชทานนามใหม่ว่าวัดรัชฎาธิฐานใน

สมยัรัชกาลท่ี 451  
ข้อสังเกต เช่นเดียวกบัวดักาญจนสงิหาสน์ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถเก่า ขนาด 2 ห้อง ไม่มีเสาภายใน มีพระปรางค์ทิศตัง้อยู่รายรอบ 8 ทิศ 

ปัจจบุนัถกูทิง้ร้าง ทรุดโทรมและไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ พระอโุบสถใหม่ แตเ่ดิม
เป็นพระวิหาร รูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 บานประตเูขียนลายทองรูปฝร่ังข่ี
ม้า ใบเสมาไม่ต่ํากวา่สมยัพระเจ้าทรงธรรม 
-พระวิหารใหญ่ด้านหลงัพระอุโบสถได้รับการปฎิสงัขรณ์ใหม่ในพ.ศ.2531 มีพระ
เจดีย์ย่อมมุไม้สิบสองรายรอบจํานวน 9 องค์ น ณ ปากนํา้บนัทึกไว้ว่ารกร้าง มีหญ้า
และต้นไม้ขึน้เตม็ลาน ชํารุดทรุดโทรมมาก 
-ศาลาการเปรียญเป็นอาคารไม้ยาว 9 ห้อง ภายในมีจิตรกรรมไทยประเพณี แต่เดิม
เคยเป็นตําหนักแดงท่ีประทับของสมเด็จฯ เจ้าพระกรมพระศรีสุดารักษ์ ตัง้อยู่
เบือ้งหลงัพระท่ีนัง่พิมานรัตยา ในหมู่พระท่ีนัง่ดสุิตมหาปราสืในพระบรมมหาราชวงั 
ตอ่มาเป็นท่ีประทบัของกรมสมเด็จพระอรมินทรามาตย์ ต่อมาวดัได้รับพระราชทาน
พระตําหนกันีม้าในรัชกาลท่ี 3 หอไตรเป็นเรือนไทยส่ีหลงัตัง้กลางนํา้ 

อายุสมัย อยธุยาตอนกลาง 
 

                                                                                 
50 เร่ืองเดียวกนั. 
51 วดัรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร, ที่ระลึกสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสดจ็พระ

ราชดาํเนินทรงประกอบพธีิตัดหวายลูกิมิตและเจมิฉัตรพระประธาน พระอุโบสถ วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 
พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ: บริษัท เพอร์เฟคเพรส จํากดั), 2553. 
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ตารางท่ี 11 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ช่วงขดุคลองลดับางกอกถงึ
      ก่อนสมยัพระนารายณ์  (หลงั พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ตอ่) 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

พระปรางค์ทิศรอบพระอโุบสถเดมิ พระอโุบสถเดมิ ถกูทิง้ร้าง 

พระวิหารและพระอโุบสถปัจจบุนั ใบเสมา 

ภาพในอดีตของซากพระวิหาร 
ท่ีมา: ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ, (กรกฎาคม 
2522) อ้างถึงใน ศรันย์ ทองปาน และวิชญ
ดา ทองแดง, “ชุมทางตลิ่งชัน,” วารสาร
เมืองโบราณ  32, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 
2552), 52. 

ภาพในอดีตของซากพระวิหาร 
ท่ีมา: น ณ ปากนํา้ “ตลิ่งชนั 2513,” 
ว า ร ส า ร เ มื อ ง โบ ร าณ  3 2 ,  4 
(ตลุาคม-ธนัวาคม 2552), 38. 
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ตารางท่ี 11 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ช่วงขดุคลองลดับางกอกถงึ
      ก่อนสมยัพระนารายณ์  (หลงั พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.31) วัดราชคฤห์วรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดับางย่ีเรือเหนือ/วดับางย่ีเรือมอญ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกใหญ่ แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 660028  Y1517502 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมีมาแตส่มยัอยธุยา นายกองมอญท่ีอพยพเข้ามาตัง้บ้านเรือนในแขวง

บางย่ีเรือเป็นผู้สร้างขึน้ เข้าใจว่ามีการปฏิสงัขรณ์ในสมยัพระเจ้ากรุงธนบรีุ52 ในสมยั

รัชกาลท่ี 3 พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชอดิศรปฏิสังขรณ์ในรัชกาลท่ี 353 
เพราะเป็นวดัของเจ้าพระยาพระคลงั (หน)  

ข้อสังเกต พระอุโบสถและพระวิหารเดิมหันหน้าสู่คลอง ในขณะท่ีอาคารส่วนใหญ่ท่ีสร้าง
สมยัใหม่หนัขนานกบัคลอง 

หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถกําลงัปฏิสงัขรณ์รูปทรงแบบอยธุยา ฐานเสมาและใบเสมาเข้าใจว่าเป็น

แบบสมยัพระเจ้าทรงธรรม54 ในกําแพงแก้วมีเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสองโดยรอบ 
-พระวิหารรูปแบบอยธุยา บวัหวัเสาเป็นบวักลุ่มแบบอยธุยา ด้านข้างพระวิหารมี
ภเูขาจําลอง ด้านบนทําเป็นมณฑปยอดปราสาทจตรุมขุ ซึ่งได้รับการกล่าวขวญัใน
สมยัรัชกาลท่ี 1 วา่งดงามมาก 

อายุสมัย อยธุยาตอนกลาง 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 

                                                                                 
52 กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตแุหง่ชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสนิทร์, 407. 
53 เจ้าพระยาทิพากวงศ์, พระราชงพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 171. 
54 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 163.  

พระอโุบสถ พระวิหาร 
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ตารางท่ี 11 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ช่วงขดุคลองลดับางกอกถงึ
      ก่อนสมยัพระนารายณ์  (หลงั พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.32) วัดแก้วไพฑูรย์ 
ช่ือเดมิ วดับางประทนุใน 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางประทนุ แขวงบางขนุเทียน เขตจอมทอง 
พกัิด 47N X 657597  Y1514639 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้างวดั เลา่กนัวา่เป็นวดัโบราณมีมาแตส่มยัอยธุยา 
ข้อสังเกต พระวิหาร พระอุโบสถซึ่งเป็นอาคารหลกัของวดัหวัหน้าสู่คลอง สิ่งก่อสร้างใหม่อ่ืน

สร้างขนานกบัคลอง 
หลักฐานสาํคัญ - ใบเสมาเก่าท่ีเคยถูกทิง้ไว้คราว น ณ ปากนํา้มาสํารวจเป็นแบบสมัยอยุธยา

ตอนกลาง และพระเจดีย์ยอ่มมุไม้ย่ีสบิอาจมีมาแล้วตัง้แตส่มยัอยธุยา55 
-พระวิหารมีลกัษณะแบบมหาอดุคือผนงัด้านหลงัทบึตนั แบบอยธุยาตอนต้น-กลาง 
-ศาลาการเปรียญไม้ มีไม้แกะสลกั ยงัปรากฎภาพจิตรกรรมฝาผนงัแต่ลบเลือนมาก
แล้ว กําลงัจะทําการบรูณะ  

อายุสมัย อยธุยาตอนกลาง 
ภาพประกอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
55   เร่ืองเดียวกนั, 182-183. 

พระเจดีย์ยอ่มมุไม้ย่ีสบิและพระวิหาร 
 

พระพทุธรูปท่ีประดิษฐานในพระวิหาร 
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ตารางท่ี 12 มสัยิดท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ช่วงขดุคลองลดับางกอกถึง
      ก่อนสมยัพระนารายณ์  (หลงั พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198)  
ช่ือแหล่ง  (4.1) มัสยดิต้นสน 
ช่ือเดมิ กฎีุต้นสน กฎีุใหญ่ กฎีุบางกอกใหญ่ 
ที่ตัง้ ถนนอรุณอมรินทร์ตดัใหม่ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
พกัิด 47N X 660976  Y1519426 
ประวัต ิ สร้างขึน้ตอนท่ีชาวมสุลมิเข้ามาตัง้ถ่ินฐานท่ีคลองบางกอกใหญ่ก่อนสมยัพระเจ้าทรง

ธรรม (พ.ศ.2145-2170)56แรกสร้างเป็นเรือนไม้ขนาดเล็กยกพืน้ ฝาขดัแตะ มงุจาก 
ในข้อมูลเร่ืองการปฏิสงัขรณกะดีบางกอกใหญ่สมัยพระนารายณ์บนัทึกไว้ว่า พระ
นารายณ์โปรดให้พระยาราชวงัสนัเสนี (มะหาหมุด) สมุหกลาโหมมาบงัคบับญัชา
ป้อมวิไชยประสิทธ์ิ โดยท่านได้พาครอบครัวจากอยธุยามาตัง้บ้านเรือนใกล้กบัป้อม 
และไปประกอบศาสนกิจท่ีกะดีคลองบางกอกใหญ่เป็นประจําและได้ร่วมกบัแขกเก่า
ท่ีอาศยัแถบนัน้ ปฏิสงัขรณ์กะดีบางกอกใหญ่ (กะดีใหญ่) ให้ตวัอาคารใหญ่ขึน้เพียง

พอท่ีจะรับมสุลิมท่ีมาบําเพ็ญศาสนกิจ57 คราวเสียกรุงครัง้ท่ี 2 ชาวมสุลิมได้อพยพ
เข้ามาอยู่สองฝ่ังคลองบางกอกใหญ่ไปจนถึงนศนูย์รวมจิตใจของชาวมสุลิมท่ีใหญ่
ท่ีสดุในช่วงนัน้ ในรัชกาลท่ี 2 ได้สร้างมสัยิดใหม่โดยรือ้เรือนไม้เดิมท่ีได้ปรับปรุงเป็น
เรือนไม้สี หลงัคามงุกระเบือ้ง มาเป็นอาคารก่ออิฐถือปนู มีช่อฟ้าใบระกาแบบพทุธ 
ต่อมาได้ยกช่อฟ้าออกในรัชกาลท่ี 3 และรือ้สร้างใหม่อีกครัง้ในปัจจุบันโดยยึด

รูปแบบสถาปัตยกรรมเดมิไว้58 ชมุชนมสุลิมแถบนีเ้รียกว่าแขกมวัร์/แขกเทศหรือแขก
แพ การขดุแตง่ปรับพืน้ท่ีของสสุาน (กบุรู) มสัยิดต้นสน พบสสุานแห่งหนึ่งมีแท่นก่อ
อิฐถือปูนคล้ายฐานชุกชี มีรูปทรงปูนปัน้ศิลปะอยุธยาตอนกลางหรือตอนปลาย 
สนันิษฐานวา่ เป็นสสุานของขนุนางมสุลมิสําคญัในสมยัอยธุยา อาจจะเป็นพระยาสี
หราชเดโชชยั (ทิพ) บ้างก็เขียนวา่ ยะหิป เป็นบตุรพระยาราชวงัสนั (ฮะซนั)   
 
 

                                                                                 
56 “ประวติัมสัยิดต้นสน” ใน หนังสืองานที่ระลกึเปิดมัสยดิ 25 กุมภาพนัธ์ 2498 (พระนคร: การพิมพ์

ไชยวฒัน์, 2518), 7-8. 
57 เกษม ท้วมประถม, “มสุลิมสมยัอยธุยา” ใน มุสลมิต้นสนกับบรรพชนสามยุคสมัย, 106. 
58 ศนูย์ศิลปวฒันธรรม สถาบนัราชภฏัธนบรีุ, “ชีวิตไทยในธนบรีุ” (เอกสารประกอบการประชมุสมัมนาทาง

วิชาการ สถาบนัราชภฏัธนบรีุ, 20-22 มิถนุายน 2533) 
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ตารางท่ี 12 มสัยิดท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ช่วงขดุคลองลดับางกอกถึง
      ก่อนสมยัพระนารายณ์  (หลงั พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ตอ่) 
ประวัต ิ ในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อย่างไรก็ตาม ศิลปะของแท่นเหนือสสุาน

แหง่นี ้บง่บอกวา่ สสุานของมสัยิดต้นสนมีอายยุ้อนไปถึงสมยัอยธุยา59 
สสุานแห่งนีย้งัเป็นท่ีฝังศพของข้าราชการตําแหน่ง “จฬุาราชมนตรี” จํานวน 9 ท่าน

จนกระทัง่เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.247560 แตเ่ดิมจฬุาราชมนตรีเป็นตําแหน่ง
ท่ีตัง้โดยพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ นําของชมุชนอิสลาม ในอดีตมีตําแหน่งเทียบเท่าขนุ
นาง ในตอนหลงัเรียกกรมท่าขวาเป็นตวัแทนการค้ากบักลุม่ชาติ ตะวนัตกของสยาม
ขึน้ตรงต่อพระคลงั เรียกได้ว่าเป็นหวัหน้าฝ่ายแขก คู่กับพระยาโชฎึกเศรษฐี หวัน้า
ฝ่ายจีน 

หลักฐานสาํคัญ -บริเวณโดยรอบยงัเป็นท่ีตัง้ของชมุชนชาวมสัยิดต้นสน ไม่ปรากฎถาวรวตัถท่ีุแสดง
ยคุสมยัอยา่งชดัเจน 

อายุสมัย อยธุยาตอนกลาง 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

                                                                                 
59  ศาสนสถานนาม “กุฎี” ในฝ่ังธนบุรีและกรุงเก่า, เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก  

http://www.alisuasaming.com/index.php/historyofislaminthailand/ 
1230-historyofislaminthailand06 

60 ชุมชนมัสยดิต้นสน, เข้าถึงเม่ือ 3 มิถนุายน 2555, เข้าถึงจาก  http://www.masjidtonson.com 

ภาพเก่ามัสยิดต้นสน จะเห็นเป็นอาคาร
หลงัคาจัว่ทรงไทยอยู ่
ท่ีมา: ชุมชนมัสยดิต้นสน, เข้าถงึเม่ือ 3 
มิถนุายน 2555, เข้าถงึจาก 
http://www.masjidtonson.com 

มสัยิดต้นสนในปัจจบุนั สร้างใหมใ่นปี
พ.ศ.2495 
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2.3 ร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบ ที่กําหนดอายุได้อยู่
ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถงึการเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) 

(1) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทกาํแพงเมือง ป้อมปราการ 
 (1.3) ป้อมต้นโพธ์ิ  คาดว่าเป็นป้อมเมืองมาแต่ครัง้กรุงศรีอยุธยา ในคราวท่ี

สมเดจ็เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึตีเมืองเวียงจนัทร์สําเร็จ ได้อญัเชิญพระแก้วมรกตและพระบางลง
มาด้วย สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอกท  รมขนุอินทรพิทกัษ์ขึน้ไปรับ
ล่วงหน้าพาล่องมาตามลํานํา้ เม่ือถึงวดัแจ้งโปรดให้อญัเชิญพระพทุธรูปขึน้ท่ีสะพานป้อมต้นโพธ์ิ 
ปากคลองนครบาล ซึง่ควรน่าจะอยูเ่ยีอ้งหน้าพระอโุบสถเด๋ียวนี ้61  

 (1.4) ป้อมวิชัยประสิทธ์ิ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) ทรง
เล็งเห็นความสําคัญของเมืองบางกอก จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมปราการขึน้ 2 แห่งท่ีเมือง
บางกอก ป้อมทัง้สองตัง้ขนาบสองฝ่ังแมนํ่า้เจ้าพระยาทัง้ฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออก เรียกรวมกนัวา่
ป้อมบางกอก ป้อมเมืองธนบรีุ หรือป้อมวิไชยเยนทร์ ระหว่างป้อมทัง้ 2 ฝ่ังมีโซ่ใหญ่ขึงขวางกลาง
ลําแม่นํา้เจ้าพระยา เจ้าพระยาวิไชยเยนทร์เป็นแม่กองอํานวยการก่อสร้าง ผู้ออกแบบคือโวลงัต์ 
(Vaulante) และมีเจ้าพระยาวิไชยเยนทร์และออกพระศักดิ์สงคราม (เชวาลิเอร์ เดอ ฟอร์บัง 
(Chevalier de Forbin)) ควบคมุการก่อสร้าง โดยมีนายช่างเดอลามาร์ เป็นนายช่างวิศวกร ในปี
พ.ศ.2230 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้นายพลเดส์ฟาร์ช (Général Desfarges) 
พร้อมด้วยกองทหารท่ีมากบัคณะทตูของมองซิเออร์ เดอ ลาลแูบร์ (Simon de La Laloubère) อยู่
ประจํารักษาป้อมท่ีเมืองบางกอก ต่อมานโยบายด้านความสมัพันธ์ระหว่างประเทศของสยาม
โดยเฉพาะกบัชาติฝร่ังเศสเปล่ียนแปลงไป พระเพทราชา (พ.ศ. 2231–2245) โปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้
ออกญาโกษาธิบดี (ปาน) เป็นหวัหน้าในการผลกัดนัทหารฝร่ังเศสออกจากเมืองบางกอกซึง่ประจํา
อยู่ท่ีป้อมบางกอกด้านฝ่ังตะวนัออก โดยนํากําลงัทหารเข้าล้อมป้อมเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.
223162  เม่ือทหารอยธุยารบชนะจงึโปรดเกล้าฯ ให้รือ้ถอนป้อมบางกอกฝ่ังตะวนัออกออกบางสว่น 
เหลือแตฝ่ั่งตะวนัตก  

ในปี พ.ศ.2311 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุ ทรงสถาปนากรุงธนบรีุเป็นราชธานี ทรงเลือก
ท่ีตัง้พระราชวงัติดกบัป้อมบางกอกฝ่ังตะวนัตก ต่อมาอีก 3 ปี โปรดเกล้าให้สร้างกําแพงพระนคร 
และบรูณะซ่อมแซมตวัป้อม อีกทัง้พระราชทานนามป้อมใหม่ว่า “ป้อมวิชยัประสิทธ์ิ” ในรัชสมยันี ้
                                                                                 

61 กรมหลวงนรินทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจาํของกรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ.2310-2381) และ

พระราชวจิารณ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั, 152.  
62  รายละเอียดของเหตกุารณ์ในตอนนีมี้เป็นจํานวนมาก ด ูปรีดี พิศภมิูวิถี, “เมืองธนบรีุกบัการปฏิวติั พ.ศ.

2231 กรณีศกึษาจากเอกสารนายทหารฝร่ังเศส”, ใน จากบางเจ้าพระยาสู่ปารีส (กรุงเทพฯ : มติชน, 2551), 136-175. 



 
 
 

179 
 

 
 

ป้อมนีย้งัเป็นแดนประหารและท่ีเสียบศีรษะประจานด้วย ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอด
ฟ้าจฬุาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 แม้ว่าจะทรงย้ายราชธานีมายงักรุงรัตนโกสินทร์แล้ว ก็ยงัทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวังเดิมให้เป็นท่ีประทับของพระราชวงศ์ชัน้สูงต่อมา ป้อมวิชัย
ประสทิธ์ิซึง่อยูต่ดิกบัพระราชวงัเดมิจงึได้รับการดแูลรักษาอยูเ่สมอ  

ในปี พ.ศ.2443 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวงัเดิมให้เป็นโรงเรียนนายเรือ ป้อมวิชยัประสิทธ์ิและพระราชวงั
เดมิจงึอยูใ่นความดแูลของกองทพัเรือตลอดมา  
   

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 ป้อมวิชยัประสทิธ์ิในปัจจบุนัตัง้อยูริ่มแมนํ่า้เจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ 
 

(2) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทพระราชวัง วัง บ้านขุนนาง 
ไมป่รากฏร่องรอยหลกัฐานใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพระราชวงั วงั บ้านขนุนางในช่วงเวลานี ้
(3) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทวัด  
วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานในช่วงเวลานีห้รือสมยัอยธุยาตอนปลาย ทัง้นีใ้ห้รวมไปถึงวดัท่ี

ทราบแตเ่พียงวา่เป็นวดัโบราณท่ีมีอยูใ่นสมยัอยธุยา แตไ่มส่ามารถระบชุ่วงเวลาได้อยา่งชดัเจน 
ได้แก่ วดัตา่งๆ จํานวน 101 วดั ได้แก่ วดัตามตารางท่ี 13 
(4) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทมัสยดิและชุมชนมุสลิม 
มสัยิดท่ียงัปรากฏอยู่ในปัจจุบนัถึงแม้จะไม่ปรากฏลกัษณะภายนอกให้เห็นถึงความ

เก่าแก่ถึงสมยัอยธุยาแล้ว หากด้วยประวตัิศาสตร์ของสิ่งก่อสร้างนัน้ๆ ทําให้ทราบว่าแตเ่ดิมมสัยิด
และชุมชนมสุลิมเคยตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีดงักล่าว มสัยิดท่ีปรากฏให้เห็นอยู่ ได้แก่ มสัยิดบางหลวง 
และมสัยิดบางอ้อ (ตารางท่ี 14) 

(5) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทศาสนสถานในศาสนาอ่ืนๆ 
ไมป่รากฏร่องรอยหลกัฐานใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนสถานอ่ืนๆ ชว่งเวลานี ้
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แผนที่ที่ 18 ตําแหน่งที่ตัง้ของร่องรอยหลกัฐานตา่งๆ ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) 

กาํแพงและป้อมปราการ 
(1.3) ป้อมต้นโพธิ์ 
(1.4) ป้อมวิชยัประสทิธิ์ 
 
วัด 
(3.33) วดัโมลีโลกยาราม 
(3.34) วดัวิมตุยาราม 
(3.35) วดัฉตัรแก้วจงกลมณี 
(3.36) วดัอาวธุวิกสติาราม 
(3.37) วดัเทพากร   
(3.38) วดัเทพนารี  
(3.39) วดัภคนิีนาถวรวิหาร 
(3.40) วดับวรมงคลราชวรวิหาร 
(3.41) วดัเศวตฉตัร 
(3.42) วดับคุคโล 
(3.43) วดักลางดาวคะนอง 
(3.44) วดัดาวคะนอง 
(3.45) วดัอมรินทรารามวรวิหาร 
(3.46) วดัสวุรรณารามราชวรวิหาร 
(3.47) วดัชีปะขาว 
(3.48) วดันายโรง 
(3.49) วดัภาวนาภิรตาราม 
(3.50) วดัสวุรรณคีรี 

 
 

(3.51) วดัไก่เตีย้ 
(3.52) วดัน้อยใน 
(3.53) วดัช่างเหลก็ 
(3.54) วดัตลิง่ชนั 
(5.55) วดัป่าเชิงเลน 
(3.56) วดัหงส์รัตนารามราชวรวิหาร 
(3.57) วดัสงัข์กระจายวรวิหาร 
(3.58) วดัอินทารามวรวิหาร 
(3.59) วดัจนัทารามวรวิหาร 
(3.60) วดัปากนํา้ภาษีเจริญ 
(3.61) วดันวลนรดศิวรวิหาร 
(3.62) วดัทองศาลางาม 
(3.63) วดักําแพง (บางกอกใหญ่) 

(3.64) วดัพระยาศริิไอยสวรรค์ 
(3.65) วดัดาวดงึษาราม 
(3.66) วดัภาณรุังษี 
(3.67) วดัปฐมบตุรอิศราราม 
(3.68) วดับางพลดั 
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แผนที่ที่ 18 ตําแหน่งที่ตัง้ของร่องรอยหลกัฐานตา่งๆ ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 

(3.69) วดัเครือวลัย์วรวหิาร 
(3.70) วดันาคกลางวรวหิาร 
(3.71) วดัพระยาทํา 
(3.72) วดัชิโนรสารามวรวิหาร 
(3.73) วดัครุฑ 
(3.74) วดัปากนํา้ฝั่งเหนือ 
(3.75) วดัปากนํา้ฝั่งใต้ 
(3.76) วดัเกาะ 
(3.77) วดัเจ้าอาม 
(3.78) วดัไชยทิศ  
(3.79) วดับางขนุนนท์  
(3.80) วดัเพลงวิปัสสนา 
(3.81) วดัยางสทุธาราม 
(3.82) วดัดงมลูเหลก็ 
(3.83) วดัสทุธาวาส 
(3.84) วดัสีหไกรสร 
(3.85) วดัเจ้ามลู 
(3.86) วดัใหมพ่ิเรนทร์ 
(3.87) วดัราชสทิธารามราชวรวิหาร 
(3.88) วดัมณฑป 
(3.89) วดัสมรโกฎิ 
(3.90) วดัทอง (บ้านไทร) 
(3.91) วดักระจงั 
(3.92) วดัจําปา 
(3.93) วดัมะกอก 

(3.94) วดัประสาท 
 

(3.95) วดัเทพพล 
(3.96) วดัอินทราวาส 
(3.97) วดัเพรงกลางสวน 
(3.98) วดักระโจมทอง 
(3.99) วดัทอง(บางเชือกหนงั) 
(3.100) วดัพกิลุ 
(3.101) วดับางแวก  
(3.102) วดัตะโน 
(3.103) วดัโตนด 
(3.104) วดัประดูบ่างจาก  
(3.105) วดัอา่งแก้ว  
(3.106) วดัอปัสรสวรรค์วรวิหาร 
(3.107) วดัหนงัราชวรวหิาร 
(3.108) วดันางนองวรวหิาร 
(3.109) วดัราชโอรสารามราชวรวิหาร 
(3.110) วดัไทร  
(5.111) วดักก 
(3.112) วดัเลา 
(3.113) วดันางชี 
(3.114) วดันาคปรก 
(3.115) วดัเพรง 
(3.116) วดัศาลาครืน  
(3.117) วดับางขนุเทียนนอก 
(3.118) วดับางขนุเทียนใน 
(3.119) วดับางประทนุนอก  
(3.120) วดัหวักระบือ  

(3.121) วดับางสะแกใน 
(3.122) วดัมงคลวราราม 
(3.123) วดัพชิยญาตกิาราม 
(3.124) วดัทองธรรมชาต ิ  
(3.125) วดัทองนพคณุ 
(3.126) วดับางไส้ไก่ 
(3.127) วดัใหญ่ศรีสพุรรณ 
(5.128) วดัหิรัญรูจีวรวิหาร 
(3.129) วดัสทุธาราม 
(3.130) วดับปุผารามวรวิหาร 
(3.131) วดัโพธิ์นิมิตรสถิตมหาสีมาราม 
(3.132) วดักระจบัพนิิจ 
(3.133) วดัราชวรินทร์ 
(3.134) วดับางปะกอก 
 
มัสยดิ 
(4.2) กฎุีบางหลวง 
(4.3) มสัยิดบางอ้อ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
     การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) 
ช่ือแหล่ง  (3.33) วัดโมลีโลกยารามราชวรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดัท้ายตลาด 
ที่ตัง้ ตัง้อยูป่ากคลองบางกอกใหญ่ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
พกัิด 47N X 66989  Y1519550 
ประวัต ิ -เป็นวดัโบราณมาแตค่รัง้สมยัอยธุยา เดิมช่ือวดัท้ายตลาด สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุ

โปรดให้เป็นวดัในเขตพระราชฐาน เป็นวดัท่ีไม่มีพระสงฆ์อยู่ รัชกาลท่ี 1 โปรดให้
นิมนต์พระมาจําพรรษาอยูท่ี่วดันี ้ รัชกาลท่ี 2 ทรงปฎิสงัขรณ์ใหม่ภายหลงัเปล่ียนช่ือ
วดัเป็นวดัพทุไธสวรรย์ ต่อมาในพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัพระราชทาน
นามใหม่วา่วดัโมลีโลกยาราม แล้วโปรดให้สร้างสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์ (ขนุ) ซึง่
เป็นกรรมวาจารย์ไว้ในหอพระ ในรัชกาลท่ี 4 ทรงปฎิสงัขรณ์ใหม่ทัง้อาราม 

ข้อสังเกต สนันิษฐานว่าเป็นวดัท่ีมีในสมยัอยธุยาตอนปลาย และสร้างหลงัวดัอรุณฯเน่ืองจาก
ในแผนผงัป้อมบางกอกนัน้ปรากฎวดัอรุณฯ แตไ่ม่เคยมีครัง้ใดท่ีปรากฏวดันี ้ 

หลักฐานสาํคัญ พระอโุบสถขนาด 5 ห้อง สร้างในยคุต้นกรุงรัตนโกสินทร์หนัหน้าสูค่ลองทางด้านทิศ
ใต้ ตัง้อยู่ในแนวแกนเดียวกับพระวิหารรูปแบบอยุธยา ขนาด 7 ห้อง ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปัน้อยุธยา เล่ากันว่าแต่เดิมเคยเป็นฉางเกลือในสมัย
ธนบุรี กุฎีท่ีประทบัของสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย์เป็นอาคารไม้สองชัน้ ชํารุดทรุด
โทรม แต่ยงัมีภาพเขียนจิตรกรรมงดงาม หอสมเด็จมีรูปหล่อพระพุทธโฆษาจารย์ 
(ขนุ) ผู้ เคยเป็นราชาคณะของวดันี ้บริเวณชัน้ล่างทําเป็นซุ้มโค้งแหลมแบบสมยัพระ
นารายณ์มีปนูปัน้รูปทหารฝร่ังอยูโ่ดยรอบ 

อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
     การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พระวิหาร 

หอสมเดจ็บรูณะใหม ่ชัน้ลา่งมีซุ้มโค้งแหลมแบบสมบัพระนารายณ์  
ภายในมีรูปปัน้ทหารฝร่ังโดยรอบ 

กฎีุท่ีประทบัของสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์
ภายในมีภาพจิตรกรรมสมยัธนบรีุ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.34) วัดวมุิตยาราม 
ช่ือเดมิ วดัละมดุ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มแม่นํา้เจ้าพระยา แขวงบางอ้อ แขวงบางย่ีขนั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 663650  Y1527220 
ประวัต ิ -เป็นวดัโบราณมีมาแต่ครัง้กรุงศรีอยธุยา เดิมชาวบ้านเรียกวดัละมดุสีดา วดัละมดุ

ทอง วดัละมดุไทย ตอ่มาพระอปัุชฌาย์เขียน พทุธรักขิโต อดีตเจ้าอาวาสเปล่ียนช่ือ
เป็นวิมุตติเน่ืองจากช่ือคล้ายละมุดและมีความหมายว่าการหลุดพ้น ปัจจุบันพระ
อุโบสถถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ พระประธานในพระอุโบสถมีจารึกไว้ว่ายายมากับตาสน 
ชกัชวนสปับรุุษสร้างพระพทุธองค์นี ้เม่ือวนัองัคาร ขึน้ 3 ค่ํา เดือน 4 2356 

ข้อสังเกต วัดหันหน้าออกแม่นํา้เจ้าพระยา เป็นวัดท่ีอยู่สุดเขตทางทิศเหนือของพืน้ท่ีธนบุรี 
ปัจจบุนัวดันีเ้ป็นสถานท่ีปฎิบตัธิรรม สิง่ก่อสร้างถกูปฏิสงัขรณ์และสร้างใหม่หมด  

หลักฐานสาํคัญ ใบเสมาตัง้บนแทน่แบบอยธุยาสมยัพระบรมโกศ คล้ายวดัภาณรัุงษ๊  

พระประธานในพระอโุบสถเป็นพระในสมยัอยธุยา และพระองค์อ่ืนเป็นสมยัอยธุยา63 
อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                 
63  น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 252-253. 

มมุมองจากด้านหน้าฝ่ังแมนํ่า้เจ้าพระยา 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.35) วัดฉัตรแก้วจงกลมณี 
ช่ือเดมิ วดับางอ้อ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มแม่นํา้เจ้าพระยา แขวงบางอ้อ แขวงบางย่ีขนั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 663631  Y1526307 
ประวัต ิ -ไม่ปรากฏประวตักิารสร้าง กลา่วกนัวา่เป็นวดัโบราณตัง้แตส่มยัอยธุยา 
ข้อสังเกต วัดหันหน้าสู่แม่นํา้เจ้าพระยา  พระปรางค์และพระอุโบสถอยู่ห่างจากแม่นํา้

พอสมควร สิง่ก่อสร้างใหม่ตัง้อยูใ่กล้แม่นํา้มากกวา่ 
หลักฐานสาํคัญ พระปรางค์ประธานสงู มีกําแพงแก้วล้อมรอบ บนมมุของกําแพงแก้วมีพระปรางค์มมุ

ตัง้อยูท่ัง้ส่ีมมุ ฐานสงิห์ น่าแปลกท่ี น ณ ปากนํา้ไม่ได้บนัทกึถึงพระปรางค์องค์นี ้ทัง้ๆ 
ท่ีมีขนาดใหญ่มาก พระอุโบสถถูกซ่อมใหม่ หนัหน้าสู่แม่นํา้ น ณ ปากนํา้บนัทึกว่า
ภายในพระโบสถมีพระพทุธรูปและใบเสมาสมยัอยธุยา 

อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

พระปรางค์ประธานของวดั ใบเสมาแบบอยธุยารอบพระอโุบสถใหม่ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.36) วัดอาวุธวกิสิตาราม 
ช่ือเดมิ วดับางพลดันอก/งวดัปากคลองบางพลดั 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มแม่นํา้เจ้าพระยา ปากคลองบางพลดั แขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 662717  Y1525002 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้างท่ีแน่นอน กลา่วกนัวา่เป็นวดัโบราณตัง้แตส่มยัอยธุยา เลา่

กนัว่า มีชาวบ้านและพระมาตัง้ถ่ินฐานบริเวณนีค้ราวเสียกรุงครัง้ท่ี 2 ได้สร้างวดัขึน้ 
และตอ่มาวดัได้รับการปฏิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 4  

ข้อสังเกต สิง่ก่อสร้างถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ 
หลักฐานสาํคัญ พระอโุบสถเก่าเคยตัง้อยู่บนเนินสงู เป็นโบสถ์สมยัอยธุยา มาปฏิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 

4  ใบเสมาถกูทําลายหมดแล้ว คราว น ณ ปากนํา้มาสํารวจพบใบเสมาเอกด้านหน้า

เป็นเสมาของกําแพงรอบวัดไชยวัฒนาราม64 มีพระเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองตัง้อยู่
ด้านหน้าในเขตกําแพงแก้ว 

อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                 
64 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 251. 

พระอโุบสถเก่า 
ท่ีมา: รสสคุนธ์ ไตรรงค์, วัดอาวุธวกิสติาราม, เข้าถงึเม่ือ 16 สงิหาคม 2555, 
เข้าถงึจาก http://library.bsru.ac.th/rLocal/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=78:2011-08-08-10-54-36&catid=63:2011-07-
27-14-11-10&Itemid=82 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.37) วัดเทพากร 
ช่ือเดมิ วดับางพลบูน/วดับน 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มแม่นํา้เจ้าพระยา ปากคลองบางพล ูแขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 662411  Y1524633 
ประวัต ิ เป็นวดัคูก่บัวดัลา่ง (วดัเทพนารี) สร้างโดยชาวมอญ 2 พ่ีน้อง  
ข้อสังเกต วดัหนัหน้าสูแ่ม่นํา้เจ้าพระยา 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ในรัชกาลท่ี 4 

-พระเจดีย์ยอ่มมุไม้ย่ีสบิ ปัจจบุนัอยูใ่นโรงเรียนวดัเทพากร 
อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระเจดีย์ยอ่มมุไม้ย่ีสบิ  
ปัจจบุนัอยูใ่นโรงเรียนวดัเทพากร 
 

พระอโุบสถแบบรัชกาลท่ี 4 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.38) วัดเทพนารี 
ช่ือเดมิ วดับางพลลูา่ง 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มแม่นํา้เจ้าพระยา แขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 662274  Y1524435 
ประวัต ิ สร้างขึน้ ปีพ.ศ.2329 โดยชาวมอญ 2 พ่ีน้อง ท่ีมาพึ่งพระโพธิสมภารตัง้แต่สมัย

รัชกาลท่ี 1 ผู้ พ่ีนามวา่เงิน ผู้ น้องนามวา่ทอง เดมิเรียกวดัเงินตอ่มาเปล่ียนเป็นวดัเทพ
นารี ชาวบ้านยงัเรียกอีกว่าวดับางพลบูน คูก่บัวดัเทพากรหรือเรียกว่าวดับางพลบูน
หรือ วดับน 

ข้อสังเกต ถึงแม้ตามประวตักิลา่ววา่น่าสร้างในรัชกาลท่ี 1 แตค่วามสําคญัของท่ีตัง้บางพลท่ีูมา
แตอ่ดีตและลกัษณะของพระเจดีย์ ทําให้ชวนคดิวา่วดันีค้วรมีมาแตส่มยัอยธุยา น ณ 
ปากนํา้กล่าวว่าพระเจดีย์ราวสมัยพระบรมโกศด้วยใบเสมาคู่กันเป็นของสมัยนัน้ 

รวมไปถึงพระพทุธรูปในพระวิหารบางองค์เป็นของสมยัอยธุยา65 
หลักฐานสาํคัญ -พระวิหารและพระอุโบสถวางตวัขนานกัน ล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว ท่ีมมุทัง้ส่ีของ

กําแพงแก้วมีปรางค์ประจํามมุตัง้อยู ่พระอโุบสถปฏิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 4 
-ด้านหลงัของพระวิหารและพระอโุบสถมีเจดีย์ยอ่มมุไม้ย่ีสบิเป็นเจดีย์ประธาน 

อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                                 
65 เร่ืองเดียวกนั, 247. 

พระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสอง  
ตัง้อยูด้่านหลงัระหวา่ง 

พระวิหารและพระอโุบสถในกําแพงแก้ว  
พระปรางค์ตัง้อยูท่ี่มมุกําแพงแก้วทัง้ส่ี
้
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.39) วัดภคินีนาถวรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดับางจาก/วดันอก 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มแม่นํา้เจ้าพระยา ปากคลองบางจาก แขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 661825  Y1523748 
ประวัต ิ เป็นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีทรงสถาปนา

ใหม่ทั ง้อาราม  โปรดใ ห้ เป ล่ียนพระอุ โบสถเดิม เ ป็นวิหาร  ใน รัชกาล ท่ี  2 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนามว่า “วัดภคินีนาถ”66 

หมายความวา่เป็นวดัของพระน้องนาง ปฏิสงัขรณ์อีกครัง้ในรัชกาลท่ี 367 และ 468 

ข้อสังเกต ตัง้อยู่ริมแม่นํา้เจ้าพระยาตรงปากคลองบางจากฝ่ังซ้าย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวดั
นอก ด้วยมีวดัอ่ืนอยูถ่ดัไปในสวนอีก เช่น วดัทองและวดัสิงห์  และเรียกว่าถดัไปทาง
ใต้วา่วดัใน ตามคําบอกเลา่วดันีถ้กูถมมาหลายสมยั 

หลักฐานสาํคัญ -พระวิหาร  เดิมเป็นพระอโุบสถ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพย
วดีเห็นว่าคบัแคบจึงบรูณะและเปล่ียนเป็นพระอโุบสถ ภายในประเดิษฐานหลวงพ่อ
ดํา อาจเป็นพระในสมยัอยธุยา 
-กฎิุตําหนกัเรือนไทยเก่าของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีท่ี
รือ้ถวายวดั อยูริ่มคลองด้านทิศเหนือ 
-พระอโุบสถแบบรัชกาลท่ี 1 ล้อมรอบด้วยพระระเบียง 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 

                                                                                 
66 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 2, 160-161. 
67 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2,169. 
68  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ฯ (ขาํ บุนนาค), 

396. 

พระวิหาร เดมิเป็นพระอโบสถเก่า หลวงพอ่ดํา ภายในพระวิหาร 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.40) วัดบวรมงคลราชวรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดัลงิขบ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มแม่นํา้เจ้าพระยา แขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 661780  Y1523388 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาแต่สมยัอยธุยา ในรัชกาลท่ี 2 กรมพระราชวงับวรมหาเสนานรัุกษ์

ทรงสถาปนาใหม่ พระราชทานนามว่าวดับวรมงคล รัชกาลท่ี 3 ทรงปฎิสงัขรณ์ และ

พระยามหาเทพ(ปาน) เคยทําผ้าป่าไปทอดท่ีวัดนี ้69 ต่อมาวัดนีส้ถาปนาเป็นวัด
รามญั มีพระราชาคณะฝ่ายรามญัปกครองตดิตอ่กนั จนพ.ศ.2462 ได้เปล่ียนจากวดั
รามัญเป็นวัดธรรมยุตินิกายและมีพระสงฆ์ไทยจําพรรษา รัชกาลท่ี 4 โปรดให้

พระองค์เจ้าใยเป็นแม่กองบรูณปฏิสงัขรณ์70 

ข้อสังเกต เป็นวดัมอญและยงัปรากฎชมุชนมอญโดยรอบ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถแบบต้นรัตนโกสินทร์ ล้อมด้วยพระระเบียง ภายในวิหารคตประดิษฐาน

พระพทุธรูป 108 องค์ 
-ลานโลง่ริมแม่นํา้มีพระเจดีย์ทรงกลมแบบมอญ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 

                                                                                 
69  ทอดผ้าป่าในครัง้นีมี้นายเวรขนุหม่ืนผู้คมุในกรม ขนุนาง เจ๊สวั จุ้นจู๊ ขนุพฒัน์ และชาวแพมารออาสารับ

ไปทํามากกวา่จนเหลือพระในวดั ต้องเอาไปทอดท่ีวดัอ่ืนๆ ตา่งทํามาประชดักวดขนักนั ดเูร่ืองตอ่หน้านีไ้ด้ที่ เจ้าพระยา
ทิพากรวงศ์,  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 102-103. 

70 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ฯ (ขาํ บุนนาค), 
396. 

เจดีย์มอญ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.41) วัดเศวตฉัตร 
ช่ือเดมิ วดับางลําภลูา่ง/วดัแมลงภู่ทอง/วดักมัพฉูตัร/วดับางลําภ ู
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางลําพลูา่ง ถนนเจริญนคร แขวงบางลําภลูา่ง เขตคลองสาน 
พกัิด 47N X 662754  Y1516612 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาแต่สมยัอยธุยา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหม่ืนสริุนทรรักษ์ 

(พระองค์เจ้าฉัตร) พระราชโอรสในรัชกาลท่ี 1 ทรงสถาปนาวัดนีข้ึน้ใหม่71ในราว
ปลายรัชกาลท่ี 2 ต่อรัชกาลท่ี 3 โดยย้ายเขตพทุธาวาสมาสร้างใหม่ บริเวณริมนํา้ท่ี
แผ่นดินริมตลิ่งงอกขึน้มา โดยพระอุโบสถเดิมครัง้แรกสร้างอยู่ห่างจากฝ่ังแม่นํา้
เจ้าพระยาประมาณ 500 เมตร ปัจจุบันถนนเจริญนครตดัผ่านระหว่างวัดกับพระ
อุโบสถเดิม วดันีมี้ช่ือเรียกต่างๆ ตามสมัย เช่น วัดแมลงภู่ทอง วดักัมพูฉัตร วัด
บางลําภู ในครัง้หลังสุดเรียกวัดบางลําภูล่างตามตําบลท่ีตัง้ รัชกาลท่ี 4 ทรง

พระราชทานนามใหม่วา่วดัเศวตฉตัร72 

ข้อสังเกต สิง่ก่อสร้างสว่นใหญ่ปฏิสงัขรณ์ใหม่แบบต้นรัตนโกสนิทร์ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถเดมิ เป็นแบบสมยัอยธุยา 

-พระอุโบสถใหม่และพระวิหารเป็นอาคารแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 ภายใน
ประดษิฐานหลวงพอ่โบสถ์บนเป็นพระแบบสมยัอยธุยา 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 

                                                                                 
71 เร่ืองเดียวกนั., 393. 
72  เร่ืองเดียวกนั. 

สภาพทัว่ไป 
ท่ีมา: วัดเศวตฉัตรวรวหิาร, เข้าถงึ
เม่ือ 16 สงิหาคม 2555, เข้าถงึจาก 
http://www.meedee.net 

หลวงพอ่โบสถ์บน 
ท่ีมา: วัดเศวตฉัตร กทม, เข้าถงึเม่ือ 16 
สงิหาคม 2555, เข้าถงึจาก http://board. 
palungjit 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.42) วัดบุคคโล 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มแม่นํา้เจ้าพระยา แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 661020  Y1515030 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาแตส่มยัอยธุยา และได้รับการปฏิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 4  
ข้อสังเกต ปัจจุบันทางวัดได้สร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ใหญ่โต น่าสังเกตว่าวัดตามริมแม่นํา้

เจ้าพระยาตัง้แตบ่คุคโล เร่ือยมาทาตอนลา่ง จะนิยมทําผงัอาคารคล้ายกนั 
หลักฐานสาํคัญ พระอโุบสถขนาด 5 ห้อง รูปแบบอยธุยา หนัหน้าออกแม่นํา้ทางด้านทิศตะวนัออก มี

เจดีย์ทรงปรางค์ตัง้ท่ีหวัมมุด้านหน้าทัง้สองด้าน ล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระอโุบสถและพระปรางค์ภายในกําแพงแก้ว 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.43) วัดกลางบุคลโล 
ช่ือเดมิ กลาง 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มแม่นํา้เจ้าพระยา แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 660950  Y1514710 
ประวัต ิ ไม่ทราบประวตักิารสร้าง  ทราบเพียงจะเป็นวดัโบราณ 
ข้อสังเกต อย่างน้อยในแผนท่ีกรุงเทพฯปีพ.ศ.2439 ปรากฏวัดนีแ้ล้วช่ือวัดกลาง ปัจจุบันวัด

แลดทูรุดโทรม 
หลักฐานสาํคัญ พระอุโบสถขนาด 4 ห้อง บูรณะใหม่ และพระวิหารขนาด 4 ห้องวางขนานกัน หัน

หน้าสูแ่ม่นํา้เจ้าพระยา มีเจดีย์ยอ่มมุไม้ สบิสองตัง้คูห่น้าพระอโุบสถ 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถ พระวิหารและเจดีย์รายยอ่มมุ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.44) วัดดาวคะนอง 
ช่ือเดมิ วดักลาง 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มแม่นํา้เจ้าพระยา ปากคลองดาวคะนอง แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 660979  Y1514539 
ประวัต ิ ไม่ทราบประวตักิารสร้าง  ทราบเพียงจะเป็นวดัโบราณสมยัอยธุยา 
ข้อสังเกต วดันีต้ัง้อยู่ท่ีริมแม่นํา้เจ้าพระยา ตรงปากคลองดาวคะนอง ซึ่งคลองนีเ้ช่ือมต่อกับ

คลองบางขุนเทียนและล่องเข้าคลองด่านได้ อันเป็นเส้นทางสําคญัเช่ือมแม่นํา้
เจ้าพระยา คลองบางขนุเทียน และคลองดา่นทางด้านตะวนัออก-ตะวนัตก 

หลักฐานสาํคัญ พระอุโบสถรูปทรงอยธุยา มีลกัษณะรูปแบบคล้ายท่ีวดักลางดาวคนองและวดับุคค
โล คือ มีชายคาย่ืนมาด้านหน้าและหลงั หนัหน้าออกสู่แม่นํา้เจ้าพระยา มีเจดีย์ย่อ
มมุเรียงรายรอบภายในกําแพงแก้ว ซึง่มีการวางผงัเช่นเดียวกนั 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.45) วัดอมรินทรารามวรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดับางว้าใหญ่ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกน้อย แขวงศริิราช เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 660317  Y1521652 
ประวัต ิ เป็นวัดโบราณตัง้แต่ครัง้กรุงศรีอยุธยา เดิมช่ือวัดบางว้าน้อย กรมพระราชวังบวร

สถานพิมขุทรงปฏิสงัขรณ์ใหม่ทัง้อาราม พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดอมรินทราราม73 ในรัชกาลและ 3 ทรง
ปฏิสงัขรณ์74 ในคราวสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ถกูระเบิดทําลายเป็นสว่นใหญ่ เหลือวิหาร
หลวงพอ่โบสถ์น้อยและอ่ืนๆ ตําหนกัเขียว กลา่วกนัวา่เป็นตําหนกัของสมเดจ็พระเจ้า
บรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า กรมพระยาเทพสภุาวดี โปรดให้รือ้มาสร้างพระราชทานป็นกุฎี
สงฆ์ ปัจจบุนัอยูใ่นคณะ 1 

ข้อสังเกต ขนาดของท่ีดินวดัมีการเปล่ียนแปลงเม่ือมีการเวนคืนท่ีดินในสมยัสร้างสถานีรถไฟ
ธนบรีุในรัชกาลท่ี 5  

หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถมีมาแตใ่นสมยัอยธุยา แตป่ฏิสงัขรณ์เพิ่มเตมิหลายสมยั  
-พระปรางค์ แบบต้นรัตนโกสนิทร์ อาจสร้างทบับนพระปรางค์เดมิ 
-หอไตร เดมิเป็นตําหนกัและหอนัง่ของสมเดจ็เจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 

                                                                                 
73 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 1, 327. 
74 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 169. 

วดัอมรินทราราม  
จากภาพถ่ายทางอากาศ 

วดัอมรินทราราม  
ปัจจบุนั 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.46) วัดสุวรรณารารามราชวรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดัทอง 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกน้อย แขวงศริิราช เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 659702  Y1522058 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณตัง้แตค่รัง้กรุงศรีอยธุยา เดิมช่ือวดัทอง ในรัชกาลท่ี 1 พระบาทสมเด็จ

พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาใหม่ทัว่ทัง้พระอาราม พระราชทาน
นามว่าวดัสวุรรณาราม กรมพระราชวงับวรมหาสรุสิงหนาททรงสร้างเคร่ืองป่าช้า 
ได้แก่ เมรุและสามสร้าง หอสวด หอทิง้ทาน โรงโขน โรงหุ่น ระทาและพลบัพลาโรง
ครัว ทําถวายเป็นของพระบรมมหาราชวงั75 ในรัชกาลท่ี 3 ทรงปฏิสงัขรณ์เพิ่มเติม76 
เดิมมีพระเมรุหลวงซึ่งใช้พระราชทานเพลิงศพเจ้านายละขนุนางผู้ ใหญ่นอกกําแพง
เมือง เมรุหลวงนีใ้ช้จนมาถึงสมยัรัชกาลท่ี 4  

ข้อสังเกต วดัถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ในรัชกาลท่ี 3 มีการจดัวางแผนผงัแบบรัชกาลท่ี 3 หากอาคาร
ยงัคงหนัหน้าสูค่ลอง 

หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถแบบรัชกาลท่ี 3 ขนานกับพระวิหาร ปฏิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 3 ภายในมี
ภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีครูทองอยู่และคงแป๊ะมาประชันฝีมือกัน ภายในมีภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 

                                                                                 
75 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 1,  304-305. 
76  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 169. 

พระวิหาร จิตรกรรมฝาผนงัภายใน 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.47) วัดศรีสุดารามวรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดัชีปะขาว 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกน้อย แขวงบางขนุนนท์ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 659254 Y1522485 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณตัง้แต่ครัง้กรุงศรีอยธุยา เดิมช่ือวดัชีปะขาว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมสมเด็จ

พระศรีสดุารักษ์ พระพ่ีนางในรัชกาลท่ี 1 ทรงปฏิสงัขรณ์ เช่ือกันว่าสนุทรภู่เคยเรียน
อยู่ท่ีนี ้ในรัชกาลท่ี 4 นํา้เซาะตลิ่งพงัไปจนถึงหน้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดให้เจ้าพระยามขุมนตรีสร้างพระอโุบสถขึน้ใหม่เล่ือนไปให้

พ้นตลิง่และสิง่ก่อสร้างอ่ืนๆ แล้วพระราชทานนามวา่ วดัศรีสดุาราม77 
ข้อสังเกต เช่ือกนัวา่เป็นวดัท่ีมีความเก่ียวข้องกบัสนุทรภู่ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถรูปแบบในรัชกาลท่ี1 หนัหน้าสูค่ลอง มีพระปรางค์ตัง้อยูท่ี่มมุกําแพงแก้ว

คู่หน้า ส่วนด้านหลังเป็นเจดีย์กลมเรียงเป็นแถวจํานวน 4 องค์และเจดีย์ย่อมุม 4 
องค์ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                 
77 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ฯ (ขาํ บุนนาค), 

396. 

พระวิหาร 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.48) วัดนายโรง 
ช่ือเดมิ วดันอก 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 659118 Y15223290 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณตัง้แต่ครัง้กรุงศรีอยธุยา กล่าวกนัว่าผู้สร้างคือช่ือเจ้ากลบัเป็นเจ้านาย

และนายโรงละคร มีช่ือเสียงมาก ได้เงินก็นํามาสร้างวัดจึงเรียกช่ือว่าวัดนายโรง 

ได้รับการปฏิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 3 และ 4 78 
ข้อสังเกต อาคารมีรูปทรงลกัษณะคล้ายกับพระวิหารน้อย วัดหน้าพระเมรุทัง้พระวิหารและ

อโุบสถ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถขนาด 5 ห้อง และพระวิหารขนาด 3 ห้อง ผนังอุด หันหน้าไปทางทิศ

ตะวนัออก มีลกัษณะรูปแบบอยุธยา น่าแปลกท่ีหนัหลงัให้คลองบางกอกน้อยและ
หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นคติรุ่นหลงั เป็นไปได้ว่าอาจเป็นอาคารท่ีสร้าง
เลียนแบบสมยัอยธุยาก็เป็นได้ ระดบัพืน้ใช้งานเดิมของพระโบสถพระวิหารอยู่ต่ํา
กวา่พืน้ปัจจบุนัประมาณ 80 เซนตเิมตร 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                 
78 กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตแุหง่ชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสนิทร์, 401. 

พระวิหารและพระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.49) วัดภาวนาภริตาราม 
ช่ือเดมิ วดัใหม่วินยัชํานาญ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 658859 Y1523449 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณตัง้แตค่รัง้กรุงศรีอยธุยา ไม่ปรากฏประวตักิารสร้างอยา่งแน่ชดั  
ข้อสังเกต ภายในวดัล้วนถกูปฏิสงัขรณ์สมยัต้นรัตนโกสนิทร์ คาดวา่เพียงน่าจะเป็นวดัท่ีมีมาแต่

สมยัอยธุยา 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถขนาด 6 ห้อง เป็นแบบรัชกาลท่ี 1 แบบเดียวกบัวดัสวุรรณคีรี ซึง่เป็นวดั

ท่ีอยูเ่ยีย้งตรงข้ามฝ่ังคลอง  
-มมุของพระอโุบสถทัง้ส่ีด้านมีพระปรางค์ตัง้อยู่ทัง้ส่ีทิศ พระปรางค์ดงักล่าวมีระดบั
ต่ํากวา่พระอโุบสถมาก น่าเช่ือวา่พระอโุบสถนีส้ร้างทบัพระอโุบสถอยธุยาเดมิ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถปฏิสงัขรณ์ใหม ่
ในต้นรัตนโกสินทร์ 

พระปรางค์อยูต่ํ่ากวา่ระดบั 
ของพระอโุบสถปัจจบุนั 



 
 
 

200 
 

 
 

 

ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.50) วัดสุวรรณคีรี 
ช่ือเดมิ วดัขีเ้หลก็/วดัดงเหลก็ 
ที่ตัง้ ตัง้อยู่ริมคลองบางกอกน้อย ทางแยกออกคลองชักพระ แขวงอรุณอมรินทร์ เขต

บางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 658770 Y1523967 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณตัง้แต่ครัง้กรุงศรีอยธุยา กรมพระราชวงับวรสถานมงคลในรัชกาลท่ี 1 

ทรงบรูณปฏิสงัขรณ์และทรงเปล่ียนพระนามวา่วดัสวุรรณคีรี 
ข้อสังเกต ภายในวดัมีชมุชนริมนํา้โดยรอบ  ชมุชนบางสว่นลกุลํา้เข้ามาในสว่นพืน้ท่ีวดั 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถแบบรัชกาลท่ี 1  

-หอพระไตรปิฎกไม้ท่ียงัคงเหลืออยูส่นันิษฐานวา่เป็นฝีมือช่างในรัชกาลท่ี 3 หรือ 4 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถ ปากทางแยกเข้าสูค่ลองชกัพระหน้าวดั 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.51) วัดไก่เตีย้ 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยู่ริมคลองลดับางกรวย ปากคลองวดัไก่เตีย้ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอก

น้อย 
พกัิด 47N X 658398 Y1524516 
ประวัต ิ เป็นวดัท่ีมีมาแล้วแตอ่ยธุยา ตามประวตัิกลา่วว่าคราวขดุคลองลดับางกรวยในสมยั

พระเจ้าจกัรพรรดิ ์(พ.ศ.2091-2111) วดัไก่เตีย้มีมาอยูก่่อนแล้ว 

ข้อสังเกต จากการสํารวจพบว่าวดัตัง้อยู่ริมคลองลดั อาจเป็นวดัท่ีตัง้ภายหลงัขดุคลองลดับาง
กรวย และมีคลองวดัไก่เตีย้ขดุขึน้ เช่ือมกบัคลองบางกอกน้อย พระอโุบสถตัง้ขนาน
กบัพระวิหาร หนัหน้าสู่คลอง พระอโุบสถเป็นแบบของใหม่ วดันีน่้าจะมีความเก่าแก่
และสําคญั ถาวรวตัถลุ้วนถกูปฎิสงัขรณ์ในสมยัต้นรัตนโกสนิทร์และรัชกาลท่ี 4  

หลักฐานสาํคัญ -พระวิหารรูปทรงอยธุยา อาจเป็นพระอโุบสถเดิม มีมขุย่ืนออกทัง้ด้านหน้าและหลงั 
น่าเสียดายว่าปัจจุบันถูกทิง้ให้รกร้างไม่ใช้ประโยชน์ และถูกปิดกัน้ด้วยสิ่งของรก 
และไม่สามรถเดนิเข้าไปสํารวจได้ 
-หอพระไตรปิฎกไม้รูปทรงแบบต้นรัตนโกสนิทร์ ปฏิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 4 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

พระวิหาร หอพระไตรปิฎกและสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.52) วัดน้อยใน 
ช่ือเดมิ วดัน้อย 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองลดับางกรวย แขวงตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 658538 Y1525127 
ประวัต ิ เป็นวดัท่ีมีมาแล้วแตอ่ยธุยา ไมป่รากฎหลกัฐานการสร้างชดัเจน 

ข้อสังเกต จากการสํารวจพบว่าวัดตัง้อยู่ริมคลองลดับางกรวย อาจเป็นวัดท่ีตัง้ภายหลังขุด
คลองลดับางกรวย  

หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถถกูปฎิสงัขรณ์ใหม่ในปีพ.ศ.2489 ภายในประดิษฐานพระประธานและ

พระพทุธรูปในสมยัอยธุยา79 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
79  น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 263.  

พระอโุบสถถกูปฎิสงัขรณ์ใหม ่
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.53) วัดช่างเหล็ก 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองชกัพระ แขวงคลองชกัพระ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 657111 Y1523232 
ประวัต ิ เป็นวดัท่ีมีมาแล้วแตอ่ยธุยา ไมป่รากฎหลกัฐานการสร้างชดัเจน 

ข้อสังเกต เป็นวดัขนาดเล็ก ถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ คาดว่ามีมาแต่สมยัอยธุยา ในแผนท่ีมณฑล
กรุงเทพปี 2444 มีวดัช่างเหลก็แล้ว 

หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถ แบบรัชกาลท่ี 1 ขนาด 7 ห้อง หนัหน้าออกสูลํ่าคลอง 
-พระวิหารประดิษฐนหลวงพ่อดํา น่าจะเป็นพระพทุธรูปหินทรายสมยัอยธุยาแต่ลง
รักปิดทองแล้ว 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถและเจดีย์ยอ่มมุไม้สิบสองประจํามมุ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.54) วัดตลิ่งชัน 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองชกัพระ แขวงคลองชกัพระ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 656217 Y1523707 
ประวัต ิ เป็นวดัท่ีมีมาแล้วแตอ่ยธุยา ไมป่รากฎหลกัฐานการสร้างชดัเจน 

ข้อสังเกต -ไม่ปรากฏประวตัิวดัท่ีแน่นอน ทราบเพียงเป็นวดัโบราณ80 ถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ทัง้วดั 
สนันิษฐานวา่เป็นวดัท่ีมีมาแตส่มยัอยธุยา 
- ลานหน้าวัดริมคลองชักพระกว้างและห่างจากพระอุโบสถมาก พืน้ท่ีบริเวณอาจ
เป็นแผน่ดนิท่ีงอกขึน้ใหม่เม่ือมีการขดุคลองลดับางกอก 

หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถรูปทรงแบบต้นรัตนโกสินทร์ หนัหน้าสูค่ลอง ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเขียน
ใหม่เป็นรูปอดีตพทุธ อาจจะเขียนตามแบบของเดมิ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                 
80 น ณ ปากนํา้สนันิษฐานวอ่าจเป็นวดัในสมยัอยธุยาตอนต้น ด ูเร่ืองเดียวกนั, 83  

พระอโุบสถ ภาพจิตรกรรมเร่ืองอดีตพทุธภายในพระอโุบสถ 

ลานหน้าพระอโุบสถท่ีติดกบัคลอง 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.55) วัดป่าเชิงเลิน 
ช่ือเดมิ วดัเชิงเลน 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองชกัพระ แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 657134 Y1522848 
ประวัต ิ สนันิษฐานว่าเป็นวดัท่ีมีมาแต่ครัง้กรุงศรีอยธุยา ตัง้อยู่ริมแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม 

ครัง้พระราชวงับวรสถานพิมขุทรงผนวช พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรง

มีพระราชวิจารณ์ว่า อธิการวดัเชิงเลนเป็น 1 ในพระสงฆ์ ท่ีเข้าร่วมขบวนสมโภช81 
ต่อมาเป็นวัดร้าง และได้พบวัดนีโ้ดยบังเอิญในเดือนมีนาคม พ.ศ.2532 เป็นซาก
ปรักหกัพงัของพระอโุบสถ สว่นอ่ืนๆ ของวดัอยูจ่มนํา้อยูใ่นคลอง 

ข้อสังเกต ปัจจุบนัเข้าถึงยากต้องเข้าสวนรกร้างและเดินเท้าตามทางเดินไม้ริมคลอง หรือต้อง
นัง่เรือล่องตามคลองชกัพระ วดัในปัจจบุนัสร้างใหม่เป็นอาคารไม้ บริเวณท่ีเคยเป็น
วดัเดมิจมนํา้อยู ่

หลักฐานสาํคัญ ซากอาคารรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าคาดว่าเป็นพระวิหาร พระอุโบสถ  ภายในมีพระปาง

มารวิชยัและพระเจดีย์จะเห็นเฉพาะช่วงเวลานํา้ลด ในช่วงนํา้หลาก82 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 

 

                                                                                 
81 กรมหลวงนรินทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจาํของกรมหลวงนรินทรเทว ี(พ.ศ.2310-2381) และ

พระราชวจิารณ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั, 276-281. 
82 ประวัตวิัดป่าเชงิเลน, เข้าถึงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก 

http://www.watpachoenglane.com/node/2 

สภาพของซากโบราณสถานร้าง 
ท่ีมา : ประวัติวัดป่าเชิงเลน, เข้าถึงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www.watpachoenglane.com/node/2 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.56) วัดหงส์รัตนารามราชวรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดัเจ๊สวัหง 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกใหญ่ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่  
พกัิด 47N X 660910 Y1519334 
ประวัต ิ เป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดเจ๊สัวหง (บางว่าเจ้าขรัวหงส์) 

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนาพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ เสนาสนะ กุฎี

สงฆ์83 ในรัชกาลท่ี 1 กรมสมเด็จพระศรีสริุเยนทรามาตย์ทรงสถาปนาใหม่ ต่อมาใน
รัชกาลท่ี 3 โปรดให้สมเด็จพระยาน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค์เป็นแม่

กองบรูณะเพิ่มเตมิ84 

ข้อสังเกต แตเ่ดิมเคยมีพระวิหารร้าง ขวางด้านหลงัพระอโุบสถ ภายในประดิษฐานพระปรธาน

ปนูปัน้ เม่ือกะเทาะเนือ้ปนูออกเป็นพระสมยัสโุขทยั85 ท่ีมีเนือ้ทองคํามากกว่าปกติ86 
พระวิหารนีถ้กูรือ้แล้ว  

หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถเดมิปฎิสงัขรณ์ต้นรัตนโกสนิทร์ ประดษิฐานพระพทุธรูปปนูปัน้ 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 

                                                                                 
83 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี แผ่นดนิสมเดจ็พระบรมราชาที่ 4 (พระเจ้าตากสนิ จุลศักราช 

1128-1144 ฉบบักรมหลวงมหศิวรินทร์ 2472, (พระนคร: โรงพิมพ์กรมตํารากระทรวงธรรมการ, 2472), 166. 
84  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 168. 
85 นายเอ บี กิริสโวลด์ เคยศึกษาและกล่าวว่าพระพทุธรูปองค์นีเ้ป็นแบบสโุขทยัแบบหลงัคลาสสิคอย่าง

แท้จริง ดู เอ. บี. กริลโวลด์, คําบรรยายสัมมนาโบราณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ.2503, แปลโดย หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ 
ดิศกลุ, (พระนคร: กรมศิลปากร, 2507, 92.  

86น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 144. 

วดัหงส์รัตนารามในปัจจบุนั 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.57) วัดสังข์กระจายวรวหิาร 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกใหญ่ แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 660404 Y1517608 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณตัง้แต่ครัง้กรุงศรีอยธุยา และสถาปนาใหม่โดย คณุแว่น พระสนมเอก

ของรัชกาลท่ี1 ได้บรูณะพระอาราม และได้รับการสถาปนาใหม่ในรัชกาลท่ี 387 เม่ือ
คราวสร้างพระอุโบสถได้ขดุพบพระกัจจายน์สําริดหน้าตกักว้าง 10 นิว้ และสงัข์ตวั
หนึ่ง จึงได้พระราชทานนามว่า “วดัสงัข์กระจาย” นอกจากนัน้ช่ือวดัสงัข์กระจายยงั
ปรากฏในนิราศนรินทร์ นิราศเมืองเพชรในสมยัต้นรัตนโกสนิทร์ด้วย 

ข้อสังเกต มีพืน้ท่ีว่างบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ ปัจจุบันเป็นลานกว้าง เหมาะสําหรับการ
ตรวจสอบใต้ดนิ 

หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถรูปทรงอยธุยา เดิมปฎิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 1 ภายในมีภาพจิตรกรรมฝา
ผนงัฝีมิต้นรัตนโกสนิทร์  
-หอระฆงั สมยัรัชกาลท่ี 3 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                                                 
87 เร่ืองเดียวกนั. 

พระอโุบสถ 

พระอโุบสถก่อนการบรูณะ เป็นรูปทรงแบบอยธุยา 
ท่ีมา : วัดสังข์กระจาย, เข้าถงึเม่ือ 3 กมุภาพนัธ์ 2555, เข้าถงึ 
ได้จาก http://www.watsangkrajai.com/Structure01.html 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.58) วัดอินทารามวรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดับางย่ีเรือ/วดับางย่ีเรือใต้/วดับางย่ีเรือนอก/วดัสวนพล ู(ในสมยัธนบรีุท่ีดินบริเวณนี ้

มีคนทําเป็นนา  เม่ือเลกิจากนากลายเป็นสวน และก็มีการทําสวนพลขูึน้) 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกใหญ่ฝ่ังเหนือ แขวงทา่พระเขตบางกอกใหญ่ 
พกัิด 47N X 660404 Y1517608 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณตัง้แตส่มยัอยธุยา สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุทรงปฏิสงัขรณ์ใหม่ทัง้พระ

อาราม88 พระองค์ได้เสด็จมาทรงศีลบําเพ็ญภาวนาท่ีวัดนี  ้ เ ม่ือสวรรคตได้
ประดิษฐานพระบรมศพ ถวายพระเพลิง และบรรจุพระบรมอัฐิท่ีวัดนีด้้วย กรม

พระราชวงับวรมหาสรุสิงหนาถได้เสด็จมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระองค์89 วดั
นีย้ังเป็นท่ีประกอบพิธีพระราชทานเพลิงของเจ้าเสงและเจ้านราสุริวงษ์ เจ้าเมือง

นครศรีธรรมราช ในสมยัธนบุรี90 ต่อมาในรัชกาลท่ี 3 พระยาศรีสหเทพ (เพ็ง) ปลดั

บาญชี กรมมหาดไทยได้บรูณะ และได้รับพระราชทานนามวา่วดัอินทาราม91 

ข้อสังเกต วดันีมี้สําคญัมากในสมยัธนบรีุ มีความเก่ียวข้องกบัสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุ ปัจจบุนั
เป็นวดัขนาดใหญ่ มีสิง่ก่อสร้างได้รับการสร้างและปฏิสงัขรณ์ในต้นรัตนโกสนิทร์ 

หลักฐานสาํคัญ -พระวิหารเดิมเป็นพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพทุธรูปสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มี
พระเจดีย์ยอ่ยมมุไม้12 ด้านหน้าา มีพระวิหารเลก็ตัง้ขนานพระวิหารประธาน 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

                                                                                 
88  พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี แผ่นดนิสมเดจ็พระบรมราชาที่ 4 (พระเจ้าตากสนิ จุลศักราช 

1128-1144 ฉบบักรมหลวงมหศิวรินทร์ 2472, 165-166. 
89 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 1, 89.  
90 กรมหลวงนรินทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจาํของกรมหลวงนรินทรเทว ี(พ.ศ.2310-2381) และ

พระราชวจิารณ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั, 108-112. 
91 เจ้าพระยาทิพากวงศ์, พระราชงพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 172. 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.59) วัดจันทารามวรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดับางย่ีเรือกลาง/วดักลางตลาดพล ู 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกใหญ่ฝ่ังเหนือ แขวงทา่พระเขตบางกอกใหญ่ 
พกัิด 47N X 660140 Y1517539 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณตัง้แต่สมยัอยธุยา ต่อมามีสภาพทรุดโทรมมาก ในรัชกาลท่ี 3 พระยา

สรุเสนา (ขนุเณร) บรูณะ และได้รับพระราชทานนามใหม่วา่ วดัจนัทาราม92 

ข้อสังเกต -สมยัโบราณ วดันีอ้ยู่ท่ีบางย่ีเรือ ซึ่งมีอยู่ 3 วดั คือ วดับางย่ีเรือนอก (วดัอินทาราม) 
วดับางย่ีเรือใน (วดัราชคฤห์) สว่นวดันีอ้ยูต่รงกลาง เรียกวดับางย่ีเรือกลาง 
-ท่ีจริงแล้ววดันีมี้เขตถึงวดัราชคฤห์ ด้านทิศตะวนัออกสดุเขตท่ีคลองบางย่ีเรือ (คลอง
สําเหร่) แตถ่กูตดัทางรถไฟสายแม่กลองเข้ามาทําให้ท่ีดนิดเูหมือนไม่เป็นผืนเดียวกนั 
-พืน้ท่ีระหว่างพระอโุบสถถึงคลองเป็นพืน้ท่ีกลาง บริเวณดงักล่าวอาจเป็นพืน้ท่ีงอก
เพิ่มขึน้ในภายหลงั 

หลักฐานสาํคัญ -แต่เดิมพระอุโบสถเดิมทรุดโทรมมาก พระวิสทุธิวราภรณ์ เจ้าอาวาสได้เร่ิมบูรณะ
แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2520 เป็นแบบศลิปะจีน ตวัอาคารหนัหน้าสูค่ลอง 
-พระวิหารตัง้ขวางอยูด้่านหลงัพระอโุบสถ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                                 
92 เร่ืองเดียวกนั. 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.60) วัดปากนํา้ภาษีเจริญ 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ ปากคลองภาษีเจริญและคลองด่าน แขวงปากคลอง

ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 659029 Y1517435 
ประวัต ิ เป็นวัดโบราณมาแต่กรุงศรีอยุธยา มีมาในสมัยพระนารายณ์เป็นอย่างน้อย ใน

ตํานานวตัถสุถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าอยู่หวัทรงสถาปนา93ระบวุ่า
เป็นพระอารามหลวงครัง้กรุงศรีอยุธยา เป็นวัดประจําหัวเมืองหน้าด่านทางทะเล 

และเป็น 1 ใน 20 พระอารามหลวงในรัชกาลท่ี 194 วัดนีถู้กโอบล้อมด้วยคลอง
บางกอกใหญ่ คลองด่าน และยงัมีคลองโบราณสายเล็กๆ สัน้ๆ ทางด้านทิศใต้และ
ตะวนัตกขดุไว้แต่สมยัอยธุยากัน้เป็นขอบเขตวดั ตอ่มาในรัชกาลท่ี 4 มีการขดุคลอง
ภาษีเจริญ วดัจึงถกูโอบล้อมคล้ายเป็นเกาะ ในแผนท่ีกรุงเทพฯโบราณบางฉบบัเช่น 
แผนท่ีปีพ.ศ.2453 เรียกวดันีว้่าวดัสมทุธาราม พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุา
โลกมหาราชได้เสด็จพระราชดําเนินทางชลมารถถวายผ้าพระกฐินหลวงอยุ่เสมอ ใน
รัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าอยูห่วั ได้บรูณะและให้คงรูปแบบเดมิเอาไว้ 

ข้อสังเกต วดันีอ้าจะมีมาก่อนสมยัพระนารายณ์ แตย่งัไม่พบหลกัฐานใดระบแุน่ชดั 
หลักฐานสาํคัญ พระอุโบสถ พระประธาน พระเจดีย์ ถูกปฎิสงัขรณ์ใหม่ไม่เหลือเค้าอยธุยา หากยงั

พบหอพระไตรปิฎกฝีมือช่างในสมยัพระนารายณ์95 ทางวดัได้บรูณะปีพ.ศ.2529 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

                                                                                 
93 ราชบณัฑิตยสภา, ตาํนานเร่ืองวตัถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หวัทรง

สถาปนา (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2472), 32. 
94  จดหมายเหตุสมัยกรุงธนบุรี จศ.1142 เล่มที่ 10, สมดุไทยดํา 
95  น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 285. 

สภาพทางภมิูศาสตร์วดัปากนํา้ภาษีเจริญ 

ท่ีมา : วัดปากนํา้, เข้าถึงเม่ือ 3 มิถนุายน 2555, เข้าถึงจากwww.watpaknam.org 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.61) วัดนวลนรดศิ 
ช่ือเดมิ วดัมะกอกใน 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกใหญ่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 658751 Y1517648 
ประวัต ิ วัดนีอ้ยู่ตรงข้ามฟากนํา้กับวัดปากนํา้ เดิมช่ือมะกอกใน คู่กับวัดมะกอกนอก (วัด

อรุณราชวราราม) เป็นวดัโบราณครัง้กรุงศรีอยธุยา ในสมยัธนบรีุวดัอยู่ในสภาพทรุด
โทรมเกือบเป็นวดัร้าง ในรัชกาลท่ี 2-3 ท่านผู้หญิงนวล ภริยาเจ้าพระยาอรรคมหา
เสนา (บุนนาค) ได้ทําการบูรณปฎิสังขรณ์ ต่อมาเม่ือท่านผู้หญิงนวลถึงแก่กรรม 
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยรูวงศ์ (ดิส บนุนาค) ซึง่เป็นบตุรของท่าน ขณะดํารง
ตําแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลงัได้ร่วมกันปฏิสงัขรณ์ และในปีพ.ศ.2369 สมเด็จ
พระบรมมหาประยูรวงษ์ (ดิศ บุนนาค) ได้มาบูรณปฎิสังขรณ์แล้วถวายเป็นพระ
อารามหลวง พระราชทานนามวดัใหม่ว่า วดันวลนรดิศ 96 ต่อมาได้มีการปฎิสงัขรณ์
อีกหลายครัง้โดยขนุนางตระกลูบนุนาค 

ข้อสังเกต น่าจะเป็นวดัท่ีสําคญัมาตัง้แตส่มยัอยธุยา เน่ืองจากอยูใ่กล้คลองดา่นและวดัปากนํา้ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถ ขนาด 5 ห้อง หนัหน้าสูค่ลอง ตัง้อยใูนแนวเดียวกนักบัพระเจดีย์ย่อมมุ

ไม้สบิหกและพระวิหารท่ีถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ 
-น ณ ปากนํา้เคยมาสํารวจก่อนพ.ศ.2513 พบพระพทุธรูปท่ีทําจากหินทรายแดงเป็น

จํานวนมาก97 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                 
96 เจ้าพระยาทิพากวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รชกาลที่ 3 เล่ม 2, 171. 
97 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 286. 

พระอโุบสถ พระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิหก 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.62) วัดทองศาลางาม 
ช่ือเดมิ วดัทอง/วดัทองลา่ง 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกใหญ่ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 658215 Y1518224 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้างแน่ชดั วา่กนัวา่เป็นวดัโบราณในสมยัอยธุยา 
ข้อสังเกต พระอโุบสถใหม่ตัง้อยูข้่างพระอโุบสถเดมิ (พระวิหารในปัจจบุนั) 
หลักฐานสาํคัญ -พระวิหาร  (พระอุโบสถเดิม )  ถูกปฏิสังขรณ์ใหม่  หันหน้าสู่คลอง  แต่ เดิม

ก่อนปฎิสังขรณ์ผนังด้านนอกของพระอุโบสถเขียนภาพพระยืนขนาดใหญ่ มีพระ
วิหารตัง้ขนานกนั อาคารแบบนีเ้ข้าใจว่าสร้างตัง้แตส่มยัพระนารายณ์ลงมา ใบเสมา

และซุ้มใบเสมาตอนท่ี น ณ ปากนํา้มาสํารวจเป็นแบบอยธุยาตอนปลาย98 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

    98 เร่ืองเดียวกนั, 113. 

พระวิหาร 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.63) วัดกาํแพง 
ช่ือเดมิ วดักําแพงบางจาก 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกใหญ่ ปากคลองบางจาก แขวงวดัคหูาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 658201 Y1518345 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้างแน่ชดั วา่กนัวา่เป็นวดัโบราณในสมยัอยธุยา 
ข้อสังเกต -วัดนีน่้ามีความสําคัญมากในอดีต เน่ืองจากตัง้อยู่ปากคลองบางจากและวัดคู

หาวรรค์ซึง่เป็นบริเวณท่ีมีหลกัฐานวา่มีความสําคญัในสมยัอยธุยาก่อนขดุคลองลดั 
-พบพระเจดีย์ย่อมมุไม้สิบสองร้างอยู่ในบริเวณใกล้เคียงบริเวณปากคลองบางจาก
นํา้ทว่มถึง มีรูปแบบเดียวกนักบัพระเจดีย์ท่ีวดันี ้

หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถ รูปทรงอยธุยา ได้รับการปฎิสงัขรณ์ในสมยัต้นรัตนโกสินทร์ ภายในมี
ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในสมยัรัชกาลท่ี 3 พระประธานเป็นแบบอยธุยา ด้านหลงัพระ
อโุบสถมีพระเจดีย์ย่อมมุและพระปรางค์ พระวิหารสองหลงัตัง้ขนาบข้างพระอโุบสถ 
รูปทรงแบบอยธุยา น่าจะสร้างเลียนแบบขึน้ในสมยัต้นรัตนโกสนิทร์ 
-กําแพงแก้วล้อมรอบอาคารทัง้สาม ยงัปรากฏซุ้มประตยูอดปรางค์อยู ่2 ด้าน  

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

สภาพทัว่ไป 

ซุ้มประตยูอดปรางค์ พระเจดีย์ยอ่มมมุไม้สบิสองท่ีพบ 
อยูป่ากคลลองบางจาก 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.64) วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ 
ช่ือเดมิ วดัอากรฟัก 
ที่ตัง้ อยูริ่มคลองบางย่ีขนั แขสงบางย่ีขนั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 661388 Y1522662 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้างแน่ชดั วา่กนัวา่เป็นวดัโบราณในสมยัอยธุยา นายอากรฟัก 

ข้าราชการวงัหน้าในสมยัรัชกาลท่ี 3 มาบรูณปฎิสงัขรณ์99 
ข้อสังเกต อาคารหลกัหนัหน้าสูแ่ม่นํา้เจ้าพระยา แตต่ัง้ขนานกบัคลองบางย่ีขนั 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถทรวดทรงแบบอยธุยา ขนาด 3 ห้อง มีฐานแอ่นโค้งสําเภา ล้อมรอบด้วย

กําแพงแก้ว ปฎิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 3 
-พระเจดีย์ย่อมุมตัง้คู่กันอยู่ท่ีมุมกําแพงแก้วด้านหน้า พระเจดีย์กลมตัง้อยู่กลาง
ระหวา่งเจดีย์ยอ่มมุ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                 
99  เร่ืองเดียวกนั , 213. 

พระเจเดีย์ทรงปรางค์และทรงระฆงั 
อยูด้่านหน้าพระอโุบสถ 

อาคารแอ่นท้องโค้งสําเภา พืน้ภายใน
พระอุโบสถถูกถม ตัวอาคารมีร่องรอย
ปฎิสังขรณ์ในรัชกาลท่ี 3 เช่น การใช้
กระเบือ้งปรุคลือบสีเขียวประทับท่ีพนัก
บนัได 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.65) วัดดาวดงึษาราม  
ช่ือเดมิ วดัขรัวอิน 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางย่ีขนั แขวงบางย่ีขนั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 661250 Y1522559 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตัิการสร้างแน่ชดั ทราบเพียงเป็นวดัโบราณในสมยัอยธุยา เจ้าจอม

แว่น พระสนมในรัชกาลท่ี 1 บูรณปฏิสังขรณ์100 และนิมนต์พระอาจารย์อิน พระ
ผู้ เช่ียวชาญทางวิปัสสนามาครองวดั ชาวบ้านจึงเรียกว่าวดัขรัวอิน101 ในรัชกาลท่ี 2 
พระราชทานนามว่า วดัดาวดึงษาสวรรค์ ในรัชกาลท่ี 3 พระยามหาเทพ (ปาน) ได้
บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทัง้พระอาราม102 และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า วัดดาว
ดงึษาราม 

ข้อสังเกต เจ้มจอมแวน่เป็นชาวลาวเวียงจนัทร์ และได้บรูณปฎิสงัขรณ์วดันีซ้ึง่เป็นอยู่ในบริเวณ
ชมุชนลาวอยู ่

หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถรูปแบบแบบรัชกาลท่ี 1 ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังในรัชกาลท่ี 1 
บางภาพเป็นรูปมโหสถชาดกฝีมือจิตรกรคงแป๊ะในรัชกาลท่ี 3 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 

                                                                                 
100 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 172. 
101 กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตแุหง่ชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสนิทร์, 395-396. 
102 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 172. 

สภาพโดยรอบพระอโุบสถ พระอโุบสถก่อนได้รับการปฎิสงัขรณ์ 
ท่ีมา : วัดดาวดึงษาราม, เข้าถึงเม่ือ 3 
มิถนุายน 2555, เข้าถึงจาก  http://www. 
oknation.net/blog/surasakc/2010/06/11/en
try-1 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.66) วัดภาณุรักษี  
ช่ือเดมิ วดัใน 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางพล ูแขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 661020 Y1524853 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้างแน่ชดั ทราบเพียงเป็นวดัโบราณในสมยัอยธุยา  
ข้อสังเกต พระอุโบสถเก่าหันหน้าสู่คลอง ในขณะท่ีสิ่งก่อสร้างใหม่อ่ืนๆ หันหน้าไปทางทิศ

ตะวนัออกสูแ่ม่นํา้เจ้าพระยา 
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถเป็นแบบอยุธยา ขนาด 3 ห้อง แต่ไม่เจาะช่องหน้าต่าง ผนังสกัดหลงั

เจาะช่องเป็นรูปวงรี ใบเสมาเป็นแบบอยธุยาสมยัพระเจ้าบรมโกศ คล้ายกบัวดัสิงห์ 

คลองสนามชยั103 ปฎิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 4 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
103 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 249. 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.67) วัดปฐมบุตรอิศราราม  
ช่ือเดมิ วดัย่ีสา่ย 
ที่ตัง้ แขวงอรุณอมัรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 659712 Y1523079 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้างแน่ชดั ทราบเพียงเป็นวดัโบราณในสมยัอยธุยา  
ข้อสังเกต พระวิหารและพระอโุบสถตัง้ขนานกนัหนัหน้าสูค่ลอง  
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถถกูปฏิสงัขรณ์ขึน้ใหม่ แต่ยงัปรากฎทรวดทรงแบบโบราณ พระเจดีย์ย่อ

มมุไม้สบิหกตัง้อยูด้่านข้างพระอโุบสถสององค์ มีกําแพงแก้วล้อมรอบ 
-พระพทุธรูปสมยัอยธุยาทําจากหินทรายแดงและขาวประดษิฐานอยูใ่นพระอโุบสถ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

พระอโุบสถ 

พระพทุธรูปสมยัอยธุยา 
ท่ีมา : เอือ้เฟือ้ภาพโดย รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนกุลู 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.68) วัดบางพลัด  
ช่ือเดมิ วดับางพลดัใน 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางพลดั แขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 663631 Y1526307 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้างแน่ชดั ทราบเพียงเป็นวดัโบราณในสมยัอยธุยา  
ข้อสังเกต พระอโุบสถและพระอโุบสถตัง้หนัหน้าสู่คลองบางพลดั วดันีจ้ดัเป็นวดัท่ีอยู่ปลายสดุ

ของคลองบางพลดั 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถและพระวิหารตัง้ขนานกัน ผนงัตนั ใบเสมาเป็นแบบอยธุยาตอนปลาย

หรือเป็นแบบสมยัพระเจ้าทรงธรรมก็เป็นได้104 ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปแบบ
อยธุยาหลายองค์ ภายในวดัยงัพบพระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสองร้างยอดหกัอยู ่

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                                 
104 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 249. 

พระอโุบสถมีฐานแอ่นท้องสําเภาเรือ 

ใบเสมา พระวิหารน้อย 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.69) วัดเครือวัลย์วรวหิาร 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองมอญฝ่ังใต้ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
พกัิด 47N X 660611 Y1520151 
ประวัต ิ ตามประวตัิวดักล่าวว่า เจ้าจอมเครือวลัย์ ธิดาในเจ้าพระยาอภยัภธูร (น้อย บณุยรัต

พนัธุ์)  ได้สร้างขึน้ใหม่ การยงัไม่แล้ว ก็ถึงแก่กรรมเสีย พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า
เจ้าอยูห่วัโปรดให้ทําตอ่ไปแล้วพระราชทานนามวา่ “วดัเครือวลัย์วรวิหาร”105 

ข้อสังเกต วดัเครือวลัย์น่าจะเป็นวดัโบราณสมัยอยธุยา ด้วยแผนผงัวดัมีพระวิหารและพระ
อโุบสถอยู่เคียงคู่กนัหนัหน้าออกคลองมอญ แทนท่ีจะหนัหน้าออกแม่นํา้เจ้าพระยา
เช่นเดียวกบัวดัอรุณ แตเ่ดมิพืน้ท่ีบริเวณนีห้รือใกล้เคียงเคยเป็นกฎีุหลวงมาก่อน 

หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถหนัหน้าสูค่ลองมอญเคียงกบัพระวิหาร บานประตแูละหน้าตา่ง 
พระอุโบสถมีลายปนูปัน้แผ่นไม้ ลงรักปิดทองประดบักระจกเป็นรูปโขดเขา ป่าและ
สตัว์ตา่งๆ ในฝีมือช่วงรัชกาลท่ี 3 ภายในพระอโุบสถมีจิตรกรรมฝาผนงัเป็นเร่ืองพระ
เจ้า 500 ชาติ พระประธานเป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามญาติ มีลักษณะ
เหมือนพระร่วงโรจนฤทธ์ิท่ีองค์พระปฐมเจดีย์ 

อายุสมัย อยธุยาปลาย 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 

                                                                                 
105 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 169. 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.70) วัดนาคกลางวรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดักลาง 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองมอญฝ่ังใต้ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
พกัิด 47N X 660457 Y1520067 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาแตค่รัง้กรุงศรีอยธุยา เดิมช่ือวดักลาง ปฏิสงัขรณ์ใหญ่ในรัชกาลท่ี 

3106 
ข้อสังเกต พืน้ลานพระอโุบสถเททบัขึน้มาจากระดบัเดมิทบัพระเจดีย์ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถปัจจบุนัสร้างใหม่ ณ ตําแหน่งเดมิ โดยยกพืน้สงูขึน้ พระอโุบสถล้อมรอบ

ด้วยกําแพงแก้ว มีพระเจดีย์ย่อมมุประจําอยู่แต่ละด้าน ในขณะท่ีพืน้ปัจจุบนัถมทบั
พระเจดีย์ย่อมุมเดิม ถมพระเจดีย์ย่อมุมเหลือส่วนฐานด้านบนขึน้มา พระปรางค์
ตัง้อยูท่างด้านนอกในสภาพรกร้าง พระวิหารตัง้ขนานกบัพระอโุบสถ 

อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
106  เร่ืองเดียวกนั. 

พระอโุบสถท่ีสร้างขึน้ใหม ่ณ ตําแหน่งเดิม พระเจดีย์ยอ่มมุอยูด้่านนอกพระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.71) วัดพระยาทาํ 
ช่ือเดมิ วดันาค 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองมอญฝ่ังเหนือ แขวงศริิราช เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 660350 Y1520337 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาแตค่รัง้กรุงศรีอยธุยา ปฏิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 3107 
ข้อสังเกต ถาวรวตัถลุ้วนถกูปฏิขรณ์ใหม่ 
หลักฐานสาํคัญ น ณ ปากนํา้กล่าวว่าพระอุโบสถในคราวท่ีสํารวจทรวดทรงแบบรัชกาลท่ี 1 ธรรม

มาสน์สลกัไม้ท่ีพบเป็นฝีมือช่างสมยัอยธุยาตอนปลาย นบัเป็นธรรมาสน์ท่ีสวยงาม

อีกชิน้หนึง่ท่ีเป็นฝีมือช่างอยธุยา108 
อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
107 เร่ืองเดียวกนั. 
108 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 121. 

พระอโุบสถท่ีสร้างขึน้ใหม ่ณ ตําแหน่งเดิม 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.72) วัดชิโนรสารามวรวหิาร 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองมอญฝ่ังเหนือ แขวงบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 659951 Y1520182 
ประวัต ิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชิุตชิโนรส ครัง้ดํารงพระอิสริยยศเป็นกรม

หม่ืนปรมานุชิตชิโนรส ทรงสร้างขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 3109 แต่ยังสร้างค้างอยู่ ใน
รัชกาลท่ี 4 ทรงปฎิสงัขรณ์ โดยโปรดให้สร้างพระเจดีย์อีกสององค์ และเขียนผนงัท่ียงั
ค้างอยู่ให้สําเร็จ แล้วพระราชทานช่ือว่า วดัชิโนรสาราม110 ตามประวตัิวดันีใ้นสมยั
รัชกาลท่ี 3 แตอ่าจเป็นวดัโบราณก็เป็นได้ เช่นเดียวกบัวดับปุผาราม 

ข้อสังเกต ถาวรวตัถลุ้วนถกูปฏิขรณ์ใหม่ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถแบบรัชกาลท่ี 3 พระวิหารเลก็สองหลงัตัง้ด้านหลงัพระอโุบสถ 

-พระเจดีย์ยอ่มมุขนาดใหญ่ ตัง้อยูด้่านหน้าพระอโุบสถ 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                 
109 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์,  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 169. 
110 เร่ืองเดียวกนั, 170-171., พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบบัเจ้าพระยาทพิา

กรวงศ์ฯ (ขาํ บุนนาค), 395. 

พระเจดีย์ยอ่มมุ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.73) วัดครุฑ 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองมอญฝ่ังเหนือ แขวงบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 659951 Y1520182 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาแต่ครัง้อยธุยา ในรัชกาลท่ี 1 สมเด็จกรมพระราชวงับวรมหาสรุสิง

หนาถ กรมพระราชวงับวรสถานมงคล ทรงร่วมกับสมเด็จพระวนัรัต วดัพระเชตพุน
บรูณะปฏิสงัขรณ์ 

ข้อสังเกต พืน้ภายในกําแพงแก้วถกูถมขึน้สงูจากเดมิ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถขนาด 5 ห้อง มีกําแพงแก้วล้อมรอบ ใบเสมาคู่ทําจากหินทรายสีแดง 

เป็นใบเสมาตัง้แทน่แบบศลิปะสมยัพระเจ้าปราสาททอง111 
-พระวิหารน้อยตัง้อยูท่ี่หวัมมุกําแพงแก้วทางด้านหน้า 2 หลงั ช่องทางเข้าเป็นซุ้มโค้ง
แหลมแบบสมยัพระนารายณ์ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                 
111 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 125. 

พระอโุบสถ ฐานแอน่โค้งสําเภา 

พระวิหารน้อยตัง้อยูม่มุด้านหน้าพระอโุบสถในกําแพงแก้ว  
พืน้ภายในกําแพงแก้วถกูถมขึน้สงูจากเดิม 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.74) วัดปากนํา้ฝ่ังเหนือ 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองมอญฝ่ังเหนือ แขวงคลองชกัพระ เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 657790 Y1519968 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้าง ทราบเพียงเป็นวดัโบราณมาแตค่รัง้อยธุยา  
ข้อสังเกต ภายในวดัถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ อยูต่รงข้ามฝ่ังคลองวดัปากนํา้ฝ่ังใต้ 
หลักฐานสาํคัญ -พระวิหารตัง้ขนานกับคลอง เป็นอาคาร 4 ห้อง มีกันสาดย่ืนด้านหน้าและหลัง 

ล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว ถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พระอโุบสถทรงโบราณ ถกูปฏิสงัขรณ์ใหม ่
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.75) วัดปากนํา้ฝ่ังใต้ 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองมอญฝ่ังใต้ แขวงคหูาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 657791  Y1519825 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้าง ทราบเพียงเป็นวดัโบราณมาแตค่รัง้อยธุยา 
ข้อสังเกต ภายในวดัถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ อยูต่รงข้ามฝ่ังคลองวดัปากนํา้ฝ่ังเหนือ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว เป็นอาคาร 5 ห้อง มีกันสาดย่ืนยาวทัง้ทาง

ด้านหน้าและหลงั มีรูปแบบอาคารเหมือนกับพระวิหารวดัปากนํา้ฝ่ังเหนือ ใบเสมา
เป็นหินทรายสีแดง 
-พระวิหารเล็กตัง้ขนานกับพระอุโบสถและลําคลอง เป็นอาคารผนังอุด คือ ผนัง
ด้านหลงัพระประธานไม่มีช่องเปิด ภายในไม่มีเสาร่วมใน ประดิษฐานพระพุทธรูป
จํานวนมาก และเป็นพระพุทธรูปสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์หลายองค์ มี
พระพทุธรูปทรงเคร่ืองด้วย พระพทุธรูปโบราณถกูเก็บไว้ในเหล็กดดัด้านหลงัสดุของ
พระวิหาร เพ่ือป้อมกนัคนขโมย 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

พระพทุธรูปจํานวนมากประดิษฐานในพระวิหารน้อย 

พระอโุบสถ                                        พระวิหารน้อย 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.76) วัดเกาะ 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยู่ริมคลองมอญบริเวณทางแยกออกสู่คลองบางน้อยและบางเชือกหนัง แขวง

บางพรม เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 657518  Y1519795 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้าง วา่กนัวา่เป็นวดัโบราณมาแตค่รัง้อยธุยา 
ข้อสังเกต วดัตัง้อยู่ตรงทางสามแพร่ง ระหว่างคลองมอญทางแยกออกเป็นคลองบางน้อยและ

คลองบางเชือกหนงั ท่ีตัง้ลกัษณะถกูโอบล้อมเป็นเกาะ สภาพภมิูประเทศร่มรืนมอง
เห็นท้องร่องสวนโดยรอบ ยงัไม่มีถนนเข้าถึง เดินทางโดยเรือสะดวกท่ีสดุ หรือต้อง
เดินจากถนนชมุชนเล็กๆ จากวดัปากนํา้ฝ่ังใต้แล้วเดินข้ามคลองมายงัวดันี ้สามารถ
เดนิตามถนนตามร่องสวนจากวดัทองมาได้ แตไ่กลกวา่มาก  

หลักฐานสาํคัญ -พระวิหารหันหน้าสู่คลอง เป็นอาคาร 3 ห้อง ทรงฝร่ัง อาจเป็นพระวิหารสมัยพระ
นารายณ์ ไม่มีเสาร่วมใน แตถ่กูปฏิสงัขรณ์ใหม่ ภายในประดิษฐานหลวงพ่อดํา พระ
ในสมยัอยธุยาตอนปลาย -พระอโุบสถปฎิสงัขรณ์ใหม่ จากรูปถ่ายเก่าของวดัพบว่า
พระอโุบสถมีลกัษณะแบบอยธุยา แบบเดียวกบัวดัทอง ท่ีอยู่ใกล้กัน มีพระเจดีย์ย่อ
มมุไม้ย่ีสบิยอดปรางค์ เจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสอง และเจดีย์กลมตัง้อยูใ่กล้นํา้ 

อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ท่ีตัง้ของวดัมีลกัษณะเป็นเกาะ 

พระวิหาร                                        พระเจดีย์ยอดปรางค์ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.77) วัดเจ้าอาม 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองวดัเจ้าอาม (คลองยอ่ยท่ีแยกออกจากคลองชกัพระ) แขวงบางขนุนนท์ 

เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 658395  Y1523382 
ประวัต ิ ตามประวติัวดักลา่ววา่เป็นวดัท่ีพระเจ้ากรุงธนบรีุสร้างในปีพ.ศ.2322 เพ่ืออทุิศให้เจ้าอาม 
ข้อสังเกต น่าจะเป็นวัดท่ีมีมาแต่สมัยอยุธยาแล้ว ด้วยลกัษณะของคันทวยและใบเสมา รวมไปถึง

พระพทุธรูปตา่งๆ ท่ีพบ ในพระวิหาร112 
หลักฐานสาํคัญ -ปัจจบุนั พระอโุบสถมีขนาด 5 ห้อง ปฏิสงัขรณ์ใหม ่

-พระวิหารขนาด 3 ห้อง พระปรางค์ย่อมมุไม้ย่ีสิบตัง้อยู่ทางด้านหน้า พระพทุธรูปอยธุยา
หลายองค์ประดิษฐานในพระวิหาร 

อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                 
112 เร่ืองเดียวกนั, 256-257. 

พระอโุบสถสร้างใหม ่          

พระพทุธรุปสมยัอยธุยาและต้นร้ตนโกสนิทร์ 
หลายองค์ประดิษฐานในพระวิหาร           

พระวิหาร                   

พระปรางค์ตัง้อยูด้่านหลงัพระวิหาร     
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.78) วัดไชยทศิ 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางขนุนนท์ แขวงบางขนุนนท์ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 658384  Y1522464 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้าง วา่กนัวา่เป็นวดัโบราณมาแตค่รัง้อยธุยา 
ข้อสังเกต วดันีต้ัง้อยูบ่นถนนบางขนุนท์ ซึง่มีวดัตัง้เรียงรายตามถนนนีเ้ป็นจํานวนมาก 

ร่องรอยศิลปกรรมยงัปรากฏร่องรอยของอยุธยาอยู่ แต่คงมีการปฏิสงัขรณ์สมยัต้น
รัตนโกสินทร์ จากพระเจดีย์ หอระฆัง ซุ้มใบเสมา ปูนปัน้กรอบปรตูหน้าต่างพระ
อโุบสถ 

หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถ รูปทรงสมัยอยุธยาตอนปลาย หันหน้าสู่คลองเล็กหน้าวัดด้านทิศ
ตะวนัออก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สํารวจมีจิตรกรรมฝาผนัง
ฝีมือช่างสมัยอยุธยาตอนปลายต่อกรุงธนบุรี ซ่อมและต่อเติมภาพในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ มีภาพตอนหนึ่งรูปโปรดพระมารดา ปรากฏภาพคนแต่งกายเป็นฝร่ัง 
เป็นเปอร์เซียก็มี -พระวิหารยงัพอเหลือเค้ารูปทรงสมยัอยธุยาตอนปลาย ตามพืน้
ระหวา่งพระวิหารและพระอโุบสถพบอิฐขนาดใหญ่ท่ีเจาะรูไว้ 8 รู แบบอิฐโบราณ 

อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 

 
 
 

พระอโุบสถ                                  
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

พระวิหาร               

พระเจดีย์ทรงปรางค์        

ภายในพระอโุบสถ 

หอระฆงั               
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.79) วัดบางขุนนนท์ 
ช่ือเดมิ วดัไชยชิต 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางขนุนนท์ แขวงบางขนุนนท์ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 658801  Y1522508 
ประวัต ิ เป็นวัดโบราณมาแต่ครัง้อยุธยา สร้างโดยเจ้าสามกรมพร้อมกับวัดไชยทิศ บูรณะ

อารามโดยกรมหม่ืนนเรศโยธีในรัชกาลท่ี 3 ระฆงัจารึกอักษรไว้ว่ “ศภุมศัด ุ พระ
พทุธศกัหลาดสาษหนาลว่งแล้วได้ 2366 พระวศัษา กรมหม่ืนณเรษโยธี ทรงพระราช
ศรัทธาส้างระฆงัไว้ในพระสาษหนาเดชผลอานี ้...” 

ข้อสังเกต ตามประวตัิกล่าวว่าวดันีต้ัง้อยู่แถวสวนผลไม้ ร่องรอยศิลปกรรมยงัปรากฏร่องรอย
ของอยธุยาอยู ่ปฏิสงัขรณ์สมยัรัชกาลท่ี 3 

หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถตัง้ขนานกบัพระวิหาร แต่ถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ในรัชกาลท่ี 3 มีเสาพาไล
โดยรอบ ใบเสมาตัง้แทน่เป็นแบบอยธุยาตอนปลาย  

- พระวิหารหลวงพอ่ดํา ประดษิฐานพระในสมยัอยธุยา113 
อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

                                                                                 
113 เร่ืองเดียวกนั, 246-247. 

พระอโุบสถ    

หลวงพอ่ดําในพระวิหาร 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.80) วัดเพลงวปัิสสนา 
ช่ือเดมิ วดัเพลง 
ที่ตัง้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขนุศรี เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 658644  Y1522037 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาแต่ครัง้อยุธยา แต่เดิมเป็นสวนผกักาด ชาวจีนสองพ่ีน้องท่ีอาศยั

ปลกูผกัได้สร้างศาลเจ้าและพระพทุธรูปขึน้ในสมยัอยธุยา ในสมยัธนบรีุสมเด็จพระ
เจ้ากรุงธฯบรีุได้เสดจ็ผา่น ชาวบ้านก็ได้มาชมุนมุกนัท่ีน่ี เพ่ือร้องเพลงสรรเสริญบารมี
ให้ท่าน ในรัชกาลท่ี 3 กรมหลวงรักษณเรศ (ไกรสร) ให้เจ้ากรมปลดัขํา ปฏิสงัขรณ์วัด

เพลงวิปัสสนาขึน้ 
ข้อสังเกต วดันีต้ัง้อยูล่กึเข้าไปในซอย หา่งจากตวัถนนใหญ่มาก เงียบสงบ 
หลักฐานสาํคัญ พระอุโบสถปฏิสงัขรณ์ใหม่ตัง้ขนานกับพระวิหาร (พระอุโบสถเดิม) รูปแบบอยธุยา

ตอนกลางท่ีมีลกัษณะชํารุดทรุดโทรมเหลือเพียงผนังอิฐ ซึ่งแสดงให้เห็นอิฐขนาด
ใหญ่แบบอยธุยา 

อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 

พระอโุบสถเดิม  

ภาพเก่าพระอโุบสถเดิม 
ท่ีมา: วดัเพลงวิปัสสนา, โบสถ์เก่า,  เข้าถงึเม่ือ 3 กมุภาพนัธ์ 2555, เข้าถงึได้จาก 
http://www.watplengvipassana.org/sasanasatharn/469-old-church-a.html 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.81) วัดยางสุทธาราม 
ช่ือเดมิ วดัยาง 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองวดัยางสทุธาราม แขวงบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 659260  Y1521022 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาแต่ครัง้อยธุยา คราวศกึพระยาสรรค์กบัพวกได้ก่อกบฎท่ีกรุงธนบรีุ

สมเดจ็พระเจ้าธนบรีุไปการสงครามท่ีเขมร พระรามลกัษณ์ (กรมขนุอนรัุกษ์สงคราม) 

ได้เข้าตีวงัหลงัสดุท้ายสู้ ไม่ได้ จึงมาท่ีวดัยางก่อนถกูจบัได้114 แสดงว่ามีวดัก่อนสมยั
ธนบรีุแล้ว บ้างวา่เป็นวดัท่ีสร้างในสมยัธนบรีุโดยเจ้าสามกรม 

ข้อสังเกต ตัง้อยูใ่กล้กบักฎีุหลวง 
หลักฐานสาํคัญ -พระวิหาร แตเ่ดมิเป็นพระอโุบสถ แบบมหาอดุ มีประตทูางเข้าทางเดียว รูปทรงแบบ

อยธุยาตอนปลาย  พบลายปนูปัน้ลายไทยปนฝร่ังท่ีหน้าบนัพระวิหาร มีเทพแตง่กาย
คล้ายฝร่ังสมยัพระนารายณ์ และท่ีซุ้มประตทูางเข้า พระประธานคือหลวงพ่อใหญ่

สมยัอยธุยา รวมทัง้มีแบบอยธุยาหลายองค์ แตถ่กูปฏิสงัขรณ์ใหม่115 
อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                 
114 กรมหลวงนรินทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจาํของกรมหลวงนรินทรเทว ี(พ.ศ.2310-2381) และ

พระราชวจิารณ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั, 182-184. 
115  น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 227-228. พระวิหาร (พระอโุบสถเดิม) 

      พระอโุบสถเดิม                                      หลวงพอ่ใหญ่ 

ปนูปัน้เทพแบบฝร่ัง 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.82) วัดดงมูลเหล็ก 
ช่ือเดมิ วดัน้อยนางทํา/วดัพระยาทํา 
ที่ตัง้ ซอยอิสรภาพ 39 (จรัญสนิทวงศ์ 28) แขวงบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 659466  Y1520730 
ประวัต ิ กลา่วกนัวา่เป็นวดัโบราณสมยัอยธุยา  
ข้อสังเกต สิง่ก่อสร้างล้วนถกูสร้างและปฏิสงัขรณ์ใหม่ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถสร้างใหม่บนพระอโุบสถเดิม หนัหน้าทางทิศตะวนัออก พระอโุบสถเดิม

มีลกัษ์แบบเดียวกบัพระอโุบสถหลงัก่าวดัละครทํา และเป็นอิฐท่ีมีขนาดใหญ่ 
อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย? 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.83) วัดสุทธาวาส 
ช่ือเดมิ วดัเจ้าแม่ดสุติ 
ที่ตัง้ ริมคลองวดัทอง แขวงบ้านชา่งหลอ่ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 657996  Y1524833 
ประวัต ิ กล่าวกันว่าเป็นวัดโบราณสมัยอยุธยา บ้างว่าเป็นวัดท่ีสร้างในปีพ.ศ.2314 โดย

เจ้านายผู้ ลีภ้สังครามมาจากกรุงศรีอยธุยา 
ข้อสังเกต บ้างว่าสร้างในสมยัพระเจ้าทรงธรรมหรือพระเจ้าปราสาททองจากใบเสมาหินทราย

แดง116 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถรุปทรงแบบอยธุยา ถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ในรัชกาลท่ี 1  

-ใบเสมาทําจากหินทรายแดงสมยัอยธุยาตอนปลาย 
อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
116 เร่ืองเดียวกนั, 63. 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.84) วัดสีหไกรสร 
ช่ือเดมิ วดัช่องลม 
ที่ตัง้ ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 660061  Y1521525 
ประวัต ิ ตามประวตักิลา่วว่าสร้างขึน้ในสมยัธนบรีุ มีช่ือเดิมว่าวดัช่องลม เพราะลกัษณะท่ีตัง้

ของวดัตัง้อยูใ่นเขตช่องลม ตอ่มาเปล่ียนเป็นวดัสีหไกรสร 
ข้อสังเกต ท่ีตัง้ปัจจบุนัมีชมุชนรายรอบใกล้สีแยกพรานนก  
หลักฐานสาํคัญ น ณ ปากนํา้กลา่วว่าอาจจะเป็นวดัท่ีมาแตอ่ยธุยาเน่ืองจากพระอโุบสถผนงัอดุแบบ

นีนิ้ยมในสมยัอยธุยา พระประธานทว่งทีจะเป็นแบบอยธุยา อีกทีพบพระพทุธรูปศลิา
องค์เลก็ตกอยูด้่านข้างพระอโุบสถ 
-ปัจจบุนั พระอโุบสถมีขนาด 5 ห้อง ปฏิสงัขรณ์ใหม่ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.85) วัดเจ้ามูล 
ช่ือเดมิ วดัเจ้ามนู 
ที่ตัง้ ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 660061  Y1521525 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมีมาแตใ่นสมยัอยธุยา และเลา่กนัว่ามีเชือ้พระวงศ์นาม “พระองค์เจ้า

มลู” ได้รือ้ย้ายพระตําหนกัของพระองค์มาสร้างถวายเป็นกฏิุสงฆ์ทรงเรือนไทยให้
เป็นสมบตัิของสงฆ์ เป็นท่ีอยู่ของพระภิกษุผู้ เป็นเจ้าอาวาส และท่านเป็นผู้สร้างวดันี ้
ชาวบ้านต่างพร้อมใจกนัตัง้ช่ือวดันีว้่า “วดัเจ้ามลูราชพงศาวราราม” แต่นิยมเรียก
สัน้ๆ วา่ วดัเจ้ามลู 

ข้อสังเกต สิง่ก่อสร้างเดมิล้วนถกูรือ้ทําลายและสร้างสิง่ใหม่ทดแทน 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถสร้างใหม่ในปีพ.ศ.2513 ภายในเขียนภาพจิตรกรรมเทพชมุนมุใหม่ ซึ่ง

เป็นเร่ืองราวท่ีนิยมในสมัยอยุธยา อาจเขียนล้อกับของเดิมก็เป็นได้ ไม่ปรากฏ
ร่องรอยหลกัฐานใดๆ -พระวิหาร (พระอุโบสถเดิม) ภายในประดิษฐานหลวงพ่อ
ทบัทิม เป็นพระพทุธรูปแบบสมยัอยธุยา (บ้างว่าอู่ทอง) ภาพถ่ายเก่าแสดงให้เห็นว่า
เคยมีพระปรางค์ 2 องค์ตัง้อยูด้่านหน้า 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

พระอโุบสถหลงัเดิมปัจจบุนัคือพระวิหาร ตัง้อยู่ด้านหน้าพระอโุบสถ 

ภาพเก่าพระอโุบสถหลงัเดิม 
ท่ีมา : จากภาพท่ีติดบนผนงัพระวิหารในปัจจบุนั 

หลวงพอ่ทบัทิม 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.86) วัดใหม่พเิรนทร์ 
ช่ือเดมิ วดัใหม่/วดัข้าวหลามตดั 
ที่ตัง้ ถนนอิสรภาพ แขวงทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ 
พกัิด 47N X 660313  Y1519644 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมีมาแต่ในสมยัอยธุยา ต่อมาทรุดโทรมมาก พระพิเรนทรเทพได้เสด็จ

มาสกัการะพระราชวงัเดิมและพบเข้า จึงทําการปฏิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 3 ชาวบ้าน
เรียกวดัใหม่ข้าวหลามตดั เน่ืองจากชุมชนแถบนัน้ทําข้าวหลามตดัขาย ต่อมาเม่ือ
ถนนอิสรภาพตดัผา่น เรียกวดัใหม่โพธ์ิสามต้นเน่ืองจากใกล้กบัแยกโพธ์ิสามต้น 

ข้อสังเกต สิง่ก่อสร้างเดมิล้วนถกูรือ้ทําลายและสร้างสิง่ใหม่ทดแทน 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว มีเจดีย์ยอ่มมุตัง้อยูคู่ห่น้ามมุกําแพงแก้ว 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถบรูณะใหมปี่ 2541 เจดีย์ยอ่มมุไม้ 12  
ตัง้คูอ่ยูด้่านหน้า 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.87) วัดราชสิทธารามราชวรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดัพลบั 
ที่ตัง้ ซอยอิสรภาพ 23 ถนนอิสรภาพ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
พกัิด 47N X 660516  Y1519160 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณตัง้แตค่รัง้กรุงศรีอยธุยา เดิมช่ือวดัพลบั พระบาทสมเด็จพระพทุธยอด

ฟ้าจฬุาโลกมหาราชทรงสร้างวดัใหม่ในท่ีท่ีติดกบัวดัพลบั จึงโปรดให้รวมวดัพลบัเข้า

กับวัดท่ีสร้างใหม่117 ในรัชกาลท่ี  3 พระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงปฎิสงัขรณ์ใหม่ทัง้วดัแล้วพระราชทานนามว่า “วดัราชสิทธาราม” นอกจากนัน้
พระองค์เคยเสด็จมาจําพรรษาท่ีวดันีค้ราวพระองค์ผนวชในแผ่นดินรัชกาลท่ี 2 ใน
รัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระเจดีย์ทรงเคร่ือง
ข้างหน้าวดั 2 องค์ นามวา่ พระศริจมุพฎเจดีย์ 

ข้อสังเกต สิ่งก่อสร้างท่ีเห็นในปัจจบุนัล้วนอยู่ในต้นรัตนโกสินทร์ ยงัไม่พบร่องรอยของวดัพลบั
เดมิ 

หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว มีเจดีย์ย่อมุมตัง้อยู่คู่หน้ามุมกําแพงแก้ว 
ด้านหน้ามีพระเจดีย์กลม 2 องค์ท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงสร้างไว้ 
-ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถเป็นแบบรัชกาลท่ี 1 ซ่อมในรัชกาลท่ี 3 มี
เนือ้หาของเร่ืองเป็นเร่ืองพุทธประวัติ มหาเวสสนัดรชากด ไตรภูมิ และเทพชุมนุม 

ลกัษณะยงัคงสืบทอดคตแิละเทคนิคของช่างอยธุยาอยูม่าก118 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

                                                                                 
117  เจ้าพระยาทิพากวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 1, 347. 
118 เมืองโบราณ, วัดราชสทิธาราม, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525) 

ภายในพระอโุบสถ พระเจดีย์ด้านหน้าพระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.87) วัดราชสิทธารามราชวรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดัพลบั 
ที่ตัง้ ซอยอิสรภาพ 23 ถนนอิสรภาพ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
พกัิด 47N X 660516  Y1519160 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณตัง้แตค่รัง้กรุงศรีอยธุยา เดิมช่ือวดัพลบัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอด

ฟ้าจฬุาโลกมหาราชทรงสร้างวดัใหม่ในท่ีท่ีติดกบัวดัพลบั จึงโปรดให้รวมวดัพลบัเข้า

กับวัดท่ีสร้างใหม่119 ในรัชกาลท่ี  3 พระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงปฎิสงัขรณ์ใหม่ทัง้วดัแล้วพระราชทานนามว่า “วดัราชสิทธาราม” นอกจากนัน้
พระองค์เคยเสด็จมาจําพรรษาท่ีวดันีค้ราวพระองค์ผนวชในแผ่นดินรัชกาลท่ี 2 ใน
รัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระเจดีย์ทรงเคร่ือง
ข้างหน้าวดั 2 องค์ นามวา่ พระศริจมุพฎเจดีย์ 

ข้อสังเกต สิง่ก่อสร้างท่ีเห็นในปัจจบุนัล้วนอยูใ่นรัชกาลท่ี 3 
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว มีเจดีย์ย่อมุมตัง้อยู่คู่หน้ามุมกําแพงแก้ว 

ด้านหน้ามีพระเจดีย์กลม 2 องค์ท่ีรัชกาลท่ี 4 ทรงสร้างไว้ 
-ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอุโบสถเป็นแบบรัชกาลท่ี 1 ซ่อมในรัชกาลท่ี 3 มี
เนือ้หาของเร่ืองเป็นเร่ืองพุทธประวัติ มหาเวสสนัดรชากด ไตรภูมิ และเทพชุมนุม 

ลกัษณะยงัคงสืบทอดคตแิละเทคนิคของช่างอยธุยาอยูม่าก120 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 

                                                                                 
119 เจ้าพระยาทิพากวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 1, 347. 
120 เมืองโบราณ, วัดราชสทิธาราม, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525) 

ภายในพระอโุบสถ พระเจดีย์ด้านหน้าพระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.88) วัดมณฑป 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบ้านไทร แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 656688  Y1523102 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณ ไม่ปรากฎประวตักิารสร้าง  
ข้อสังเกต สิง่ก่อสร้างล้วนสร้างหรือปฏิสงัขรณ์ใหม่ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถ หนัหน้าสูค่ลอง ขนาด 5 ห้อง แบบใหม่ 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.89) วัดสมรโกฎิ 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบ้านไทร แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 656205 Y1523065 
ประวัต ิ สิง่ก่อสร้างล้วนสร้างหรือปฏิสงัขรณ์ใหม่ 
ข้อสังเกต สิง่ก่อสร้างท่ีเห็นในปัจจบุนัล้วนอยูใ่นรัชกาลท่ี 3 
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถและพระวิหารตัง้คู่กัน ขนานกับลําคลองล้อมด้วยกําแพงแก้ว เป็น

อาคาร 5 ห้อง ผนังอุด (ไม่มีช่องเปิดด้านผนังสกัดหลงั) ถูกปฏิสงัขรณ์ใหม่ มีพระ
ปรางค์มมุ 1 องค์ ตัง้อยู ่ถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

พระอโุบสถ (ซ้าย) และพระวิหาร (ขวา) 

ด้านหลงัพระอโุบสถ (ขวา) และพระวิหาร (ซ้าย)  
เป็นแบบมหาอดุ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.90) วัดทอง 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบ้านไทร แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 655865 Y1523163 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณ ไม่ปรากฎประวตักิารสร้าง 
ข้อสังเกต สิ่งก่อสร้างท่ีเห็นในปัจจุบนัล้วนถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ มีคลองย่อยเป็นทางนํา้ไหลเข้า

มาในวดั  
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถน่าจะถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ในรัชกาลท่ี 1121  ขนาด 5 ห้อง หนัหน้าสูค่ลอง

ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้ มีพระปรางค์ทิศ 1 องค์ท่ีด้านหน้ามุมทิศใต้ของพระ
อโุบสถ ล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว  
-พระวิหารเล็ก 2 หลงัตัง้ในแนวเดียวกนั หนัหน้าออกคลอง เป็นอาคารขนาด 3 ห้อง 
และ 1 ห้อง 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                 

121  น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 83. 

พระอโุบสถ  ใบเสมา 

พระปรางค์ตัง้ภายในกําแพงแก้ว 1 องค์ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.91) วัดกระจัง 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบ้านไทร แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 655633 Y1523189 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณ ไม่ปรากฎประวตักิารสร้าง 
ข้อสังเกต สิ่งก่อสร้างท่ีเห็นในปัจจุบนัล้วนถูกปฏิสงัขรณ์ใหม่ วดัท่ีตัง้อยู่แถบริมคลองบ้านไร

ล้วนเป็นวดัโบราณท่ีถกูปฎิสงัขรณ์ใหม่ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถตัง้เยือ้งขนานกบัลําคลอง น ณ ปากนํา้สนันิษฐานวา่เป็นวดัมีมาแตส่มยั

อยธุยาจากรูปทรงพระอโุบสถและใบเสมา 122 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
122 เร่ืองเดียวกนั, 84. 

พระอโุบสถ  
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.92) วัดจาํปา 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบ้านไทร แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 655101 Y1523285 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้าง สนันิษฐานวา่มีมาแตอ่ยธุยา ถกูปฏิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 3 
ข้อสังเกต เป็นวดัท่ีมีความสวยงามยิ่ง 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถขนาด 4 ห้อง คล้ายอาคารสมยัอยธุยาตอนปลาย หน้าบนัประดบัเคร่ือง

กระเบือ้งถ้วยชามวางตัวขนานกับคลอง ล้อมรอบด้วยพระระเบียง ภายในพระ
ระเบียงประดิษฐานพระพทุธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์ เจดีย์คู่หน้าพระอโุบสถเป็นแบบ

ย่อมมุไม้สิบสอง ซุ้มประตกํูาแพงแก้วแบบอยธุยา123 ใบเสมาลกัษณะเหมือนกบัใบ
เสมาของวดัทองท่ีตัง้อยูใ่นคลองเดียวกนั 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                                 
123 เร่ืองเดียวกนั, 85. 

ประตทูางเข้าพระระเบียง พระอโุบสถทางด้านหลงั 

พระอโุบสถ พระเจดีย์ยอ่มมุในพระระเบียง 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.93) วัดมะกอก 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบ้านไทร แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 654439 Y1523458 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้าง สนันิษฐานวา่มีมาแตอ่ยธุยา 
ข้อสังเกต สิ่งก่อสร้างล้วนถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ น่าสงัเกตว่าใบเสมาของวดัท่ีอยู่ในคลองเดียวกนั

นีล้้วนมีรูปแบบเช่นเดียวกนั 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถขนานกบัลําคลอง ขนาด 5 ห้อง รูปลกัษณะแบบของใหม่  

-พระวิหารน้อย หันหน้าสู่คลองริมนํา้ กําลังอยู่ในระหว่างกาสร้างใหม่ ภายใน
ประดษิฐานพระป่าเลไลยก์ ท่ีถกูปฎิสงัขรณ์ใหม่เช่นเดียวกนั 
-ศาลาการเปรียญ หนัหน้าสู่คลอง จากเดิมท่ี น ณ ปากนํา้สํารวจพบเสากลมเขียน
ลายทอง 3 ต้น และหอสวดมนต์ 1 ต้น ฝีมือช่างในรัชกาลท่ี 3 ซึง่เป็นเสาทองท่ีถกูรือ้

มาจากวดัชนะสงคราม จากเดมิเป็นกฎีุของสมเดจ็นัน้ ปัจจบุนัไม่มีแล้ว124 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 

                                                                                 
124  เร่ืองเดียวกนั, 86-87. 

พระอโุบสถ 

พระป่าเลไลยก์ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.94) วัดปราสาท 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางพรม แขวงบางพรม เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 656649 Y1521481 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้าง สนันิษฐานวา่มีมาแตอ่ยธุยา 
ข้อสังเกต ระดบัของพืน้พระวิหารอยู่ ต่ํากว่าระดบัพืน้วิหารและพืน้ในวดัปัจจบุนัและถกูถมขึน้

ประมาณ 2 ขัน้บนัได 
หลักฐานสาํคัญ -พระวิหารและพระอโุบสถตัง้ขนานกบัลําคลอง พระวิหารเป็นอาคารเก่า แตเ่ดิมเป็น

พระอโุบสถ รูปทรงสมยัอยธุยาตอนปลาย ต่อมาได้สร้างพระอโุบสถใหม่ขนาบข้าง 
ยงัพบใบเสมาหินทรายสีแดง  

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พระอโุบสถ (ซ้าย) และพระวิหาร (ขวา) 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.95) วัดเทพพล 
ช่ือเดมิ วดัใหม่/วดัใหม่เทพพล 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางพรม แขวงบางพรม เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 654983  Y1521053 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้าง สนันิษฐานวา่มีมาแตอ่ยธุยา 
ข้อสังเกต ตัง้อยู่ตรงข้ามฝ่ังคลองบางพรมตรงข้ามกับวดัประดู่ (วดัอินทราวาส) ซึ่งเป็นวดั

โบราณในสมยัอยธุยาเช่นเดียวกนั ตวัวดัมีขนาดพืน้ท่ีใหญ่มาก 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถเก่าถกูรือ้ทิง้สร้างพระอโุบสถใหม่  

-เคยพบพระพทุธรุปสมยัอยธุยา 
-แต่เดิมมีเจดีย์องค์ใหญ่ (ชาวบ้านเรียกเจดีย์มอญซึ่งน่าจะเป็นเจดีย์กลม) และใบ
เสมาดินเผา ปัจจุบันไม่ปรากฏแล้ว ในคราวท่ี น ณ ปากนํา้มาสํารวจปีพ.ศ.2513 
พบแผน่ไม้จารึกจบัใจความวา่ นางแสงนางฉิมได้มาสร้างพระพทุธรูปและก่อเจดีย์ไว้

ปีพ.ศ.2306 125  
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
125 เร่ืองเดียวกนั, 96-97. 

พระอโุบสถ  
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.96) วัดอินทราวาส 
ช่ือเดมิ วดัประดู ่
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางพรม แขวงบางระมาด เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 655000  Y1521457 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตัิการสร้าง สนันิษฐานว่ามีมาแต่อยธุยา บ้างว่าสร้างใสมยัพระเจ้า

ทรงธรรม126 
ข้อสังเกต ตัง้อยูต่รงข้ามฝ่ังคลองบางพรมตรงข้ามกบัวดัเทพพล (วดัใหม่)  
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถและพระวิหารหลงัเดมิถกูรือ้ทิง้สร้างใหม่หลงัปีพ.ศ.2466127 พระพทุธรูป

ในพระอโุบสถใหม่เป็นพระพทุธรูปในสมยัอยธุยา(บางว่าสโุขทยั) นามว่าหลวงพ่อโต 
เป็นพระพทุธรูปท่ีนํามาในสมยัรัชกาลท่ี 1 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                                                                 
126 วัดอนิทราวาส, เข้าถึงเม่ือ 3 กมุภาพนัธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก  http://intrawas.org/main/intrawas 
127  เร่ืองเดียวกนั 

พระอโุบสถหลงัเดิมก่อนถกูรือ้ 
ท่ีมา :  วัดอนิทราวาส, เข้าถึงเม่ือ 3 กมุภาพนัธ์ 2555, 
เข้าถึงได้จาก  http://intrawas.org/main/intrawa 

พระอโุบสถหลงัใหมใ่นปัจจบุนั 

หลวงพอ่โต พระในสมยัอยธุยา 

ใบเสมา 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.97) วัดเพรงกลางสวน 
ช่ือเดมิ วดัเพลง/วดัเพรง 
ที่ตัง้ ตัง้อยูใ่นสวนระหวา่งคลองบางพรมและบางน้อย แขวงบางพรม เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 655803 Y1520844 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณ มีเร่ืองเลา่ว่าวดัเพรงเป็นท่ีพกัแรมของกองทพัของสมเด็จพระเจ้ากรุง

ธนบรีุ และผลไม้ละแวกนีเ้ป็นท่ีเล่ืองช่ือ ในรัชกาลท่ี 3 มีผู้มาบรูณปฏิสงัขรณ์ ต่อมา
กลายเป็นวดัร้างในหลงัพ.ศ.2460 จนกระทัง่ปีพ.ศ.2519 จึงได้มีการนิมนต์พระภิกษุ
สงฆ์มาจําพรรษาอีกครัง้หนึง่ 

ข้อสังเกต วดัอยูใ่นสวน 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถปฎิสงัขรณ์ใหม่ เป็นอาคาร 3 ห้อง ไม่มีเสาร่วมใน มีตวัอกัษรบนหน้าบนั

วา่มีผู้ มีจิตศรัทธามาบรูณะปี พ.ศ.2521-2522 ระดบัต่ํากวา่พืน้ปัจจบุนั 30-50 ซ.ม.  
ภายในพระอโุบสถประดษิฐานพระพทุธรูปศลิปะอยธุยา 
-พระวิหารเป็นอาคารถูกปฏิสังขรณ์ใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธินาม 
“หลวงพ่อสิน” เป็นพระพุทธรูปศิลปะอยธุยา พระพุทธรูปอีกสององค์ข้างเคียงเป็น
พระพทุธรูปปางมารวิชยั ศลิปะอยธุยา 2 องค์ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

พระอโุบสถ (ซ้าย) และพระวิหาร (ขวา) 

พระพทุธรูปอยธุยาในพระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.98) วัดกระโจมทอง 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางน้อย แขวงบางพรม เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 655950 Y1520295 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตัิการสร้าง ทราบเพียงเป็นวดัโบราณ สอบถามจากทางวดัได้ความ

วา่น่าจะสร้างซอ่มในพ.ศ.2403 
ข้อสังเกต ในละแวกเดียวกัน (ทางเข้าเดียวกัน) มีวดัสะพานเป็นวดัสมัยอยธุยาอีกวดัท่ีตัง้อยู่

ใกล้กนั สองข้างทางเป็นสวน 
หลักฐานสาํคัญ พระอุโบสถเก่าขนาด 3 ห้อง หนัหน้าไปทางทิศใต้สู่คลอง รูปทรงโบราณ ถกูบูรณะ

ใหม่ มีเจดีย์กลมประดบัท่ีมมุทัง้ส่ี สงัเกตว่าระดบัพืน้ใช้งานเดิมอยู่ต่ํากว่าระดบัพืน้
ปัจจบุนั 70-80 ซ.ม.โดยสงัเกตจากระดบับนัไดท่ีถกูถมใหม่ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
พระเจดีย์ยอดปรางค์ 

 
 
 

พระอโุบสถ (ซ้าย) และพระวิหาร (ขวา) 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.99) วัดทอง 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางเชือกหนงั แขวงบางพรม เขตตลิง่ชนั 
พกัิด 47N X 656606 Y1519568 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้าง ทราบเพียงเป็นวดัโบราณในสมยัอยธุยา128   
ข้อสังเกต น่าจะถกูซอ่มในสมยัต้นรัตนโกสนิทร์ 
หลักฐานสาํคัญ -พระวิหารตัง้ขนานกับคลอง ขนาด 3 ห้อง รูปทรงแบบอยุธยา ปัจจุบันสร้างพระ

อโุบสถใหม่ติดกบัพระวิหาร พืน้ภายในพระวิหารเป็นกระเบือ้งปพืูน้เขียนสีนํา้เงินใต้
เคลือบแบบจีน  

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                 
128 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 105. 

พระอโุบสถ  

พืน้ภายในเป็นกระเบือ้งเคลือบดนิเผา 
ทําลายพิมพ์สีนํา้เงินใต้เคลือบ 

พระพทุธรูป 
ท่ีประดษิฐานในพระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.100) วัดพกุิล 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางเชือกหนงั แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 655027 Y1519545 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้าง ทราบเพียงเป็นวดัโบราณในสมยัอยธุยา129   
ข้อสังเกต วดันีมี้ท่านํา้จอดเรือเพ่ือเดินทางต่อไปยงัคลองชกัพระ คลองบางกอกน้อย สู่แม่นํา้

เจ้าพระยา ซึง่เป็นเส้นทางการเดนิทางเดมิของชมุชน 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถหนัหน้าสูค่ลอง ถกูตอ่เติมใหม่ น ณปากนํา้สนันิษฐานว่าเป็นวดัโบราณ

ท่ีมีอายรุุ่นราวคราวเดียวกบัวดักําแพง จากรูปแบบพระอโุบสถ130 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 

  
 
 
 

                                                                                 
129 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 105. 
130 เร่ืองเดียวกนั, 106. 

พระอโุบสถ  

สภาพของคลองและสวนภายในวดั 



 
 
 

253 
 

 
 

ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.101) วัดบางแวก 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 657810 Y1519255 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้าง ทราบเพียงเป็นวดัโบราณ  
ข้อสังเกต วดันีมี้ท่านํา้จอดเรือเพ่ือเดินทางต่อไปยงัคลองชกัพระ คลองบางกอกน้อย สู่แม่นํา้

เจ้าพระยา ซึง่เป็นเส้นทางการเดนิทางเดมิของชมุชน 
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถปฏิสงัขรณ์ใหม่ ขนาด 5 ห้อง ถาวรวัตถุทั่วทัง้พระอารามล้วนเป็น

ของใหม่ น ณ ปากนํา้บนัทกึวา่พระพทุธรูปในพระวิหารและพระอโุบสถเป็นฝีมือช่าง

อยธุยา131 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 

  
 
 

                                                                                 
131 เร่ืองเดียวกนั, 115. 

พระอโุบสถใหม ่

พระพทุธรูปในพระวิหาร 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.102) วัดตะโน 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 657564 Y1519261 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้าง ทราบเพียงเป็นวดัโบราณ  
ข้อสังเกต ระดบัพืน้เดมิของพระอโุบสถอยูต่ํ่าราว 80 เซนตเิมตร  
หลักฐานสาํคัญ พระอุโบสถขนาด 5 ห้อง รูปทรงแบบอยุธยาตอนปลาย ทําหลังคากันสาดย่ืน

ด้านหน้า หนัหน้าสูค่ลองบางแวก 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถใหม ่

ระดบัพืน้เดมิของพระอโุบสถอยูต่ํ่ากวา่พืน้ปัจจบุนัราว 80 เซนติเมตร 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.103) วัดโตนด 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 657564 Y1519261 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้าง ทราบเพียงเป็นวดัโบราณ  
ข้อสังเกต วดัในละแวกคลองบางแวกมีลกัษณะการวางผงัอาคารเช่นเดียวกันคือ พระอุโบสถ

ล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว หนัหน้าสูค่ลอง  
หลักฐานสาํคัญ พระอุโบสถขนาด 5 ห้อง หันหน้าสู่คลองบางแวก ล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว 

ถกูปฎิสงัขรณ์ใหม่ 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.104) วัดประดู่บางจาก 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางจาก แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 657422 Y1517528 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตักิารสร้าง ทราบเพียงเป็นวดัโบราณ  
ข้อสังเกต วดันีอ้ยู่เกือบตรงข้ามฝ่ังคลองกับวัดปากนํา้ภาษีเจริญ ซึ่งเป็นวัดใหญ่และสําคญั

บริเวณปากคลองดา่น 
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถรูปทรงแบบอยุธยา หันหน้าสู่คลอง ใบเสมาทําจากหินทรายสีแดงมี

ความหนากวา่ใบเสมาวดัอ่ืนๆ เป็นแบบอยธุยาตอนปลาย 
-พระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสองตัง้ท่ีมมุด้านหน้าพระอโุบสถ  

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

  

 
 
 

 
 
 

พระอโุบสถ 
พระเจดีย์ยอ่มมุตัง้อยูม่มุด้านหน้าพระอโุบสถ 

ใบเสมาแบบอยธุยาตอนปลาย 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.105) วัดอ่างแก้ว 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองภาษีเจริญ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 657282 Y1516833 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณสมยัอยธุยา ได้รับการปฎิสงัขรณ์ในสมยัรัชกาลท่ี 3 
ข้อสังเกต ความหนาแน่นของวดัโบราณตามริมคลองภาษีเจริญมีน้อย 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ ในปีพ.ศ.2420 ตัง้ขนานกบัลําคลอง  
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถปัจจบุนั 

พระพทุธรูปเก่าท่ีประดิษฐานในพระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.106) วัดอัปสรสวรรค์ 
ช่ือเดมิ วดัหม ู
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองดา่น แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 658940 Y1517247 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมีมาแตส่มยัอยธุยา เดิมช่ือวดัหม ูเพราะเคยเป็นพืน้ท่ีเลีย้งหมมูาก่อน 

พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดให้สถาปนาขึน้ใหม่ พระราชทานให้เจ้า

จอมน้อย พระสนมเอกเป็นเจ้าของ พระราชทานช่ือวดัอปัสรสวรรค์132 
ข้อสังเกต อยู่ตรงข้ามฝ่ังคลองกับวัดขุนจันทร์ วัดในสมัยอยุธยาตอนต้น และอยู่ติดกับวัด

ปากนํา้ภาษีเจริญ ซึง่เป็นวดัใหญ่และสําคญับริเวณปากคลองดา่น 
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถและพระวิหารเป็นแบบศิลปะจีน หอพระไตรปิฏกตัง้อยู่กลางนํา้ พระ

วิเชียรกวี (รอด) เดิมอยู่ท่ีวดัสวุรรณาราม คลองบางกอกน้อย ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาส
ในรัชกาลท่ี 3 ได้จัดการสร้างศาลาการเปรียญและหอพระไตรปิฏกนี ้ หอพระ

ไตรปิฏกเป็นไม้แกะสลกัประดบักระจกสี หลงัคามงุกระเบือ้งเคลือบ133 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                 

132  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 168. 
133  กองพระพทุธศาสนา, ประวัตวิัดทั่วราชอาณาจกัร เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : กองพระพทุธศาสนา, 2525), 

289. 

วดัอปัสรสวรรค์ในปัจจบุนั หอพระไตรปิฏกกลางนํา้ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.107) วัดหนังราชวรวหิาร 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองดา่น แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 
พกัิด 47N X 658429 Y1515613 
ประวัต ิ เป็นวดัท่ีสร้างขึน้ในสมยัอยธุยา ต่อมาเป็นวดัร้าง ในพระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 3 

ระบวุา่ สมเดจ็พระศรีสลุาลยั พระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าอยู่หวั

ทรงบรูณะขึน้ใหม่ และสถาปนาเป็นพระอารามหลวง134 เสร็จแล้วให้มีการฉลองเม่ือ
พ.ศ.2380 

ข้อสังเกต - 
หลักฐานสาํคัญ พระอุโบสถ ขนาด 5 ห้อง รูปทรงแบบไทยประเพณี แบบรัชกาลท่ี 3 ภายใน

ประดิษฐานพระพทุธรูปมีจารึกว่าหลอ่นพ.ศ.1966 ไม่ทราบท่ีมาชดัเจน พระอโุบสถ
ตัง้ขนานกบัพระวิหาร มีเจดีย์ทรงปรางค์ยอ่มมุไม้ 20 สององค์ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
134  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 168. 

พระอโุบสถและพระวิหารตัง้ขนานกนั มีพระเจดีย์ทรง
ปรางค์ยอ่มมุไม้ 20 ตัง้เป็นประธานอยูด้่านหลงั 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.108) วัดนางนอง 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองดา่น แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 
พกัิด 47N X 658610 Y1515522 
ประวัต ิ -เป็นวดัท่ีสร้างขึน้ในสมยัอยธุยา ต่อมาได้ร้างลง ในพระราชพงศาวดารรัชกาลท่ี 3 

ระบวุา่เป็นของหลวง รัชกาลท่ี 3 ทรงปฎิสงัขรณ์135  และสร้างพระทรงเคร่ืองไว้136 ใน
หมายรับสัง่รัชกาลท่ี 3 เร่ืองเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคไปผกูพนัธสีมาฯ พระ
อโุบสถวดันางนางเม่ือพ.ศ.2384 วดันางนองจึงควรบูรณะเสด็จในคราวนัน้ วดันาง
นองน่าจะเป็นวัดสําคัญท่ีมีมานานแล้วเน่ืองจากปรากฎช่ือบางนางนองในโคลง
กําสรวลสมทุร 

ข้อสังเกต ภายในวดัมีพืน้ท่ีท่ีเป็นลานโลง่กว้าง เหมาะสําหรับเป็นท่ีขดุค้นทางโบราณคดี 
หลักฐานสาํคัญ พระอุโบสถเป็นอาคารแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง 

พระเจดีย์ยอ่มมุไม้ย่ีสบิ อยูด้่านหน้าพระอโุบสถเป็นแบบรัชกาลท่ี 3 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
135  เร่ืองเดียวกนั. 
136  เร่ืองเดียวกนั, 173. 

พระอโุบสถ พระวิหาร 

สภาพโดยรอบบริเวณลานโลง่เห็น
พระเจดีย์ยอ่มมุและเจดีย์ทรงปรางค์ 

บนกําแพงแก้วบริเวณหวัมมุมียอด
ปรางค์ประดบั 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.109) วัดราชโอรสารามราชวรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดัจอมทอง 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองดา่น แขวงบางขนุเทียน เขตจอมทอง 
พกัิด 47N X 655910 Y1517154 
ประวัต ิ เป็นวัดโบราณตัง้แต่สมัยอยุธยา เดิมช่ือวัดจอมทองในหนังสือตํานานวัตถุสถาน

ต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนากล่าวว่า ในปีมะโรง 
พ.ศ.2363 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัขณะดํารงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้า
ลกูยาเธอในรัชกาลท่ี 2 เป็นแม่ทัพคุมพลทัพทางด่านเจดีย์ 3 องค์ เม่ือเคล่ือนทัพ
ผ่านวัดจอมทองได้เสด็จประทับแรมและทําพิธีเบิกโขลนทวารตามลักษณะพิชัย
สงคราม และทรงอธิษฐานให้ประสบความสําเร็จกลบัมาโดยสวสัดิภาพ หลงัเสร็จ
การศกึจึงโปรดให้ปฏิสงัขรณ์ วดัจอมทองใหม่ทัง้วดั และถวายเป็นพระอารามหลวง 
พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า "วดั
ราชโอรส" สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยม ปัจจบุนัยงัพบพระแท่น
ประทบัใต้ต้นพิกลุ คราวพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่เสด็จมาคมุงานก่อสร้าง
ได้ประทบัท่ีแท่นใต้ร่มพิกลุนีแ้ละเล่ากนัว่าพระองค์เคยตรัสว่า ถ้าฉันตายจะมาอยู่ท่ี

ต้นพิกลุนี ้รัชกาลท่ี 4 โปรดให้ซอ่มแซมพระวิหารโถงและศาลารายอีก 6 หลงั137 
ข้อสังเกต น่าจะเป็นวดัสําคญัประจําชมุชนจอมทองมาแตค่รัง้อยธุยา  
หลักฐานสาํคัญ สถาปัตยกรรมของวดัเป็นแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 ภายในพระวิหารน้อยมี

พระพทุธรูปสมยัอยธุยา ปรากฎร่องรอยหลกัฐานความเก่าแก่อยู ่
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

                                                                                 
137  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ฯ (ขาํ บุนนาค), 

395-396. 

พระวิหารน้อย พระพทุธรูปสมยัอยธุยาในพระวิหาร 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.110) วัดไทร 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มสนามชยั ใกล้สถานีรถไฟวดัไทร เขตบางขนุเทียน 
พกัิด 47N X 656527 Y1513078 
ประวัต ิ เป็นวดัท่ีมีมาแตใ่นสมยัอยธุยา ปฏิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 4 ตามแผ่นกระดานจารึกระบุ

วา่ได้ทําการปฎิสงัขรณ์ในปีจ.ศ.1235 (พ.ศ.2416) ต้นรัชกาลท่ี 5 โดย”ท่านฟัก ท่าน
กอน ท่านสิ ท่านสตั ท่านนูย” มอบให้ช่างจีนช่ือจีนเต๋า รับเหมาปฏิสงัขรณ์ มีลํา

คลองเลก็ๆ (สภาพทรุดโทรม) แบง่เขตพทุธาวาสและสงัฆาวาส 138 
ข้อสังเกต สมเด็จพระเจ้าเสือโปรดให้รือ้พระตําหนักเดิมมาปลูกเป็นหอไตรไว้  แสดง

ความสําคญัชองวดันีใ้นสมบัอยธุยา 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถมีใบเสมาหินทรายสีแดงจําหลกัด้านตะวนัตกของพระอโุบสถ139 

-พบพระพทุธรูปสมยัอยธุยาหลายองค์ในพระวิหาร  
-ตําหนกัทองของพระเจ้าเสือซึ่งอุทิศให้เป็นหอไตร ลวดลายและการแกะสลกัไม้น่า
ศกึษาย่ิงนอกจากนัน้แล้วยงัเขียนลายทองด้านนอกและใน ปัจจุบนัเหลือเพียงผนงั
เดียว 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 

                                                                                 
138  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ฯ (ขาํ บุนนาค), 

395-396. 
139  สจิุตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, สจิุตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, บางขุนเทยีนส่วหน่ึงของแผ่นดนิไทย

และกรุงรัตนโกสนิทร์, 127. 

พระอโุบสถ พระตําหนกักทอง 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.111) วัดกก 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองสนามชยั แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทียน 
พกัิด 47N X 656793 Y1512153 
ประวัต ิ เป็นวัดโบราณมาตัง้แต่สมัยอยุธยา ต่อมาในรัชกาลท่ี 1 และ 3 มีการปฏิสงัขรณ์ 

เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุในย่านนี ้จากนิราศเมืองเพชรของสนุทรภู่ทําให้ทราบว่าวดักกมี
รอบกระสนุปืนพม่าท่ีฝาผนงัพระอโุบสถ และเป็นสถานท่ีเคยทําพิธีตดัไม้ข่มนามเบิก
โขลนทวารมาตัง้แตรั่ชกาลท่ี 1 เป็นต้นมา เพราะเป็นท่ีห่างไกลและตอ่เน่ืองจากย่าน
เรือกสวนชานเมือง เพราะช่วงตอ่จากวดักกไปนัน้จะร้างผู้คน 

ข้อสังเกต บริเวณนีมี้สิงห์และวดักําแพงท่ีตัง้อยู่ในละแวกเดียวกัน อาจแสดงให้เห็นถึงการตัง้
ถ่ินฐานบริเวณยา่นนี ้

หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถขนาด 8 ห้อง ล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว มีเจดีย์ย่อมมุไม้สิบสองจําลอง
ตัง้อยู่มุมของกําแพงแก้ว จากทรวดทรงของพระอุโบสถ คนัทวย และใบเสมาเป็น

แบบสมยัอยธุยา140 
 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                 
140 น ณ ปากนํา้, ศิลปกรรมในบางกอก, 193. 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.112) วัดเลา 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองสนามชยั แขวงทา่ข้าม เขตบางขนุเทียน 
พกัิด 47N X 656530 Y1511141 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาตัง้แตส่มยัอยธุยา เดิมเป็นวดัร้างมีแตซ่ากปรักหกัพงั เหลือแตผ่นงั

ของอุโบสถท่ีเป็นแบบทึบตนั เล่ากันว่าเดิมมีชาวลาวเพชรบุรีและราชบุรีมาอาศยั
บริเวณนี ้จึงเรียกว่าวดัลาว ชาวบ้านดัง้เดิมมีอาชีพตดัจากและตดัฟืน เคยเอามีดไป
ลบักับหินทรายท่ีโผล่พ้นจากดินจนสึกกร่อนโดยไม่รู้ว่าเป็นเข่าของพระพุทธรูปหิน
ทราย ต่อมาพระเทพสิทธินายกหรือเจ้าคณุเลียบ (เกิดปีพ.ศ.2412) แห่งวดัเทวราช
กญุชรไปพบขณะไปมหาชยัโดยทางเรือ ภายหลงัได้มาจําพรรษาและบรูณะวดัใหม่ 
ซ่อมแซมพระพุทธรูปหินทรายองค์เก่าท่ีจมดินอยู่บริเวณวิหารเก่าและนําไป
ประดิษฐานท่ีพระอุโบสถหลังใหม่ท่ีสร้างด้วยไม้ ปัจจุบันมีอุโบสถหลังใหม่สร้าง

แทนท่ีพระอโุบสถเดมิ141 
ข้อสังเกต เป็นวดัท่ีเป็นท่ีตัง้ของชมุชนชาวลาวเพชรบรีุและราชบรีุ  
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถขนาด 5 ห้อง เป็นพระอุโบสถสร้างใหม่ มีกําแพงแก้วล้อมรอบ ไม่

ปรากฎร่องรอยของโบราณ 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 

                                                                                 
141  เร่ืองเดียวกนั, 135. 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.113) วัดนางชี 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองนางชี และคลองดา่น แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 657422  Y1517528 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาตัง้แต่สมยัอยธุยา ในรัชกาลท่ี 3 พระยาโชฎึกราชเศรษฎี (จ๋อง) ได้

บูรณะใหม่ทัง้อารามแล้วน้อมเกล้าฯ  ถวายเป็นพระอารามหลวง142 ได้ รับ
พระราชทานนามวา่ วดันางชีโชตกิาราม 

ข้อสังเกต สิง่ก่อสร้างล้วนสร้างใหม่ในรัชกาลท่ี 3 
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถ รูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 ประดิษฐานพระประธานเป็น

พระพุทธรูปปูนปัน้ปางสมาธิ ใบเสมาทําด้วยหินทรายขาว ยอดตดัแบบสมัยพระ
นารายณ์ ตัง้แทน่แบบอยธุยา  
-พระวิหาร รูปแบบพระราชนิยม ตัง้อยูด้่านข้างพระอโุบสถ พระประธานเป็นพระปาง
ปาเลไลยก์ ในพระวิหารมีเตียงนอนไม้มะเกลือแบบจีนท่ีพระยาโชฎึกราชเศรษฐี
นํามาถวาย 
-พระเจดีย์ ตัง้ล้อมรอบพระอุโบสถและพระวิหาร เป็นเจดีย์เหล่ียมเรียงกัน 4 องค์ 
และมีเจดีย์กลมอยู่ตรงมมุกแพงททุละ 2 องค์ ตรงกลางระหว่างพระอโุบสถและพระ
วิหารมีพระปรางค์แปดเหล่ียม 1 องค์ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 

                                                                                 
142  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 172. 

พระอโุบสถและพระวิหารแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.114) วัดนาคปรก 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 655910  Y1517154 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาตัง้แตส่มยัอยธุยา ไม่ปรากฎประวตักิารสร้าง 
ข้อสังเกต สิง่ก่อสร้างล้วนถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถ มีรูปทรงแบบอยธุยาแตถ่กูปฏิสงัขรณ์ใหม่ ใบเสมาทําการผกูขึน้ใหม่ใน

รัชกาลท่ี 3 
-พระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสอง ตัง้อยูด้่านหน้าพระอโุบสถ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พระอโุบสถ ใบเสมา 

พระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสอง 
ด้านหน้าพระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.115) วัดเพรง 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองนางชี ใกล้คลองภาษีเจริญ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 655910  Y1517154 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณ ไม่ปรากฎประวตักิารสร้าง 
ข้อสังเกต สิง่ก่อสร้างล้วนถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถรูปทรงแบบสมยัอยธุยา ขนาด 3 ห้อง ถกูปฏิสงัขรณ์ใหม ่พระประธาน

เป็นแบบอยธุยา143 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
143 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 305 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.116) วัดศาลาครืน 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางหว้า แขวงบ้างค้อ เขตจอมทอง 
พกัิด 47N X 657993  Y1515743 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณ ประวตัิวดัระบุไว้ว่า ช่วงท่ีวดัร้าง พระอโุบสถพงัทลายลงจนเห็นพระ

ประธาน เลยได้ช่ือว่าวดัศาลาครืน ในขณะเดียวกันกล่าวกันว่าช่วงท่ีปฏิสงัขรณ์วดั
ราชโอรสครัง้ใหญ่ในรัชกาลท่ี 3 ทหารช่างท่ีมาอาศยัพกัท่ีวดันีท้กุเย็นมีการตัง้วงกนั
อย่างครึกครืน้ เลยเรียกว่าวดัเสนาคกึครืน้ หรือวดัเสนาครืน้ก่อนจะมาเป็นวดัศาลา

ครืน144 
ข้อสังเกต วัดตัง้อยู่ในละแวกวัดหนัง แต่เดิมเป็นสวน ตัง้อยู่ริมแม่นํา้สาขาของคลองด่าน 

ทางเข้าถึงไม่ลําบากเหมือนแตก่่อน 
หลักฐานสาํคัญ - น ณปากนํา้มาสํารวจในปีพ.ศ.2513 พระอโุบสถมีรูปทรงแบบอยธุยา แต่ผ่านการ

ปฏิสังขรณ์มาหลายครัง้ ใบเสมาเป็นแบบศิลปะอยุธยา145 ปัจจุบันพระอุโบสถ
ปฏิสงัขรณ์ใหม่ด้วย โดยในรูปภาพเขียนวา่พระอโุบสถหลงัใหม่สร้างครอบหลงัเก่า 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 

                                                                                 
144  สจิุตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ, บางขุนเทยีนส่วนหน่ึงของแผ่นดนิไทยและกรุงรัตนโกสนิทร์,118. 
145

 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 182. 

พระอโุบสถ 



 
 
 

269 
 

 
 

ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.117) วัดบางขุนเทยีนนอก 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางขนุเทียน และคลองสนามชยั แขวงจอมทอง เขตจอมทอง 
พกัิด 47N X 658510  Y1514711 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาแตส่มยัอยธุยา ไม่ทราบประวตักิารก่อสร้างท่ีแน่นอน  
ข้อสังเกต พืน้ท่ีวดัอยูต่ดิกบัวดับางขนุเทียนกลางจนดเูหมือนเป็นวดัเดียวกนั 
หลักฐานสาํคัญ - พระอุโบสถมีรูปทรงแบบอยธุยา ขนาด 6 ห้อง หนัหน้าสู่คลอง บรูณะใหม่ในสมยั

รัชกาลท่ี 3 พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในล้วนเป็นศิลปะแบบอยุธยา ภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัลบเลือนไปมาก ท่ียงัเหลืออยู่ท่ีบนบานหน้าตา่งเป็นรูปชายหญิงแต่
ละชาตเิป็นคู่ๆ  มีไทย จีน ลาว มอญ ฝร่ัง พราหมณ์ ฯลฯ 
-พระเจดีย์ทรงปรางค์สององค์ตัง้คูก่นัอยูบ่ริเวณมมุกําแพงแก้วทัง้ส่ีด้านพระอโุบสถ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

พระเจดีย์ทรงปรางค์สององค์ตัง้คูก่นัอยูด้่านหน้าะอโุบสถ 

ถดัจากวดับางขนุเทียนนอก ไกลออกไปเป็นพระอโุบสถวดับาง
ขนุเทียนกลาง ไมมี่กําแพงกัน้ ดเูหมือนเป็นวดัเดียวกนั 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.118) วัดบางขุนเทยีนใน 
ช่ือเดมิ วดัขนนุ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางขนุเทียน และคลองสนามชยั แขวงจอมทอง เขตจอมทอง 
พกัิด 47N X 658754  Y1514453 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาแตส่มยัอยธุยา ไม่ทราบประวตักิารก่อสร้างท่ีแน่นอน  
ข้อสังเกต ปัจจบุนัสิง่ก่อสร้างทัง้หมดเป็นแบบศลิปะในสมยัต้นกรุงรัตนโกสนิทร์ 

วดันีอ้ยูฝ่ั่งตรงข้ามคลองบางขนุเทียนกบัวดับางขนุเทียนกลาง 
หลักฐานสาํคัญ -น ณ ปากนํา้เคยเข้ามาสํารวจและพบพระพทุธรูปหินทรายท่ีชํารุดทกุชิน้ท่ีตัง้อยู่ข้าง

พระอโุบสถ เป็นแบบสมยัอยธุยา146 
-พระอโุบสถเป็นรูปแบบพระราชนิยม เข้าใจว่าได้รับการปฏิสงัขรณ์ใหญ่ในรัชกาลท่ี 
3 ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเขียนลายทองเร่ืองพทุธชาดกและการค้าขายไทย
จีนในรัชกาลท่ี 3 พระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิหกตัง้อยูห่น้าพระอโุบสถนอกกําแพงแก้ว 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 

                                                                                 
146  เร่ืองเดียวกนั, 272. 

พระอโุบสถ 

ใบเสมา 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.119) วัดบางประทุนนอก 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มปากคลองบางประทนุ และคลองสนามชยั แขวงบางขนุเทียน เขตจอมทอง 
พกัิด 47N X 657818  Y1514401 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาแตส่มยัอยธุยา ไม่ทราบประวตักิารก่อสร้างท่ีแน่นอน  
ข้อสังเกต สิง่ก่อสร้างล้วนถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถเคยเป็นแบบมหาอดุ มีเพิงย่ืนออกมาทางด้านหน้า มีการปฏิสงัขรณ์ใหม่ 

-พระวิหารตัง้อยู่ด้านข้างขนานกับพระอุโบสถ เป็นแบบอยุธยา มีลักษณะของ

หน้าต่างโค้งยอดแหลมแบบสมัยพระนารายณ์147 บ่งบอกว่าอย่างน้อยวดันีเ้คยถูก
ซอ่มอยา่งน้อยในสมยัพระนารายณ์ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
147  เร่ืองเดียวกนั, 184. 

พระอโุบสถตัง้ขนานกบัพระวิหาร 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.120) วัดหวักระบือ 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองหวักระบือ แขวงทา่ข้าม เขตบางขนุเทียน 
พกัิด 47N X 656779 Y1506104 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาแต่สมยัอยธุยา ในนิราศนรินทร์และนิราศสามเณรกลัน่ปรากฎช่ือ

วดัว่าเก่ียวข้องกบัรามเกียรติ์ตอนปราบทรพี โดยพาลีตดัหวัทรพี ขว้างไปตกท่ีย่านนี ้
ในสมดุขอ่ยมีจารึกบอกศกัราชไว้วา่จารขึน้ในปีพ.ศ.2286  

ข้อสังเกต -สิง่ก่อสร้างล้วนถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ วดันีเ้ป็นวดัใหญ่เป็นท่ีเคารพของผู้คนมาก 
-คลองหวักระบือเป็นคลองท่ีแยกออกมากจากคลองสนามชยั เป็นเส้นคดเคีย้ว เดิม
เคยเป็นลํานํา้สายเดียวกบัคลองดา่นและคลองสนามชยั อันเป็นเส้นทางนํา้เก่าที่

ติดต่อกับทะเลได้ ฝ่ังทะเลในอดีตจะอยู่ลกึเข้ามาในแผ่นดินแถวๆ ปลายคลองหวั
กระบือ ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของหมู่บ้านลกูกระบือ เม่ือชายทะลลดลงมาจึงได้ขดุคลอง

ขนุราชพินิจใจตอ่จากคลองหวักระบือเพ่ือตดิตอ่ทะเล 148 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถ ขนาด 5 ห้อง ผนงัอดุ ถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ หนัหน้าสูค่ลองหวักระบือ และ

มีพระเจดีย์ย่อมุมอยู่ด้านหน้า สภาพในปัจจุบันถูกต่อเติมอาคารและบริเวณ
ใกล้เคียงเพ่ือเป็นท่ีสกัการะบชูา จนแทบไม่เหลือของดัง้เดมิ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 

                                                                                 
148  บางขุนเทยีนส่วนหน่ึงของแผ่นดนิไทยและกรุงรัตนโกสนิทร์, 139. 

พระพทุธรูปภายในพระอโุบสถ พระอโุบสถถกูต่อเติม 
ด้วยสิง่ก่อสร้างใหม ่
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.121) วัดบางสะแกใน 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางสะแก แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 659594 Y1516360 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาแตส่มยัอยธุยา ไม่ปรากฎประวตักิารสร้างแน่ชดั 
ข้อสังเกต -สิง่ก่อสร้างล้วนถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ โยรอบเป็นตลาดและลานจอดรถ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถ ขนาด 5 ห้อง เป็นของใหม่ 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.122) วัดมงคลวราราม 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองสะแก ใกล้บางขนุเทียน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง 
พกัิด 47N X 659964 Y1514494 
ประวัต ิ เป็นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา ไม่ปรากฏประวัติการสร้างแน่ชัด เดิมเป็นวัดร้าง

แล้วถกูบรูณปฎิสงัขรณ์ใหม่ 
ข้อสังเกต -สิง่ก่อสร้างล้วนถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ ไม่ปรากฎร่องรอยเดมิ 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถถกูสร้างใหม่ 

-ใบเสมาทําจากหินทรายแดงหนา แบบสมยัอยธุยา149  
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
149 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 314. 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.123) วัดพชิยญาตกิาราม 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองสมเดจ็เจ้าพระยา แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา เขตคลองสาน 
พกัิด 47N X 651850 Y1518776 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาแตส่มยัอยธุยา เดิมเป็นวดัร้างไม่มีพระสงฆ์ สมเด็จเจ้าพระยาบรม

มหาพิชยัญาต ิ(ทดั บนุนาค) ครัง้ดํารงพระยศเป็นพระยาศรีพิพฒัน์รัตนราชโกษาได้
ปฏิสงัขรณ์ใหม่เม่ือพ.ศ.2384150 ในรัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั
พระราชทานนามว่าวดัพระยาญาติการาม ในรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยูห่วัพระราชทานนามใหม่วา่ วดัพิชยัญาตกิาราม 

ข้อสังเกต -แผนผังท่ีเน้นให้มีความสมมาตรกัน โดยหันหน้าออกสู่เส้นทางสัญจรทางนํา้ คือ  
หนัหน้าออกสูค่ลองท่ีขดุขึน้แยกจากแม่นํา้เจ้าพระยา เพ่ือให้เป็นเส้นทางสญัจรผ่าน
วดั และเป็นเส้นทางสญัจร มองจากวดัจะเห็นพระอโุบสถอยู่ตรงกลางมีพระปรางค์
องค์ใหญ่หลงัพระอโุบสถ 

หลักฐานสาํคัญ พระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนือ มีลักษณะรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยนามว่า พระสิทธารถ ด้านหน้าพระ
ประธานมีพระพทุธรูปสมยัอู่ทองมีพระนามว่า พระวรวินายก มีพระเจดีย์ทรงกลม
หน้าพระอุโบสถ พระปรางค์ประธานสามองค์ตัง้อยู่ในฐานเดียวกัน ตัง้อยู่ทาง
ด้านหลงัของพระอโุบสถ  

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

                                                                                 
150  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 171. 

ภาพถ่ายทางอากาศ วดัพิชยญาติการาม 
ท่ีมา : หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ 

วดัพิชยญาติการามในปัจจบุนั 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.124) วัดทองธรรมชาตวิรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดัทองบน 
ที่ตัง้ ถนนสมเดจ็เจ้าพระยา แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา เขตคลองสาน 
พกัิด 47N X 652865  Y1518726 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาแตส่มยัอยธุยา เรียกกนัว่าวดัทองบน คูก่บัวดัทองลา่ง (วดัทองนพ

คณุ) กรมหลวงนรินทรเทวีหรือพระองค์เจ้าหญิงก ุ(เจ้าครอกวดัโพธ์ิ) พระขนิษฐาใน
รัชกาลท่ี 1 และกรมหม่ืนนรินทรพิทกัษ์ พระภสัดาได้ ปฏิสงัขรณ์ขึน้ใหม่ ในรัชกาลท่ี 
3 โปรดให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร เป็นแม่กองสร้าง

ปฏิสงัขรณ์ ได้พระราชทานช่ือวา่ วดัทองธรรมชาติ151 
ข้อสังเกต เป็น 1 ใน 5 วดั กลุม่วดัทอง ท่ีแถบคลองสาน 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถขนาด 5 ห้อง มีกนัสาดย่ืนออกมาทัง้ทางด้านหน้าและหลงั ท่ีมมุกําแพง

แก้วเป็นเจดีย์ย่อมมุไม้ย่ีสิบ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัแบบรัชกาลท่ี 3 เป็นภาพ
พทุธประวตัิ เทพชมุนมุ หน้าบนัพระอโุบสถจําหลกัไม้รูปเทพนมบนลายก้านขนเป็น
ฝีมือช่างสมยัอยธุยา 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                                                                 
151 เร่ืองเดียวกนั, 167. 

พระอโุบสถ 

ภาพในพระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.125) วัดทองนพคุณ 
ช่ือเดมิ วดัทองลา่ง 
ที่ตัง้ ถนนสมเดจ็เจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
พกัิด 47N X 663044  Y1518636 
ประวัต ิ เป็นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา เรียกกันว่าวัดทองล่าง คู่กับวัดทองบน(วัด

ทองธรรมชาติ) ห่างกบัวดัทองธรรมชาติเพียงถนนกัน้พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทอง

จีน ไกรฤกษ์) ปฏิสงัขรณ์ขึน้ใหม่ในรัชกาลท่ี 3152 และปฏิสงัขรณ์ใหญ่ในรัชกาลท่ี 4 
ข้อสังเกต เป็น 1 ใน 5 วดั กลุม่วดัทอง ท่ีแถบคลองสาน 
หลักฐานสาํคัญ พระอโุบสถขนาด 5 ห้อง เป็นแบบมหาอดุ ตัง้ขนานกนักบัพระวิหาร เดิมเป็นอาคาร

เก๋งแบบจีน ในรัชกาลท่ี 4 ได้เปล่ียนเป็นอาคารแบบไทย  ล้อมรอบด้วยพระเจดีย์ย่อ
มมุ และพระปรางค์จํานวนมาก พระวิหาร ขนาด 5 ห้อง รูปทรงโบราณ ด้านหลงั
ด้านข้างพระวิหารมีพระเจดีย์ทรงปรางค์และยอ่มมุรายรอบ 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 

 

 
                                                                                 

152  เร่ืองเดียวกนั, 172. 

พระอโุบสถ ซุ้มหน้าตา่งของพระอโุบสถ 

พระวิหาร พระปรางค์ด้านหลงัพระวิหาร 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.126) วัดบางไส้ไก่ 
ช่ือเดมิ วดัราษฎร์ศรัทธาธรรม 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 661016 Y1518654 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณ ไม่ปรากฎประวตักิารสร้าง 
ข้อสังเกต ปัจจบุนัสิ่งก่อสร้างถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่หมด หรืออาจเป็นวดัท่ีมาในสมยัอยธุยาก่อน

ขุดคลองลัด เน่ืองจากวัดตัง้อยู่ ริมแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม แต่ปัจจุบันแม่นํา้
เจ้าพระยาสายเดมิได้แคบลงเป็นคลองไป 

หลักฐานสาํคัญ พระวิหาร พระอโุบสถใหม่ หนัหน้าสูค่ลอง คือ หนัหน้าไปทางทิศตะวนัตก 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถใหม ่
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.127) วัดใหญ่ศรีสุพรรณ 
ช่ือเดมิ วดัใหญ่ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 660918  Y1518290 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณ ไม่ปรากฏประวตัิการสร้าง มีแต่เร่ืองเล่ากล่าวว่าเจ้าขรัวทองผู้ พ่ีของ

เจ้าขรัวเงินได้สร้างวัดใหญ่ (วัดใหญ่ศรีสุพรรณ) และเจ้าขรัวเงินผู้ น้องได้สร้างวัด
น้อย (วดัหิรัญรูจี) 

ข้อสังเกต ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างถูกปฏิสังขรณ์ใหม่หมด อาจจะจะตัง้อยู่บริเวณริมแม่นํา้
เจ้าพระยาสายเดมิ 

หลักฐานสาํคัญ น ณ ปากนํา้กลา่ววา่พระอโุบสถพระวิหารถกูรือ้สร้างใหม่หมด ซากพระประธานเดิม
ถกูทบุไปรวมในใต้ท้องพระพทุธรูปปัจจบุนั พระพทุธรูปในพระวิหารล้วนเป็นพระใน

สมยัอยธุยาทัง้สิน้153 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
153 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 173. 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.128) วัดน้อยหรัิญรูจีวรวหิาร 
ช่ือเดมิ วดัน้อยใน/วดัน้อยบางไส้ไก่ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 661204   Y1518225 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณ เดิมช่ือวดัน้อย บ้างว่าสร้างในสมยัธนบุรีโดยเจ้าขรัวเงิน (เจ๊สวัเงิน) 

พระชนกในสมเด็จพระศรีสริุเยนทราบรมราชินีในรัชกาลท่ี 2154 (แต่เดิมเจ้าขรัวเงิน
ตัง้ถ่ินฐานในกรุงศรีอยธุยาและอพยพมาตัง้ถ่ินฐานท่ีแถวหน้าวดักัลยาณมิตรคราว
สงครามเสียกรุงครัง้ท่ี 2) ในรัชกาลท่ี 4 พระยาสีหราชเดโชชยัเป็นแม่กองบูรณะทัง้

พระอารามแล้วทรงพระราชทานนามวา่วดัหิรัญรูจี155 
ข้อสังเกต ปัจจบุนัสิง่ก่อสร้างถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ ไม่ปรากฎร่องรอยของศลิปกรรมอยธุยา  
หลักฐานสาํคัญ สิง่ก่อสร้างในปัจจบุนัเป็นแบบในรัชกาลท่ี 4 มีพระอโุบสถและพระวิหารตัง้คูก่นั และ

มีพระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสองอยูท่ี่มมุกําแพงแก้ว พระวิหาร 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                 
154 แตเ่ดิมเจ้าขรัวเงินตัง้ถ่ินฐานในกรุงศรีอยธุยาและได้อพยพหนีสมครามคราวเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 

มาตัง้ถ่ินฐานบริเวณหน้าวดักลัยาณมิตร 
155 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ฯ (ขาํ บุนนาค), 

396. 

สภาพปัจจบุนั วดัหิรัญรูจี 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.129) วัดสุทธาราม 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางไส้ไก่ แแขวงบางลําภลูา่ง เขตคลองสาน 
พกัิด 47N X 661553   Y1516483 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณ ไม่ปรากฎประวตักิารสร้าง 
ข้อสังเกต ปัจจบุนัสิง่ก่อสร้างถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่  
หลักฐานสาํคัญ พระวิหาร พระอโุบสถในปัจจบุนัหนัหน้าสูค่ลอง คือ หนัหน้าไปทางทิศตะวนัตก 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพปัจจบุนั  
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.130) วัดบุปผาราม 
ช่ือเดมิ วดัดอกไม้ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองวดับปุผาราม แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 661366  Y1518992 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมาแตส่มยัอยธุยา ในอดีตตัง้อยู่ริมแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม และมีอยู่

ก่อนแม่นํา้เจ้าพระยาจะแคบลง ดงัปรากฏในBangkok Recorder156 ท่ีบนัทึกว่า 
“วดัจะเรียงไปตามฝ่ังท่ีดอนตัง้แต่ปากคลองจนถึงวดัสงักระจาย แต่ฝ่ังกะดีจีนไม่มี
วดัเพราะเป็นแม่นํา้ วดัไปมีฝ่ังแม่นํา้เก่า คือ วดัดอกไม้ วดัใหญ่ วดัน้อยบางไส้ไก่” 
ตอ่มาสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ (ช่วง บนุนาค) เม่ือครัง้เป็นพระยาศรีสริุ
ยวงศ์ และเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา บุนนาค) เม่ือครัง้เป็นจม่ืนราชามาตย์
ปฏิสงัขรณ์ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ซึง่ก่อนหน้านัน้เป็นวดัร้างกลางสวนไม่ไกลจากบ้าน

ของทา่น รัชกาลท่ี 4 พระราชทานนามวา่วดับบุผาราม157 
ข้อสังเกต ไม่ปรากฎร่องรอยศลิปกรรมสมยัอยธุยา 
หลักฐานสาํคัญ พระอโุบสถไทยประเพณี แบบรัชกาลท่ี 4 ขนาด 5 ห้อง ตัง้เคียงคูก่บัพระวิหาร 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                 
156 สํานกัราชเลาธิการ, จดหมายเหตุ Bangkok Recorder (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินติง้แอนด์พบัลิชช่ิง, 

2537), 68. 
157 เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 171-172. 

สภาพปัจจบุนั  สภาพอโุบสถ 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.131) วัดโพธ์ินิมิตรสถติมหาสีมาราม 
ช่ือเดมิ วดัโพธิตลาดพล ู
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองสําเหร่ ฝ่ังด้านแยกจากคลองบางกอกใหญ่ แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 660478  Y1517355 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณ ตามประวตัิวดักล่าวว่า เดิมเป็นท่ีของสมเด็จพระวนัรัตน (แดง) วดัสุ

ทศันเทพวราราม ภายหลงัท่านได้สร้างพระอารามและให้นามว่าวดัโพธินิมิตรถวาย
เป็นพระอารามหลวง ชาวบ้านเรียกว่าวัดโพธิตลาดพลู ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างถูก
ปฏิสงัขรณ์ใหม่ 

ข้อสังเกต ไม่ปรากฎร่องรอยศลิปกรรมสมยัอยธุยาแล้ว 
หลักฐานสาํคัญ น ณ ปากนํา้กล่าวว่าพบพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทําด้วยหินทรายหลายองค์ในพระ

อุโบสถ วดันีเ้ป็นแหล่งพระพทุธรูปสมยัอยธุยาท่ีสมบูรณ์และขนาดใหญ่โตมาก ซึ่ง

เป็นแหล่งท่ีสําคญัมากในธนบรีุ 158 ถึงแม้ถาวรวตัถท่ีุเห็นในปัจจบุนัจะเป็นของสมยั
รัตนโกสินทร์ แต่เน่ืองด้วยพระพทุธรูปจํานวนมากท่ีพบ อาจกล่าวได้ว่าวดันีน่้าจะมี
มาแตส่มยัอยธุยาแล้ว 
-พระอโุบสถเป็นไทยประเพณี รัชกาลท่ี 3 พระประธานภายในเป็นพระปางมารวิชยั 
ใบเสมามีอยู ่4 แบบ เป็นแยยมหาเสมา และเสมาท่ีตดิกบัผนงัพระอโุบสถ 
-พระมหาเจดีย์ทรงระฆงั 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 

                                                                                 

 158 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 174-175. 

สิง่ก่อสร้างตา่งๆ ภายนในวดั 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.131) วัดโพธ์ินิมิตรสถติมหาสีมาราม 
ช่ือเดมิ วดัโพธิตลาดพล ู
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองสําเหร่ ฝ่ังด้านแยกจากคลองบางกอกใหญ่ แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 660478  Y1517355 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณ ตามประวตัิวดักล่าวว่า เดิมเป็นท่ีของสมเด็จพระวนัรัตน (แดง) วดัสุ

ทศันเทพวราราม ภายหลงัท่านได้สร้างพระอารามและให้นามว่าวดัโพธินิมิตรถวาย
เป็นพระอารามหลวง ชาวบ้านเรียกว่าวัดโพธิตลาดพลู ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างถูก
ปฏิสงัขรณ์ใหม่ 

ข้อสังเกต ไม่ปรากฎร่องรอยศลิปกรรมสมยัอยธุยาแล้ว 
หลักฐานสาํคัญ น ณ ปากนํา้กล่าวว่าพบพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทําด้วยหินทรายหลายองค์ในพระ

อุโบสถ วดันีเ้ป็นแหล่งพระพทุธรูปสมยัอยธุยาท่ีสมบูรณ์และขนาดใหญ่โตมาก ซึ่ง

เป็นแหล่งท่ีสําคญัมากในธนบรีุ 159 ถึงแม้ถาวรวตัถท่ีุเห็นในปัจจบุนัจะเป็นของสมยั
รัตนโกสินทร์ แต่เน่ืองด้วยพระพทุธรูปจํานวนมากท่ีพบ อาจกล่าวได้ว่าวดันีน่้าจะมี
มาแตส่มยัอยธุยาแล้ว 
-พระอโุบสถเป็นไทยประเพณี รัชกาลท่ี 3 พระประธานภายในเป็นพระปางมารวิชยั 
ใบเสมามีอยู ่4 แบบ เป็นแยยมหาเสมา และเสมาท่ีตดิกบัผนงัพระอโุบสถ 
-พระมหาเจดีย์ทรงระฆงั 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 

                                                                                 

 159 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 174-175. 

สิง่ก่อสร้างตา่งๆ ภายนในวดั 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.132) วัดกระจับพนิิจ 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองสําเหร่แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 660613  Y1516722 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณ ไม่ปรากฎประวตักิารสร้าง 
ข้อสังเกต ไม่ปรากฎร่องรอยศลิปกรรมสมยัอยธุยาแล้ว 
หลักฐานสาํคัญ น ณ ปากนํา้ สันนิษฐานว่าวัดนีน่้าจะมีมาแต่สมัยอยุธยาจากรูปทรงพระอุโบสถ 

และใบเสมา เม่ือคราวสํารวจในปีพ.ศ.2513 และพระพทุธรูปในสมยัอยธุยา ปัจจบุนั
พระอโุบสถบรูณะใหม่ ล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว 

อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรุอโบสถถกูสร้างใหม ่
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.133) วัดราชวรินทร์ 
ช่ือเดมิ วดัสําเหร่ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองสําเหร่ ฝ่ังใกล้ทางแยกแม่นํา้เจ้าพระยา แขวงบคุคโล เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 661323 Y1516073 
ประวัต ิ เป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยา เดิมเรียกกันว่าวัดสําเหร่ อาจเพราะติดคลอง

สําเหร่หรือเพราะในอดีตบริเวณนีมี้ต้นสําเหร่อยู่มาก ซึ่งบริเวณนีเ้ป็นพืน้ท่ีทุ่งกว้าง
ใหญ่ ได้รับการปฏิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 3 และ 4 และ 5 

ข้อสังเกต ไม่ปรากฎร่องรอยศลิปกรรมสมยัอยธุยาแล้ว 
หลักฐานสาํคัญ พระอโุบสถใหม่ มีพระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสองวางอยูด้่านหน้า  2 องค์ 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถและพระเจดีย์ยอ่มมุด้านหน้า 
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ตารางท่ี 13 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.134) วัดบางปะกอก 
ช่ือเดมิ วดัสําเหร่ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางปะกอกฝ่ังเหนือ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรูณะ 
พกัิด 47N X 661786 Y1513163 
ประวัต ิ เป็นวดัโบราณมีมาแตค่รัง้กรุงศรีอยธุยา และร้างลงเม่ือคราวเสียกรุงศรีอยธุยา ครัง้ท่ี 

2 จนกระทัง่ในรัชกาลท่ี 1 มีผู้คนย้ายเข้ามาตัง้ถ่ินฐานบริเวณวดัเป็นจํานวนมาก วดั
นีไ้ด้รับการปฏิสงัขรณ์ใหม่และมีช่ือวา่วดับางปะกอก 

ข้อสังเกต ระดบัพืน้พระอโุบสถอยูต่ํ่ากวา่ระดบัพืน้ปัจจบุนัมากราว 80 เซนตเิมตร 
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถขนาด 5 ห้อง หนัหน้าสูค่ลอง ถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ 

-พระเจดีย์ทรงระฆงัหลงัพระวิหารทรงแบบอยุธยา และพระเจดีย์แปดเหล่ียมแบบ
เก่าแตถ่กูแตง่เตมิ 
-หอพระไตรปิฎกสร้างเป็นอาคารทรงไทยอยูก่ลางสระนํา้ 

อายุสมัย อยธุยาตอนปลาย 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 

 

พระอโุบสและพระเจดีย์กําลงัถกูปฎิสงัขรณ์ 

ระดบัพืน้พระอโุบสถอยูต่ํ่ากวา่ระดบัพืน้ปัจจบุนั
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ตารางท่ี 14 มสัยิดท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310)  
ช่ือแหล่ง  (4.2) มัสยดิบางหลวง 
ช่ือเดมิ กุฎีบางหลวง/กุฎีขาว/กุฎีล่าง 
ที่ตัง้ ถนนอรุณอมรินทร์ตดัใหม่ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
พกัิด 47N X 661094 Y1519201 
ประวัต ิ ตัง้อยูต่รงข้ามคลองกบัมสัยิดต้นสนและวดัหงส์รัตนาราม มสุลมิกลุม่นีอ้พยพมาจาก

อยธุยามาตัง้ถ่ินฐานใกล้กับมสัยิดต้นสน เม่ือประชากรมากขึน้ทําให้พืน้ท่ีมสัยิดไม่
เพียงพอ ท่านโต๊ะหย่ี คณบดีในชมุชนแขกแพจึงได้รวบรวมชาวมสุลิมนิกายซุนนะห์
สร้างมสัยิดใหม่ขึน้เรียกมสัยิดกุฎีขาวหรือมสัยิดบางหลวง ด้านหน้าของมสัยิดมีกู

โบร์ฝังศพตัง้แต่สมยัธนบุรีจนถึงปัจจุบนั 160 แต่เดิมมีกุฎีแดง ตัง้อยู่ในย่านเดียวกัน
กับกุฎีขาว เป็นเรือนขนาดไม่ใหญ่โตนักคล้ายศาลาการเปรียญตามวดัโบราณ มุง
ด้วยกระเบือ้งทรายเพิ่งสกุจากไฟใหม่ๆ จะมีสีแดง แตปั่จจบุนัไม่มีอาคารกฎีุแดงแล้ว 

โดยกฎีุแดงไปรวมกบักฎีุขาว161 
ข้อสังเกต ชมุชนมสุลมิตัง้อยูร่อบมสัยิด และมีกโุบร์ตัง้อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง มีเพียงถนนขนาด

เลก็เข้าถึง 
หลักฐานสาํคัญ ลกัษณะของมสัยิดเป็นอาคารไทยแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 

                                                                                 
160  ชาย จอนสขุ, ประวัตมัิสยดิบางหลวง (กุฎีขาว) และชุมชนกุฎีขาว (กรุงเทพฯ  ชมุชนกฎีุขาว แขวง

วดักลัป์ยาณ์, ม.ป.ป.), 2. 
161 “ประวติัมสัยิดต้นสน” ใน หนังสืองานที่ระลกึเปิดมัสยดิ 25 กุมภาพนัธ์ 2498, 175. 

มสัยิดเป็นอาคารไทย ทางเข้ามสัยิดบางหลวง บริเวณ
โดยรอบเป็นชมุชนมสุลมิบางหลวง 



 
 
 

289 
 

 
 

ตารางท่ี 14 มสัยิดท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงสมยัพระนารายณ์ถึง 
      การเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (4.3) มัสยดิบางอ้อ 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ถนนจรัลสนิทวงศ์ 96 แขวงบางอ้อ เขตบางพลดั  
พกัิด 47N X 663188 Y1525678 
ประวัต ิ ตัง้อยู่ริมแม่นํา้เจ้าพระยาโดยชาวมุสลิมเชือ้ชาติต่างๆ ได้ล่องเรือมาตัง้ถ่ินฐาน

บริเวณนีต้ัง้แต่สมัยอยุธยา แต่เดิมตวัมัสยิดคงเป็นอาคารไม้ขนาดเล็ก ต่อมาได้มี
การสร้างมสัยิดเป็นตกึก่ออิฐถือปนูในแบบศลิปะตะวนัตก สร้างในรัชกาลท่ี 6 

ข้อสังเกต ชมุชนมสุลมิตัง้อยูร่อบมสัยิด  
หลักฐานสาํคัญ ลกัษณะของมสัยิดเป็นอาคารท่ีเพิ่งสร้างใหม่ ตามแบบสถาปัตยกรรมอิสลาม 
อายุสมัย อยธุยา 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มสัยิดเป็นอาคาร 
แบบสถาปัตยกรรมอิสลาม 

บริเวณโดยรอบเป็นกโุบร์และชมุชน 
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2.4 ร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบ ที่กําหนดอายุได้อยู่ใน
สมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325)  

(1) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทกาํแพงเมือง ป้อมปราการ 
 (1.5)  กําแพงเมืองธนบุรีในสมัยธนบุรี ในปีพ.ศ.2314 สมเด็จพระเจ้ากรุง

ธนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อกําแพงเมืองและขุดคเูมืองล้อมรอบเมืองทัง้ฝ่ังตะวนัออก
และตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยา ทางด้านฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยานอกจากคา่ยท่ีสร้าง
ด้วยไม้ทองหลวงรอบพระนครแล้ว ยงัโปรดให้ขดุคเูมืองเร่ิมตัง้แตค่ลองบางกอกใหญ่มาจรดคลอง
บางกอกน้อยนํามลูดินขึน้มาถมเป็นเชิงเทินด้านใน แล้วให้เกณฑ์คนไปรือ้อิฐกําแพงเก่าจากเมือง
พระประแดง กําแพงค่ายพม่าจากโพธ์ิสามต้น สีกกุและบางไทร บรรทกุเรือมาก่อกําแพงและป้อม
ตามท่ีถมเชิงเทิน ต่อเม่ือพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 เม่ือคราว
สร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่ในปีพ.ศ.2325 ได้โปรดเกล้าฯ ให้รือ้กําแพงเมืองธนบรีุ
ฝ่ังตะวนัออกเพ่ือขยายกําแพงเมืองและคพูระนครใหมใ่ห้กว้างขวางออกไป  

 ร่องรอยของกําแพงเมืองเดิมไม่ปรากฎให้เห็นอย่างสมบูรณ์ในปัจจุบนั การขุด
ตรวจสอบคลองคเูมืองธนบรีุบริเวณคลองบ้านขมิน้ทําให้เห็นตําแหน่งและแนวของกําแพงเมืองเดิม 
โดยแนวกําแพงเมืองธนบรีุกว้าง 1.80 เมตร อยู่ห่างจากคเูมืองธนบรีุ 25 เมตร ปัจจบุนักรมศิลปากร
ได้บรูณะทําเป็นทางเท้าถนนอรุณอมรินทร์ บริเวณหวัมมุถนนอิสรภาพ 44  

 นอกจากนัน้จากการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณด้านหลงัตวัอาคารสถานีรถไฟ
ธนบุรี (เดิม) พบแนวอิฐก่อเป็นแนวยาว แนวอิฐท่ีพบคือฐานรากของป้อมท่ีตัง้อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวังหลงั ซึ่งป้อมนีเ้ป็นนอกจากจะเป็นป้อมท่ีติดอยู่กําแพงของ
พระราชวังหลังแ ล้ว  น่าจะเคยเ ป็นส่วนหนึ่ งของป้อมเ มืองธนบุ รี ท่ีตั ง้ อยู่ ทาง ด้านทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองในสมยัธนบรีุอีกด้วย ซึง่ข้อสนันิษฐานดงักล่าว สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานภุาพทรงนิพนธ์ไว้ในตํานานวงัเก่า162  

(2) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทพระราชวัง วัง บ้านขุนนาง 
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ว่าในอดีตการสร้างพระราชวงั วงั

เจ้านายตามประเพณี คือ เม่ือเจ้านายโสกนัต์และเสดจ็ผนวชเป็นสามเณรแล้วในตอนพระชนัษายงั
ไม่ถึง 20 ปี ยังคงให้ประทับในพระราชวงั บางพระองค์ให้ประทับให้พระราชวงัชัน้นอก บ้างให้
เสด็จไปประทบัอยู่กับเจ้านายท่ีออกวงัแล้ว เม่ืออกกรมแล้วการสร้างวงัพระราชทาน จะสร้างวงั
ตรงไหนให้กรมนครบาลไลท่ี่ให้ราษฎรถอนเหย้าเรือนย้ายไปท่ีอ่ืน เพราะถือวา่ท่ีแผน่ดนิเป็นของ 

                                                                                 
162 ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากการขดุค้นทางโบราณคดีบริเวณสถานีรถไฟธนบรีุ (เดิม) ในบทท่ี 5 
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ภาพท่ี 5 เข็มไม้ปลายแหลมขนาดใหญ่จํานวนมากท่ีพบระหว่างการขดุดินเพ่ือสร้างอาคารใหม่ของ
  โรงพยาบาลศริิราชในบริเวณสถานีรถไฟธนบรีุ (เดมิ) บางสว่นพบในสถานีรถไฟธนบรีุ
  บริเวณตลาดศาลานํา้ร้อนนํา้เย็น ยงัคงเห็นเข็มไม้บางสว่นนําไปแช่นํา้บริเวณคลอง 
  บางกอกน้อยใกลกับัสถานีรถไฟธนบรีุใหม ่อาจจะเป็นไม้ท่ีปักทําคา่ยรอบพระนครใน 
  สมยัธนบรีุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 6 พืน้ทางเดนิปดู้วยอิฐจําลองแนวกําแพงเมือง ภายหลงัจากได้ขดุตรวจสอบกําแพงเมือง
 บริเวณคลองบ้านขมิน้แล้ว 
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หลวงและเจ้านายเม่ือทรงกรมแล้วจะมีหน้าท่ีควบคมุรีพ้ลเป็นกําลงัราชการ ท่ีวงัเหมือนท่ีทําการ
รัฐบาลแห่งหนึ่ง163 เพราะฉะนัน้วงัเจ้านายจึงเป็นท่ีตัง้ของท่ีทํางานราชการเหมือนกระทรวง ทบวง 
กรมในปัจจบุนันัน่เอง ในแผนท่ีเมืองธนบรีุทัง้สองฝ่ังแมนํ่า้เจ้าพระยา ซึง่เป็นแผนท่ีท่ีพมา่ลอบทําไว้
ในสมยัธนบรีุปรากฎพระราชวงัและวงัท่ีสําคญัในเมืองธนบรีุ คือ พระราชวงัหลวง (พระราชวงัเดิม) 
และพระราชนิเวศน์เดมิของพระยาจกัรี (รัชกาลท่ี 1) พระราชวงั วงัเจ้านายท่ีสําคญัท่ีตัง้อยู่ในเมือง
ธนบรีุมีดงันี ้

 (2.1) พระราชวังหลวง (พระราชวังเดิม) พระราชวงัหลวงของสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบรีุตัง้อยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ฝ่ังเหนือในแขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ สมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรีทรงสร้างเม่ือสถาปนากรุงธนบุรีประมาณพุทธศกัราช 2311 เขตพระราชฐานเม่ือแรก
สร้าง ทิศใต้จรดป้อมวิชยัประสทิธ์ิ ทิศเหนือจรดคลองวดัแจ้ง (คลองนครบาล) ด้านตะวนัตกจรดวดั
โมลีโลกยาราม (วดัท้ายตลาด)164 โดยได้รวมวดัแจ้งและวดัท้ายตลาดในเขตพระราชฐาน ซึ่งถือ
เป็นเขตพระราชฐานชัน้นอก สว่นเขตพระราชฐานชัน้ในคือเขตพระราชวงัเดิมในปัจจบุนั ในรัชกาล
ท่ี 1 พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชทรงประทบัท่ีพระราชวงันีป้ระมาณ 2 เดือน
เศษ ทรงเสด็จออกว่าการท่ีท้องพระโรง165 ภายหลงัจากท่ีย้ายพระราชวงัหลวงมายงัพระราชวงั
หลวงทางฝ่ังแม่นํา้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออกแล้ว ได้โปรดให้รือ้พระราชวงัเดิมลงก่ึงหนึ่ง ตัง้แตค่ลอง
ริมวดัอรุณราชวรารามด้านเหนือลงมาเหลือแค่กําแพงสกดัชัน้ใน166 พระราชวงัเดิมเป็นท่ีประทบั
ของพระราชวงศ์ชัน้สูงตลอดมา จนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนรัศมีได้
สิน้พระชนม์ลงเม่ือพ.ศ.2443 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานพระราชวงั
เดิมเป็นโรงเรียนนายเรือ167 สิ่งก่อสร้างท่ีสําคญั ได้แก่ ท้องพระโรงสร้างขึน้พร้อมกบัพระราชวงัใน
สมยัธนบรีุ พระตําหนกัเก๋งคู่ มีลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน 2 หลงัคู่ ตัง้อยู่ริมประตพูระราชวงั
ด้านตะวนัออก ศาลเจ้าตาก สนันิษฐานว่าแต่เดิมเคยเป็นศาลเทพารักษ์หรือศาลพระภมูิประจํา
พระราชวงัเดมิ 

                                                                                 
163 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เร่ืองตาํนานวังเก่า, พิมพ์เน่ือง

ในงานพระราชทานเพลิงศพ พนัเอก หม่อมราชวงศ์เล็ก งอนรถ วดัโสมนสัราชวรวิหาร, วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2513, (พระ
นคร : โรงพิมพ์ทา่พระจนัทร์, 2513 ), 3. 

164 เร่ืองเดียวกนั, 84. 
165 พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหตัถเลขา (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นสว่นจํากดั ศิวพร, 2511), 695-697. 
166 กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตแุหง่ชาติ, จดหมายเหตุการณ์อนุรักษ์กรุงรัตนโกสนิทร์, 235. 
167 พลเรือตรี ดาว เพชรชาติ, “พระราชวงัเดิมแหล่งกําเนิดกองทพัเรือ,” นาวิกศาสตร์ 42 (พฤศจิกายน 

2502), 1794. 
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ภาพท่ี 7 พระราชวงัเดมิอยูใ่นความดแูลของกองทพัเรือในปัจจบุนั  
ท่ีมา : กองทพัเรือ, เข้าถงึเม่ือ 3 กมุภาพนัธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.navy.mi.th 
/newwww/document /history/royalnavy/royal5.html  
 

 (2.2) พระราชนิเวศน์เดิม ตัง้อยู่บนถนนอรุณอมัรินทร์ แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย เป็นจวนเดิมของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชเม่ือครัง้ยงัดํารง
ตําแหน่งเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก แต่เดิมพระราชนิเวศน์นีต้ัง้อยู่ริมแม่นํา้เจ้าพระยาบริเวณ
ปากคลองมอญฝ่ังเหนือ ต่อมาได้ขยายออกไปถึงอู่กําป่ัน (อู่หมายเลข 1 ของกรมอู่ทหารเรือใน
ปัจจุบนั) ซึ่งอยู่ติดกับเขตวดัระฆงัโฆษิตาราม (วดับางว้าใหญ่) เขตด้านเหนืออยู่ประมาณพระ
อโุบสถ ด้านใต้ตดิกบับ้านพระยาธรรมาธิกรณ์ (บญุรอด บญุรัตนพนัธุ์) ตอ่มาเป็นเจ้าพระยาศรีธรร
มาธิราชในรัชกาลท่ี 1168 พระราชนิเวศน์เดิมนีเ้คยเป็นท่ีประทับของพระราชวงศ์ชัน้สูงตลอดมา
เช่นเดียวกับพระราชวังเดิม เรียกว่าจวนเดิม ในปีพ.ศ.2453 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 พระราชทานพระราชนิเวศน์เดิมนีใ้ห้สร้างท่ีว่าการกรมทหารเรือ169 ปัจจุบนั
เป็นสถานท่ีทําการกองเรือยุทธการและกรมอู่ทหารเรือ ในปัจจุบัน แม้จะไม่ปรากฎหลักฐาน
สิ่งก่อสร้างโบราณให้เห็นอยู่ แต่ยงัคงมีแนวกําแพงประดบัใบเสมา ซึ่งกําแพงนีไ้ด้กลายเป็นส่วน
หนึ่งของผนงัอาคารต่างๆ ไปเกือบหมด ส่วนกําแพงของพระราชนิเวศน์เดิม น่าจะอยู่หลงัอาคาร
ธุรการกองเรือยทุธการ   

 (2.3) บ้านเจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์ เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์ หรือ บญุรอด บณุย
รัตพนัธุ์ แม้ในปัจจบุนัจะไม่ปรากฎร่องรอยของตวัอาคารให้เห็นแล้ว หากในแผนท่ีพม่าคราวลอบ

                                                                                 

 168 สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เร่ืองตาํนานวังเก่า} 17. 
 169 เร่ืองเดียวกนั. 
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มาทําแผนท่ีเมืองธนบุรียังปรากฎบ้านของเจ้าพระยาธณรมมาธิกรณตัง้อยู่ริมแม่นํา้ใต้พระยา 
ทางด้านใต้ของพระราชนิเวศน์เดิมของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเม่ือครัง้
ยงัดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึ 

 (2.4) วังสวนลิน้จี่  อยู่ท่ีตําบลสวนลิน้จ่ี ในปัจจุบันตัง้อยู่ในแขวงศิริราช เขต
บางกอกน้อย ในปัจจุบนัไม่ปรากฎร่องรอยหลกัฐานใดๆ ให้ปรากฎแล้ว หากแต่เดิมในสมยัธนบุรี 
สวนลิน้จ่ีเป็นนิเวศน์สถานเดมิของสมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสดุาวดี สมเด็จพระ
พ่ีนางในรัชกาลท่ี 1  
    (2.5) วังสวนมังคุด เป็นพระราชนิเวศน์เดมิของสมเดจ็พระพ่ีนางเธอ กรมพระยา
เทพสดุาวดี เม่ือครัง้กรุงธนบุรีเป็นราชธานี คาดว่ามีอาณาเขตใกล้กบัวงัสวนลิน้จ่ีของพระราชวงั
หลงั สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานภุาพทรงนิพนธ์ถึงคราวสงครามจลาจลใน
เมืองธนบุรีครัง้พระยาสรรค์เข้ามาตีพระนครว่า กองทัพของพระยารามลกัษณ์ (กรมขุนอนุรักษ์
สงคราม) ไปตัง้ท่ีบ้านปนู170 แล้ววางคนรายโอบรอบวดับางว้าน้อย แล้วเอาไฟเผาบ้านเรือนราษฎร
ข้างใต้ หมายจะให้ไหม้พระนิเวศน์สถานของกรมพระราชวงัหลงั แตส่มเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพ
สดุาวดีประทับท่ีวงัสวนมงัคดุและกรมพระราชวงัหลงัประทบัท่ีสวนลิน้จ่ีตัง้ค่ายโดยชกัแนวค่าย
ตลอดถึงกนั ด้วยพระนิเวศน์ทัง้สองแห่งเกือบจะต่อตดิกันไม่ห่างกัน171 

  ต่อมาเม่ือสมเด็จพระพ่ีนางเธอกรมพระยาเทพสุดาวดีเสด็จไปประทับท่ี
พระบรมมหาราชวังแล้วจึงได้พระราชทานวังนีใ้ห้สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรรณเรศร์ 
พระโอรสองค์น้อยประทบัต่อมาจนถึงรัชกาลท่ี 3 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าขนุอิศรานรัุกษ์ทรงซือ้และเสด็จ
ไปประทบั เสด็จอยู่ได้ปีเดียวก็สิน้พระชนม์ เม่ือพระองค์สิน้พระชนม์แล้ว กรมหม่ืนเทวาอนุรักษ์ 
พระโอรสองค์ใหญ่ประทบัต่อมาจนสิน้พระชนม์ในรัชกาลท่ี 4 หม่อมเจ้าในกรมประทบัอยู่ต่อมา 
ปัจจบุนัยงัเหลือเป็นกําแพงให้เห็นบางสว่นในซอยศาลาต้นจนัทน์ มกัเรียกว่าวงักรมเทวา มีความ
ยาวประมาณ 20 เมตร ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกําแพงบ้านของเชือ้สายสกลุอิศรางกรู ณ อยธุยา 

  
 
 
 
                                                                                 

170  ไมบ้่านปนูบางย่ีขนุทกุวนันี ้ชะรอยจะตัง้ระหวา่งวดัอมรินทร์ เป็นวดับางว้าน้อยกบัสวนมงัคดุ ดพูระราช
วิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ใน กรมหลวงนรินทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจําของกรม
หลวงนรินทรเทวี (พ.ศ.2310-2381) และพระราชวจิารณ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั, 182-183. 

171 สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เร่ืองตาํนานวังเก่า, 12. 
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ภาพท่ี 8 กําแพงวงักรมเทวาท่ียงัเหลืออยูใ่นปัจจบุนั 
 
 (2.6) วังบ้านปูน วงับ้านปนูวงัท่ี 1 – น่าจะตัง้อยู่ระหว่างวดัอมรินทรารามกบัวงั

สวนมงัคดุ172 เป็นวงัของสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ กรมขนุอนรัุกษ์สงคราม พระเจ้าหลานเธอในสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบรีุ ปัจจบุนัไม่ปรากฏหลกัฐานสิ่งก่อสร้างใดๆ เหลืออยู่ วงับ้านปนูวงัท่ี 2 – ตัง้อยู่ท่ี
ตําบลบ้านปนู ตัง้อยู่ระหว่างวงัสวนมงัคดุของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนิรนทรรณเรศร์กบัวดั
ระฆงั173 คือวงัของพระองค์เจ้าขุนเณร พระอนุชาต่างพระชนนีกับกรมพระราชวงัหลงั ไม่ปรากฏ
หลกัฐานสิ่งก่อสร้างใดๆ เหลืออยู่ บริเวณท่ีตัง้ในปัจจุบนัน่าจะเป็นบริเวณลานมะเกลือเดิมซึ่ง
ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของโรงเรียนสภุทัราและภทัราวดีเธียเตอร์ 

 (2.7) วังบางยี่ขัน หรือวงัเจ้าลาว ตัง้อยู่บริเวณปากคลองบางย่ีขนั ในสมยัธนบรีุ
มีกลุม่ชาวลาวเข้ามาในธนบรีุเป็นจํานวนมากทัง้จากหวัเมืองทางเหนือ ซึง่ล้วนมาด้วยเหตผุลทาง
การเมืองทัง้สิน้ โดยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่พ.ศ.2317174 ตีเมืองจําปา
ศกัดิไ์ด้ในปีพ.ศ.2319 และในปีพ.ศ.2322 สมเดจ็เจ้าพระยามหากษัตริย์ได้ยกทพัตีเมืองเวียงจนัทร์
พร้อมอัญเชิญพระแก้วมรกต พระบางมายังกรุงธนบุรี และกวาดต้อนชาวลาวเขามา โดยมี
พระโอรสของพระเจ้าสริิบญุสารรวมอยูด้่วย คือ เจ้านนัทเสน เจ้าอินทรวงศ์และเจ้าอนวุงศ์ โปรดให้

                                                                                 
172 กรมหลวงนรินทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจาํของกรมหลวงนรินทรเทว ี(พ.ศ.2310-2381) และ

พระราชวจิารณ์ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั, 182-183. 
173  สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เร่ืองตาํนานวังเก่า, 18. 
174  พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันนุมาศ (เจมิ) จดหมายรายวันทัพ, อภินิหารบรรพ

บุรุษ และเอกสารอื่นๆ, 72, 79. 
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อยู่ท่ีบางย่ีขนั (วดัดาวดงึษารามในปัจจุบนั) และให้ครัวลาวตัง้ถ่ินฐานใกล้บริเวณนัน้ด้วย ซึง่เป็น
การตัง้ถ่ินฐานชมุชนอยู่175 ปัจจบุนัร่องรอยหลกัฐานท่ีเหลืออยู ่คือ แนวกําแพงโบราณทางทิศเหนือ
ของลานอเนกประสงค์หน้าสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม 8 ซึ่งตัง้อยู่ด้านหน้าทางเข้าชุมชน
บ้านปนูแขวงบางย่ีขนั เขตบางพลดั มีความยาวประมาณ 100 เมตร บางส่วนของแนวกําแพงนัน้
ถกูบรูณะใหม่ด้วยอิฐใหม่เลียนแบบของเดิม อย่างไรก็ตามภายในชุนชมบ้านปนูนี ้ยงัปรากฎร่อง
ของศาลาโรงธรรม อาคารเก่า และพืน้ท่ีว่างหลายแห่ง จากการสํารวจพบว่าพืน้ท่ีในบริเวณนีมี้
ความน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 9  (ก) กําแพงวงับางย่ีขนัท่ีเหลืออยูใ่นปัจจบุนั   
    (ข) กําแพงบางสว่นได้รับการบรูณะขึน้ใหม ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
175 สเุจน กรรพฤทธ์ิ, "จากเวียงจนัทน์  ถึงบางกอก ตามรอยเจ้าอนวุงศ์ คลี่ปมประวติัศาสตร์ ไทย-ลาว," 

สารคด ี25, 291(พฤษภาคม 2552).    

(ก) (ข) 
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 (3) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทวัด  
วดัท่ีสืบค้นได้ว่ามีอายอุยู่ในช่วงสมยัธนบรีุ คือ วดัเรไร ตัง้อยู่ริมคลองชกัพระ ใกล้ปาก

คลองบางระมาด  
(4) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทมัสยดิและชุมชนมุสลิม 
ได้แก่ มสัยิดในนิกายชุนนะห์ ได้แก่ มสัยิดหลวงอนัซอริซซุนนะห์หรือมสัยิดบางกอก

น้อย ย้ายมาจากพืน้ท่ีฝ่ังตรงข้ามคลองบางกอกใหญ่บริเวณปลายสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ใน
รัชกาลท่ี 5  มสัยิดสวนพลหูรือมสัยิดบ้านสวนย่านสวนพล ูรวมทัง้กุฎีเขียวหรือโป๊ะเขียว ปัจจุบนั
หายไปจากการสร้างสะพานและตดัถนนอินทรพิทกัษ์ และมสัยิดในนิกายชีอะห์ ได้แก่ กุฎีหลวง
หรือกฎีุเจ้าเซ็นเป็นกฎีุแห่งแรกของนิกายชีอะห์ตัง้อยู่ปากคลองมอญ ก่อนถกูเวนคืนย้ายไปท่ีถนน
พรานนก  

(5) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทศาสนสถานในศาสนาอ่ืนๆ 
ศาสนสถานอ่ืนๆ ท่ีปรากฏอยู่ในธนบรีุนอกจากวดัและมสัยิดแล้ว โบสถ์คริสต์และศาล

เจ้าจีนก็ปรากฎในธนบรีุเช่นเดียวกนั ดงัท่ีกลา่วมาแล้ววา่ตัง้แตส่มยัอยธุยาเป็นต้นมาชาวจีนได้เข้า
มาตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนบริเวณริมคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งชาวจีนนีเ้องเป็นกําลงัสําคญัของสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบรีุในการกอบกู้ เอกราช หลงัจากกอบกู้ เอกราชเสร็จสิน้ชาวจีนได้อพยพเข้ามาเป็น
จํานวนมากทัง้ทางฝ่ังตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยา บริเวณท่ีมีชุมชนชาวจีน
เก่าแก่ของธนบรีุคือ แถบกฎีุจีน และบริเวณบางลําพลูา่ง 

สว่นชาวตะวนัตกท่ีเข้ามาในธนบรีุเท่าท่ีสอบค้นได้ คือ ชาวโปรตเุกสบางสว่นอพยพมา
จากอยธุยาในคราวเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุโปรดให้ตัง้บ้านเรือนอยู่ริม
คลองบางกอกใหญ่เรียกว่ากุฎีจีน โดยบริเวณนัน้มีวดัซางตาครูส ซึ่งสร้างขึน้ในปีพ.ศ.2312 เป็น
ศนูย์กลางของชาวโปรตเุกสท่ีนบัถือนิกายคาทอลิก ในตอนปลายรัชกาลท่ี 2 เร่ิมมีชาวตะวนัตก
อ่ืนๆ มาตัง้บ้านเรือนในพระนคร คือ นายโรเบิร์ต ฮนัเตอร์ และนายมอร์แกน ชาวองักฤษมาเปิด
ห้างมอร์แกนแอนด์ฮนัเตอร์ ท่ีริมแมนํ่า้เจ้าพระยาใกล้วดัซางตาครูสท่ีตําบลกฎีุจีน 
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แผนที่ที่ 19 ตําแหน่งที่ตัง้ของร่องรอยหลกัฐานตา่งๆ ในสมยัธนบรุี (พ.ศ.2310 - 2325)

กาํแพงเมืองและป้อมปราการ
(1.5)  กําแพงเมืองธนบรุีในสมยัธนบรุี 

พระราชวัง วัง วังเจ้านาย 
(2.1) พระราชวงัหลวง (พระราชวงัเดมิ) 
(2.2) พระราชนิเวศน์เดมิ 
(2.3) บ้านเจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์ 
(2.4) วงัสวนลิน้จี่   
(2.5) วงัสวนมงัคดุ 
(2.6) วงับ้านปนู 
(2.7) วงับางยี่ขนั 
 
วัด  
(3.135) วดัเรไร  
 

มัสยดิ 
(4.4) มสัยิดสวนพล ู
(4.5) กฎุีหลวง 
(4.6) มสัยิดหลวงอนัซอริซซนุนะห์ 
 
ศาสนสถานในศาสนาอื่นๆ  
(5.1) กฎุีจีน 
(5.2) วดัซางตาครู้ส 
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ตารางท่ี 15 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
      ในสมยัธนบรีุ (พ.ศ.2310 - 2325)  
ช่ือแหล่ง  (3.135) วัดเรไร 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองชกัพระ แขวงคลองชกัพระ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 657134 Y1522848 
ประวัต ิ ไม่ปรากฏประวตัิวดัท่ีแน่นอน ตามประวตัิของกรมศาสนาทราบเพียงว่าวดันีส้ร้างใน

พ.ศ.2323 โดยมีคําบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าเจ้าต่างกรมสามองค์ในฝ่ายพระราชวงั
บวรสถานพิมขุได้มาปฎิสงัขรณ์ขึน้ในรัชกาลท่ี 1 ในปีพ.ศ.2419 เจ้าต่างกรมอีก 3 
พระองค์คือ กรมหลวงนรเทเวศร กรมหลวงนเรศรโยธี และกรมหลวงเสนีบริรักษ์ได้
ร่วมปฎิสงัขรณ์ขึน้อีกครัง้หนึง่ 

ข้อสังเกต วดัตัง้อยูบ่นถนนแก้วเงินแก้วทอง ซึง่เป็นถนนเลียบคลองชกัพระ หากวดัเรไรต้องเดิน
เข้าไปในทางเข้าคนเดนิขนาดเลก็ ใกล้กบัวดัอมัพวนั ซึง่เป็นวดัร้างในสมยัอยธุยา 

หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถรูปทรงแบบรัชกาลท่ี 1 ปฏิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 3 
อายุสมัย ธนบรีุ 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 16 มสัยิดท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
      ในสมยัธนบรีุ (พ.ศ.2310 - 2325)  
ช่ือแหล่ง  (4.4) มัสยดิสวนพลู 
ช่ือเดมิ มสัยิดบ้านสวน 
ที่ตัง้ ซ.สวนพล ูถ.ริมทางรถไฟ แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 650763 Y1517623 
ประวัต ิ ตัง้อยู่ใกล้วดัโพธินิมิตร มุสลิมส่วนใหญ่เป็นเชือ้สายมลายูคงอพยพมาตัง้แต่คราว

เสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 มสุลมิเชือ้สายอินเดียก็อพยพมาบริเวณนีด้้วยเช่นเดียวกนั 
แตเ่ดมิมสัยิดเป็นอาคารไม้ชัน้เดียวรูปทรงแบบปัน้หยา จนปีพ.ศ.2379 นายฮจัยีโต๊ะ
ชางอ อิหม่ามคนแรกได้ริเร่ิมก่อสร้างกฎีุเป็นอาคารแบบไทย ก่ออิฐถือปนู ปัจจบุนัตวั
อาคารเดิมได้ถกูรือ้ออกและสร้างใหม่ เปิดฉลองอาคารใหม่ในปีพ.ศ.2518 แต่เดิมมี
มสัยิดอีกหลงัหนึ่งอยู่ใกล้กับมสัยิดสวนพล ูคล้ายกับศาลาการเปรียญวดั เรียกกุฎี
เขียวหรือกฎีุโป๊ะเขียว ปัจจบุนัหายไปเน่ืองจากการสร้างสะพานและตดัถนนอินทรพิ

ทกัษ์ไปรวมกบัมสัยิดสวนพลู176 
ข้อสังเกต โดยรอบเป็นชมุชนมสุลมิ 
หลักฐานสาํคัญ -ตวัอาคารมสัยิดเป็นอาคารสมยัใหม่แล้ว 
อายุสมัย ธนบรีุ 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                 
176 “ประวติัมสัยิดต้นสน” ใน หนังสืองานที่ระลกึเปิดมัสยดิ 25 กุมภาพนัธ์ 2498, 175. 

มสัยิดสวนพลดูในปัจจบุนั 
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ตารางท่ี 16 มสัยิดท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
      ในช่วงสมยัธนบรีุ (พ.ศ.2310 - 2325) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (4.5) กุฎีหลวง 
ช่ือเดมิ กฎีุหลวง/กฎีุบน/กฎีุเจ้าเซ็น 
ที่ตัง้ ซอยกฎีุหลวง ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 659394 Y1521177 
ประวัต ิ เป็นศาสนสถานแห่งแรกของมสุลิมชีอะฮ์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุพระราชทานท่ีดิน

ให้ 60 ไร่ใกล้พระราชวงัเดิมกับหลวงศรีเนาวรัตน์ (ต่อมาเป็นพระยาจฬุาราชมนตรี
คนท่ี 5 แต่เป็นคนแรกของกรุงรัตนโกสินทร์) ตัง้ชุมชนในบริเวณนีต้ัง้แต่ด้านเหนือ

ของพระราชวงัเดิมไปจนถึงคลองมอญ177 ตอ่มา รัชกาลท่ี 1 ทรงพระราชานญุาตให้
สร้างกุฎีหลวงเจ้าเซ็นนี ้แต่ปัจจุบนัไม่มีกุฎีแล้วเน่ืองจากกองทพัเรือต้องการขยาย
พืน้ท่ีจึงเวนคืนท่ีดินและอาคารเดิมท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่นํา้เจ้าพระยา บริเวณปากคลอง
มอญตรงข้ามกบัท่าราชวรดิฐ ในปีพ.ศ.2486 กฎีุหลวงจึงย้ายมาอยู่ในท่ีดินแปลง
ใหม่ท่ีถนนพรานนก แขวงบ้างช่างหลอ่  

ข้อสังเกต โดยรอบเป็นชมุชนมสุลมิ 
หลักฐานสาํคัญ -ตวัอาคารมสัยิดเป็นอาคารสมยัใหม่แล้ว 
อายุสมัย ธนบรีุ 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                 
177 สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุตัติวงศ์ และสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, สาสน์สมเดจ็ 

เล่ม 21 (กรุงเทพฯ : องค์การค้าครุุสภา, 2504), 142.  

กฎีุหลวงในปัจจบุนั 
ท่ีมา : http://halaqah-addirasiahsirah.blogspot.com 
/2010/11/blog-post_2123.html 
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ตารางท่ี 16 มสัยิดท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
      ในช่วงสมยัธนบรีุ (พ.ศ.2310 - 2325) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (4.6) มัสยดิหลวงอันซอริซซุนนะห์ 
ช่ือเดมิ กฎีุบางกอกน้อย 
ที่ตัง้ ริมคลองบางกอกน้อยขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 660621  Y1521893 
ประวัต ิ ปัจจุบันอยู่ฝ่ังด้านเหนือของคลองบางกอกน้อย แต่เดิมชาวมุสลิมตัง้ถ่ินฐานอยู่ท่ี

บริเวณด้านทิศตะวนัตกของพืน้ท่ีสถานีรถไฟธนบรีุ (เดิม) ในพืน้ท่ีท่ีติดกบัวดัอมรินท
ราราม ซึ่งมีกูโบร์อยู่บริเวณนัน้ด้วย จากการขดุตรวจสอบทางโบราณคดีได้พบโครง
กระดกูมนษุย์ท่ีฝังแบบตัง้ใจตามประเพณีมสุลิม ต่อมาปีพ.ศ.2451 เม่ือรัชกาลท่ี 5 
จะทรงสร้างสถานีรถไฟธนบรีุจึงทรงพระราชทานท่ีดินฝ่ังตรงข้ามให้เป้นท่ีตัง้มสัยิด
และชมุชนแหง่ใหม่พร้อมทัง้คา่ใช้จ่ายในการสร้าง 

ข้อสังเกต โดยรอบเป็นชมุชนมสุลมิ 
หลักฐานสาํคัญ -ตวัอาคารมสัยิดเป็นอาคารสมยัใหม่แล้ว 
อายุสมัย ธนบรีุ 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มสัยิดบางกอกน้อยในปัจจบุนั 
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ตารางท่ี 17 ศาสนสถานอ่ืนๆ ท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี        
      ในสมยัธนบรีุ (พ.ศ.2310 - 2325)  
ช่ือแหล่ง  (5.1) ศาลเจ้าเทยีนอันเก๋ง 
ช่ือเดมิ กฎีุจีน 
ที่ตัง้ ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 661508  Y1519359 
ประวัต ิ สร้างในสมัยธนบุรี โดยคนจีนท่ีมาตัง้ถ่ินฐานท่ีคลองบางหลวงในสมัยนัน้ (บ้างว่า

สร้างในสมยัอยธุยา) ศาลเจ้าท่ีสร้างในตอนนัน้มี 2 ศาล คือ ศาลเจ้าพ่อโจวซือกง 
และศาจเจ้าพ่อกวนอู ต่อมาเม่ือย้ายพระนครหลวงไปยังฝ่ังตะวันออกของแม่นํา้
เจ้าพระยาในรัชกาลท่ี 1 คนจีนเหล่านีไ้ด้อพยพไปอยู่ฝ่ังพระนครแถวตลาดน้อยและ
สําเพ็ง ทําให้ผู้ คนเบาบางศาลเจ้าจึงทรุดโทรมลง ในรัชกาลท่ี 3 เจ้าพระยานิกร
บดินทร์ (กัลยาณมิตร) ได้อุทิศบ้านและซือ้ท่ีดินเพิ่มเพ่ือสร้างวดักัลยาณมิตร เป็น
เวลาเดียวกับชาวจีนฮกเกีย้นจากต.เจียงจิวและจวัจิว (ต้นตระกลูตนัติเวชกุลและสิ
มะเสถียร) ได้มาไหว้ท่ีศาลเจ้าและเห็นว่าทรุดโทรมจึงร่วมกนัซ่อมแซมและสร้างศาล
เจ้าใหม่ ณ ตําแหน่งเดิม โดยก่อสร้างเพียงศาลเจ้าหลังเดียวและอัญเชิญเจ้าแม่
กวนอิมมาเป็นประธานพร้อมระฆงัหลอ่สําริดจากประเทศจีน  

ข้อสังเกต แตเ่ดิมตลิ่งของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมอยู่ท่ีนี ้และท่ีดินบริเวณวดักลัยาณมิตรเป็น
แม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์และสมเด็จกรม
พระยาดํารงราชานภุาพทรงมีพระวินิจฉัยท่ีน่าสนใจว่า “ท่ีเรียกว่ากุฎีจีนนัน้มีตวักุฎี
จีนจริง และเป็นของสําคญัในโบราณคดี...หม่อมฉนัเท่ียวดวูดักลัยาณมิตรไปถึงเขต
วดัทางด้านใต้ท่ีริมคลองกุฎีจีน แลดขู้ามฟากมีคลอง ไปเห็นศาลเจ้าจีนขนาดใหญ่
อยู่ทางฝ่ังโน้น ห่างลับแม่นํา้เข้าไปสัก 2 เส้น ยังบริบูรณ์ดีอยู่เหมือนยังจะมีผู้ คน 
หม่อมฉันไปถามคนท่ีไปด้วยว่าน่ีศาลเจ้าอะไร เขาบอกว่าศาลเจ้ากฎีุจีน หม่อมฉัน
สงัเกตดศูาลเจ้านัน้สร้างหนัหน้าแปรไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้คิดก็หผูึง่ ด้วยรู้
ได้ว่าศาลเจ้านัน้พวกจีนคงสร้างแต่เม่ือท่ีตรงนัน้เปนหวัแหลมแม่นํา้เลีย้วเหมือนท่ี
สร้างในท่ีอ่ืนๆ เช่นกัน คือ สร้างเม่ือสายแม่นํา้เจ้าพระยาไปยงัคลองบางกอกใหญ่ 
เวลาตรงวดักลัยายงัคงเป็นแม่นํา้ ในสมยัเม่ือแรกหริอก่อนขดุคลองลดับางกอก ครัง้
รัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช คลองกุฎีจีนเป็นคลองฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้
เจ้าพระยาในสมยันัน้ แตต่รงท่ีสร้างวดักลัยาณมิตรเห็นจะตืน้เขินจนเก่า คลองกฎีุ 
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ตารางท่ี 17 ศาสนสถานอ่ืนๆ ท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
      ในสมยัธนบรีุ (พ.ศ.2310 - 2325) (ตอ่) 
ข้อสังเกต จีนมาแต่ปลายสมัยอยุธยาแล้ว..เม่ือพระเจ้ากรุงธนบุรีตัง้เมืองธนบุรีเป็นราชธานี 

รวบรวมผู้คนท่ีแตกฉานกระจดักระจายให้มาอยูท่ี่กรุงธนฯ จงึโปรดให้พวกจีนชาว178 
หลักฐานสาํคัญ ศาลเจ้าหลังเดียวอยู่ในชุมชนกุฎีจีน ติดริมแม่นํา้เจ้าพระยาต้องเดินเข้าจากวัด

กลัยาณมิตร 
อายุสมัย ธนบรีุ 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                 
178 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, สาส์นสมเดจ็ 

เล่ม 21 (นครหลวง กรุงเทพฯ ธนบรีุ : องค์การค้าของครุุสภา, 2515), 128-130. 
 

ศาลเจ้าเทียนอนัเก๋งในปัจจบุนั 
 

ศาลเจ้าเทียนอนัเก๋งในปัจจบุนั 
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ตารางท่ี 17 ศาสนสถานอ่ืนๆ ท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
      ในสมยัธนบรีุ (พ.ศ.2310 - 2325) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (5.2) วัดซางตาครู้ส 
ช่ือเดมิ วดัมหากางเขน 
ที่ตัง้ ซอยกฎีุจีน แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 661508 Y1529359 
ประวัต ิ สร้างขึน้ในปีพ.ศ.2312 โดยบาทหลวงชาวฝร่ังเศส ชาคกอรร์ (Jacque Corre) ท่าน

ได้รวบรวมชาวคริสต์ท่ีรวมกนัอยู่ใกล้ป้อมบางกอกและจากท่ีอ่ืนๆ สว่นใหญ่เป็นชาว

โปรตุเกส โดยพระเจ้ากรุงธนบุรีได้พระราชทานท่ีดินและเงินสําหรับสร้างวัด179 

บริเวณเหนือหมู่บ้านของพวกเข้ารีตชาวโปรตุเกสใกล้ป้อมธนบุรีเป็นท่ีตัง้วัด180 
ขณะท่ีวดัซางตาครู้สเป็นเพียงโรงเพิงเตีย้ๆ ต่อมาวดัไม่ได้รับการสนบัสนนุจากทาง
ราชการและคริสตจกัรประกอบกบัปัญหาภายใน ทําให้สภาพของวดัซางตาครู้สตาม
บนัทึกของสงัฆราชปาลเลอกัวซ์ (PALLEGOIX) คือ “...คงเหลือแต่ยกพืน้เตีย้ๆ ซึ่ง
ชืน้และเหม็นอับ และท่ีดูเหมือนว่าจะเป็นแท่นบูชานัน้ ก็ได้กลายเป็นดงงูเห่าและ

สัตว์เลือ้ยคลานเสียแล้ว181 สังฆราชปาลเลอกัวซ์ได้สถาปนาวัดขึน้ใหม่ในปีพ.ศ.
2377 ตัง้ช่ือวดัเป็นภาษาโปรตเุกสว่า Santacruz ในปีพ.ศ.2456 ตวัอาคารถกูรือ้ลง
และสร้างขึน้ใหม่ในปีตอ่มาเป็นอาคารแบบสถาปัตยกรรมอิตาเลียนนีโอคลาสสคิ  

อายุสมัย ธนบรีุ 
ภาพประกอบ 

 
 

 

                                                                                 
179 ประชุมพงศาวดาร เล่ม 23 ภาคที่ 39 จดหมายเหตุคณะบาทหลวงฝร่ังเศสในแผ่นดนิพระเจ้า

เอกทศัน์ กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสนิทร์ตอนต้น (พระนคร : องค์การค้าของครุุสภา, 2511), 87-89. 
180 เร่ืองเดียวกนั, 67. 
181 มองเซนญอร์ ปาเลกวัซ์, เร่ืองกรุงสยาม, แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบตุร (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์ก้าวหน้า, 

2520) , 800.  

วดัซางตาครู้สในปัจจบุนั 
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2.5 ร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบ ที่กําหนดอายุได้อยู่
ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325 - 2394) 

(1) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทกาํแพงเมือง ป้อมปราการ 

ไมป่รากฏร่องรอยหลกัฐานใดๆ ท่ีมีการสร้างกําแพงเมืองป้อมปราการขึน้ใหม ่
(2) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทพระราชวัง วัง บ้านขุนนาง 
 (2.8) พระราชวังบวรสถานพิมุข (พระราชวังหลัง) ตัง้อยู่ท่ีตําบลสวนลิน้จ่ี 

ปัจจุบนั คือ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ภายหลงัจากท่ีสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรม
หลวงอนุรักษ์เทเวศน์ พระโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสดุาวดี
ได้รับสถาปนาเป็นกรมพระราชวงับวรสถานพิมขุ (กรมพระราชวงัหลงั) ทรงตัง้พระราชวงั ณ พระ
นิเวศน์เดิมท่ีด้านเหนือของตําบลสวนมงัคดุ182 คือวงัสวนลิน้จ่ีของพระองค์ ในตํานานวงัเก่า โดย 
สมเดจ็พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพทรงนิพนธ์ถึงพระราชวงัหลงัไว้วา่ 

 
พระราชวังหลังสร้างท่ีตําบลสวนลิน้จ่ี (คือ ตรงท่ีตัง้โรงศิริราชพยาบาลบัดนี)้ 

ตัง้แต่กรมพระราชวังหลังดํารงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวง
อนุรักษ์เทเวศร์ ด้วยท่ีตรงนัน้มีป้อมปราการเป็นมุมเมืองมาแต่ครัง้ธนบุรี จึงเป็นท่ีสําคญั
สําหรับป้องกันพระนครทางฝ่ังตะวนัตก มาสถาปนาเป็นพระราชวงัหลงัต่อชัน้หลงั แต่จะ
ก่อสร้างแปลกกบัวงัเจ้านายตา่งกรมแตอ่ยา่งใดบ้าง ไม่ปรากฎสิง่สําคญัเหลืออยู ่สืบก็ไม่ได้

ความ183 

 
 ในตอนปลายของรัชกาลท่ี 1 เม่ือกรมพระราชวงัหลงัเสด็จทิวงคตแล้ว พระราชวงั

หลงัถกูแบ่งออกเป็น 4 วงั ให้กบัพระชายาและพระโอรสสามพระองค์ในกรมพระราชหลงั ซึ่งล้วน
แต่ประสูติสมยักรุงธนบุรี ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ทุกพระองค์ล้วนเป็นกําลงัรบทัพจับศึกสําคญัช่วย
ราชการแผน่ดนิมาโดยตลอด ได้แก่ วงัเดมิ บริเวณพระราชมณเฑียรสถานเดมิ มีพระอคัรชายาทอง
หรือเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “เจ้าครอกข้างใน” ประทบัอยูก่บัพระองค์เจ้าหญิงกระจบัและพระองค์เจ้า
หญิงจงกลซึง่เป็นพระธิดา ส่วนทิศใต้ของพระราชวงัเป็นท่ีตัง้วงัของโอรสทัง้ 3 พระองค์ ได้แก่ วงั
เหนือ เรียกกนัวา่ วงัน้อย เป็นท่ีประทบัของกรมหม่ืนเสนีบริรักษ์ (พระองค์เจ้าชายแตง) ตอ่มาเล่ือน
เป็นกรมหลวงในรัชกาลท่ี 3 (ต้นราชสกลุ เสนีวงศ์)  วงักลาง เป็นท่ีประทบัของกรมหม่ืนนเรศร์โยธี 
(พระองค์เจ้าชายบวั) ไม่มีพระโอรสธิดา วงัใต้  เรียกกนัว่า วงัใหญ่ เป็นท่ีประทบัของกรมหม่ืนนรา
                                                                                 

182 สมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เร่ืองตาํนานวังเก่า, 17. 
183 เร่ืองเดียวกนั, 11. 
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เทเวศร์  (พระองค์เจ้าชายปาน) (ต้นราชสกลุ ปาลกะวงศ์) พระราชวงัหลงัร้างลงเม่ือเจ้านายในวงั
ได้สิน้พระชนม์ลง และตอ่มาไม่มีกําลงัดแูล จึงปลอ่ยให้ร้าง โดยรอบๆ เป็นท่ีอยู่ของสกลุเสนีย์วงศ์
หรือปาลกะวงศ์ ท่ีเหลือกลายเป็นท่ีดินของราษฎร ในปัจจุบนัพืน้ท่ีพระราชวงับริเวณวงัเดิมเป็น
สถานีรถไฟธนบรีุ (เดมิ) (หรือพืน้ท่ีของโรงพยาบาลศิริราชในปัจจบุนั) สว่นวงัทางด้านใต้ทัง้สามวงั
เป็นท่ีตัง้ของโรงพยาบาลศิริราช จากแผนท่ีกรุงเทพฯ ปีพ.ศ.2439 ได้เห็นร่องรอยขอบเขตของวงั
หลงั มีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนานไปกบัแม่นํา้เจ้าพระยา โดยท่ีหวัมมุของกําแพงวงัด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือมีป้อมติดกําแพงช่ือป้อมพระราชวงัหลงั ตามปรากฏช่ือตําบลน่าป้อม
พระราชวงัหลงั 

 
 

 
 
 
 
 
 
แผนท่ีท่ี 20 แผนท่ีกรุงเทพฯ พ.ศ. 2439  แสดงสภาพพืน้ท่ีท่ีมีบ้านเรือน พระราชวงับวรสถานพิมขุ 
โรงศิริราชพยาบาล วงัพระเจ้าเชียงใหม่ตัง้อยู่ใกล้กนั โดยกําแพงพระราชวงัหลงัมีผงัเกือบเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า โดยท่ีหวัมุมกําแพงด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ มีลกัษณะเป็นป้อมปราการอยู ่
ภาพถ่ายทางอากาศในสมยัปัจจบุนั  

 
(3) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทวัด 
ได้แก่ วดัสวุรรณ วดัทองเพลง วดัโพธิเรียง วดัตะล่อม วดันิมมานรดี วดัใหม่ยายแป้น 

วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม วัดเปาโรหิตย์ วัดคฤหบดี วัดฉิมทายกาวาส วัดวิเศษการ วัด
กลัยาณมิตร วดัประยรุวงศ์ษาวาส วดัอนงคาราม วดัเวฬรุาชิน วดับางสะแกใน วดัชยัฉิมพลี วดั
ประดูฉิ่มพลี วดัสวนสวรรค์ 

(4) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทมัสยดิและชุมชนมุสลิม 
มสัยิดในนิกายชุนนะห์ ได้แก่ มสัยิดกูวติลอิสลามหรือตึกแดง/กุฎีแดง พืน้ท่ีของชุมชน

อินเดีย เปอร์เซีย มลายูท่ีมีความสามารถในการทํานากและค้าขาย และมัสยิดในนิกายชีอะห์ 
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ได้แก่ กฎีุเจริญพาศน์หรือกฎีุกลาง/กฎีุลา่ง เป็นกฎีุของชาวเปอร์เซียกลุม่แรกหลงัจากอพยพคราว
สงครามเสียกรุงครัง้ท่ี 2 จากกรุงศรีอยธุยามาอยู่ธนบรีุ กฎีุปลายนาหรือมสัยิดดิสฟัลลาห์ มสัลิมท่ี
มีอิหมา่มอาศยัอยูเ่ทา่นัน้  

(5) ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์โบราณคดปีระเภทศาสนสถานในศาสนาอ่ืนๆ 
ไมป่รากฏร่องรอยหลกัฐานใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัศาสนสถานอ่ืนๆ ท่ีสําคญัในช่วงเวลานี ้ 
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แผนที่ที่ 21 ตําแหน่งที่ตัง้ของร่องรอยหลกัฐานตา่งๆ ในธนบรุี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์ 

พระราชวัง วัง วังเจ้านาย 
(2.8) พระราชวงัหลงั 
 
วัด 
(3.136) วดัสวุรรณ 
(3.137) วดัทองเพลง 
(3.138) วดัโพธิเรียง 
(3.139) วดัตะลอ่ม 
(3.140) วดันิมมานรดี 
(3.141) วดัใหมย่ายแป้น 
(3.142) วดัจตรุมิตรประดษิฐาราม 
(3.143) วดัเปาโรหิตย์ 
(3.144) วดัคฤหบดี 
(3.145) วดัฉิมทายกาวาส  
(3.146) วดัวิเศษการ 
(3.147) วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร 
(3.148) วดัประยรุวงศ์ษาวาสวรวิหาร  
(3.149) วดัอนงคาราม 
(3.150) วดัเวฬรุาชิน  
(3.151) วดัชยัฉิมพลี 
(3.152) วดัประดูฉ่ิมพลี 
(3.153) วดัสวนสวรรค์  

มัสยดิ 
(4.7) กฎุีเจริญพาศน์ 
(4.8) มสัยิดดสิฟัลลาห์ 
(4.9) มสัยิดกวูตลิอิสลาม 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) 
ช่ือแหล่ง  (3.136) วัดสุวรรณ 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองวดัทองเพลง แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน 
พกัิด 47N X 662300 Y1517724 
ประวัต ิ -เป็นวดัโบราณในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ตามประวตัิวดักล่าวว่าแถววัดนีเ้ป็นทุ่งนา

และสวนผลไม้ สว่นช่ือวดัทองเพลงในเน่ืองจากว่ามีอบุาสกช่ือนายทอง เป็นนกัร้อง
เพลงพืน้บ้าน มีความศรัทธาในพระพทุธศาสนา ได้นิมนต์พระภิกษุมาจําและนําเงิน
ท่ีได้จากการร้องเพลงมาบรูณปฏิสงัขรณ์วดัอีกด้วย ภายหลงัจึงได้เปล่ียนช่ือเป็นวดั
ทองเพลงอยา่งในปัจจบุนั 

ข้อสังเกต ไม่ปรากฏสิง่ก่อสร้างใดท่ีบง่บอกถึงความเก่าแก่ของวดั  
หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถ ขนาด 5 ห้อง 
อายุสมัย ต้นรัตนโกสนิทร์ 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.137) วัดทองเพลง 
ช่ือเดมิ วดัทองเพลง 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองชกัพระ แขวงคลองชกัพระ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 663149 Y1517725 
ประวัต ิ -ว่ากันว่าชาวจีนผู้สร้างวดัในรัชกาลท่ี 1 ได้อัญเชิญพระประธานในพระอุโบสถมา

จากสโุขทยัเพ่ือนํามาประดษิฐานตัง้แตค่รัง้สร้างวดั 
ข้อสังเกต ไม่ปรากฏสิ่งก่อสร้างใดท่ีบ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัด เข้าใจว่าคราวสร้างถนน

เจริญนคร ซึ่งเป็นถนนทางเข้าวัดในปัจจุบัน  ด้านหน้าของวัดท่ีติดริมแม่นํา้
เจ้าพระยาคงโดนตดัผ่าน เน่ืองจากสงัเกตได้ว่าปัจจบุนัทางเข้าวดัอยู่ชิดติดกบัพระ
อโุบสถพระวิหารมาก 

หลักฐานสาํคัญ -พระอโุบสถ ตัง้ขนานกบัพระวิหาร 
อายุสมัย รัชกาลท่ี 1 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.138) วัดโพธ์ิเรียง 
ช่ือเดมิ วดัโพธิ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองมอญฝ่ังเหนือ แขวงบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 659175 Y1519896 
ประวัต ิ -เป็นวดัโบราณในสมยัต้นรัตนโกสนิทร์ ไม่ปรากฎประวตักิารสร้าง 
ข้อสังเกต ไม่ปรากฏสิ่งก่อสร้างใดท่ีบ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวดั ในวดัมีเนินดินบริเวณด้านท่ี

ตดิกบัคลองมอญ 
หลักฐานสาํคัญ ทางด้านหน้าวัดด้านท่ีติดกับคลองและศาลาท่านํา้ ปัจจุบนัรกร้างเป็นเนินสูงและ

เส่ือมโทรม ยงัปรากฎพระเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสองตัง้เดน่อยูส่ององค์ 
อายุสมัย ต้นรัตนโกสนิทร์ 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

สภาพพืน้ท่ีด้านหน้าด้านท่ีติดคลองมอญ 

พระเจดีย์ยอ่มมุด้านหน้าท่ีติดกบัคลองมอญ 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.139) วัดตะล่อม 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางเชือกหนงั แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 654405 Y1519652 
ประวัต ิ -เป็นวดัโบราณในสมยัต้นรัตนโกสนิทร์ ไม่ปรากฎประวตักิารสร้าง 
ข้อสังเกต พืน้ภายในพระอโุบสถมีระดบัท่ีต่ํามาก นํา้ทว่มเข้าถึงเกือบทกุปี 
หลักฐานสาํคัญ พระวิหาร (พระอโุบสถเดิม) ตัง้ขนานกบัลํานํา้ ต่างจากอาคารในละแวกใกล้เคียงท่ี

หนัหน้าสูค่ลอง น ณ ปากนํา้สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นวดัท่ีสร้างในรัชกาลท่ี 1 รูปแบบ

ของพระอโุบสถเป็นแบบรัชกาลท่ี 1184 
อายุสมัย ต้นรัตนโกสนิทร์ 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 

 

                                                                                 
184 น ณ ปากนํา้, ศลิปกรรมในบางกอก, 106.  

สภาพพืน้ท่ีด้านหน้าด้านท่ีติดคลองมอญ 

ถดัจากพระวิหารเป็นพระอโุบสถท่ีสร้างใหม่ 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.140) วัดนิมมานรด ี
ช่ือเดมิ วดับางแค 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองภาษีเจริญ ปากคลองราชมนตรี แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 654279 Y1515964 
ประวัต ิ -เป็นวดัโบราณในสมัยรัชกาลท่ี 1 ต่อมาได้ทรุดโทรมลง ในรัชกาลท่ี 5 สมภารแจ้ง 

จากวัดระฆงัโฆษิตารามได้ย้ายมาปกครองวัด โดยมีขุนตาล วโนชากร (น่ิม) และ
ภรรยาช่ือ ดี มาทําการปฎิสงัขรณ์วดัขึน้ใหม่ทัง้หมด เม่ือได้รับการบรูณะปฎิสงัขรณ์
เรียบร้อยแล้ว จงึไดเ่ปล่ียนนามเป็นวดันิมมานรดี ในปีพ.ศ.2422  

ข้อสังเกต ไม่ปรากฏสิง่ก่อสร้างใดท่ีบง่บอกถึงความเก่าแก่ของวดัถึงต้นรัตนโกสนิทร์  
วดันีส้ร้างในสมยัรัชกาลท่ี 1 และติดคลองภาษีเจริญ เพราะฉะนัน้คลองภาษเจริญ
ควรมีมาอยูก่่อนแล้ว แตอ่าจเป็นคลองเลก็สายสัน้ๆ ก่อนขดุลอกคลองและขดุให้ยาว
ขึน้ในรัชกาลท่ี 4 

หลักฐานสาํคัญ พระอโุบสถสร้างขึน้ใหม่ปีพ.ศ. 2512 บนตําแหน่งพระอโุบสถเดิม พระเจดีย์ทรงกลม
แบบต้นรัตนโกสนิทร์อยูท่างด้านหลงัพระอโุบสถ พระอโุบสถหนัหน้าสูค่ลอง 

อายุสมัย รัชกาลท่ี 1 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 

พระอโุบสถ 

พระเจดีย์กลมด้านหลงัพระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.141) วัดใหม่ยายแป้น 
ช่ือเดมิ วดัใหม ่
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกน้อย แขวงบางขนุนนท์ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 689376  Y1522297 
ประวัต ิ -ไม่ปรากฏว่าสร้างเม่ือใด เล่ากันว่าสร้างในสมัยรัชกาลท่ี 2 โดยยายแป้นเป็นผู้

บริจาคท่ีดนิและสร้างวดั ระฆงัมีจารึกเก่าแก่วา่สร้างพ.ศ.2492 
ข้อสังเกต เป็นวัดขนาดเล็กท่ีถูกปฏิสังขรณ์ใหม่ ไม่ปรากฎสิ่งก่อสร้างแสดงความเก่าแก่ใน

รัชกาลท่ี 2 
หลักฐานสาํคัญ พระอโุบสถแบบรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นไป 
อายุสมัย รัชกาลท่ี 2 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.142) วัดจตุรมิตรประดษิฐาราม 
ช่ือเดมิ วดัสามจีน 
ที่ตัง้ อยูริ่มคลองบางย่ีขนั แขวงบางย่ีขนั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 661337  Y152255 
ประวัต ิ สร้างในรัชกาลท่ี 2 เดิมช่ือวดัส่ีจีน เน่ืองจากชาวจีนส่ีพ่ีน้องร่วมกันสร้างวดัมา แต่

ชาวบ้านนิยมเรียกวา่วดัสามจีน 
ข้อสังเกต อยูต่รงข้ามวดัพระยาศริิไอยสวรรค์ ใกล้วดัดาวดงึษาราม ซึง่เป็นวดัโบราณ 
หลักฐานสาํคัญ พระอโุบสถ ขนาด 3 ห้องมีลกัษณะศลิปกรรมแบบจีน มีเสาพาไล ใช้ใบเสมาแบบตดิ

ผนงั พระประธานเคยประดิษฐานท่ีวดันีก่้อนท่ีจะถกูย้ายไปประดิษฐานท่ีริมระเบียง
พระอโุบสถวดัเบญจมบพิตรดสุติวนาราม 

อายุสมัย รัชกาลท่ี 2 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.143) วัดเปาโรหติย์ 
ช่ือเดมิ วดัเกาะ 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางจาก แขวงบางพลดั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 661586  Y1523972 
ประวัต ิ ตามประวตัวิดั ระบวุา่วดันีส้ร้างราว พ.ศ.2367 ในรัชกาลท่ี 3 สนันิษฐานวา่ผู้สร้างคง

เป็นต้นตระกลูพระยามหาราชครูปโุรหิตาจารย์ (บญุรอด เปาโรหิตย์) สายสกลุเปา
โรหิตย์ได้อปุถมัภ์บรูณะสืบมาจนปัจจบุนั 

ข้อสังเกต เดมิช่ือวดัเกาะ เน่ืองจากวดัเคยมีคนํูา้ล้อมรอบมีสภาพเป็นเกาะ 
หลักฐานสาํคัญ ปัจจุบัน พระอุโบสถขนาด 3 ห้องแบบรัชกาลท่ี 3 ด้านหน้านอกกําแพงแก้วมีพระ

เจดีย์ทรงปรางค์และเจดีย์ยอ่มมุไม้สบิสองตัง้อยู ่
อายุสมัย รัชกาลท่ี 3 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถมีพระปรางค์ตัง้อยูท่างด้านหน้า 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.144) วัดคฤหบด ี
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มแม่นํา้เจ้าพระยา แขวงบางย่ีขนั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 661775 Y1522994 
ประวัต ิ วดันีเ้ป็นท่ีตัง้บ้านเดิมของพระราชมนตรีบริรักษ์ (ภู่) ข้าราชการในกรมพระคลงัมหา

สมบตัใินสมยัรัชกาลท่ี 3 ได้อทิุศให้สร้างขึน้เป็นวดั ถวายเป็นพระอารามหลวง ได้รับ

พระราชทานนามว่า วดัคฤหบดี185 พร้อมทัง้พระราชทานพระประธาน ปางมารวิชยั
คือ พระแซกดํา 

ข้อสังเกต ตัง้อยูใ่กล้กบัวดัสวนสวรรค์ ซึง่เป็นวดัร้างและใกล้กบัชมุชนบางย่ีขนั ใกล้วงับางย่ีขนั 
ซึง่เป็นชมุชนลาวท่ีอพยพมาแตต้่นรัตนโกสนิทร์ 

หลักฐานสาํคัญ พระอโุบสถและพระวิหารแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 พระเจดีย์กลมย่อมมุไม้สิบ
สองตัง้อยูด้่านหน้าวดั 

อายุสมัย รัชกาลท่ี 3 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 

 

                                                                                 
185  กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตแุหง่ชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสนิทร์, 396. 

พระอโุบสถแบบพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 3 

พระเจดีย์กลมย่อมมุไม้สบิสอง 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.145) วัดฉิมทายกาวาส 
ช่ือเดมิ วดัเจ๊สวัฉิม 
ที่ตัง้ ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 659861 Y1520919 
ประวัต ิ -ไม่ปรากฎประวตัิการสร้าง พระประธานในพระอุโบสถจารึกไว้ว่าสร้างปีพ.ศ.2380 

ซึ่งอาจจะสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 3 เรียกกว่าวดัเจ๊สวัฉิม ต่อมาได้รับเปล่ียนนามวดั 
เป็นวดัฉิมทายิกาส ในปีพ.ศ.2482 

ข้อสังเกต ไม่ปรากฏหลกัฐานทางศิลปกรรมท่ีเก่ากว่ารัชกาลท่ี 3 แตจ่ากรูปทรงของพระอโุฐสถ
มีลกัษณะคล้ายกบัพระอโุฐสถสมยัอยธุยาอยู ่

หลักฐานสาํคัญ พระอโุบสถสร้างเลียนแบบศิลปะจีน อาจเป็นพระอโุบสถมีมาแตเ่ดิมแล้วปฏิสงัขรณ์
ใหม่ก็เป็นได้ 

อายุสมัย รัชกาลท่ี 3 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.146) วัดเศษการ 
ช่ือเดมิ วดัหม่ืนรักษ์ 
ที่ตัง้ ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหลอ่ เขตบางกอกน้อย 
พกัิด 47N X 660293 Y1521258 
ประวัต ิ -ตามประวตัิของวดักลา่วว่าสร้างประมาณ พ.ศ. 2393 ช่ือวดัวิเศษอาวาส โดยหม่ืน

วิเศษ (รักษ์) ข้าราชการในสมยัรัชกาลท่ี 3 มีตําแหน่งเป็นผู้จดัแจงพระท่ีทรงเสวย 
คนนิยมเรียกท่านว่า "หม่ืนรักษ์" จึงได้เรียกขนานนามวดันีว้่า "วดัหม่ืนรักษ์" ตามช่ือ
ผู้สร้าง ตอ่มารัชกาลท่ี 4 ได้ทรงแปลงวดัใหม่เป็น "วดัวิเศษการ" 

ข้อสังเกต วดัตัง้อยูใ่กล้และอยูด้่านนอกคลองคเูมืองเดมิธนบรีุ 
หลักฐานสาํคัญ พระอุโบสถต้องคู่กับพระวิหาร พระอุโบสถสร้างตามแบบศิลปะจีนมีลายตกแต่ง

ดอกไม้ด้านหลงัพระอโุบสถ พระวิหารเป็นแบบทรงไทยประเพณี 
อายุสมัย รัชกาลท่ี 3 
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 

 
 

พระอโุบสถและพระวิหาร 

ลวดลายประดบัรูปต้นไม้ด้านหน้าหลงัพระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.147) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวหิาร 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มแม่นํา้เจ้าพระยา แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 661237 Y1519457 
ประวัต ิ -เจ้าพระยานิกรบดนิทร์ (โต กลัยาณมิตร) เม่ือครัง้เป็นพระราชาสภุาวดี เจ้ากรมพระ

ยาสุรัสวดีกลาง ได้อุทิศท่ีดินและซือ้บ้านข้าราชการและบ้านเจ๊สัว เจ้าภาษีนาย

อาการอ่ืนๆ เพ่ือสร้างวดัขึน้ในปีพ.ศ.2467 ในรัชกาลท่ี 3186 ซึ่งเดิมเรียกว่าหมู่บ้าน
กุฎีจีน แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่าวัดกัลยาณมิตร 
รัชกาลท่ี 3 ทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานในพระวิหาร ซึ่งต่อมาได้รับ

พระราชทานนามในรัชกาลท่ี 4 ว่า พระพทุธไตรรัตนนายก187 นอกจากนัน้พระองค์
ทรงสร้างหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติขึน้ตรงท่ีจอดแพประทับของกรม
สมเด็จพระศรีสุดารักษ์ ต่อมาในรัชกาลเดียวกัน พระยารัตนบดินทร (รอด) บุตร
เจ้าพระยานิกรบดนิทร์ปฏิสงัขรณ์  

ข้อสังเกต พืน้ท่ีของวดักลัยาณมิตรน่าจะเป็นพืน้ท่ีดนิงอกมาภายหลงัขดุคลองลดับางกอก  
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถแบบไทยประเพณีในรัชกาลท่ี 3 ภายในมีภาพจิตรกรรมฝีมือช่างใน

รัชกาลท่ี 3 พระวิหารหลวง ภายในประดิษฐานพระพทุธไตรรัตนายก หรือ หลวงพ่อ
โต ()ซําปอกง ซําปอฮดุ) พระวิหารเล็ก รูปทรงเดียวกบัพระอโุบสถ อาคารทัง้สาม
หลงัหนัหน้าสูแ่ม่นํา้เจ้าพระยาทางด้านทิศตะวนัออก 

อายุสมัย รัชกาลท่ี 3 
ภาพประกอบ 

 
 

                                                                                 
186 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศ์ฯ (ขาํ บุนนาค), 

171 
187 เร่ืองเดียวกนั, 393. 

หน้าพระวิหารหลวง วดักลัยาณมิตร 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.148) วัดประยุรสงศืษาวาสวรวหิาร 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 661716 Y1519149 
ประวัต ิ -สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์สร้างเม่ือครัง้ยังเป็นเจ้าพระยาพระคลงัว่า

ท่ีสมหุกลาโหมในรัชกาลท่ี 3188 โดยอทิุศสวนกาแฟให้สร้างวดันีเ้ม่ือปีพ.ศ.2371 แล้ว
ถวายเป็นพระอารามหลวงในปีพ.ศ.2375 ชาวตะวันตกนิยมเรียกว่าวัดพระคลัง 
ชาวบ้านเรียกวดัรัว้เหล็ก เน่ืองจากมีรัว้เหล็กทําเป็นรูปอาวธุเป็นกําแพงวดับางตอน 
ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ เจ้าพระยาสรุวงศ์ไวยวฒัน์ เจ้าพระยา
ภาสกรวงศ์ เจ้าพระเจ้าสรุวงศ์วฒันศกัดิไ์ด้ปฏิสงัขรณ์  

ข้อสังเกต อยูต่ดิกบักบัวดัซางตาครู้ส และใกล้กบัวดัอ่ืนๆ ของสายสกลุบนุนาค 
หลักฐานสาํคัญ พระอโุบสถแบบไทยประเพณี รัชกาลท่ี 3 ปฎิสงัขรณ์ในรัชกาลท่ี 4 และ 5 พระวิหาร

ตัง้ขนานกับพระอุโบสถ พระเจดีย์กลมบรรจุอัฐิของสกุลบุนนาค ตู้ลายรดนํา้ ฝีมือ
ช่างในรัชกาลท่ี 3 

อายุสมัย รัชกาลท่ี 3 
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
188  เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2, 171. 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.149) วัดอนงคาราม 
ช่ือเดมิ วดัน้อยแถมขํา 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองสมเดจ็เจ้าพระยา ฝ่ังใกล้แยกแม่นํา้เจ้าพระยา ถนนสมเดจ็เจ้าพระยา 

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา เขตคลองสาน 
พกัิด 47N X 661975 Y1518797 
ประวัต ิ เดิมช่ือวดัน้อยขําแถม ซึ่งเป็นช่ือของท่านผู้หญิงน้อยในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา

พิชยัญาต ิสร้างขึน้คูก่บัวดัพิชยัญาตกิารามแล้วถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาล

ท่ี 3189 ตอ่มาเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา) มาปฏิสงัขรณ์วดันี ้ช่ือท่ีปรากฏในพระราช
พงศาวดารรัชกาลท่ี 3 คือวดัอนงค์นิกายาราม ต่อมาในรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัพระราชทานนามใหม่วา่วดัอนงคาราม 

ข้อสังเกต อยูต่ดิกบักบัวดัพิชยญาตกิาราม เพียงข้ามฝ่ังคลอง  
หลักฐานสาํคัญ -พระอุโบสถ หันหน้าทางทิศเหนือ รูปทรงแบบประเพณีนิยม ขนาด 5 ห้อง แบบ

รัชกาลท่ี 3  ภายในประดษิฐานพระพทุธรูปมารวิชยั  
-พระวิหาร รูปทรงแบบประเพณีนิยม ขนาด 5 ห้อง แบบรัชกาลท่ี 3 ประดิษฐานพระ
จลุนาค (พระสมยัสโุขทยั ปางมารวิชยั) และพระพทุธมงัคโล (พระพทุธรูปทรงเคร่ือง
ปางสมาธิ) 
-พระมณฑป ตัง้อยูข้่างพระวิหาร 2 หลงั ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน์ และพระพทุธ
บาทจําลอง 

อายุสมัย รัชกาลท่ี 3  
ภาพประกอบ 

 
 
 

                                                                                 
189  เร่ืองเดียวกนั. 

พระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.150) วัดเวฬุราชิน 
ช่ือเดมิ วดัใหม่ท้องคุ้ง 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกใหญ่ แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบรีุ 
พกัิด 47N X 660647 Y1517912 
ประวัต ิ -เดมิเรียกวดัใหม่ท้องคุ้ง เจ้าพระยาพลเทพ (เอ่ียม ชโูต) สร้างขึน้ในปลายรัชกาลท่ี 3 

โดยนําเงินค่าภาษีไม้สีสกุท่ีท่านเป็นเจ้าภาษีรับสมัปทานผกูขาดการเก็บมาใช้สร้าง
วดั เดิมเรียกวดันีว้่า วดัใหม่ท้องคุ้ง ตามสภาพภมิูศาสตร์ท่ีตัง้วดัท่ีเป็นคุ้งนํา้ใหญ่ใน
คลองบางกอกใหญ่ ในรัชกาลท่ี  4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานนามวา่ วดัเวฬรุาชิน หมายถึงวดัท่ีสร้างจากภาษีไม้ไผข่องพระราชา 

ข้อสังเกต สิง่ก่อสร้างทัง้หมดของวดัหนัหน้าสูค่ลองบางกอกใหญ่ 
หลักฐานสาํคัญ พระอโุบสถแบบประเพณีนิยม รัชกาลท่ี 3 น่าสนใจคือ ท่ีมมุกําแพงแก้วมีวิหารน้อย

ประดษิฐานอยูท่ี่มมุทัง้ส่ี พระวิหารน้อยมีลกัษณะหรือสร้างเลียนแบบอยธุยา              
อายุสมัย รัชกาลท่ี 3  
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 

พระอโุบสถ 

พระวิหารน้อยตัง้อยูท่ี่มมุของกําแพงแก้วทัง้ส่ี 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.151) วัดชัยฉิมพลี 
ช่ือเดมิ - 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 
พกัิด 47N X 654877 Y1518803 
ประวัต ิ ตามประวตัิของวดัเล่ากนัว่า พระยาสีหราชเดโชชยั และคณุหญิงงิว้ ผู้ เป็นภรรยาได้

ดําเนินการสร้างวดัขึน้ เม่ือประมาณ ปี พ.ศ.2389 โดยการบริจาคท่ีดิน 50 ไร่ เป็นท่ี
สร้างวดั ครัน้แล้วได้ขนานนามว่าวดัชยัฉิมพลีเพ่ือเป็นเกียรติอนสุรณ์ โดยใช้คําว่า 
“ชยั” และ “ฉิมพลี” ท่ีแปลวา่ "ไม้งิว้" ซึง่ตรงกบัช่ือภรรยา 

ข้อสังเกต พืน้ท่ีวดัมีความกว้างขวางและมีพืน้ท๋ีโล่งมาก เภายในวดัมีลานจอดรถขนาดใหญ่
และมีตลาดขนาดใหญ่ บริเวณนีเ้ป็นเคยเป็นชมุชนชาวสวน ปัจจบุนัสวนคอ่ยๆ หมด
ไปมีความเป็นเมืองมากขึน้ 

หลักฐานสาํคัญ พระอุโบสถล้อมรอบด้วยกําแพงแก้ว หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก ขนานกับคลอง 
ถกูปฏิสงัขรณ์ใหม่ เป็นพระอโุบสถ 5 ห้อง มีอาคารยอดพระปรางค์ตัง้อยู่ด้านหน้า
กําแพงแก้ว 

อายุสมัย รัชกาลท่ี 3  
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถและพระปรางค์ท่ีตัง้อยูด้่านหน้า 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.152) วัดประดู่ฉิมพลี 
ช่ือเดมิ วดัฉิมพลี 
ที่ตัง้ ตัง้อยูริ่มคลองบางกอกใหญ่ฝ่ังเหนือ แขวงทา่พระ เขตบางกอกใหญ่ 
พกัิด 47N X 658946 Y1517705 
ประวัต ิ เดิมช่ือวดัฉิมพลี อีกช่ือหนึ่งคือวดัประดู่นอก คู่กบัวดัประดู่ในทรงธรรม ปฏิสงัขรณ์

ใหม่ในรัชกาลท่ี 3 โดยพระยาศรีพิพฒันรัตนราชโกษา (สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
พิชยัญาต)ิ มาเสร็จในรัชกาลท่ี 4 

ข้อสังเกต ไม่ปรากฏร่องรอยความเก่าแก่ถึงสมยัอยธุยา ในขณะท่ีตําแหน่งท่ีตัง้ของวดัอยู่ใกล้
กบัวดัหลายๆ วดัในสมยัอยธุยาท่ีอยูใ่นละแวกใกล้เคียง 

หลักฐานสาํคัญ พระอโุบสถ ขนาด 5 ห้อง ตัง้ขนานกบัคลอง ในขณะท่ีพระวิหารสองหลงัตัง้คูก่นั หนั
หน้าสูค่ลอง  

อายุสมัย รัชกาลท่ี 3  
ภาพประกอบ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระอโุบสถ มีพระเจดีย์ระฆงักลมอยูด้่านข้าง 
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ตารางท่ี 18 วดัท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (3.153) วัดสวนสวรรค์ 
ช่ือเดมิ วดัฉิมพลี 
ที่ตัง้ ตัง้อยูใ่กล้แม่นํา้เจ้าพระยา แขวงบางย่ีขนั เขตบางพลดั 
พกัิด 47N X 661710 Y1523025 
ประวัต ิ เป็นวดัร้าง ไม่ปรากฎประวตักิารสร้าง ทราบแตเ่พียงวา่ช่ือโบสถ์สวนสวรรค์  
ข้อสังเกต ปัจจบุนัเหลือเพียงอาคารพระอโุบสถและพระปรางค์ตัง้อยู่ในชมุชนบ้านปนู ใกล้กบั

วงับางย่ีขนั สภาพแวดล้อมโดยรอบมีบ้านคนเรียงรายล้อมรอบโบราณสถาน 
หลักฐานสาํคัญ พระอุโบสถทรงสงูชลดู ขนาด 3 ห้อง ไม่มีเสาร่วมใน ใช้ผนงัในการรับนํา้หนกั ผนงั

สกดัหลงัเจาะเป็นช่องหน้าตา่งขนาดเลก็ 2 ช่องระหวา่งพระประธาน ผนงัสกดัหน้ามี
ประตทูางเข้า 1 ช่อง ภายในพบว่า ผนงัถกูเจาะเป็นช่องปลายแหลมเพ่ือวางตะคนั
หรือพระพทุธรูป  
-พระปรางค์ยอ่มมุไม้สบิหกตัง้อยูข้่างรัว้บ้านตดิกบัเสาไฟฟ้า ปัจจบุนัร้างไม่มีคนดแูล 

อายุสมัย ต้นรัตนโกสนิทร์  
ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 

พระอโุบสถ มีสภาพรกร้างอยูใ่นชมุชนบ้านปนู 

พระปรางค์ตัง้อยูด้่านหน้าพระอโุบสถ 
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ตารางท่ี 19 มสัยิดท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) 
ช่ือแหล่ง  (4.7) กุฎีเจริญพาสน์ 
ช่ือเดมิ กฎีุลา่ง 
ที่ตัง้ ถนนอิสรภาพ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
พกัิด 47N X 660784  Y1519112 
ประวัต ิ สร้างในรัชกาลท่ี 1 โดยพระยาจุฬาราชมนตรีท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (อากาหย่ี) 

กฎีุเป็นเรือนทรงมนิลาประดบัด้วยไม้ฉลแุบบขนมปังขิง ปัจจบุนัยงัเป็นท่ีประกอบพิธี
เต้นเจ้าเซ็นของชาวมสุลมินิกายชีอะฮ์ท่ีทํากนัในเดือนมฮุรัรอมของทกุๆ ปี 

ข้อสังเกต ตัง้อยูริ่มถนนเจริญพาศน์ โดยมีชมุชนอยูล้่อมรอบ 
หลักฐานสาํคัญ ตวัอาคารสร้างใหม่ ไม่ปรากฏร่องรอยของสิง่ก่อสร้างโบราณ 
อายุสมัย ต้นรัตนโกสนิทร์  
ภาพประกอบ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณทางกฎีุเจริญพาศน์ 
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ตารางท่ี 19 มสัยิดท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (4.8) มัสยดิดสิฟัลลาห์ 
ช่ือเดมิ กฎีุปลายนา/กฎุนอก 
ที่ตัง้ ถนนอิสรภาพ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 
พกัิด 47N X 660618  Y151149 
ประวัต ิ สร้างขึน้ประมาณรัชกาลท่ี 3 โดยอาดมัอาลี ชาวอินเดียจากเมืองลคัเนา โดยเป็น

ศูนย์กลางของมุสลิมชีอะห์ ปัจจุบันผู้ สืบเชือ้สายสกุลอาดัมได้สืบทอดตําแหน่ง
อิหม่ามมาโดยตลอด โดยรอบกุฎีมีแต่ครอบครัวของอิหม่ามอยู่เท่านัน้โดยไม่มีสปั
บรุุษอยู่ เน่ืองจากสถานท่ีคบัแคบ เม่ือมีศาสนพิธีจึงเดินทางเข้ามาร่วม ปัจจบุนัตวักุ
โบร์ตัง้อยู่ริมถนนอิสรภาพเยือ้งกบักฎีุเจริญพาศน์ ในขณะท่ีมสัยิดอยู่ภายใน ถดัไป
เป็นบ้านของครอบครัวอิหม่าม 

ข้อสังเกต ไม่มีอาคารมสัยิดใหญ่โตเหมือนกบัมสัยิดอ่ืนๆ และไม่มีสปับรุษอยู่เหมือนมสัยิดแห่ง
อ่ืนๆ  

หลักฐานสาํคัญ ภายในบริเวณพืน้ท่ีมสัยิดจะมีบริเวณบ้านของอิหม่าม และกโุบร์อยูเ่ทา่นัน้ 
อายุสมัย รัชกาลท่ี 3  
ภาพประกอบ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

บริเวณมสัดิสฟัลลาห์ 
และบริเวณบ้านของอิหมา่ม  
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ตารางท่ี 19 มสัยิดท่ีพบร่องรอยหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์  
      (พ.ศ.2325 - 2394) (ตอ่) 
ช่ือแหล่ง  (4.9) มัสยดิกูวตลิอิสลาม 
ช่ือเดมิ ตกึแดง/กฎีุแดง 
ที่ตัง้ ริมแม่นํา้เจ้าพระยา ซ.วดัอนงคาราม ถ.เจริญนคร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลอง

สาน  
พกัิด 47N X 662112  Y1519225 
ประวัต ิ แต่เดิมตกึแดงคือสํานกังานพระคลงัสินค้าของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชยัญาต ิ

(ทตั บนุนาค) ทา่นได้บริจาคท่ีดนิประมาณ 1 ไร่พร้อมตกึโกดงัอิฐสีแดงให้ชาวมสุลิม
นีด้้วยเห็นว่าชาวมสุลิมท่ีตัง้ถ่ินฐานบริเวณนีไ้ม่มีมสัยิดสําหรับปฏิบตัิศาสนกิจ ต้อง
เดนิทางไปท่ีมสัยิดบ้านสมเดจ็ ซึง่หนทางสมยัก่อนเต็มไปด้วยป่าสะแก บริเวณนีเ้ป็น
ชุมชนค้าขายท่ีมีชาวอินเดีย เปอร์เซีย มลายูมาตัง้แต่สมัยอยุธยาแล้ว กลุ่มชาว
มุสลิมจากเมืองสุไหงปัตตานี เป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถในการทํานากเข้ามาตัง้
รกรากตัง้แต่รัชกาลท่ี 3 และกลุ่มพ่อค้ามุสลิมจากอินเดียเข้ามาในรัชกาลท่ี 4 เปิด

ห้างในยา่นเดียวกนั190 
ข้อสังเกต เป็นพืน้ท่ีริมแม่นํา้เจ้าพระยา ต้องเดนิเข้าไปในซอยเลก็ตดิกบัพระคลงัสนิค้าเดมิ 
หลักฐานสาํคัญ อาคารมสัยิดเป็นอาคารใหม่ ฝ่ังตรงข้ามเป็นตกึพระคลงัสนิค้าเดมิ ยงัเห็นเป็นอาคาร

เก่าและร้าง 
อายุสมัย รัชกาลท่ี 3 
ภาพประกอบ 

 
 
 
 

 

                                                                                 
190 สมัภาษณ์ นาวิน ศาสนกลู หมา่มมสัยิดกวูติลอิสลาม เม่ือ 9 พฤษภาคม 2551 อ้างถงึใน อาดิสร์ อิดรีส,  

“แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัสถาปัตยกรรมมสัยิด”, 110. 

มสัยิดตกึแดง  บริเวณทางเข้ามสัยิดตกึแดง  
เป็นซอยคนเดินเข้าขนาดเลก็  
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บทที่ 6  

ธนบุรี จากการขุดค้นทางโบราณคด ี
  
1. การดาํเนินงานทางโบราณคดใีนพืน้ที่ธนบุรี 

การขดุค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นระบบในกรุงเทพมหานครเร่ิมครัง้แรกในปีพ.ศ.2537 
บนพืน้ท่ีริมแม่นํา้เจ้าพระยา ภายในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เม่ือมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มี
โครงการปรับปรุงพืน้ท่ีเพ่ือสร้างลานจอดรถใต้อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ อาคารคณะรัฐศาสตร์ 
และปรับภมูิทศัน์ นบัแต่นัน้เป็นต้นมากรมศิลปากรจึงเห็นควรให้มีการศกึษาทางโบราณคดี เม่ือมี
การก่อสร้างอาคารหรือปรับเปล่ียน ปรับปรุงพืน้ท่ีสําคญั แหลง่โบราณคดีท่ีสําคญัท่ีมีการขดุค้นใน
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ บริเวณพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)(ปัจจุบนัคือมิวเซียมสยาม) บริเวณ
พระราชวงัสราญรมย์ พืน้ท่ีกรมการค้าภายใน (เดิม) (ปัจจุบนัปรับพืน้ท่ีใช้สอยเป็นสวนนาครา
ภิรมย์) บริเวณพืน้ท่ีภายในโรงเรียนราชินี บริเวณกําแพงเมืองธนบรีุ (อนสุาวรีย์สหชาติ) ลานคน
เมือง เสาชิงช้า ป้อมพระสเุมรุ และบริเวณป้อมมหากาฬและกําแพงเมืองริมป้อมมหากาฬ ฯลฯ 

การขดุค้นทางโบราณคดีในพืน้ท่ีธนบรีุปรากฎขึน้ครัง้แรกในโครงการอนรัุกษ์และปรับ
ภมูิทศัน์ในบริเวณพระราชวงัเดมิ ในปีพ.ศ.2540 ในครัง้นัน้ได้มีการขดุตรวจสอบฐานรากของป้อม
วิชยัประสทิธ์ิ ปัจจบุนัการขดุค้นทางโบราณคดีในพืน้ท่ีธนบรีุมีจํานวนทัง้สิน้ 4 แหลง่ด้วยกนั ได้แก่ 

การขดุทดสอบฐานรากป้อมวิชยัประสทิธ์ิ (ปีพ.ศ.2540) 
การขดุตรวจทางโบราณคดีคลองคเูมืองเดมิธนบรีุ (คลองบ้านขมิน้) (ปีพ.ศ.2545)  
การสํารวจและการขดุค้นบริเวณสถานีรถไฟธนบรีุ (เดมิ) (ปีพ.ศ.2551 และ 2554-55)  
การขดุค้นทางโบราณคดีป้อมป้องปัจจามิตร (ปีพ.ศ.2551)  
ลักษณะของการขุดค้นทางโบราณคดีทัง้หมดจัดได้ว่า เป็นงานโบราณคดีกู้ ภัย 

(Salvage Archaeology) หรือการเก็บกู้หลกัฐานทางโบราณคดีก่อนท่ีแหล่งโบราณคดีจะถูก
ทําลาย เพ่ือตรวจสอบหลกัฐานทางโบราณคดีก่อนท่ีจะดําเนินการใดๆ เพ่ือพฒันา อนุรักษ์หรือ
ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีตามกิจกรรมใช้สอยของคนในปัจจบุนั ในการศกึษาครัง้นีไ้ม่ได้รวมการขดุค้นทาง
โบราณคดีป้อมป้องปัจจามิตร มาศกึษาวิจยัเน่ืองจากป้อมป้องปัจจามิตรเป็นป้อมปราการท่ีสร้าง
ขึน้ในรัชกาลท่ี 4 ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษา แต่ได้ศึกษาการขดุค้นทางโบราณคดีท่ีพืน้ท่ี
กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ซึง่พบร่องรอยหลกัฐานของป้อมวิไชยเยนทร์ในสมยัอยธุยา ซึง่เป็นบริบท
ท่ีเก่ียวข้องกบัเมืองธนบรีุ  

เลขหน้า 
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ทัง้นี ้ทัง้หมดของการขดุค้นทางโบราณคดีในธนบรีุเป็นการขดุค้นสิ่งก่อสร้าง ซึง่การขดุ
ค้นจะปรากฏรายงานเฉพาะแหล่ง ยังไม่เคยมีการนําข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มารวบรวม
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ของธนบุรี นอกจากนีก้ารขุดค้นทางโบราณคดีในพืน้ที่ธนบุรีจะ
ดาํเนินการขุดค้นต่อเม่ือต้องการปรับเปล่ียนพืน้ที่ใช้สอยในปัจจุบัน ซึ่งจาํเป็นต้องขุดค้น
ทางโบราณคดเีพื่อตรวจสอบพืน้ที่เสียก่อน ซึ่งเท่ากับว่ายังไม่มีการขุดค้นครัง้ใดที่เป็นการ
วิจัยเฉพาะ อันหมายถงึ การกาํหนดวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย และกาํหนดจุดขุดค้น
เพื่อศึกษาวิจัยและตอบข้อสันนิษฐานที่ตัง้ไว้  
 

 
 

แผนท่ีท่ี 22 ท่ีตัง้ของแหลง่โบราณคดีท่ีทําการศกึษาวิจยั จํานวน 4 แหลง่ ได้แก่ ป้อมวิชยัประสทิธ์ิ 
คลองคเูมืองเดมิธนบรีุ (คลองบ้านขมิน้) กระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) สถานีรถไฟธนบรีุ (เดมิ) 
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2. แหล่งขุดค้นทางโบราณคดใีนพืน้ที่ธนบุรี 
2.1 การขุดทดสอบฐากรากของป้อมวิชัยประสิทธ์ิ1 

2.1.1 ที่ตัง้  ป้อมวิชยัประสิทธ์ิตัง้อยู่ริมแม่นํา้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัตก บริเวณปาก
คลองบางกอกใหญ่ แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของกองทพัเรือ 

2.1.2 สภาพปัจจุบัน ป้อมวิชยัประสทิธ์ิในสภาพปัจจบุนัเป็นป้อมก่ออิฐถือปนู มี
กําแพงสองชัน้ขนานกนั โดยกําแพงป้อมเอียงลาดเล็กน้อย มีใบเสมาแบบส่ีเหลี่ยมขนาดใหญ่ ตวั
ป้อมมีความยาวรวม 75 เมตร ความกว้างรวม 30 เมตร กําแพงทัง้สองชัน้นัน้เปิดช่องทางด้านทิศ
ตะวนัตกเป็นบริเวณกว้างและเป็นพืน้ท่ีวา่ง ถดัจากทางเข้าด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นบนัไดขึน้ไป
ยงัเชิงเทินบริเวณกําแพงชัน้นอก เฉพาะกําแพงชัน้ในมีหอคอยกลมสองหลงั สร้างโดยการก่ออิฐถือ
ปนูอยู่บนกําแพงด้านทิศเหนือและใต้ ภายในหอคอยทิศเหนือสงู 2.3 เมตร และภายในหอคอยทิศ
ใต้สงู 2.5 เมตร  

2.1.3 หลักฐานที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคด ีจากการขดุทดสอบฐานราก
ของป้อมวิชยัประสทิธ์ิ จํานวน 8 หลมุ สามารถสรุปข้อมลูหลกัฐานท่ีพบได้ดงันี ้

ลกัษณะของฐานรากของป้อมวิชยัประสิทธ์ิ จะใช้กําแพงในการรับนํา้หนกัทัง้หมด ไม่
ปรากฎว่ามีการใช้เข็มไม้ หรือท่อนซุงใดในการรับนํา้หนกัอาคาร แต่ใช้วิธีการเรียงอิฐก่อซ้อนรับ
นํา้หนกัตอ่กนัไป ลกัษณะของการเรียงอิฐจะใช้อิฐด้านกว้างสลบักบัด้านยาวเรียงตอ่กนัไปเร่ือยๆ 
  บริเวณอิฐท่ีก่อด้านล่างไม่ปรากฎการสอด้วยปนู ในขณะท่ีด้านบนสอด้วยปนู การขดุ
ทดสอบในหลมุตา่งๆ นัน้ไม่สามารถขดุจนสิน้สดุฐานรากท่ีอยู่ลกึสดุได้ เน่ืองจากระดบันํา้ใต้ดินท่ี
เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและเป็นปริมาณมาก รวมทัง้ผนงัชัน้ดินพงัทลายและไม่แข็งแรงเพียงพอเม่ือ
ขุดลงไปในระดับลึก มีเพียงในหลุมขุดตรวจสอบท่ี 6 ท่ีสามารถขุดถึงระดับอิฐก้อนสุดท้าย 
สามารถสรุปผลการขดุค้นได้ดงันี ้ 

ฐานรากของป้อมวิชัยประสิทธ์ิวัดจากผิวดินไปจนสิน้สุดฐานรากได้ 290 เซนติเมตร 
แนวฐานรากนี ้จะใช้อิฐเรียงด้านกว้างสลบักบัด้านยาว เรียงสลบัตอ่กนัไปเร่ือยๆ อิฐท่ีใช้มี 2 ขนาด 
คือ อิฐขนาด 18x34x4 เซนติเมตร ถัดจากผิวดินลงมา 28 เซนติเมตร จะใช้อิฐขนาดหนากว่า
เลก็น้อย คือ 18x34x7 เซนตเิมตร การก่ออิฐในช่วงแรก 0-240 เซนติเมตรจากผิวดิน จะสอด้วยปนู 
ถดัจากระดบั 240 จนสิน้สดุฐานรากท่ี 290 เซนตเิมตร จะสอด้วยดิน ตวัฐานรากทัง้หมดไม่ปรากฏ
ร่องรอยการฉาบใดๆ  

                                                                                 
1 บริษัท มรดกโลก จํากดั, รายงานเบือ้งต้นการขุดทดสอบฐานรากป้อมวชัิยประสิทธ์ิ, เสนอต่อ มลูนิธิ

สิทธ์ิอนรัุกษ์โบราณสถานภายในพระราชวงัเดิม, (อดัสําเนา) 



 
 

334 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผงัท่ี 6 ตําแหนง่ของหลมุขดุทดสอบฐานรากป้อมวชิยัประสทิ ธ์ิ จํานวน 8 หลมุ  
ท่ีมา: บริษัท มรดกโลก จํากดั, รายงานเบือ้งต้นการขุดทดสอบฐานรากป้อมวิชัยประสิทธ์ิ, 

เสนอ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม, เสนอต่อ มูลนิธิสิทธ์ิอนุรักษ์
โบราณสถานภายในพระราชวงัเดมิ, (อดัสําเนา) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 หลมุตรวจสอบท่ี 6 (TP.6) ระหวา่งการขดุทดสอบ 
ท่ีมา: บริษัท มรดกโลก จํากดั, รายงานเบือ้งต้นการขุดทดสอบฐานรากป้อมวิชัยประสิทธ์ิ, 

เสนอ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม, เสนอต่อ มูลนิธิสิทธ์ิอนุรักษ์
โบราณสถานภายในพระราชวงัเดมิ, (อดัสําเนา) 



 
 

335 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 ลกัษณะฐานรากป้อมวิชยัประสทิธ์ิในหลมุตรวจสอบท่ี 6 (TP.6) 
ท่ีมา: บริษัท มรดกโลก จํากดั, รายงานเบือ้งต้นการขุดทดสอบฐานรากป้อมวิชัยประสิทธ์ิ, 

เสนอ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม, เสนอต่อ มูลนิธิสิทธ์ิอนุรักษ์
โบราณสถานภายในพระราชวงัเดมิ, (อดัสําเนา) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 ลกัษณะฐานรากป้อมวิชยัประสทิธ์ิในหลมุตรวจสอบท่ี 5 (TP.5) 
ท่ีมา: บริษัท มรดกโลก จํากดั, รายงานเบือ้งต้นการขุดทดสอบฐานรากป้อมวิชัยประสิทธ์ิ, 

เสนอ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม, เสนอต่อ มูลนิธิสิทธ์ิอนุรักษ์
โบราณสถานภายในพระราชวงัเดมิ, (อดัสําเนา) 
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2.2 การขุดตรวจทางโบราณคดคีลองคูเมืองเดมิธนบุรี (คลองบ้านขมิน้)2 
      ด้วยสํานักโยธา กรุงเทพมหานครได้แจ้งกรมศิลปากรเร่ืองงานก่อสร้างถนน

ต่อเช่ือมซอยแสงศึกษา ถนนอรุณอัมรินทร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งงานการก่อสร้างสะพาน
ค.ส.ล ข้ามคลองบ้านขมิน้มีส่วนเก่ียวข้องในพืน้ท่ีเมืองธนบรีุ คือ กําแพงเมืองและคเูมืองธนบรีุ ท่ี
ถกูรือ้ไปในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดงันัน้กรมศิลปากรจึงได้เข้ามาดําเนินการขดุตรวจทางด้าน
โบราณคดีเพ่ือหาแนวกําแพงเมืองเดิมสมยัธนบรีุและหลกัฐานทางด้านประวตัิศาสตร์จากการขดุ
ลอกคลองบ้านขมิน้หรือคลองคเูมืองสมยัธนบรีุ 

2.2.1 ที่ตัง้ บริเวณพืน้ท่ีขุดค้นตัง้อยู่ในแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร บริเวณพืน้ท่ีมีอาณาเขตดงันี ้ 

ทิศเหนือ  ตดิตอ่กบั ศาลเจ้าพอ่เขาตก 
ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั ถนนอรุณอมัรินทร์ และตรอกวดัระฆงั 
ทิศใต้  ตดิตอ่กบั คลองวดัระฆงั และศาลเจ้าพอ่บ้านขมิน้ (ปึงท้าวกง) 
ทิศตะวนัตก  ตดิตอ่กบั คลองคเูมืองธนบรีุฝ่ังตะวนัตก ช่วงท่ีเรียกวา่คลองบ้าน 
                 ขมิน้และท่ีพกัอาศยัของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 13 บริเวณท่ีทําการขดุตรวจสอบแนวคลองคเูมืองเดมิธนบรีุ (คลองบ้านขมิน้) ปัจจบุนัมีการ
 ปพืูน้ทําเป็นแนวกําแพงเมืองเดมิไว้ 

 
 

                                                                                 
2 สนิุสา มัน่คง, รายงานการขุดตรวจทางโบราณคดีคลองคูเมืองเดมิธนบุรี (คลองบ้านขมิน้), (อดั

สําเนา), 2545. 
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2.2.2 สภาพปัจจุบัน ภายหลงัการขดุค้นเสร็จสิน้ ได้ทําการกลบปิดหลมุและ
สร้างแนวกําแพงจําลองบริเวณท่ีขดุค้นพบ 

2.2.3 หลักฐานที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี จากการขดุตรวจสอบทาง
โบราณคดีเพ่ือตรวจหากําแพงเมืองเดิมและขดุลอกคเูมืองธนบุรี (ปัจจุบนัคือคลองบ้านขมิน้) ได้
พบขอบเขตบางสว่นของแนวโบราณสถาน 2 แนว คือ3 

แนวโบราณสถานที่ 1 ก่อด้วยอิฐ ขนาด 1x2 เมตร ห่างจากแนวคลองคูเมืองธนบุรี
ระยะประมาณ 5.5 เมตร แนวอิฐนีค้ล้ายนํามาอดัเพ่ือปรับระดบัพืน้ท่ี ไมส่ามารถระบกุารใช้งานได้ 

แนวโบราณสถานที่ 2  ก่อด้วยอิฐ ขนาด 1.80x2.80 เมตร สงู 1.32 เมตร ห่างจาก
แนวคเูมืองธนบรีุ 25 เมตร พืน้บนสดุของโบราณสถานอยูต่ํ่ากวา่ถนนอรุณอมัรินทร์ปัจจบุนั 1 เมตร 
อิฐท่ีพบด้านลา่งมีขนาดกว้างประมาณ 15-17 ซม.ยาวประมาณ 32-35 ซม. และหนาประมาณ 7-
10 ซม. ส่วนชัน้บนใช้อิฐขนาดเล็กกว่าในการก่อสร้าง คือ อิฐมีขนาดกว้างประมาณ 17 ซม. ยาว
ประมาณ 27 ซม. หนาประมาณ 5-7 ซม. คาดวา่เป็นแนวกําแพงเมืองธนบรีุ 

นอกจากแนวโบราณสถานท่ีพบแล้ว ยังได้ทําการขุดลอกคลองคูเมืองธนบุรีเพ่ือหา
ศกึษาและหาขอบเขตของแนวคลองในอดีต ซึง่สามารถแบง่ชัน้ทบัถมดนิได้ทัง้หมด 3 ชัน้ ได้แก่ 

ชัน้ดินที่ 1 เป็นชัน้ทบัถมสมยัปัจจุบนั มีลกัษณะเป็นดินร่วน พบเศษอิฐ เศษเปลือก
หอย รากไม้กบัวตัถสุมยัใหม ่เช่น เศษปนูซีเมนต์ เศษตะป ู 

ชัน้ดินที่ 2 เป็นชัน้ทับถมของคลองคูเมืองธนบุรีในอดีต ซึ่งเกิดจากการทํากิจกรรม
ตา่งๆ ริมคลอง พบเศษอิญ เศษไม้ และพบอินทรียวตัถซุึง่เป็นไขมนัท่ีย่อยสลายแล้ว เศษถ่าน อนั
แสดงถึงการใช้พืน้ท่ีอยู่อาศยับริเวณริมคลอง ซึ่งมีผลทําให้คลองคูเมืองธนบุรีตืน้เขินและคลอง
แคบเข้า สามารถกําหนดขอบเขตความกว้างของคลองคูเมืองเดิมในอดีตได้ว่า มีความกว้าง
ประมาณ 10-11 เมตร 

ชัน้ดินที่ 3 เป็นชัน้ดินเดิมท่ีน่าจะมีอายุในสมยัเดียวกันกับพืน้ขอบของคลองคูเมือง
ธนบรีุ  

จากการขดุค้นทางโบราณคดีสรุปได้ว่า แนวกําแพงเมืองธนบุรีบริเวณคลองบ้านขมิน้
ก่อด้วยอิฐ อิฐมีขนาดประมาณ 1.80x2.80x1.32 เมตร ความกว้างของกําแพงท่ีปรากฎมีความ
กว้างประมาณ 4 เมตร มีระยะห่างจากแนวคเูมืองธนบรีุ 25 เมตร คลองคเูมืองธนบรีุในอดีตน่าจะ
มีความกว้างประมาณ 10-11 เมตร ตอ่มาคลองคเูมืองตืน้เขินและแคบเข้าจนมีสภาพดงัในปัจจบุนั 

                                                                                 
3 สนิุสา มัน่คง, “การขดุแต่งกําแพงเมืองธนบรีุ (คลองบ้านขมิน้),” ศิลปากร 46, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 

2546) : 30-43., สนิุสา มัน่คง, รายงานการขุดตรวจทางโบราณคดคีลองคูเมืองเดมิธนบุรี (คลองบ้านขมิน้), 2545. 
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2.3 การขุดค้นทางโบราณคดใีนพืน้ที่กระทรวงพาณิชย์ (เดมิ)4 
     ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ดําเนินการจดัตัง้

พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ แห่งท่ี 1 (ปัจจุบนัคือ มิวเซียมสยาม) ขึน้ ณ บริเวณภายในพืน้ท่ี
กระทรวงพาณิชย์  (เดิม) ถนนสนามไชย และทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้
มอบหมายให้ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ ดําเนินการ 
“โครงการศกึษา ขดุค้น และขดุแตง่ทางโบราณคดี ภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) ถนนสนาม
ไชย”   

2.3.1 ที่ตัง้ กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ตัง้อยู่ท่ีถนนสนามไชย เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ มีเนือ้ท่ีรวมประมาณ 5 ไร่ มีอาณาเขตตดิตอ่กบัพืน้ท่ีตา่งๆ ดงันี ้

ทิศเหนือ  ตดิกบั ซอยเศรษฐการ 
ทิศใต้   ตดิกบั สถานีตํารวจนครบาลพระราชวงั 
ทิศตะวนัออก  ตดิกบั ถนนสนามไชย 
ทิศตะวนัตก  ตดิกบั ถนนมหาราช 

2.3.2 ประวัตพิืน้ที่ ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่างชาวฝร่ังเศสสร้างป้อมปราการขึน้ 2 แห่ง ท่ีเมืองบางกอกขนาบอยู่
บริเวณสองฝ่ังแม่นํา้เจ้าพระยา สนันิษฐานว่า ป้อมนีน้่าจะมีอาณาเขตอยู่ในบริเวณโรงเรียนราชินี 
ถนนสนามไชย และพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) จากแผนท่ีโบราณท่ี มองซิเออร์วอลลนัด์ เดส์
เวอร์เกนส์ นายทหารฝร่ังเศสท่ีรักษาป้อมทําไว้ในสมยัพระเพทราชา เม่ือ พ.ศ.2231 พบว่าภายใน
ป้อมนีมี้อาคารภายในประกอบไปด้วยโรงทหารฝร่ังเศส โรงเก็บเสบียง โรงสวด ตกึดนิ  

ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 พระองค์
โปรดเกล้าฯ ให้รือ้ซากป้อมฝ่ังตะวนัออกลงเสีย เพ่ือขยายพระนครให้กว้างขวางยิ่งขึน้ ต่อจากนัน้
ได้สร้างกําแพงเมือง และป้อมมหาฤกษ์ทบัลงไปในบริเวณนัน้ ตําแหน่งท่ีตัง้ของป้อมมหาฤกษ์อยู่
บริเวณถนนมหาราช และกินพืน้ท่ีบางส่วนของริมทางเท้าหน้าโรงเรียนราชินี และบางส่วนเข้าไป
ภายในโรงเรียนราชินี  

                                                                                 
4 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, โครงการศึกษา ขุดค้น และขุดแต่งทาง

โบราณคด ีภายในพืน้ที่กระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) ถนนสนามไชย (ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พฤษภาคม 2550)  
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ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 ทรงสร้างวงัจํานวน 5 วงั 
บริเวณท้ายวดัวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาวาส วงัต่างๆ ทัง้ 5 วงันัน้ รวมเรียกว่า วงัท้ายวดัพระเชตุ
พนฯ วงัตา่งๆ ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) มีอยูจํ่านวนทัง้สิน้ 4 วงั  

2.3.3 หลักฐานที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี การดําเนินงานขดุค้น และ
ขดุแตง่ทางโบราณคดีภายในพืน้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ได้เร่ิมดําเนินงานทางโบราณคดีตัง้แต่
วนัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2549 เป็นต้น ได้แบง่พืน้ท่ีในการขดุค้นและขดุแตง่ทางโบราณคดี ออกเป็น 
7 พืน้ท่ี (AREA1-7) (แผนผงัท่ี 7) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัท่ี 7 ผงับริเวณแสดงตําแหนง่พืน้ท่ีขดุค้นทางโบราณคดี ภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดมิ) 
ท่ีมา: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, โครงการศึกษา ขุดค้น และ

ขุดแต่งทางโบราณคดี ภายในพืน้ที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนามไชย. ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, พฤษภาคม 2550. 

 
ในท่ีนีข้อกล่าวถึงเฉพาะการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณพืน้ท่ีท่ี 6 (Area 6) ซึ่งอยู่

บริเวณด้านหลงัอาคารศาลาแยกธาตขุองกระทรวงพาณิย์ (ปัจจบุนั คือ อาคารสํานกังานมิวเซียม
สยาม) หรือใกล้กับประตูทางออก ด้านถนนมหาราชในปัจจุบนั เน่ืองจากบริเวณพืน้ท่ีท่ี 6 เป็น
พืน้ท่ีเดียวท่ีพบร่องรอยของฐานรากป้อมท่ีสร้างขึน้ในสมยัอยธุยา ซึง่เก่ียวข้องกบัการศกึษาในครัง้
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นี  ้ส่วนพืน้ท่ีอ่ืนๆ พบร่องรอยของวังท้ายพระเชตุพน และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับ
วตัถปุระสงค์ในการศกึษา และไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  

หลักฐานทางโบราณคดีที่บริเวณพืน้ที่ที่ 6 (Area 6) พบแนวอิฐมีความกว้างของ
แนวตัง้แต ่1.5-2.5 เมตร อิฐมีขนาดเฉล่ีย 26x13x5 ซ.ม. และ 28x14x5 ซ.ม. ลกัษณะของการก่อ
อิฐแบบวน โดยใช้อิฐส่ีก้อนเรียงล้อมรอบอิฐหกัคร่ึงก้อนท่ีอยู่ตรงกลาง ลกัษณะของการเรียงอิฐ
ดงักลา่วมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการเรียงอิฐแบบท่ีพบท่ีป้อมพระราชวงัหลงั  

 
 
 
 
 

 
 
แผนผงัท่ี 8 การก่ออิฐแบบวน มีอิฐคร่ึงก้อนอยูต่รงกลาง 
ท่ีมา: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, โครงการศึกษา ขุดค้น และ

ขุดแต่งทางโบราณคดี ภายในพืน้ที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนามไชย. ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, พฤษภาคม 2550. 
 

แนวอิฐเหลา่นีก่้อเรียงซ้อนกนัหลายชัน้จนถึงสิน้สดุท่ีระดบัประมาณ 180 - 190 cm.dt. 
ใต้แนวอิฐจะใช้ซงุไม้วางตวัในแนวนอนซ้อนกนัเพ่ือรองรับและถ่ายนํา้หนกัแนวอิฐเหลา่นัน้สูพื่น้ดิน 
ถดัจากนีไ้ปไม่สามารถขดุตรวจต่อลงไปได้ เน่ืองจากนํา้ใต้ดินท่ีไหลท่วมหลกัฐานตลอดเวลาด้วย
ความรวดเร็ว รวมทัง้ดนิท่ีออ่นนุ่มใต้แนวสิง่ก่อสร้างนัน้ถลม่ลงมาอยา่งรวดเร็วเม่ือมีการสบูนํา้ออก 
และหากขดุตรวจตอ่ลงไปอาจทําให้แนวสิง่ก่อสร้างถลม่ลงมาได้ สว่นพืน้ท่ีนอกแนวอิฐ (ถดัออกมา
จากขอนไม้และท่อนไม้) ถกูถมพืน้ท่ีด้วยดนิ ทราย สลบักบัปเูศษอิฐหกัเพ่ือปรับระดบัพืน้ 

จากการขุดค้นทางโบรษณคดีสรุปได้ว่า แนวอิฐท่ีพบเป็นสว่นหนึ่งแนวฐานรากของ
ป้อมวิไชยเยนทร์ ในสมยัพระนารายณ์มหาราช เน่ืองจากตําแหน่งท่ีตัง้และมีลกัษณะเหมือนกับ
แผนผงัป้อมท่ีฝร่ังเศสเคยทําไว้ น่าเสียดายว่า ด้านบนของแนวฐานรากป้อมวิไชยเยนทร์นีถ้กูสร้าง
ทบัด้วยแนวอิฐท่ีคาดว่าเป็นแนวของวงัท้ายวดัพระเชตพุนวงัท่ี 4 ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ถึง 6 และมี
เข็มไม้ในสมยัหลงับางสว่นปักทําลายแนวฐานรากของป้อมวิไชยเยนทร์ 
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แผนผงัท่ี 9 แสดงด้านตดัของแนวฐานรากท่ีใช้ท่อนซงุรองรับด้านลา่ง 
ท่ีมา: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, โครงการศึกษา ขุดค้น และ

ขุดแต่งทางโบราณคดี ภายในพืน้ที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนามไชย. ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, พฤษภาคม 2550.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 แสดงแนวฐานรากของป้อมท่ีถกูสิง่ก่อสร้างในชัน้หลงัสร้างทบั 
ท่ีมา: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, โครงการศึกษา ขุดค้น และ

ขุดแต่งทางโบราณคดี ภายในพืน้ที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนามไชย. ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, พฤษภาคม 2550.  
 
 

แนวอิฐของสิง่ก่อสร้าง 

unexcavated 

เศษอิฐหกัปปูรับระดบัพืน้ 

ขอนไม้และทอ่นไม้ 
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ภาพท่ี 15 (ก) แสดงแนวก่อสร้างทัง้หมดท่ีพบ  (ข) แสดงแนวฐานรากของป้อมวิไชยเยนทร์  
               (ค) แสดงแนวของสิง่ก่อสร้างในชัน้หลงัท่ีสร้างทบัแนวป้อมวไิชยเยนทร์ 
ท่ีมา: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, โครงการศึกษา ขุดค้น และ

ขุดแต่งทางโบราณคดี ภายในพืน้ที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนามไชย. ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, พฤษภาคม 2550. 

(ก) 

(ข) (ค) 
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2.4 การขุดค้นทางโบราณคดบีริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (เดมิ) 
2.4.1 ที่ตัง้ บริเวณสถานีรถไฟธนบรีุ (เดิม) ตัง้อยู่ท่ีแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 

กรุงเทพฯ มีอาณาเขตตดิกบัสถานท่ีสําคญัตา่งๆ ได้แก่  
ทิศเหนือ          ตดิคลองบางกอกน้อยและตรงข้ามพพิิธภณัฑ์แหง่ชาตเิรือพระราชพิธี  

ทิศตะวนัออก    ตดิกบัแมนํ่า้เจ้าพระยา และท่าเรือ (ช่ือทา่รถไฟ)  

ทิศใต้         ตดิกบัโรงพยาบาลศริิราช และสถานีตํารวจรถไฟ  

ทิศตะวนัตก      ตดิกบัวนัอมรินทรารามวรวิหาร และโรงรถจกัรธนบรีุ 

2.4.2 ที่มาของการขุดค้นทางโบราณคดี เน่ืองด้วยสถานีรถไฟธนบุรีได้มอบ
พืน้ท่ีบริเวณสถานีรถไฟธนบรีุให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลใช้ประโยชน์ตอ่ไป ในการนีท้าง
คณะแพทยศาสตร์ได้ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีโดยสร้างอาคารปิยะมหาราชการุณย์และปรับภูมิทัศน์
โดยรอบ ในระหว่างการขุดดินเพ่ือสร้างฐานรากอาคารในปีพ.ศ.2551 ได้พบโบราณวัตถุเป็น
จํานวนมาก จึงได้จดัทําโครงการศึกษาวิจยัทางโบราณคดี บริเวณพืน้ท่ีสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) 
เพ่ือศกึษาพืน้ท่ีบริเวณดงักลา่ว ในการศกึษาวิจยัได้แบง่พืน้ท่ีขดุค้นทางโบราณคดีออกเป็น 3 สว่น 
สว่นแรก คือ บริเวณท่ีมีการก่อสร้างอาคารปิยะมหาราชการุณย์ (AREA1) ซึง่มีการขดุดินลกึลงไป
ประมาณ 20 เมตร เพ่ือก่อสร้างชัน้ใต้ดินจํานวน 3 ชัน้แล้ว ส่วนท่ีสอง คือ บริเวณรอบนอกงาน
ก่อสร้างอาคารปิยะมหาราชการุณย์ (AREA2) ประกอบไปด้วยอาคาร 4 อาคาร สว่นท่ี 3 คือ พืน้ท่ี
ด้านตวัอาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) (AREA3)  ต่อมาโรงพยาบาลศิริราชได้มีโครงการจัดตัง้
พิพิธภณัฑ์ศริิราชพิมขุสถานในพืน้ท่ีนี ้โดยบรูณะตวัอาคารสถานีรถไฟธนบรีุเป็นตวัอาคารจดัแสดง
หลกั และอาคารอนุรักษ์อ่ืนๆ ในการนี ้ได้ทําการขุดค้นฐานรากของป้อมพระราชวงัหลงับริเวณ
ด้านหลงัตวัอาคารสถานีรถไฟธนบรีุ (เดมิ) เพิ่มเตมิอีกครัง้ในปีพ.ศ.2554  

2.4.3 หลักฐานที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี ในการศกึษาทางโบราณคดี
บริเวณพืน้ท่ีสถานีรถไฟธนบรีุ (เดมิ) ได้แบง่การทํางานออกเป็นสว่นตา่งๆ ดงันี ้ 

- การเก็บกู้ หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบระหว่างการเตรียมการก่อสร้างอาคารและ
สํารวจผิวดินบริเวณพืน้ท่ีท่ี 1 (AREA 1) งานในส่วนนีไ้ด้ทําการเก็บกู้ซากเรือไม้และโครงกระดกู
มนษุย์และโลงไม้ท่ีพบระหวา่งเตรียมการก่อสร้างอาคาร 

- การสํารวจหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบระหว่างการเตรียมการก่อสร้างอาคารและ
สํารวจผิวดนิโดยรอบ 

- การขดุค้นทางโบราณคดีในบริเวณพืน้ท่ีท่ี 1 (AREA 2) จํานวน 6 หลมุ (TP.5-10)  
- การขดุค้นทางโบราณคดีป้อมพระราชวงัหลงัในพืน้ท่ี 3 (AREA 3)  
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สามารถสรุปหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบได้ดงันี ้5 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 บริเวณพืน้ท่ีสถานีรถไฟธนบรีุ (เดมิ) พืน้ท่ีท่ีทําการศกึษา 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                 
5 กรรณิการ์ สธีุรัตนาภิรมย์, รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิจัยทางโบราณคดีบริเวณพืน้ที่สถานี

รถไฟธนบุรี (เดิม) ระยะที่ 1 - การเก็บกู้และการสํารวจทางโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กันยายน, 2551., กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิจัยทาง

โบราณคดีบริเวณพืน้ที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ระยะที่ 2 - การขุดค้นทางโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร กนัยายน, 2551. 

สถานีรถไฟธนบรีุ (เดิม) 
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1) การเก็บกู้หลักฐานทางโบราณคดีที่พบระหว่างการเตรียมการก่อสร้างอาคาร
และสํารวจผิวดนิบริเวณพืน้ที่ที่ 1 (AREA 1) ระหว่างท่ีบริษัทอิตาเลียนไทยทําการขดุดินเพ่ือ
เตรียมพืน้ท่ีก่อสร้างอาคาร ได้พบโลงไม้ กระดกูมนษุย์ และซากเรือไม้โดยบงัเอิญ จึงได้ทําการขดุ
ค้นจํานวน 4 หลมุ (หลมุขดุค้นท่ี 1-4 (TP.1-4)) สามารถสรุปหลกัฐานสําคญัท่ีพบดงันี ้

1.1) โลงไม้และโครงกระดกูมนุษย์ พบจํานวน 3 กลุม่  ดงันี ้ 
โลงไม้ภายในบรรจุโครงกระดูกมนุษย์หมายเลข 1 (Burial#1) พบโลงไม้ แตไ่ม่พบ

แผ่นไม้ท่ีคาดว่าจะเป็นไม้ท่ีใช้ปิดฝาโลง โครงกระดูกท่ีพบมีสภาพไม่สมบูรณ์ และลกัษณะการ
วางตวัของกระดกูไม่เป็นไปตามหลกักายวิภาค กะโหลกศีรษะมนษุย์ในสภาพกรามลา่งหกัหายไป 
กระดกูท่อนแขน (Ulna) ส่วนปลายล่าง (proximal end) ของกระดกูหกัหายไป กระดกูหน้าแข้ง 
(Tibia) ส่วนปลายบน (head) ของกระดกูหกัหายไป เป็นต้น นอกจากนัน้พบว่าชิน้ส่วนกระดกู
เป่ือยยุ่ยมากจนเป็นเศษติดอยู่กับดิน ผลจากการวิเคราะห์ทําให้ทราบว่าโครงกระดกูนีเ้ป็นเพศ
หญิง คาดว่าน่าจะมีอายรุาว 25 ปีขึน้ไป มีความสงูประมาณ 145.3 cm. และมีลกัษณะท่ีแสดงว่า
มีเชือ้สายมองโกลอยด์ ลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีสงัเกตได้จากการวิเคราะห์ คือ กระดกูคอ่นข้างมีความบอบ
บางสงูโดยเฉพาะกระดกูสว่นแขนและขา และมีขนาดเลก็กวา่ผู้หญิงโดยทัว่ไป 

โครงกระดูกมนุษย์หมายเลข 2 (Burial#2) ไม่พบไม้ท่ีใช้ทําโลงอย่างชัดเจน 
เน่ืองจากพบไม้เพียงชิน้เดียววางตวัในแนวทิศเหนือ-ใต้ โครงกระดกูท่ีพบมีสภาพสมบรูณ์กว่าโครง
ท่ีพบในโลงไม้ท่ี 1 ลกัษณะการวางตวัของกระดกูมีลกัษณะปกติเป็นท่านอนตะแคงหนัหน้าไปทาง
ทิศตะวนัตก โดยเฉพาะกะโหลกศีรษะ (Skull) กลุม่ของกระดกูซ่ีโครง (Ribs) และกระดกูเชิงกราน 
(Pelvis) ลกัษณะกระดกูมีสีดําและมีคราบสีแดงและสีเหลืองเกาะอยู่แตไ่ม่มากนกั กระดกูสว่นมือ
และเท้าแทบจะไม่พบในการขุดค้น คาดว่าจะเน่าเป่ือยผุพังอยู่ในดิน นอกจากนัน้ยังพบว่ามีสี
เหลืองและสีแดงเกาะติดอยู่กบัดินเช่นเดียวกบัโลงไม้ท่ี 1 (Burial#1) ผลจากการวิเคราะห์เบือ้งต้น
ยงัไมส่ามารถระบเุพศและความสงูได้ หากคาดวา่น่าจะมีอายรุาว 25 ปีขึน้ไป  

โครงกระดูกมนุษย์หมายเลข 3 (Burial#3) พบในหลมุขุดตรวจสอบท่ี 2 (TP.2) ไม่
พบไม้ท่ีใช้ทําโลงอย่างชดัเจน เน่ืองจากพบไม้เพียงชิน้เดียววางตวัในแนวทิศเหนือ-ใต้ ตามความ
ยาวของโครง โครงกระดกูท่ีพบมีสภาพสมบูรณ์กว่าโครงกระดกูอ่ืนๆ ท่ีพบทัง้หมด มีลกัษณะการ
วางตวัของกระดกูตามหลกักายวิภาค ในลกัษณะนอนตะแคงไปทางทิศตะวนัตก ศีรษะหนัไปทาง
ทิศเหนือ ผลจากการวิเคราะห์เบือ้งต้นสนันิษฐานว่าเป็นเพศชาย และน่าจะมีอายรุาวๆ 50-60 ปี
ขึน้ไป  จากการคํานวณความสูงได้ประมาณ  155.3 cm. มีลักษณะท่ีแสดงว่ามีเชือ้สาย
มองโกลอยด์  
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ระดบัของการฝังศพทัง้ 3 โครง อยู่ในระดบัเดียวกันคือ ประมาณ 2 เมตรจากผิวดิน
ปัจจุบนั การวางตวัของโลงและโครงอยู่ในแนวเดียวกันตามแนวทิศเหนือ-ใต้ โดยวางศรีษะไป
ทางด้านทิศเหนือ และไมพ่บโบราณวตัถฝัุงร่วมแตอ่ยา่งใด  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 17 สภาพของโลงไม้ฝังศพโลงท่ี 1 ท่ีพบ และลกัษณะและขนาดของโลงไม้ท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 18 ระดบัของโลงไม้และโครงกระดกูทัง้ 3 โครง ถกูฝังอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั คือ ประมาณ      
 200 ซม.จากผิวดนิ และวางตวัตามแนวทิศเหนือ-ใต้ เช่นเดียวกนั  
 
 โครงกระดกูและโลงไม้ท่ีพบสอดคล้องกบัเอกสารประวตัิศาสตร์ว่าบริเวณนีเ้คยเป็น
ส่วนหน่ึงของกุโบร์หรือสุสานเดมิของชุมชนชาวไทยมุสลิมที่เคยตัง้ถิ่นฐานในบริเวณนีม้า
ก่อนจะการสร้างสถานีรถไฟธนบุรีในสมัยรัชกาลที่ 5  ซึง่ชมุชนชาวไทยมสุลิมกลุม่นีเ้ป็นกลุม่
ท่ีอพยพลงมาจากอยุธยาภายหลงัเสียกรุงครัง้ท่ี 2 มีเชือ้สายอาหรับและเปอร์เซีย นบัถือศาสนา
อิสลามนิกายสหุน่ี ระยะแรกๆ นิยมอยู่บนเรือนแพริมคลองบางกอกน้อย จึงเรียกกนัว่า “แขกแพ”6 
ต่อมาถูกเวนคืนท่ีดินเพ่ือสร้างสถานีรถไฟธนบุรี โดยในระหว่างการย้ายมัสยิดจากริมคลอง
บางกอกน้อยฝ่ังใต้ไปอยูฝ่ั่งเหนือเม่ือครัง้ปีพ.ศ.2442 นัน้ หวัหน้าชาวไทยมสุลมิบางกอกน้อยมีการ
                                                                                 

6 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ ร.5 น.18.1 ค/54 เร่ือง ให้สืบสวนพวกแขกย่ืนเร่ืองราวต่อกรมขนุนริศราฯ ขอเอา
ที่ริมคลองบางกอกน้อย แลกกบัท่ีโรงเรือหลวงตอ่กบัที่มสัยิด ซึง่ได้โปรดให้กระทรวงโยธาสร้าง (11พ.ย.-1 ม.ค. รศ.120)  
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เจรจาขอใช้ท่ีโรงเรือหลวงเก่าท่ีถกูทิง้ร้างอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝ่ังเหนือเป็นท่ีตัง้มสัยิดและท่ีฝัง
ศพแห่งใหม่ โดยขอคา่รือ้ถอนมสัยิดเดิมจากท่ีกรมรถไฟเสนอให้ 16,000 เป็น 40,000 บาท อีกทัง้
จะนําวัสดุจากมัสยิดหลัง เดิมทั ง้หมดมาใช้ในการก่อสร้างมัสยิดใหม่7 ในปีพ .ศ .2444 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจงึโปรดเกล้าฯ พระราชทานท่ีดนิและพระราชทรัพย์สว่น
พระองค์ให้สร้างมสัยิดใหม่บนฝ่ังตรงข้าม คือ คลองบางกอกน้อยฝ่ังเหนือในพืน้ท่ีท่ีเคยเป็นอู่เรือ
หลวงและพืน้ท่ีหลวง  มัสยิดหลวงพระราชทานสําหรับชาวไทยมุสลิมนิกายสุหน่ีนี ไ้ด้ รับ
พระราชทานนามวา่ “มสัยิดหลวงบางกอกน้อย”8 

1.2)  ซากเรือไม้ มีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 24 เมตร ปลายของหวัเรือและท้าย
เรือค่อยๆ สอบเข้าหวัเชิดขึน้เล็กน้อย  ลกัษณะของเรือท่ีพบเป็นเรือกระแชง ซึง่เป็นเรือท่ีใช้ในการ
บรรจขุ้าวสารหรือสนิค้าไปตามแมนํ่า้ มีท้องเรือเป็นทรงโค้งกลมขนาดใหญ่ ภายในเรือพบตะปปูลิง
เป็นจํานวนมากไว้ตอกยึดไม้โครงสร้างเรือชนิดต่างๆ เช่น กงเรือเป็นไม้โค้งวางตามแนวขวางตาม
ท้องเรือ และวางเรียงกนัถ่ีเป็นระยะ ห่างกนัประมาณ 50 ซม. ใต้ท้องเรือใช้แผ่นทองเหลืองบใุต้ลํา
เรือ พบตวัอกัษรภาษาองักฤษประทบัท่ีแผ่นทองเหลือง ตรงกลางเป็นตวัอกัษร 24 ล้อมรอบด้วย
วงกลม และมีตวัอกัษรพิมพ์นนูว่า “MUNTZ PATENT” บริเวณเปลือกเรือด้านทิศตะวนัตกพบ
ร่องรอยของไฟไหม้ตลอดทัง้แนว ร่องรอยไหม้ท่ีพบนัน้พบเกือบคร่ึงลําเรือ สนันิษฐานว่า หลงัจาก
เรือลํานีไ้ด้ถกูชะลอมาจอด ณ ท่ีแห่งนีแ้ล้ว ตอ่มาบริเวณนีมี้ไฟไหม้เกิดขึน้ เรือบางสว่นก็ถกูไหม้ใน
คราวนัน้ด้วย เรือทัง้ลําวางอยู่บนคานท่ีมีลกัษณะคล้ายซุงทัง้ท่อน มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง  23 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 4.50 เมตร ใช้เป็นคานรองรับลําเรือ เม่ือครัง้เป็นสถานีรถไฟธนบรีุเคยมี
ลําคลองสายเล็กเป็นท่าเทียบเรือ เรือนีถ้กูถมทัง้ลํา จากหลกัฐานทัง้หมดสนันิษฐานว่าเรือควรอยู่
ในช่วงท่ีมีการปรับถมพืน้ท่ีครัง้ใหญ่ คือ ช่วงกําลงัสร้างสถานีรถไฟ หรือช่วงปรับปรุงพืน้ท่ีหลงั
สิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

อย่างไรก็ตาม ใต้ท้องเรือได้ขดุค้นพบไหเคร่ืองเคลือบสีนํา้ตาลอมสีดํา ขุ่น (หมายเลข
โบราณวตัถ ุ002/042) ไหใบนีผ้ลติจากกลุม่เตาสืออวน เมืองฝ่อซาน เมืองกวา่งตง โดยอาจมีแหลง่
ผลติอยูท่ี่เตาหนานเฟิง และ มีอายรุาวปลายพทุธศตวรรษท่ี 24 ถึงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 (กลางถึง
ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19) ตรงกับรัชกาลจักรพรรดิเต้ากวงถึงรัชกาลจักรพรรดิเสียนเฟิงแห่ง
ราชวงศ์ชิง และตรงกบัรัชกาลท่ี 3-4 แห่งกรุงรัตนโกสนิทร์ กลุม่นีม้กัพบในแม่นํา้เจ้าพระยา บริเวณ

                                                                                 
7 เร่ืองเดียวกนั 
8 เสถียร ลายลกัษณ์ และคนอ่ืนๆ (ผู้รวบรวม), ประชุมกฎหมายประจาํศก เล่ม 18  กฎหมาย ร.ศ.120-

121, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดลิเมล์, 247-) 
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ป้อมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ในแม่นํา้แม่กลอง อําเภอเมือง
ราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ และท่ีวดัท่าพดู จงัหวดัสมทุรสงคราม  ในตา่งประเทศพบจากแหล่งเรือเดส
ซารุ ประเทศมาเซีย9  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 สภาพของเรือ ภายหลงัการขดุค้นเสร็จสิน้ และลกัษณะชัน้ดนิท่ีทบัถมกนัในเรือ  
 

 
 

ภาพท่ี 20 ไหเคร่ืองเคลือบสีนํา้ตาลอมสีดํา ขุน่ (หมายเลขโบราณวตัถ ุ002/042) พบใต้ท้องเรือ 

 
 

                                                                                 
9  จากการวิเคราะห์ของ ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, สมัภาษณ์  ปริวรรค ธรรมาปรีชากร, พิพิธภณัฑสถาน

เคร่ืองถ้วยเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลยักรุงเทพฯ, 31 สิงหาคม 2555. 
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2) การสาํรวจทางโบราณคด ี 

2.1)  พืน้ที่บริเวณต่างๆ จากการสํารวจทางโบราณคดี ในการสํารวจได้ใช้
วิธีการเดินเท้าเพ่ือสํารวจหาโบราณวตัถท่ีุกระจดักระจายอยู่บนผิวดิน และบนัทึกตําแหน่งของ
โบราณวตัถุท่ีพบ ทัง้นีใ้นบริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างอาคาร ไม่สามารถสํารวจได้ เน่ืองจากทางบริษัท
รับเหมาก่อสร้างได้มีการขดุดินลงไปเพ่ือวางเสาเข็มและฐานรากอาคารก่อนหน้าการทํางานทาง
โบราณคดี ลกึประมาณ 20 เมตร หากสามารถสํารวจได้เพียงบริเวณพืน้ท่ีทางด้านทิศเหนือท่ีมีการ
ขดุลงไปประมาณ 3 เมตร จากผิวดนิปัจจบุนั  

ในการสํารวจทางโบราณคดีได้ดกูารกระจายตวัของโบราณวตัถเุฉพาะท่ีพบบนผิวดิน 
(survey surface finds) โดยใช้แผนผงัโครงสร้างฐานรากอาคารใหม่ นํามาปรับใช้โดยแบ่งพืน้ท่ี
การสํารวจออกเป็น 6 พืน้ท่ี ได้แก่ line 0-1, line 1-2, line 4-12, line 12-18, line 19-22 และ line 
22-29 สรุปผลการสํารวจได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผงัท่ี 11  แผนผงัพืน้ท่ีสํารวจทางโบราณคดี 6 พืน้ท่ี 
 
 

line 0-1 
line 1-2 

line 4-12 line 12-18 line 19-22 

line 22-29 
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พืน้ที่ Line 0-1 เป็นพืน้ท่ีบริเวณมมุด้านตะวนัออกเฉียงเหนือของพืน้ท่ีก่อสร้าง จาก
การสํารวจพบว่ามีการกระจายตวัของโบราณวตัถอุยู่คอ่นข้างหนาแน่น โดยพบเศษภาชนะดินเผา
เนือ้ดิน (Earthenware) มากกว่าเศษภาชนะดินเผาเนือ้แกร่ง (Stoneware) พบเศษกระเบือ้งมุง
หลงัคา เศษอิฐหกัเสาไม้ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 5-10 เซนติเมตร ปักอยู่กลุม่หนึ่งทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต้ของพืน้ท่ีสํารวจ ซึ่งอาจจะเป็นหมดุไม้รองรับสิ่งก่อสร้างขนาดไม่ใหญ่ด้านบน 
ทําให้ทราบว่าอย่างน้อยบริเวณนีเ้คยมีท่ีอยู่อาศยัมาก่อน นอกจากนัน้ยงัพบชิน้สว่นกระดกูมนษุย์
อยู่บ้าง ซึ่งน่าจะสมัพนัธ์กบัการฝังศพในช่วงเวลาเดียวกบัโลงไม้และโครงกระดกูท่ีพบ เน่ืองจาก
พบในบริเวณและระดบัใกล้เคียงกนั 

 
  
 
 
 
 
 

(ก)                                                                (ข) 
 
ภาพท่ี 21 (ก) เศษกระดกูนิว้มือท่ีพบ  

(ข) เศษกระเบือ้งมงุหลงัคาท่ีพบในพืน้ท่ี Line 0-1 
 
พืน้ที่ Line 1-2  พืน้ท่ีนีเ้คยเป็นแถบท่ีวางรางรถไฟมาก่อน โบราณวตัถกุระจายตวั

หนาแน่นน้อยกวา่พืน้ท่ี line0-1 พบเศษภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิ (Earthenware) น้อยกวา่เศษภาชนะ
ดินเผาเนือ้แกร่ง (Stoneware) พบเศษกระเบือ้งมุงหลงัคาปะปนอยู่กับเศษอิฐหักทั่วทัง้บริเวณ 
นอกจากนีย้งัพบหมดุไม้ซึง่เป็นกลุม่เดียวกบัท่ีพบในพืน้ท่ี line 0-1 บริเวณพืน้ท่ีนีจ้ึงน่าจะเป็นท่ีอยู่
อาศยัมาก่อน นอกจากนัน้ยงัพบกระดกูช้าง จากประวตัิพืน้ท่ีพบว่ามีเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัช้าง 
คือ ในสมยัพระเจ้ากรุงธนบรีุ บริเวณนีห้รือบริเวณใกล้เคียงเคยเป็นโรงช้างมาก่อน การพบกระดกู
ช้างในบริเวณอาจจะเก่ียวข้องหรือสมัพนัธ์กบัเร่ืองราวทางประวตัศิาสตร์ในช่วงเวลานีก็้เป็นไปได้ 
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 ภาพท่ี 22 (ก) เศษกระดกูช้างท่ีพบ  
(ข) ภาชนะดนิเผาเตม็ใบพบในพืน้ท่ี Line 1-2 

 
พืน้ที่ Line 4-12 พบโบราณวตัถกุระจายอยู่ทัว่ไป โบราณวตัถท่ีุพบ ได้แก่ เศษภาชนะ

ดินเผาเนือ้ดิน (Earthenware) และเศษภาชนะดินเผาเนือ้แกร่ง (Stoneware) กระจายตวัอยู่ทั่ว
บริเวณในปริมาณใกล้เคียงกนั  บริเวณ line 5-6 พบเศษกระเบือ้งมงุหลงัคาและเศษอิฐหกับ้าง
เล็กน้อย นอกจากนีย้ังพบก้อนหินขนาดกว้างยาวประมาณ 50 เซนติเมตร เป็นหินประเภทหิน
ทรายและหินแกรนิต ในพืน้ท่ี line 7-8 พบเศษภาชนะดินเผาประเภทเนือ้ดินท่ีมีชิน้ใหญ่มากขึน้ 
ตัง้แต ่line 9-12 ไมส่ามารถเข้าไปสํารวจพืน้ท่ีได้เน่ืองจากมีวสัดกุ่อสร้างวางอยูเ่ตม็พืน้ท่ี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 23 เศษภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิ (Earthenware) ท่ีพบในพืน้ท่ี line 7-8 
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พืน้ที่ Line 12-18 เป็นบริเวณท่ีมีวสัดกุ่อสร้างวางขวางอยู่มากทําให้ไม่สามารถสํารวจ
ได้ทั่วทัง้พืน้ท่ี จากการสํารวจพบเศษภาชนะดินเผาประเภทเนือ้ดิน (Earthenware) และเศษ
ภาชนะดนิเผาเนือ้แกร่ง (Stoneware) ซึง่จํานวนของเศษภาชนะดนิเผาประเภทเนือ้แกร่งมีมากกวา่
ภาชนะดินเผาประเภทเนือ้ดิน นอกจากนีย้งัพบเศษกระเบือ้งมงุหลงัคากระจายอยู่ทัว่ไป และพบ
เศษเปลือกหอยจํานวนหนึง่  

พืน้ที่ line 19-22 ไม่สามารถลงไปทําการสํารวจในพืน้ท่ีได้ เน่ืองจากมีกองวสัดุ
ก่อสร้างวางอยู่ จึงทําการสํารวจโดยมองจากรอบนอกของเขตก่อสร้างด้านบน พบโบราณวตัถุ
ประเภทเศษภาชนะดินเผาประเภทเนือ้ดิน (Earthenware) และเศษภาชนะดินเผาเนือ้แกร่ง 
(Stoneware) ชิน้เลก็กระจายตวัอยูเ่บาบาง  

พืน้ที่ line 22-29 พบเศษภาชนะดินเผากระจายตวัอยู่ทัว่ไปทัง้เศษภาชนะดินเผา
ประเภทเนือ้ดิน (Earthenware) และเศษภาชนะดินเผาเนือ้แกร่ง (Stoneware) บริเวณนีพ้บว่ามี
กลุม่ของหมดุไม้ปักเป็นแถวยาว เรียงไปตามแนวทิศตะวนัออก-ตะวนัตก มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
ประมาณ 15 เซนติเมตร คาดว่าหมดุไม้เหล่านีน้่าจะเป็นกลุ่มของหมุดไม้ท่ีใช้รองรับสิ่งก่อสร้าง
ด้านบนไมท่ราบอายสุมยั 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 24 กลุม่ของหมดุไม้ท่ีพบในพืน้ท่ี line 22-29 
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การเก็บกู้หลกัฐานทางโบราณคดีทําให้ทราบว่าพืน้ท่ีโดยรอบมีร่องรอยของผู้คนท่ีเคย
ใช้พืน้ท่ีนีทํ้ากิจกรรมอย่างหนาแน่น เน่ืองจากพบเศษภาชนะดินเผาและเข็มไม้ท่ีใช้รองรับอาคาร
เป็นจํานวนมาก ส่วนพืน้ท่ีด้านทิศตะวนัตกด้านท่ีติดกบัวดัอมรินทราราม พบหลกัฐานท่ียืนยนัได้
วา่บริเวณนีเ้คยเป็นกโุบร์ของชมุชนมสัยิดบางกอกน้อย ท่ีเคยอาศยัอยู่ท่ีนีม้าก่อนสถานีรถไฟธนบรีุ
จะสร้างขึน้ในรัชกาลท่ี 5  

2.2) โบราณวัตถุที่พบจากการสํารวจ จากการสํารวจได้พบโบราณวตัถชิุน้
สําคญั ดงัตอ่ไปนี ้

  2.2.1) ภาชนะดินเผาที่ผลิตภายในประเทศ พบรูปทรงได้แก่ หม้อก้น
กลมปากผาย (Globular pot) หม้อก้นแบน ฝาภาชนะ ไห อ่าง ทัง้นี ้สงัเกตได้ว่าภาชนะดินเผาท่ี
พบนัน้เป็นเคร่ืองใช้ในชีวิตประจําวนั ซึง่เป็นภาชนะท่ีใช้อยู่ทัว่ไปในครัง้กรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี
จนถึงรัตนโกสนิทร์ แบง่ได้ดงันี ้ 

หม้อก้นกลม 
เนือ้ภาชนะ : แบบเนือ้ดนิ (Earthenware) 
การตกแตง่ : ลายประทบั สามารถแบง่ลวดลายท่ีพบได้ 10 แบบ ดงัภาพท่ี 26 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 25 หม้อก้นกลมท่ีพบจากการสํารวจ 
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ภาพท่ี 26  ลายตกแตง่ท่ีผิวหม้อก้นกลมท่ีพบ  
 

หม้อก้นแบน 
เนือ้ภาชนะ : แบบเนือ้ดนิ (Earthenware)  
การตกแตง่ : 1. ลายประทบั  
  : 2. ใช้เคร่ืองจกัสานทําเป็นรูปหม้อก่อนแล้วเอาดินมากดทาบตาม

   รูป (Clay-lined bags and baskets) 
 

 
 

ภาพท่ี 27  หม้อก้นแบนท่ีพบจากการสํารวจ 
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ไห 
เนือ้ภาชนะ : แบบเนือ้แกร่ง (Stoneware)  
การตกแตง่ : ลายประทบับริเวณลําตวั 
- อ่าง 
เนือ้ภาชนะ : แบบเนือ้แกร่ง (Stoneware)  
การตกแตง่ : เคลือบผิวภายนอกด้วยนํา้ยาเคลือยสีนํา้ตาลขุน่ 

 
 

 
 
 
 
 
 

              (ก)                                                    (ข) 
ภาพท่ี 28  (ก) ไหและ (ข) อา่งท่ีพบจากการสํารวจ 

ฝาภาชนะ 
เนือ้ภาชนะ : แบบเนือ้ดนิ (Earthenware)  
การตกแตง่ : สว่นปลายฝาภาชนะคว่ําลง 
  : สว่นปลายฝาภาชนะหงายขึน้ 
 

 
              (ก)                                                    (ข) 

ภาพท่ี 29  (ก) ฝาภาชนะแบบปลายฝาคว่ําลง  (ข) ฝาภาชนะแบบปลายฝาหงายขึน้   
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 2.2.2) ภาชนะดินเผาที่ผลิตในต่างประเทศ ภาชนะดินเผาท่ีผลิตใน
ตา่งประเทศท่ีพบ คือ เคร่ืองถ้วยจีนสว่นใหญ่ในสมยัราชวงศ์ชิง (ราวพ.ศ. 2187-2454) ตกแตง่ผิว
ภาชนะด้วยวิธีการเคลือบใส การเคลือบด้วยสีทึบ การตกแต่งด้วยการเขียนลายหรือพิมพ์ลายใต้
เคลือบ และการเขียนลายหรือพิมพ์ลายบนเคลือบ สามารถสรุปหลกัฐานประเภทเคร่ืองถ้วยจีนท่ี
ใช้สําหรับการกําหนดอายไุด้ดงันี ้ 

เคร่ืองถ้วยจีนที่กาํหนดอายุได้สมัยอยุธยาตอนปลาย ได้แก่ 
จานเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบ เขียนลายดอกแอสเตอร์ (หมายเลข 002/004 และ 

002/015) เป็นลายท่ีนิยมผลิตและส่งมาขายตามเมืองท่าแถบทะเลจีนใต้ ช่วงปลายรัชกาลคงัซี 
(ค.ศ.1690-1720) ตรงกบัราวปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชลงมาถึงต้นราชวงศ์บ้าน
พลหูลวง10 

 

 
 
ภาพท่ี 30 จานเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบ เขียนลายดอกแอสเตอร์ 002/004  

 
 
 
 

                                                                                 
10 Barbara V. Harrisson, Later ceramics in South-East Asia, sixteenth to twentieth centuries. 

(Kuala Lumpur, New York : Oxford University Pressม 1995) และ การวิเคราะห์ของ ธนพนัธุ์ ขจรพนัธุ์, สมัภาษณ์ 
ธนพนัธุ์ ขจรพนัธุ์,19 สิงหาคม 2555. 
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ชามเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบ (หมายเลข S002) มีอายใุนช่วงรัชกาลคงัซีลงมาไม่เกิน
รัชกาลเฉียนหลง ตรงกบัสมยัอยธุยาตอนปลายในช่วงราชวงศ์บ้านพลหูลวง 

ชามเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบ (หมายเลข 002/007) จากเตาแหลง่จ่ิงเตอ๋เจิน้ หนงัสือ 

中国古代陶磁款識 (จงกัว๋กู่ไต้ถาวฉ่ือก่วนจือ้ - จารึกบนเคร่ืองกระเบือ้งจีนโบราณ) ระบุ
ว่า ตราสญัลกัษณ์ลกัษณะนีนิ้ยมทํากันในราวรัชกาลคงัซี หรือราวรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชลงมา11 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 31  (ก) ชามเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบ S002 (ข) ชามเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบ 002/007 

 
ชามฝาตกแต่งผิวภาชนะด้วยการเขียนนํา้เงนิใต้เคลือบ ลายดอกไม้และก้านขด 

(หมายเลข 002/047) ก้นชามมีสญัลกัษณ์ค้างคาวและลกูท้อ สญัลกัษณ์ดงักลา่วนีเ้ป็นสญัลกัษณ์
ท่ีใช้ในเตาเอกชน รัชกาลคงัซี หรือราวรัชกาลสมเดจ็พระนารายณ์มหาราชลงมา 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 32 ชามฝาตกแตง่ผิวภาชนะด้วยการเขียนนํา้เงินใต้เคลือบ ลายดอกไม้ก้านขด 002/047 

                                                                                 
11 เร่ืองเดียวกนั 

(ก)                                                        (ข) 
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เคร่ืองถ้วยจีนที่กาํหนดอายุได้สมัยอยุธยาตอนปลายถงึต้นรัตนโกสินทร์ ได้แก่ 
ชามเขียนสีนํา้เงนิใต้เคลือบขาวขุ่น (หมายเลข 002/002) เป็นเคร่ืองกระเบือ้งจาก

เตาพืน้เมืองแถบมณฑลฝเูจีย้นหรือ ฮกเกีย้น เป็นสนิค้าสง่ออกเพ่ือการใช้สอยทัว่ไประดบัลา่ง อายุ
ราวสมยัอยธุยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสนิทร์12 

 

 
 
ภาพท่ี 33  ชามเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบขาวขุน่ 

เคร่ืองกระเบือ้งเบญจรงค์ แบบแฟมิล เวิร์ท (Famill Vert) (หมายเลข 
002/013) เป็นเทคนิคการเขียนสีจดัจ้านสดใส แตสี่ยงัคงความใสและมองทะลลุงไปเห็นนํา้เคลือบ 
เทคนิคดงักลา่วนิยมผลติในช่วงรัชกาลคงัซี คือปลายกรุงศรีอยธุยาลงมาจนถึงต้นรัตนโกสนิทร์13 

 

 
 
ภาพท่ี 34 เคร่ืองกระเบือ้งเบญจรงค์ แบบแฟมิล เวิร์ท (Famill Vert) 002/013 

                                                                                 
12 การวิเคราะห์ของ ธนพนัธุ์ ขจรพนัธุ์, สมัภาษณ์ ธนพนัธุ์ ขจรพนัธุ์,19 สิงหาคม 2555. 
13 เร่ืองเดียวกนั 
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ชิน้ส่วนตลับมีฝา (พบเพียงคร่ึงใบของภาชนะ) (หมายเลข S002) ลายดอกไม้ จาก
เตาจิงเต๋อเจิน้ ตกแต่งเขียนลายครามใต้เคลือบ อายุราวต้นถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 สมยั
ราชวงศ์ชิง ราวสมยัอยธุยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสนิทร์ เป็นสนิค้าสง่ออกใช้สอยทัว่ไป14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 35  ชิน้สว่นโถมีฝา (พบเพียงคร่ึงใบ) ในสมยัราชวงศ์ชิงท่ีพบ S002 
 
เคร่ืองถ้วยจีนที่กาํหนดอายุได้สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ได้แก่ 
ชามพมิพ์ลายอักษรจีน “โซ่ว” สลับกับกระถางกาํยาน แหลง่เตาในมณฑลกวางตง่ 

ศลิปะจีนราชวงศ์ชิงตอนปลาย อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 24 
 

 
 

ภาพท่ี 36 ชามพิมพ์ลายอกัษรจีน “โซว่” สลบักบักระถางกํายาน  
 

                                                                                 
14 เร่ืองเดียวกนั และ จากการวิเคราะห์ของ ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, สมัภาษณ์  ปริวรรค ธรรมาปรีชากร

, พิพิธภณัฑสถานเคร่ืองถ้วยเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลยักรุงเทพฯ, 31 สิงหาคม 2555. 
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ถ้วยเขียนลายครามรูปผลท้อสลับเห็ดหลินจือในช่องกระจก แหล่งเตาเต๋อฮั่ว 
มณฑลฝูเจียน มีอายุราวต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ตรงกับรัชกาลจักรพรรดิถงจือ้ถึงรัชกาล
จกัรพรรดเิซวียนถง แห่งราชวงศ์ชิง (พ.ศ.2405-2454) ราวพทุธศตวรรษท่ี 24-25 

 

 
 
ภาพท่ี 37  ถ้วยเขียนลายครามรูปผลท้อสลบัเห็ดหลนิจือในช่องกระจก 

 
อ่างเขียนลายดอกไม้ก้านขด ด้านนอกเคลือบสีนํา้ตาล เป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีมา

จากเมืองเซ่ียงไฮ้ หรือซัง่ไฮ่ (Shanghai) เป็นศิลปะจีนสมยัราชวงศ์ชิงตอนปลาย มีอายรุะหว่างรัช
สมยัจกัรพรรดถิงจือ้ถึงจกัรพรรดเิซวียนถง (พ.ศ.2405-2454) เป็นของใช้ในครัวเรือนทัว่ไป15 
 

 
 

ภาพท่ี 38 อา่งเขียนลายดอกไม้ก้านขด ด้านนอกเคลือบสีนํา้ตาล 
 
 

                                                                                 
15 เร่ืองเดียวกนั 
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ชามเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบลายซวนส่ี ผลิตจากแหล่งเตาเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจียน 

ศิลปะจีนสมยัราชวงศ์จีนตอนปลาย อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 24-25 ตรงกบัรัชกาลจกัรพรรดิถงจื ้
อถึงรัชกาลจกัรพรรดเิซวียนถงแห่งราชวงศ์ชิง (พ.ศ.2405-2454) 

 

 
 
ภาพท่ี 39 ชามเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบลายซวนส่ี 

 
ฝาเขียนสีนํา้เงนิใต้เคลือบ เขียนลายดอกไม้ก้านขด ศลิปะจีนสมยัราชวงศ์ชิง อายุ

ราวพทุธศตวรรษท่ี 24-25 
 

 
 

ภาพท่ี 40 ฝาเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบ เขียนลายดอกไม้ก้านขด 
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3) การขุดค้นทางโบราณคดใีนพืน้ที่ที่ 1 (AREA 1) 
ทําการขุดค้นทางโบราณคดีจํานวน 6 หลุมขุดค้น (หลุมขุดตรวจสอบท่ี 5-10 (TP.5-

10)) สรุปผลการขดุค้นได้ดงันี ้
3.1) หลุมขุดค้นที่ 5-6 (TP.5-6) ทัง้ 2 หลมุมีขนาด 2x2 เมตร ตัง้อยู่บริเวณหวั

มุมของพืน้ท่ีด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปากคลองบางกอกน้อยกับแม่นํา้เจ้าพระยา เพ่ือ
ตรวจสอบการใช้งานบริเวณปากคลองบางกอกน้อย จากการขุดค้นพบว่าพืน้ท่ีนีถู้กรบกวนเป็น
อย่างมากจากการขดุดินเพ่ือสร้างเข่ือนกนันํา้ท่วมในปัจจบุนั และไม่พบหลกัฐานใดๆ ท่ีแสดงการ
อยูอ่าศยัก่อนเป็นสถานีรถไฟ 

3.2) หลุมขุดค้นที่ 7 (TP.7) มีขนาด 2x4 เมตร ตัง้อยู่ท่ีด้านหน้าอาคารสถานี
รถไฟธนบุรี (เดิม) บริเวณนีเ้คยเป็นลานกระเบือ้งดินเผาสีแดง มีนํา้พตุัง้อยู่กลางลาน บริเวณนีมี้
ระดบัของพืน้ท่ีสงูกวา่บริเวณอ่ืนๆ พบเศษภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิและเนือ้แกร่งท่ีระดบัชัน้ดนิสมมตท่ีิ 
7 180-200 cm.dt. (หรือต่ํากว่าระดบัผิวหน้าดินปัจจบุนั 140-160 เซนติเมตร) เป็นปริมาณมาก
ท่ีสดุ รูปทรงของภาชนะดินเผาท่ีพบ ได้แก่ ชาม ชามฝา โถ พาน ฝา จอกนํา้ชา ถ้วย จาน อ่าง โถ 
ไห กระถาง 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 41 ลานด้านหน้าสถานีรถไฟ บริเวณหลมุขดุค้นท่ี 7-8 
3.3) หลุมขุดค้นที่  8 (TP.8) มีขนาด 2x4 เมตร ตัง้อยู่ท่ีด้านหน้าอาคารสถานี

รถไฟธนบรีุ (เดิม) บริเวณนีเ้คยเป็นลานกระเบือ้งดินเผาสีแดง หลมุขดุค้นตัง้อยู่ใกล้เคียงกบัหลมุ
ขุดค้นท่ี 7 หลักฐานสําคญัท่ีพบในการขุดค้น คือ เศษภาชนะดินเผาเนือ้ดิน (Earthenware) ท่ี
ระดับชัน้ดินสมมติท่ี 4 140-160 cm.dt. (หรือต่ํากว่าระดับผิวหน้าดินปัจจุบัน 100-120 
เซนตเิมตร) พบเป็นปริมาณมากท่ีสดุ เศษภาชนะท่ีพบมีรูปทรงฝา หม้อตาล หม้อก้นกลม หม้อก้น
ตดัหรือกระถาง ไห  

3.4) หลุมขุดค้นที่ 9 (TP.9) ตัง้อยูด้่านข้างของอาคารท่ีทําการสถานีรถไฟธนบรีุ 
มีขนาด 2x4 เมตร จากการขดุค้นทางโบราณคดีได้พบร่องรอยหลกัฐานสําคญั ดงันี ้
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ร่องรอยของส่ิงก่อสร้างที่ระดับ 140-160 cm.dt. (หรือตํ่ากว่าระดับผิวดิน
ปัจจุบัน 100-120 เซนตเิมตร) ร่องรอยของสิ่งก่อสร้างท่ีพบ คือ พืน้ทางเดินปดู้วยอิฐ พบท่ีระดบั
ความลกึ 140-160 cm.dt. (หรือต่ํากว่าระดบัผิวดินปัจจบุนั 100-120 เซนติเมตร) อิฐใช้ปมีูขนาด
เฉล่ีย 14x26x4.5 เซนติเมตร พืน้ทางเดินท่ีพบท่ีหลมุขดุค้นท่ี 9 นี ้สามารถเทียบเคียงได้กบัพืน้
ทางเดินใต้ป้อมพระราชวงัหลงั ซึง่มีลกัษณะการเรียงตวัของอิฐ ขนาดของอิฐ ตลอดจนระดบัท่ีพบ
ท่ีใกล้เคียงกนั  

พืน้ใช้งานเดมิของพืน้ที่บริเวณนีอ้ยู่ที่ระดับ 140-160 cm.dt. (หรือตํ่ากว่าระดับ
ผิวดนิปัจจุบัน 100-120 เซนตเิมตร) จากการวิเคราะห์ปริมาณโบราณวตัถท่ีุพบในแตล่ะชัน้ดิน
ทางโบราณคดีพบว่า โบราณวตัถพุบตัง้แต่ระดบั 40-100 cm.dt. dt (หรือต่ํากว่าระดบัผิวดิน
ปัจจบุนั 0-60 เซนตเิมตร) เป็นชัน้รบกวนเน่ืองจากยงัพบเศษวตัถสุมยัใหมป่ะปนอยู่ ในระดบั 100-
140 cm.dt. (หรือต่ํากว่าระดบัผิวดินปัจจุบนั 60-100 เซนติเมตร) ไม่พบโบราณวตัถใุดๆ และจะ
พบโบราณวตัถอีุกครัง้หนึ่งท่ีในระดบั 140-160 cm.dt (หรือต่ํากว่าระดบัผิวดินปัจจบุนั 100-120 
เซนติเมตร) ในปริมาณมากท่ีสดุ โดยในระดบันีมี้ค่าเฉล่ียความหนาแน่นของเศษภาชนะดินเผาท่ี
พบต่อพืน้ท่ี 1 ตารางเมตร มากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับเศษภาชนะท่ีพบในชัน้ดินอ่ืนๆ โดยมี
คา่เฉลี่ยความหนาแน่นของเศษภาชนะดินเผาเนือ้ดินแบบพืน้เมืองท่ีพบ 2.5 ชิน้ ตอ่ 1 ตารางเมตร 
(ตารางท่ี 20) และคา่เฉลี่ยความหนาแน่นของเศษภาชนะดินเผาเนือ้แกร่งและเนือ้กระเบือ้ง 2 ชิน้ 
ตอ่ 1 ตารางเมตร (ตารางท่ี 21) นอกจากนัน้ในระดบัเดียวกนันี ้ได้พบเศษกระเบือ้งมงุหลงัคาเป็น
ปริมาณมากท่ีสดุด้วย โดยมีคา่เฉลี่ยความหนาแน่นของกระเบือ้งมงุหลงัคาในระดบันีเ้ท่ากบั 2.75 
ชิน้ ตอ่ 1 ตารางเมตร (ตารางท่ี 22) โดยคา่เฉลี่ยของปริมาณโบราณวตัถท่ีุพบทัง้หมดในระดบันีมี้
มากกวา่ระดบัอ่ืนๆ  จากหลกัฐานดงักลา่วอาจกลา่วได้วา่พืน้ใช้งานเดมิในอดีตในพืน้ท่ีนีอ้ยูท่ี่ระดบั 
140-160 cm.dt. (หรือต่ํากว่าระดบัผิวดินปัจจบุนั 100-120 เซนติเมตร) ซึง่สมัพนัธ์กบัพืน้ทางเดิน
ท่ีพบ อย่างไรก็ตาม น่าเสียดายว่าโบราณวัตถุท่ีพบส่วนใหญ่มีสภาพแตกหัก ไม่สมบูรณ์ หรือ
ข้อมลูในตวัโบราณวตัถมีุไม่เพียงพอท่ีจะนํามาวิเคราะห์เพ่ือแสดงความชดัเจนของพืน้ท่ีได้ร่วมกบั
หลกัฐานอ่ืนๆ   

โบราณวัตถุที่พบที่ระดับ 140-160 cm.dt. (หรือตํ่ากว่าระดับผิวดนิปัจจุบัน 100-
120 เซนติเมตร) โบราณวตัถท่ีุพบแบง่ออกเป็นเศษภาชนะดินเผาเนือ้ดินแบบพืน้เมืองท่ีผลิตใน
ประเทศ (Earthenware) จํานวน 20 ชิน้ และเศษภาชนะดินเผาเนือ้แกร่งและเนือ้กระเบือ้ง 
(Stoneware & Porcelain) จํานวน 16 ชิน้ เศษภาชนะดินเผาท่ีน่าสนใจและนํามาเป็นหลกัฐานใน
การกําหนดอายใุนระดบัชัน้ดนินี ้คือ  
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 - เศษเคร่ืองถ้วยจีนลงยาสีแบบที่เรียกว่า เฟินไช่ (Fen Cai) มีลกัษณะการใช้สี
ชมพอูมขาว ผสมสีแบบทึบไม่โปร่งแสง เขียนเป็นลายนูนท่ีผิวภาชนะ เคร่ืองถ้วยชนิดนีผ้ลิตจาก
เตาเอกชนของจีนท่ีเร่ิมผลิตออกจําหน่ายในปีพ.ศ.2263-2268 เป็นต้นมา ลกัษณะของตกแต่ง
ภาชนะและกระบวนลายบนผิวเศษภาชนะนีมี้ความเป็นไปสูงว่าผลิตในสมยัอยุธยาตอนปลาย 
และจะไมเ่ก่าไปกวา่รัชกาลของพระเจ้าท้ายสระ (พ.ศ.2251-2275)16  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 42  พืน้ทางเดินปดู้วยอิฐเรียงตวัเป็นแนวยาวพบในหลมุขดุค้นท่ี 9 และโบราณวตัถท่ีุพบใน
  ระดบัต่ํากวา่ระดบัผิวดนิปัจจบุนั 100-120 เซนตเิมตร 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 43 เศษเคร่ืองถ้วยจีนเขียนลงยาสีแบบเฟินไช่ (Fen Cai) ในสมยัอยธุยาตอนปลาย  

                                                                                 
16 Barbara V. Harrisson, Later ceramics in South-East Asia, sixteenth to twentieth centuries. 

(Kuala Lumpur, New York : Oxford University Pressม 1995) และการวิเคราะห์ของ ธนพนัธุ์ ขจรพนัธุ์. การศึกษา
วิเคราะห์โบราณวัตถุประเภทเคร่ืองถ้วยที่พบในโครงการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีพืน้ที่สถานีรถไฟธนบุรี 
(เดมิ). สมัภาษณ์ 19 สิงหาคม 2555. 
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ตารางท่ี 20 ตารางวิเคราะห์ชัน้ดินทางโบราณคดีกบัความหนาแน่นของเศษภาชนะดินเผาเนือ้ดิน
   แบบพืน้เมืองท่ีผลติในประเทศ (Earthenware) ท่ีพบตอ่พืน้ท่ี 1 ตารางเมตร  
   ในระดบัชัน้ดนิตา่งๆ ในหลมุขดุค้นท่ี 9 (TP.9) 
ลําดบัชัน้วฒันธรรม ระดบัชัน้ดิน

สมมติ 

(cm.dt.) 

(cm.s.) 

จํานวนเศษภาชนะ 

/ นํา้หนกั (กรัม) 

ความหนาแน่นของ

โบราณวตัถท่ีุพบ / 

นํา้หนกั (กรัม) ต่อ 1 

ตร.ม. 

การวิเคราะห์ 

ชัน้ดินทางโบราณคดี 

ชัน้ท่ี 1 ชัน้ดิน

เหนียวปนทรายถม

สีเทา (10YR 7/6) 

L1 40-60  

(0-20) 

3 / 196 0.37 ชัน้ดินรบกวน 

เน่ืองจากพบวตัถุ

สมยัใหม่ 

ชัน้ท่ี 2 ชัน้ดิน

เหนียวถมสีเทาดํา 

(10YR 6/2) 

L2 60-80  

(20-40) 

5 / 225 0.62 ชัน้ดินรบกวน 

เน่ืองจากพบวตัถุ

สมยัใหม่ 

ชัน้ท่ี 3 ชัน้ดิน

เหนียวผสมลกูรัง 

(7.5YR 5/3) 

L3 80-100 

(40-60) 

0 0 ชัน้ดินถม 

ไมพ่บโบราณวตัถ ุ

ชัน้ท่ี 4 ชัน้ดิน

เหนียวสีเทา 

(10YR 6/1) 

L4 100-120 

(60-80) 

0 0 ชัน้ดินถม 

ไมพ่บโบราณวตัถ ุ

L5 120-140 

(80-100) 

0 0 ชัน้ดินถม 

ไมพ่บโบราณวตัถ ุ

ชัน้ที่ 5 ชัน้ดนิ

เหนียวสีเทาอม

เหลือง 

(2.5YR4/1) 

L6 140-160 

(100-120) 

20 / 1314 2.5 ชัน้ดนิกจิกรรม 

ของมนุษย์ในอดีต 

L7 160-180 

(120-140) 

2 / 42 0.25 ชัน้ดินกิจกรรม 

ของมนษุย์ในอดีต 

L8 180-200 

(140-160) 

0 0 ชัน้ทบัถมทางธรณีวิทยา 
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ตารางท่ี 21 ตารางวิเคราะห์ชัน้ดนิทางโบราณคดีกบัความหนาแน่นของเศษภาชนะดนิเผา 
   เนือ้แกร่งและเนือ้กระเบือ้ง (Stoneware & Porcelain) ท่ีพบตอ่พืน้ท่ี 1 ตารางเมตร  
   ท่ีในระดบัชัน้ดนิตา่งๆ ในหลมุขดุค้นท่ี 9 (TP.9) 
ลําดบัชัน้วฒันธรรม ระดบัชัน้ดิน

สมมติ 

(cm.dt.) 

(cm.s.) 

จํานวนเศษภาชนะ

ดินเผา / นํา้หนกั 

(กรัม) 

ความหนาแน่นของ

โบราณวตัถท่ีุพบ / 

นํา้หนกั (กรัม) ต่อ 1 

ตารางเมตร 

การวิเคราะห์ 

ชัน้ดินทางโบราณคดี 

ชัน้ท่ี 1 ชัน้ดิน

เหนียวปนทรายถมสี

เทา (10YR 7/6) 

L1 40-60  

(0-20) 

0 0 ชัน้ดินรบกวน 

เน่ืองจากพบวตัถุ

สมยัใหม่ 

ชัน้ท่ี 2 ชัน้ดิน

เหนียวถมสีเทาดํา 

(10YR 6/2) 

L2 60-80  

(20-40) 

3 /96 0.375 ชัน้ดินรบกวน 

เน่ืองจากพบวตัถุ

สมยัใหม่ 

ชัน้ท่ี 3 ชัน้ดิน

เหนียวผสมดินลกูรัง 

(7.5YR 5/3) 

L3 80-100 

(40-60) 

2 / 60 0.25 ชัน้ดินรบกวน 

เน่ืองจากพบวตัถุ

สมยัใหม่ 

ชัน้ท่ี 4 ชัน้ดิน

เหนียวสีเทา 

(10YR 6/1) 

L4 100-120 

(60-80) 

0 0 ชัน้ดินถม 

ไมพ่บโบราณวตัถ ุ

L5 120-140 

(80-100) 

0 0 ชัน้ดินถม 

ไมพ่บโบราณวตัถ ุ

ชัน้ที่ 5 ชัน้ดนิ

เหนียวสีเทาอม

เหลือง (2.5YR4/1) 

L6 140-160 

(100-120) 

16 / 338 2 

 

ชัน้ดนิกจิกรรม 

ของมนุษย์ในอดีต 

L7 160-180 

(120-140) 

4 / 17 0.5 ชัน้ดินกิจกรรม 

ของมนษุย์ในอดีต 

L8 180-200 

(140-160) 

0 0 ชัน้ทบัถมทางธรณีวิทยา 
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ตารางท่ี 22 ตารางวิเคราะห์ชัน้ดนิทางโบราณคดีกบัความหนาแน่นของเศษกระเบือ้งมงุหลงัคา 
   ท่ีพบตอ่พืน้ท่ี 1 ตารางเมตร ท่ีในระดบัชัน้ดนิตา่งๆ ในหลมุขดุค้นท่ี 9 (TP.9) 
ลําดบัชัน้วฒันธรรม ระดบัชัน้ดิน

สมมติ 

(cm.dt.) 

(cm.s.) 

จํานวนเศษกระเบือ้ง

มงุหลงัคา / นํา้หนกั 

(กรัม) 

ความหนาแน่นของ

โบราณวตัถท่ีุพบ / 

นํา้หนกั (กรัม) ต่อ 1 

ตารางเมตร 

การวิเคราะห์ 

ชัน้ดินทางโบราณคดี 

ชัน้ท่ี 1 ชัน้ดินเหนียว

ปนทรายถมสีเทา 

(10YR 7/6) 

L1 40-60  

(0-20) 

0 0 ชัน้ดินรบกวน 

เน่ืองจากพบวตัถสุมยัใหม ่

ชัน้ท่ี 2 ชัน้ดินเหนียว

ถมสีเทาดํา (10YR 

6/2) 

L2 60-80  

(20-40) 

1 / 53 0.125 ชัน้ดินรบกวน 

เน่ืองจากพบวตัถสุมยัใหม่ 

ชัน้ท่ี 3 ชัน้ดินเหนียว

ผสมดินลกูรัง 

(7.5YR 5/3) 

L3 80-100 

(40-60) 

22 / 119 0.25 ชัน้ดินรบกวน 

เน่ืองจากพบวตัถสุมยัใหม ่

ชัน้ท่ี 4 ชัน้ดินเหนียว

สีเทา 

(10YR 6/1) 

L4 100-120 

(60-80) 

0 0 ชัน้ดินถม 

ไมพ่บโบราณวตัถ ุ

L5 120-140 

(80-100) 

0 0 ชัน้ดินถม 

ไมพ่บโบราณวตัถ ุ

ชัน้ที่ 5 ชัน้ดนิ

เหนียวสีเทาอม

เหลือง (2.5YR4/1) 

L6 140-160 

(100-120) 

22 / 562 2.75 

 

ชัน้ดนิกจิกรรม 

ของมนุษย์ในอดีต 

L7 160-180 

(120-140) 

4 / 100 0.5 ชัน้ดินกิจกรรม 

ของมนษุย์ในอดีต 

L8 180-200 

(140-160) 

0 0 ชัน้ทบัถมทางธรณีวิทยา 
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3.5) หลุมขุดค้นที่ 10 (TP.10) ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีชานชาลาของอาคารสถานีหลมุขดุ
ค้นมีขนาด 2x2 เมตร มีขนาด 2x2 เมตร จากการขุดค้นทางโบราณคดีได้พบร่องรอยหลกัฐาน
สําคญั ดงันี ้

ร่องรอยของส่ิงก่อสร้างที่ระดับ 140-160 cm.dt. (หรือตํ่ากว่าระดับผิวดิน
ปัจจุบัน 100-120 เซนติเมตร) ร่องรอยของสิ่งก่อสร้างท่ีพบ คือ เข็มไม้ปักเรียงต่อกันเป็นแนว 
เข็มไม้นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของฐานรากของสิ่งก่อสร้าง เร่ิมพบท่ีระดบั 160-180 cm.dt (หรือต่ํากว่าผิว
ดินปัจจุบนั 120-140 เซนติเมตร) แสดงว่าเข็มไม้นีไ้ช้ปักเพ่ือรองรับสิ่งก่อสร้างท่ีอยู่เหนือท่ีระดบั 
120 เซนตเิมตรขึน้ไป  

พืน้ใช้งานเดมิของพืน้ที่บริเวณนีอ้ยู่ที่ระดับ 140-160 cm.dt. (หรือตํ่ากว่าระดับ
ผิวดนิปัจจุบัน 100-120 เซนตเิมตร) หลกัฐานสนบัสนนุคือ โบราณวตัถท่ีุพบเพียงชนิดเดียว คือ 
เศษกระเบือ้งมงุหลงัคาดินเผา โดยพบเป็นปริมาณมากท่ีสดุท่ีระดบั 140-160 cm.dt (หรือต่ํากว่า
ผิวดนิปัจจบุนั 100-120 เซนตเิมตร) โดยมีคา่เฉลี่ยของความหนาแน่นของกระเบือ้งมงุหลงัคาท่ีพบ
เป็น 10.25 ชิน้ ต่อ 1 ตารางเมตร (ตารางท่ี 23) ชนิดของเศษกระเบือ้งมุงหลังคาท่ีพบ คือ 
กระเบือ้งมุงหลงัคาเกล็ดเต่า เพราะฉะนัน้จากปริมาณและชนิดของโบราณวตัถุท่ีพบเพียงชนิด
เดียว คือ กระเบือ้งมุงหลงัคาเกล็ดเต่า อาจกล่าวได้ว่าบริเวณพืน้ท่ีนีเ้คยเป็นพืน้ใช้งานเดิมของ
อาคารเคร่ืองไม้มงุกระเบือ้งเกล็ดเต่าอยู่ เม่ืออาคารผพุงั ชํารุด หรือทิง้ร้างไป กระเบือ้งมงุหลงัคา
จึงตกหรือถกูรือ้ออกจึงปรากฎร่องรอยเศษกระเบือ้งหล่นกระจดักระจายอยู่บนพืน้ดงัท่ีหลกัฐานท่ี
ขดุค้นพบ 

จากหลกัฐานดงักล่าวแสดงว่าบริเวณหลุมขุดค้นท่ี 10 ด้านหน้าของอาคารท่ีทําการ
สถานีรถไฟธนบรีุ เคยมีอาคารไม้มงุกระเบือ้งเกล็ดเต่า ท่ีระดบัต่ํากว่าผิวดิน 100-120 เซนติเมตร 
มาก่อน 

 
 

ภาพท่ี 43 เข็มไม้ปักเป็นแนวเรียงตอ่กนัท่ีพบในหลมุขดุค้นท่ี 10 และเศษกระเบือ้งมงุหลงัคาดนิ 
 เผาเกลด็เตา่ท่ีพบในระดบัต่ํากวา่ระดบัผิวดนิปัจจบุนั 100-120 เซนตเิมตร
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ตารางท่ี 23 ตารางวิเคราะห์ชัน้ดินทางโบราณคดีกบัความหนาแน่นของเศษกระเบือ้งมงุหลงัท่ีพบ  
ตอ่พืน้ท่ี 1 ตารางเมตร ท่ีในระดบัชัน้ดนิตา่งๆ ในหลมุขดุค้นท่ี 10 (TP.10) 
ลําดบัชัน้วฒันธรรม ระดบัชัน้ดิน

สมมติ 

(cm.dt.) 

(cm.s.) 

จํานวนเศษกระเบือ้ง

มงุหลงัคา / นํา้หนกั 

(กรัม) 

ความหนาแน่นของ

โบราณวตัถท่ีุพบ / 

นํา้หนกั (กรัม) ต่อ 1 

ตารางเมตร 

การวิเคราะห์ 

ชัน้ดินทางโบราณคดี 

ชัน้ท่ี 1 ชัน้ดินเหนียว

ปนทรายถมสีเทา 

(10YR 7/6) 

L1 40-60  

(0-20) 

3 / 140 0.75 ชัน้ดินรบกวน 

เน่ืองจากพบวตัถสุมยัใหม ่

ชัน้ท่ี 2 ชัน้ดินเหนียว

ถมสีเทาดํา (10YR 

6/2) 

L2 60-80  

(20-40) 

4 / 120 1 ชัน้ดินรบกวน 

เน่ืองจากพบวตัถสุมยัใหม่ 

ชัน้ท่ี 3 ชัน้ดินเหนียว

ผสมดินลกูรัง 

(7.5YR 5/3) 

L3 80-100 

(40-60) 

6 / 280 1.5 ชัน้ดินรบกวน 

เน่ืองจากพบวตัถสุมยัใหม ่

ชัน้ท่ี 4 ชัน้ดินเหนียว

สีเทา 

(10YR 6/1) 

L4 100-120 

(60-80) 

3 / 140 0.75 ชัน้ดินถม 

L5 120-140 

(80-100) 

3 / 70 0.75 ชัน้ดินถม 

ชัน้ที่ 5 ชัน้ดนิ

เหนียวสีเทาอม

เหลือง (2.5YR4/1) 

L6 140-160 

(100-120) 

41 / 3,010 10.25 

 

ชัน้ดนิกจิกรรม 

ของมนุษย์ในอดีต 

L7 160-180 

(120-140) 

0 0 ชัน้ดินกิจกรรม 

ของมนษุย์ในอดีต 

L8 180-200 

(140-160) 

0 0 ชัน้ทบัถมทางธรณีวิทยา 
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 4) การขุดค้นทางโบราณคดป้ีอมพระราชวังหลังในพืน้ที่ที่ 3 
4.1)  ป้อมพระราชวังหลังกับข้อสันนิษฐานทางประวัตศิาสตร์ หลกัฐานทาง

เอกสารประวตัศิาสตร์ท่ีกลา่วถึงป้อมพระราชวงัหลงัมีดงันี ้ 
   4.1.1) ตํานานวังเก่า สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ

ภาพทรงนิพนธ์ถึงพระราชวงัหลงัไว้วา่  
 
พระราชวงัหลงัสร้างท่ีตําบลสวนลิน้จ่ี (คือ ตรงท่ีตัง้โรงศิริราชพยาบาลบดันี)้ ตัง้แตก่รม

พระราชวงัหลงัดํารงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ 
ด้วยท่ีตรงนัน้มีป้อมปราการเป็นมมุเมืองมาแตค่รัง้ธนบรีุ จึงเป็นท่ีสําคญัสําหรับป้องกนัพระ

นครทางฝ่ังตะวนัตก มาสถาปนาเป็นพระราชวงัหลงัตอ่ชัน้หลงั 17  
 
จากหลกัฐานดงักลา่ว ทําให้สนันิษฐานได้ว่า ป้อมพระราชวงัหลงัเคยเป็นป้อมมมุเมือง

ทางด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองธนบรีุมาแตค่รัง้ธนบรีุ และตอ่มาถกูปรับมาเป็นป้อมหวั
มมุด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงัหลงัในสมยัรัชกาลท่ี 1  

 4.1.2) แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2439 แผนท่ีฉบบันีไ้ด้แสดงลกัษณะพืน้ท่ีของ
พระราชวงัหลงั โดยพระราชวงัหลงัมีกําแพงล้อมรอบมีแผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า บริเวณหวัมมุ
กําแพงด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมีลกัษณะเป็นรูปหวัแหวนอนัแสดงถึงป้อมบริเวณมมุกําแพง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงัหลงั  

4.1.3) เอกสารเร่ืองการขายที่ดินตําบลหน้าป้อมพระราชวังหลังในปี
พ.ศ.2444 ปรากฎเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล เร่ือง ต่วนน่ิมขายท่ี
ตําบลน่าป้อมพระราชวงัหลงั ถวายหลวงตามพระราชประสงค์ (7-25 พ.ย.120) เน่ืองด้วย ในสมยั
รัชกาลท่ี 5 มีการเวนคืนท่ีดินบริเวณนีเ้พ่ือสร้างสถานีรถไฟธนบรีุ ในเอกสารการขายคืนท่ีดินแสดง
ช่ือเรียกตําบลนีใ้นอดีตวา่ “ตําบลน่าป้อมพระราชวงัหลงั”18 

                                                                                 
17 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพฯ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เร่ืองตาํนานวังเก่า (พระนคร: 

กรมศิลปากร, 2513), 11. 
18 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ. (2444). เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล. ร.5 

น18 .1ข./125 (มร.5น/217) “เร่ือง ต่วนน่ิมขายท่ีตําบลน่าป้อมพระราชวงัหลงั ถวายหลวงตามพระราชประสงค์” (7-25 
พ.ย.120) 
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จากหลกัฐานทางเอกสารยืนยนัได้ว่าบริเวณดงักล่าวเคยมีป้อมพระราชวงัหลงัอยู่จริง 
และเม่ือนําแผนท่ีปัจจบุนัและแผนท่ีโบราณในปี พ.ศ.2439 มาศกึษาเปรียบเทียบ ทําให้ทราบถึง
ตําแหน่งท่ีตัง้และแผนผังของป้อมพระราชวังหลัง อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานทางเอกสาร
ประวตัศิาสตร์ใดท่ีอธิบายถึงพืน้ท่ีก่อนหน้ามีป้อมพระราชวงัหลงัวา่เป็นอยา่งไร 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 45 แผนท่ีกรุงเทพฯ พ.ศ. 2439 แสดงพืน้ท่ีบริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ก่อนการสร้าง
 สถานีรถไฟ จะเห็นพระราชวงับวรสถานพิมุข ล้อมรอบทัง้ส่ีด้าน มีป้อมปราการท่ีมุม
 กําแพงด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ท่ีมา : กองบญัชาการทหารสงูสดุ, แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2431-2475 (จดัพิมพ์ขึน้น้อมเกล้าฯ 
ถวายเน่ืองในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม พ.ศ.2443) 

 
4.2) ป้อมพระราชวังหลังกับการขุดค้นทางโบราณคดี บริเวณท่ีทําการขดุค้น

ทางโบราณคดีป้อมพระราชวงัหลงัตัง้อยู่บริเวณด้านหลงัอาคารท่ีทําการสถานีรถไฟธนบรีุ โดยได้
ขดุค้นพบป้อมพระราชวงัหลงัครัง้แรกในปีพ.ศ.2551 และทําการขดุค้นเพ่ือศึกษาโดยละเอียดอีก
ครัง้ในปีพ.ศ.2554 ป้อมพระราชวงัหลงัท่ีขดุพบมีลกัษณะสําคญั 3 ประการ คือ  

 4.2.1) แนวกําแพงป้อมพระราชวังหลังก่อด้วยอิฐ พบเป็นแนวยาว 18 
เมตร โดยบริเวณส่วนฐานท่ีก่อเป็นกําแพงป้อมพระราชวงัหลงั พบท่ีระดบัต่ํากว่าผิวดินปัจจบุนั 1 
เมตร มีความกว้างของกําแพงประมาณ 1.9-2 เมตร อิฐท่ีใช้ก่อกําแพง มีขนาดเฉล่ีย 17.5x34x8.5 
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เซนติเมตร แนวกําแพงมีความสงูประมาณ 2.3 เมตร อิฐท่ีใช้รองรับอยู่ด้านลา่งจะมีขนาดใหญ่ขึน้
ตามระดบัความลกึ กลา่วคือ อิฐก้อนลา่งจะมีขนาดใหญ่กวา่ก้อนบน โดยนบัจากก้อนอิฐชัน้บนสดุ
ลงมาจนถึงชัน้อิฐท่ี 6 มีขนาดเฉล่ีย 17.5x34x8.5 เซนติเมตร ในขณะท่ีก้อนอิฐในชัน้อิฐท่ี 6 ถึง 8 
จะมีขนาดหนาขึน้ คือ มีขนาดเฉล่ียอยู่ท่ี 17.5x34x10 เซนติเมตร และชัน้อิฐท่ี 9-19 อิฐมีขนาด
ใหญ่ขึน้อีก คือ มีขนาดเฉล่ีย 18.5x36x14.5 เซนตเิมตร นอกจากนัน้ ได้มีการขดุค้นทางโบราณคดี
เพ่ือตรวจสอบฐานรากของแนวอิฐชุดนี ้(หลุมขุดค้นท่ี 1 (TP.1)) พบว่าป้อมพระราชวงัหลงันีใ้ช้
กําแพงเป็นตวัรับนํา้หนกัทัง้หมด ไมมี่การใช้ซงุหรือเข็มไม้การรับนํา้หนกัแตอ่ยา่งใด ใต้แนวอิฐก้อน
สดุท้ายนัน้ (ชัน้อิฐท่ี 19) ใช้ทรายละเอียดท่ีมีขนาดเม็ดเท่ากนั ซึง่ผา่นการคดัเลือกจากท่ีอ่ืนมาปรับ
ถมพืน้ท่ีบริเวณนีอ้ย่างจงใจก่อนจะก่อฐานรากด้วยอิฐ เม่ือทําการขดุค้นเสร็จสิน้ได้นําอิฐในชุดนี ้
กําหนดคา่อายทุางวิทยาศาสตร์โดยวิธีเรืองแสงความร้อน (Thermoluminescence dating) 2 ครัง้ 
กลา่วคือ  

ครัง้ท่ี 1 พ.ศ.2551 ได้คา่อาย ุ389±41 ปีมาแล้ว หรือราวพ.ศ. 2170±48  
ครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2555 ได้คา่อาย ุ523± 40 ปีมาแล้ว หรือราวพ.ศ. 2032± 40 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 46 ป้อมพระราชวงัหลงัท่ีพบจากการขดุตรวจสอบ 
   

 4.2.2) แนวทางเดินรอบตัวป้อมด้านนอก ปดู้วยอิฐ พบท่ีระดบัความลึก
ประมาณ 100-110 เซนติเมตร จากพืน้ดินปัจจบุนั แนวทางเดินกว้างประมาณ 1-1.20 เมตร อิฐมี
ขนาดเฉล่ีย 18x36x12 เซนติเมตร ระเบียบของการก่อและเรียงอิฐมีระบบท่ีแน่นอน คือ ใช้อิฐเรียง
ในแนวยาว 2 ก้อน ในแนวขวาง 2 ก้อน เรียงสลบักนัไป ไม่พบปนูท่ีใช้สอ ทิศทางการวางตวัของ
แนวอิฐทัง้หมดมีการวางตวัขนานกบัป้อม นอกจากนัน้ ได้มีการขดุค้นทางโบราณคดีเพ่ือตรวจสอบ
ฐานรากของแนวอิฐชดุนี ้(หลมุขดุตรวจสอบท่ี 2 (TP.2)) พบวา่ฐานรากของป้อมมี 
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ภาพท่ี 47 ตวัอยา่งท่ีใช้หาคา่อายทุางวิทยาศาสตร์ของอิฐก่อป้อมพระราชวงัหลงั ครัง้ท่ี 2 
   
ลักษณะเช่นเดียวกับหลุมขุดตรวจสอบท่ี 1 คือ ใช้กําแพงเป็นตัวใช้กําแพงเป็นตัวรับนํา้หนัก
ทัง้หมด ไมมี่การใช้ซงุหรือเข็มไม้การรับนํา้หนกั และใช้ทรายรับฐานด้านลา่งสดุ อิฐชดุนีกํ้าหนดคา่
อายทุางวิทยาศาสตร์โดยวิธีเรืองแสงความร้อน (Thermoluminescence dating) 2 ครัง้ กลา่วคือ  

ครัง้ท่ี 1 พ.ศ.2551 ได้คา่อาย ุ385±48 ปีมาแล้ว หรือราวพ.ศ. 2166±41  
ครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2555 ได้คา่อาย ุ533± 40 ปีมาแล้ว หรือราวพ.ศ. 2022± 40 
 

 4.2.3) พืน้ทางเดินที่ถูกซ้อนทับอยู่ ด้านล่างของตัวป้อมและทางเดิน
รอบที่พบ ปดู้วยอิฐ พืน้ทางเดินนีมี้ความกว้าง 50-75 เซนติเมตร อิฐท่ีใช้ก่อมีขนาดเล็กกว่าอิฐก่อ
ท่ีพบบริเวณอ่ืนๆ โดยมีขนาดเฉล่ีย 14x26x4.5 เซนติเมตร พบท่ีระดับประมาณ 108-120 
เซนติเมตร อิฐส่วนใหญ่มีสภาพแตกหกัเป็นคร่ึงก้อน แต่ยงัสามารถเห็นระบบการเรียงอิฐได้อย่าง
ชดัเจนว่ามีการเรียงด้วยการใช้อิฐด้านยาวสองก้อนสลบักบัด้านกว้างสองก้อนเรียงสลบัต่อกนัไป
เป็นจงัหวะ  

อิฐในชุดนี ไ้ ด้ นําไปกําหนดอายุทางวิทยาศาสตร์โดยวิ ธี เ รืองแสงความร้อน 
(Thermoluminescence dating) ได้คา่อาย ุ795±60 ปีมาแล้ว หรือราวพ.ศ.1760± 40  
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ภาพท่ี 48 แนวอิฐท่ีเรียงตอ่กนัเป็นแนวทางเดนิรอบป้อมพระราชวงัหลงั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 49 ตวัอยา่งท่ีใช้หาคา่อายทุางวิทยาศาสตร์ของแนวทางเดนิรอบป้อมพระราชวงัหลงั 
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ภาพท่ี 50 พืน้ทางเดนิปดู้วยอิฐ เรียงตวักนัอยูใ่ต้แนวทางเดนิรอบป้อม  
  

 
 
ภาพท่ี 51  ตวัอยา่งท่ีใช้หาคา่อายทุางวิทยาศาสตร์ของพืน้ทางเดนิใต้ป้อมพระราชวงัหลงั



2-306 
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แผนผงัที่ 12 แผนผงัของฐานป้อมพระราชวงัหลงัที่ขดุพบ 
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จากการศกึษาจากร่องรอยหลกัฐานท่ีพบ สนันิษฐานว่าป้อมพระราชวงัหลงัเป็นป้อมท่ี
สร้างเสริมขึน้มาในสมยัรัชกาลท่ี 1 พืน้ทางเดินท่ีอยู่ใต้ป้อมพระราชวงัหลงัท่ีพบนัน้ควรมีอายสุมยั
อยู่ก่อนการสร้างเสริมป้อมพระราชวงัหลงัในสมยัรัชกาลท่ี 1 หรือมีอายุไม่มากไปกว่าสมยัธนบุรี 
และมีระดบัต่ํากวา่ผิวดนิปัจจบุนั 100-120 เซนตเิมตร 

จะเห็นได้ว่าการกําหนดทางวิทยาศาสตร์นัน้ได้ค่าอายุสมัยท่ีเก่าแก่มาก ซึ่งไม่
สอดคล้องกับเอกสารประวตัิศาสตร์ และด้วยข้อจํากัดของการกําหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ใน
ช่วงเวลานีจ้ะมีค่าความคลาดเคล่ือนสงูมาก จะเห็นได้จากการทดสอบในครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 ได้
ค่าอายท่ีุแตกต่างกนัมาก อาจเป็นเพราะการขดุค้นในครัง้ท่ี 2 ได้ชุดค้นซํา้ท่ีเดิม ท่ีมีกระบวนการ
รบกวนเกิดขึน้ต่อการวิเคราะห์ในทางวิทยาศาสตร์ และทําให้การกําหนดอายุครัง้ ท่ี 2 มี
ความคลาดเคล่ือนไป ดงันัน้ในการศึกษาวิจยันีจ้ึงไม่นําค่าอายทุางวิทยาศาสตร์มาใช้ร่วมในการ
วิเคราะห์ 

  

 
 

ภาพท่ี 52 การทํางานขดุค้นทางโบราณคดีป้อมพระราชวงัหลงัในช่วงตา่งๆ ในปีพ.ศ.2554 
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3. ความรู้ในประเดน็สาํคัญต่างๆ ที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดพีืน้ที่ธนบุรี 
จากการทบทวนผลจากการขดุค้นทางโบราณคดีสามารถสรุปความรู้ในประเด็นสําคญั

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาวิจยัในครัง้นีไ้ด้ดงันี ้ 
3.1 ฐานรากของป้อมวิชัยประสิทธ์ิ 
      ตวัป้อมวิชัยประสิทธ์ิ วดัจากระดบัพืน้ดินด้านในป้อมชัน้บนสุดไปจนสิน้สุดฐาน

รากได้ 290 เซนติเมตร ลกัษณะของฐานรากจะใช้กําแพงในการรับนํา้หนกัทัง้หมด ไม่พบว่ามีการ
ใช้เข็มไม้ หรือท่อนซุงใดในการรับนํา้หนกัอาคาร การก่ออิฐใช้วิธีการเรียงอิฐก่อซ้อนต่อกนัขึน้ไป
เป็นชัน้ โดยใช้อิฐด้านกว้างเรียงสลบักบัด้านยาวเรียงตอ่กนัไปเร่ือยๆ อิฐท่ีใช้ก่อในระดบับนมีขนาด 
18x34x4 เซนตเิมตร ใช้ปนูในการสอ ถดัจากผิวดนิลงมา 28 เซนตเิมตร จะใช้อิฐก่อขนาดหนากว่า
เล็กน้อย คือ 18x34x7 เซนติเมตร สอด้วยปนู ในขณะท่ีระดบั 240 เซนติเมตรจากผิวดินเป็นต้นไป
จนสิน้สดุฐานราก จะไมพ่บการใช้ปนูในการสอ ตวัฐานรากทัง้หมดไมป่รากฏร่องรอยการฉาบใดๆ  

3.2 ขนาดของแนวกําแพงเมืองธนบุรีและคลองคูเมืองในอดีต  และระยะห่าง
ระหว่างกาํแพงเมืองและคลองคูเมือง 

      จากผลการขุดตรวจทางโบราณคดี คลองคูเมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้านขมิน้) 
สนันิษฐานว่า กําแพงเมืองธนบุรี มีขนาดกว้างประมาณ 1.80เมตร  มีระยะห่างจากแนวคูเมือง
ธนบรีุ 25 เมตร คลองคเูมืองธนบรีุในอดีตน่าจะมีความกว้างประมาณ 10-11 เมตร  

3.3 ตาํแหน่งที่ตัง้ ลักษณะ โครงสร้างป้อมวิไชยเยนทร์ พืน้ที่ ฝ่ังตะวันออกของ
แม่นํา้เจ้าพระยา 

      จากการขุดค้นพืน้ท่ีท่ี 6 ท่ีตัง้อยู่บริเวณประตูด้านหลังกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) 
(ปัจจบุนัอยู่ใกล้กบัอาคารสํานกังานมิวเซียวสยาม) พบแนวอิฐของป้อมวิไชยเยนทร์ท่ีสมเด็จพระ
นารายณ์โปรดให้สร้าง โดยพบแนวอิฐมีขนาดความกว้างตัง้แต่ 1.5-2.5 เมตร อิฐมีขนาดเฉล่ีย 
26x13x5 ซ.ม. และ 28x14x5 ซ.ม. การก่ออิฐแบบวน และมีอิฐคร่ึงก้อนอยู่ตรงกลาง เหมือนกบั
การเรียงอิฐแบบท่ีพบท่ีป้อมพระราชวงัหลงั แนวอิฐรองรับด้วยเป็นซงุไม้ถมด้วยดนิทรายและปดู้วย
อิฐหกัเป็นชัน้ แสดงว่าป้อมวิไชยเยนทร์ฝ่ังตะวนัออกนีมี้ขนาดใหญ่มาก กินอาณาเขตเข้ามาถึงมิว
เซียมสยามในปัจจบุนั ซึง่มีอาณาเขตบางสว่นทบัถนนสนามไชย และเข้าไปในโรงเรียนราชินี 

3.4 ชุมชนมุสลิมบางกอกน้อย 
      บริเวณกุโบร์ตัง้อยู่เกือบปลายสุดของพืน้ท่ีศึกษา คืออยู่บริเวณใต้รางรถไฟของ

สถานีรถไฟธนบรีุ (เดมิ) ปัจจบุนัอยูใ่ต้อาคารหลกัของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ด้าน
ท่ีติดกบัวดัอมรินทราราม แสดงว่าชุมชนมสัยิดบางกอกน้อยในอดีต ตัง้ถ่ินฐานบริเวณนี ้มีอาณา
เขตปลายสดุของโรงพยาบาล บางสว่นเข้าไปในวดัอมรินทราราม  ก่อนจะย้ายไปตัง้ถ่ินฐานบริเวณ
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พืน้ท่ีฝ่ังตรงข้ามคลองบางกอกน้อย เน่ืองจากการก่อสร้างสถานีรถไฟธนบุรีได้ขอเวนคืนท่ีดินใน
สว่นนีด้้วย ลกัษณะของการฝังจะฝังใสโ่ลง ลกึลงไปประมาณ 2 เมตรจากผิวดนิปัจจบุนั  

3.5 พระราชวังหลังมีป้อมพระราชวังหลัง รวมไปถงึลักษณะฐานรากของป้อม 
      การขดุค้นทางโบราณคดีได้ขดุพบป้อมพระราชวงัหลงั ซึง่เป็นป้อมท่ีตัง้อยุ่ท่ีหวัมมุ

กําแพงด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงัหลงั พระราชวงัของกรมพระราชวงับวรสถาน
พิมขุในรัชกาลท่ี 1 ลกัษณะของฐานรากของป้อมพระราชวงัหลงั ด้านลา่งสดุจะใช้ทรายละเอียดท่ี
นํามาจากท่ีอ่ืนมาถมปรับสภาพพืน้ท่ีก่อนก่ออิฐซ้อนเรียงกนัขึน้ไป โดยให้กําแพงทัง้หมดนัน้เป็น
ตวัรับนํา้หนกัโดยไม่มีท่อนซุงหรือเข็มไม้ใดๆ มาช่วยในการคํา้ยนั เช่นเดียวกับลกัษณะของฐาน
รากป้อมวิชัยประสิทธ์ิ ฐานป้อมพระราชวังหลงัท่ีขุดพบพบว่าใต้ฐานป้อมพบแนวอิฐซึ่งคล้าย
แนวทางเดินซ้อนอยู่ด้านล่าง จากลําดับชัน้ทับถมทางโบราณคดีและการกําหนดอายุทาง
วิทยาศาสตร์พบว่าแนวอิฐมีอายเุก่าแก่กว่าตวัป้อมพระราชวงัหลงั น่าสนใจว่าแนวอิฐท่ีพบนี ้อิฐท่ี
ใช้ก่อมีขนาดและลักษณะท่ีใกล้เคียงกับอิฐท่ีใช้ก่อท่ีป้อมวิไชยเยนทร์ทัง้สองฝ่ังตลอดไปจนถึง
วิธีการเรียงและการก่ออิฐด้วย 

3.6 ระดบัพืน้ใช้งานเดมิของคนในอดตี 
      พืน้ทางเดินท่ีอยู่ใต้ป้อมพระราชวังหลัง มีอายุสมัยอยู่ก่อนการสร้างเสริมป้อม

พระราชวงัหลงัในสมยัรัชกาลท่ี 1 และมีระดบัต่ํากว่าผิวดินปัจจุบนั 100-120 เซนติเมตร โดยมี
ระดบัสมัพนัธ์กบัพืน้ใช้งานเดิมในหลมุขดุค้นท่ี 9 (TP.9) โดยเคยมีพืน้ทางเดินบริเวณนี ้และเคยมี
อาคารเคร่ืองไม้มงุด้วยกระเบือ้งเกล็ดเต่าบริเวณหลมุขดุค้นท่ี 10 (TP.10) ทัง้นีเ้ศษเคร่ืองถ้วยจีน
ลงยาหมายเลข 002/122 ท่ีพบในหลมุขดุค้นท่ี 9 ในระดบัเดียวกนันี ้สามารถกําหนดอายไุด้ไม่เก่า
ไปกว่ารัชกาลของพระเจ้าท้ายสระ (พ.ศ.2251-2275) หรือในสมยัอยธุยาตอนปลาย เพราะฉะนัน้ 
ในระดบัพืน้ใช้งานในระดบั 100-120 เซนตเิมตร ในบริเวณนีจ้งึควรเป็นพืน้ใช้งานเดมิท่ีมีอายอุยูใ่น
สมยัอยธุยาตอนปลาย-ธนบรีุ  
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บทที่ 7  

บทวิเคราะห์ 

 
ในบทนีไ้ด้นําความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีธนบุรีในแต่ละ

ช่วงเวลา ท่ีได้จากเอกสารประวตัิศาสตร์ทัง้ของไทยและตา่งประเทศ แผนท่ี แผนผงัโบราณ ข้อมลู
จากการสํารวจร่องรอยหลักฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หลักฐานท่ีได้จากการขุดค้นทาง
โบราณคดี มาเช่ือมโยงข้อมูลหลักฐานแต่ละชุดเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นการใช้หลักฐานทาง
โบราณคดีทัง้จากการสํารวจและขดุค้นมาแสดงการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการทางกายภาพของ
พืน้ท่ีธนบุรีในสมัยอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ เฉพาะพืน้ท่ีธนบุรีหรือฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้
เจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร ทัง้นีข้้อมูลทางโบราณคดีท่ีได้จากการศึกษาวิจัยนัน้ได้เพิ่มพูน
ความรู้ในปัจจบุนั และเสริมสร้างประเดน็ท่ีควรศกึษาสืบเน่ืองตอ่ไปได้ในอนาคต ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ธนบุรีกับลักษณะความเป็นเมือง (Urban)  
น่าสนใจวา่การตัง้ถ่ินฐานของผู้คนในพืน้ท่ีธนบรีุในแตล่ะช่วงเวลา มีลกัษณะความเป็น

เมืองหรือไม ่หรือได้กลายมาเป็นเมืองแล้วในเวลาใด และปัจจยัใดท่ีก่อให้ธนบรีุได้กลายเป็นเมือง 
ในท่ีนี ้ได้ให้กําหนดหลกัการให้ความหมายของเมือง หรือ Urban ท่ีแตกต่างไปจาก

เมืองในความหมายของ City โดยเมือง / Urban ในท่ีนีห้มายถึงความเป็นเมือง โดยลกัษณะหรือสิง่
ต่างๆ ประกอบกนัขึน้มาทําให้เกิดเมืองนัน้ๆ หรือเกิดภาวะความเป็นเมืองขึน้ ซึ่ง Mumford1 ได้
กําหนดลกัษณะของความเป็นเมือง คือ เมืองจะต้องเป็นศนูย์รวมของพลงัอํานาจและวฒันธรรม
ของชมุชนท่ีมากท่ีสดุ โดยเศรษฐกิจและการพฒันาทางสงัคมเป็นปัจจยัของการเติบโตของความ
เป็นเมือง2 ในท่ีนี ้ได้กําหนดความหมายของความเป็นเมืองตาม Spiro Kostof3 ร่วมกับโมเดล

                                                                                 
1  L. Mumford, The Culture of Cities (New York, London, 1938), 3. 
2  V.Gordon Childe, The Urban Revolution (Town Planning Review 2I, 1950), 3-17. 
3 Spiro Kostof, The City Shaped : Urban Patterns and Meaning History (New York: Bulfinch 

Press, 1991), 30-41. 
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วิวฒันาการกําเนิดเมืองของ Childe4 เพ่ือใช้ศึกษาเปรียบเทียบรวมทัง้อธิบายและตอบคําถามว่า
ธนบรีุในช่วงเวลานี ้มีลกัษณะเป็นเมืองหรือไม ่ดงันี ้ 

1) Energized Crowding - เมืองเป็นสถานท่ีท่ีมีกลุ่มคนเกิดขึน้ มีประชากร มีความ
เก่ียวข้องกบัจํานวนกบัความหนาแน่นของประชากรตอ่พืน้ท่ี  

2) Urban Clusters - เมืองมีกําหนดขึน้มาเป็นกลุ่ม ซึง่เมืองไม่เคยเกิดขึน้อย่างโดด
เด่ียวโดยไม่มีเมืองอ่ืนๆ อยู่รอบๆ หรือเมืองท่ีมีความเช่ือมโยงช่วยเหลือกัน หรือเมืองท่ีมีคอย
สนับสนุนช่วยเหลือ ตวัอย่างเช่น กรุงศรีอยุธยามีหัวเมืองอ่ืนๆ รายรอบเป็นฐานกําลงัสนับสนุน
ให้กบัเมืองราชธานี  

3) Physical Circumscription - เมืองเป็นสถานท่ีท่ีรูปร่างขอบเขตทางกายภาพเดน่ชดั 
เป็นสถานท่ีรวมกนัของวตัถตุา่งๆ หรือสิ่งท่ีมีความหมาย (วตัถทุางวฒันธรรม) บ้างถือว่าเมืองใดๆ 
ท่ีไมมี่การกําหนดขอบเขตทางกายภาพหรือมีกําแพงเมืองคเูมืองล้อมรอบนัน้ไมถื่อวา่เป็นเมือง 

4) Differentiation of Uses - เมืองเป็นสถานท่ีประกอบไปด้วยการดํารงชีพท่ี
หลากหลาย เช่น พระ ทหาร หรือช่างฝีมือ เมืองเป็นสถานท่ีชนชัน้ทางสังคมไม่เท่าเทียมกัน 
ประชากรมีเชือ้ชาตหิลากหลาย มีชนชัน้ทางสงัคม ศาสนาท่ีหลากหลาย  

5) Urban Resources - เมืองเป็นสถานท่ีท่ีก่อให้เกิดรายได้ การค้า การเกษตรกรรม
เข้มข้น หรืออาหารท่ีมากพอท่ีจะขายให้ท่ีอ่ืนๆ ได้ เป็นแหล่งทรัพยากรต่างๆ เช่น แหล่งแร่ นํา้พ ุ
ฯลฯ หรือทรัพยากรทางธรณีสณัฐาน เช่น ลกัษณะท่ีเอือ้ต่อการเป็นเมือง เช่น ทําเลท่ีตัง้ ลกัษณะ
ของพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเป็นอา่ว เป็นต้น  

6) Written Records - เมืองเป็นสถานท่ีท่ีต้องมีการเขียนบนัทึก หรือมีการจดบนัทึก
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือใช้ในทางกฎหมาย  

7) City and Countryside - เมืองเป็นสถานท่ีท่ีความสมัพนัธ์กบัย่านชนบท หรือกลา่ว
ได้วา่เมืองต้องประกอบไปด้วยตวัเมืองและพืน้ท่ีนอกเมืองชนบทท่ีมีรายรอบ มีความสมัพนัธ์ซึง่กนั
และกนั  

8) Monumental Framework - เมืองเป็นสถานท่ีท่ีมีสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นจดุเดน่ของเมือง
หรือของชมุชน  สิง่ก่อสร้างนัน้ๆ เช่ือมตอ่ให้ชมุชนตา่งๆ อยูด้่วยกนั  

                                                                                 
4  Gordon Childe (1892-1957) เป็นผู้บกุเบิกการศกึษาการพฒันาการของเมืองในอดีต โดยประยกุต์ใช้

หลกัฐานทางโบราณคดีร่วมกบัแนวคิดทฤษฎีผงัเมือง และสร้างแนวคิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองแรกเร่ิมสู่การเป็นรัฐ ด ู
Michael E. Smith, “V. Gordon Childe and the urban revolution: A historical perspective on a revolution in 

urban studies,” Town Planning Review 80 (2009): 10-11. และ V. Gordon Childe, The Urban Revolution, 2-15. 
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9) Building and People - เมืองเป็นสถานท่ีท่ีมีรูปสณัฐานเกิดจากสิ่งก่อสร้างและ
มนุษย์ มนุษย์เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้สิ่งก่อสร้างและเมืองมีหน้าท่ีและความหมาย ในบางเมือง
ถึงแม้มีสิง่ก่อสร้างใหญ่โตแตไ่มส่ามารถนบัวา่เป็นเมืองได้ เน่ืองจากไมมี่ประชากรอยูอ่าศยั  

ในท่ีนี ้ได้นําโมเดลวิวฒันาการของเมืองดงักล่าวมาศึกษาเปรียบเทียบกับการตัง้ถ่ิน
ฐานในพืน้ท่ีธนบุรีทัง้ 5 ระยะ  เพ่ือวิเคราห์ว่าธนบุรีมีลกัษณะเป็นเมืองหรือไม่ในแต่ละช่วงเวลา 
และจัดได้ว่าเป็นเมืองตัง้แต่ช่วงเวลาใดเป็นต้นมา รวมทัง้มีปัจจัยใดแวดล้อมท่ีทําให้ธนบุรี
กลายเป็นเมือง ทัง้นีไ้ด้แบง่พฒันาการทางกายภายภาพของพืน้ท่ีธนบรีุออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่ 

ระยะท่ี 1 ช่วงก่อนการขดุคลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา (ก่อน พ.ศ.2077))  
ระยะท่ี 2 ช่วงหลงัการขุดคลองลดับางกอกถึงก่อนสมยัพระนารายณ์มหาราช (หลงั

สมยัพระไชยราชา - ก่อนสมยัพระนารายณ์ (หลงั พ.ศ.2077 - 2198)  
ระยะท่ี 3 ในสมยัพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310)  
ระยะท่ี 4 ในสมยัสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุ (พ.ศ.2310 - 2325)  
ระยะท่ี 5 ในช่วงต้นรัตนโกสนิทร์ (พ.ศ.2325 - 2394) 
จากการเปรียบเทียบความหมายของเมือง (Urban) กบัตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีธนบุรีในแต่

ละระยะ (ตารางท่ี 24) กล่าวได้ว่าธนบุรียงัไม่มีลกัษณะความเป็นเมืองในระยะท่ี 1 ช่วงก่อนขุด
คลองลดับางกอก (ก่อนสมยัพระไชยราชา(ก่อน พ.ศ.2077)) และไม่อาจกลา่วได้ว่าธนบรีุเป็นเมือง
ในช่วงเวลานี ้หากปรากฎลกัษณะบางประการเด่นชดับางประการท่ีแสดงลกัษณะของความเป็น
เมือง ได้แก่ ชมุชน (ข้อ 1) มีความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชน ย่าน เมืองอ่ืนๆ (ข้อ 2) ธนบรีุก็มีศกัยภาพ
เพียงพอในการเจริญเติบโตเป็นเมืองได้ โดยมีปัจจยัสําคญัในการเติบโต อนัได้แก่ คน ประชากร 
(ข้อ 1 และ 9) ทําเลท่ีตัง้ ลกัษณะภูมิศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ท่ี (ข้อ 5) ผลผลิตทาง
การเกษตร (ข้อ 5) และความสมัพนัธ์ของชมุชน ย่าน บ้านเมืองอ่ืนๆ ท่ีพร้อมจะเติบโตไปพร้อมกนั 
(ข้อ 2)  

หากในระยะที่ 2 ธนบุรีในช่วงมีการขุดคลองลัดขึน้แล้ว ปรากฎลักษณะความ
เป็นเมืองปรากฎอย่างชัดเจนแล้วนับตัง้แต่ช่วงเวลานีเ้ป็นต้นไป ซึง่สอดคล้องกบัความรู้ทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีว่าอย่างน้อยในช่วงสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ ธนบุรีก็ฐานะเป็นเมืองแล้ว และมี
บทบาทหน้าท่ีอย่างเด่นชัดในรัชกาลของพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.2060-2061 ตามบันทึกของ
ฮอลนัดา) ซึ่งการกลายเป็นเมืองของธนบุรีนัน้ประกอบไปด้วยปัจจัยสําคัญ คือ ชุมชน (ข้อ 1) 
ความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชน ย่าน และบ้านเมือง (ข้อ 2) คน (ข้อ 1 และ ข้อ 9) ทําเล ท่ีตัง้ ความ
อดุมสมบรูณ์ของพืน้ท่ีท่ีก่อให้เกิดผลติผลทางการเกษตร (ข้อ 5) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

386 

 

ตารางที่ 24  โมเดลการกําเนิดเมืองกบัการตัง้ถิ่นฐานในพืน้ที่ธนบรุีในช่วงเวลาตา่งๆ 
โมเดล 

การกาํเนิดเมือง 
ระยะที่ 1 

(ก่อนขุดคลองลัดบางกอก) 
ระยะที่ 2 

(หลังขุดคลองลัดบางกอก-
ก่อนสมัยพระนารายณ์) 

ระยะที่ 3 
(สมัยพระนารายณ์-เสียกรุง

ศรีอยุธยาครัง้ที่ 2) 

ระยะที่ 4 
(สมัยสมเดจ็พระเจ้ากรุง

ธนบุรี) 

ระยะที่ 5 
(สมัยต้นกรุงรัตนโกสนิทร์) 

1) Energized 
Crowding 

ยงัไม่เคยมีการศกึษาเกี่ยวกบั
จํานวนประชากรในช่วงเวลา
นีม้าก่อน  
ประชากรจะรวมเป็นกลุ่มตัง้
ถิ่นฐานตามลํานํา้ หากลกึเข้า
ไปในแผ่นดิน ความหนาแน่น
ของประชากรมีน้อยหรือแทบ
ไมม่ีเลย 

ประชากรธนบุรีมีความหนาแน่น
มากขึน้กว่าเดิม โดยเฉพาะกลุ่ม
ประชากรได้ขยายตวัไปตามพืน้ที่
สําคญัทางภูมิศาสตร์ คือ บริเวณ
ตัวเมือง ทางฝั่งตะวันออกของ
แมน่ํา้เจ้าพระยาสายเดิม  

ป ร ะ ช า ก ร ธ นบุ รี มี ค ว า ม
หนาแน่นมากขึ น้จากการ
เคลื่อนย้าย บางช่วงน้อยลง
เ นื่องจากศึกสงครามฯลฯ 
กลุ่มประชากรได้ขยายตัวไป
ตามพืน้ที่ คือ บริเวณตวัเมือง 
ทางฝั่งตะวันออกของแม่นํา้
เจ้าพระยาสายเดิม  

ประชากรตัง้ถิ่นฐานกระจาย
ตามลํานํา้ บริเวณริมคลอง
บ า ง ก อก ใ ห ญ่ มี จํ า น วน
ประชากรหนาแ น่นและ
หลากหลายมากที่สุด บาง
ช่ วง น้อยลง เ นื่องจากศึก
สงครามฯลฯ   บริเวณตัว
เ มื อ ง ธ นบุ รี เ ป็ น เ ข ต คุ ม
อํานาจทางการเมือง 

มีการย้ายตัวเมืองไปยัง ฝั่ง
ต ะ วั น อ อ ก ข อ ง แ ม่ นํ ้ า
เ จ้ าพระยา  ประชากรยั ง
รวมกลุ่มตัง้ถิ่นฐานตามริมนํา้
โ ด ย มี ศ า ส น ส ถ า น เ ป็ น
ศนูย์กลาง 

2) Urban 
Clusters 

นนทบุรี ซึ่งตัง้อยู่บนเส้นทาง
ร่วมแม่นํา้เ จ้าพระยา  และ
สามารถเดินทางไปสาครบุรี 
ตามเส้นทางนํา้ ท่าจีน-คลอง
ด่าน  ถึงกันไ ด้  ชุมชนหรือ
เมืองนีท้ี่เกิดขึน้ในเวลาไลเ่ลี่ย
กันเหล่านี  ้ล้วนมีการติดต่อ
สมัพนัธ์กบัธนบรุี  

เมืองต่างๆ ที่เติบโตโดยรอบใน
ช่วงเวลาเดียวกัน  ได้แก่  เมือง
นนทบุ รี  เ มืองสาครบุ รี  เ มือง
เพชรบรุี ฯลฯ 

แวดล้อมด้วยเมืองตา่งๆ  แวดล้อมด้วยเมืองตา่งๆ แวดล้อมด้วยเมืองตา่งๆ 
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โมเดล 
การกาํเนิด

เมือง 

ระยะที่ 1 
(ก่อนขุดคลองลัดบางกอก) 

ระยะที่ 2 
(หลังขุดคลองลัดบางกอก-
ก่อนสมัยพระนารายณ์) 

ระยะที่ 3 
(สมัยพระนารายณ์-เสียกรุง

ศรีอยุธยาครัง้ที่ 2) 

ระยะที่ 4 
(สมัยสมเดจ็พระเจ้ากรุง

ธนบุรี) 

ระยะที่ 5 
(สมัยต้นกรุงรัตนโกสนิทร์) 

3) Physical 
Circumscription 

ไมม่ีการกําหนดขอบเขตใดๆ 
ทางกายภาพ 

มี ก า ร กํ า ห น ด ข อ บ เ ข ต ท า ง
กายภาพเป็นครัง้แรก มีลักษณะ
เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมด้านทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือเป็นมมุแหลม 
ภายในตวัเมืองมีวดั มีกฎุี มีดา่น 

มีการกําหนดขอบเขตทาง
กายภาพ  

มีการกําหนดขอบเขตทาง
กายภาพ มีการสร้างกําแพง
เมืองคูนํา้ล้อมรอบโดยเมือง
ที่สร้างโดยสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบรุี 

ขอบเขต ที่ถูก กําหนดด้วย
กําแพงเมืองถูกทําลายลงไป
เนื่องจากไม่ต้องการให้เป็น
ฐานกําลงัสําคญัได้ต่อไปและ
ขจัดความหมายของคําว่า
เมืองของสมเด็จพระเจ้ากรุง
ธนบรุีออกไป 

4) 
Differentiation 
of Uses 

ไม่ปรากฏหลักฐานดังกล่าว
อย่ า ง เ ด่ น ชัด  แต่ ป ร ากฎ
ศาสนาพทุธ มีอาชีพแต่ยงัไม่
หลากหลายนัก การแบ่งชน
ชัน้ทางสงัคมยงัไมช่ดัเจน 

มีชนหลายเ ชื อ้ชา ติ เ ข้ามาอยู่
อาศัยทัง้ที่ถาวรและไม่ถาวร ทัง้
ชาวไทยพุทธ และแขกมุสลิมที่
อพยพเข้ามา  ถึงจะไม่ปรากฏ
หลกัฐานดงักลา่วเดน่ชดั แต่แสดง
ให้เหน็วา่ ในระดบัสงัคมนีม้ีชนชัน้ 
มีอาชีพที่หลากหลายกวา่ช่วงก่อน
หน้าแล้ว (พ่อค้า เกษตรกร ผู้ นํา 
ช่างฝีมือ พระ ฯลฯ) 

 

มีชนหลายเชือ้ชาติเข้ามาอยู่
อาศัยทัง้ที่ถาวรและไม่ถาวร 
ทัง้ชาวไทยพุทธ  ฝรั่ง  ลาว 
มอญ เขมร และแขกมุสลิมที่
อพยพเข้ามา มีชนชัน้ทาง
สั ง ค ม เ กิ ด ขึ ้น  มี อ า ชี พ ที่
หลากหลาย เกิดเทคโนโลนีที่
เข้ามาจากฝรั่งทําให้เกิดการ
สร้างสิง่ก่อสร้างใหม่ๆ  เกิดขึน้ 
 
 

มีชนหลายเชือ้ชาติเข้ามาอยู่
อาศยัทัง้ที่ถาวรและไม่ถาวร 
ทัง้ชาวไทยพุทธ  ฝรั่ง ลาว 
มอญ เขมร และแขกมสุลิมที่
อพยพเข้ามา มีชนชัน้เทาง
สงัคม มีอาชีพที่หลากหลาย 

มีชนหลายเชือ้ชาติเข้ามาอยู่
อาศัยทัง้ที่ถาวรและไม่ถาวร 
ทัง้ชาวไทยพุทธ  ฝรั่ง  ลาว 
มอญ เขมร และแขกมุสลิมที่
อพยพเข้ามา มีชนชัน้ทาง
สงัคมเกิดขึน้อย่าง มีอาชีพที่
หลากหลาย 
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ตารางที่ 23  โมเดลการกําเนิดเมืองกบัการตัง้ถิ่นฐานในพืน้ที่ธนบรุีในช่วงเวลาตา่งๆ (ตอ่) 
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โมเดล 
การกาํเนิด

เมือง 

ระยะที่ 1 
(ก่อนขุดคลองลัดบางกอก) 

ระยะที่ 2 
(หลังขุดคลองลัดบางกอก-
ก่อนสมัยพระนารายณ์) 

ระยะที่ 3 
(สมัยพระนารายณ์-เสียกรุง

ศรีอยุธยาครัง้ที่ 2) 

ระยะที่ 4 
(สมัยสมเดจ็พระเจ้ากรุง

ธนบุรี) 

ระยะที่ 5 
(สมัยต้นกรุงรัตนโกสนิทร์) 

5) Urban 
Resources 

ธนบุรี มีศักยภาพพอที่เป็น
แหล่งทรัพยากรที่ก่อให้เกิด
ร า ย ไ ด้  โ ด ย เ ป็ น แ ห ล่ ง
เกษตรกรรม รวมไปถึงทําเล
ที่ตัง้อันเป็นจุดเชื่อมต่อหัว
เมืองตะวันตก จึงเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทําให้เมืองมีการเติบโต
ขึน้มาในภายหลงั 

เป็นเมืองที่เป็นที่ก่อให้เกิดรายได้ 
เมืองการค้า  และเกษตรกรรม
เข้มข้น  มีอาหารที่มากพอที่จะ
ขายให้ที่ อื่นๆ  มีทําเลที่ตัง้และ
สภาพภูมิศาสตร์ ที่ ทําให้ เ มือง
บางกอกเกิดขึน้และเจริญเติบโต
อันเป็นทําเลที่ตัง้อันเป็นจุดผ่าน
ร ะห ว่ า งหั ว เ มื อ งต่ า ง ๆ  และ
ปากอา่ว สูก่รุงศรีอยธุยา 

  

เ ป็ น เ มื อ ง ก า ร ค้ า แ ล ะ 
เกษตรกรรมเข้มข้น เป็นแหลง่
ทรัพยากรสําคญัและแหลง่ก่อ
รายได้ให้กับกรุงศรีอยุธยา 
ด้ ว ย ทํ า เ ล ที่ ตั ้ ง ทํ า ใ ห้
ชาวตะวันตกให้ความสนใจ
และเห็นความสําคัญของ
เมืองบางกอกมาก  

เ ป็ น เ มื อ ง ก า ร ค้ า  แ ล ะ
เกษตรกรรมเ ข้มข้น  เ ป็น
แหล่งทรัพยากรสําคญั และ
แหลง่สร้างรายได้ 

ยังคงเป็นเมืองเกษตรกรรม
เข้มข้น เป็นแหล่งทรัพยากร
สําคญั โดยเฉพาะแหล่งผลิต
อาหารให้กบัพระนคร 

6) Written 
Records 

ในช่วงเวลานี  ้ธนบุรีมีด่าน
ขนอนเป็นสถานที่ตรวจตรา
สิ น ค้ า ข า เ ข้ า แ ล ะ อ อ ก 
สันนิษฐานว่าน่าจะมีการ
ป ร ะทับต ร าห รื อ กํ าหนด
สัญลักษณ์และการบันทึก
เมื่อมีเรือสนิค้าเข้าออก 

 

ธนบุรีมีด่านขนอนเป็นสถานที่
ตรวจตราสนิต้าขาเข้าและออก ซึง่
มีการจดบันทึกและตรวจ “ตรา” 
เข้าออกสูก่รุงศรีอยธุยา 

มีการจดบันทึกและตรวจ 
“ตรา” เข้าออกสูก่รุงศรีอยธุยา 

มีการจดบนัทกึ เป็น
พงศาวดาร บนัทกึเอกสาร
ราชการตา่งๆ  

มีการจดบนัทกึ เป็น
พงศาวดาร บนัทกึเอกสาร
ราชการตา่งๆ 
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โมเดล 
การกาํเนิด

เมือง 

ระยะที่ 1 
(ก่อนขุดคลองลัดบางกอก) 

ระยะที่ 2 
(หลังขุดคลองลัดบางกอก-
ก่อนสมัยพระนารายณ์) 

ระยะที่ 3 
(สมัยพระนารายณ์-เสียกรุง

ศรีอยุธยาครัง้ที่ 2) 

ระยะที่ 4 
(สมัยสมเดจ็พระเจ้ากรุง

ธนบุรี) 

ระยะที่ 5 
(สมัยต้นกรุงรัตนโกสนิทร์) 

7) City and 
Countryside 

ไม่มีความชดัเจนว่าเป็นเมือง
เป็นพืน้ที่นอกเมืองหรือชนบท 
สัษนิษฐานว่าพืน้ที่แถบวัด
คูหาสวรรค์และด่านขนอน
เป็นพืน้ที่ในเมือง ในขณะที่
พืน้ที่ตอนเหนือย่านบางพล ู
และย่านฝั่งใต้แถบบราษฎร์
บรูณะเป็นย่านที่ห่างไกลจาก
ตวัเมือง 

เมืองบางกอกคือตวัเมืองในธนบรุี 
ในขณะเดียวกนัพืน้ที่ห่างไกลอื่นๆ 
เป็นพืน้ที่รอบนอกเมือง แต่เดิม
แถบวัดคูหาสวรรค์เป็นพืน้ที่ตัว
เมือง หากในช่วงเวลานี ้พืน้ที่ทาง
ฝั่งตะวันตกของแม่นํา้เจ้าพระยา
สายเดิม นับว่าเป็นพืน้ที่ห่างไกล
ตัวเมืองนับแต่ช่วงเวลานีเ้ป็นต้น
ไป 

มีตวัเมืองและพืน้ที่นอกเมือง
เป็นพืน้ที่เกษตรกรรมรายรอบ  

มีตวัเมืองและพืน้ที่นอกเมือง
เป็นพืน้ที่เกษตรกรรมราย
รอบ 

มีตวัเมืองและพืน้ที่นอกเมือง
เป็นพืน้ที่เกษตรกรรมรายรอบ 

8) Monumental 
Framework 

มีวัดต่างๆ  เป็นสิ่ง ก่อสร้าง
สําคัญทางกายภาพที่เชื่อม
โครงข่ายของชมุชน 

มีวดัต่างๆ เป็นสิ่งก่อสร้างสําคัญ
ทางกายภาพที่เชื่อมโครงข่ายของ
ชมุชน 

วดัเป็นสิง่ที่เชื่อมชมุชนตา่งๆ 
เข้าด้วยกนั และเป็นศนูย์รวม
จิตใจของชมุชน  

วดัเป็นสิง่ที่เชื่อมชมุชนตา่งๆ 
เข้าด้วยกนั และเป็นศนูย์
รวมจิตใจของชมุชน 

วดัเป็นสิง่ที่เชื่อมชมุชนตา่งๆ 
เข้าด้วยกนั และเป็นศนูย์รวม
จิตใจของชมุชน 

9) Building and 
People 

หลักฐานจากประวัติศาสตร์
และร่องรอยหลกัฐานต่างๆ ที่
ปรากฎแสดงให้เห็นว่าธนบุรี
มีคนอาศัยอยู่อันเป็นปัจจัย
สําคญัที่ทําให้เกิดเมืองขึน้ 

หลักฐานจากประวัติศาสตร์และ
ร่องรอยหลกัฐานต่างๆ ที่ปรากฎ
แสดงให้เห็นว่าธนบุรีมีคนอาศัย
อยู่อันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้
เกิดเมืองขึน้ 

หลักฐานจากประวัติศาสตร์
และร่องรอยหลกัฐานต่างๆ ที่
ปรากฎแสดงว่าธนบุรีมีคน
อาศยัอยู่อนัเป็นปัจจัยสําคญั
ที่ทําให้เกิดเมืองขึน้ 

หลกัฐานจากประวตัิศาสตร์
และร่องรอยหลักฐานต่างๆ 
ที่ปรากฎแสดงว่าธนบรุีมีคน
อ า ศั ย อ ยู่ อั น เ ป็ น ปั จ จั ย
สําคญัที่ทําให้เกิดเมืองขึน้ 

หลักฐานจากประวัติศาสตร์
และร่องรอยหลกัฐานต่างๆ ที่
ปรากฎแสดงธนบรุีมีคนอาศยั
อยู่อันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทํา
ให้เกิดเมืองขึน้ 
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2. ลักษณะทางกายภาพของเมืองธนบุรีในช่วงเวลาต่างๆ  
 จากข้อมูลท่ีได้ประวัติศาสตร์พืน้ท่ี การสํารวจร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์
โบราณคดี และการขดุค้นทางโบราณคดีทําให้สามารถแบ่งพฒันาการของพืน้ท่ีธนบรีุ ได้ออกเป็น 
5  ช่วงเวลา ดงันี ้

2.1 ระยะที่ 1 ขนอนทณบุรี : ชุมชนเกษตรกรรมริมนํา้ฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้
เจ้าพระยาสายเดิม ในช่วงก่อนการขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (ก่อน 
พ.ศ.2077)) 

2.1.1 การตัง้ถิ่นฐาน จากหลกัฐานทัง้หมดแสดงให้เห็นว่า ชมุชนดัง้เดิมท่ีอาศยั
อยู่ในพืน้ท่ีธนบุรี เป็นชุมชนเกษตรกรรมท่ีตัง้ถ่ินฐานริมทางนํา้ โดยเป็นการตัง้ถ่ินฐานท่ีไม่มีการ
วางแผนไว้ โดยอาศยันํา้เป็นปัจจัยธรรมชาติสําคัญในการดํารงชีพ ชุมชนต่างๆ จะตัง้ถ่ินฐาน
กระจายตวัตามเส้นทางนํา้หลกัสายตา่งๆ ซึง่ชมุชนเหลา่นีน้่ามีมาตัง้แตก่่อนกรุงศรีอยธุยาเป็นราช
ธานี หรือราวพทุธศตวรรษท่ี 19 เป็นอย่างน้อย การตัง้ถ่ินฐานของชมุชนในช่วงเวลานีน้่าเป็นการ
ตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนแบบกลุม่ (Clustered Settlement) (ภาพท่ี 53) คือมีบ้านเรือนอาศยัอยูร่่วมกนั
หลายครัวเรือน ร่วมกบัการตัง้ถ่ินฐานแบบกระจดักระจาย (Scattered Settlement) คือมีบ้านเรือน
กระจายไปแบบโดดเด่ียว แต่มีวดัและตลาดเป็นศนูย์กลางของชุมชน หลกัฐานท่ียืนยนัถึงการตัง้
ถ่ินฐานในรูปแบบนี ้คือ จากแผนท่ีท่ี 23 แผนท่ีสรุปร่องรอยหลกัฐานท่ีพบ และแผนท่ีท่ี 24 แผนท่ี
แสดงการตัง้ถ่ินฐานของชมุชนธนบรีุ จะเห็นได้วา่ วดัจะตัง้อยูก่ระจายไปตามลํานํา้ เป็นระยะห่างๆ 
อันแสดงว่าชุมชนควรจะตัง้อยู่ใกล้หรือไม่ห่างจากวัดนัน้ๆ และจากสภาพปัจจุบันโดยเฉพาะ
บริเวณบางน้อย บางเชือกหนัง บางพรม บางระมาด ยังพบเห็นชุมชนทําสวน ทํานา ซึ่งตัง้
บ้านเรือนกระจายไปตามลํานํา้ ไม่ห่างจากวดัโบราณ แต่ละครัวเรือนจะมีท่ีสวนทํากินเป็นของ
ตนเอง ซึง่ทําให้บ้านเรือนแตล่ะหลงัจะมีระยะห่างจากกนั เช่น ชมุชนแถบวดัสะพานยงัคงรูปแบบ
ดงักลา่วอยู ่(ภาพท่ี 54) 

2.1.2 รูปสัณฐานของเมือง แรกเร่ิมรูปสณัฐานของธนบรีุมีรูปร่างผนัแปรไปตาม
ธรรมชาติ ไม่มีการกําหนดขอบเขตของตวัเมืองอย่างชัดเจน กล่าวคือ ไม่ปรากฏกําแพงเมือง คู
เมือง เพ่ือแสดงกรอบความเป็นตวัเมือง ไม่ปรากฎภาวะความเป็นเมืองอย่างชดัเจน ยงัไม่พบการ
รวมกลุม่กนัเพ่ือสร้างอาณาเขตถาวรล้อมรอบ หากชมุชนจะรวมกลุม่กนัตัง้ถ่ินฐานตามริมแมนํ่า้ลํา
คลองต่างๆ โดยกลุ่มของชมุชนจะกระจายตวัตามลํานํา้สายสําคญั (Riverine Settlement) เกิด
เป็นชมุชนตามแนวเส้นทางคมนาคมทางนํา้ เส้นทางนํา้ท่ีมีร่องรอยการตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์ ได้แก่  

แมนํ่า้เจ้าพระยาสายเดิม มีวดัแก้ว วดันครป่าหมาก วดัศาลาส่ีหน้า วดัเสาประโคน วดั
บางนํา้ชน วดัประเสริฐสทุธาวาส วดัราษฎร์บรูณะ วดัแจงร้อน 
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คลองบางย่ีขนั-คลองบางบําหรุ-คลองบางจาก มีวดัน้อย วดับางย่ีขนั วดัรวก 
คลองบางน้อย มีวดัตะพาน 
คลองบางจาก มีวดัจนัตาผ้าขาว 
คลองดา่น  มีวดัขนุจนัทร์ วดักําแพง วดัสงิห์ 
คลองบางขนุเทียน มีวดับางขนุเทียนกลาง 
คลองบางสะแก มีวดับางสะแกนอก  
คลองมอญ มีวดับางเสาธง 
ร่องรอยหลกัฐานตา่งๆ ท่ีพบในพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมมีจํานวน

และความหนาแน่นมากกว่าร่องรอยหลกัฐานท่ีพบในฝ่ังตะวนัออกอย่างเห็นได้ชดั ในท่ีนีไ้ด้จําลอง
ภาพสนันิษฐานการตัง้ถ่ินฐานของชมุชนจาก  

(1) โครงกําสรวลสมุทรซึ่งผู้ แต่งได้พรรณนาสถานท่ีได้ล่องเรือผ่านไปตามแม่นํา้
เจ้าพระยาสายเดิมและเข้าคลองด่านได้ปรากฎช่ือ “บาง” สอดคล้องกับพืน้ท่ีท่ีปรากฎร่องรอย
หลกัฐานในครัง้นี ้คือ บางพล ูบางระมาด บางเชือกหนงั บางจาก บางนางนอง ซึง่แสดงให้เห็นว่า
ชมุชนดงักลา่วมีอยูจ่ริงและเป็นชมุชนท่ีอาศยัรวมกลุม่กนัเป็นยา่นริมนํา้  

(2) ตําแหน่งท่ีตัง้ของร่องรอยหลกัฐานท่ีพบในศาสนสถานในช่วงเวลานี ้สนันิษฐานว่า
หากมีศาสนสถานตัง้อยูท่ี่ใด น่าจะมีชมุชนตัง้อยูไ่มไ่กลจากบริเวณดงักลา่ว จากข้อนี ้(แผนท่ีท่ี 24) 
จึงทําให้ทราบว่ารูปสนัฐานชุมชนธนบุรีในระยะนีมี้ไม่มีรูปแบบแน่นอน แต่มีรูปร่างไปตามแม่นํา้ 
ไม่มีการจดัวางผงัเมือง ชมุชนอยู่ตามริมนํา้บริเวณฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมเป็น
หลกั หรือเรียกได้ว่าเป็นประเภทท่ีรวมกลุ่มกนัเป็นชมุชนหมู่บ้านเล็กๆ ตามเส้นทางสญัจรทางนํา้5 
โดยมีศาสนสถานเป็นศนูย์กลางของชมุชน สามารถแยกชมุชนตา่งๆ ออกเป็นกลุม่ๆ ตามตําแหน่ง
ท่ีตัง้ คือ  

กลุม่ชมุชนยา่นบางพล ู 
กลุม่ชมุชนยา่นบางระมาด-บางฉนงั-บางจาก  
กลุม่ชมุชนยา่นบางกอก6  
กลุม่ชมุชนยา่นคลองดา่น-บางไส้ไก่-บางนางนอง  

                                                                                 
5 Spiro Kostof, The City Shape, Urban Patterns and Meanings Trough History (New York : 

Bulfinch, 1991), 34, 43. 
6 คําวา่ “บางกอก” ในที่นี ้ผู้ศกึษาให้หมายถึงพืน้ท่ีบางกอกท่ีตัง้อยู่บริเวณคลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่ 

ตามท่ีได้ทบทวนความหมายของคํานีม้าแล้วในบทท่ี 4 
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กลุม่ชมุชนยา่นบางนํา้ชน  
กลุม่ชมุชนยา่นราษฎร์บรูณะ  
 
 

 
 

ภาพท่ี 53 จําลองภาพการตัง้ถ่ินฐานเป็นกลุม่ตามลํานํา้ 
ท่ีมา: Spiro Kostof, The City Shaped: Urban Patterns and Meaning History (New York : 
Bulfinch, 1991), 35. 

 



 
 
 

393 
 

 
 
ภาพท่ี 54 การตัง้ถ่ินฐานเป็นชมุชนวดัสะพาน ยงัปรากฏร่องรอยของบ้านเรือนชาวสวนตัง้กระจาย
 ห่างกนัเป็นระยะ ล้อมรอบวดั และมีความหนาแนน่มากบริเวณพืน้ท่ีริมคลอง 

 
 

น่าสงัเกตวา่ชมุชนจะตัง้ถ่ินฐานบริเวณบางพลอูยา่งหนาแน่น (แผนท่ีท่ี 24) และบริเวณ
ย่านบางเชือกหนัง-บางจากมีการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนอย่างหนาแน่นเช่นเดียวกัน ซึ่งบริเวณนี ้
น่าจะเป็นชุมชนใหญ่ สงัเกตได้จากการร่องรอยหลกัฐานเป็นจํานวนมากท่ีพบท่ีวดัจนัผ้าขาว (วดั
จนัทร์ประดิษฐาราม) วดัตะพาน (วดัสะพาน) ส่วนบริเวณย่านคลองด่านพบวดัท่ีตัง้อยู่หนาแน่น
ตัง้แตช่่วงเวลานีเ้ป็นต้นไป แถบบางนํา้ชนและราษฎร์บรูณะควรเป็นชมุชนใหญ่อีกชมุชนหนึง่ เน่ือง
ด้วยพบชิน้สว่นพระพทุธรูปหินทรายแดงขนาดใหญ่สมยัอยธุยาตอนต้นในวดับางนํา้ชน วดัราษฎร์
บูรณะ วดัประเสริญสทุธาวาส วดัแจงร้อน ในขณะท่ีบริเวณแถบเขตคลองสานและเขตธนบุรีใน
ช่วงเวลานีน้ัน้ น่าจะเป็นยา่นป่ารกร้าง เน่ืองจากไมป่รากฏร่องรอยใดๆ (แผนท่ีท่ี 23) อยา่งไรก็ตาม
หลกัฐานทางประวัติศาสตร์แสดงว่า ด่านขนอนทณบุรีตัง้อยู่ท่ีปากคลองด่าน เป็นด่านท่ีตรวจ
สิ่งของต้องห้าม และเป็นจุดแจ้งเหตุข่าวด่วนไปยงัพระนคร เป็นจุดเก็บภาษีจากเรือสินค้นท่ีนํา
สนิค้าเข้า-ออกของพระนครศรีอยธุยาด้วย 

ในตอนท้ายสดุของช่วงเวลานี ้จากเอกสารประวตัิศาสตร์ได้กล่าวว่า ชาวโปรตเุกสเป็น
ชาวตะวนัตกชาติแรกท่ีเดินทางเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยา โดยมีหลกัฐานท่ีกัสปาร์ กอไรญ่า 
(Gaspar Correia) ระบวุ่าการติดตอ่ระหว่างชาวสยามกบัโปรตเุกสมีขึน้ตัง้แตช่่วงพทุธศตวรรษท่ี 
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21 โดยอลัฟงซู ดือ อลับูแกร์เกอ ส่งดูอาร์ตือ เฟอร์นันดืช (Duarte Fernandes) เข้ามาเจริญ
สมัพนัธไมตรี7 จากการศกึษาของนกัประวตัศิาสตร์พบวา่ แรกเร่ิมโปรตเุกสต้องการความสนบัสนนุ
จากพระเจ้าแผ่นดินสยามเน่ืองจากนัน้พระองค์มีอํานาจเหนือเกาะมะละกาท่ีโปรตเุกสเข้ามายึด
ครอง ต่อมามีการลงนามในสนธิสญัญาพนัธมิตรและการค้าระหว่างโปรตเุกสและสยาม รายงาน
ของอนัโตนิโย เฟลซิอิาโน มาเกช เปอไรร่า (Antonio Feliciano Marques Pereira) กงสลุโปรตเุกส
แห่งสยามในปีพ.ศ.2424 ระบวุ่าปีพ.ศ.2061  ในขณะท่ี E.W. Hutchinson ระบวุ่าปีพ.ศ.2059 ซึง่
โปรตุเกสได้รับอนุญาตให้มาค้าขายในกรุงศรีอยุธยาและเมืองท่าอ่ืนๆ ของสยาม8 จากข้างต้น
แสดงให้เห็นวา่อยา่งน้อยท่ีสดุ ในท้ายของช่วงเวลานี ้ธนบรีุเป็นหนึ่งในเส้นทางผ่านท่ีมีชนตา่งชาติ
ล่องเรือผ่านมาตามเส้นทางแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม และยงัไม่มีแสดงบทบาทความเป็นท่าท่ีมี
ความสําคญัอยา่งชดัเจนในช่วงเวลานี ้ปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้เมืองธนบรีุเจริญเตบิโตขึน้อยา่งรวดเร็วใน
เวลาตอ่มา สว่นหนึง่เป็นเพราะการเดนิทางเข้ามาค้าขายของชาวตะวนัตกตามท่ีจะกลา่วตอ่ไป 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                 
7 เฟอร์นาว โลปืช ดือ กสัตานเฮดา (Fernao Lopes de Castanheda) ได้กล่าวถึงเหตกุารณ์นีเ้ช่นกนัและ

กล่าวว่ากษัตริย์สยามก็ได้ส่งทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์โปรตุเกสเช่นกัน ดูรายละเอียด ปรีดี พิศภูมิวิถี, 
กระดานทอง สองแผ่นดนิ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2553), 3-10. 

8  เร่ืองเดียวกนั, 10. 
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แผนท่ีท่ี 23 สรุปหลกัฐานสําคญัท่ีพบในพืน้ท่ีธนบรีุ ในสมยัอยธุยาตอนต้น-ก่อนขดุคลองคลองลดับางกอก (พ.ศ.1893 – ก่อน พ.ศ.2077) 
 

กาํแพงเมืองและป้อมปราการ 

(1.1) ดา่นขนอน   
วัด  

(3.1) วดัสงิห์ (บางพลดั) 

(3.2) วดัรวก    
(3.3) วดัน้อยนางหงส์  
(3.4) วดับางย่ีขนั   
(3.5) วดัเสาประโคน     
(3.6) วดัรวก   
(3.7) วดันครป่าหมาก     
(3.8) วดัแก้ว      
(3.9) วดับางเสาธง    
(3.10) วดัเกาะ    
(3.11) วดัศาลาส่ีหน้า    
(3.12) วดัขนุจนัทร์ 
(3.13) วดับางสะแกนอก        

(3.14) วดัตะพาน     
(3.15) วดักําแพง (บางเชือกหนงั)        
(3.16) วดัจนัผ้าขาว   
(3.17) วดับางขนุเทียนกลาง   
(3.18) วดัสงิห์ (คลองสนามชยั)    
(3.19) วดักําแพง (คลองสนามชยั)      
(3.20) วดับางนํา้ชน         
(3.21) วดัราษฎร์บรูณะ    
(3.22) วดัประเสริฐสทุธาวาส        
(3.23) วดัแจงร้อน  
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แผนท่ีท่ี 24 การตัง้ถ่ินฐานของชมุชนธนบรีุ ในระยะท่ี 1 ในสมยัอยธุยาตอนต้น-ก่อนขดุคลองคลองลดับางกอก (พ.ศ.1893 – ก่อน พ.ศ.2077) 
 

กาํแพงเมืองและป้อมปราการ 

(1.1) ดา่นขนอน   
วัด  

(3.1) วดัสงิห์ (บางพลดั) 

(3.2) วดัรวก    

(3.3) วดัน้อยนางหงส์  
(3.4) วดับางย่ีขนั   

(3.5) วดัเสาประโคน     

(3.6) วดัรวก   

(3.7) วดันครป่าหมาก     

(3.8) วดัแก้ว      

(3.9) วดับางเสาธง    

(3.10) วดัเกาะ    

(3.11) วดัศาลาส่ีหน้า    

(3.12) วดัขนุจนัทร์ 

(3.13) วดับางสะแกนอก        

(3.14) วดัตะพาน     

(3.15) วดักําแพง (บางเชือกหนงั)        

(3.16) วดัจนัผ้าขาว   

(3.17) วดับางขนุเทียนกลาง   

(3.18) วดัสงิห์ (คลองสนามชยั)    

(3.19) วดักําแพง (คลองสนามชยั)      

(3.20) วดับางนํา้ชน         

(3.21) วดัราษฎร์บรูณะ    

(3.22) วดัประเสริฐสทุธาวาส        

(3.23) วดัแจงร้อน  
 

ศนูย์กลางราชการ 

ศนูย์กลางชมุชน 
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2.1.3 ตําแหน่งที่ตัง้ศูนย์กลางชุมชนธนบุรี ในช่วงเวลานี ้ไม่มีหลกัฐานใดท่ี
แสดงถึงการกําหนดขอบเขตตวัเมืองธนบุรีทางกายภาพอย่างชดัเจน หากความหนาแน่นของวดั
และชุมชนซึ่งน่าจะแสดงความเป็นศูนย์กลางของธนบุรีหรือตัวเมืองในระยะแรกเร่ิมนัน้ อยู่ท่ี
บริเวณคลองบางกอกใหญ่ ตรงวัดศาลาส่ีหน้า (วัดคูหาสวรรค์) ในท่ีนีไ้ด้ทําการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความรู้ตา่งๆ เก่ียวกบัประเดน็นี ้ได้ผลวิเคราะห์ดงันี ้

ความรู้จากเอกสารประวัตศิาสตร์ - เอกสารประวตัิศาสตร์ไม่ได้ระบวุ่าเมืองธนบรีุใน
ระยะแรกเร่ิมนัน้ตัง้อยู่ท่ีใด จากตําราภมูิศาสตร์ประเทศสยาม ของกระทรวงศกึษาธิการ พิมพ์ครัง้
แรก พ.ศ.2468 ระบุว่า เมืองธนบุรีเดิมตัง้อยู่บริเวณคลองบางกอกใหญ่ตรงวดัคหูาสวรรค์หรือท่ี
เรียกว่าวดัศาลาส่ีหน้า9 ส่วนแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม (คลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่) เป็น
เส้นทางเดินทางติดต่อสัญจรจากกรุงศรีอยุธยาถึงหัวเมืองต่างๆ ทางตะวันตกและปากอ่าว 
ภายหลงัเม่ือมีการขดุคลองลดัในสมยัพระไชยราชา(พ.ศ.2077-2091) ตัง้แต่ปากคลองบางกอก
น้อยเดี๋ยวนีม้าจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ ต่อมานํา้ได้กดัเซาะตลิ่งจนทําให้คลองนัน้มีขนาดท่ี
กว้างขึน้ จนกลายเป็นแมนํ่า้เจ้าพระยาสายใหม่ไป ตวัเมืองธนบรีุได้ย้ายจากฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้
เจ้าพระยาสายเดมิมาท่ีริมแมนํ่า้เจ้าพระยาสายใหม ่ 

ความรู้จากการสํารวจร่องรอยหลักฐานต่างๆ – บริเวณวดัคหูาสวรรค์ ถกูอ้างมา
ตลอดว่าน่าจะเป็นท่ีตัง้ของตวัเมืองธนบรีุเดิมในระยะแรกเร่ิม จากการสํารวจ นอกจากภายในวดั
ปรากฏพระพทุธรูปท่ีมีศิลปะแบบอยธุยาตอนต้นแล้ว เม่ือสงัเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบจะพบว่า
วดันีต้ัง้อยู่เกือบปากทางคลองบางจาก ย่านบางจาก ซึ่งเป็นหนึ่งในบางท่ีโคลงกําสรวลสมทุรได้
กล่าวถึงไว้ และอยู่ใกล้กบับางโบราณเก่าแก่ในอดีตด้วย บริเวณด้านหน้าวดัมีชมุชนริมนํา้ตัง้เรียง
ราย ตลอดพืน้ท่ีริมนํา้นัน้ยังปรากฎบางเล็กๆ หรือคลองตันขนาดเล็กอยู่ คลองตันขนาดเล็กๆ 
เหล่านีถ้กูขดุขึน้เป็นช่องๆ ปรากฎร่องรอยเป็นระยะๆ ลกัษณะสณัฐานดงักล่าวน่าจะเป็นร่องรอย
ของคลองตันท่ีมีมาแต่โบราณ อันเป็นสําคัญแสดงหลักฐานการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนริมนํา้ใน
บริเวณนี ้(ภาพท่ี 55-56) และคาดว่าชุมชนบริเวณนีค้งใหญ่พอสมควร เน่ืองจากยังปรากฎวัด
โบราณอ่ืนๆ ตัง้อยู่ใกล้เคียงกันอีกเป็นจํานวนมาก ถึงแม้การสํารวจจะไม่สามารถบอกได้ว่า
ตําแหน่งท่ีตัง้ของเมืองธนบุรีในอดีตอยู่ ณ บริเวณนีอ้ย่างชดัเจน หากจากร่องรอยหลกัฐานท่ีพบ
เป็นจํานวนมาก ก็มีความเป็นได้ท่ีบริเวณนีจ้ะมีชมุชนท่ีอาศยัอยูห่นาแน่นมากกวา่จดุใดๆ ในธนบรีุ
และมีความเป็นได้วา่บริเวณนีอ้าจเป็นท่ีตัง้ของตวัเมืองธนบรีุในอดีตก็เป็นได้มาก 

                                                                                 
9  ยิม้ ปัณฑยางกรู, ประชุมหมายรับส่ัง ภาคที่ 1 สมัยกรุงธนบุรี ภาคผนวกที่ 2 ตาํนานเมืองธนบุรี 

(กรุงเทพ: คณะกรรมการพิจารณาและจดัพิมพ์เอกสารทางประวติัศาสตร์ สํานกันายกรัฐมนตรี, 2523), 60-61. 
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ความรู้จากการขุดค้นทางโบราณคดี - ยังไม่เคยมีการขุดค้นเพ่ือตรวจสอบใน
ประเด็นดงักลา่ว และควรมีการขดุพิสจูน์ประเด็นนีใ้ห้มีความชดัเจนยิ่งขึน้  โดยเฉพาะบริเวณหน้า
วดัคหูาสวรรค์มีพืน้ท่ีด้านหน้าเป็นลานโลง่กว้าง ซึง่น่าจะเป็นพืน้ท่ีแมนํ่า้เจ้าพระยาสายเดิม ไม่ควร
ทําการขดุค้นในบริเวณนี ้หากบริเวณด้านข้างตวัวดัยงัมีพืน้ท่ีโลง่ รวมทัง้พืน้ท่ีในบริเวณใกล้เคียงมี
วดัเป็นจํานวนมาก จึงเห็นว่าควรมีการขดุค้นทางโบราณคดีในพืน้ท่ีด้านข้างของวดัเพ่ือตรวจสอบ
ประเดน็นีใ้ห้แน่ชดั 

 

ภาพท่ี 55 ภาพบริเวณปากคลองบางจากท่ีแยกออกจากคลองบางกอกใหญ่ ใกล้วดัศาลาส่ี
 หน้า (วดัคหูาสวรรค์) ปรากฎร่องรอยของคลองตนัเป็นจํานวนมาก 
 

 
 

ภาพท่ี 56 พืน้ท่ีบริเวณวัดศาลาส่ีหน้า (วัดคูหาสวรรค์) มีพืน้ท่ีว่างเพ่ือให้ทําการขุดค้นทาง
 โบราณคดี พืน้ท่ีสีเหลือง คือ ลานโล่งด้านหน้าวัดท่ีติดกับแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม 
 สนันิษฐานวา่บางสว่นเคยเป็นแมนํ่า้มาก่อน 
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2.1.4  ตาํแหน่งที่ตัง้ของด่านขนอนทณบุรี ปัจจบุนัเช่ือกนัว่าบริเวณท่ีตัง้ด่าน
ขนอนทณบรีุแตเ่ดิมนัน้ตัง้อยู่ท่ีบริเวณปากคลองดา่น ในท่ีนีไ้ด้ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้
ตา่งๆ เก่ียวกบัประเดน็นี ้ได้ผลวิเคราะห์ดงันี ้

ความรู้จากเอกสารประวัติศาสตร์ - เมืองธนบุรีเป็นเมืองท่ีมาแต่ในสมัยอยุธยา
ตอนต้นแล้ว ในบันทึกของฟานฟลีตกล่าวว่า พระเจ้าอู่ทองก็ได้สร้างเมืองคองขุดเทียม และ
บางกอก (Congh Coout Thiam and Banckocq)10 ในปี พ.ศ.1976 สมยัเจ้าสามพระยา มี
ตําแหน่ง “นายพระขนอนทณบรีุ” แสดงสถานภาพของดา่นขนอน โดยหน้าท่ีของดา่นขนอนจะเป็น
จดุตรวจตราสิง่ของต้องห้ามตา่งๆ ศาสตราวธุตามกฎหมาย เป็นจดุแจ้งเหตขุ่าวดว่นไปยงัพระนคร 
รวมทัง้เป็นจดุเก็บภาษีจากเรือสนิค้นท่ีนําสนิค้าเข้า-ออกของพระนครศรีอยธุยาด้วย อย่างไรก็ตาม
โดยรอบตวัเมืองกรุงศรีอยธุยาเองก็มีด่านขนอนล้อมรอบประจําเส้นทางนํา้ทัง้ 4 ด้าน ไม่รวมด่าน
ขนอนทณบรีุ11 ปัจจบุนัเช่ือกนัวา่ดา่นขนอนทณบรีุน่าจะอยูบ่ริเวณแถบปากคลองดา่น บริเวณแถบ
วดัปากนํา้ภาษีเจริญ  

ความรู้จากการสํารวจร่องรอยหลักฐานต่างๆ –  จากการสํารวจได้พบพระพทุธรูป
สมัยอยุธยาตอนต้นท่ีวัดขุนจันทร์ ใกล้กับบริเวณท่ีเช่ือว่าเป็นท่ีตัง้ของด่านขนอน ในแผนท่ี
กรุงเทพฯ หลายฉบบั ได้พบร่องรอยของสิง่ก่อสร้างเป็นแนวพาดขนานกบัคลองบางกอกใหญ่คล้าย
แนวกําแพง ยาวพาดกัน้พืน้ท่ีระหวา่งคลองดา่นและคลองบางสะแก ปัจจบุนัร่องรอยดงักลา่วน่าจะ
อยู่ใต้บริเวณถนนเทอดไท 26 และ เทอดไท 22 ร่องรอยนีอ้าจจะเป็นส่วนหนึ่งของด่านขนอนหรือ
สิง่ก่อสร้างอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกนัก็เป็นได้ (แผนท่ีท่ี 25 ภาพท่ี 57) 

ความรู้จากการขุดค้นทางโบราณคดี – ยังไม่เคยมีการขุดค้นเพ่ือตรวจสอบใน
ประเดน็ดงักลา่ว ถึงแม้วา่จะไมเ่คยปรากฏหลกัฐานลานลกัษณ์อกัษรใดท่ีแสดงภาพของดา่นขนอน
ให้ปรากฎ แต่จากแผนท่ีดงักล่าวจึงน่าจะลองตรวจสอบด้วยวิธีการทางโบราณคดี ซึง่จะพิสจูน์ถึง
ตําแหน่งท่ีตัง้ได้อยา่งชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

 
 
 
 

                                                                                 
10 กรมศิลปากร, รวมบันทกึประวัตสิาสตร์ของฟาน ฟลีต (วันวลติ), 176. 
11 ด้านตะวนัออกท่ีคลองบ้านบาตร มีดา่นท่ีตําบลบ้านข้าวเมา่ ทิศใต้ที่แมนํ่า้เจ้าพระยา มีขนอนบางตะนาว

ศรี ใกล้วดัโปรดสตัว์ ทิศตะวนัตกท่ีแม่นํา้เจ้าพระยา มีขนอนปากคไูม่ไกลจากเจดีย์ภเูขาทอง ทิศเหนือท่ีคลองบางขวล 
คลองคู่ขนานกับแม่นํา้ลพบุรี มีขนอนบ้านบางหลวงใกล้วดัดาวคะนอง ดู ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, อยุธยา Discovering 

Ayutthaya, 296. 
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(ก)                                                         (ข) 
 
แผนท่ีท่ี 25 (ก) ร่องรอยสิ่งก่อสร้างเป็นแนวยาวพาดกัน้คลองด่านและคลองบางสะแกจากแผนท่ี
 กรุงเทพ พ.ศ.2474 และ (ข)แผนท่ีกรุงเทพฯ ปัจจุบัน แสดงตําแหน่งของร่องรอย
 ดงักลา่ว  
ท่ีมา : กองบญัชาการทหารสงูสดุ, แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2431-2475 (จดัพิมพ์ขึน้น้อมเกล้าฯ 
ถวายเน่ืองในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม พ.ศ.2443) 
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ภาพท่ี 57 (ก) ภาพสนันิษฐานบริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ดา่นขนอนและพืน้ท่ีโดยรอบ  
 (ข) ภาพขยายบริเวณพืน้ท่ีพบร่องรอยผิดวสิยั 

 

(ก) 

(ข) 
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2.2 ระยะที่ 2 ธนบุรีในตําบลบางกอก : เมืองใหม่บนฝ่ังตะวันออกของแม่นํา้
เจ้าพระยาสายเดมิ ในช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึงก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 
- พ.ศ.2198) 

2.2.1 ความสําคัญของที่ตัง้เมืองบางกอก ความรู้ทางประวตัิศาสตร์กล่าวว่า 
ในสมยัพระมหาจกัรพรรด ิ(พ.ศ.2091-2111) ได้ระบช่ืุอ นายพระขนอนบกทณบรีุ และในกฎหมาย
ตราสามดวงปรากฎการสะกดช่ือเมืองในรูปต่างๆ กันคือ เมืองทน เมืองทนทบุรีย เมืองทนบุรีย 
เมืองทณยุรีย และเมืองทณบุรีศรีมหาสมทุร  ฟานฟลีตได้บนัทึกไว้ว่าเมืองบางกอก (Banckock) 
เป็นหนึ่งในเมืองเล็กท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมาก มีการปกครองแบบท้องถ่ิน12  เมืองตา่งๆ ทางตะวนัตก
สามารถเดินทางตามแม่นํา้ท่าจีนล่องเข้าคลองด่านผ่านธนบุรีแล้วล่องเข้าสู่แม่นํา้เจ้าพระยาเพ่ือ
ขึน้ไปยงักรุงศรีอยธุยาและหวัเมืองตอนเหนือได้ เส้นทางนีเ้ป็นเส้นทางท่ีมีมาแตโ่บราณ  

โปรตเุกสเป็นชาวตะวนัตกชาติแรกท่ีเข้ามายงักรุงศรีอยุธยาในช่วงพระรามาธิบดีท่ี 2 
(รายงานของอนัโตนิโย เฟลิซิอาโน มาเกช เปอไรร่า (Antonio Feliciano Marques Pereira) กงสลุ
โปรตเุกสแห่งสยามในปีพ.ศ.2424 ระบวุ่าโปรตเุกสทําสนธิสญัญาพนัธมิตรและการค้ากบัสยามปี
พ.ศ.2061 (ในขณะท่ี E.W. Hutchinson ระบุว่าปีพ.ศ.2059) ซึ่งการเดินทางของโปรตเุกสต้อง
ลอ่งเรือจากมะละกา ไทรบรีุ ล่องเข้าปากอ่าว ผ่านเมืองธนบรีุ สู่กรุงศรีอยธุยา13 การติดต่ออย่าง
เป็นทางการระหวา่งสยามกบัโปรตเุกสดําเนินตอ่ไปจนกระทัง่ความสมัพนัธ์ได้ยตุลิงในสมยัพระเจ้า
ทรงธรรม (พ.ศ.2154-2171)14 และบทบาทของพ่อค้าชาวฮอลนัดากลบัเพิ่มขึน้มาในช่วงเวลานี ้15 
                                                                                 

12 เร่ืองเดียวกนั, 15-16. 
13 เร่ืองเดียวกนั, 3-10. 
14 เน่ืองจากโปรตเุกสไม่พอใจสิทธิพิเศษทางการค้าของฮอลนัดาท่ีได้รับ จนกระทัง่เกิดเหตกุารณ์เข้ายึดเรือ

ของฮอลนัดา สยามได้เข้สช่วยเหลือ โปรตเุกสจงึโจมตีสยามด้วย ทําให้เกิดความบาดหมางในช่วงนี ้ด ูชาญวิทย์ เกษตรศิ
ริ, อยุธยา Discovering Ayutthaya, พิมพ์ครัง้ท่ี 5, (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย, 2550), 165., กรม
ศิลปากร, รวมบันทกึประวัตศิาสตร์ของฟาน ฟลีต (วัน วลิต), พิมพ์ครัง้ท่ี 2, (กรุงเทพฯ: โชติวงศ์ ปริน้ติง้, 2548), 6-
7. 

15  ในปีพ.ศ.2178 วิบรัน ฟาน วอร์วิค (Wybrand van Warwick) แม่ทพัเรือท่ีเมืองปัตตานีได้นํานายคอร์เน
ลีส สเปกซ์ (Cornelis Specx) พร้อมกบัแลมเบิร์ต ตาคอ็บ (Lambert Jacobsz) มาเป็นทตูเจรจาการค้าสยามและขอพระ
บรมราชานญุาตตัง้สถานีการค้าท่ีกรุงศรีอยธุยากบัสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ตอ่มาสยามได้สง่ทตูไปเจริญสมัพนัธไมตรี
หลายต่อหลายครัง้ จนกระทั่งตอนต้นของรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.2163-2171) พระองค์ได้ส่งเคร่ือง
บรรณาการไปถวายเจ้าชายมอรีสท่ีฮอลันดา และชาวฮอลันดาได้รับการสนับสนุนทางการค้าในสยามเป็นอย่างดี 
จนกระทัง่ฮอลนัดาได้ตกลงทําสญัญาการค้าฉบบัแรกกบัสยามโดยมีผู้แทนจากบริษัทอินเดียตะวนัออกเป็นผู้ลงนาม และ
ได้สิทธิพิเศษในการซือ้หนงัสตัว์จากสยาม โปรตเุกสผู้ทําการค้ากบัสยามมาก่อนไม่พอใจทําให้โปรตเุกศเข้าโจมตีเรือของ
ฮอลนัดา ด ูกรมศิลปากร, รวมบันทกึประวัตศิาสตร์ของฟาน ฟลีต (วันวลติ), 5-6. 
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ดงัเห็นได้จากบนัทึกของ โยสต์ สเคาเต็น (Joost Schouten) ตวัแทนการค้าคนแรกของบริษัท
อินเดียตะวนัออกของฮอลนัดาในสยาม ของและบนัทึกต่างๆ ของฟานฟลีต (วนัวลิต)16  ท่ีเขียน
เร่ืองราวสยาม และส่วนหนึ่งคือเร่ืองราวการเดินทางตามแม่นํา้เจ้าพระยา และเขียนเร่ืองเมือง
บางกอกไว้มาก นบัได้ว่าฮอลนัดาเป็นชาติแรกๆ ท่ีเห็นความสําคญัของเมืองบางกอกดงัท่ีได้กลา่ว
ว่า เมืองบางกอกมีกําแพงล้อมรอบตัง้อยู่ ริมฝ่ังแม่นํา้ มีทุ่ งนาที่ อุดมสมบูรณ์ แม่นํา้

เจ้าพระยา (Menam) และแม่นํา้ท่าจีน (Taatsyn) มาบรรจบกันที่จุดนี ้(ในจดุนีแ้สดงว่าธนบรีุ
คือพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยา พืน้ท่ีระหว่างแม่นํา้เจ้าพระยาและท่าจีน) รอบๆ เมืองมี
บ้านเรือนตัง้อยู่จํานวนมาก มีธรรมชาติท่ีทําให้เป็นฐานท่ีมั่นท่ีแข็งแรง และสามารถสร้างป้อม
ปราการป้อมกนัได้ง่าย หากเมืองเล็กๆ นีถ้กูยึดพร้อมสร้างปราการให้เข้มแข็ง และรักษาไว้ได้โดย
เจ้านายองค์ใดองค์หนึ่ง เสบียงประเภทเกลือและผลไม้ท่ีส่งไปยงักรุงศรีอยธุยาก็จะถกูสกดักัน้ไว้ 
รวมทัง้การเดนิทางทะเลและเส้นทางจากพวกมวัร์จากตะนาวศรีก็จะถกูตดัขาดหมด17 

จากหลกัฐานดงักล่าว อาจกล่าวได้ว่าความต้องการของการเดินทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว จากการกระตุ้นด้วยการพาณิชย์นานาชาติ (จากการเดินทางเข้ามาของ
ชาวตะวันตก) เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดคลองลัด และคลองลัดที่เกิดขึน้นีท้ําให้การ
เดินทางคมนาคมโดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการพาณิชย์ของชาวต่างชาติเป็นไปได้อย่าง
สะดวกมากยิ่งขึน้ อันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดขึน้ชุมชนใหม่ตามเส้นทางคลองลัดที่
เกิดขึน้ 

2.2.2 รูปสัณฐานของเมือง จากแผนท่ีท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลหลกัฐาน
ทัง้หมดแสดงให้เห็นวา่ แมนํ่า้เจ้าพระยาเป็นแมนํ่า้สําคญัสายหลกัของกรุงศรีอยธุยา เปรียบเสมือน
เป็นเส้นทางเช่ือมผืนแผ่นดินใหญ่ของสยามเพ่ือติดต่อกับโลกกว้างภายนอก ตลอดหัวเมือง
ตะวนัตกและตะวนัออกตา่งๆ เข้าด้วยกนั  คลองลัดที่เกิดขึน้จึงเป็นผลพวงมาจากการเล็งเหน็
ความสําคัญของแม่นํา้เจ้าพระยา การขุดคลองลัดหลายสายตามแม่นํา้เจ้าพระยาได้
เกิดขึน้ภายหลังจากที่ โปรตุเกสเข้ามากรุงศรีอยุธยาได้ไม่นาน แสดงว่าการเข้ามา
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อการพาณิชย์กับนานาชาติมีผลทําให้เกิดคลองลัด เป็นการ
เสริมสร้างทางคมนาคมเพื่อตดิต่อกับโลกกว้างให้สะดวกยิ่งขึน้ โดยคลองลัดที่บางกอก ที่
ถูกขุดขึน้ในสมัยพระไชยราชา(พ.ศ.2077-2089) มีผลทาํให้การตัง้ถิ่นฐานของชุมชนธนบุรี
มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างชัดเจน  

                                                                                 
16 ฟานฟลีตเป็นหวัหน้าพ่อค้าคนต่อมาจากโยสต์ สเคาเต็น บนัทกึของ ฟาน ฟลีต ได้รับอิทธิพลและข้อมลู

จํานวนมากมาจากบนัทกึของโยสต์ สเคาเตน็ (ผู้แทนตัง้แตปี่ค.ศ.1624-1629) ด ูเร่ืองเดียวกนั, 3. 
17 เร่ืองเดียวกนั, 108. 
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รูปสณัฐานของเมืองธนบรีุในช่วงเวลานีย้งัคงผนัแปรไปตามเส้นทางนํา้ กลา่วคือ เม่ือมี
คลองลดัเกิดขึน้ คนจงึเร่ิมเข้ามาตัง้ถ่ินฐานบริเวณท่ีมีเส้นทางนํา้ใหม่เกิดขึน้ คลองลดัใหม่ท่ีเกิดขึน้
นี ้นานวนัเข้านํา้เซาะบริเวณตลิ่งสองฝ่ังคลองลดัให้กว้างขึน้ ส่วนลํานํา้เดิมได้แคบและตืน้เขินจน
กลายเป็นคลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่ 

แตเ่ดิมพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม เป็นพืน้ท่ีโลง่กว้างขวางนํา้ท่วม
ถึง ตอ่มาเม่ือขดุคลองลดัแล้ว พืน้ท่ีบริเวณนีมี้ทางนํา้โอบล้อมทกุด้านมีลกัษณะคล้ายเกาะ พืน้ท่ีนี ้
เรียกกันโดยทัว่ไปว่าบางกอก ผู้ศึกษาเห็นด้วยกับขจร สขุพาณิช ท่ีได้เสนอว่าคําว่าบางกอก มา
จากคําว่าบางเกาะ จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าบางกอกเพิ่งมีความสําคญัขึน้มาภายหลงัจากขุด
คลองลดั ซึ่งคลองลดัท่ีเกิดขึน้มีผลทําให้ภูมิลกัษณ์ของพืน้ท่ีเปล่ียนแปลงไปมีลกัษณะเป็นเกาะ 
เพราะฉะนัน้บางกอกหรือบางเกาะจึงควรเป็นบางใหม่ท่ีเพิ่งมีช่ือเรียกกนัในช่วงเวลานีเ้ป็นต้นมา 
และเม่ือชนชาตติะวนัตกเข้ามาบริเวณนี ้จงึเรียกพืน้ท่ีเมืองใหมแ่ห่งนีว้า่เมืองบางกอก  

ในช่วงก่อนการขดุคลองลดั ตวัเมืองธนบรีุน่าจะมีศนูย์กลางอยูริ่มฝ่ังตะวนัตกของแมนํ่า้
เจ้าพระยาสายเดิมบริเวณวดัศาลาส่ีหน้า (วดัคหูาสวรรค์) ตอ่มาเม่ือเกิดคลองลดัตวัเมืองธนบรีุจึง
ค่อยๆ ย้ายศูนย์กลางมาอยู่บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่แทน สันนิษฐานว่าตัวเมืองธนบุรี
ในช่วงนีมี้ลักษณะสันฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนานไปตามแม่นํา้เจ้าพระยาสายใหม่ 
มุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีลักษณะเป็นหักเป็นมุมแหลม คล้ายป้อม มีคลองมอญ
ไหลผ่าในเมืองรวมมีคลองวัดท้ายตลาด (หรือคลองโมลีโลกย์) คลองบ้านหม้อแล้ว18 
อาณาเขตของเมืองทางทิศเหนือ จะอยู่เหนือคลองมอญเล็กน้อย ปัจจุบนัอยู่ในเขตทหารเรือ ต่อ
ด้วยถนนหน้าโรงพยาบาลธนบรีุ ทางทิศตะวนัออกติดกบัแม่นํา้เจ้าพระยาสายใหม่ ทางด้านทิศใต้
พบแนวติดกับคลองบางกอกใหญ่ ด้านทิศตะวนัตกปัจจุบนัคือถนนอิสรภาพ ทางด้านหวัมมุทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือเป็นซอยอิสรภาพ 35 ใกล้วดัครุฑ วดัชิโนรสราราม19 ซึ่งท่ีเมืองนีมี้ด่านขนอน
แห่งแรกท่ีเรียกวา่ขนอนบางกอก เรือทกุลําต้องหยดุเพ่ือตรวจ “ตรา” และจ่ายภาษีอากรสําหรับเรือ
ท่ีจะผ่านเข้า-ออกกรุงศรีอยธุยา เหตท่ีุสนันิษฐานว่าตวัเมืองบางกอกมีลกัษณะดงักลา่วก็ด้วยจาก
แผนท่ีกรุงเทพฯ โบราณท่ีปรากฎร่องรอยผิดวิสยัดงัท่ีได้พบในการสํารวจ พิจารณาร่วมกบับนัทึกท่ี
กลา่วถึงลกัษณะของเมืองบางกอกว่าเป็นเมืองท่ีมีอาณาเขตล้อมรอบ หากไม่ปรากฏว่าอาณาเขต
นัน้สร้างด้วยอะไร และมีรูปร่างอย่างไร และเมืองนีค้วรมีมาก่อนหน้าสมยัพระนารายณ์เน่ืองจากมี

                                                                                 
18 คลองวดัโมลีโลกย์ คลองบ้านหม้อ เป็นส่วนหนึ่งของคลองคเูมืองฝ่ังตะวนัตกของเมืองธนบรีุในรัชกาล

ของสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบรีุ  
19 ดบูทวิเคราะห์ได้จากบทที่ 4 การใช้พืน้ท่ีจากการสํารวจร่องรอยทางประวติัศาสตร์โบราณคดี. 
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บนัทึกต่างชาติบนัทึกไว้ว่าเมืองบางกอกมีอาณาเขตล้อมรอบ และบนัทึกนีมี้มาก่อนหน้าสมยัพระ
นารายณ์ จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดสันนิษฐานว่าศูนย์กลางราชการของเมืองธนบุรีจึงควรมีอยู่ 2 
บริเวณด้วยกนั คือ  

1) ศนูย์กลางราชการแห่งใหม่เกิดขึน้บริเวณพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยาสาย
ใหม่ หรือบริเวณฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม บริเวณท่ีชาวต่างชาติเรียกว่าเมือง
บางกอก เป็นพืน้ท่ีท่ีมีกิจกรรมการพบปะตดิตอ่สมัพนัธ์กบันานาชาต ิ 

2) ท่ีทําการราชการบริเวณปากคลองดา่น ยงัคงมีดา่นมีหน้าท่ีตรวจตราสินค้า เก็บภาษี 
ตลอดจนกิจการงานต่างๆ ของเมืองธนบุรี เป็นกิจกรรมของชุมชนในเมือง หวัเมืองตะวนัตก เป็น
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการตดิตอ่สมัพนัธ์กนัในประเทศ 

ในตอนปลายของช่วงเวลานี ้20 ธนบุรีประกอบไปด้วยกิจกรรมการพาณิชย์นานาชาติ
เกิดขึน้ในบริเวณตวัเมืองบางกอก มีบ้านเจ้าเมือง มีเรือนรับรองพ่อค้าต่างประเทศ ตัง้อยู่ในตวั
เมืองบางกอก ซึง่ภายในตวัเมืองน่าจะเป็นมีคนต่างชาติตา่งศาสนาเข้ามาอาศยัอยู่ทัง้ท่ีถาวรและ
ชั่วคราวอยู่บ้าง เช่น ครัง้หนึ่งเคยมีชาวญ่ีปุ่ นอพยพจากเมืองพริบพรีมาอยู่บางกอก ในปีพ.ศ.
215721 นอกจากภายในตวัเมืองจะประกอบด้วยกิจกรรมการค้าพาณิชย์นานาชาตเิกิดขึน้แล้ว สว่น
กลุม่ชมุชนท่ีอาศยัอยูริ่มนํา้มาตัง้แตใ่นช่วงก่อนหน้าก็ยงัปรากฎอยูเ่ช่นเดมิ มีชมุชนชาวจีน มีตลาด
ใหญ่ท่ีปากคลองบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และวดัทอง (วดักาญจนสิงหาสน์) และวดัทอง (วดั
รัชฎาธิษฐาน) วดัแก้ว ปากคลองบางพรม เป็นตวัแทนยืนยนัความหนาแน่นใหญ่โตของชุมชนท่ี
เคยอาศยัอยูย่า่นนีไ้ด้เป็นอย่างดี ท่ีน่าสงัเกตคือ คลองลดับางกรวยท่ีขดุขึน้ในรัชสมยัของพระมหา
จกัรพรรดิ์ มีชุมชนใหม่เกิดขึน้ตามเส้นทางนํา้นีด้้วย ส่วนชุมชนมุสลิมบางกอกใหญ่ท่ีเกิดขึน้ริม
คลองบางกอกใหญ่ตามท่ีปรากฏในแผนผังนัน้ เดิมเป็นชุมชนมุสลิมท่ีปฎิบตัิตามแนวทางของ
นิกายสุหน่ี อพยพมาจากหัวแหลม หัวรอ หรือคลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา ค้าขายสินค้า
ประเภทแป้งกระแจะ นํา้อบร่ํา นํา้มันหอม เสือ้ และสินค้าท่ีมาจากต่างประเทศ ซึ่งเรียกว่า
เคร่ืองเทศ รวมทัง้เคร่ืองใช้ประจําวนัตา่งๆ โดยเร่ออกขายตามเรือ มีท่ีพกัเป็นเรือนแพ ปักแพลอย

                                                                                 
20

 ชาวฮอลนัดาท่ีเข้ามาติดตอ่กบักรุงศรีอยธุยาได้กลา่วถึงเมืองบางกอกและบนัทกึไว้ในปี พ.ศ.2160-2161 

ดู กรมศิลปากร, บันทึกเร่ืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศสยามกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17 เล่ม 1 
(กรุงเทพฯ: ครุุสภา, 2512) 

21 กรมศิลปากร, บนัทกึเร่ืองสัมพนัธไมตรีระหว่างประเทศสยามกบันานาประเทศในศตวรรษที่ 17 

เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ครุุสภา, 2512), 7. 
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อยู่ในนํา้22 ถึงแม้ในปัจจบุนัจะไม่พบร่องรอยของศิลปกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องเลย หากตําแหน่งท่ีตัง้ 
กฎีุ และคนท่ีอาศยัอยูล้่วนเป็นประจกัษ์พยานสําคญัของการตัง้ถ่ินฐานของชมุชนมาแตอ่ดีตได้เป็น
อยา่งดี  

สรุปได้ว่า ในช่วงเวลานี  ้บริเวณบางกอกเป็นพืน้ท่ีใหม่ท่ีพัฒนาขึน้มาจากปัจจัย
ภมูิศาสตร์ของพืน้ท่ี กลา่วคือ การเดนิทางเข้ามาของชาวตะวนัตกโดยเฉพาะการเข้ามาเชิงพาณิชย์ 
ทําให้แมนํ่า้เจ้าพระยาโดยเฉพาะพืน้ท่ีบริเวณท่ีใกล้ทางออกทะเลมีความสําคญัมากขึน้ คลองลดัท่ี
ขดุขึน้มาเพ่ือความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก จากปากทางออกสูท่ะเลสู่กรุงศรีอยธุยา กอปร
กบับริเวณบางกอกยงัเป็นจดุภมูิศาสตร์สําคญั เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ของทางแยกจากแมนํ่า้เจ้าพระยา
สู่คลองด่าน คลองสําคญัท่ีเช่ือมระหว่างแม่นํา้เจ้าพระยาและแม่นํา้ท่าจีนเข้าด้วยกัน ซึ่งทําให้
สามารถใช้เส้นทางนีเ้ดินทางออกสูห่วัเมืองทางตะวนัตกได้ เส้นทางดงักลา่วจึงเป็นเส้นทางสําคญั
ท่ีเช่ือมระหว่างกรุงศรีอยุธยารวมไปถึงเมืองและชุมชนต่างๆ ท่ีตัง้อยู่บริเวณราบลุ่มแม่นํา้
เจ้าพระยาภาคกลาง กับเมืองและชุมชนต่างๆ ในภาคตะวันตกเข้าด้วยกัน เพราะฉะนัน้ด้วย
ความสําคัญทางภูมิศาสตร์นีจ้ึงก่อให้เกิดเมืองบางกอก อันเป็นเมืองท่า เมืองหน้าด่าน 
สาํคัญตัง้แต่ช่วงเวลานีเ้ป็นต้นไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                 
22 “มสัยิดกฎีุใหญ่ หรือมสัยิดกฎีุต้นสน” ใน สาระน่ารู้กรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2543), 22. 
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แผนท่ีท่ี 26 สรุปหลกัฐานสําคญัท่ีพบ ในเมืองธนบรีุ ระยะท่ี 2 ในชว่งขดุคลองลดับางกอกถึงก่อนสมยัพระนารายณ์ (หลงัสมยัพระไชยราชา - ก่อนสมยัพระนารายณ์ (หลงั พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) 

กาํแพงเมืองและป้อมปราการ 
(1.2) ร่องรอยของเมืองในสมยัอยธุยา 
 
วัด  

(3.24) วดัใหม ่    
(3.25) วดัทอง (บางพลดั)   
(3.26) วดัชยัพฤกษ    
(3.27) วดับางว้าใหญ่    
(3.28) วดัมะกอก  
 
มัสยดิ 

(4.1) กฎีุบางกอกใหญ่ (กฎีุใหญ่) 
 

(3.29) วดัทอง     

(3.30) วดัเงิน 

(3.31) วดับางย่ีเรือเหนือ   

(3.32) วดับางประทนุใน   
 



 

 

408 

 
 

แผนท่ีท่ี 27 เมืองธนบรีุ ในระยะท่ี 2 ตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนต้น-ก่อนสมยัพระนารายณ์ (พ.ศ.1893 - 2198)  

 

กาํแพงเมืองและป้อมปราการ 
(1.2) ร่องรอยของเมืองในสมยัอยธุยา 
 
วัด  

(3.24) วดัใหม ่    
(3.25) วดัทอง (บางพลดั)   
(3.26) วดัชยัพฤกษ    
(3.27) วดับางว้าใหญ่    
(3.28) วดัมะกอก  
 
 มัสยดิ 

(4.1) กฎีุบางกอกใหญ่ (กฎีุใหญ่) 
 

(3.29) วดัทอง     

(3.30) วดัเงิน 

(3.31) วดับางย่ีเรือเหนือ   

(3.32) วดับางประทนุใน   
 

ศนูย์กลางราชการนานาชาต ิ

ท่ีทาํการราชการในประเทศ 
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2.3 ระยะที่ 3 เมืองบางกอก : เมืองยุทธศาสตร์ทางทะเลและการพาณิชย์
นานาชาติแห่งสยาม ในสมัยพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ที่ 2 (พ.ศ.2199-
2310) 

2.3.1 เร่ืองการเมืองกับเมืองบางกอก หลงัจากท่ีฮอลนัดาได้นํากองทพัเรือมา
ปิดล้อมปากนํา้ไทย  ในปีพ .ศ .2207 เ ม่ือเกิดความขัดแย้งทางการค้าเกิดขึน้นัน้  ทําให้
พระมหากษัตริย์ไทยในขณะนัน้คือ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเห็นความสําคญัของเมือง
บางกอกเพิ่มขึน้23 และทรงหาทางเสริมความมัน่คงให้กับเมืองบางกอกในฐานะกุญแจสําคญัใน
พระราชอาณาจกัร ดงัท่ีชาวตา่งชาตไิด้ยกยอ่งเอาไว้ จากการทบทวนเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ใน
ช่วงเวลานีต้ามท่ีได้กลา่วแล้วในบทท่ี 3 แล้วนัน้ แสดงให้เห็นวา่เมืองบางกอกในช่วงเวลานีเ้ป็นช่วง
ท่ีประกอบกิจกรรมทางการค้าพาณิชย์มากกว่าในรัชสมยัใดท่ีผ่านมา เมืองบางกอกเป็นชุมทาง
การค้า จากเอกสารท่ีฝร่ังเศสได้บรรยายไว้กับเมืองบางกอกเป็นจํานวนมากล้วนแสดงให้เห็นว่า
เมืองบางกอกมีความสําคัญมาก ด้วยภูมิศาสตร์ท่ีตัง้ท่ีมีทําเลอยู่ท่ามกลางระหว่างอ่าวสยาม 
ท่าเรือตา่งๆ ในอาณาเขตสยาม   

ด้วยพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างป้อมปราการขึน้ท่ีเมืองบางกอก โดยสร้างเป็น
ป้อม 2 แห่ง อยู่ระหว่างสองฝ่ังแม่นํา้เจ้าพระยาโดยการออกแบบก่อสร้างโดยชาวฝร่ังเศส และ
โปรดให้นายทหารฝร่ังเศส คือ เชอวาลิเยร์ เดอ ฟอร์บงั รัง้ตําแหน่งออกพระศกัดิสงคราม เจ้าเมือง
บางกอก ในปีพ.ศ.2228 และโปรดให้มีกองกําลังทหารไทย โปรตุเกส ฝร่ังเศส อยู่รักษาป้อม 
อย่างไรก็ตามป้อมนีมี้มาก่อนท่ีช่างฝร่ังเศสจะเข้ามาเสริมสร้าง นิโกลาส์ แชร์แวส ได้บนัทึกไว้
ในช่วงนัน้ ทําให้เราเข้าใจสภาพเมืองในตอนนัน้ว่า บางกอกเป็นเมืองสําคญัเพียงแห่งเดียวท่ีจะ
ป้องกนัข้าศึกได้ เป็นเมืองท่ีมีส่วนยาวมากกว่ากว้าง มีอาณาเขตไม่เกินคร่ึงลี ้มีกําแพงกัน้เฉพาะ
ตรงแม่นํา้ใหญ่ ป้อมท่ีอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ใช้ได้การได้ดี มีปืนหล่อ 24 กระบอก หากอีกฝ่ัง
ตรงข้ามดไูมแ่ข็งแรงนกั ซึง่ทางนายช่างฝร่ังเศสจะทําการเสริมสร้างป้อมในเร็วๆ นี ้ 

ซึ่งไม่เพียงป้อมท่ีเสริมสร้างขึน้โดยชาวฝร่ังเศสเท่านัน้ หากเจ้าเมืองท่ีสมเด็จพระ
นารายณ์ทรงแตง่ตัง้รวมไปถึงทหารท่ีรายล้อมรักษาป้อมอยู่ก็มีชนชาติฝร่ังเศสเข้ามาอาศยัอยู่ด้วย 
ในบนัทึกต่างชาติในสมยัพระนารายณ์ระบุว่ามีเจ้าเมืองเป็นแขกตรุกีเกิดท่ีเมืองบโูอซ บ้างว่าเจ้า
เมืองช่ือเซเลบี (CHELEBI) เป็นชาวเติร์กหรือเปอร์เซีย มาจากหรุ่ม นบัถือศาสนาอิสลาม การท่ีมี
เจ้าเมืองเป็นแขกนัน้น่าจะสอดคล้องกับท่ีพระนารายณ์ต้องการให้พวกแขกเป็นผู้ ทําการค้าและ
สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งตําแหน่งท่ีตัง้ของชุมชนมุสลิมในระยะแรกนัน้อยู่ปากคลอง

                                                                                 
23 ปรีดี พิศภมิูวิถี, จากบางเจ้าพระยาสู่ปารีส, 142. 
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บางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์การค้า สอดคล้องกับการอธิบายในข้างต้น ซึ่งในทาง
ประวตัศิาสตร์แล้วนบัได้วา่ในรัชสมยัสมเดจ็พระนารายณ์เป็นช่วงท่ีมีชาวตา่งชาตเิข้ามาอาศยัมาก
ท่ีสดุ 

ในราวปลายรัชกาลของพระนารายณ์ ในคราวผลดัแผ่นดินใหม่สู่รัชกาลของพระเพท
ราชา เมืองธนบุรียังเป็นเมืองสําคัญในการปฎิวัติ พ.ศ.2231 เม่ือนโยบายด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศของสยามโดยเฉพาะกบัชาติตะวนัตกโดยเฉพาะกบัฝร่ังเศสเปล่ียนแปลงไป เกิด
สงครามผลกัดนัให้ทหารฝร่ังเศสออกจากเมืองบางกอก ป้อมถกูรือ้ทิง้ไปบางส่วนภายหลงัสิน้สดุ
สงคราม เน่ืองจากไม่ต้องการให้เป็นท่ีซ่องสุมและใช้ในทางการทหาร สภาพเมืองในตอนนัน้
โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเมืองซึง่เป็นบริเวณตวัเมืองและป้อมเสียหายมาก ในสงครามคราวเสีย
กรุงศรีอยุธยาครัง้ท่ี 2 ในปีพ.ศ.2308 พม่าได้เลือกโจมตีเมืองธนบุรีก่อนท่ีเข้าสู่กรุงศรีอยุธยา 
เน่ืองจากเมืองธนบุรีมีชยัภูมิท่ีดี และมีความสําคญัยิ่งทางยุทธศาสตร์ เป็นแหล่งเศรษฐกิจ และ
กําลงัคนให้กบักรุงศรีอยธุยา และพืชพนัธุ์ธัญญาหารส่วนหนึ่งก็มาจากเมืองนี ้เพราะฉะนัน้หากตี
เมืองธนบรีุได้แล้ว ก็จะสามารถยดึพืน้ท่ีทางตอนใต้ของกรุงศรีอยธุยาได้ เท่ากบัปิดประตกูารติดตอ่
ทางทะเลรวมทัง้การติดกับกับหัวเมืองต่างๆ โดยรอบได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่าด้วยลกัษณะความ
เหมาะสมทางภมูิศาสตร์ เมืองธนบรีุจงึเป็นจดุยทุธศาสตร์สําคญัท่ีทําให้เมืองมีการเจริญเติบโต ซึง่
อาจกล่าวได้กว่าเมืองธนบุรีมีพฒันาการของชุมชนแบบก้าวกระโดด จากเดิมท่ีเป็นเมืองชุมชน
เกษตรกรรม กลายเป็นเมืองท่านานาชาต ิเมืองยทุธศาสตร์การทหาร ในช่วงเวลานี ้24  

2.3.2 การจัดการระบบการป้องกันเมือง (Fortification System) ตัง้แต่พทุธ
ศตวรรษท่ี 23 เป็นต้นไป ด้วยทําเลท่ีตัง้และศกัยภาพของเมืองทําให้ในช่วงเวลานีช้าวตา่งชาติและ
พระมหากษัตริย์ไทยทรงเลง็เห็นความสําคญัเมืองบางกอกมากขึน้ มีการออกแบบผงัเมืองบางกอก
ใหม่ โดยให้เป็นเมืองท่ีตัง้รับและป้องกนัการโจมตีได้โดยให้สร้างเมืองแบบป้อมปราการขึน้ เมือง
บางกอกจึงพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในรัชกาลนีโ้ดยใช้วิทยาการความรู้สมัยใหม่ของวิศวกร
ฝร่ังเศส25  

จากแผนผังเมืองป้อมปราการของเมืองบางกอกท่ีออกแบบโดยฝร่ังเศส จะแสดง
ลกัษณะของเมืองป้อมปราการท่ีสร้างทับลงบนเมืองเก่า ซึ่งรูปแบบการสร้างเมืองป้อมปราการ
ดงักล่าวเป็นท่ีนิยมกนัมากในสมยัเรอเนสซอง (Renaissance) โดยมีจดุกําเนิดมาจากผงัเมืองเรอ

                                                                                 
24 เร่ืองเดียวกนั 
25 เร่ืองเดียวกนั. 
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เนสซองแบบอิตาเล่ียน ก่อนท่ีจะแพร่กระจายไปทัว่ยุโรปทัง้ฝร่ังเศส องักฤษ เยอรมนั โปรตุเกส 
ฮอลนัดา รวมไปถึงเมืองอาณานิคมตา่งๆ ของชาวยโุรป 

ศลิปะเรอเนสซองให้ความสําคญักบัความสจัจริง การเกิดใหม่ และการฟืน้ฟใูนรูปแบบ
ศิลปะแบบคลาสสิกของโรมนัและกรีกโบราณ สิ่งตา่งๆ ส่งเป็นแรงบนัดาลใจให้เกิดการสร้างสรรค์
ในทางศลิป์แบบใหม่ๆ ของยโุรปทัง้งานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและผงัเมือง26 โดย
การสร้างเมืองป้อมปราการนีเ้ป็นผลมาจากการให้ความสําคญักับกองกําลงัทหารและต้องการ
ป้องกนับ้านเมืองให้มีความมัน่คงจากสงครามภายนอก เมืองหลายเมืองในยโุรปมีการปรับรูปแบบ
ทางกายภาพของเมืองให้สอดรับกับลกัษณะป้อมปราการลกัษณะดงักล่าว เช่น เมืองโรม ฟลอ
เรนซ์ เจนวั เป็นต้น เมืองป้อมปราการเหล่านีมี้หลากหลายรูปแบบซึ่งได้รับแรงบนัดาลใจจากนกั
ปรัชญา นกัคิดคนสําคญัตา่งๆ เช่น วิทรูเวียส (Marcus Vitruvius Pollio 80-70 B.C.-15 B.C.) 
อาร์เบอร์ตี ้(Leon Battista Alberti A.D.1404-72) อาเวอร์ติโน่ (Antonio Avertino A.D.1404-72) 
สคามอซซี่(Vincenzo Scamozzi A.D.1552-1616) ลีโอนาร์โด ดา วินซี (Leonardo Da Vinci 
A.D.1452-1519)  และอีกบุคคลท่ีสําคญั คือ ปิเอโต คาทานีโอ (Pietro Cataneo) ผู้ เขียนและ
เผยแพร่หนงัสือ Four Books on Architecture ในเวนิช ปีค.ศ.1554 งานของเขาได้เผยแนวคิดของ
ผังเมืองจํานวนมากในลกัษณะของการแบ่งกริด รวมไปถึงการแบ่งพืน้ท่ีของป้อมปราการด้วย 
แนวคดิดงักลา่วนําไปสูก่ารออกแบบเมือง Mannheim ในประเทศเยอรมณี ในปีค.ศ.1606 27  

สําหรับการเข้ามาของอิทธิพลเรอเนสซองในฝร่ังเศสนัน้เข้ามาโดยศิลปินชาวอิตาเล่ียน
ในราชสํานกัฝร่ังเศสในสมยัพระเจ้าชาร์ลท่ี 8 (ค.ศ.1483-98) และพระเจ้าหลยุส์ท่ี 12 (ค.ศ.1498-
1515) ลกัษณะเมืองป้อมปราการดงักล่าวเป็นท่ีนิยมมาในโดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 17-
18 เช่น เมือง Neuf Brisach ในฝร่ังเศสซึง่มีลกัษณะคล้ายกบัป้อมท่ีคิดจะสร้างท่ีเมืองบางกอก 
อาจกลา่วได้วา่อิทธิพลดงักลา่วจึงเป็นแนวคิดท่ีฝร่ังเศสนํามาใช้ในการออกแบบเมืองป้อมปราการ
ให้กบัเมืองบางกอกและปรับรูปแบบผงัเมืองเดิมให้สอดคล้องกบัแนวคิดนัน้ และแนวคิดเก่ียวกบั
การสร้างป้อมท่ีเมืองบางกอกในช่วงเวลานีไ้ด้รับอิทธิพลแนวคิดมาจากฝร่ังเศสท่ีได้รับอิทธิพล
แนวคิดดงักล่าวมาจากระบบการป้องกนัการจดัการผงัเมืองในยคุเรอเนสซองแบบอิตาเลี่ยน โดย
ได้แรงบนัดาลใจจากแนวคิดของปิเอโต คาทานีโอ (Pietro Cataneo) (แผนผงัท่ี 15-16)) ซึ่งมี
ลกัษณะเช่นเดียวกนักบัแผนผงัเมือง Neuf Brisach ในประเทศฝร่ังเศส (ภาพท่ี 58) 

                                                                                 
26 A.E.J. Morris, History of Urban Form before the Industrial Revolutions, 3rd Edition, 

(Dorchester: Dorset Press, 1994), 157. 
27 Ibid., 165 -173. 
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แผนผงัท่ี 15 (ก) แผนผงัป้อมท่ีเมืองบางกอกท่ีฝร่ังเศสคดิจะสร้างทัง้สองฝ่ังแมนํ่า้เจ้าพระยา 
                   (ข) ภาพขยายแผนผงัป้อมฝ่ังตะวนัตกท่ีฝร่ังเศสคดิจะสร้างเป็นรูปดาว (Star fort) ทบั  
      ลงบนผงัเมืองเดมิ  
ท่ีมา: หอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

 
 

แผนผงัท่ี 16 (ก) ผงัเมืองป้อมปราการตามแนวคดิของวทิรูเวียส  
     (ข) ผงัเมืองป้อมปราการตามแนวคดิของสคามอซซ่ี   
     (ค) แนวคดิการแบง่กริดภายในป้อมปราการในลกัษณะเกือบสมมาตรของ  
           ปิเอโต คาทานีโอ 

(ก )     (ข )     

(ก )     (ข)     (ค)      
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ท่ีมา: A.E.J. Morris, History of Urban Form before the Industrial Revolutions, 3rd Edition, 
(Dorchester: Dorset Press, 1994), 169, 171-172. 

ภาพท่ี 58 ผงัเมือง Neuf-Brisach ในประเทศฝร่ังเศส 
ท่ีมา: Neuf-Brisach, เข้าถึงเม่ือ 1 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงจาก http://fr.wikipedia.org/ 
wiki/Neuf-Brisach 
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2.3.3 รูปสัณฐานเมือง แผนท่ีท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ จะเห็นได้วา่มีวดั

ปรากฎขึน้เป็นจํานวนมาก ทัง้นีว้ดัท่ีเกิดขึน้บางส่วนเป็นวดัท่ีพบร่องรอยของศิลปกรรมในสมัย
อยุธยา แต่ไม่สามารถกําหนดอายุได้ว่าอยู่ในสมยัอยุธยาในช่วงเวลาใด ผู้ศึกษาจึงจัดเอาไว้ใน
ช่วงเวลานีท้ัง้หมด ดงันัน้แผนท่ีแสดงลกัษณะทางกายภาพของเมืองธนบรีุในช่วงเวลานีจ้ึงเหมือน
เป็นภาพของเมืองธนบุรีทัง้หมดในสมยัอยุธยา วดัอนัเป็นตวัแทนของชุมชนไทยพุทธนัน้ปรากฏ
ตามแม่นํา้ลําคลองสําคญัต่างๆ ซึง่สามารถใช้วดัเป็นตวักําหนดเขตอยู่อาศยัของคนเมืองธนบรีุได้
ทัง้หมด โดยไมจํ่าเพาะเฉพาะร่องรอยในตําบลบางกอกเท่านัน้ จากการศกึษาทัง้หมดพบวา่  

เมืองธนบรีุในฝ่ังธนบรีุ กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตทางตอนเหนือสดุ คือ แถบชมุชน
วัดละมุด (วัดวิมุตยาราม)28 หรือเรียกว่าสุดเขตทางตอนเหนือของฝ่ังธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 ทางด้านใต้สดุ ลอ่งจากคลองดา่น-คลองสนามชยั ปรากฏร่องรอยแถบยา่นบางขนุเทียน 
เร่ือยไปจนถึงแถบวดักก วดัเลา จนถึงทางแยกคลองมหาชยั-คลองหวักระบือ พบว่ามีวดัหวักระบือ 
ท่ีตัง้อยู่บริเวณปากคลองหวักระบือปรากฎร่องรอยหลกัฐานอยู่ คลองหวักระบือนีเ้ป็นเส้นทางท่ี
ไหลออกสู่ทะเลได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในอดีตจากการศึกษาของนักวิชาการพบว่า นํา้ทะเลเคยท่วม
มาถึงบริเวณหวักระบือมาก่อน  

สว่นทางด้านทิศตะวนัตกในกลุ่มชมุชนย่านบางระมาด-บางเชือกหนงั-บางจาก พบวดั
มีเป็นจํานวนมากขึน้ หากเม่ือเข้าไปในลําคลองลกึไม่เกิน 2 กิโลเมตร ก็ไม่พบว่ามีวดัตัง้อยู่แล้ว ซึง่
แสดงว่าชุมชนนิยมตัง้ถ่ินฐานตามแม่นํา้หรือลําคลองสายหลกัมากกว่าการเข้าไปอาศยัอยู่ในลํา
คลองลกึๆ เพราะการสญัจรเดนิทางคมนาคม แลกเปล่ียนสนิค้ามีความสะดวกกวา่มาก และชมุชน
ต้องมีการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 

ย่านคลองด่าน-บางไส้ไก่ มีวดัเป็นจํานวนหนาแน่นมากขึน้ด้วยเช่นกนั โดยเฉพาะย่าน
ปากคลองด่าน และปากคลองบางไส้ไก่ สนันิษฐานว่าแต่เดิมคนอาศยัอยู่แถบบางไส้ไก่มาก แล้ว
ค่อยๆ ย่อยไปทางทิศตะวนัออก คือย่านสําเหร่ และท่ีสําคญัอีกประการหนึ่งคือ บริเวณแถบเขต
คลองสาน เขตธนบรีุ เร่ิมมีชมุชนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานแล้วในช่วงเวลานีแ้ล้ว น่าสงัเกตวา่การตัง้ถ่ินฐาน
ของชมุชนบริเวณบางกอกหรือพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมนัน้มีความหนาแน่น
มากกว่าฝ่ังตะวนัตก ทัง้ๆ ท่ีฝ่ังตะวนัตกเป็นพืน้ท่ีแรกเร่ิมของการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนเมืองธนบุรี 

                                                                                 
28 ในความเป็นจริงแล้วมีวดัในสมยัอยยุาเป็นจํานวนมากเหนือวดัละมดุ (วดัวิมตุยาราม) หรือตามแม่นํา้

เจ้าพระยาในแถบจงัหวดันนทบรีุ หากถกูตดัออกไปเน่ืองจากไมอ่ยู่ในขอบเขตการศกึษา   
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หากเม่ือมีแม่นํา้เจ้าพระยาสายใหม่และการค้าพาณิชย์ท่ีเกิดขึน้ ชุมชนฝ่ังตะวันตกมีการ
เจริญเตบิโตช้ากวา่ ชมุชนใหมท่ี่ตัง้ขึน้ในฝ่ังตะวนัออก  

ส่วนแถบคลองภาษีเจริญนัน้ น่าสงัเกตว่าถึงแม้ตามประวตัิการขดุคลองภาษีเจริญจะ
กลา่วว่าคลองภาษีเจริญเป็นคลองท่ีขดุขึน้ในรัชกาลท่ี 4  หากการสํารวจพบว่ามีวดัตัง้อยู่ริมคลอง
ภาษีเจริญในช่วงเวลานีแ้ล้ว ผู้ศกึษาจงึเช่ือวา่คลองภาษีเจริญควรมีมาก่อนอยา่งน้อยในช่วงเวลานี ้
ซึ่งอาจจะเป็นคลองขนาดเล็กท่ีเกิดโดยธรรมชาติ ไม่ได้เป็นเส้นทางใหญ่และยาวอย่างท่ีเห็นใน
ปัจจบุนั หรือเป็นคลองขนาดเล็กท่ีเกิดจากมนษุย์ขดุขึน้มาก่อนก็เป็นได้ ต่อมารัชกาลท่ี 4 โปรดให้
ขดุซ่อมใหม่จากคลองเล็กๆ สายเดิมท่ีเคยมี เพ่ือเป็นหนึ่งในเส้นทางท่ีเช่ือมคลองดา่นกบัแม่นํา้ท่า
จีน ท่ีตําบลดอนไก่ดี จงัหวดัสมทุรสาคร   

น่าสงัเกตว่าถนนบางขนุนนท์ซึง่เป็นถนนตดัตรงเกือบขนานกบัคลองบางกอกน้อย อนั
เป็นถนนท่ีเช่ือมพืน้ท่ีภายในเมืองบางกอกแถบด้านท่ีตดิแมนํ่า้เจ้าพระยาสายใหม่ สูน่อกเมือง ควร
เป็นถนนโบราณท่ีมีมาแต่เดิม เน่ืองจากสงัเกตได้ว่า มีวดัหลายวดัตัง้อยู่ริมถนนบางขนุนนท์ ทัง้ท่ี 
แถบนัน้ล้วนเป็นลําคลองย่อยสาขาขนาดเล็ก และไม่มีลําคลองเส้นใหญ่ นอกจากนัน้ในแผนท่ี
กรุงเทพฯ ปีพ.ศ.2439/ 2444/ 2448/ 2453 ยงัปรากฏถนนบางขนุนนท์อยู่ด้วยทุกฉบบั ทัง้ๆ ท่ีใน
สมยัก่อนนัน้แถบไมมี่ถนนสายยาวเส้นในฝ่ังธนบรีุปรากฎในแผนท่ีเลย  
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แผนท่ีท่ี 28 สรุปหลกัฐานสําคญัท่ีพบในเมืองธนบรีุ ในสมยัพระนารายณ์ถึงเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) 

 

กาํแพงและป้อมปราการ 

(1.3) ป้อมต้นโพธ์ิ 

(1.4) ป้อมวิไชยเยนทร์ 

 

วัด 

(3.33) วดัท้ายตลาด 

(3.34) วดัละมดุ  
(3.35) วดับางอ้อ 

(3.36) วดับางพลดันอก 

(3.37) วดับางพลบูน 
(3.38) วดับางพลลูา่ง  

(3.39) วดับางจาก 
(3.40) วดัลิงขบ  
(3.41) วดัเศวตฉตัร 

(3.42) วดับคุคโล 

(3.43) วดักลาง 
(3.44) วดัดาวคะนอง 

(3.45) วดับางว้าน้อย 

(3.46) วดัทอง 
(3.47) วดัชีปะขาว 
(3.48) วดันอก 

(3.49) วดัภาวนาภิรตาราม 
(3.50) วดัขีเ้หล็ก 
 

(3.51) วดัไก่เตีย้ 

(3.52) วดัน้อย 

(3.53) วดัชา่งเหล็ก 

(3.54) วดัตลิง่ชนั 

(5.55) วดัป่าเชิงเลน 

(3.56) วดัเจ๊สวัหงส์ 
(3.57) วดัสงัข์กระจาย  
(3.58) วดับางย่ีเรือนอก 

(3.59) วดับางย่ีเรือกลาง 

(3.60) วดัปากนํา้ภาษีเจริญ 

(3.61) วดัมะกอกใน 

(3.62) วดัทอง (บางกอกใหญ่) 
(3.63) วดักําแพง (บางกอกใหญ่) 

(3.64) วดัอากรฟัก 
(3.65) วดัขรัวอิน  
(3.66) วดัใน  

(3.67) วดัย่ีสา่ย 
(3.68) วดับางพลดัใน 
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แผนท่ีท่ี 28 สรุปหลกัฐานสําคญัท่ีพบในเมืองธนบรีุ ในสมยัพระนารายณ์ถึงเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ตอ่) 

 

(3.69) วดัเครือวลัย์ 

(3.70) วดักลาง 
(3.71) วดันาค 

(3.72) วดัชิโนรสาราม 

(3.73) วดัครุฑ 

(3.74) วดัปากนํา้ฝ่ังเหนือ 

(3.75) วดัปากนํา้ฝ่ังใต้ 
(3.76) วดัเกาะ 

(3.77) วดัเจ้าอาม 

(3.78) วดัไชยทิศ 

(3.79) วดัไชยชิต 

(3.80) วดัเพลง 

(3.81) วดัยาง  
(3.82) วดัดงมลูเหล็ก 

(3.83) วดัเจ้าแมด่สุติ 

(3.84) วดัชอ่งลม  
(3.85) วดัเจ้ามนู 

(3.86) วดัใหม ่
(3.87) วดัพลบั 

(3.88) วดัมณฑป 
(3.89) วดัสมรโกฎิ 
(3.90) วดัทอง (บ้านไทร) 

(3.91) วดักระจงั 
(3.92) วดัจําปา 
(3.93) วดัมะกอก 

(3.94) วดัประสาท 

 

 

(3.95) วดัใหม ่ 
(3.96) วดัประดู่  
(3.97) วดัเพรงกลางสวน 

(3.98) วดักระโจมทอง 

(3.99) วดัทอง(บางเชือกหนงั) 

(3.100) วดัพกิลุ 

(3.101) วดับางแวก  
(3.102) วดัตะโน 
(3.103) วดัโตนด 
(3.104) วดัประดูบ่างจาก  
(3.105) วดัอา่งแก้ว  
(3.106) วดัหม ู
(3.107) วดัหนงั 
(3.108) วดันางนอง 
(3.109) วดัจอมทอง 
(3.110) วดัไทร  

(5.111) วดักก 

(3.112) วดัเลา 
(3.113) วดันางชี 
(3.114) วดันาคปรก 

(3.115) วดัเพรง 
(3.116) วดัศาลาครืน  
(3.117) วดับางขนุเทียนนอก 
(3.118) วดับางขนุเทียนใน 
(3.119) วดับางประทนุนอก  
(3.120) วดัหวักระบือ  

(3.121) วดับางสะแกใน 

(3.122) วดัมงคลวราราม 

(3.123) วดัพชิยญาตกิาราม 
(3.124) วดัทองบน   
(3.125) วดัทองลา่ง 

(3.126) วดับางไส้ไก่ 
(3.127) วดัใหญ่ 
(5.128) วดัน้อยบางไส้ไก่ 
(3.129) วดัสทุธาราม 
(3.130) วดัดอกไม้ 
(3.131) วดัโพธ์ินิมิตร 
(3.132) วดักระจบัพินิจ 
(3.133) วดัสําเหร่  
(3.134) วดับางปะกอก 

 

มัสยดิ 

(4.2) กฎีุบางหลวง 

(4.3) มสัยิดบางอ้อ 
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แผนท่ีท่ี 29 เมืองธนบรีุ ในระยะท่ี 3 ตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนต้น-เสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.1893 - 2310) 

 

กาํแพงและป้อมปราการ 

(1.3) ป้อมต้นโพธ์ิ 

(1.4) ป้อมวิไชยเยนทร์ 

 

วัด 

(3.33) วดัท้ายตลาด 

(3.34) วดัละมดุ  
(3.35) วดับางอ้อ 

(3.36) วดับางพลดันอก 

(3.37) วดับางพลบูน 
(3.38) วดับางพลลูา่ง  

(3.39) วดับางจาก 
(3.40) วดัลิงขบ  
(3.41) วดัเศวตฉตัร 

(3.42) วดับคุคโล 

(3.43) วดักลาง 
(3.44) วดัดาวคะนอง 

(3.45) วดับางว้าน้อย 

(3.46) วดัทอง 
(3.47) วดัชีปะขาว 

(3.48) วดันอก 

(3.49) วดัภาวนาภิรตาราม 
(3.50) วดัขีเ้หล็ก 
 

(3.51) วดัไก่เตีย้ 

(3.52) วดัน้อย 

(3.53) วดัชา่งเหล็ก 

(3.54) วดัตลิง่ชนั 

(5.55) วดัเชิงเลน 

(3.56) วดัเจ๊สวัหงส์ 
(3.57) วดัสงัข์กระจาย  
(3.58) วดับางย่ีเรือนอก 

(3.59) วดับางย่ีเรือกลาง 

(3.60) วดัปากนํา้ภาษีเจริญ 

(3.61) วดัมะกอกใน 

(3.62) วดัทอง (บางกอกใหญ่) 
(3.63) วดักําแพง (บางกอกใหญ่) 

(3.64) วดัอากรฟัก 
(3.65) วดัขรัวอิน  
(3.66) วดัใน  

(3.67) วดัย่ีสา่ย 
(3.68) วดับางพลดัใน 
 

 

 

ศนูย์กลางของเมือง 
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แผนท่ีท่ี 29 เมืองธนบรีุ ในระยะท่ี 3 ตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนต้น-เสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.1893 - 2310) (ตอ่) 

 

(3.69) วดัเครือวลัย์วรวิหาร 
(3.70) วดักลาง 
(3.71) วดันาค 

(3.72) วดัชิโนรสาราม 

(3.73) วดัครุฑ 

(3.74) วดัปากนํา้ฝ่ังเหนือ 

(3.75) วดัปากนํา้ฝ่ังใต้ 
(3.76) วดัเกาะ 

(3.77) วดัเจ้าอาม 

(3.78) วดัไชยทิศ 

(3.79) วดัไชยชิต 

(3.80) วดัเพลง 

(3.81) วดัยาง  
(3.82) วดัดงมลูเหล็ก 

(3.83) วดัเจ้าแมด่สุติ 

(3.84) วดัชอ่งลม  
(3.85) วดัเจ้ามนู 

(3.86) วดัใหม ่
(3.87) วดัพลบั 

(3.88) วดัมณฑป 
(3.89) วดัสมรโกฎิ 
(3.90) วดัทอง (บ้านไทร) 

(3.91) วดักระจงั 
(3.92) วดัจําปา 
(3.93) วดัมะกอก 

(3.94) วดัประสาท 

 

 

(3.95) วดัใหม ่ 
(3.96) วดัประดู่  
(3.97) วดัเพรงกลางสวน 

(3.98) วดักระโจมทอง 

(3.99) วดัทอง(บางเชือกหนงั) 

(3.100) วดัพกิลุ 

(3.101) วดับางแวก  
(3.102) วดัตะโน 
(3.103) วดัโตนด 
(3.104) วดัประดูบ่างจาก  
(3.105) วดัอา่งแก้ว  
(3.106) วดัหม ู
(3.107) วดัหนงั 
(3.108) วดันางนอง 
(3.109) วดัจอมทอง 
(3.110) วดัไทร  

(5.111) วดักก 

(3.112) วดัเลา 
(3.113) วดันางชี 
(3.114) วดันาคปรก 

(3.115) วดัเพรง 
(3.116) วดัศาลาครืน  
(3.117) วดับางขนุเทียนนอก 
(3.118) วดับางขนุเทียนใน 
(3.119) วดับางประทนุนอก  
(3.120) วดัหวักระบือ  

(3.121) วดับางสะแกใน 

(3.122) วดัมงคลวราราม 

(3.123) วดัพชิยญาตกิาราม 
(3.124) วดัทองบน   
(3.125) วดัทองลา่ง 

(3.126) วดับางไส้ไก่ 
(3.127) วดัใหญ่ 
(5.128) วดัน้อยบางไส้ไก่ 
(3.129) วดัสทุธาราม 
(3.130) วดัดอกไม้ 
(3.131) วดัโพธ์ินิมิตร 
(3.132) วดักระจบัพินิจ 
(3.133) วดัสําเหร่  
(3.134) วดับางปะกอก 

 

มัสยดิ 

(4.2) กฎีุบางหลวง 

(4.3) มสัยิดบางอ้อ 
 

 

 

ศนูย์กลางของเมือง 
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2.3.4 ลักษณะของตัวเมืองบางกอก ความรู้ปัจจุบันไม่เคยมีการแบ่งการ

พฒันาการของเมืองธนบรีุออกเป็นช่วงเวลาตา่งๆ การศกึษาท่ีผา่นมาโดยเฉพาะตลอดช่วงสมยักรุง
ศรีอยธุยาเป็นราชธานี มกัอธิบายลกัษณะของเมืองธนบรีุเป็นไปเป็นลกัษณะเดียวกนัทัง้หมด ตาม
แบบเดียวกบัแผนท่ีท่ีฝร่ังเศสทําไว้ คือ แผนท่ีเมืองบางกอกของลา ลแูบร์ ในท่ีนีไ้ด้ทําการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความรู้ตา่งๆ เก่ียวกบัประเดน็นี ้ได้ผลวิเคราะห์ดงันี ้

ความรู้จากเอกสารประวัติศาสตร์ - ในบนัทึกของชาวต่างชาติท่ีบนัทึกจากชาว
ฮอลนัดาท่ีเข้ามาในระหวา่งพ.ศ.2160-2161 ภายหลงัการขดุคลองลดัได้บรรยายไว้อย่างเดน่ชดัว่า 
บางกอกเป็นเมืองมีกําแพงล้อมรอบเป็นที่ตัง้ของด่านภาษีแห่งแรกที่ เรียกว่าขนอน
บางกอก29 ซึ่ง ภายหลงัจากการขดุคลองลดัแล้ว ตวัเมืองธนบุรีได้ย้ายมาอยู่ท่ีย่านบางกอก ฝร่ัง
เรียกขนอนบางกอก หรือบ้างเรียกว่าเมืองบางกอกนัน้เอง เมืองบางกอกนัน้เป็นเมืองท่ีมีกําแพง
ล้อมรอบเป็นท่ีตัง้ของด่านขนอนคอยตรวจตราเรือท่ีสญัจรเข้าออกผ่านทางแม่นํา้เจ้าพระยา เพ่ือ
มุง่สูก่รุงศรีอยธุยา มีลกัษณะเร่ิมเป็นเมืองท่ีประกอบไปด้วยกิจกรรมการพาณิชย์นานาชาตเิกิดขึน้  

ความรู้จากการสํารวจร่องรอยหลักฐานต่างๆ - ปรากฏร่องรอยชวนสงสยัของแนว
ขอบเขตตวัเมืองธนบุรีเดิม ในแผนท่ีกรุงเทพฯ ฉบบัต่างๆ เช่น แผนท่ีกรุงเทพฯ ฉบบัปีพ.ศ.2474, 
2475 ปรากฎร่องรอยของสิ่งก่อสร้างท่ีทําจากอิฐ ขอบเขตของเมืองอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
ทางด้านทิศตะวนัตกนัน้สอดคล้องกบัแนวถนนในแผนท่ีปีพ.ศ.2439 และ 2453 ด้วย รวมทัง้รับกบั
แนวในถนนในปัจจบุนั คือ ถนนอิสรภาพตอนลา่ง (ใต้คลองมอญเป็นต้นไป) บริเวณหวัมมุด้านทิศ
ตะวนัตกรับกบัซอยอิสรภาพ 35 อาจเป็นไปได้ว่าถนนอิสรภาพช่วงดงักลา่วทบัอยู่กบัขอบเขตของ
เมืองบางกอกเดมิ (แผนผงัท่ี 17 ภาพท่ี 59) 

ความรู้จากการขุดค้นทางโบราณคดี – ยังไม่เคยมีการขุดค้นเพ่ือตรวจสอบใน
ประเดน็นี ้หากมีการขดุค้นควรเลือกตามแนวเขตของตวัเมืองธนบรีุตามแผนท่ีดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้น  

  
 
 
 
 
 

                                                                                 
29  กรมศิลปากร, บันทกึเร่ืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศสยามกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17 

เล่ม 1, 105-106. 
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แผนผงัเมืองบางกอกท่ีฝร่ังเศสทําขึน้ในสมยัพระนารายณ์ 

 
 

 
 
 
 
 

          พ.ศ.2439                                พ.ศ.2458                                  พ.ศ.2474 
             ร่องรอยแผนผงัเมืองบางกอกท่ีปรากฏในแผนท่ีกรุงเทพฯ ฉบบัตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนันิษฐานแผนผงัเมืองบางกอกในแผนท่ีปัจจบุนั 
 

แผนผงัท่ี 17  สนันิษฐานแผนผงัเมืองบางกอกในปัจจบุนั 
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ภาพท่ี 59  สนันิษฐานแผนผงัเมืองบางกอกและสิง่สําคญัตา่งๆ ในตวัเมืองบางกอก 
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2.3.5 ลักษณะของป้อมวิไชยเยนทร์ บนัทึกจากเอกสารประวตัิสาสตร์จํานวน
มากได้กล่าวถึงป้อมท่ีสร้างขึน้เมืองบางกอก รวมทัง้เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ในท่ีนีไ้ด้ทําการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ตา่งๆ เก่ียวกบัประเดน็นี ้ได้ผลวิเคราะห์ดงันี ้

ความรู้จากเอกสารประวัติศาสตร์ – บนัทึกของฝร่ังเศสท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมากทําให้
สามารถเห็นรายละเอียดของป้อมวิไชยเยนทร์ จากแผนผังต่างๆ ทําให้ทราบว่าป้อมทางฝ่ัง
ตะวนัออกจะมีขนาดใหญ่เป็นรูป 5 เหล่ียมมีทางให้นํา้ไหลเข้าล้อมรอบตวัป้อม มีป้อมเล็กส่ีเหล่ียม
อยู่ภายใน ภาพด้านตัดของของกําแพงแสดงให้เห็นว่ามีการใช้เข็มไม้ปักบริเวณด้านข้างของ
กําแพงอิฐ เพ่ือกนัดินเคล่ือนตวั แผนผงันีค้วรจะเป็นลกัษณะของป้อมฝ่ังตะวนัออกท่ีสร้างเสร็จไป
ก่อนหน้า ส่วนป้อมฝ่ังตะวนัตกนัน้ ควรมีลกัษณะเป็นป้อมท่ีตัง้หัวมุมปากคลองบางกอกใหญ่มี
กําแพงขนาบข้าง และมีป้อมไม้อยูช่ัน้ในสดุ (แผนผงัท่ี 18) 

ความรู้จากการสาํรวจร่องรอยหลักฐานต่างๆ - การสํารวจทางกายภาพทําให้ทราบ
ลกัษณะของป้อมฝ่ังตะวนัตกท่ีเหลืออยู่ในปัจจุบนั มีลกัษณะเป็นป้อมก่ออิฐถือปนู มีกําแพงสอง
ชัน้ขนานกนั ตวัป้อมมีความกว้างยาวรวม 30x75 เมตร กําแพงทัง้สองชัน้เปิดช่องด้านทิศตะวนัตก
เป็นบริเวณกว้างและเป็นพืน้ท่ีว่าง ถัดจากทางเข้าด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นบนัไดขึน้ไปยงัเชิง
เทินบริเวณกําแพงชัน้นอก เฉพาะกําแพงชัน้ในมีหอคอยกลมสองหลงั ภายในหอคอยทิศเหนือสงู 
2.3 เมตร และภายในหอคอยทิศใต้สูง 2.5 เมตร ส่วนป้อมฝ่ังตะวันออกไม่ปรากฏร่องรอยบน
พืน้ดนิใดๆ แล้ว  

ความรู้จากการขุดค้นทางโบราณคดี - มีการขดุค้นทางโบราณคดีเพ่ือศึกษาระบบ
ฐานรากของป้อมวิชัยประสิทธ์ิ จํานวน 8 หลุม พบว่าจากตวัป้อมวัดจากผิวดินด้านในป้อมชัน้
บนสดุไปจนสิน้สดุฐานรากได้ 290 เซนติเมตร ลกัษณะของฐานรากจะใช้กําแพงในการรับนํา้หนกั
ทัง้หมด ไม่ปรากฎว่ามีการใช้เข็มไม้ หรือท่อนซุงใดในการรับนํา้หนกัอาคาร การก่ออิฐใช้วิธีการ
เรียงก่อซ้อนต่อกันไป โดยก่อแบบกว้างสลบักับยาวเรียงต่อกันไปเร่ือยๆ บริเวณอิฐก่อชัน้ล่างไม่
ปรากฎปนูท่ีใช้สอ ในขณะท่ีอิฐก่อชัน้บนสอด้วยปูน กล่าวคือ อิฐก่อชัน้บนมีขนาด 18x34x4 
เซนติเมตร อิฐขนาดนีจ้ะก่อและสอด้วยปนู ถดัจากผิวดินลงมา 28 เซนติเมตร จะใช้อิฐขนาดหนา
กว่าเล็กน้อย คือ 18x34x7 เซนติเมตร สอด้วยปนู จนกระทัง่ถึงท่ีระดบั 240 เซนติเมตรจากผิวดิน 
อิฐก่อัดจากนีล้งไปจะสอด้วยดินไปจนสิน้สุดฐานราก บริเวณท่ีสอด้วยดินนีมี้ความยาว 50 
เซนตเิมตร ตวัฐานรากทัง้หมดไมป่รากฏร่องรอยการฉาบใดๆ  

จากการขุดตรวจสอบบริเวณประตูทางออกด้านหลังของกระทรวงพาณิชย์ (เดิม) 
(ปัจจุบันคือมิวเซียมสยาม) ได้พบแนวอิฐท่ีเป็นโครงสร้างฐานรากป้อมวิไชยเยนทร์ ป้อมฝ่ัง
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ตะวนัออก แนวอิฐมีขนาดความกว้างตัง้แต่ 1.5-2.5 เมตร อิฐมีขนาดเฉล่ีย 26x13x5 ซ.ม. และ 
28x14x5 ซ.ม. มีการก่ออิฐแบบวน และมีอิฐคร่ึงก้อนอยู่ตรงกลาง เหมือนกบัการเรียงอิฐแบบท่ีพบ
ท่ีป้อมวิชยัประสิทธ์ิ และป้อมพระราชวงัหลงั แนวอิฐทัง้หมดรองรับด้วยเป็นซุงไม้ถมด้วยดินทราย
และปูด้วยอิฐหักเป็นชัน้ จากอาณาเขตทัง้หมดท่ีพบแสดงว่าป้อมวิไชยเยนทร์ฝ่ังตะวันออกนีมี้
ขนาดใหญ่มาก กินอาณาเขตเข้ามาถึงมิวเซียมสยามในปัจจุบนั ซึ่งมีอาณาเขตบางส่วนทบัถนน
สนามไชย และเข้าไปในโรงเรียนราชินี  

จากข้อมลูท่ีได้จากการขุดค้นป้อมวิไชยเยนทร์ทัง้สองฝ่ังพบว่า วิศวกรรมการก่อสร้าง
การเรียงอิฐ และขนาดอิฐท่ีใช้มีลกัษณะเหมือนกัน และมีลกัษณะคล้ายกบัลกัษณะการก่อสร้าง
บางประการท่ีป้อมพระราชวงัหลงั ซึง่เป็นป้อมควรมีมาก่อนหน้าสมยัรัชกาลท่ี 1 แล้ว  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
แผนผงัท่ี 18 (ก) แผนผงัของป้อมฝ่ังตะวนัตกในแผนผงัการรบระหวา่งทหารสยามกบัฝร่ังเศส             
                    (ข) ลกัษณะของป้อมฝ่ังตะวนัตกในแผนผงัการรบระหวา่งทหารสยามกบัฝร่ังเศส 
     (ค) แผนผงัของป้อมฝ่ังตะวนัออกในแผนผงัการรบระหวา่งทหารสยามกบัฝร่ังเศส             
ท่ีมา : “แผนท่ีป้อมเมืองธนบรีุ ครัง้รบฝร่ังเศสต้นแผน่ดนิสมเดจ็พระเพทราชา พ.ศ.2231 
มองซเิออร์ วอลสนัต์ เดสเวอร์เกนส์ นายทหารช่างฝร่ังเศสท่ีรักษาป้อมคราวนัน้ทําไว้.” หอสมดุ 
วชิรญาณพิมพ์จําหนา่ยพ.ศ.2456. พิมพ์ท่ีกรมแผนท่ีทหาร. หอจดหมายเหตแุหง่ชาต.ิ 

(ก )     (ข )     

(ค )     
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2.4.6 หลักฐานทางโบราณคดีที่ยืนยันการใช้พืน้ที่ธนบุรีในช่วงเวลานี ้ใน
ปัจจุบนั ยงัไม่เคยมีการศึกษาในประเด็นดงักล่าวมาก่อน ในท่ีนีไ้ด้ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความรู้ตา่งๆ เก่ียวกบัประเดน็นี ้ได้ผลวิเคราะห์ดงันี ้

ความรู้จากเอกสารประวัตศิาสตร์ - เอกสารทางประวตัศิาสตร์มีบนัทกึไว้เป็นจํานวน
มากว่ามีคนเคยอาศยัและใช้พืน้ท่ีอยู่ และสมยัอยธุยาตอนปลาย มีผู้คนหลายชาติหลายภาษามา
อาศยัอยูม่ากโดยเฉพาะบริเวณบางกอก  

ความรู้จากการสํารวจร่องรอยหลักฐานต่างๆ - จากการสํารวจพืน้ท่ีตา่งๆ พบว่ามี
ร่องรอยหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นจํานวนมากท่ียืนยนัว่าเคยมีคนอยู่ในพืน้ท่ีธนบรีุ สําหรับระดบั
ชองการใช้งานเดมินัน้พบวา่บางวดัระดบัเดมิของพระอโุบสถ พระวิหารเก่า มีระดบัต่ํากว่าระดบัใช้
งานปัจจุบนัมาก บางแหล่งมีระดบัต่ํากว่าระดบัใช้งานปัจจุบนั 80 เซนติเมตร บางแห่งต่ํากว่า 1 
เมตรหรือมากกว่า เช่น พระอโุบสถวดัใหม่เทพนิมิตรสงัเกตได้ว่าพืน้ใช้งานในอดีตมีระดบัต่ํากว่า
พืน้ในสมยัปัจจบุนัมาก อาจจะต่ํากว่าพืน้ปัจจบุนัประมาณ 80-100 เซนติเมตร วดันายโรงมีระดบั
พืน้ใช้งานเดิมของพระโบสถพระวิหารอยู่ต่ํากว่าพืน้ปัจจุบนัประมาณ 80 เซนติเมตร วดักระโจม
ทองมีระดบัพืน้ใช้งานเดิมของพระอโุบสถอยู่ต่ํากว่าระดบัพืน้ปัจจบุนั 70-80 ซ.ม.โดยสงัเกตจาก
ระดบับนัไดท่ีถกูถมใหม ่ 

ความรู้จากการขุดค้นทางโบราณคดี – หลกัฐานท่ีได้จากการขดุค้นทางโบราณคดี
บริเวณพืน้ท่ีสถานีรถไฟธนบรีุ สามารถสรุปได้วา่เคยมีกิจกรรมของมนษุย์ในสมยัอยธุยาตอนปลาย
เป็นต้นไป ทัง้นีค้วามสัมพันธ์ของร่องรอยหลักฐานท่ีได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีป้อม
พระราชวงัหลงั หลมุขดุค้นท่ี 9 (TP.9) และหลมุขดุค้นท่ี 10 (TP.10) สามารถยืนยนัพืน้ใช้งานเดิม
ท่ีมีอายใุนสมยัอยธุยาตอนปลายถึงธนบรีุได้ กลา่วคือ  

พืน้ทางเดินท่ีอยู่ใต้ป้อมพระราชวังหลัง  มีอายุสมัยอยู่ ก่อนการสร้างเสริมป้อม
พระราชวงัหลงัในสมยัรัชกาลท่ี 1 และมีระดบัต่ํากว่าผิวดินปัจจุบนั 100-120 เซนติเมตร โดยมี
ระดบัสมัพนัธ์กบัพืน้ใช้งานเดิมในหลมุขดุค้นท่ี 9 (TP.9) โดยเคยมีพืน้ทางเดินบริเวณนี ้และเคยมี
อาคารเคร่ืองไม้มงุด้วยกระเบือ้งเกล็ดเต่าบริเวณหลมุขดุค้นท่ี 10 (TP.10) ทัง้นีเ้ศษเคร่ืองถ้วยจีน
ลงยาหมายเลข 002/122 ท่ีพบในหลมุขดุค้นท่ี 9 ในระดบัเดียวกนันี ้สามารถกําหนดอายไุด้ไม่เก่า
ไปกว่ารัชกาลของพระเจ้าท้ายสระ (พ.ศ.2251-2275) หรือในสมยัอยธุยาตอนปลาย เพราะฉะนัน้ 
ในระดบัพืน้ใช้งานในระดบั 100-120 เซนตเิมตร ในบริเวณนีจ้งึควรเป็นพืน้ใช้งานเดมิท่ีมีอายอุยูใ่น
สมยัอยธุยาตอนปลาย-ธนบรีุ 
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ภาพท่ี 60  การวิเคราะห์ระดบัชัน้ดนิกบัหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในพืน้ท่ีขดุค้นทางโบราณคดี
 สถานีรถไฟธนบรีุ (เดมิ) ในระดบัความลกึตา่งๆ  
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จากการสํารวจร่องรอยหลกัฐานบริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) พบเคร่ืองถ้วยจีนท่ี
ยืนยนักิจกรรมของมนุษย์ท่ีเคยเกิดขึน้ในสมยัอยุธยาตอนปลายบริเวณนี ้หรือทางตอนเหนือของ
เมืองบางกอก ได้แก่ เคร่ืองถ้วยจีน หมายเลข S001 002/004 และ 002/015 (ภาพท่ี 61) 

 

S001                                                      002/004 
 
  
 
    
  

 
 
 
 

002/015 
 
ภาพท่ี 61 เคร่ืองถ้วยจีนท่ีใช้ชีว้ดัวา่เคยมีกิจกรรมของมนษุย์ในสมยัอยธุยาตอนปลาย  
 ในพืน้ท่ีตอนเหนือของเมืองบางกอก 
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นอกจากนี ้ พบเคร่ืองถ้วยจีนจํานวนหนึ่งท่ีสามารถกําหนดอายไุด้ในสมยัอยธุยาตอน
ปลาย-ต้นรัตนโกสนิทร์ ซึง่มีลกัษณะเป็นเคร่ืองถ้วยในกลุม่ Provincial Ware มีการผลติซํา้ตอ่ๆ กนั
เป็นระยะเวลานาน ด้วยรูปแบบและลวดลายเดิม จึงเป็นการยากท่ีจะชีช้ดัเคร่ืองถ้วยจีนในกลุ่มนี ้
วา่มีอายอุยูใ่นช่วงเวลาอยา่งชดัเจน อยา่งน้อยท่ีสดุเคร่ืองถ้วยจีนเหลา่นีก็้เป็นพยานยืนยนัว่าเคยมี
กิจกรรมของมนุษย์ท่ีเกิดขึน้ในระหว่างสมยัอยุธยาตอนปลาย-ต้นรัตนโกสินทร์ เคร่ืองถ้วยจีนใน
กลุม่นี ้ได้แก่ เคร่ืองถ้วยจีนหมายเลข 002/002 002/007 002/013 002/047 S002 (ภาพท่ี 62) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 62 เคร่ืองถ้วยจีนท่ีใช้ชีว้ัดว่าเคยมีกิจกรรมของมนุษย์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย-ต้น
 รัตนโกสนิทร์ในพืน้ท่ีตอนเหนือของเมืองบางกอก 

 
 
 

     002/047      

            002/002                 

               002/013              

002/007 

S002 
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2.4 ระยะที่ 4 กรุงธนบุรีตามแบบของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ในสมัยธนบุรี 
(พ.ศ.2310 - 2325) 

2.4.1 สงครามกับการเปล่ียนแปลงการใช้พืน้ที่ของเมือง จากการศกึษาทาง
ประวตัศิาสตร์ทําให้ทราบวา่ ภายหลงัสงครามเสียกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 กลุม่คนแตกแยกออกเป็น
กลุ่มต่างๆ เมืองธนบุรีแทบจะเป็นเมืองร้าง ผู้คนหิวโซ ต่างหนีภยัจากสงคราม มีภยัจากโจรผู้ ร้าย
มากมาย บางกลุ่มถกูพม่าจบัและกวาดต้อนไปเป็นเชลย บางกลุ่มหลบหนีออกนอกเมืองไป จาก
ภยัสงครามคราวเสียกรุงนัน้ทําให้เมืองแทบจะร้างผู้คน เช่ือว่า วดับางวดัตลอดจนบางพืน้ท่ีน่าจะ
ร้างในช่วงนีเ้ป็นต้นมา ภายหลงัจากนัน้ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุโปรดให้ดดัแปลงเมืองธนบรีุโดย
ทําคา่ยด้วยไม้ทองหลวงทัง้ต้นไว้เป็นท่ีมัน่พลางก่อนแล้วจึงจะก่อกําแพงเม่ือภายหลงั แล้วขดุคนํูา้
รอบเมือง มูลดินขึน้เป็นเชิงเทินริมค่ายข้างใน ในตอนหลงัจึงโปรดให้ก่อกําแพงอิฐขึน้ ถึงแม้ใน
รัชกาลของพระองค์จะเป็นเพียงช่วงเวลาสัน้ๆ แต่ก็มีหลกัฐานประจักษ์แสดงภาพของตวัเมือง
ธนบรีุได้มากกวา่ช่วงเวลาใดๆ  

2.4.2 รูปสัณฐานของเมือง สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้สร้างเมืองบริเวณริม
แม่นํา้เจ้าพระยาสายใหม่ โดยโปรดให้ ขุดคูเมืองธนฯ เดมิ30 และมีแนวคเูมืองทางด้านตะวนัตก
ของแม่นํา้เจ้าพระยาเร่ิมตัง้แต่คลองวดัท้ายตลาดหรือด้านทิศตะวนัตกของวดัโมลีโลกยารามใน
ปัจจุบัน ไล่ไปตามแนวคลองบ้านหม้อ คลองบ้านขมิน้ คลองบ้านช่างหล่อ คลองบ้านเนิน มา
บรรจบกบัคลองบางกอกน้อยทางด้านทิศเหนือของเมือง คเูมืองฝ่ังตะวนัตกนีย้งัปรากฏอยู่หากแต่
คลองบ้านเนิน บริเวณด้านท่ีบรรจบกบัคลองบางกอกน้อยนัน้ถกูถมสว่นหนึง่เม่ือมีการก่อสร้างทาง
รถไฟสายใต้บริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยในปัจจุบนั ปัจจุบนัน่าจะอยู่บริเวณลานจอดรถของ
ศาลานํา้ร้อน ส่วนแนวคูเมืองทางด้านตะวนัออกเป็นคูขุดใหม่ โดยปากคลองด้านใต้อยู่บริเวณ
ปากคลองตลาดและไล่ตามแนวปากคลองตลอดไปทางด้านทิศเหนือจนถึงคลองโรงไหมและ
บรรจบกบัแม่นํา้เจ้าพระยาบริเวณสะพานพระป่ินเกล้า คเูมืองด้านตะวนัออกนี ้บริเวณปากคลอง
ทัง้ทางด้านทิศเหนือและใต้และยึดอยู่ในแนวเดียวกับแนวคูเมืองด้านตะวันตกเป็นหลกั ทําให้
ลกัษณะสณัฐานของเมืองเป็นเมืองท่ีมีแมนํ่า้ผา่กลางหรือเมืองอกแตก คลองคเูมืองด้านตะวนัออก
ตอ่มาเป็นคเูมืองชัน้ในของกรุงรัตนโกสนิทร์ในสมยัตอ่มา  

                                                                                 
30  กรมพระยาดํารงราชานภุาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เร่ืองตาํนาน

วังเก่า, พิมพ์เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก หม่อมราชวงศ์เล็ก งอนรถ วัดโสมนัสราชวรวิหาร, วันท่ี 14 
พฤษภาคม 2513, (พระนคร: โรงพิมพ์ทา่พระจนัทร์, 2513), 3. 
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พระราชวงักรุงธนบุรีตัง้ท่ีปากคลองบางกอกใหญ่ ถัดจากพระราชวงักรุงธนบุรีไปทาง
ทิศเหนือเป็นพระนิเวศน์สถานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 
1 หรือเจ้าพระยาจกัรี ถดัไปทางพืน้ท่ีตอนเหนือสดุ เคยเป็นวงัเจ้านายพระองค์ต่างๆ รวมทัง้เป็นอู่
เรือหลวง บ้านขมิน้ บ้านปนู สวนมงัคดุ สวนลิน้จ่ี ในกลุม่พืน้ท่ีนีมี้โรงช้างเผือก โรงช้างสําคญั ฉาง
ข้าว ฉางเกลือ ด้านล่างจากกลุ่มนีเ้ป็นวดัระฆงัซึง่มีฝ่ังตะวนัออกติดแม่นํา้เจ้าพระยา และทางทิศ
ใต้คือคลองวดัระฆงั ถดัลงมาเป็นบ้านเจ้าพระยาจกัรี บ้านเจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์ (บุญรอด ต้น
สกุลบุณยรัตพนัธุ์) ถดัลงเป็นคลองมอญ ถดัจากคลองมอญมีชุมชนมสุลิมนิกายชีอะห์ตัง้อยู่ปาก
คลองมอญ และมีวดัเครือวลัย์อยู่ถัดไปเป็นสถานท่ีราชการต่างๆ และ วดัแจ้ง วดัโมลีโลกย์ และ
พระราชวงัของพระเจ้ากรุงธนบรีุ 

พืน้ท่ีริมแมนํ่า้เจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่มีชมุชนอาศยัอยูห่นาแน่น และ
ทัง้ไทยจีนแขกปลกูบ้านเรือนและจอดแพกันอย่างคึกคกั ชุมชนในธนบุรีมีคนหลายเชือ้ชาติ ชาว
โปรตเุกสตัง้ถ่ินฐานท่ีแถบกุฎีจีน  ชาวมอญท่ีติดตามมาตัง้แต่อยุธยาตัง้ถ่ินฐานแถบคลองมอญ 
และบางกอกใหญ่ (มีวัดบางย่ีเรือ (วัดราชคฤห์) เป็นวัดมอญในย่านนี)้ แขกมุสลิมอาศยัอยู่ริม
คลองบางกอกใหญ่ปะปนกบักลุ่มคนจีนแถบตลาดพล ู(มสัยิดสวนพลตูัง้อยู่แถบนี)้ กลุ่มคนลาว
อพยพมาจากหวัเมืองล้านนาและจากเวียงจนัทร์มาอยู่บ้านช่างหล่อ และแถบบางย่ีขนั (วดัลิงขบ 
(วัดบวรมงคล) เป็นวัดลาวของชุมชน) ห่างจากกําแพงเมืองออกไปเป็นเรือกสวนไร่นาและ
บ้านเรือนประชาชนท่ีอาศยัตามริมนํา้เป็นหลกั สงัเกตได้ว่าบริเวณท่ีเป็นแผ่นดินลกึเข้าไปในแม่นํา้
หรือคลอง จะเป็นเรือกสวนไร่นาทัง้สิน้ ถ้าไกลออกไปเป็นท่ีรกร้าง ทุ่งหญ้า เช่น แถบวดับางย่ีเรือ 
บริเวณนีย้งัมีเสืออยู่ พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีบนัทึกว่า เสือเข้ามากินเขมรชายซึง่เป็นคนเผ้า
สวนของวดับางย่ีเรือ 31 บริเวณแถบตอนลา่งของคลองบางกอกใหญ่แถบแขวงบางย่ีเรือ เป็นพืน้ท่ี
สําคญัของพระเจ้ากรุงธนบรีุ จะเห็นได้ว่าวดับางย่ีเรือนอก (วดัราชคฤห์) เป็นท่ีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระฐาตวิงศ์ และขนุนางผู้ใหญ่ในรัชกาลนีม้าตลอด  

สงัเกตได้ว่าลกัษณะของเมืองในช่วงเวลานี ้มีลกัษณะเป็นเมืองท่ีมีการกําหนดเขตการ
ใช้ท่ีดินในเมืองเป็นศูนย์กลาง โดยพืน้ท่ีอยู่นอกกําแพงเมืองเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความสําคญัน้อย และ
น้อยลงเม่ืออยู่ห่างไกลออกไป แต่ชมุชนต่างๆ ยงัตัง้ถ่ินฐานตามเส้นทางนํา้สําคญัมาตลอด มีการ
ตดัคลองเลก็ๆ ให้เข้าถึงตวัวดั หรือบางชมุชนเข้าด้วยกนัเป็นโครงขา่ย   

                                                                                 
31 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจมิ) จดหมายรายวันทัพ, อภินิหารบรรพ

บุรุษ และเอกสารอื่นๆ (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2551), 112. 
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แผนท่ีท่ี 30 สรุปหลกัฐานสําคญัท่ีพบ ในกรุงธนบรีุ ในสมยัธนบรีุ (พ.ศ.2310 - 2325) 

 

กาํแพงเมืองและป้อมปราการ 
(1.5)  กําแพงเมืองธนบรีุในสมยัธนบรีุ 

พระราชวัง วัง วังเจ้านาย 

(2.1) พระราชวงัหลวง (พระราชวงัเดมิ) 

(2.2) พระราชนิเวศน์เดมิ 

(2.3) บ้านเจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์ 

(2.4) วงัสวนลิน้จ่ี   
(2.5) วงัสวนมงัคดุ 

(2.6) วงับ้านปนู 

(2.7) วงับางย่ีขนั 

 

วัด  

(3.135) วดัเรไร  
 
 
 

มัสยดิ 

(4.4) มสัยิดสวนพล ู
(4.5) กฎีุหลวง 
(4.6) กฎีุบางกอกน้อย 
 
ศาสนสถานในศาสนาอ่ืนๆ  
(5.1) กฎีุจีน 

(5.2) วดัซางตาครู้ส 
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แผนท่ีท่ี 31 ลกัษณะของกรุงธนบรีุ ในระยะท่ี 4 ในสมยัอยธุยาตอนต้น-ธนบรีุ (พ.ศ.1893 - 2325) 

กาํแพงเมืองและป้อมปราการ 
(1.5)  กําแพงเมืองธนบรีุในสมยัธนบรีุ 

พระราชวัง วัง วังเจ้านาย 

(2.1) พระราชวงัหลวง (พระราชวงัเดมิ) 

(2.2) พระราชนิเวศน์เดมิ 

(2.3) บ้านเจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์ 

(2.4) วงัสวนลิน้จ่ี   
(2.5) วงัสวนมงัคดุ 

(2.6) วงับ้านปนู 

(2.7) วงับางย่ีขนั 

 

วัด  

(3.135) วดัเรไร  
 
 
 

มัสยดิ 

(4.4) มสัยิดสวนพล ู
(4.5) กฎีุหลวง 
(4.6) กฎีุบางกอกน้อย 

 
ศาสนสถานในศาสนาอ่ืนๆ  
(5.1) กฎีุจีน 

(5.2) วดัซางตาครู้ส 

  
 

ศนูย์กลางของเมือง 
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ภาพท่ี 63 กลุม่ชมุชนตา่งชาตใินกรุงธนบรีุ 
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2.4.3 กําแพงเมืองธนบุรีฝ่ังตะวันตก ความรู้ในปัจจุบนัเช่ือว่ากําแพงเมืองใน
สมัยธนบุรีฝ่ังตะวันตกเป็นกําแพงท่ีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ก่อขึน้ล้อมรอบเมืองฝ่ัง
ตะวนัตกสามด้าน โดยมีป้อมวิไชยเยนทร์ฝ่ังตะวนัตกท่ีมีอยู่เดิมบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่
เป็นมมุเมืองด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ 

ความรู้จากเอกสารประวัติศาสตร์ - สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้แปลงเมือง
ธนบุรีโดยทําเป็นค่ายด้วยไม้ทองหลวงทัง้ต้นไว้เป็นท่ีมั่นพลางก่อนแล้วจึงจะก่อกําแพงเม่ือ
ภายหลงั แล้วขุดคูนํา้รอบเมือง มูลดินขึน้เป็นเชิงเทินริมค่ายข้างใน ในตอนหลงัจึงโปรดให้ก่อ
กําแพงอิฐขึน้ตามแนวนี ้สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพทรงกลา่วในตํานานวงัเก่าว่าท่ีป้อม
พระราชวงัหลงัควรเป็นป้อมมมุเมืองมาแตค่รัง้ธนบรีุ  

ความรู้จากการสํารวจร่องรอยหลักฐานต่างๆ - บริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยใน
ปัจจบุนัได้พบเข็มไม้ขนาดใหญ่อยู่ใต้ดิน นอกจากนัน้ในการขดุดินเพ่ือเตรียมการปรับปรุงพืน้ท่ีใน
สถานีรถไฟธนบรีุ (เดิม) พบท่อนซุง ปลายแหลมขนาดใหญ่และยาวเป็นจํานวนมาก และจากการ
สํารวจพืน้ท่ีจริงและสอบทานกับภาพถ่ายแล้วสันนิษฐานว่า กําแพงเมืองธนบุรีด้านทิศเหนือ
ปัจจบุนัน่าจะอยูใ่ต้แนวถนนด้านข้างวดัอมรินทราราม ด้านท่ีตดิคลองบางกอกน้อย 

ความรู้จากการขุดค้นทางโบราณคดี - จากการขดุตรวจสอบทางโบราณคดีคลองคู
เมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้านขมิน้) พบว่าแนวกําแพงเมืองธนบุรีก่อด้วยอิฐ มีขนาดกว้างประมาณ 
1.8 เมตร บางช่วงกว้าง 4 เมตร มีระยะห่างจากแนวคเูมืองธนบรีุ 25 เมตร คลองคเูมืองธนบรีุใน
อดีตน่าจะมีความกว้างประมาณ 10-11 เมตร ตอ่มาคลองคเูมืองตืน้เขินและแคบเข้าในปัจจบุนั  

จากการขดุค้นทางโบราณคดีป้อมพระราชวงัหลงั ทําให้ทราบว่าตําแหน่งท่ีตัง้ของป้อม
อยู่ด้านหลงัของตวัอาคารท่ีทําการของสถานีรถไฟธนบุรีพอดี เม่ือพิจารณาร่วมกบัแผนท่ีเก่าของ
กรุงเทพฯ ทําให้สามารถประมาณกําแพงด้านทิศเหนือของเมืองได้ และจากการขดุค้นพบว่าป้อม
พระราชวงัหลงัมีการก่อซ้อนทบัมากกว่า 1 ครัง้ ซึง่มีความเป็นไปได้ว่าเป็นป้อมปราการมาแต่ครัง้
ธนบุรีตามท่ีสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ จากองค์ความรู้ทางโบราณคดี
สามารถเพิ่มเติมความรู้เดิมได้ว่า กําแพงเมืองธนบุรีเดิมมีป้อมปราการติดกับกําแพงเมือง
ด้านทศิตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณปากคลองบางกอกน้อย (แผนท่ีท่ี 32-33) 
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แผนท่ีท่ี 32 (ก) แผนท่ีกรุงเทพฯ ปีพ.ศ.2439 ปรากฏร่องรอยแนวเขตกําแพงเมืองธนบุรี ส่วนด้าน
 ทิศตะวนัออก ด้านท่ีติดกบัแม่นํา้เจ้าพระยานัน้ ปรากฎเป็นแนวเส้นของกําแพงวงัหรือ
 บ้านเจ้านาย ไม่แน่ใจว่าใช่กําแพงเมืองธนบรีุหรือไม่ หากในประวตัิศาสตร์ไม่ปรากฎว่า
 มีกําแพงทางด้านนี ้ (ข) สนันิษฐานผงัเมืองธนบุรีฝ่ังตะวนัตก ในสมยัธนบุรี ในแผนท่ี
 กรุงเทพฯ ปัจจบุนั  
ดดัแปลงจาก: กองบญัชาการทหารสงูสดุ, แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ.2431-2475 (จดัพิมพ์ขึน้น้อม
เกล้าฯ ถวายเน่ืองในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม พ.ศ.2443) 
ดดัแปลงจาก: แผนที่กรุงเทพมหานคร, สํานกัผงัเมือง, 2545. 

(ก )     (ข )     
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แผนท่ีท่ี 33 สนันิษฐานผงัเมืองธนบรีุฝ่ังตะวนัตกในสมยัธนบรีุ ในแผนท่ีกรุงเทพฯ ปัจจบุนั  
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2.5 ระยะที่ 5 ธนบุรี ส่วนหน่ึงของกรุงรัตนโกสินทร์ฝ่ังตะวันตก ในช่วงต้น
รัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2394) 

2.5.1 รูปสัณฐานของเมือง ในช่วงเวลานี  ้เอกสารประวัติศาสตร์ได้บันทึก
เร่ืองราวตา่งๆ เป็นจํานวนมากกวา่ช่วงเวลาก่อนหน้า กลา่วคือ ในปีพ.ศ.2325 พระบาทสมเดจ็พระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณพืน้ท่ีริมแม่นํา้เจ้าพระยาฝ่ัง
ตะวันออกเป็นราชธานี ส่วนพืน้ท่ีธนบุรี ฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้เจ้าพระยา พระองค์โปรดให้รือ้
กําแพงเมืองท่ีเคยตัง้อยู่ริมคลองคูเมืองออกทัง้หมด ส่วนพืน้ท่ีริมแม่นํา้เจ้าพระยา ตลอดไปจน
คลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง) โปรดให้เป็นท่ีประทบัของพระราชโอรสและพระบรมวงศานุ
วงศ์ เช่น กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ 
สมเดจ็พระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอนรัุกษ์เทเวศร์ สมเดจ็พระเจ้าหลานเธอกรมหลวงธิเบศร์
บดินทร์ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนิเรนทร์รณเรศ เป็นต้น ทัง้นีเ้พ่ือให้เจ้านายองค์
สําคญัตา่งๆ ได้ควบคมุและดแูลความเรียบร้อยของพืน้ท่ีฟากตะวนัตก  

 ลกัษณะของเมืองฝ่ังตะวนัตก สิง่ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก คือ บริเวณตวัเมืองธนบรีุ 
พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 โปรดให้รือ้กําแพงเมืองออกทัง้หมด 
ไม่ใช่เพียงเพราะต้องนําอิฐมาใช้ในการก่อสร้างเท่านัน้ หากมิให้เกิดการซ่องสมุของกําลงัคนและ
นําไปสู่ปัญหาทางการเมืองได้ ช่วงเวลานีก้รุงรัตนโกสินทร์ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นราชธานีแห่งแรกของ
ราชวงศ์จักรี  บริเวณธนบุรีหรือพืน้ที่ ฝ่ังตะวันตกของแม่นํา้เจ้าพระยาจากที่ เคยมี
ความสําคัญมาตลอด จึงถูกลดความสําคัญกลายเป็นพืน้ที่นอกเมือง พืน้ที่ ฝ่ังตะวันออก
ของแม่นํา้เจ้าพระยาจึงมีความบทบาทสําคัญแทนที่พืน้ที่ ฝ่ังตะวันตกนับตัง้แต่บัดนีเ้ป็น
ต้นไป 

จากแผนท่ีการวิเคราะห์ร่องรอยหลักฐานท่ีพบในธนบุรีในช่วงสมัยนี  ้สามารถสรุป
ลักษณะของพืน้ท่ีธนบุรีในระยะนีไ้ด้ว่า ในระยะนีพื้น้ท่ีติดริมแม่นํา้เจ้าพระยาเป็นพืน้ท่ีมีการ
เจริญเตบิโตและมีสิ่งก่อสร้างตลอดจนผู้คนหนาแน่นกว่าพืน้ท่ีตามริมคลอง พืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตก ตอน
เหนือ และใต้ของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม คือ พืน้ท่ีย่านชนบทหรือพืน้ท่ีชายขอบของธนบุรี การ
กําหนดพืน้ท่ีใช้ท่ีดินไม่ได้กําหนดแบ่งโดยส่วนราชการอย่างชดัเจน หากกําหนดโดยความเจริญ
และความหนาแน่นของชมุชน วดัท่ีตัง้อยูต่ามริมทางนํา้ตา่งๆ บ้างร้างลงและทรุดโทรมในคราวเสีย
กรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 ล้วนได้รับการบรูณปฎิสงัขรณ์ใหม่ในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ วดัท่ีตัง้อยู่ตามริม
แม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมตัง้แต่สมยัอยธุยาเป็นต้นมามีแผ่นดินส่วนท่ีหายไปเน่ืองจากนํา้กดัเซาะ
ตลิง่ และสว่นท่ีมีแผน่ดนิงอกขึน้มาใหม ่กลา่วคือ บริเวณฝ่ังตะวนัออกของคลองชกัพระเป็นบริเวณ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ท่ีถกูกดัเซาะ สงัเกตได้จากวดัป่าเชิงเลน ท่ีตัง้อยูฝ่ั่งตะวนัออกของคลองมีพระอโุบสถและพระวิหาร
หลงัเดิมท่ีจมนํา้อยู่ปัจจบุนั  ในขณะท่ีฝ่ังตะวนัตกเป็นฝ่ังท่ีมีแผ่นดินงอก สงัเกตได้จากวดัตลิ่งชนั 
วดัช่างเหลก็ ซึง่ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวนัตกมีพืน้ท่ีลานระหวา่งพระอโุบสถและริมคลองคอ่นข้างไกล และ
ในขณะท่ีวดัแก้วซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัตกเช่นเดียวกัน ในปัจจุบนักลายเป็นวดัท่ีไม่ติดคลองแล้ว 
เน่ืองจากแผน่ดนิท่ีงอกขึน้มาใหม ่จากท่ีกลา่วข้างต้นทําให้สามารถประมาณความกว้างของแม่นํา้
เจ้าพระยาสายเดมิได้ ซึง่ร่องรอยหลกัฐานเหลา่นัน้ล้วนสมัพนัธ์กบัความรู้ทางธรณีวิทยา  

2.5.2 ย่านต่างๆ ในธนบุรี จากการศึกษาท่ีผ่านมาทัง้หมดอาจกล่าวได้ว่ามี
ผู้คนตัง้ถ่ินฐานอยู่ในพืน้ท่ีต่างๆ ตาม ริมแม่นํา้และคลองสําคญัตัง้แต่ก่อนหน้ากรุงศรีอยธุยาเป็น
ราชธานีแล้วจนถึงปัจจบุนั ภายในพืน้ท่ีธนบรีุประกอบไปด้วยยา่นตา่งๆ ดงันี ้ 

ย่านบางพลู-บางจาก-บางพลัด-บางอ้อ ตัง้อยู่ระหว่างฝ่ังตะวันออกของแม่นํา้
เจ้าพระยาและทางตอนเหนือของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม (คลองบางกอกน้อย) บางชมุชนตัง้อยู่
ริมแม่นํา้เจ้าพระยา บ้างอาศยัอยู่ตามลําคลองสายสัน้ๆ ท่ีแยกมาจากแม่นํา้เจ้าพระยา นอกจาก
บริเวณบางพลจูะเป็นย่านอยู่อาศยัของชาวธนบุรีท่ีมีมาแต่สมยัอยุธยาตอนต้นแล้ว บริเวณนีย้งั
เป็นย่านอยู่อาศยัของผู้คนท่ีอพยพเข้ามา ได้แก่ ชาวมสุลิมเชือ้ชาติต่างๆ (แถบมสัยิดบางอ้อ) ชาว
มอญ (แถบวดัลงิขบ วดับางพลดันอก) ชาวลาว (แถบวงับางย่ีขนั ซึง่ยงัปรากฏร่องรอยวดัในย่านนี ้
จํานวนมาก)  

ย่านบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่ หรือพืน้ท่ีระหว่างแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมและแม่นํา้
เจ้าพระยาสายใหม่ บริเวณตวัเมืองบางกอก บริเวณนีมี้วดัและกุฎีเป็นจํานวนมาก นอกจากผู้คน
พืน้ถ่ินแล้วยงัประกอบประกอบไปด้วยผู้คนเชือ้ชาตมิอญ (แถบคลองมอญ) แขกเชือ้ชาตติา่ง (แถบ
ริมคลองบางกอกใหญ่และบางกอกน้อย) ชาวเหนือและชาวลาว (แถบบ้านช่างหลอ่)  

ยา่นบ้านไทร-บางระมาด-บางพรม-บางเชือกหนงั-บางจาก ตัง้อยูฝ่ั่งตะวนัตกของแมนํ่า้
เจ้าพระยาสายเดมิ ยา่นนีมี้ผู้คนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานมาตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนต้นแล้วหรืออาจจะมีมา
ก่อนกรุงศรีอยธุยา ผู้คนย่านนีอ้าศยัอยู่ตามลําคลองหลกัท่ีแยกออกจากแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม
และตัง้ขนาดกัน อนัได้แก่ คลองบ้านไทร คลองบางระมาด คลองบางพรม คลองบางน้อย คลอง
บางเชือกหนงั คลองบางแวก และมีคลองย่อยท่ีตดัเช่ือมระหว่างคลองสายหลกัด้วย คลองท่ีตดั
เช่ือมถึงกนัทําให้เกิดการคมนาคมระหวา่งชมุชน และเป็นการชกันํา้เพ่ือใช้ในการเกษตรกรรม พืน้ท่ี
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บริเวณนีเ้ป็นพืน้ท่ีอดุมสมบรูณ์ เป็นสวนผลไม้มาแตโ่บราณ สวนผกั และถดัเข้าไปในคลองลกึเป็น
พืน้ท่ีทํานา32 เท่ากบับริเวณนีเ้ป็นเขตเกษตรกรรม เสมือนเป็นอูข้่าวอูนํ่า้มาตัง้แตอ่ดีตจนปัจจบุนั 

ย่านคลองดา่น-จอมทอง ตัง้อยู่บริเวณคลองดา่น คลองบางขนุเทียน บริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้
ของวดัโบราณต่างๆ จํานวนมาก วดัท่ีสําคญั คือ วดัปากนํา้ภาษีเจริญ วดัขุนจันทร์ วดัหมู (วัด
อัปสรสวรรค์) วัดนางนอง วัดนางชี วัดจอมทอง (วัดราชโอรสาราม) เป็นท่ีตัง้ของชุมชนธนบุรี
หนาแน่นมาตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนต้น จวบจนสมยัต้นกรุงรัตนโกสนิทร์  

ย่านบางขนุเทียน เร่ือยลงมาตามแยกคลองสนามชยัเป็นวดัสิงห์ วดักําแพง วดักก วดั
เลา ลงมาถึงแถบคลองหวักระบือมีวดักระบือเป็นวดัปลายสดุของคลองท่ีไหลลงสูป่ากอ่าว บริเวณ
นีเ้ป็นพืน้ท่ีชุมชนโบราณมาแต่สมัยอยุธยา และย่านบางขุนเทียนเป็นย่านไกลสุดของธนบุรีใน
รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ต่อมาในรัชสมัยของ
พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั แนวเขตขยายไกลไปถึงจนบางบอน เม่ือพระองค์โปรดให้
ครอบครัวขา่ท่ีกบฎให้อพยพมาอยูท่ี่ยา่นบางบอน 

ยา่นราษฎร์บรูณะ ตัง้แตท่างตอนลา่งของคลองดาวคะนองลงมา มีชมุชนอยู่อาศยัตาม
ริมแม่นํา้เจ้าพระยา และมีคลองแยกออกจากแม่นํา้เจ้าพระยา ได้แก่ คลองบางปะแก้ว คลองบาง
ปะกอก คลองราษฎร์บรูณะ คลองแจงร้อน คลองเหลา่นีเ้ช่ือมแม่นํา้เจ้าพระยาเข้าสูแ่ผ่นดินด้านใน 
บางคลองเช่ือมต่อกนัและสามารถเช่ือมสู่บางขนุเทียน คลองด่านได้ ทําให้พืน้ท่ีว่างระหว่างคลอง
ด่าน คลองบางขนุเทียน และแม่นํา้เจ้าพระเจ้ายามีโครงข่ายเช่ือมถึงกนั และชุมชนอาศยัตามริม
แม่นํา้ลําคลองดงัปรากฎวดัสําคญัในชมุชนย่านต่างๆ คือ ชมุชนราษฎร์บูรณะ มีวดัราษฎร์บรูณะ
และวดัประเสริฐสทุธาวาสเป็นศนูย์รวมจิตใจ ในขณะท่ีชมุชนแจงร้อนมีวดัแจงร้อนเป็นศนูย์กลาง  

ย่านสมเด็จเจ้าพระยา-คลองสาน-สําเหร่-ตลาดพล ูในช่วงเวลานี ้บริเวณพืน้ท่ีริมคลอง
บางหลวง โดยเฉพาะทางตอนใต้ของปากคลองบางกอกใหญ่ หรือแถบย่านสมเด็จเจ้าพระยา-
คลองสาน-สําเหร่-ตลาดพลูเป็นพืน้ท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นขึน้มากพืน้ท่ีอ่ืนๆ และร่องรอยหลกัฐาน
ต่างๆ ปรากฎเพิ่มขึน้อย่างชดัเจนมากกว่าช่วงเวลาใดท่ีผ่านมา ตัง้แต่พืน้ท่ีตัง้แต่คลองบางหลวง
เลียบฝ่ังแม่นํา้เจ้าพระยา เร่ือยลงมาถึงคลองขนอน (คลองตลาดบ้านสมเด็จ) ล้วนเป็นท่ีดินของ
สายสกลุบนุนาค โดย แบ่งเป็นเขตของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยรุวงศ์ (ดิษ บนุนาค) หรือท่ี

                                                                                 
32 ปัจจบุนัยงัปรากฏพืน้ท่ีนาอยู่สลบักบัสวนที่ใกล้กบัวดัประดู่ (วดัอินทราวาสมีศาลเจ้าแม่โพสพ ถือเป็น

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวบ้านแถบนัน้นบัร้อยปี และมีพิธีเซน่ไหว้ประจําปีด้วย ปัจจบุนัได้ย้ายศาลไปยงัวดัศิริวฒันารามที่
สร้างขึน้ใหม่ราวปีพ.ศ.2520 ด ูศรันย์ ทองปาน และวิชญดา ทองแดง, “ชมุทางตลิ่งชนั,” เมืองโบราณ 32, 4 (ตลุาคม-
ธนัวาคม 2549), 46. 
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เรียกกนัทัว่ไปว่า “สมเด็จองค์ใหญ่” ซึ่งเม่ือครัง้รัชกาลท่ี 2 ได้ย้ายบ้านจากริมกําแพงพระราชวงั
ด้านวดัพระเชตพุนไปอยู่ด้านใต้บ้านกุฎีจีน ซึ่งแต่เดิมบริเวณนัน้เป็นสวนกาแฟ ภายในจวนของ
ท่านมีเรือนรับรองแขกเรือนรับรองทูตคนสําคญั เช่น เฮนร่ี เบอร์น่ี นายจอห์น ครอเฟิร์ด (สมัย
รัชกาลท่ี 2) และเซอร์จอห์น เบาว์ร่ิง (สมยัรัชกาลท่ี 4) เป็นต้น และเขตของสมเด็จเจ้าพระยามบรม
มหาพิชยัญาต ิ(ทตั บนุนาค) หรือท่ีเรียกกนัวา่ “สมเดจ็องค์น้อย” (เจ้ากรมพระคลงัสินค้าในรัชกาล
ท่ี 3 และเป็นผู้ สําเร็จราชการพระนครในรัชกาลท่ี 4) จวนของท่านอยู่บริเวณปากคลองบ้านสมเด็จ 
(แต่เดิมเรียกคลองสานสมเด็จ ต่อมาเป็นคลองสมเด็จเจ้าพระยา ในปัจจบุนัเรียกว่าคลองวดัอนง
คาราม อยู่ทางทิศตะวนัตกของวดัอนงคาราม)33 ด้วยบ้านอาศยัอยู่ในบริเวณนี ้เจ้านายในสกุล
บุนนาคจึงได้สร้างวดัใหม่ (วดัประยุรวงศาวาส วดัอนงคาราม) รวมไปถึงบูรณปฎิสงัขรณ์วดัร้าง
เดิม (วดัพิชยญาติการาม) ส่วนย่านการค้าและท่ีอยู่ของชมุชนมสุลิม อยู่แถบย่านตกึขาวและตกึ
แดงริมแม่นํา้เจ้าพระยาใกล้กบัตลาดสมเด็จ (เจ้าพระยาบรมมหาพิชยัญาติ) คือ บริเวณถนนท่า
ดนิแดงเยือ้งกบัท่านํา้ราชวงศ์ของฝ่ังพระนครในปัจจบุนั เป็นแหลง่ธุรกิจการค้าและท่ีอยู่อาศยัของ
ชาวมุสลิมอินเดียกลุ่มใหญ่ท่ีรวมตัวกันอยู่หลายตระกูล ทัง้สายจากทางภาคใต้ของไทย เช่น 
ตระกูลสาสนกูล และสายจากอินเดีย เช่น ตระกูลวงศ์อารยะ และตระกูลนานา34 บริเวณนีมี้ทัง้
โกดงัข้าว โรงเก็บสินค้า และร้านขายผ้าแพรพรรณ เพชรพลอย เคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองใช้ท่ีนําเข้า
จากอินเดีย ตัง้อยู่อย่างหนาแน่น จนหนังสือพิมพ์ในยุคนัน้ระบุว่า ย่านตึกขาวและตึกแดงนีเ้ป็น
ย่านการค้าสําคญัรองจากสําเพ็ง ซึ่งเป็นย่านขายสินค้าจากประเทศจีน ยงัปรากฏร่องรอยของ
มสัยิดตกึแดง และตกึแดงอยู ่นอกจากนัน้บริเวณระหว่างวดัทองบน (วดัทองธรรมชาติ) กบัวดัทอง
ลา่ง (วดัทองนพคณุ) ตรงกนัข้ามกบัท่านํา้ทรงสวสัดิ์ของฝ่ังพระนคร เป็นบริเวณย่านสง่สินค้าออก
ตา่งประเทศท่ีสําคญั เป็นอาณาบริเวณการค้าและอยูอ่าศยัของตระกลูหวัง่หลี ท่ีดนิบริเวณนีอ้ยู่ติด
กบัถนนเชียงใหมท่ี่แยกจากถนนสมเดจ็เจ้าพระยาปัจจบุนั35 ในสมยัรัชกาลท่ี 3 และรัชกาลท่ี 4 นัน้ 
สถานท่ีผลติเรือรบจะอยูท่างฝ่ังคลองสานเป็นสว่นใหญ่  

 
 
 
 

                                                                                 
33 ชมรมสายสกลุบนุนาค, สกุลบุนนาค (กรุงเทพฯ:  ไทยวฒันาพานิช, 2542), 343. 
34 วีณา โรจนราชา, ประวัตชุิมชนย่านวัดอนงคาราม (กรุงเทพฯ: สํานกัพิพม์รุ่งสินการพิมพ์, 2539), 80. 
35 ผสุดี ทิพทสั และมานพ พงศทตั. บ้านในกรุงเทพ (กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2525), 90. 
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แผนท่ีท่ี 34 สรุปหลกัฐานสําคญัท่ีพบในธนบรีุ ในชว่งต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325 - 2394) 

 

พระราชวัง วัง วังเจ้านาย 

(2.8) พระราชวงัหลงั 

 

วัด 

(3.136) วดัสวุรรณ 
(3.137) วดักลางทุง่ 
(3.138) วดัโพธิ 

(3.139) วดัตะลอ่ม 

(3.140) วดับางแค 
(3.141) วดัใหมย่ายแป้น 

(3.142) วดัสามจีน 

(3.143) วดัเกาะ 
(3.144) วดัคฤหบดี 
(3.145) วดัเจ๊สวัฉิม  

(3.146) วดัหม่ืนรักษ์  

(3.147) วดักลัยาณมติร 

(3.148) วดัประยรุวงศ์ษาวาส  
(3.149) วดัน้อยนางขํา 

(3.150) วดัเวฬรุาชนิ  

(3.151) วดัชยัฉิมพลี 
(3.152) วดัฉิมพลี  
(3.153) วดัสวนสวรรค์  

 

มัสยดิ 

(4.7) กฎีุลา่ง 
(4.8) กฎีุปลายนา 
(4.9) กฎีุแดง 
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แผนท่ีท่ี 35 เมืองธนบรีุ ในระยะท่ี 5 สมยัอยธุยาตอนต้น-ต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.1893 - 2394) 

 

พระราชวัง วัง วังเจ้านาย 

(2.8) พระราชวงัหลงั 

 

วัด 

(3.136) วดัสวุรรณ 
(3.137) วดักลางทุง่ 
(3.138) วดัโพธิ 

(3.139) วดัตะลอ่ม 

(3.140) วดับางแค 
(3.141) วดัใหมย่ายแป้น 

(3.142) วดัสามจีน 

(3.143) วดัเกาะ 
(3.144) วดัคฤหบดี 
(3.145) วดัเจ๊สวัฉิม  

(3.146) วดัหม่ืนรักษ์  

(3.147) วดักลัยาณมติร 

(3.148) วดัประยรุวงศ์ษาวาส  
(3.149) วดัน้อยนางขํา 

(3.150) วดัเวฬรุาชนิ  

(3.151) วดัชยัฉิมพลี 
(3.152) วดัฉิมพลี  
(3.153) วดัสวนสวรรค์  

 

มัสยดิ 

(4.7) กฎีุลา่ง 
(4.8) กฎีุปลายนา 
(4.9) กฎีุแดง 
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บทที่ 8 
บทสรุป 

 
จากการศกึษาวิจยัเร่ือง กรุงธนบรีุ ในสมยัอยธุยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ ได้ทําการศกึษา

วิจยัโดยใช้ข้อมลูทางด้านเอกสารประวตัิศาสตร์ทัง้เอกสารไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงแผนท่ี 
แผนผังต่างๆ  ท่ี เ ก่ียวข้อง  การสํารวจร่องรอยทางประวัติศาสตร์ -โบราณคดีท่ียัง เหลือ
พยานหลกัฐานอยู่ และการขดุค้นทางโบราณคดีจํานวน 4 แห่ง ได้แก่ ป้อมวิชยัประสิทธ์ิ คลองคู
เมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้านขมิน้) กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) มาศึกษาวิจยั
เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ทางประวตัศิาสตร์พืน้ท่ีท่ีมีอยูเ่ดมิของธนบรีุ และใช้หลกัฐานทางโบราณคดีทัง้ท่ี
ได้จากการสํารวจและการขดุค้นทางโบราณคดี มาอธิบายลกัษณะทางกายภาพของเมืองธนบรีุใน
ในช่วงเวลาตา่งๆ รวมไปถึงการพิสจูน์ตรวจสอบประเดน็ตา่งๆ ในเชิงพืน้ท่ี  

จากการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมดทําให้ทราบว่า หลกัฐานทางโบราณคดีจากการสํารวจ
และการขดุค้นทางโบราณคดีในธนบุรี สามารถช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ในประเด็นต่างๆ รวมทัง้
เพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ท่ีเอกสารประวัติศาสตร์ขาดหายหรือไม่ได้บนัทึกไว้ได้สามารถสรุป
ประเดน็การศกึษาวิจยัตามวตัถปุระสงค์ได้ดงันี ้
 
1. พืน้ที่ธนบุรีในช่วงเวลาต่างๆ  

สามารถแบง่พืน้ท่ีธนบรีุได้ออกเป็น 5 ช่วงเวลา ได้แก่ 
ธนบุรีระยะที่ 1 : ช่วงก่อนการขุดคลองลัดบางกอก ในช่วงก่อนสมัยพระไชย

ราชา (ก่อน พ.ศ.2077) ธนบุรีในช่วงเวลานีย้งัไม่มีลกัษณะเป็นเมือง แรกเร่ิมรูปสณัฐานของ
ธนบรีุมีรูปร่างผนัแปรไปตามธรรมชาติ ไม่มีการกําหนดขอบเขตของตวัเมือง ไม่ปรากฎภาวะความ
เป็นเมือง ยังไม่พบการรวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างอาณาเขตถาวรล้อมรอบ มีลักษณะเป็นชุมชน
เกษตรกรรมท่ีตัง้ถ่ินฐานริมทางนํา้ โดยนํา้เป็นปัจจยัสําคญัในการดํารงชีพ ชมุชนต่างๆ จะตัง้ถ่ิน
ฐานกระจายตวัเป็นกลุ่มๆ ตามเส้นทางนํา้หลกัสายต่างๆ (Riverine Settlement) เกิดเป็นชมุชน
ตามแนวเส้นทางคมนาคมทางนํา้ การตัง้ถ่ินฐานตามลํานํา้ของชุมชนในช่วงเวลานีน้่าเป็นการตัง้
ถ่ินฐานบ้านเรือนแบบกลุ่ม (Clustered Settlement) คือมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ร่วมกันหลาย
ครัวเรือน ร่วมกับการตัง้ถ่ินฐานแบบกระจัดกระจาย (Scattered Settlement) คือมีบ้านเรือน 
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กระจายไปแบบโดดเด่ียว แตมี่วดัและตลาดเป็นศนูย์กลางของชมุชน ซึง่ชมุชนเหลา่นีน้่ามีมาตัง้แต่
ก่อนกรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี หรือราวพทุธศตวรรษท่ี 19 เป็นอย่างน้อย เส้นทางนํา้ท่ีมีร่องรอย
การตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์ ได้แก่ แม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม คลองบางน้อย คลองบางเชือกหนัง 
คลองบางจาก คลองด่าน คลองบางขุนเทียน และคลองบางไส้ไก่ อนัประกอบไปด้วยกลุ่มชุมชน
ย่านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มชมุชนย่านบางพล ูกลุ่มชมุชนย่านบางระมาด-บางเชือกหนงั-บางจาก กลุ่ม
ชุมชนย่านบางกอก กลุ่มชุมชนย่านคลองด่าน-บางไส้ไก่-บางนางนอง กลุ่มชมุชนย่านบางนํา้ชน 
กลุ่มชุมชนย่านราษฎร์บูรณะ โดยบริเวณท่ีน่าจะเป็นศูนย์กลางคือบริเวณปากคลองบางจาก 
บริเวณวดัศาลาส่ีหน้า (วดัคหูาสวรรค์) 

ธนบุรีระยะที่ 2 : ในช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึงก่อนสมัยพระนารายณ์มหาราช 
(หลัง พ.ศ.2077 - 2198) บางกอก คือ บางหนึ่งในธนบุรี ตัง้อยู่ระหว่างคลองบางกอกน้อย-
บางกอกใหญ่ อันเป็นพืน้ท่ีใหม่ท่ีพัฒนาขึน้มาจากปัจจัยภูมิศาสตร์ของพืน้ท่ี ด้วยภูมิลกัษณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปภายหลงัเกิดคลองลดัทําให้แผ่นดินฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมหรือ
บางกอกเป็นพืน้ท่ีสําคญัแทนท่ีพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม นอกจากนัน้ บริเวณ
บางกอกเป็นจุดภูมิศาสตร์สําคญั เน่ืองด้วยมีคลองด่าน เป็นคลองสําคญัเช่ือมแม่นํา้เจ้าพระยา
และแมนํ่า้ท่าจีน อนัเป็นเส้นทางสําคญัท่ีเช่ือมระหวา่งกรุงศรีอยธุยารวมไปถึงเมืองและชมุชนตา่งๆ 
ท่ีตัง้อยู่บริเวณราบลุ่มแม่นํา้เจ้าพระยาภาคกลาง กับเมืองและชุมชนต่างๆ ในภาคตะวนัตกเข้า
ด้วยกนั ในช่วงเวลานีเ้มืองบางกอกเป็นเมืองสําคญัท่ีมีบทบาทหน้าท่ีชดัเจนในการเป็นเมืองหน้า
ด่านคอยตรวจตราสินค้าและเรือผ่านเข้าออก รวมทัง้คอยเรียกเก็บภาษีอากร เป็นเมืองท่า เป็น
สถานรับรองของพอ่ค้าและแขกชาวตา่งประเทศ เป็นเมืองท่ีประกอบไปด้วยกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
การพาณิชย์และกิจการงานการตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และประกอบไปด้วยผู้คนท่ีเร่ิม
เข้ามาตัง้ถ่ินฐานหลายชาติศาสนา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เมืองบางกอกจะกลายเป็นพืน้ท่ีศนูย์กลาง
ของเมือง แต่พืน้ท่ีรอบนอกโดยเฉพาะพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม ชมุชนยงัคง
ดํารงชีพด้วยวิถีแห่งเกษตรกรรมดัง้เดมิ 

สนันิษฐานว่าตวัเมืองธนบุรีในช่วงนีมี้ลกัษณะสนัฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนานไป
ตามแม่นํา้เจ้าพระยาสายใหม่ มุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีลักษณะเป็นหักเป็นมุมแหลม 
คล้ายป้อม มีคลองมอญไหลผ่าในเมืองรวมมีคลองวดัท้ายตลาด (หรือคลองโมลีโลกย์) คลองบ้าน
หม้อแล้ว อาณาเขตของเมืองทางทิศเหนือ จะอยู่เหนือคลองมอญเล็กน้อย ปัจจุบันอยู่ในเขต
ทหารเรือ ต่อด้วยถนนหน้าโรงพยาบาลธนบุรี ทางทิศตะวนัออกติดกบัแม่นํา้เจ้าพระยาสายใหม่ 
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ทางด้านทิศใต้พบแนวติดกับคลองบางกอกใหญ่ ด้านทิศตะวันตกปัจจุบันคือถนนอิสรภาพ 
ทางด้านหวัมมุทิศตะวนัตกเฉียงเหนือเป็นซอยอิสรภาพ 35 ใกล้วดัครุฑ วดัชิโนรสราราม 

ธนบุรีระยะที่ 3 : สมัยพระนารายณ์ถึงเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 
2310) เมืองธนบรีุในช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงท่ีประกอบกิจกรรมทางการค้าพาณิชย์มากกว่าในรัชสมยั
ใดท่ีผา่นมา และเป็นเมืองท่ีสําคญัมากด้วยภมูิศาสตร์ท่ีตัง้อยู่ท่ามกลางอ่าวสยามและท่าเรือตา่งๆ 
ในอาณาเขตสยาม สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงหาทางเสริมความมัน่คงให้กบัเมืองบางกอก
ในฐานะกญุแจสําคญัในพระราชอาณาจกัรโดยมอบหมายให้วิศวกรชาวฝร่ังเศสออกแบบเมืองป้อง
ปราการโดยให้เป็นเมืองท่ีตัง้รับและป้องกันการโจมตีได้โดยใช้วิทยาการความรู้สมัยใหม่ของ
ฝร่ังเศส แนวคิดป้อมท่ีเมืองบางกอกของฝร่ังเศสท่ีออกแบบมาได้รับอิทธิพลแนวคิดมาจากระบบ
การจดัการผงัเมืองในยคุเรอเนสซองแบบอิตาเล่ียน โดยได้แรงบนัดาลใจจากแนวคิดของปิเอโต คา
ทานีโอ (Pietro Cataneo) ต่อมาพระเพทราชาทรงผลกัดนัให้ฝร่ังเศสออกจากสยาม และเกิด
สงครามท่ีเมืองบางกอก ป้อมปราการถูกรือ้ทิง้บางส่วน ในปีพ.ศ.2308 พม่าได้เลือกโจมตีเมือง
ธนบุรีก่อนท่ีเข้ามุ่งสู่กรุงศรีอยุธยา เน่ืองจากเมืองธนบุรีมีความสําคญัยิ่งทางยุทธศาสตร์ หากตี
เมืองธนบรีุได้แล้ว ก็จะสามารถยดึพืน้ท่ีทางตอนใต้ของกรุงศรีอยธุยาได้ เท่ากบัปิดประตกูารติดตอ่
ทางทะเลรวมทัง้การตดิกบักบัหวัเมืองตา่งๆ โดยรอบได้อีกด้วย 

เมืองธนบรีุในฝ่ังธนบรีุของกรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี ้มีอาณาเขตทางตอนเหนือสดุ 
คือ แถบชมุชนวดัละมดุ (วดัวิมตุยาราม) ทางด้านใต้สดุ อยูย่า่นบางขนุเทียน เร่ือยไปจนถึงแถบวดั
กก วดัเลา จนสดุท่ีวดัหวักระบือ ท่ีตัง้อยู่ริมคลองหวักระบือซึง่เป็นเส้นทางท่ีไหลออกสู่ทะเลได้อีก
ทางหนึง่ ทางด้านทิศตะวนัออก มีกลุม่ชมุชนยา่นบางระมาด-บางเชือกหนงั-บางจาก เม่ือเข้าไปใน
ลําคลองไม่เกิน 2 กิโลเมตร ไม่พบว่ามีวดัตัง้อยู่แล้ว ย่านคลองด่าน-บางไส้ไก่ มีคนอาศยัอยู่เป็น
จํานวนมาก แล้วค่อยๆ เบาบางลงไปทางทิศตะวนัออก คือ ย่านสําเหร่ บริเวณแถบเขตคลองสาน 
เขตธนบรีุ เร่ิมมีชมุชนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานแล้วในช่วงเวลานีแ้ล้ว  

หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีได้จากการขุดค้นใต้ดินพบตัง้แต่ช่วงเวลานีเ้ป็นต้นไป จาก
หลกัฐานท่ีได้จากการขดุค้นทางโบราณคดีบริเวณพืน้ท่ีสถานีรถไฟธนบรีุ (เดมิ) พบว่าท่ีระดบั 100-
120 เซนติเมตรจากผิวดินปัจจุบนัเป็นชัน้วฒันธรรมของผู้คนท่ีเคยทํากิจกรรมในพืน้ท่ีตอนเหนือ
ของเมืองบางกอก โบราณวัตถุท่ีเป็นตัวชีว้ัดกิจกรรมท่ีเคยเกิดขึน้ของมนุษย์ในช่วงเวลานี  ้คือ 
เคร่ืองถ้วยจีนในรัชกาลคังซี ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกใช้แถบจีนตอนใต้ ตัง้แต่รัชกาลสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชลงมา 
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ธนบุรีระยะที่ 4 : ในสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325) ภายหลงัสงครามเสียกรุงศรี
อยธุยาครัง้ท่ี 2 เมืองธนบรีุแทบจะเป็นเมืองร้าง สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุสร้างเมืองใหม่ มีลกัษณะ
เป็นเมืองท่ีมีการกําหนดเขตการใช้ท่ีดินในเมืองเป็นศนูย์กลาง โดยพืน้ท่ีอยู่นอกกําแพงเมืองเป็น
พืน้ท่ีท่ีถกูให้ความสําคญัน้อย และน้อยลงเม่ืออยูห่่างไกลออกไป แตช่มุชนตา่งๆ ยงัตัง้ถ่ินฐานตาม
เส้นทางนํา้สําคญัมาตลอด มีการตดัคลองเล็กๆ ให้เข้าถึงตวัวัด หรือบางชุมชนเข้าด้วยกันเป็น
โครงข่าย กําแพงเมืองฝ่ังตะวนัตกล้อมรอบคลองคเูมือง โดยมีป้อมวิไชยเยนทร์เป็นป้อมท่ีตัง้อยู่
ปากคลองบางกอกใหญ่ และมีป้อมเมืองธนบรีุตัง้อยูต่อนเหนือบริเวณปากคลองบางกอกน้อย 

ธนบุรีระยะที่ 5 : ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325 - 2394) บริเวณธนบรีุหรือ
พืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยาจากท่ีเคยเป็นศนูย์กลางทางการเมืองมาตลอด กลายเป็น
พืน้ท่ีนอกเมือง นบัตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป พืน้ท่ีฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้เจ้าพระยาจึงมีความบทบาท
ทางการเมืองมาแทนท่ีพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตก ลกัษณะของพืน้ท่ีในช่วงนี ้คือ พืน้ท่ีติดริมแม่นํา้เจ้าพระยา
เป็นพืน้ท่ีมีการเจริญเตบิโตและมีสิง่ก่อสร้างตลอดจนผู้คนหนาแน่นกว่าพืน้ท่ีตามริมคลอง พืน้ท่ีฝ่ัง
ตะวนัตก ตอนเหนือ และใต้ของแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม คือ พืน้ท่ีย่านชนบทหรือพืน้ท่ีชายขอบ
ของธนบรีุ การกําหนดพืน้ท่ีใช้ท่ีดินไม่ได้กําหนดแบง่โดยสว่นราชการอย่างชดัเจน หากกําหนดโดย
ความเจริญและความหนาแน่นของชุมชน ย่านต่างๆ ในพืน้ท่ีธนบุรี ได้แก่ ย่านบางพล-ูบางจาก-
บางพลดั-บางอ้อ ย่านบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่ ย่านบ้านไทร-บางระมาด-บางพรม-บางเชือก
หนัง-บางจาก ย่านคลองด่าน-จอมทอง ย่านบางขุนเทียน ย่านราษฎร์บูรณะ ย่านสมเด็จ
เจ้าพระยา-คลองสาน-สําเหร่-ตลาดพล ู

 
สรุปได้ว่า  พื น้ ท่ีธนบุ รี ไ ด้กลายมาเป็นเมืองด้วยปัจจัยสําคัญคือ  ชุมชนอันมี

ความสมัพนัธ์กบับ้านเมืองหรือถ่ินฐานบริเวณอ่ืนท่ีทําให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์กนัรายรอบ และด้วย
ทําเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมในการเป็นจุดศนูย์กลางของการรวบรวมและส่งผ่านสินค้า รวมไปถึงความ
อดุมสมบรูณ์ของพืน้ท่ีท่ีก่อให้เกิดผลิตผลทางการเกษตร อนัเป็นปัจจยัสําคญัอย่างยิ่งท่ีทําให้พืน้ท่ี
ธนบรีุหรือพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้เจ้าพระยาเป็นเสมือนพืน้ท่ีเกษตรกรรมสําคญัหล่อเลีย้งชีวิต
ของผู้คนในพืน้ท่ีธนบุรีและพืน้ท่ีใกล้เคียงในช่วงเวลาต่างๆ ถึงแม้ว่าศนูย์กลางของเมืองธนบุรีจะ
ค่อยๆ ขยายตวัไปทางพืน้ท่ีริมแม่นํา้เจ้าพระยาสายใหม่ หากพืน้ท่ีริมแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม
โดยเฉพาะทางฝ่ังตะวนัตกนัน้ ยงัเป็นพืน้ท่ีผลิตสินค้าเกษตรกรรมอนัเปรียบเสมือนเป็นอู่ข้าวอู่นํา้
หลอ่เลีย้งชีวิตของผู้คนธนบรีุ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 64 สรุปขอบเขตของชมุชนและเมืองธนบรีุในชว่งระยะเวลาตา่งๆ ตามหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์โบราณคดี  
 

ระยะท่ี 1 : ช่วงก่อนการขดุคลองลดับางกอก 
ในชว่งกอ่นสมยัพระไชยราชา (กอ่น พ.ศ.2077) 

ระยะท่ี 2 : หลงัขดุคลองลดับางกอก ถึงก่อน
สมยัพระนารายณ์ (หลงั พ.ศ.2077 - 2198) 

ระยะท่ี 3 : สมยัพระนารายณ์ถึงเสยีกรุงศรีอยธุยา
ครัง้ท่ี 2 (พ.ศ.2199 - 2310) 

 

ระยะท่ี 4 : สมยัธนบรีุ (พ.ศ.2310 - 2325) 

 

ระยะท่ี 5 : ต้นรัตนโกสนิทร์ (พ.ศ.2325 - 

2394) 
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2. ข้อจาํกัดในการศึกษาวิจัย 
ในการศกึษาวิจยันีพ้บข้อจํากดัสําคญับางประการ คือ  
ไม่มีการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีธนบุรีหรือกรุงเทพมหานครมาก่อน โดยเฉพาะการ

ศึกษาวิจัยท่ีเช่ือมโยงผลการขุดค้นทางโบราณคดีในแต่ละแหล่ง นอกจากนัน้การขุดค้นทาง
โบราณคดียงัมีอยูน้่อยมากเม่ือเปรียบเทียบขนาดของพืน้ท่ีธนบรีุ และความรู้ทางประวตัิศาสตร์ท่ีมี
อยู่ และการขุดค้นทางโบราณคดีในพืน้ท่ีธนบุรียงัจํากัดอยู่บริเวณริมแม่นํา้เจ้าพระยา ภายใน
ขอบเขตของกําแพงเมืองคเูมืองธนบุรีซึ่งเป็นพืน้ท่ีสําคญัของเมือง ยงัไม่เคยมีการขุดค้นบริเวณ
พืน้ท่ีรอบนอกของเมือง 

การขุดค้นทางโบราณคดีในธนบุรีเป็นการขุดค้นเพ่ือเก็บกู้ หลักฐานทางโบราณคดี
ก่อนท่ีแหลง่โบราณคดีจะถกูทําลาย ยงัไม่มีการขดุค้นครัง้ใดท่ีมีการกําหนดพืน้ท่ีและวตัถปุระสงค์
เพ่ือตรวจสอบพืน้ท่ีเพ่ือการศกึษาวิจยัอยา่งลุม่ลกึ ข้อมลูหลกัฐานท่ีได้นัน้จึงจํากดัอยู่เฉพาะพืน้ท่ีท่ี
ต้องการเก็บกู้  ในบางแหล่งโบราณวตัถุท่ีได้ถูกเก็บขึน้มาเม่ือมีการขุดดินเพ่ือเตรียมการก่อสร้าง
แล้ว ทําให้ไมส่ามารถระบตํุาแหน่งท่ีพบและไมส่ามารถใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ได้ 

การขดุค้นทางโบราณคดียงัจํากดัองค์ความรู้อยูท่ี่สิง่ก่อสร้าง อนัได้แก่ กําแพงเมืองและ
ป้อมปราการ เป็นสําคญั ในขณะท่ีการตัง้ถ่ินฐานของชมุชนในบริเวณตา่งๆ เป็นเร่ืองสําคญั แตย่งั
ไมมี่การขดุค้นทางโบราณคดีใดตอบวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 

การขุดค้นทางโบราณคดีในธนบุรีและกรุงเทพมหานคร ยากท่ีจะทําการแบ่งแยกชัน้
วฒันธรรมได้อย่างชดัเจน ด้วยช่วงอายสุมยัท่ีสัน้ สภาพของดินท่ีมีลกัษณะเป็นโคลนและมีนํา้ใต้
ดินไหลซึมตลอดเวลา ตลอดจนโบราณวถัตท่ีุพบโดยเฉพาะภาชนะดินเผาเป็นสิ่งท่ีสืบทอดใช้ต่อ
กนัมาตัง้แต่สมยัอยธุยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ จึงเป็นการยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะใช้การชัน้
ดนิทางโบราณคดีเป็นสิง่ท่ีแบง่แยกยคุสมยัตา่งๆ ออกจากกนั 

การศึกษาอายสุมยัของวดั ยากท่ีจะกล่าวได้ว่าวดัท่ีทําการสํารวจมีอายเุร่ิมต้นในสมยั
ใด เพียงเพราะพบร่องรอยบางประการบนดนิท่ีบง่บอกถึงยคุสมยันัน้ๆ ทัง้นีร่้องรอยบางประการท่ีมี
อายเุก่าแก่มากอาจสญูหายไปก่อนการสํารวจและสํารวจไม่พบ ทําให้การกําหนดอายนุัน้จึงเป็น
เพียงการกําหนดอายตุามร่องรอยหลกัฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ  

การสนันิษฐานถึงการทิง้ร้างของวดั จากการสํารวจนัน้ไม่สามารถกระทําได้ เน่ืองจาก
เม่ือทําการสํารวจและพบร่องรอยหลกัฐานท่ีเก่าแก่ จึงได้กําหนดอายตุามร่องรอยเหล่านัน้ตามท่ี
กล่าวไปข้างต้น หากร่องรอยหลกัฐานต่างๆ เหล่านัน้ ไม่ได้แสดงถึงกระบวนการทิง้ร้างไปชัว่คราว 
แล้วกลบัมาบรูณะและใช้ประโยชน์ใหมใ่นช่วงหลงัหากเอกสารประวตัศิาสตร์ไมไ่ด้กลา่วไว้  
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3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยโบราณคดใีนพืน้ที่ธนบุรีในอนาคต 
หากมีการศึกษาวิจยัทางโบราณคดีในพืน้ท่ีธนบุรีต่อไป ผู้ศึกษาขอเสนอแนะแนวทาง

การศกึษาวิจยั คือ  
3.1 การขุดค้นทางโบราณคดเีพื่อตรวจสอบประเดน็สาํคัญ  
      ควรมีการขุดค้นทางโบราณคดีเ พ่ือตรวจสอบประเด็นสําคัญและกําหนด

วตัถปุระสงค์ในการวิจยัท่ีชดัเจน ประเด็นตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์โบราณคดีในพืน้ท่ีธนบรีุท่ี
ควรทําการวิจยัตอ่เน่ือง ได้แก่  

 3.1.1 การศึกษาชุมชนโบราณในย่านต่างๆ ที่อยู่นอกตัวเมือง เพ่ือตอบ
คําถามเร่ืองชุมชนเดิมท่ีเคยอาศัยอยู่บริเวณนีม้มาตัง้แต่ก่อนมีคลองลัด จึงควรมีการขุดค้น
ตรวจสอบบริเวณบางสําคญัตา่งๆ เพิ่มเตมิ ได้แก่ 

ยา่นบางเชือกหนงั บางน้อย บางจาก ในบริเวณท่ีสําคญั ดงันี ้
บริเวณวัดสะพานและบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะโดยรอบพระวิหารเดิมและพืน้ท่ี

ริมแม่นํา้มีพืน้ว่างโลง่ เหมาะสําหรับขดุตรวจสอบทางโบราณคดี รวมไปถึงยงัพบร่องรอยของแนว
อิฐจมอยูใ่ต้ดนิ ล้อมพระวิหารเดมิ 

 

 
 

ภาพท่ี 65  ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณวดัสะพาน สีเหลือง คือ พืน้ท่ีควรทําการขดุตรวจสอบ 
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ภาพท่ี 66  (ก) พืน้ท่ีโลง่ใกล้คลองเหมาะสําหรับขดุตรวจสอบ  
                 (ข) ร่องรอยของแนวอิฐใต้ดนิและใต้พืน้ 

 
 
บริเวณวัดกําแพง บางเชือกหนัง โดยเฉพาะบริเวณพืน้ท่ีใกล้กบัคลอง พืน้ท่ีใกล้

สะพานข้ามคลองบางเชือกหนงั และพืน้ท่ีท่ีเคยขุดพบพระพุทธรูป ชิน้ส่วนพระพุทธรูป และซาก
เจดีย์เก่าจํานวนมาก 

 

 
 
ภาพท่ี 67 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณวดักําแพง สีเหลือง คือ พืน้ท่ีควรทําการขดุตรวจสอบ 

 

(ก) 

(ข) 
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บริเวณวัดแก้ว และพืน้ที่โดยรอบ วดัแก้วน่าจะเคยตัง้อยู่ริมแม่นํา้เจ้าพระยาสาย
เดิม (คลองชกัพระ) ปัจจุบนัไม่มีพืน้ท่ีติดแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิมแล้ว เน่ืองจากมีตะกอนทบัถม
จนเกิดแผน่ดนิใหม ่พืน้ท่ีโดยรอบวดั มีพืน้ท่ีวา่งโลง่อยู ่โดยเฉพาะพืน้ท่ีลานจอดรถ  

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 68 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณวดัแก้ว บริเวณสีเหลือง คือ พืน้ท่ีควรทําการขดุตรวจสอบ 

3.1.2 การศึกษาศูนย์กลางของชุมชนธนบุรีก่อนขุดคลองลัดบางกอก เพ่ือ
ศึกษาและพิสูจน์เร่ืองข้อสนันิษฐานเร่ืองศูนย์กลางของตวัเมืองธนบุรีก่อนขุดคลองลดับางกอก 
หลงัจากนัน้เม่ือมีการขดุคลองลดัแล้ว จึงได้ย้ายศนูย์กลางของเมืองมายงัฝ่ังตะวนัออกของแม่นํา้
เจ้าพระยา จงึควรมีการขดุค้นตรวจสอบบริเวณบางสําคญัตา่งๆ เพิ่มเตมิ ได้แก่ 

บริเวณวัดคูหาสวรรค์ วัดกําแพง (บางจาก) ด้วยบริเวณนัน้มีวดัเป็นจํานวนมาก 
และมีร่องรอยท่ีบง่บอกวา่น่าจะมีชมุชนตัง้ถ่ินฐานอยูห่นาแน่น  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 69  ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณวดัคหูาสวรรค์ และวดักําแพง บางจาก  
 สีเหลือง คือ พืน้ท่ีควรทําการขดุตรวจสอบ 
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3.1.3 ตัวเมืองบางกอก ควรมีการขุดค้นและสํารวจเพิ่มเติม หรือการใช้
เคร่ืองมือทางฟิสิกส์เข้ามาช่วยสํารวจเพ่ือหาขอบเขตของตัวเมืองบางกอกในอดีต ตามท่ีได้
วิเคราะห์แผนผงัเอาไว้ โดยเฉพาะบริเวณถนนอิสรภาพตอนใต้ และซอยใกล้วดัชิโรสสาราม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 70  ภาพสนันิษฐานตวัเมืองบางกอก ควรมีการสํารวจตามขอบของเมืองตามแนวท่ีปรากฎ 

 
3.2 การสาํรวจทางโบราณคด ี 
ควรมีการสํารวจทางโบราณคดีอย่างเข้มข้น โดยร่วมมือกบัสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ นกั

ประวตัิศาสตร์ศิลปะ เพ่ือศึกษารูปแบบและอายขุองศิลปวตัถุ และศึกษาสภาพแวดล้อมในอดีต
ร่วมกับนักธรณีวิทยาและนักปฐพีวิทยา ศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน
ร่วมกับนกัประวตัิศาสตร์ นักประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน นกัมานุษยวิทยา และท่ีขาดไม่ได้ คือ ควรมี
ศกึษาร่วมกนักบัชมุชนท้องถ่ิน เพ่ือให้เข้าใจท้องถ่ินตา่งๆ โดยเฉพาะการสืบค้นประวตัิศาสตร์บอก
เลา่ ประวตัศิาสตร์ชมุชน  

จากการสํารวจทางโบราณคดีพบร่องรอยหลกัฐานสําคญัตา่งๆ เป็นจํานวนมาก ซึง่การ
วิจยัในครัง้นีจํ้ากดัอยู่แค่พืน้ท่ีธนบุรี หากร่องรอยหลกัฐานต่างๆ โดยเฉพาะวดัโบราณล้วนตัง้อยู่
ตามริมแมนํ่า้ลําคลองสายสําคญั ประเดน็สําคญัตอ่ไปนีค้วรมีการวิจยัสืบเน่ืองโดยใช้วิธีการสํารวจ  
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3.2.1 การสาํรวจในพืน้ที่ใกล้เคียงทางตอนเหนือและใต้เร่ือยไปตามแม่นํา้
เจ้าพระยา และแม่นํา้ท่าจีน แถบนนทบรีุ ปทมุธานี อยธุยา รวมไปถึงแถบฝ่ังตะวนัตก ตามเมือง
สําคญัของแม่นํา้ท่าจีน ข้อมลูดงักล่าวจะทําให้เร่ืองราวของชมุชนท่ีตัง้ถ่ินฐานริมนํา้ บริเวณท่ีราบ
ลุม่แมนํ่า้เจ้าพระยาภาคกลาง มีความกระจ่างและชดัเจนมากยิ่งขึน้ 

3.2.2 การสํารวจวัดโบราณก่อนการขุดคลองลัด ร่วมกับการศึกษาทาง
ธรณีและปฐพีวิทยา จะทําให้ทราบแนวแม่นํา้เจ้าพระยาสายเดิม ไม่เพียงแต่เฉพาะในพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานคร บริเวณคลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่แถวนัน้ แต่บริเวณคลองลดัอ่ืนๆ ท่ี
นนทบรีุควรมีการศกึษาด้วยเช่นเดียวกนั เน่ืองจากผู้วิจยัสงัเกตว่าวดัโบราณในสมยัก่อนขดุคลอง
ลดับางกอกนัน้จะมีระยะร่นห่างออกจากคลองบางกอกน้อย-บางกอกใหญ่ หรือแม่นํา้เจ้าพระยา
สายเดิม บ้างจมหายไปในคลองแล้ว หากมีศึกษาวิจัยโดยสํารวจแผนผังของวัด ภาพถ่ายทาง
อากาศ แผนท่ีโบราณ รวมไปถึงการศกึษาระยะร่นของวดัโดยดจูากอาคารหลกัของวดั (พระอโุบสถ 
พระวิหาร) น่าจะทําให้สามารถทราบถึงแนวแมนํ่า้เจ้าพระยาสายเดมิได้  

 
ท้ายท่ีสดุนี ้การศกึษาทางประวตัิศาสตร์ได้แสดงเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเคยเกิดขึน้ในอดีตใน

พืน้ท่ีธนบรีุ และการศกึษาทางโบราณคดีสามารถตรวจสอบและเพิ่มพนูเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์
ในประเด็นต่างๆ ให้กระจ่างชดัขึน้ได้ และหากมีการศึกษาทางโบราณคดีในพืน้ท่ีธนบุรีอย่างเป็น
ระบบ รวมทัง้มีการขดุค้นทางโบราณคดีอย่างตอ่เน่ือง จะทําให้ภาพในอดีตของพืน้ท่ีธนบรีุชดัเจน
มากย่ิงขึน้ การศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีในยุคสมัยนีจ้ึงเสมือนเป็นการศึกษาพยานเชิง
ประจักษ์อันเป็นสิ่งสําคัญยิ่งต่อพิสูจน์ ตรวจสอบ และสอบทานเอกสารประวัติศาสตร์ รวมทัง้
เพิ่มพนูความรู้ในประเด็นต่างๆ ท่ีเอกสารไม่ได้บนัทึกไว้ นกัโบราณคดีท่ีจะมุ่งศกึษาหลกัฐานทาง
โบราณคดีในช่วงเวลานี ้จึงควรต้องมีความเข้าใจในศาสตร์หลายสาขา และบรูณาการความรู้ทาง
โบราณคดีร่วมกับศาสตร์ต่างๆ เพ่ือสร้างภาพเร่ืองราวของคนธนบุรีในอดีต อนัเป็นจุดมุ่งหมาย
หลกัของงานโบราณคดี  
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ดาว เพชรชาติ, พลเรือตรี. “พระราชวังเดิมแหล่งกําเนิดกองทัพเรือ.” นาวิกศาสตร์ 42 

(พฤศจิกายน 2502) 1794. 
เดอ ซวัซีย์. จดหมายเหตุรายวัน การเดนิทางไปสู่ประเทศสยาม ในปีค.ศ.1685 และ 1686 

ฉบับสมบูรณ์. แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบตุร. กรุงเทพฯ: ก้าวหน้าการพิมพ์, 2516. 
เดส์ฟาร์จ. ชิงบัลลังก์พระนารายณ์. แปลโดย ปรีดี พิศภมูิวืถี, กรุงเทพฯ: มตชิน, 2552. 

ดํารงราชานภุาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. ตาํนานกฎหมายเมืองไทย. พระนคร : บริษัทอสุาหะ
พาณิชย์ จํากดั, 2490. 

________. ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เร่ืองตาํนานวังเก่า. พระนคร: โรงพิมพ์ท่าพระจนัทร์, 
2513 (พิมพ์เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ พนัเอก หม่อมราชวงศ์เล็ก งอนรถ วดั
โสมนสัราชวรวิหาร, พฤษภาคม  2513).  

ตรูแปง ฟรองซวั อองรี. ประวัตศิาสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2539. 

โตเม ปิเรศ. “จดหมายเหตุการณ์เดินทางของโตเม ปิเรส ตอนท่ีเก่ียวกับสยาม.” แปลโดย พัฒ
นพงศ์ ประคลัภ์พงศ์ ใน ข้อมูลประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยาจากเอกสารไทย

และต่างประเทศ (นครปฐม: ภาควิชาประวตัศิาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศลิปากร, 2528. 

แถมสขุ นุ่มนนท์ และคณะ. สถานภาพงานวิจัยสาขาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ระหว่าง 

พ.ศ.2503-2535. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2544. 
ทิวา ศภุจรรยา. “ชมุชนโบราณบริเวณภาคกลางจากหลกัฐานรูปถ่ายทางอากาศ.” เอกสารในการ

สมัมนาเร่ืองการศึกษาสงัคมและวฒันธรรม ในท้องถ่ินภาคกลาง เสนอท่ีห้องประชุม
สารนิเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 30-31 มีนาคม 2535. (อดัสําเนา) 
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ทิวา ศุภจรรยา. “สภาพภูมิประเทศแหล่งท่ีตัง้ชุมชนโบราณ จังหวัดสุพรรณบุรี.” เอกสารการ
ประชมุสมัมนาวิชาการ เร่ือง สพุรรณบรีุ: ประวตัิศาสตร์ศิลปะและวฒันธรรม, 17-20 
พฤศจิกายน 2530.  

ทิวา ศุภจรรยา กฤษณพล วิชพันธ์ุ และชวลิต ขาวเขียว. “เมืองคูคลอง (ชุมชนขนาบนํา้): ภูมิ
ปัญญาการสร้างบ้านแปลงเมืองจากอดีตถึงรัตนโกสินทร์.” เอกสารการประชมุวิชาการ 
เร่ือง ภมูิศาสตร์กบัวิถีชีวิตไทย ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลยัศิลปากร, 12-
14 กนัยายน 2543. 

ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน. “การศึกษาลกัษณะชุมชนโบราณจากรูปถ่ายทางอากาศ 
จังหวัดนครปฐม.” เอกสารประกอบการสมัมนาเร่ือง ประวัติศาสตร์โบราณคดีและ
ศิลปวฒันธรรม นครปฐม ศนูย์ส่งเสริมและบริการทางวิชาการแก่สงัคม มหาวิทยาลยั
ศลิปากร, 2525.  

ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 1. พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา, 
2503. 

________. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 2. พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา, 
2504. 

________. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 เล่ม 2. พระนคร: องค์การค้าของ
ครุุสภา, 2504. 

ธนพนัธุ์ ขจรพนัธุ์. สมัภาษณ์, 19 สงิหาคม 2555. 
ธวชัชยั ตัง้ศริิวาณิช. กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝร่ัง. กรุงเทพฯ: มตชิน, 2549. 
ธีรนนัท์ ช่วงพิชิต. “พิธีเจ้าเซ็น (อาชรูอ) : อตัลกัษณ์และการธํารงชาติพนัธุ์ของมสุลิมนิกายชีอะห์

ในสังคมไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา บันฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551. 

น ณ ปากนํา้. ศิลปกรรมในบางกอก. กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, 2514. 
นริศรานวุดัติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา และ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ. สาสน์

สมเดจ็ เล่ม 14. กรุงเทพฯ: ครุุสภา, 2504. 
________. สาสน์สมเดจ็ เล่ม 14. กรุงเทพฯ: ครุุสภา, 2526. 
________. สาสน์สมเดจ็ เล่ม 21. กรุงเทพฯ: ครุุสภา, 2504. 
________. สาสน์สมเดจ็ เล่ม 21. นครหลวง กรุงเทพฯ ธนบรีุ: องค์การค้าของครุุสภา, 2515. 
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นิพทัธ์พร เพ็งแก้ว. รอบนอกธนบุรี สองรอยปีท่ีผ่านมา. เมืองโบราณ 32, 4 (ตลุาคม-ธันวาคม 
2549): 58-72. 

นิธิ  เ อียวศรีวงศ์ .  การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ .  กรุงเทพฯ :  สถาบันไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2523. 

________. การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี. กรุงเทพฯ: มตชิน, 2539. 
________. กรุงแตก พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย ว่าด้วยประวัติศาสตร์และ

ประวัตศิาสตร์นิพนธ์. พิมพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ: มตชิน, 2540. 
________. ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา. พิมพ์ครัง้ท่ี 3. 

กรุงเทพฯ: มตชิน, 2543. 
________. ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้น

รัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2527. 
นิโกลาส์ แชรแวส. ประวัตศิาสตร์ธรรมชาตแิละการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม ใน 

 แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช. แปลโดย สนัต์ ท. โกมลบุตร. นนทบุรี: ศรี
ปัญญา, 2550. 

________. ประวัตศิาสตร์ธรรมชาตแิละการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม. แปลโดย สนัต์ ท. 
โกมลบตุร. พระนคร: ก้าวหน้า, 2506. 

แน่งน้อย ศกัดิ์ศรี, ณ พิศร กฤตติกากุล และดรุณี แก้วม่วง. พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2525. 

บริษัท มรดกโลก จํากดั. “รายงานเบือ้งต้นการขุดทดสอบฐานรากป้อมวิชัยประสิทธ์ิ, เสนอ 

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดมิ.” (อดัสําเนา) 
ปฐม ทรัพย์เจริญ์. สังคมวิทยาเมือง Urban Sociolog. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสงัคมและ

มานษุยวิทยา คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2551. 
ประชุมพงศาวดาร เล่ม 23 ภาคที่ 39 จดหมายเหตุคณะบาทหลวงฝร่ังเศสในแผ่นดนิพระ

เจ้าเอกทัศน์ กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น. พระนคร : องค์การค้าของ
ครุุสภา, 2511. 

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 76 จดหมายเหตุของ โยส เชาเต็น พ่อค้าชาวฮอลันดาในสมัย
พระเจ้าทรงธรรมและพระเจ้าปราสาททอง. กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2504. 

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 80 จดหมายเหตุฟอร์บัง. พระนคร : กรมศลิปากร, 2509. 
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ประภัสสร์ ชูวิเชียร. “วัดโบราณในคลองบางระมาด.” เมืองโบราณ 32, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 
2549): 73-88. 

ปริวรรต ธรรมาปรีชากร. พิพิธภัณฑสถานเคร่ืองถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพฯ. สมัภาษณ์,  31 สงิหาคม 2555. 

ปิยนาถ บุนนาค. คลองในกรุงเทพฯ : ความเป็นมา การเปล่ียนแปลงและผลกระทบต่อ

กรุงเทพฯ ในรอบ 200 ปี (พ.ศ.2325-2525). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2525. 

ปรีดี พิศภมูิวิถี. กระดานทอง สองแผ่นดนิ. กรุงเทพฯ: มตชิน, 2553. 
________. จากบางเจ้าพระยา สู่ ปารีส. กรุงเทพฯ: มตชิน, 2551. 
ผ่องศรี วนาสิน และทิวา ศภุจรรยา. เมืองโบราณชายฝ่ังทะเลเดิมที่ราบภาคกลาง ประเทศ

ไทย : กรณีศึกษาตําแหน่งที่ตัง้และภูมิศาสตร์สัมพันธ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2524. 

ผสุดี ทิพทสั และมานพ พงศทตั. บ้านในกรุงเทพ. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2525. 
พาดา ยงัเจริญ และ สวุลี ธนประสิทธ์ิพฒันา. การศึกษาและผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยต้น

รัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2394). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2529. 

พ.ณ ประมวญมารค. กาํสรวลศรีปราชญ์-นิราศนรินทร์ : ศรีปราชญ์และกาํสรวลศรีปราชญ์. 
นครหลวงฯ : แพร่พิทยา, 2515. 

พระวรเวทย์พิสฐ์ิ. คู่มือกาํสรวลศรีปราชญ์. พระนคร: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2503. 
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) จดหมายเหตุรายวันทัพ, 

อภนิิหารบรรพบุรุษ และเอกสารอ่ืน. กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2551. 
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี แผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (พระเจ้าตากสิน จุล

ศักราช 1128-1144 ฉบับกรมหลวงมหศิวรินทร์ 2472. พระนคร: โรงพิมพ์กรมตํารา
กระทรวงธรรมการ, 2472. 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่  4 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ฯ (ขํา 
บุนนาค). กรุงเทพฯ : ต้นฉบบั, 2547. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหตัถเลขา. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นสว่นจํากดั ศวิพร, 2511.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

461 
 

 
 

มหาวิทยาลยัศิลปากร คณะโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี. “โครงการศึกษา ขุดค้น และขุด

แต่งทางโบราณคดี ภายในพืน้ที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนามไชย.” 
เอกสารการวิจัย ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
พฤษภาคม 2550. (อดัสําเนา) 

มนสั โอภากลุ. “สมเด็จพระเพทราชาเป็นชาวสพุรรณและเป็นขบถหรือ?.” ศิลปวัฒนธรรม 7, 7 
(พฤษภาคม. 2529) : 78-81. 

มลูนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา. นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย. กรุงเทพฯ: มลูนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา, 2554. 

ยิม้ ปัณฑยางกรู. ประชุมหมายรับส่ัง ภาคที่ 1 สมัยกรุงธนบุรี ภาคผนวกที่ 2 ตาํนานเมือง

ธนบุรี. กรุงเทพ: คณะกรรมการพิจารณาและจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัศิาสตร์ สํานกั
นายกรัฐมนตรี, 2523. 

ราชบณัฑิตยสภา. ตาํนานเร่ืองวัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงสถาปนา. พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2472. 
ราชบัณฑิตยสถาน .  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ .  2525.  กรุง เทพฯ : 
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 พ.ศ.2544 สําเร็จการศกึษาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ 
   สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร  
 พ.ศ.2550 ศกึษาตอ่ระดบัปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี 
   สมยัประวตัศิาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร 
   (ทนุโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)) 
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