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The researcher aims to provide an academic analysis into the issues pertaining to the
protection against impact and preservation of the national ancient monuments situated in the
inner parts of Rattanakosin; from both deliberate and unforeseen developmental actions that
may lead to the deterioration of its cultural value and significance.

This research studies and analyses academic documents and excavation field studies
from 5 significant archaeological sites from the inner parts of Rattanakosin as follows:
1. Areas of excavation at the Thonburi’s wall (The canal area of the old city) 2. Areas of the
Bowasathansutthawat Palace, Thammasat University, Tha Pra Chan Campus 3. Areas of the
construction at the Sanamchai Sky Train Station 4. Areas of excavation in the  (Old) Ministry of
Commerce 5. Areas at the (Old) Department of Internal Trade, Thatien

The researcher has studied the various developments that may pose as a threat and
cause damaging affects on Thailand’s national historical sites. These developments have caused
for many of the vital historical evidence in these sites to be damaged and destroyed. Hence,
deteriorating its historical and cultural significance, and proposed this to state policy for
preserving the historic area, especially in the inner part of Rattanakosin have to specify to be the
conservative area. The archaeological site, architecture in the inner part of Rattakosin have to
enforce to use the law which relevant to regulations by strict, equitable, and encourage the
educational agencies, the government and the private company that involves to arrange
activities, the integration, the cooperation, protection, preservation the area that is the historical
evidence, and advertisement in the academic to make the understanding among scholars and
the general people extensively. For strengthen understanding with Thai people as well as
pointing out the problems, and the restoration of the archaeological sources that do not comply
with the principles of conservation that will damage the historical evidence of Thailand.
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ภาคผนวก ข รายชื่อกฎหมายและระเบียบตางๆที่เก่ียวของ 478

ประวัติผูวิจัย 480
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สารบัญตาราง

ตารางที่ หนา
1 ผลกระทบตอโบราณสถานจากการการพัฒนา ในพื้นที่ขุดแตงกําแพงกรุงธนบุรี 424
2 ผลกระทบตอโบราณสถานจากการการพัฒนา ในพื้นที่พระราชวังบวรสถานมงคล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร 426
3 ผลกระทบตอโบราณสถานจากการการพัฒนา ในพื้นที่กอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย 427
4 ผลกระทบตอโบราณสถานจากการการพัฒนาพื้นที่กระทรวงพาณิชย (เดิม) 431
5 ผลกระทบตอโบราณสถานจากการการพัฒนาพื้นที่บริเวณกรมการคาภายใน(เดิม) 433

   ส
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ฎ

สารบัญแผนผัง

แผนผังที่ หนา
1 แสดงขอบเขตการปกครอง ที่ตั้ง และอาณาเขตของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร 3
2 เกาะรัตนโกสินทร บริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน 5
3 แสดงสถานที่สําคัญบริเวณกรุงรัตนโกสินทร 28
4 แสดงบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นนอก 30
5 เกาะรัตนโกสินทรบริเวณฝงธนบุรี 50
6 แสดงสภาพธรณีวิทยาชั้นดินของกรุงเทพ ที่มา : บริษัท ช.การชาง จาํกัด (มหาชน) 67
7 แสดงเสนทางเดินเรือจากปากน้ําผานบางกอกไปยังกรุงศรีอยุธยา 71
8 แสดงเสนทางเดินเรือจากปากน้ําผานบางกอกไปยังกรุงศรีอยุธยา 72
9 แสดงการขุดคลองลัดแมน้ําเจาพระยาในสมัยกรุงศรีอยุธยา 74

10 แสดงแนวทางขุดคลองเชื่อมแมน้ําเจาพระยาในสมัยพระไชยราชาธริาช 75
11 แสดงคลองที่ขุดลัดทางเดินเดิมของแมน้ําเจาพระยา 75
12 แสดงลําคลองบางกอกนอย บางกอกใหญและบริเวณใกลเคียง 76
13 แสดงลําน้าํเจาพระยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 79
14 แสดงวัดที่สราง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 80
15 แสดงลําน้ําเจาพระยาในสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณปพุทธศักราช 2296 เขียนโดย

เดอ ลาแมร (de la Mare) วิศวกรชาวฝรั่งเศสระบุชื่อเมืองบางกอก(Bangkoc) 84
16 แสดงแมน้ําเจาพระยาจากกรุงศรีอยุธยาถึงบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา

เจาพระยา มีคําวา Bangkok Fortresse อาจหมายถึงปอมบางกอก และคําวา
de Bangkok นาจะหมายถึงเมืองบางกอก 85

17 ปอมเมืองธนบุรี ครั้งรบฝรั่งเศส ตนแผนดินสมเด็จพระเพทราชา เมื่อ พ.ศ.2230
มองซิเออรวอลลันด เดสเวอรเกนส นายทหารฝรั่งเศสที่รักษาปอมคราวนั้นไดทําไว 93

18 เมืองบางกอก จากบันทึกของลาลูแบรทําข้ึนเมื่อ  พ.ศ. 2230 แนวสี่เหลี่ยมดานซาย
คือกําแพงเมืองธนบุรีสวนดานขวา คือ ปอมบางกอกฝงตะวันออก 94

19 แสดงตําแหนงที่ตั้งชุมนุมตางๆหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 96
20 แสดงอาณาจักรสมัยรัตนโกสินทร ตอนตน 110
21 แสดงอาณาเขตของเกาะรัตนโกสินทร 124
22 แผนที่แสดงสถานที่สําคัญภายในกรุงเทพชั้นใน 126
23 แสดงพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา) 130
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ฏ

แผนผังที่ หนา
24 แผนผังพระบรมมหาราชวัง 148
25 พระราชวังบวรสถานมงคลสมัยรัชกาลที่ 5 158
26 วัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม 170
27 แสดงแนวคลองคูเมืองเดิม 182
28 แสดงอาณาบริเวณกรุงเทพมหานครชวงปลายรัชกาลที่ 4 193
29 แสดงที่ตั้งพระราชวังในกรุงศรีอยุธยา 200
30 แสดงแนวกําแพงเมืองและปอมปราการ 204
31 แผนผังเมืองสมัยกรุงธนบุรี แสดงนิคมชาวตางชาติ 210
32 กรุงเทพฯเมื่อปพุทธศักราช 2367 218
33 แสดงเมืองบางกอกปพุทธศักราช 2397 219
34 แผนผังกรุงเทพฯ แสดงถนนเลียบพระราชวังทั้ง 4 ดาน 226
35 แสดงตําแหนงสะพานที่สําคัญของกรุงเทพฯ 237
36 แสดงตําแหนงที่ตั้งของอนุสาวรียสหชาติ (หม)ู และแนวกําแพงพระนครสมัยธนบุรี 249
37 พื้นที่การขุดแตงโบราณสถานระยะแรกโครงการอาคารธรรมศาสตร 60 ป 258
38 ผังแสดงการใหหมายเลขแนวคานและเสาโครงการอาคารธรรมศาสตร 60 ป 262
39 แนวโบราณสถานโรงทหารในระดับอิฐชั้นลาง โครงการอาคารธรรมศาสตร 60 ป 264
40 แผนที่การใชที่ดินในสมัยรัชกาลที่ 1 269
41 แผนผังแนวอาคารโบราณสถานที่พบจากการขุดแตงในพื้นที่โครงการอาคาร

ธรรมศาสตร 60 ป ระยะที่ 1 หอสมุดใตดิน 270
42 แผนผังสมัยรัชกาลที่ 1 271
43 แผนผังสมัยรัชกาลที่ 5 272
44 แสดงตําแหนงวังเจานาย สรางในสมัยรัชกาลที่ 3 บริเวณทายวัดพระเชตุพนฯ 285
45 แผนผังแสดงพื้นที่หลุมขุดคนและขุดตรวจโครงการขุดคนและขุดตรวจทาง

โบราณคดีพื้นที่กอสรางสถานีรถไฟฟา สถานีสนามไชย 295
46 ชั้นดินทับถม 364
47 ชั้นดินทับถม 365
48 ชั้นดินทับถม 365
49 แสดงที่ตั้งโบราณสถานและอาคารที่สรางในสมัยกอนสรางกรุงรัตนโกสินทร 388
50 แสดงที่ตั้งโบราณสถานและอาคารที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325 - 2352) 396
51 แสดงที่ตั้งโบราณสถานและอาคารที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2352 - 2367) 398
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ฐ

52 แสดงที่ตั้งโบราณสถานและอาคารที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367 - 2394) 401
53 แสดงที่ตั้งโบราณสถานและอาคารที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394 - 2411) 407
54 แสดงที่ตั้งโบราณสถานและอาคารที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 – 2453) 411
55 แสดงที่ตั้งโบราณสถานและอาคารที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453 - 2468) 413
56 แสดงที่ตั้งโบราณสถานและอาคารที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468 – 2477) 417
57 แสดงที่ตั้งโบราณสถานและอาคารที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 8 (พ.ศ. 2477 - 2489) 419
58 แสดงที่ตั้งโบราณสถานและอาคารที่สรางในสมัยรัชกาลที่ 9 (พ.ศ. 2489-ปจจุบัน) 422
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สารบัญภาพ

ภาพที่ หนา
1 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2439) 6
2 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (พ.ศ. 2500-2555) 6
3 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 7
4 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (พ.ศ. 2500-2555) 7
5 พระที่นั่งสุทไธศวรรย สมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2419) 8
6 พระที่นั่งสุทไธศวรรย(พ.ศ. 2555) 8
7 วัดพระศรีรัตนศาสดารามสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 9
8 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(พ.ศ. 2500-2555) 9
9 พระบรมมหาราชวังดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 10
10 พระบรมมหาราชวัง ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(พ.ศ. 2555) 10
11 พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย สมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468-2477) 11
12 พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย(พ.ศ. 2555) 11
13 พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน สมัยรัชกาลที่ 5(พ.ศ. 2411-2453) 12
14 พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน(พ.ศ. 2555) 12
15 พระที่นั่งพุทไธสวรรย สมยัรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468-2477) 13
16 พระที่นั่งพุทไธสวรรย (พ.ศ. 2555) 13
17 วัดบวรสถานสุทธาวาส สมัยรัชกาลที่ 5(พ.ศ. 2411-2453) 14
18 วัดบวรสถานสุทธาวาส (พระแกววังหนา)(พ.ศ. 2500-2555) 14
19 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร(พ.ศ. 2411-2453) 15
20 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร(พ.ศ. 2555) 15
21 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ (ไมทราบป) 16
22 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ(พ.ศ. 2500-2555) 16
23 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสมัยรชักาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 17
24 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร(พ.ศ. 2555) 17
25 สถานีตํารวจนครบาลพระราชวังสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 18
26 สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง(พ.ศ. 2555) 18
27 อาคารกระทรวงพาณิชยเดิมสมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468-2477) 19
28 อาคารมิวเซียมสยาม(อาคารกระทรวงพาณิชยเดิม) (พ.ศ. 2555) 19
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ฒ

ภาพที่ หนา
29 กระทรวงกลาโหม สมัยรัชกาลที่ 5(พ.ศ. 2411-2453) 20
30 กระทรวงกลาโหม(พ.ศ. 2555) 20
31 กรมแผนที่ทหารสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 21
32 กรมแผนที่ทหาร (พ.ศ. 2555) 21
33 กรมการรักษาดินแดนสมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468-2477) 22
34 กรมการรักษาดินแดน(พ.ศ. 2555) 22
35 ศาลยุติธรรม สมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 23
36 ศาลฎีกา(พ.ศ. 2555) 23
37 ทองพระโรงวังทาพระมหาวิทยาลัยศิลปากร (ไมทราบป) 24
38 ทองพระโรงวังทาพระมหาวิทยาลัยศิลปากร(พ.ศ. 2555) 24
39 อาคารกรมศิลปากร (ไมทราบป) 25
40 อาคารกรมศิลปากรปจจุบัน 25
41 ศาลหลักเมือง 26
42 เสาหลักเมืองเดิม 26
43 ศาลหลักเมือง(พ.ศ. 2555) 26
44 อาคารหอพระสมุดวชิรญาณ สมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453-2468) 27
45 อาคารหอพระสมุดวชิรญาณ (พ.ศ. 2555) 27
46 วัดชนะสงครามสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 31
47 วัดชนะสงคราม(พ.ศ. 2500-2555) 31
48 วัดบวรนิเวศวิหาร ในสมยัรัชกาลที่ 5 สมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 32
49 วัดบวรนิเวศวิหาร(พ.ศ. 2500-2555) 32
50 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรวิหารในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 33
51 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรวิหาร(พ.ศ. 2500-2555) 33
52 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สรางเสร็จใหมในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 34
53 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม(พ.ศ. 2555) 34
54 กระทรวงมหาดไทย สมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 35
55 กระทรวงมหาดไทย(พ.ศ. 2555) 35
56 ปอมพระสุเมรุสมัยรัชกาลที่ 5(พ.ศ. 2411-2453) 36
57 ปอมพระสุเมรุ(พ.ศ. 2500-2555) 36
58 เสาชิงชาในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 37
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ภาพที่ หนา
59 เสาชิงชา(พ.ศ. 2500-2555) 37
60 ปอมมหากาฬสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 38
61 ปอมมหากาฬ(พ.ศ. 2555) 38
62 คลองรอบกรุงสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 39
63 คลองรอบกรุง(พ.ศ. 2555) 39
64 คลองบางลําพ(ูพ.ศ. 2489) 40
65 คลองบางลําพู(พ.ศ. 2500-2555) 40
66 บริเวณคลองมหานาค – คลองบางลําพูสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 41
67 บริเวณคลองมหานาค– คลองบางลําพ(ูพ.ศ. 2500-2555) 41
68 บริเวณคลองคูเมืองเดิมสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 42
69 บริเวณคลองคูเมือง(พ.ศ. 2555) 42
70 สะพานผานฟาลีลาศ สมยัรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 43
71 สะพานผานฟาลีลาศ(พ.ศ. 2555) 43
72 สะพานผานพิภพลีลาสมยัรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 44
73 สะพานผานพิภพลีลา(พ.ศ. 2500-2555) 44
74 สะพานมอญสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 45
75 สะพานมอญ(พ.ศ. 2555) 45
76 สะพานเจริญรัช สมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 46
77 สะพานเจริญรัช (พ.ศ. 2555) 46
78 สะพานหกสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) 47
79 สะพานหก(พ.ศ. 2500-2555) 47
80 อนุสาวรียพระบาทสมเดจ็พุทธยอดฟาจุฬาโลกสมัยรัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2475) 48
81 อนุสาวรียพระบาทสมเดจ็พุทธยอดฟาจุฬาโลก(พ.ศ. 2555) 48
82 แสดงสภาพเมืองที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบันของพื้นที่บริเวณคลองรอบกรุง

และพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)กอนปพ.ศ. 2497 53
83 แสดงสภาพเมืองที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบันของพื้นที่บริเวณคลองรอบกรุง

และพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)พ.ศ. 2525 53
84 แสดงสภาพเมืองที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบันของพื้นที่บริเวณคลองรอบกรุง

และพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)กอนปพ.ศ. 2547 54
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ด

ภาพที่ หนา
85 ตลาดขายผลไมของเมืองบางกอก ในแผนภาพโปสการด สมัยรัชกาลที่ ๗

(ราว พ.ศ. 2475-2477) 89
86 ภาพถายทางอากาศแสดงที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทรบนริมฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา 100
87 พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 103
88 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สถานที่ประดิษฐานพระแกวมรกต 103
89 ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครไดรับการปฏิสังขรณหลายครั้ง 104
90 ภาพถายทางอากาศบริเวณพระบรมมหาราชวัง 128
91 พระบวรราชานุสาวรีย สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท

กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยรัชกาลที่ 1 131
92 พระที่นั่งพุทไธสวรรย 133
93 พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 134
94 ตําหนักแดง 135
95 ศาลหลักเมือง 136
96 มหาวิทยาลัยศิลปากร (วงัทาพระ) 137
97 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 138
98 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ 141
99 ทุงพระเมรุ 142
100 สนามหลวง (ทุงพระเมร)ุ ปจจุบัน 142
101 กระทรวงกลาโหม 144
102 กรมศิลปากร 145
103 ประตูวังและกําแพงพระราชวังบวรสถานมงคล(วังหนา) ปจจุบัน

คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 153
104 พระที่นั่งสุทธาสวรรย หรือ พระที่นั่งพุทไธสวรรยในปจจุบัน 156
105 พระที่นั่งอุตราภิมุข บริเวณหมูพระวิมาน 156
106 โรงละครแหงชาติ เดิมเปนสวนหนึ่งของพระราชวังบวรสถานมงคล(วังหนา) 157
107 อาคารถาวรวัตถุขณะกําลังกอสรางในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2436) 160
108 ทองพระโรงวังทาพระ 161
109 อนุสาวรียหมู 163
110 สะพานปกุน 163
111 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 164
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ต

ภาพที่ หนา
112 พระมหาเจดียพระศรีสรรเพชญดาญาณ (กลาง)พระมหาเจดีย

ดิลกธรรมกรกนิทาน (ซาย) พระมหาเจดียมุนีบัติบริขาร (ขวา)
และพระมหาเจดียทรงพระศรีสุริโยทัย (หนา) 171

113 วัดราชประดษิฐสถิตมหาสีมาราม 172
114 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ 174
115 ภาพถายดาวเทียมบริเวณทองสนามหลวง 175
116 สะพานปกุน 179
117 สะพานเจริญรชั ถายเมือ่สมัยแรกสราง 180
118 คลองคูเมืองปจจุบัน 183
119 คลองคูเมืองเดิมในอดีต 184
120 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 185
121 สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง 187
122 กระทรวงพาณิชยปจจุบนัเปนมิวเซียมสยาม 189
123 กระทรวงพาณิชยเดิม (วังทายวัดพระเชตุพน) 189
124 กระทรวงกลาโหม 190
125 ภาพถายทางอากาศแสดงปอมปราการ 14 แหง เรียงทวนเข็มนาฬิกา 205
126 คลองคูเมืองเดิมและสะพานเฉลิมสวรรค 58 233
127 สะพานมัฆวานรังสรรค 234
128 สะพานมัฆวานรังสรรค 234
129 สะพานชางโรงสี 236
130 ภาพถายทางอากาศแสดงที่ตั้งแหลงโบราณคดีที่อยูในกรณีศึกษา 5 แหง 245
131 ภาพถายดาวเทียมพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทาพระจันทร 256
132 ภาพถายดาวเทียมพื้นที่ทําการขุดแตงโบราณคดีระยะที่สอง 259
133 บริเวณหลุมขุดคนกอนทําการขุดคน 273
134 แนวกําแพงเมืองสมัยรัชกาลที่ 1 273
135 ฐานกําแพงพระนครสมัยรัชกาลที่ 1 274
136 แนวเสาเข็มไมที่ปรากฏอยูของแนวกําแพงพระนคร 274
137 ภาพที่ 137แนวของอาคารโรงทหารราบที่ 11 สมัยรัชกาลที่ 5 275
138 แนวกําแพงพระนครสมัยรัชกาลที่ 1 ในปจจุบัน 275
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ภาพที่ หนา
139 แนวโบราณสถานที่สัณนิฐานวาเปนโรงทหารสมัยรัชกาลที่ 5 276

บริเวณหนาอาคารเรียนคณะรัฐศาสตร
140 แนวโบราณสถานดานหนาอาคารคณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ไดรับการ

ขุดแตงแลว 276
141 เศษภาชนะดินเผา (ประเภทเนื้อดิน) จากแหลงเตาพื้นเมือง 277
142 เศษภาชนะดินเผา (ประเภทเนื้อแกรง) 277
143 เศษภาชนะดินเผาลายคราม สมัยราชวงศชิง พุทธศตวรรษที่ 23-24 ที่ไดจากการขุดคน 278
144 ซากเรือโบราณที่พบจากการขุดแตง 278
145 ปนใหญที่พบจากการขุดแตง 279
146 ลูกกระสุนปนใหญ (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 11 เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตร) 279
147 ชิ้นสวนเศษแกวสีดาํอมเขียวที่ไดจากการขุดคน 280
148 ฝาจุกขวดแกวใสที่ไดจากการขุดคน 280
149 ถนนสนามไชยปจจุบัน 281
150 รูปถายเกาบริเวณถนนสนามไชย 286
151 รูปถายบริเวณถนนสนามไชย 287
152 กรมการรักษาดินแดน 291
153 บริเวณคุก (มหันตโทษ) ที่ถนนมหาไชย 291
154 หอกลองที่สวนเจาเชตุ หนาวัดพระเชตพุนฯ 292
155 คลองคูเมืองเดิมในปจจุบัน 293
156 ภาชนะประเภทหมอตาล ลายประทับบริเวณไหล 299
157 ตัวอยางภาชนะประเภทฝา 300
158 ภาชนะประเภทครก 300
159 ภาชนะประเภทตะครัน / ประทีป 301
160 ภาพลายเสน แสดงลวดลายจากการกดประทับ ลายเชือกทาบ ลายขูดขีด 301
161 ภาชนะดินเผา ทรงหมอ มีการกดประทับลายเชือกทาบ ลายสาน และลายใบไม 302
162 ภาชนะดินเผา ทรงหมอ มีการกดประทับลายเชือกทาบ ลายสาน และลายใบไม 302
163 ภาชนะดินเผา ทรงหมอ มีการกดประทับลายเชือกทาบ ลายสาน และลายใบไม 303
164 ไห – เคลือบทึบดวยสีน้ําตาลดานนอกและดานใน 304
165 ภาพซาย : กระปุก เคลือบสีน้ําตาลดานนอกและดานใน

ภาพขวา : เศษภาชนะดนิเผาเคลือบสีน้ําตาลและสีเหลืองดานนอก เคลือบสีเขียวดานใน 304
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ท

ภาพที่ หนา
166 กระปุก เคลือบสีเขียวดานนอก เคลือบสีน้ําตาลดานใน 304
167 ฝา-เคลือบสนี้ําตาลดานนอก 305
168 ไหอาง- เคลือบทึบสีเขียวดานนอก 305
169 ภาพซาย : เศษภาชนะเคลือบสีเขียวใสดานนอก 305

ภาพซาย : เศษภาชนะเคลือบสีเขียวใสที่ดานนอก มีการเขียนสีเขียวบนเคลือบ
170 เศษภาชนะตกแตงผิวดวยลายอักษรสันสกฤต “โอม” 306
171 ชามเคลือบใส เขียนลายชวนสี่ 306
172 ภาพซาย : ชามเคลือบใส เขียนลายไขปลาที่ขอบดานนอก

ภาพขวา : ชามเคลือบใส เขียนลายเห็ดหลินจือและผลทอในชองกระจก 306
173 ภาพซาย : ภาชนะเคลือบใส เขียนลายเทพนมกานขด

ภาพขวา : ชามเคลือบใส เขียนลายโซวสลับกระถางธปูกํายาน 307
174 ฝาภาชนะเขียนลายดอกไมกานขด จากมณฑลเซี่ยงไฮ 307
175 ชอนเคลือบใส เขียนลายทิวทัศนและคนตกปล 307
176 ภาพซาย : ชิ้นสวนฝา เขียนสีเคลือบดานนอก สีน้ําตาล เหลืองและเขียว

ภาพขวา : พานสีบนเคลือบทั้งดานนอกและดานใน สแีดง เหลือง
และเขียวลายพันธุพฤกษา 308

177 ภาพซาย : เศษภาชนะดนิเผา เขียนสีบนเคลือบดานนอก สีแดง
เหลืองและเขียวลายพันธุพฤกษา

ภาพขวา : ชาม เขียนสีบนเคลือบทั้งดานนอก สีแดง สีเขียว ลายกลีบบัว 308
178 ภาพซาย : จาน เขียนสีบนเคลือบดานใน สีเขียว เหลืองและแดง

ภาพขวา : ชอนเขียนสีบนเคลือบดานใน สีเขียวและแดง ลายพันธุพฤกษา 309
179 ชิ้นสวนภาชนะมีลายขลบิทองอยูดานนอก 309
180 จานเขียนสีบนเคลือบดานใน สีแดง สีเขียว 310
181 พาน เขียนสีบนเคลือบทั้งดานนอกและดานใน สีแดง เหลืองและเขียนลายกลีบบัว 310
182 ชามเขียนสีบนเคลือบทั้งดานนอกและดานใน สีแดงเขียว เหลืองและสีขาว เขียนลายไทย 311
183 ฝาพิมพลาย อักษรมงคล 311
184 ชิ้นสวนภาชนะพิมพลายมังกร 312
185 ชิ้นสวนภาชนะพิมพลายอักษรจีนและกระถางธูป 312
186 จานพิมพลายสีน้าํเงิน ลายวิถีชีวิต และทิวทัศน ดานหลังมีตรา “DAMASCUS”,

“R.COHRAN & Co” 312
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ธ

ภาพที่ หนา
187 ภาพซาย : จานพิมพลายสีแดง, เปนลายดอกไม

ภาพขวา: จานพิมพลายสีน้ําตาล, เปนลายดอกไม 313
188 ชามพิมพชามสีแดง ที่ขอบชามพิมพเปนลายตารางหมากรุก ที่กนชามพิมพเปนลายชาง 313
189 เศษภาชนะเนื้อกระเบื้อง พิมพลายทิวทัศนสีน้ําเงินใตเคลือบ 314
190 เศษภาชนะเนื้อกระเบื้องพิมพลายดอกไมใตเคลือบ 314
191 ภาพกระโถนเนื้อดิน 315
192 ภาพหมอทะนนเนื้อดิน 315
193 ภาพซาย : จานเนื้อแกรงเขียนลายสีน้าํเงิน, ภาพขวา: กระโถนลายคราม 316
194 ภาพซาย : กระเบื้องเกล็ดเตาตัวผู (ซาย)และตวัเมีย(ขวา)

ภาพขวา : แสดงวิธีการมุง 318
195 กระเบื้องตัวขอ 318
196 กระเบื้องตัวขอ 319
197 กระเบื้องปูพื้นดินเผา 319
198 กระเบื้องปรุดินเผา กระเบื้องปรุที่วัดเทพธิดารามวรวหิาร กรุงเทพฯ 320
199 ภาพซาย :กระจังเนื้อดิน ภาพขวา : กระจังเคลือบสีน้ําตาลที่ดานนอก 320
200 เครื่องถวยตัดเปนรูปกลีบดอกไม 320
201 ตะปูเหล็ก 321
202 ไมลายฉลุประดับชายคา 321
203 ชิ้นสวนไมลูกฟก สําหรบัประดับเรือนแบบ Ginger bread 321
204 แมพิมพหัวเสากระทรวงพาณิชย 322
205 ปูนปนลายดอกไม 322
206 ภาพซาย: เหรียญ 1 สตางค ภาพขวา: เหรียญ จปร. 322
207 ภาพซาย: เหรียญอันเฟอง   ภาพขวา: เหรียญอีแปะ(เงินเหรียญของจีน) 323
208 เหรียญพนันจีน (ป) 323
209 รูปตุกตาดินเผา แบบเนื้อดินและแบบเคลือบ 324
210 ประติมากรรมดินเผาเคลอืบสีน้ําตาล เขียว และเหลือง โปยเซียน 324
211 ภาพซาย: ประติมากรรมรูปดินเผาเด็ก

ภาพขวา: ประติมากรรมรูปสตรีทานั่งพับเพียบ 324
212 ภาพซาย: ประติมากรรมดินเผารูปลิง

ภาพขวา: ประติมากรรมดินเผาสตรี (สวนหัว) 324
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ภาพที่ หนา
213 ภาพซาย: ประติมากรรมดินเผาสตรีอุมเด็ก

ภาพขวา : ประติมากรรมดินเผา รูปไก 325
214 ภาพซาย: ประติมากรรมรูปดินเผาเนื้อแกรงรูปมกร

ภาพขวา: ประติมากรรมเนื้อแกรงสตรี 325
215 ภาพซาย: ชิ้นสวนกระดกูเชิงกรานของสัตวไมทราบประเภท

ภาพขวา: ชิ้นสวนกระดกูสวน Mandible 326
216 ภาพซาย: ชิ้นสวนกระดองตะพาบ

ภาพขวา:ปะการังแผน สําหรับตั้งประดับเขามอ 326
217 ชิ้นสวนกระดูกมา 326
218 หอยเบี้ย 327
219 ขวดแกวมีการพิมพลายนูนตัวอักษร 327
220 ขวดสีเขียว 328
221 จุกแกวสีตางๆ 328
222 จุกแกวสีตางๆ 328
223 จุกแกว พิมพลายนูนตัวอักษร “KTB” 329
224 ชิ้นสวนแกวสีตางๆ 329
225 ชิ้นสวนประกอบของโคมไฟ 329
226 เบาหลอมโลหะ 331
227ภาชนะดินเผาขนาดเล็กทีม่ีลักษณะเหมือนจริงขนาดยอสวน เนื้อดิน 331
228 ภาชนะดินเผาขนาดเล็กที่มีลักษณะเหมือนจริงขนาดยอสวน เนื้อแกรง 331
229 ภาพซาย: จุกสําหรับดึงลิ้นชัก   ภาพขวา: กลองยาสูบ 332
230 ภาพซาย: เกือกมา   ภาพขวา: แผนโลหะดุนลายคลายดอกไมไมทราบการใชงาน 332
231 แทงโลหะไมทราบการใชงาน 332
232 ภาพกระสุนทาํจากหิน 333
233 แทงหินบดยา 333
234 ชิ้นสวนปะการังประดับเขามอ 334
235 ภาพซาย: รองเทา   ภาพขวา: รองเทาบูท 334
236 แปรง สวนดามแปรงทําจากกระดูก 335
237 เบี้ยดินเผาทาํจากหินและเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง 335
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ภาพที่ หนา
238 ภาพซาย: ปนจําลอง มีขอความ “MEMENTO MORI”

ภาพขวา: หัวเข็มขัด มีตราจุลมงกุฎ 335
239 กระทรวงพาณิชย (เดิม) 339
240 ภาพถายดาวเทียมแสดงบริเวณที่ตั้งกระทรวงพาณิชย (เดิม) และสถานีตาํรวจพระราชวัง 340
241 ฐานอาคารและทอนไมซุง พบบริเวณดานหนาตึก 349
242 บอซึมทรงกลม พบดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกระทรวงพาณิชย 349
243 เกือกมาพบจากการขุดแตง 351
244 เครื่องถวยจีนที่พบจากการขุดแตง 351
245 ตัวอยางชิ้นสวนภาชนะดนิเผา ประเภทเนื้อแกรง 351
246 ตัวอยางชิ้นสวนภาชนะดนิเผา ประเภทเนื้อแกรง 352
247 ตัวอยางชิ้นสวนภาชนะดนิเผา ประเภทเนื้อดินเผา 352
248 ตัวอยางชิ้นสวนภาชนะดนิเผา ประเภทเนื้อดินเผา 353
249 ภาชนะดินเผา ประเภทเนื้อแกรง ชามกะลาลายคราม

สมัยราชวงศชิงตอนหลัง ค.ศ.1830 353
250 ชิ้นสวนภาชนะจาน ประเภทเนื้อละเอียด เตอฮั้ว มณฑลฟูเจี้ยน

สมัยราชวงศหมิงตอนปลาย 354
251 ถวยชาลายหนังสือจีนสมัยราชวงศชิง 354
252 ถวยชาลายหนังสือจีนสมัยราชวงศชิง 355
253 ถวยลายครามสมัยราชวงศชิงลายมงคล 355
254 ชามลายครามตัวอักษรจีน เตาเตอฮั้ว ฟูเจี้ยน ปลายคริสตศตวรรษที่19 –

ตนคริสตศตวรรษที่ 20 356
255 ถวยชาลายครามลายลูกรอก ดอกบวย 356
256 ถวยชามลายคราม ลายพิมพคางคาวและตัวฟู 357
257 จานลายครามสมัยราชวงศชิงตอนตน 357
258 จานลายครามสมัยราชวงศชิงตอนตนTP.1(100-150 cm.dt.) 358
259 ชามลายครามแบบญี่ปุน (พิมพลูกรอก)TP.2(100-150 cm.dt.) 358
260 ตัวอยางชิ้นสวนภาชนะทรงถวย ประเภทเนื้อละเอียด เขียนลายบนน้ํายาเคลือบ

TP.2 (100-150 cm.dt.) 359
261 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงโถเขียนลายสีน้าํเงินรูปกลีบกลวยราชวงศชิง

เตาจิ่งเตอ มณฑลเจียงซี (ปลายพุทธศตวรรษที่ 24-ตนพุทธศตวรรษที่ 25) 359
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ภาพที่ หนา
262 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงโถ เขียนลายสีน้ําเงินรปูกลีบกลวยราชวงศชิง

เตาจิ่งเตอ มณฑลเจียงซี (ปลายพุทธศตวรรษที่ 24-ตนพุทธศตวรรษที่ 25)พบ
ที่ระดับ 1-2 เมตร จากผวิดิน หลุมที่ 2 360

263 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงชาม 360
264 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงชาม ดานในเขียนลายดอกไม ดานนอกเขียน

ลายกลีบบัวในชองกระจก มีลายประทับที่กน ราชวงศชิง (ตน-กลางพุทธศตวรรษที่ 25)
พบที่ระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมที่ 2 361

265 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงชาม ดานนอกเขียนลายมังกร 4 ตัว 361
266 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงชาม ดานนอกเขียนลายมังกร 4 ตัว ที่กนดานนอก

ราชวงศชิง เตาจิ่งเตอเจิ้น (ปลายพุทธศตวรรษที่ 24- ตนพุทธศตวรรษที่ 25) พบที่
ระดับ 1-2 เมตร จากผิวดินหลุมที่ 2 362

267 ตัวอยางชิ้นสวนจานเชิงลายคราม สมัยราชวงศชิง ทําตามแบบไทยสั่ง 362
268 ชามลายคราม ลายพิมพแบบญี่ปุนTP.2(100-150 cm.dt.) 363
269 ตัวอยางชิ้นสวนภาชนะ ทําดวยดินเผาประเภทเนื้อแกรงตกแตงดวยลายแปะ

ตูน้ํายาเคลือบแบบอ๋ีชิงจากหลุม TP.6 (100-150 cm.dt 363
270 กระถางตนไม จากเตากวางตุง ใชตกแตงสนามจากหลุม TP.6 (300cm.dt) 364
271 พื้นที่ขุดคนกรมการคาภายในเดิม 368
272 ภาพถายดาวเทียมแสดงพื้นที่ขุดแตงในกรมการคาภายในเดิม 368
273 ฐานอาคารที่พบจากการขุดแตง 374
274 ฐานอาคารที่พบจากการขุดแตง 374
275 ราวระเบียงพบจากการขุดแตง 375
276 เครื่องปนดินเผาที่พบจากการขุดแตง 375
277 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงอาง มีลายที่เกิดจากการขุดรองลึกใตน้ําเคลือบ

สีน้ําตาลพบที่ระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมที่ 2 376
278 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงอาง มีลายที่เกิดจากการขุดรองลึกใตน้ําเคลือบ

สีน้ําตาลพบที่ระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมที่ 2 376
279 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงอาง  มีลายกดประทับเปนลายประแจจีนใตน้าํเคลือบ

สีพบที่ระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมที่ 2 377
280 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงอาง  มีลายกดประทับเปนลายประแจจีนใตน้าํเคลือบ

สีพบที่ระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมที่ 2 377
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281 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงไห  ขุดเปนรองลึกบริเวณคอภาชนะพบที่ระดับ 1-2 เมตร
จากผิวดิน หลุมที่ 2 378

282 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงไห  ขุดเปนรองลึกบริเวณคอภาชนะพบที่ระดับ 1-2 เมตร
จากผิวดิน หลุมที่ 2 378

283 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงกระปุก ผิวเรียบพบที่ระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมที่ 2 379
284 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงกระปุก ผิวเรียบพบที่ระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมที่ 2 379
285 พวยกา เนื้อดิน พบที่ระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมที่ 2 380
286 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงทรงอางพบที่ระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมที่ 2 380
287 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงโถ  ดานนอกเขียนลายกานขดมีอักษรจีน 4 ตัวที่กน 381
288 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงโถ  ดานนอกเขียนลายกานขดมีอักษรจีน 4 ตัวที่กน

ราชวงศชิง เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ตนพุทธศตวรรษที่ 25
พบที่ระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมที่ 2 381

289 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงทรงถวย  ดานนอกเขียนลายกานขดมีลาย
เทพนมราชวงศชิง (ตน- กลางพุทธศตวรรษที่ 25) 382

290 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงทรงถวย  ดานนอกเขียนลายกานขดมีลายเทพนม
ราชวงศชิง (ตน- กลางพทุธศตวรรษที่ 25) พบที่ระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมที่ 2 382

291 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงชาม 383
292 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงชาม  เขียนลายคลายใบอเดมีเซียและเสนอิสระ

ราชวงศชิงเตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน (ตน-กลางพุทธศตวรรษที่ 25) พบที่ระดับ
1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมที่ 2 383

293 กระทรวงพาณิชย (เดิม) 429
294 มิวเซียมสยามหรือพิพิธภัณฑการเรียนรู 430
295 บริเวณสวนนคราภิรมย บนพื้นที่ทาเตียนในปจจุบัน 432
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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย
พ้ืนท่ีบริเวณกรุงรัตนโกสินทรตั้งอยูบนท่ีราบตอนลางของลุมแมน้ําเจาพระยามีเนื้อท่ี

ท้ังหมดประมาณ 5.8 ตารางกิโลเมตร (3,625 ไร) ปจจุบัน เปนศูนยกลางการปกครองและความเจริญ
ดานตาง ๆ ของประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา การคมนาคมขนสง ท่ีมี
ประวัติศาสตรยาวนานกวา 230ป (2325-2555)และมีความสําคัญในดานเปนแหลงโบราณคดี
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ท่ีมีความงดงามโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะตัว

ในอดีตแตครั้งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.1893– 2310)1 พ้ืนท่ีบริเวณกรุงรัตนโกสินทรมี
ประวัติความสําคัญตอเนื่องยาวนาน และเปนท่ีรูจักของชาวตางชาติท่ีเขามาติดตอทําการคากับอยุธยา
จากหลักฐานทางดานเอกสารแสดงใหเห็นวาพัฒนาการของชุมชนเริ่มตั้งแตสมัยสมเด็จพระเจา
จักรพรรดิ (พ.ศ. 2091-2111) ทรงสถาปนาบางกอกข้ึนเปนเมืองหนาดานของอาณาจักรเรียกวา
“เมืองทณบุรีศรีมหาสมุทร” ซึ่งปรากฎพัฒนาการความเปนเมืองท่ีชัดเจนตั้งแต พ.ศ. 2155 สมัย
สมเด็จพระเจาทรงธรรม โดยในบันทึกของชาวตางชาติไดเรียกพ้ืนท่ีตั้งของกรุงรัตนโกสินทรหรือ
กรุงเทพมหานครในปจจุบันวา “บางกอก” อันหมายถึงดินแดนสองฟากแมน้ําเจาพระยาท่ีมีชุมชน
ขนาดใหญและมีฐานะเปนท่ีตั้งของดานภาษีเรียกวา“ขนอนบางกอก”(Canen Bangkok)2และในสมัย

1กรมศิลปากร,จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร(กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย
, 2525,คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป จัดพิมพเปนท่ีระลึกเนื่องในโอกาสสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร 200 ป), 13.

2ไพโรจน เกษแมนกิจ และสุกรณ อัศวสันโสภณ, ผูแปล, บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรี
ระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศในศตวรรษท่ี 17(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517-2520.),
105-107.
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สมเด็จพระนารายณมหาราชเปนอีกระยะหนึ่งท่ีปรากฎเอกสารชาวตางชาติกลาวถึงเมืองบางกอก ใน
ฐานะท่ีมีความสําคัญท้ังในดานการคาและยุทธศาสตร

ครั้นเสียกรุงศรีอยุธยาพระยาตากทรงมีพระราชวินิจฉัยวาอยุธยาเกิดความเสียหายหนัก
เกินกําลังท่ีจะดูแลรักษาใหดีดังเดิมไดจึงโปรดฯ ใหสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานีแหงใหมมีพ้ืนท่ี
ครอบคลุมท้ังสองฝงแมน้ําเจาพระยา โดยทางฝงตะวันตกเปนท่ีตั้งของพระราชวังและสถานท่ีราชการ
สวนพ้ืนท่ีทางฝงตะวันออกเปนท่ีอยูอาศัยของพลเรือน มีการกําหนดขอบเขตของเมืองโดยการขุดคู
เมืองและสรางกําแพงเมืองกออิฐแนนหนาตามแนวสองฝงแมน้ําเจาพระยาตอนปลายรัชกาลเกิด
จลาจลครานั้นเจาพระยาจักรี ทรงปราบปรามการจลาจลในกรุงธนบุรี และทรงรับอัญเชิญของเสนา
มาตยราษฎรท้ังหลาย เสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติเม่ือ ณ วันเสาร เดือน 5 ปขาล จัตวาศกจุล
ศักราช 1144 ตรงกับวันท่ี 6 เมษายน พุทธศักราช 2325 เปนองคปฐมราชจักรีวงศ ทรงพระนามวา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระราชวินิจฉัยถึงชัยภูมิของ “กรุงธนบุรี” ซึ่ง
มีกําแพงพระนครอยูสองฟากแมน้ําจึงมีลักษณะเปนเมืองอกแตกเปนชัยภูมิท่ีไมม่ันคงในการตอสูขาศึก
ลักษณะโดยรวมของพ้ืนท่ียากแกการขยายพระนครออกไปสวนฝงตะวันออก แมจะเปนท่ีลุมแตก็มี
ลักษณะเปนแหลม มีลําน้ําเปนขอบเขตอยูกวาครึ่งแมนขาศึกยกมาประชิดติดชานพระนครก็จะตอสู
ปองกันไดงายกวา ดังนั้นจึงโปรดเกลาฯ ใหยายราชธานี จากฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยามายังฝง
ตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ทรงถือนโยบายจะสรางบานเมืองใหมใหใหญโต สงางามเทียบเทากรุง
ศรีอยุธยาเม่ือ “ครั้งบานเมืองดี” จึงโปรดฯ ใหมีการสรางพระบรมมหาราชวังและวัดวาอารามตาง ๆ
ตามแบบผังอยุธยา การขนานนามสถานท่ีบางแหงก็ใหเหมือนกับสถานท่ีท่ีเคยมีในกรุงศรีอยุธยา เชน
ภูเขาทอง คลองมหานาค เปนตน

แมแตการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโปรดฯ ใหมีข้ึนโดยยอกอนครั้งหนึ่งเพราะ
ยังทรงจัดการบานเมืองไมเรียบรอย และตอมาอีก 3 ป คือใน พ.ศ. 2328จึงโปรดฯใหจัดตั้งพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกข้ึนใหมอีกเต็มตามพิธีเยี่ยงโบราณราชประเพณีโดยโปรดฯใหใชแบบอยางครั้งบรม
ราชาภิเษกสมเด็จพระเจาอุทุมพร เม่ือ พ.ศ. 23013 อ า จ ก ล า ว ไ ด ว า จ า รี ต ป ร ะ เ พ ณี  แ ล ะ
สถาปตยกรรม ศิลปกรรม อันทรงคุณคาในสมัยอยุธยา ไดรับการสืบทอดมายังสมัยรัตนโกสินทร

3 กรมหม่ืนพิทยาลาภพฤฒิยากร,พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรง
ฟนฟูวัฒนธรรม (พระนคร: โรงพิมพพระจันทร,2500), 43.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปจจุบันกรุงรัตนโกสินทรจึงประกอบไปดวยมรดกทางดานศิลปวัฒนธรรม และแหลง
โบราณคดี กระจายอยูตามพ้ืนท่ีตาง ๆ โดยมีการแบงพ้ืนท่ีออกเปน3 สวน (แผนผังท่ี1)ไดแก4

แผนผังท่ี 1 แสดงขอบเขตการปกครอง  ท่ีตั้ง และอาณาเขตของพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร
ท่ีมา : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,คณะกรรมการอนุรักษและ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา, การอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร. (กรุงเทพฯ: กราฟค
ฟอรแมท (ไทยแลนด), 2547), 36.

4 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,คณะกรรมการ
อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา, การอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร(กรุงเทพฯ:
กราฟคฟอรแมท (ไทยแลนด), 2547),  27.
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1.บริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน
2. บริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นนอก
3. บริเวณกรุงรัตนโกสินทรฝงธนบุรี

1.บริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันใน (แผนผังท่ี 2)คือบริเวณท่ีมีอาณาเขตลอมรอบดวย
แมน้ําเจาพระยาและคลองคูเมืองเดิม มีเนื้อท่ีประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตรตั้งอยูในทองท่ีแขวง
พระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร5

ภายในพ้ืนท่ีประกอบดวยอาคารสถาปตยกรรมท่ีทรงคุณคาทางดานประวัติศาสตรและ
ศิลปกรรม โดยอาจแบงตามสภาพการใชงานในปจจุบันเปนประเภทตางๆ คือ โบราณสถาน(วังและ
วัด),สถานท่ีราชการ และสถานท่ีสําคัญ ดังนี้ (แผนผังท่ี 3)

โบราณสถานประเภทวังและวัดไดแกพระบรมมหาราชวัง (ภาพท่ี 1-6,9-10),พระราชวัง
บวรสถานมงคล (ภาพท่ี 11-16), วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ภาพท่ี 7-8), วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม (ภาพท่ี 19-20),วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม (ภาพท่ี 23-24),วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ
(ภาพท่ี 21-22), วัดบวรสถานสุทธาวาส (ภาพท่ี 17-18)

สถานท่ีราชการ ไดแก สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง (ภาพท่ี 25-26)อาคารท่ีทําการ
กระทรวงพาณิชยเดิม (วังทายวัดพระเชตุพนฯ) (ภาพท่ี 27-28)กระทรวงกลาโหม (ภาพท่ี 29-30)กรม
แผนท่ีทหาร (ภาพท่ี 31-32) กรมการรักษาดินแดน(ภาพท่ี 33-34) กระทรวงยุติธรรม (ภาพท่ี 35-36),
กรมศิลปากร (ภาพท่ี 39-40)มหาวิทยาลัย ศิลปากร (วั งท าพระ)(ภาพท่ี 37-38) , และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สถานท่ีสําคัญทางดานประวัติศาสตรไดแก ศาลหลักเมือง (ภาพท่ี 41-43)สนามหลวง
(ทุงพระเมรุ) อนุสาวรียสหชาติ(หมู)สะพานปกุน สะพานเจริญรัช 31 สะพานเจริญศรี 34 อาคาร
หอสมุดวชิราวุธ (อาคารถาวรวัตถุ) (ภาพท่ี 44-45) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนคร และคลองคู
เมืองเดิม (ภาพท่ี 68-69) เปนตน

5 เรื่องเดียวกัน, 27.
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แผนผังท่ี 2 เกาะรัตนโกสินทรบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน
ท่ีมา : คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป,จดหมายเหตุ

การอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร. (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525),38.
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ภาพท่ี 1 พระท่ีนั่งจักรมีหาปราสาทสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2439)
ท่ีมา : G.R. Lambert & Co. Museum Volkenkunde, Netherlands.

ภาพท่ี 2 พระท่ีนั่งจักรมีหาปราสาท (พ.ศ. 2500-2555)
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ภาพท่ี 3 พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท สมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 4 พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท(พ.ศ. 2500-2555)
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ภาพท่ี 5 พระท่ีนัง่สุทไธศวรรย สมัยรัชกาลท่ี 5(พ.ศ. 2419)
ท่ีมา : Museum Volkenkunde, Netherlands.

ภาพท่ี 6 พระท่ีนั่งสุทไธศวรรย(พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 7 วัดพระศรีรัตนศาสดารามสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 8 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(พ.ศ. 2500-2555)
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ภาพท่ี 9 พระบรมมหาราชวังดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 10 พระบรมมหาราชวัง ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 11 พระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัยสมัยรัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2468-2477)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 12 พระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัย(พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 13 พระท่ีนั่งศิวโมกขพิมานสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 14 พระท่ีนั่งศิวโมกขพิมาน(พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 15 พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย สมัยรัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2468-2477)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 16 พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย(พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 17 วัดบวรสถานสุทธาวาส สมัยรัชกาลท่ี 5(พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 18 วัดบวรสถานสุทธาวาส(พระแกววังหนา)(พ.ศ. 2500-2555)
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ภาพท่ี 19 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 18 วัดพร

ภาพท่ี 20 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร(พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 21 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ (ไมทราบป)

ภาพท่ี 22 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ(พ.ศ. 2500-2555)
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ภาพท่ี 23 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 24 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร(พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 25 สถานีตํารวจนครบาลพระราชวังสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 26 สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง(พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 27 อาคารกระทรวงพาณิชยเดิมสมัยรัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2468-2477)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 28 อาคารมิวเซียมสยาม(อาคารกระทรวงพาณิชยเดิม)(พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 29 กระทรวงกลาโหม สมัยรัชกาลท่ี 5สมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 30 กระทรวงกลาโหม(พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 31 กรมแผนท่ีทหารสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 32 กรมแผนท่ีทหาร (พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 33 กรมการรักษาดินแดนสมัยรัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2468-2477)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 34 กรมการรักษาดินแดน(พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 35 ศาลยุติธรรมสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 36 ศาลฎีกา(พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 37 ทองพระโรงวังทาพระมหาวิทยาลัยศิลปากร (ไมทราบป)

ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 38 ทองพระโรงวังทาพระมหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 39 อาคารกรมศิลปากร (ไมทราบป)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 40 อาคารกรมศิลปากร (พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 41 ศาลหลักเมือง
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 42 เสาหลักเมืองเดิม ภาพท่ี 43 ศาลหลักเมือง (พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 44 อาคารหอพระสมุดวชิรญาณสมัยรัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2453-2468)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 45 อาคารหอพระสมุดวชิรญาณ(พ.ศ. 2555)
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แผนผังท่ี 3 แสดงสถานท่ีสําคัญบริเวณกรุงรัตนโกสินทร
ท่ีมา : คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป,จดหมายเหตุ

การอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร. (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525),.
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2.บริเวณกรุงรัตนโกสินทรช้ันนอก(แผนผังท่ี 4)คือบริเวณท่ีมีอาณาเขตลอมรอบดวย
คลองคูเมืองเดิม แมน้ําเจาพระยา ดานทิศเหนือคลองรอบกรุง (คลองบางลําพู – คลองโองอาง) และ
แมน้ําเจาพระยาดานทิศใต มีเนื้อท่ีประมาณ 2.3 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในทองท่ีแขวงชนะสงคราม
แขวงบวรนิเวศ แขวงสําราญราษฎร  แขวงศาลเจาพอเสือ แขวงเสาชิงชา แขวงราชบพิธ แขวงตลาด
ยอด  และแขวงวังบูรพาภิรมย  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร6

ภายในพ้ืนท่ีประกอบดวยอาคารสถาปตยกรรมท่ีทรงคุณคาทางดานประวัติศาสตรและ
ศิลปกรรม โดยอาจแบงตามสภาพการใชงานในปจจุบันเปนประเภทตาง ๆ คือ โบราณสถาน
(วัด),สถานท่ีราชการ และสถานท่ีสําคัญ ดังนี้

โบราณสถานประเภทวัดไดแก วัดชนะสงคราม (ภาพท่ี 46-47) วัดบวรนิเวศวิหาร
(ภาพท่ี 48-49) วัดสุทัศนเทพวราราม (ภาพท่ี 50-51) วัดมหรรณพารามวรวิหารวัดปรินายกวัดราช
นัดดารามวัดเทพธิดาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (ภาพท่ี 52-53)วัดราชบูรณะ

สถานท่ีสําคัญทางดานประวัติศาสตรไดแกกระทรวงมหาดไทย (ภาพท่ี 54-55) ปอม
พระสุเมรุ (ภาพท่ี 56-57) กําแพงเมืองหนาวัดบวรนิเวศวิหาร เสาชิงชา (ภาพท่ี 58-59) โบสถ
พราหมณ   ปอมมหากาฬและกําแพงเมือง (ภาพท่ี 60-61)สะพานตางๆ เชนสะพานผานฟาลีลาศ
(ภาพท่ี 70-71)สะพานผานพิภพลีลา (ภาพท่ี 72-73) สะพานมอญ (ภาพท่ี 74-75) สะพานเจริญรัช
(ภาพท่ี 76-77)สะพานหก (ภาพท่ี 78-79) ศาลเจาพอเสือ อาคารในบริเวณวังบานหมอพระบรมรา
ชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (ภาพท่ี 80-81)คลองคูเมืองเดิม (ภาพท่ี
68-69) คลองรอบกรุง (คลองบางลําพู) (ภาพท่ี 62-67) และคลองหลอด  เปนตน

6เรื่องเดียวกัน.
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แผนผังท่ี 4 แสดงบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นนอก
ท่ีมา : คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป,จดหมายเหตุการณ

อนุรักษกรุงรัตนโกสินทร. (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525),38.
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ภาพท่ี 46 วัดชนะสงครามสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 47 วัดชนะสงคราม (พ.ศ. 2500-2555)
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ภาพท่ี 48 วัดบวรนิเวศวิหาร ในสมัยรัชกาลท่ี 5 สมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 49 วัดบวรนิเวศวิหาร (พ.ศ. 2500-2555)
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ภาพท่ี 50 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรวิหารในสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 51 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรวิหาร (พ.ศ. 2500-2555)
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ภาพท่ี 52 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สรางเสร็จใหมในสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 53 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (พ.ศ. 2555)



35

ภาพท่ี 54 กระทรวงมหาดไทย สมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 55 กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 56 ปอมพระสุเมรุสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 57 ปอมพระสุเมรุ (พ.ศ. 2500-2555)
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ภาพท่ี 58 เสาชิงชาในสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)

ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 59 เสาชิงชา (พ.ศ. 2500-2555)
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ภาพท่ี 60 ปอมมหากาฬสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 61ปอมมหากาฬ (พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 62 คลองรอบกรุงสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 63 คลองรอบกรุง (พ.ศ. 2555)



40

ภาพท่ี 64 คลองบางลําพู (พ.ศ. 2489)
ท่ีมา : Williams-Hunt Aerial Photos Collection

ภาพท่ี 65 คลองบางลําพู (พ.ศ. 2500-2555)
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ภาพท่ี 66 บริเวณคลองมหานาค – คลองบางลําพูสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 67 บริเวณคลองมหานาค– คลองบางลําพู (พ.ศ. 2500-2555)
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ภาพท่ี 68 บริเวณคลองคูเมืองเดิมสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 69 บริเวณคลองคูเมือง (พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 70 สะพานผานฟาลีลาศ สมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 71 สะพานผานฟาลีลาศ(พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 72 สะพานผานพิภพลีลาสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 73 สะพานผานพิภพลีลา (พ.ศ. 2500-2555)
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ภาพท่ี 74 สะพานมอญสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 75 สะพานมอญ (พ.ศ. 2555)



46

ภาพท่ี 76 สะพานเจริญรัช สมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)

ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 77 สะพานเจริญรัช (พ.ศ. 2555)
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ภาพท่ี 78 สะพานหกสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 79 สะพานหก (พ.ศ. 2500-2555)
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ภาพท่ี 80 อนุสาวรียพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟาจุฬาโลกสมัยรัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2475)
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ภาพท่ี 81 อนุสาวรียพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟาจุฬาโลก (พ.ศ. 2555)
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3. บริเวณฝงธนบุรี ตรงขามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร(แผนผังท่ี 5) คือ บริเวณท่ีมี
อาณาเขตลอมรอบดวยแมน้ําเจาพระยา  คลองบางยี่ขัน ซอยวัดดาวดึงส ซอยวัดดุสิตาราม คลอง
ขนมจีน คลองบางกอกนอย  คลองบานขม้ิน  คลองวัดอรุณ  คลองบางกอกใหญ ซอยวัดกัลยาณ
ถนนเทศบาลสาย 1 และซอยสมเด็จเจาพระยา 1 มีเนื้อท่ีประมาณ 1.7 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูใน
ทองท่ีแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอัมรินทรแขวงศิริราช เขตบางกอกใหญ แขวงวัดกัลยาณ
เขตธนบุรี  และแขวงสมเด็จเจาพระยา  เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร7

ภายในพ้ืนท่ีประกอบดวยอาคารสถาปตยกรรมท่ีทรงคุณคาทางดานประวัติศาสตรและ
ศิลปกรรม โดยอาจแบงตามสภาพการใชงานในปจจุบันเปนประเภทตาง ๆ คือ โบราณสถาน
(วังและวัด) ,สถานท่ีราชการ และสถานท่ีสําคัญ ดังนี้

โบราณสถานประเภทวังไดแก  พระราชวังเดิม พระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง)

โบราณสถานประเภทวัดไดแก วัดดุสิตาราม วัดอมรินทราราม วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดอรุณราชวรราม  วัดโมลีโลกยาราม  เปนตน

สถานท่ีสําคัญทางดานประวัติศาสตร ไดแก ปอมวิชัยประสิทธิ์สถานีรถไฟบางกอกนอย

7“เรื่องเดียวกัน”
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แผนผังท่ี 5 เกาะรัตนโกสินทรบริเวณฝงธนบุรี

ท่ีมา: คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป,จดหมายเหตุการณ

อนุรักษกรุงรัตนโกสินทร. (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525),38
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ปญหาการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพของพื้น ท่ีส งผลกระทบตอมรดกทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดี

โบราณสถานและวิถีชีวิตแบบทองถ่ินโดยเฉพาะแหลงโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญ
ประเภทวัดวังรานคาตึกแถวบานเรือนและชุมชนในอดีตรวมท้ังสิ่งกอสรางอ่ืนๆเชนถนนสะพานคลอง
เปนตนเปนภาพลักษณของประเทศท่ีทําใหคนไทยและตางชาติระลึกถึงนั้นหลายแหงตั้งอยูในพ้ืนท่ี
บริเวณเกาะรัตนโกสินทรและพ้ืนท่ีโดยรอบปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะสูญหายไปอยางรวดเร็วเนื่องจาก
การเติบโตของเมืองและความแออัดของชุมชน ทําใหเกิดการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ จึง
ตองทุบหรือรื้อทําลายพ้ืนท่ีโบราณสถานท่ีมีความสําคัญในดาน โบราณคดี ประวัติศาสตร ทําใหสภาพ
ทางกายภาพในอดีตเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะแนวคู คลอง ท่ีมีความสําคัญเปนเสนทาง
การคมนาคม และเปนทางระบายน้ําในอดีต ถูกทับถมเปลี่ยนแปลงเปนถนนสายตาง ๆ และมีแนวโนม
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงมากข้ึนเพ่ือรองรับระบบการขนสงท่ีทันสมัยเพ่ือประโยชนในดานการพัฒนา
เศรษฐกิจ

จากปญหาการเติบโตของชุมชน และการมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจบนพ้ืนท่ีบริเวณกรุง
รัตนโกสินทรอยางรวดเร็วทําใหเกิดผลกระทบตอโบราณสถาน ท้ังทางตรงและทางออม โดยเฉพาะ
มรดกทางประวัติศาสตรในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนดังจะจําแนกตามความแตกตางทาง
ประวัติศาสตรได 3 สมัยดังนี้8

ระยะท่ี 1 สมัยรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ.2325-2394)

เปนยุคของการ ‘สรางบานเมือง’ โดยลักษณะการวางผังเมืองยังคงดําเนินตามแบบอยาง
สมัยอยุธยาเริ่มมีการตั้ง ถ่ินฐานใหมวางแนวปองกันพระนครสรางพระบรมมหาราชวังฟนฟู
ศิลปวัฒนธรรมศาสนาและเศรษฐกิจมีการสัญจรโดยใชทางน้ําเปนหลักจากหลักฐานและบันทึกทาง
ประวัติศาสตรแสดงใหทราบวาสภาพเมืองในสมัยนั้นมีแมน้ําเจาพระยาเปนโครงสรางหลักมี
พระบรมมหาราชวังเปนองคประกอบท่ีโดดเดนแวดลอมไปดวยชุมชนพักอาศัยท้ังบนบกและเรือนแพ

8 ธราดลเสารชัย , “การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของทัศนียภาพเมืองบริ เวณกรุง
รัตนโกสินทร”วารสารวิจัยและสาระสถาปตยกรรม/การผังเมือง4,2(2549):117-140.
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ริมน้ําโดยยานชานเมืองนอกกําแพงเมืองออกไปยังคงเปนสวนและทองทุงนาท่ียังคงความเปน
ธรรมชาติอยูมาก

ระยะท่ี 2 สมัยรัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 6 (พ.ศ.2394-2468)

ยุคแหง ‘ศิลปะวิทยาการ’ อันกลาวไดวาเปนระยะของการปฏิรูปประเทศท่ีเปนผลตอ
เนื่องมาจากการไดรับอิทธิพลในดานศิลปะและวิทยาการท่ีกาวหนาจากกลุมประเทศทางตะวันตก
เปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตอกรุงรัตนโกสินทรอยางมากในปลายรัชกาลท่ี4 เริ่มมีการ
บันทึกภาพดวยกลองถายภาพข้ึนในประเทศไทยจึงปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึนทัศนียภาพเมืองในชวงเวลานั้นมีถนนเปนโครงสรางหลักของเมืองแทนลําคลองมีสถาปตยกรรม
ขนาดใหญเชนวังวัดตึกแถวท่ีพักอาศัยซึ่งไดรับการบูรณะและพัฒนามาอยางตอเนื่องจนเปน
องคประกอบสําคัญตอมุมมองของเมืองโดยท่ัวไปโดยสวนมากมักจะมีองคประกอบท่ีไดรับอิทธิพลจาก
อารยธรรมตะวันตกผสมผสานอยูดวยท้ังลักษณะทางวัฒนธรรมและทางกายภาพ

ระยะท่ี 3 สมัยรัชกาลท่ี 7 ถึงรัชกาลปจจุบัน (พ.ศ.2468 ถงึปจจุบัน)

เปนยุคแหงความทันสมัยอันเกิดจากความกาวหนาทางวิทยาการของโลกหลังการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจของโลกเปนปจจัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในประเทศไทยความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีในดานตางๆการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองสงผลกระทบตอลักษณะทางกายภาพและ
ทัศนียภาพเมืองโดยรวมอยางมากและรวดเร็วมีการสรางถนนสายใหมๆรูปแบบท่ีพักอาศัย
เปลี่ยนแปลงไปภาพของโครงการขนาดใหญอาคารสูงสิ่งกอสรางและความรกรุงรังจากความเจริญท่ี
ขาดการควบคุมปรากฏอยูท่ัวไปท้ังภายในและโดยรอบกรุงรัตนโกสินทร(ภาพท่ี 82-84)
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ภาพท่ี 82 แสดงสภาพเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบันของพ้ืนท่ีบริเวณคลอง
รอบกรุงและพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)กอนป พ.ศ. 2497

ภาพท่ี 83 แสดงสภาพเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบันของพ้ืนท่ีบริเวณคลอง
รอบกรุงและพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)กอนป พ.ศ. 2525
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ภาพท่ี 84 แสดงสภาพเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบันของพ้ืนท่ีบริเวณคลอง
รอบกรุงและพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)กอนป พ.ศ. 2547

จึงนับเปนปญหาสําคัญอยางยิ่ง  ท่ีทุกคนควรใหความสนใจเรื่องการพัฒนา ท่ีควบคูไป
กับการอนุรักษโดยสรางความรวมมือ รวมใจกันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ชวยกันกระตุนใหเกิดจิตสํานึก
ตระหนักถึงความสําคัญ คุณคาของโบราณสถาน อันเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ท่ีจะตอง
ชวยกันดูแลรักษาไว ใหอนุชนรุนหลังตอไป ดังนั้น การศึกษาฯ ครั้งนี้ จะเปนการสงวนรักษาและ
ปกปองโบราณสถานของชาติกอนท่ีจะเกิดความเสียหายโดยการกําหนดมาตรการ  ลดผลกระทบท่ี
เกิดจากการพัฒนาประเทศทางดานตางๆทําใหลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอโบราณสถานท้ังในปจจุบัน
และในอนาคตโดยมีจุดประสงคเพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหกรุงรัตนโกสินทร กลายเปนแหลงทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม แตการพัฒนาในดานตาง ๆเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางแทจริงท้ังในดานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม ควรยืนอยูบนหลักการ ท่ีสําคัญคือ ตองไมทําลายความสําคัญและเอกลักษณของพ้ืนท่ีท่ีมี
อยูเดิม เพ่ือนําไปสูการพัฒนาใหเปนแหลงการเรียนรูท่ีมีคุณคา พรอม ๆ กับเกิดการพัฒนาทางดาน
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน การอนุรักษและการพัฒนาจึงจะสามารถดําเนินควบคูกันไปไดอยางถูกตองและ
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เหมาะสมตามรอยบูรพกษัตริยไทยจากอดีตถึงปจจุบัน ท่ีทรงแสดงหวงใยในเรื่องของการอนุรักษ
ทางดานแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร  ดังนํามาแสดงในท่ีนี้ อาทิ

จาก พระราชดํารัส ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี6 ความวา

...ในประเทศสยามนี้มีของโบราณเชนเจดียสถานและวัต ถุตางๆซึ่งสมเด็จ
พระเจาแผนดินแลชางผูชํานาญศิลปศาสตรไดสรางไวแตปางกอนเปนอันมากของโบราณเชน
กลาวมายอมเปนหลักฐานในพงศาวดารและเปนเคร่ืองอุปกรณการตรวจตราหาความรู
โบราณคดีตาง ๆ อันเจริญประโยชนและเกียรติยศของบานเมืองเพราะฉะนั้นบรรดาอาริยะ
ประเทศจึงถือวาเปนนาที่ของรัฐบาลจะตองเอาเปนธุระเก้ือกูลการตรวจตรารักษาของโบราณ
อันมีอยูในประเทศของตน...

จาก พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ในพิธีเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
เจาสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันท่ี๒๖ธันวาคม๒๕๐๔ความวา

“...โบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลายเปนของมีคุณคาและจําเปนแก
การศึกษาคนควาในทางประวัติศาสตรศิลปโบราณคดีเปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของ
ชาติไทยที่มีมาแตอดีตควรสงวนรักษาไวใหคงทนถาวรเปนสมบัติสวนรวมของชาติไว
ตลอดกาล...”9

และ ความตอนหนึ่งในพระราชดํารัสในวโรกาสเสด็จฯประพาสอยุธยาพ.ศ. ๒๕๐๖
“...โบราณสถานนั้นเปนเกียรติของชาติอิฐเกาๆแผนเดียวก็มีคาควรจะชวยกันรักษาไวถาเราขาด
สุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพฯแลวประเทศไทยก็ไมมีความหมาย...”10

9สํานักราชเลขาธิการ,พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทฯ (ม.ป.ท., 2513), 44.
10สํานักราชเลขาธิการ พระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทฯ (ม.ป.ท., 2518), 14.
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ท้ังนี้ผูศึกษาจะทําการศึกษาถึงการพัฒนาประเทศท่ีมีผลกระทบตอโบราณสถาน
ของชาติในเขตพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทรชั้นในตั้งแต พ.ศ. 2394– ปจจุบัน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงปญหาและ
แนวทางแกไขอยางเปนรูปธรรม

2. วัตถุประสงคของการศึกษา

1. เพ่ือใหประชาชน  หนวยงานของภาครัฐ  และภาคเอกชน มีความรูความเขาใจใน
หลักการอนุรักษโบราณสถาน  หรือ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอยางถูกตอง

2. เพ่ือใหประชาชนมีจิตสํานึกเกิดความรัก ความหวงแหน เห็นคุณคาของโบราณ
สถานท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทรและธนบุรีท่ีจะตองชวยกันดูแลรักษาไวใหอนุชนรุนหลัง

3. เพ่ือปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดกับโบราณสถาน เพ่ือไมใหโบราณสถานถูก
ทําลายไปท้ังโดยความตั้งใจและความรูเทาไมถึงการณและปกปองโบราณสถานมิใหเกิดความเสียหาย
หรือเสื่อมคาจากการพัฒนาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจดานตาง ๆ

4. เพ่ือเสนอแนะใหมีการแกไข หรือ ปรับปรุงกฎหมาย อ่ืน ๆ ของหนวยงานจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนทําใหสามารถชวยกันคุมครอง  รักษาโบราณสถานของชาติไวสืบไป

3. สมมุติฐานของการศึกษา

1. โบราณสถานท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน ไดรับการคุมครองและ
อนุรักษอยางถูกตองอยางยั่งยืน ไดรับการพัฒนาอยางถูกทิศทางจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน

2. ประชาชน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  มีความรูความเขาใจในเรื่อง
การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมอยางถูกตอง

3. หนวยงานท่ีเก่ียวของนําเอากฎหมายมาใชในการอนุรักษอยางเครงครัด  และมี
การปรับปรุงเพ่ิมเติมกฎหมาย  ระเบียบตางๆ ท่ีจะทําใหสามารถดูแลรักษาโบราณสถานตางๆ ใหคง
คุณคาเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตลอดจนมีการประสานรวมมือกันในการอนุรักษ
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4. มีการพัฒนาโบราณสถานอยางมีระบบตามกฎเกณฑตางๆ  ไดรับการยอมรับจาก
หนวยงานอ่ืนๆ และจากประชาชน

4. ขอบเขตของการศึกษา

ขอบเขตการศึกษา เปนการศึกษาประวัติการตั้งกรุงรัตนโกสินทรในระยะท่ีมีการกอสราง
อาคารท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรและศิลปกรรม ตลอดจนศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพสิ่งแวดลอม
ท่ัวไปของเกาะกรุงรัตนโกสินทรชั้นในท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทําใหมีผลกระทบตอโบราณสถาน

ขอบเขตของการศึกษาคือ บริเวณเกาะเมืองรัตนโกสินทรชั้นใน มีขอบเขตดงันี้

ทิศเหนือ สะพานพระปนเกลาออมมาทางทิศตะวันออกของเกาะเมืองหรือ
คลองหลอด จดดานทิศใตท่ีโรงเรียนราชินี

ทิศใต จากโรงเรียนราชินีเลียบริมฝงแมน้ําเจาพระยาอออมไปทางดานทิศ
ตะวันตกของเกาะเมือง จดสะพานพระปนเกลา

ทิศตะวันออก ติดตอกับกระทรวงกลาโหม โดยมีสะพานขามคลองหลอดหลาย
สะพานเปนตัวพ้ืนท่ีสัญจร

ทิศตะวันตก จดแมน้ําเจาพระยา มีทาเทียบเรือเปนการเชื่อมกิจกรรมการขนสง
ทางน้ํา

พ้ืนท่ีดังกลาวมีลักษณะเปนวงรีคลายรูปวงแหวน มีน้ําลอมรอบโดยแมน้ําเจาพระยาและ
คลองหลอด (คลองคูเมืองเดิม) มีเนื้อท่ีประมาณ 1,647 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,030 ไร  จึงแบงพ้ืนท่ี
ดังกลาวออกเปน 3 บริเวณคือ

บริเวณท่ี 1 ไดแก บริเวณพ้ืนท่ีแนวฝงตะวันออกของเกาะเมือง (ริมคลองหลอด
ทางดานถนนราชิน)ี

บริเวณท่ี 2 ไดแก บริเวณแกนของตัวเมืองท่ีมีกลุมโบราณสถานตั้งอยู (บริเวณ
พระบรมมหาราชวังและโดยรอบ)
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บริเวณท่ี 3 ไดแก บริเวณแมน้ําเจาพระยาตั้งแตสะพานพระปนเกลาถึงโรงเรียน
ราชินี

5. ขอตกลงเบ้ืองตน

1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ไดทําการศึกษาจากการพัฒนาท่ีมีผลกระทบตอโบราณสถานใน
เขตพ้ืนท่ีในกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน

2. การศึกษาวิเคราะหขอมูล  เฉพาะแหลงโบราณคดีกรณีศึกษาจํานวน 5 แหง ท่ีได
ดําเนินการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีเรียบรอยแลว ไดแก

2.1. บริเวณพ้ืนท่ีขุดแตงกําแพงกรุงธนบุรี (บริเวณคลองคูเมืองเดิม)
2.2.พระราชวังบวรสถานมงคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2.3. บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย ไดแก ถนนสนามไชย,วัดพระเชตุ

พนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร,กรมรักษาดินแดน,คลองคูเมืองเดิมและสะพาน
เจริญรัช 31,โรงเรียนวัดราชบพิธ และสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ

2.4. การดําเนินงานทางโบราณคดีในพ้ืนท่ีกระทรวงพาณิชย (เดิม)
2.5.พ้ืนท่ีบริเวณ กรมการคาภายใน (เดิม) ทาเตียน

3. ในการศึกษาจะนําขอมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร โบราณคดี  และทําการ
สํารวจ ขุดคน  และการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมทางโบราณคดีมาประกอบการศึกษาวิจัย

4. วิทยานิพนธนี้  เปนการนําเสนอแนะแนวทางการปองกัน  และมาตรการในการ
ปกปองผลกระทบตอโบราณสถานจากการพัฒนา

6. ความจํากัดของการศึกษา

1. ผูศึกษา  จะทําการศึกษาในกรอบของระยะเวลาของการศึกษา  โดยจะทําการ
รวบรวมขอมูลของกรุงรัตนโกสินทรในทุกๆ ดาน  และขอมูลจากการท่ีไดมีแผนงานตางๆ ของ
หนวยงาน  ท่ีทําใหเกิดผลกระทบ  ตลอดจนทําการสํารวจ  สัมภาษณ  ถายรูป เก็บขอมูลท้ัง
ภาคสนามและเอกสาร เพ่ือประกอบการศึกษา
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2. การศึกษาเรื่องนี้  ยังไมมีการศึกษาอยางชัดเจน  และใหเปนรูปธรรม  เพ่ือนําไปสู
แนวทางหรือมาตรการท่ีจะสามารถปองกันโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร  ใหไดรับการอนุรักษ
อยางถูกตอง  ดังนั้น  ผูศึกษาจึงตองยกกรณีศึกษาท่ีไดจากการทํางาน ท้ัง 5 แหง  จากจํานวน
โบราณสถานจํานวนมากท่ีประสบปญหาไดรับผลกระทบจากการพัฒนาในบริเวณเขตกรุง
รัตนโกสินทรและกรุงธนบุรี

7. คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา

1. คําศัพทท่ีนํามาใชในการบรรยาย  อาจเปนศัพทอ่ืนท่ีมาจากการศึกษาเฉพาะดานเชน
เศรษฐศาสตร, วิศวกรรม หรือ สถาปตยกรรม  เปนตน

2. คําศัพท  ท่ีบุคคลท่ัวไปอาจไมเขาใจ  เนื่องจากเปนคําศัพทเฉพาะทางโบราณคดี

8. นิยามศัพทเฉพาะ

8.1 “ผลกระทบ” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง “สิ่งท่ีเกิด
จากการกระทํา หรือประโยชนท่ีไดรับ หรือการโดน, ปะทะ”

8.2 “โบราณสถาน”ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และแกไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2535 หมายถึง “อสังหาริมทรัพยซึ่งโดย
อายุหรือโดยลักษณะแหงการกอสรางหรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้นเปน
ประโยชนในทางศิลปะประวัติศาสตร หรือโบราณคดีท้ังนี้ ใหรวมถึงสถานท่ีท่ีเปนแหลงโบราณคดี
แหลงประวัติศาสตรและอุทยานประวัติศาสตรดวย”

8.3 “การพัฒนา”ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง “การ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีเจริญข้ึน”

8.4“กรุงรัตนโกสินทรช้ันใน” หมายถึง พ้ืนท่ีเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราชทรงตั้งข้ึนโดยโอบออมดวยแมน้ําเจาพระยาดานทิศตะวันตก และคลองคูเมืองเดิม
(คลองหลอด) ดานทิศตะวันออกหรือแขวงพระบรมมหาราชวังในเขตพระนคร มีลักษณะเปนเกาะ
เมืองดวยมีน้ําลอมรอบ
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8.5 พุทธศักราช 2394 – ปจจุบัน หมายถึง ชวงสมัยรัชกาลท่ี 4 เปนตนมา เปน
ชวงเวลาท่ีอิทธิพลจากตะวันตกไดเผยแพรเขาสูเกาะรัตนโกสินทร เกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ มากมาย
ตั้งแตชวงเวลานี้เปนตนไป

9. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

เอกสารท่ีศึกษาคนควา  และรวบรวมขอมูล  เก่ียวกับประวัติ การอนุรักษและการ
พัฒนา กรุงรัตนโกสินทรมีอยูมากมาย  ในท่ีนี้จะขอยกตัวอยางหนังสือและเอกสารทางวิชาการท่ี
นํามาใชประกอบการจัดทําวิทยานิพนธ  ดังนี้

9.1 คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา  สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. การอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร.
กรุงเทพฯ :บริษัท กราฟคฟอรแมท (ไทยแลนด)จํากัด , 2547.

ไดเสนอโครงการและแผนปฏิบัติการโครงการตามแผนแมบท เพ่ือการอนุรักษและ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทร ไดแกบริเวณปอมมหากาฬ แนวกําแพงเมืองบริเวณราชนาวีสโมสร บริเวณวัด
บวรสถานสุทธาวาส บริเวณพ้ืนท่ีตอเนื่องของวัดนาคกลาง วัดเครือวัลยวรวิหาร วัดอรุณราชวราราม
พระราชวังเดิม วัดโมลีโลกยาราม มัสยิดตนสน วัดหงสรัตนาราม และกุฏิเจริญพาสน โดยมีการสรุป
คุณคาความสําคัญของบริเวณกรุงรัตนโกสินทรอยางสังเขป และสรุปภูมิหลังและความเปนมาของการ
อนุรักษและพัฒนาบริเวณกรุงรัตนโกสินทรตามลําดับ เพ่ือเปนการเกริ่นนํากอนเสนอแผนแมบท
ดังกลาวดวย

9.2คณะกรรมการโครงการกรุงรัตนโกสินทร. โครงการกรุงรัตนโกสินทร. สํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. พิมพครั้งท่ี 3, 2539

นําเสนอแผนแมบทในลักษณะของภาพรวมกรุงรัตนโกสินทร โดยมุงเนนการแกไขปญหา
ลดความหนาแนนแออัด และเพ่ิมพ้ืนท่ีสาธารณประโยชนใหมากข้ึนจํานวน 20 โครงการ ซึ่งแตละ
โครงการจะประกอบดวยแนวคิดการออกแบบผัง, รายละเอียดของแตละโครงการ วิธีดําเนินโครงการ
องคกรรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณดําเนินการ
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9.3ซินครอนกรุป  จํากัด, บริษัท. แผนแมบทเพื่อการอนุรักษและพัฒนากรุง
รัตนโกสินทร. เสนอ สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม  กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด พิมพพรรณการพิมพ, ม.ป.ป.

รายงานฉบับนี้ เปนการเสนอแผนแมบทเพ่ือการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร
โดยมีสาระประกอบดวย การสรุปความกาวหนาของการดําเนินการพัฒนาโครงการกรุงรัตนโกสินทร
ประมวลความคิด กําหนดโครงการ พรอมท้ังวิเคราะหและเสนอโครงการรวมประมาณ 20 โครงการ
นอกจากนี้ยังเสนอแนวทางการพิจารณา กําหนดรูปแบบแผนการบริหารจัดการโบราณสถาน ซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นสําคัญเก่ียวกับการพัฒนา งบประมาณ องคกร ดําเนินการจัดการโครงการกรุง
รัตนโกสินทร เปนตน

9.4 ทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา. พระบรมราชจักรีวงศกับกรุงเทพมหานคร.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพสหมิตรพริ้นติ้ง,2539.

กลาวถึงประวัติการสถาปนา การกอสราง การพัฒนาและทํานุบํารุงกรุงรัตนโกสินทร
ในชวงแตละรัชสมัยพระบรมจักรีวงศแตละพระองค โดยแบงออกเปนดานตางๆ ไดแก ดานการสราง
และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา การสงเสริมการศึกษา การสาธารณสุขและการแพทย ตลอดจนการ
ปกครองของกรุงเทพมหานคร สรุปความวากรุงรัตนโกสินทรไดมีวิวัฒนาการแกไขปรับปรุงกอสราง
เพ่ิมเติมมาตามลําดับ และการท่ีจะปรับปรุงพัฒนาตอไปจึงมีความจําเปนจะตองรูจัก ศึกษาเหตุผล
ของบรรพบุรุษในการสรางพระนครและวิธีการปรับปรุงเมือง เพ่ือนํามาใชในการอนุรักษและสราง
ความเขาใจมากยิ่งข้ึน

9.5กรมศิลปากร. ยอนอดีตกรุงเทพฯ. กรมศิลปากรจัดพิมพประกอบนิทรรศการพิเศษ
ในโอกาสเทศการบุริมพรรษา 2534. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร พริ้นติ้ง กรุพ จํากัด

กลาวถึงประวัติความเปนมาของกรุงเทพมหานคร ตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี
จนไดรับสถาปนาข้ึนเปนราชธานีของไทย กระท่ังถึงในปจจุบัน เนนเรื่องราวชีวิตความเปนอยู
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี โดยเรียงลําดับตามรัชสมัยพระรมราชจักรีวงศรัชกาลตางๆ

9.6 สุนิสา  ม่ันคง. “การขุดแตงโบราณสถานภายในเขตพระราชวังบวรสถานมงคล”
(วังหนา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร. เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เนื่องในวัน
พิพิธภัณฑไทย ป 2542 (พิมพดีด)
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กลาวถึงหลักฐานท่ีแสดงประวัติและลักษณะการใชพ้ืนท่ีภายในเขตพระราชวังบวรสถาน
มงคล(วังหนา)ท้ังทางเอกสารชั้นตนประกอบกับหลักฐานของโบราณสถานท่ีปรากฏในปจจุบันและ
หลักฐานของโบราณวัตถุ โบราณสถานท่ีไดจากการขุดแตงทางโบราณคดี โดยนํามาเรียบเรียงลําดับ
ประวัติการใชพ้ืนท่ีในระยะตางๆ เพ่ือสรางความเขาใจถึงพัฒนาการอาคารโบราณสถานและแนว
ทางการอนุรักษตอไป

9.7สุนิสา  ม่ันคง. “วัดราชบูรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ) (กรณีศึกษาความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรโบราณคดี)”. รายงานการศึกษาวิชาสัมมนาโบราณคดีรัตนโกสินทร ประจําป
การศึกษา 2550(พิมพดีด)

กลาวถึงประวัติความสําคัญของวัดบุรณราชวิหาร (วัดเลียบ) ในดานตางๆ ท้ังทาง
ประวัติศาสตร สถาปตยกรรมและศิลปกรรม โดยเนนการนําหลักฐานจากการดําเนินการขุดตรวจและ
ขุดแตงทางโบราณคดี ท่ีพบการใชเสาไมรองรับน้ําหนักสวนลางสุดของพระปรางควัดบุรณราชวิหาร
ตั้งแตสมัยอยุธยาถึงปจจุบัน พบวามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาพ้ืนท่ีตามยุคสมัย
โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5)เปนอยางมาก ท้ังนี้เพ่ือ
ความเขาใจแนวทางและเทคนิคการอนุรักษและพัฒนาพ้ืนท่ีดังกลาวตอไป

9.8 อําพัน กิจงาม. แนวกําแพงเมืองเกาสมัยกรุงธนบุรี. นิตยสารศิลปากร ปท่ี37
ฉบับท่ี 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2537

กลาวถึงการขุดคนแนวกําแพงเมืองบริเวณหลังอนุสาวรียสหชาติ และคลองคูเมืองเดิม ท่ี
มีพบฐานแนวกําแพงเมืองในสมัยธนบุรีในสภาพสมบูรณ ท่ีสามารถนําไปเปรียบเทียบกับแนวกําแพง
เมืองในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนได รวมถึงโบราณวัตถุท่ีพบจากการขุดคนก็สอดคลองในชวงอายุสมัย
กับแนวกําแพงอิฐ

9.9 บริษัทนอรทเทิรนซัน(1935) จํากัด. ประวัติพื้นท่ีโครงการขุดคนและขุดตรวจทาง
โบราณคดีบริเวณพื้นท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย. จัดทําข้ึนในโครงการกอสรางสถานี
รถไฟฟาสนามไชย. 30 สิงหาคม 2554

กลาวถึงประวัติพ้ืนท่ีโครงการคือบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟาถนนสนามไชยเปน
พ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญมาตั้งแตสมัยอยุธยา ท่ีเริ่มมีการสรางปอมวิไชยเยนทร ในพ้ืนท่ีบางกอก สมัย
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ธนบุรี สมัยรัตนโกสินทรจนถึงปจจุบัน โดยอธิบายความเปลี่ยนแปลงแบงเปนสวนๆในพ้ืนท่ีถนนสนาม
ไชย

9.10 ปฐม ระสิตานนท. ความสําคัญของแหลงโบราณคดีคลองคูเมืองเดิม. โลก
ประวัติศาสตร. 2539.

กลาวถึงประวัติคลองคูเมืองเดิม ตั้งแตสมัยธนบุรี ท่ียังมีการพบกําแพงเมืองในสมัย
ธนบุรี และพูดถึงโครงการขุดคนพ้ืนท่ีริมคลองคูเมืองเดิมบริเวณ กรมแผนท่ีทหารถึง สวนสราญรมย
โดยพบฐานอาคารเกา พบทอน้ําในสมัยโบราณ  พบถนนในพ้ืนท่ีขุดคน ท่ีแสดงถึงความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีจากวัฒนธรรมตะวันตก

9.11 ส.พลายนอย. ทําไมตองสถาปนากรุงธนบุรี. ศิลปวัฒนธรรม เดือนกรกฎาคม
2543.

กลาวถึงประวัติของพระเจาตากสินหลังจากท่ีปราบเมืองจันทบุรี แลววิเคราะห
ประวัติศาสตรวาทําไมพระเจากรุงธนบุรีจึงตัดสินพระทัยในการตั้งกรุงธนบุรีเปนราชธานี โดย
วิเคราะหปจจัยตางๆ ตามบริบทของประวัติศาสตร จนกระท่ังกรุงธนบุรีกลายเปนสวนหนึ่งของ
กรุงเทพมหานครในป 2515

9.12 บริษัทนอรทเทิรนซัน(1935) จํากัด. รายงานการขุดตรวจทางโบราณคดี
โครงการอนุรักษ และพัฒนาพื้นท่ีบริเวณกรมการคาภายใน(เดิม) ทาเตียน เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร. จัดทําข้ึนในโครงการขุดคนกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย(เดิม). 29
ธันวาคม 2549.

กลาวถึงความเปนมาของพ้ืนท่ีบริเวณกรมการคาภายใน(เดิม) ตั้งแตสมัยธนบุรีท่ีเคยเปน
นิคมญวน กอนท่ีจะกลายเปนพ้ืนท่ีวังตางๆ สวนราชการจนถึงปจจุบัน และพูดถึงผลการขุดคน ซึ่งจาก
การขุดคนพบฐานอาคาร ซุงรองรับน้ําหนักอาคาร ระบบการจัดการน้ําในสมัยโบราณ เปนตน
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10. วิธีการดําเนินการวิจัย

1. ศึกษาคนควาโดยรวบรวมขอมูล  เอกสารตางๆ รายงานการสํารวจ  จดหมายเหตุ
เพ่ือเสนอผลในเชิงวิเคราะห มีการบันทึกขอมูลโดยละเอียด เพ่ือเปนสื่อกลางความรู ความเขาใจ
ระหวางงานวิจัยกับผูสนใจ เปนประโยชนและหลักฐานสําคัญทางวิชาการท่ีจะนํามาใชอางอิงตอไป

2. เก็บขอมูลภาคสนามโดยรวบรวมบันทึกภาพโบราณสถานในบริเวณเขตกรุง
รัตนโกสินทรชั้นใน

3. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานโบราณคดีและผู เชี่ยวชาญทางดานสิ่งแวดลอม
ตลอดจนผูเชี่ยวชาญทางสาขาอ่ืนๆ เชน  วิศวกรและภูมิสถาปนิกเปนตน

4. นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาศึกษาวิเคราะห อธิปรายผลการวิจัย โดยการนําเสนอดวยวิธี
พรรณนาวิเคราะห โดยใชภาพถายประกอบ เพ่ือใหเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ(พ้ืนท่ี)อยาง
ชัดเจน

5. สรุปผลการศึกษาวิจัยท้ังหมดและเสนอแนะจัดทําเปนรายงานวิทยานิพนธ
6. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยใหมีความสอดคลองกับสมมติฐานเพ่ือแปลผล

การวิเคราะหอยางถูกตอง
7. สรุปขอมูลผลการศึกษา  และจัดทําเปนรายงานวิทยานิพนธ
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บทท่ี 2

ประวัติศาสตรโบราณคดีของกรุงรัตนโกสินทรช้ันใน

กรุงรัตนโกสินทร ตั้งอยูประมาณเสนรุงท่ี 13 องศา 45’ เหนือและเสนแวงท่ี 100 องศา
29’ ตะวันออก หรืออยูประมาณตอนกลางของกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ีระหวางแมน้ําเจาพระยากับ
คลองบางลําพูตอคลองโองอางหรือ รวมเขตการปกครอง 9แขวงของเขตพระนคร ไดแก
แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงวังบูรพาภิรมย แขวงราชบพิธ แขวงสําราญราช แขวงศาลเจาพอเสือ
แขวงเสาชิงชา แขวงวัดบวรนิเวศ แขวงตลาดยอด แขวงชนะสงคราม1รวมเนื้อท่ีท้ังหมด 4,152 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 2,588.75 ไร แขวงพระบรมมหาราชวังมีเนื้อท่ีมากท่ีสุด คือ 1,647 ตารางกิโลเมตร
แขวงศาลเจาพอเสือ มีเนื้อท่ีนอยท่ีสุด คือ 0.144 ตารางกิโลเมตร2

ขอบเขตของกรุงรัตนโกสินทร
ทิศเหนือ ติดตอกับแขวงสามพระยาและแขวงบานพานถมเขตพระนคร

โดยมีคลองบางลําภูเปนเสนก้ัน
ทิศใต ติดตอกับแขวงกัลยาณมิตรและแขวงสมเด็จเจาพระยา

เขตคลองสาน มีแมน้ําเจาพระยาเปนเสนก้ันและเชื่อม
ทิศตะวันออก ติดตอกับแขวงบานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพายและ

เขตสัมพันธวงศ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ โดยมีคลองโองอางเปนเสนก้ัน

1คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป,จดหมายเหตุการอนุรักษกรุง
รัตนโกสินทร. (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525),25.

2ขุนพล  พรหมแพทย , “การศึกษาเพ่ือวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวในกรุง
รัตนโกสินทร” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต (การวางผังเมือง) คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2524), 45
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ทิศตะวันตก ติดตอกับแขวงบางยี่ขัน แขวงศิริราช เขตบางกอกนอยและแขวงวัดอรุณฯ
เขตบางกอกใหญมีแมน้ําเจาพระยาเปนเสนก้ันเชื่อมตอกันโดยสะพานสมเด็จพระปนเกลา

ลักษณะทางกายภาพกอนพัฒนาการเมือง
ความอุดมสมบูรณทางธรณีวิทยาสูพัฒนาการบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา
จากขอสันนิษฐานรายงานวิจัยสํารวจทางวิศวกรรมไดแสดงใหเห็นวาแตเดิมพ้ืนท่ีกรุง

รัตนโกสินทรในปจจุบันจมอยูใตน้ํา จนตอมาตะกอนจากภูเขาตอมาเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะ
ทางกายภาพเปนแองสูงข้ึนไปประมาณ 300 กิโลเมตรโดยมีทุงตะนาวศรีลอมอยูทางดานตะวันตก ท่ีสูง
และภูเขาทางทิศเหนือ และท่ีราบสูงโคราชทางตะวันออกจากหลักฐานทางดานธรณีวิทยา แสดงใหเห็น
วาการกําเนิดของพ้ืนท่ีบริเวณแองเจาพระยาเปนการเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนผิวโลก ท่ีเกิดจากการ
ยุบตัวของเปลือกโลก (TECTONIC DEPRESSION) การยุบตัวนี้ทําใหน้ําทะเลทวมท่ีราบตอมาตะกอน
จากภูเขาถูกพัดพามาทับถมข้ึนเรื่อยๆ ทําใหภูเขาต่ําลงเกิดเปนท่ีราบขนาดใหญ3 โดยมีรองรอยฝง
ทะเลอาวไทยปรากฏไกลถึงจังหวัดอุตรดิตถ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลทําใหเกิดการ
ตกตะกอนทับถมฝงทะเลใหเริ่มถอยรนลงไปทางใต ทําใหในปจจุบันฝงทะเลของอาวไทยปรากฏท่ีปาก
แมน้ําเจาพระยาซึ่งอยูหางจากกรุงรัตนโกสินทรไปทางใตประมาณ20 กิโลเมตร4

ปจจุบัน มีรายงานผลการศึกษาสภาพดินบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง โดยเฉพาะ
บริเวณกรุงรัตนโกสินทรไวหลายดาน ดังจะยกมาแสดงในท่ีนี้เปนผลการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
พ้ืนท่ีบริเวณกรุงรัตนโกสินทร แสดงขอมูลพ้ืนท่ีบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง วาเปนอาณา
บริเวณของดินตะกอนท่ีกวางและลึกมาก สันนิษฐานวาเปนแองรูปกรวยตัดครึ่งดินตะกอนชั้นบนสุด
เปนดินออนท่ีมีสวนประกอบของเม็ดดินเปนดินเหนียวเสียสวนใหญ ชั้นดินนี้หนาประมาณ 15-20
เมตร ปกคลุมอาวไทยบริเวณตั้งแตชลบุรีไปถึงราชบุรี และข้ึนไปทางเหนือถึงอยุธยา ดินในชั้นดินออน
นี้ แบงออกไดเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนตอนบนของชั้นดิน หนาประมาณ 3-5 เมตร จากผิวดินลง

3ผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา, เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของท่ีราบ
ภาคกลางของไทย, งานวิจัยลําดับท่ี 1(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2522), 26-28

4กําธร กุลชล “วิวัฒนาการทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทรฝงตะวันออกตั้งแตกอนเริ่ม
สรางกรุงจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง”, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ฉบับพิเศษกรุง
รัตนโกสินทร 200 ป (กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2525), 12.
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ไปเกิดจากการตกตะกอนของน้ําทะเลในอาวไทยซึ่งข้ึนลงอยูตลอดเวลา ผสมกับตะกอนดินท่ีถูกพัดพา
มาจากภาคเหนือของประเทศ นํามาทับถมไวในขณะเกิดน้ําทวม

ดินสวนท่ีเหลือจากความลึกประมาณ 5-12 เมตร เปนดินท่ีเกิดจากการตกตะกอนของน้ํา
ทะเลเปนสวนใหญ อายุของดินออนชั้นบนนี้ ประมาณไมเกิน 10,000 ป ดินยังอยูในสภาพท่ีออนถึง
ออนมาก พรอมท่ีจะไหลและยุบตัวไดมากเม่ือมีแรงมากระทบ คือ ไวตอการสั่นสะเทือน5 สวนในเนื้อ
ดินมีปริมาณน้ําปนอยูเปนอัตราสวนท่ีสูงมาก การยุบตัวจึงไมเกิดทันทีทันใดท้ังหมด โดยจะยุบตัวเปน
ระยะเวลานับปข้ึนไป   ซึ่งลักษณะดังกลาวขางตนเปนชั้นดินท่ีสรางปญหาใหกับวิศวกรในปจจุบันเปน
อยางมาก (แผนผังท่ี 6)จากสภาพโครงสรางทางธรณีวิทยาดังกลาวขางตน ทําใหกรุงเทพฯ ในปจจุบันมี
พ้ืนท่ีต่ําลง เรื่อย ๆ ซึ่งมีเหตุจากแรงสั่นสะเทือนของกิจกรรมของมนุษย รวมท้ังการรับน้ําหนักของ
อาคาร สิ่งกอสราง 6

แผนผังท่ี 6 แสดงสภาพธรณีวิทยาชั้นดินของกรุงเทพฯ

ท่ีมา : บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน)

5สวาท เสนาณรงค, ภูมิศาสตรประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช,2519),
44.

6วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, ขอมูลสภาพดินบริเวณลุม
แมน้ําเจาพระยาตอนลาง,(กรุงเทพมหานคร: บริษัท จุดทอง จํากัด, 2520), 31.
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เม่ือเวลาผานไปนานวันเขาตะกอนและโคลนตมท่ีแมน้ําพัดพามาทับถมทําใหฝงทะเลถอย
รนลงไปทางใต จึงเกิดท่ีราบลุมกวางใหญ แมน้ําเจาพระยาพัดพาเอาดินตะกอนและโคลนตม ซึ่งมี
ประโยชนตอการเพาะปลูกมาทับถมจนกลายเปนแผนดินท่ีอุดมสมบูรณเรียกวา “ท่ีราบลุมแมน้ํา
เจาพระยา” มีสภาพพ้ืนท่ีเปนแองกระทะ จากปากอาวไทยในปจจุบันสูงข้ึนไปทางเหนือประมาณ 300
กิโลเมตร โดยอายุของดินชั้นนี้ประมาณไมเกิน 10,000 ป ปรากฎการณทางธรรมชาติยังไมสิ้นสุดและมี
แนวโนมวาจะดําเนินตอไปโดยลําดับสภาพดินบริเวณท่ีตั้งกรุงรัตนโกสินทรจึงมีลักษณะชั้นดินตอนบน
เปนดินเหนียวหนาประมาณ 20 เมตร ชั้นถัดลงไปเปนดินตะกอนปนทรายและกรวดเปนชั้น ๆ สวนชั้น
ดินดานนั้นอยูลึกมาก7ลักษณะภูมิศาสตร และธรณีวิทยาดังกลาว ทําใหบริเวณท่ีราบลุมแมน้ํา
เจาพระยาท่ีตั้งกรุงรัตนโกสินทรนี้เหมาะแกการเกษตร

ทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี พ้ืนท่ีบริเวณนี้ปรากฏการตั้งถ่ินฐานของชุมชนมานาน
แลว แตไมโดดเดนเทาบริเวณใกลเคียงอยางเมืองพระประแดง ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยากลาวถึง ในสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจาอูทอง) ผูทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาข้ึน
เปนราชธานีของไทย ทรงแผพระราชอํานาจไปยังราชธานีตางๆ ทรงมีพระราชอํานาจแผไปกวางขวาง
มีเมืองปอมปราการชั้นในสําหรับปองกันราชธานีท้ัง 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ เมืองลพบุรี ทิศตะวันออก
เมืองนครนายก ทิศใตเมืองพระประแดงทิศตะวันตก  เมืองสุพรรณบุรี  และมีหัวเมืองชั้นในรายตาม
ระยะทางคมนาคม8

จากเอกสารดังกลาวยังมิไดปรากฏชื่อเมืองอันเปนท่ีตั้งของกรุงรัตนโกสินทรในปจจุบัน
ดวยคงเปนเพียงชุมชนเล็กๆ ท่ีอาศัยปลูกเรือนแพและประกอบอาชีเกษตรกรรมอยูตามสองฟากฝงของ
ลําน้ําเจาพระยา จากลักษณะสภาพภูมิศาสตรเปนท่ีราบลุมแมน้ําท่ีอุดมสมบูรณจึงทําใหชุมชน “ยาน
บางกอก” เปนแหลงผลิตผลไมท่ีมีรสเลิศ

แมน้ําเจาพระยาในปจจุบัน : จุดกําเนิดพัฒนาการของ “บางกอก”
แมน้ําเจาพระยาในอดีต มีความคดเค้ียวมาก โดยไหลมาจากทางเหนือเรื่อยมายังพระ

นคร ผานเขตเมืองนนทบุรีลงมาถึงสะพานปนเกลาแลวไหลวกไปทางตะวันตกเขามาทางคลองบางกอก
นอยออมผานตลิ่งชัน บางระมาดแลววกกลับเขาคลองบางกอกใหญ(หรือคลองบางหลวง) แลวไหลลง

7กําธร กุลชล,วิวัฒนาการทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทรฝงตะวันออกตั้งแตกอน
เริ่มสรางกรุงจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง, 14.

8ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร. บางกอกเม่ือกอนจะเปนกรุงรัตนโกสินทร, เขาถึงเม่ือ 20
กันยายน พ.ศ. 2555, จาก :http://203.155.220.230/m.info/bangkokforyou/b_bangkok.html.
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ทางใตไปออกทะเลอาวไทยเปนลักษณะรูปเกือกมา(OXBOW LAKE)(แผนผังท่ี 7)ความคดเค้ียวของลํา
น้ําเจาพระยา (เดิม) ดังกลาวขางตน ทําใหการคมนาคมระหวางกรุงศรีอยุธยากับหัวเมืองชายทะเล
ตะวันออกเปนไปดวยความลําบากการเดินทางตองใชเวลามากดังปรากฏเปนหลักฐานจากเอกสาร
ชาวตางชาติ เชน

บันทึกจดหมายเหตุของนายเชอวาลิเอร เดอโชมองต (Chevalier de Chaumout) ซึ่ง
เปนราชทูตของสมเด็จพระเจาหลุยสท่ี 14 แหงฝรั่งเศส เขามาเจริญพระราชไมตรีพุทธศักราช 2228
แผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช บันทึกเก่ียวกับการเดินทางไววา “เมืองบางกอกเปนหัว
เมืองหนึ่งของพระเจาแผนดินสยาม ตั้งอยูริมแมน้ําของจากทะเล 25 ไมล... เดินทางมาจากอยุธยามา
บางกอกทางเรือ ใชเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง (ออกจากอยุธยาเวลา 5 โมงเย็น ถึงบางกอกรุงข้ึนเวลา
เชา...เวลาเชาเดินทางออกจากบางกอก ถึงปากอาวเวลา 4 โมงเย็น”9

บันทึกจดหมายเหตุของนายเซเบเรต (Ceberet)เดินทางเขามาใน
พุทธศักราช 2230-2231 ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช บันทึกไววา

“ไดไปปรึกษากับมองซิเออรเดอโวดรีครูร ถึงเร่ืองที่จะพาเรือรบ
เขาไปในลําแมน้ําจนถึงบางกอก มองซิเออรเดอโวดรีครูรจึงไดตอบวาการที่จะพาเรือ
เขาไปในลําน้ําในฤดูนี้ทําไมได เพราะน้ําในแมน้ํากําลังทวมตลิ่งและไหลเชี่ยวแรงมาก
ถึงน้ําทะเลข้ึนก็ยังไมพอทานกําลังกระแสเชี่ยวในลําแมน้ําได  และถาเรือเล็กๆ จะข้ึน
ไปตามลําแมน้ําแลวก็จะตองทิ้งสมอลงและกวานสมอนั้นพาเรือข้ึนไปทีละนอยๆ ซึ่ง
จะเปนการกินเวลาไมต่ํากวา 15 วัน เพราะระยะตั้งแตดานภาษีซึ่งตั้งอยูที่ปากน้ําถึง
บางกอกนั้น เปนระยะไกลถึง 10 ไมล”10

สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงแสดงถึงทางเดินแมน้ําเจาพระยา
เดิมซึ่งมีความคดเค้ียวมาก ปรากฎใน “พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา” ดังนี้

9ประชุมพงศาวดารภาคท่ี ๑๒, จดหมายเหตุทูตฝรั่งเศส และโปรตุเกส เขามาเมืองไทย
ในแผนดิน สมเด็จพระนารายนมหาราช (ค.ศ. 1685หรือ พ.ศ.2228). (กรุงเทพ:โรงพิมพโสภณพิ
พรรฒธนากร, 2462),5, 25.

10คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป,จดหมายเหตุการอนุรักษ
รัตนโกสินทร,16.
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“ลําน้ําเจาพระยาเดิม ตั้งแตปากแมน้ําเจาพระยาข้ึนมา เดิน
ตามแมน้ําทุกวันนี้ข้ึนมาจนถึงคลองบางกอกใหญ (หรือท่ีเรียกกันวาคลองบาง
หลวง) ในระหวา งวัดอรุณฯ  กับวัดกัล ยาณฯ ท่ีวัดกัลยาณนี้เองเปนตัว
แมน้ํา ตลิ่งอยูท่ีกะฎีจีน คือ ศาลเจาเจ็กอยูติดขางใตวัดกัลยาณเดี๋ยวนี้ลําแมน้ํา
เดิมเขาทางคลองบางกอกใหญไปเลี้ยวบางระมาด ตลิ่งชัน วกมาออกคลอง
บางกอกนอย ข้ึนทางสามเสนไปเลี้ยวเขาบางกรวยตรงวัดเขมาขาม ท่ีเรียกวา
คลองบางกรวยทุกวันนี้ คือ แมน้ําเกา เลี้ยวข้ึนไปทางแมน้ําเดี๋ยวนี้ทางออมเกร็ด
บางบัวทอง จนถึงบางหลวงเชียงราก แมน้ําเขาทางคลองบางหลวงเชียงรากฝง
ตะวันออกออมไปออกท่ีคลองลาดพราวตอนั้น ข้ึนไปลําแมน้ําเดิม เปนอยางทุก
วันนี้จนถึงกรุงเกา11

11สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,พระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 112.
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แผนผังท่ี 7 แสดงเสนทางเดินเรือจากปากน้ําผานบางกอกไปยังกรุงศรีอยุธยา



72

แผนผังท่ี 8 แสดงเสนทางเดินเรือจากปากน้ําผานบางกอกไปยังกรุงศรีอยุธยา
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ความคดเค้ียวของแมน้ําเจาพระยา (เดิม) ถือเปนอุปสรรคตอการคมนาคมคาขายของ
กรุงศรีอยุธยาซึ่งเปนเมืองทาสําคัญในการเดินเรือคาขายระหวางยุโรป ตะวันออกกลางและเอเชีย
พระมหากษัตริยสมัยอยุธยาจึงมีพระราชดําริคิดแกไขรองน้ําอันคดเค้ียวระหวางกรุงศรีอยุธยากับทะเล
โดยการขุดคลองลัดข้ึนดังปรากฏในพงศาวดารฉบับพระพนรัตนวัดพระเชตุพน กลาววา “ในสมัย
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ไดมีการขุดซอมคลองสําโรงในศักราช 860 ปมะเมีย สัมฤทธิศก สมเด็จพระ
รามาธิบดี,...ขณะนั้นคลองสําโรงท่ีจะไปคลองศีรษะจระเข คลองทับนางท่ีจะไปปากน้ําเจาพระยาตื้น
เรือใหญจะเดินไปมาขัดสน...”12

การขุดลอกคลองสําโรงสอดคลองกับเหตุการณท่ีชาวโปรตุเกสเขามาติดตอทําการคาขาย
กับราชสํานักอยุธยาแสดงใหเห็นถึงความพยายามท่ีจะทําใหการคมนาคมทางน้ํามีความสะดวกสบาย
มากข้ึน ตอมาในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ(พุทธศักราช 1991-2031) ไดโปรดฯ ใหมีการขุด
คลองเชื่อมระหวางคลองบานพราวกับคลองเชียงราก เพ่ือแกปญหาของลําน้ําเจาพระยาบริเวณ
พระนครศรีอยุธยา ไปออกอาวไทยและในสมัยตอมาก็ปรากฏวาพระมหากษัตริยสมัยอยุธยาไดโปรดฯ
ใหมีการขุดคลองลัดเพ่ิมอีกหลายครั้ง (แผนผังท่ี 8-12)

การขุดคลองลัดแมน้ําเจาพระยาท่ีสําคัญในสมัยหลัง ไดแก13

1. สมเด็จพระไชยราชาธิราช (พ.ศ. 2077-2089) ขุดคลองลัดท่ีบางกอก
2. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2091-2111) ขุดคลองลัดท่ีบางกรวย
3. สมเด็จพระเจาทรงธรรม (พ.ศ. 2153-2171) ขุดคลองลัดเกร็ดใหญท่ีสามโคก14

4. สมเด็จพระเจาปราสาททอง (พ.ศ. 2172-2199) ขุดคลองลัด จากเมืองนนทบุรี
มาออกบางกรวย

5. สมเด็จพระเจาเสือ (พ.ศ. 2245-2251) ขุดคลองมหาชัย
6. สมเด็จพระเจาทายสระ (พ.ศ. 2251-2275) ขุดคลองท่ีเรียกวา ปากเกร็ด

12สมเด็จพระพนรัตน,พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพนรัตน วัดพระเชตุพน
(กรุงเทพฯ:คลังวิทยา,2414), 208.

13สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,พระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา, 120.

14นวรัตน เลขะกุล, “ฮวงจุย”, เมืองโบราณ5,6(สิงหาคม – กันยายน 2522):84-97.
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แผนผังท่ี 9 แสดงการขุดคลองลัดแมน้ําเจาพระยาในสมัยกรุงศรีอยุธยา
1. คลองลัดบางกอก รัชสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช(พ.ศ. 2077-2089)
2. คลองลัดบางกรวย รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ(พ.ศ. 2091-2111)
3. คลองลัดนนทบุรี รัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง(พ.ศ. 2172-2199)
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แผนผังท่ี 10 แสดงแนวทางขุดคลองเชื่อมแมน้ําเจาพระยา ในสมัยพระไชยราชาธิราช

แผนผังท่ี 11 แสดงคลองท่ีขุดลัดทางเดินเชื่อมแมน้ําเจาพระยา
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แผนผังท่ี 12 แสดงลําคลองบางกอกนอย บางกอกใหญและบริเวณใกลเคียง
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ภายหลังการขุดคลองลัดบางกอกในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช ทําใหพ้ืนท่ีของ
“บางกอก” ในสมัยอยุธยาพัฒนาจากชุมชนเล็ก ๆกลายเปนเมืองทาสําคัญ เนื่องจากการขุดคลองลัด
บางกอกทําใหเกิดกระแสน้ําเปลี่ยนทางเดิน เพราะลําน้ําเจาพระยาสวนใหญจะไหลไปทางคลองขุดใหม
และเซาะตลิ่งสองขางจนกวางข้ึน กลายเปนแมน้ําเจาพระยาใหม(บริเวณท่ีผานหนาโรงพยาบาลศิริราช
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกวันนี้) สวนลําน้ําเดิมก็คอยๆ ตื้นเขินข้ึนลดขนาดลงจนกลายเปนลํา
คลอง ไดแก คลองบางกอกนอย คลองชักพระ (คลองตลิ่งชัน)คลองบางขุนศรี คลองบางเชือกหนัง
คลองวัดประดู และคลองบางกอกใหญ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เม่ือขุดคลองขยายข้ึน คลองลัดเหลานี้
เกิดการถูกน้ํากัดเซาะตลิ่ง ทําใหลําน้ํากวางข้ึนจนกลายเปนแมน้ําเจาพระยาในปจจุบันและผลท่ีตามมา
อยางรวดเร็วก็คือ เกิดการขยายชุมชนใหญข้ึนเปนบานเรือนและเรือกสวนมากมาย ในท่ีสุดก็กลายเปน
"เมือง" อยูบริเวณสองฟากฝงคลองลัดท่ีกลายเปนแมน้ําเจาพระยาสายใหม“บางกอก” จึงเปนท่ีรูจัก
ของนักเดินทางชาวตางชาติท่ีเขามาติดตอคาขายสมัยอยุธยา

ในขณะนั้น “บางกอก” หมายถึง ผืนแผนดินท้ังฝงตะวันตกและฝงตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยา ภายหลังเม่ือมีการขุดคลองลัดแมน้ําเจาพระยา บริเวณปากคลองบางกอกนอยถึงปากคลอง
บางกอกใหญ เรียกวา คลองลัดบางกอก ดังปรากฎเปนหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ความวา...“ศักราช 884 ปมะโรง จัตวาศก ครั้งแผนดินสมเด็จพระไชยราชาธิราชเจานั้น ก็ไดขุดคลอง
บางกอกใหญตําบลหนึ่ง"15ซึ่ง “วิธีการขุดลัดครั้งแผนดินสมเด็จพระชัยราชาเห็นจะไมไดขุดแผนดิน
ดอน คงจะมีคลองลัดเล็ก ๆ ซึ่ งเขาเดินเรือกันอยูแลวเปนสิ่งนําทางขุดซ้ํารอยใหเปนคลอง
กวางขวาง"16

การขุดคลองบางกอกลัดแมน้ําเจาพระยาในครั้งนั้น ทําใหแมน้ําเปลี่ยนเสนทางเดินลําน้ํา
ตัดตรง เกิดกระแสน้ําไหลแรง เกิดการกัดเซาะพ้ืนท่ีริมตลิ่ง สงผลให “คลอง” เล็ก ๆ ขยายกลายเปน
“แมน้ํา” ซึ่งใชเวลาไมเกิน 10 ป ดังท่ีสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงกลาวโตตอบสมเด็จกรม
พระยานริศรานุวัติวงศ เรื่องการขุดคลองลัดในสาสนสมเด็จ ความวา “....หมอมฉันไดเคยเห็นตั้งแต
คลองแคบ จนน้ํากัดกวางออกไปเปนลําแมน้ําภายใน 10 ปเทานั้น”17

สภาพทางภูมิศาสตรเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายท่ีเห็นไดชัดเจน ก็คือ ปรากฎการณของ
พ้ืนท่ีท่ีเคยเปนผืนแผนดินเดียวกัน (บางกอกฝงตะวันตกและฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา) ก็ถูก
แบ งแยกออกจากกัน อัน เปนผลกระทบมาจากการ ขุดคลองลั ดบางกอกในรั ชกาลของ

15สมเด็จพระพนรัตน,พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน,221.
16สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพสาสนสมเด็จ

, เลม 14(กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2526), 226
17เรื่องเดียวกัน, 228.
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พระไชยราชาธิราช  สมัยอยุธยาท่ีทําใหแมน้ําเจาพระยาเปลี่ยนเสนทางเดิน พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทรหรือ
บางกอกจึงถูกแบงออก เปน 2 ฝง คือ ฝงตะวันออก และฝงตะวันตก 18(แผนผังท่ี 13)

เหตุการณในประวัติศาสตร ท่ีกลาวถึงการขุดคลองลัดบางกอก แสดงใหเห็นวา
บริเวณ ธนบุรี หรือ บางกอก เริ่มมีความสําคัญและเก่ียวของโดยตรงกับเรื่องราวของการคาขายขาม
ประเทศมากข้ึน มีการตั้งขนอนเก็บภาษีอากรนํารายไดเขาสูรัฐ การขุดคลองลัดบางกอก คือ การลงทุน
ทางดานสาธารณูปโภคเบื้องตนของรัฐเพ่ือความสะดวกในการติดตอคาขายกับตางชาตินั่นเอง19

นอกจากความสําคัญทางการคาแลว “บางกอก” ยังมีความสําคัญทางดาน
ยุทธศาสตรเพราะภายหลังขุดคลองลัดบางกอก ทําใหบริเวณฝงตะวันตก หัวมุมคลองบางกอกใหญ
ไดรับการยกฐานะข้ึนเปนเมืองหนาดานทางทะเลทําหนาท่ีปองกันศัตรูท่ีเขามาสูทางใตของกรุงศรี
อยุธยาและคอยตรวจตราจัดเก็บภาษีสินคาท่ีผานเขา-ออก ความสําคัญของเมืองบางกอกในฐานะเมือง
ดานของกรุงศรีอยุธยาตอนตนปรากฎชัดในราวพุทธศตวรรษ ท่ี 19 รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราช
ท่ี 2 (เจาสามพระยา) ดังมีหลักฐานวาเปนเมืองทา ทําหนาท่ีเก็บภาษีอากร หรือท่ีเรียกวา “ดาน
ขนอน” ผูดูแลเมืองมีตําแหนง “นายพระยา  ขนอนทณบุรี” และปรากฎแสดงไวในพงศาวดารตอน
หนึ่ง วาโดยเฉพาะการขุดคลองลัดบางกอกซึ่งเปนพ้ืนท่ีดานนอกสุด  ตอมาไดพัฒนาเปนพ้ืนท่ีหนาดาน
สําคัญในการตรวจตราและเก็บภาษีสําเภาท่ีสัญจรไปมาในสมัยสมเด็จพระเจาจักรพรรดิ (พ.ศ. ๒๐๙๒-
๒๑๑๑) จึงปรากฎชื่อเปนทางการวา “เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร” “ทณบุรี หรือ ธนบุรี” ซึ่งเปนคํา
เรียกเมืองธนบุรีในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ20

ความสําคัญของเมืองบางกอกในฐานะเมืองทาหนาดานมีความสัมพันธกับการตั้งหลัก
แหลงของชุมชน  ซึ่งพักอาศัยอยูบริเวณริมแมน้ําเพ่ือความสะดวกทางการคาทางทะเล21โดยเริ่มแรกจะ
อยูในบริเวณบางกอกนอยและตลิ่งชันซึ่งเปนเสนทางของลําน้ําเจาพระยา ภายหลังเม่ือมีการขุดคลอง

18เสท้ือน ศุภโสภณ, ประวัติศาสตรไทย ฉบับพัฒนาการ (กรุงเทพมหานคร: อักษร
เจริญทัศน, 2519), 145.

19สุนิสา ม่ันคง, รายงานการขุดตรวจทางโบราณคดี คลองคูเมืองเดิมธนบุร(ีคลองบาน
ขม้ิน) กลุมงานวิชาการโบราณคดี    สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร,2545

20สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,คณะกรรมการอนุรักษและ
พัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา, การอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร(กรุงเทพฯ: กราฟค
ฟอรแมท (ไทยแลนด), 2547),  29.

21สันต ท. โกมลบุตร,ผูแปล, จดหมายเหตุลา ลู แบร ฉบับสมบูรณ, เลม2(พระนคร:
รุงเรืองรัตน,2510), 142
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ลัดบางกอกใหญแลวลําน้ําเจาพระยาเกิดการเปลี่ยนเสนทางเดิน แหลงชุมชนก็ยายตามมาอยูบริเวณริม
แมน้ําเจาพระยาสายใหม ไดแก บริเวณตั้งแตวัดอรุณราชวรารามเรื่องมาจนถึงวัดระฆังโฆสิตาราม และ
ตามฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา โดยปรากฎมีวัดสลัก (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ และวัดโพธิ์
(วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) ซึ่งเปนวัดท่ีสรางมาตั้งแต สมัยอยุธยา22(แผนผังท่ี 14)

แผนผังท่ี 13 แสดงลําน้ําเจาพระยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

22สุจิตต วงษเทศ, “กอนจะถึงเมืองกรุงเทพฯ”ศิลปวัฒนธรรม2,6(เมษายน 2524): 85-
91
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แผนผังท่ี 14 แสดงวัดท่ีสราง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
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การเปลี่ยนเสนทางของลําแมน้ําเจาพระยา ทําให “เมืองบางกอก” อยูในตําแหนงท่ี
สามารถควบคุมเสนทางการคมนาคมทางน้ําจากภายนอกท่ีมุงสูอยุธยาท้ังหมดและถูกยกฐานะเปน
เมืองหนาดาน มีชื่อเรียกวา “เมืองธน(ทณ)บุรีศรีมหาสมุทร”นิยมเรียกกันเพียง “ธนบุรี” ทําหนาท่ีใน
การปองกันขาศึกศัตรูท่ีมาจากทางทะเลและตรวจตราจัดเก็บภาษีสินคาท่ีผานเขาออกมีความสําคัญ
มากข้ึนตามลําดับนับแตนั้นมา ตางชาติทุกชาติท่ีตองการเขาไปมีไมตรีกับอยุธยาไมวาจะดวยทาง
การคาหรือการทูต โดยใชเสนทางทางทะเลแลวจะตองผาน “บางกอก” ทุกครั้งไป

สําหรับชื่อ “เมืองบางกอก” นั้นคงเปนชื่อสามัญท่ีชาวบานและชาวตางประเทศนิยมเรียก
ดังปรากDชื่อ “บางกอก” ในแผนท่ีและเอกสารของชาวตางชาติอาทิ ในเอกสารชุด The Record of
Relation Between Siam and Foreign Countries in 17 Century Vol.1 (บันทึกเรื่อง
สัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศในศตวรรษท่ี 17) เปนบันทึกของชาวตางประเทศท่ี
เขามาติดตอกับกรุงศรีอยุธยาท่ีเกาท่ีสุดเทาท่ีสอบคนได ในปจจุบัน โดยพอคาชาวฮอลันดาเขียน
บรรยายเก่ียวกับอาณาจักรสยามไวเม่ือปศักราช 2160-2161 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม
ความตอนท่ีกลาวถึงบางกอกนั้นมีแสดงไว ดังนี้

...กรุงศรีอยุธยาตั้งอยูประมาณ 15 องศาทางเหนือ ตองเขาแมน้ําไป
ภายในแผนดินประมาณ 20 ไมลฮอลันดา แมน้ํานี้จัดอยูในประเภทแมน้ําที่ดีที่สุดใน
ยานอินดีส ซึ่งสามารถใหเรือระวางหนักตั้งแต 150 ถึง 200 ลาสท กินน้ําลึกตั้งแต 12
ถึง13 ฟุตข้ึนไปเขาจอดไดโดยสะดวกจากปากน้ําเขาไป 5 ไมลเปนที่ตั้งของเมือง
ลอมรอบดวยกําแพงมีชื่อวา บางกอก ณ ที่นี่เปนที่ตั้งของดานภาษีแหงแรก เรียกวา
ขนอนบางกอก(Canen Bangkok) ซึ่งเรือและสําเภาทุกลําไมวาจะมาจากชาติใดก็
ตาม จะตองหยุดจอดทอดสมอและแจงใหดานนี้ทราบกอนวาจะเขามาเพื่อ
จุดประสงคอันใด บรรทุกสินคามาจากไหน มีผูใดมากับเรือบาง และมีสินคาอะไรบาง
ที่บรรทุกมา กอนที่เรือเหลานั้นจะลวงล้ําหรือเดินทางเขาไปกวานั้น จากบางกอก
ข้ึนมาประมาณ 1 ไมล มีดานศุลกากรอีกแหงหนึ่งเรียกวา บานตะนาวซึ่งเรือทุกลําที่
จะข้ึนไปยังกรุงศรีอยุธยาจะตองหยุดตรวจอีกคร้ังหนึ่ง เพราะอยูในรัศมีไมไกลจาก
กรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาเปนเมืองที่ลอมรอบดวยกําแพงหินและมีแมน้ําโอบไป
โดยรอบ มีประชาชนอยูอาศัยกันอยางหนาแนน กรุงศรีอยุธยาเปนเมืองที่
เจริญรุงเรืองสวยงามเปนที่เชิดหนาชูตาของกรุงสยามตามแบบฉบับของเมืองในแถบ
ตะวันออก
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ในทํานองเดียวกัน เม่ือเรือจะกลับออกไปและเม่ือผานดานภาษีท่ีบานตะนาวอีกก็จะตอง
หยุดทอดสมอเพ่ือแจงใหทราบวาจะออกเดินทางไปไหน มีสินคา สัมภาระและบรรทุกใครออกไปบาง
ในเรื่องเก่ียวกับระเบียบปฏิบัตินั้นผูท่ีจะออกไปจะตองไดรับหนังสือพระราชทานสําคัญเสียกอน
เรียกวาตรา หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง(ใบผาน) ซึ่งจะตองนําไปแสดงท่ีดาน
ภาษีท่ีบางกอก ซึ่ง ณ ท่ีนี้เรือจะตองหยุดอีกครั้งหนึ่งเพ่ือจายอากรแผนดินสําหรับเรือและสินคา หาก
ไมปฏิบัติตามนี้แลว ไมวาจะเปนนายเรือหรือเจานายอ่ืนๆ ก็ตาม จะถูกยึดเรือทันที23

หลักฐานจากเอกสารขางตนแสดงใหเห็นวาความสําคัญของ “บางกอก” ในฐานะเมืองทา
และเมืองหนาดานของอาณาจักรพระนครศรีอยุธยา เรือสินคาของตางชาติจะตองผานท้ังขาไปและขา
กลับเปนจุดสําหรับเก็บภาษีเปนดานแรก เรียกวา ขนอนบางกอก (Canen Bangkok) เรือและสําเภา
ทุกลําตองจอดทอดสมอแลวลงเรือเล็กเดินทางเขาตัวเมือง เพ่ือแจงใหนายดานทราบถึงจุดประสงคการ
เขามาวาเปนชาติใดบรรทุกสินคาประเภทใด มีใครบาง ทุกครั้งกอนเขากรุงศรีอยุธยา “บางกอก” จึง
เปนเมืองทาท่ีชาวตางชาติใหความสนใจและความสําคัญเปนอันมาก ตองการท่ีจะเขามามีอํานาจเหนือ
เพราะเปนเมืองท่ีตั้งอยูในทําเลท่ีเหมาะสม เปนศูนยกลางทามกลางเมืองทาและทาเรือตาง ๆ ในอาว
สยามและอาณาจักรจีนท่ีตางชาติตองการคาขายดวย เทาเทียมกับเมืองทาสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีเปน
ศูนยกลางการคาของตะวันออกในสมัยนั้น เชน เมืองมะริด ศูนยกลางการคาบริเวณอาวเบงกอล ซึ่งก็
เปนเมืองทาสําคัญอีกเมืองหนึ่งของอาณาจักรสยาม“บางกอกเทากับเปนลูกกุญแจของประเทศสยาม
ฝายใต เปนทําเลอันสินคาท้ังหลายท้ังปวงตองมารวมอยูท้ังสิ้น เพราะเหตุวาบางกอกตั้งอยูใกลกับปาก
แมน้ําเจาพระยา เปนเมืองซึ่งอาจแขงกับบาตาเวียได”24

เมืองธนบุรี หรือท่ีชาวตางประเทศท่ีเขามาติดตอในสมัยกรุงศรีอยุธยานิยมเรียกในชื่อเดิม
วาเมือง บางกอก ไดมีขอสันนิษฐานวาอาจมาจากการท่ีแมน้ําเจาพระยาคดเค้ียวไปมา บางแหงมีสภาพ
เปนเกาะเปนโคก จึงเรียกกันวา "บางเกาะ" หรือ "บางโคก" หรือไมก็เปนเพราะบริเวณนี้มีตนมะกอก
อยูมากจึงเรียกวา "บางมะกอก" บางก็สันนิษฐานวา "บางมะกอก"มาจากวัดอรุณ ซึ่งเปนชื่อเดิมของวัด
ดังกลาวตอมากรอนคําลงจึงเหลือแตคําวาบางกอก ดังปรากฏในเอกสารตางๆ ดังนี้

23ไพโรจน เกษแมนกิจ, ผูแปล, บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับนานา
ประเทศในศตวรรษท่ี 17,เลม 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2512), 105-106.

24ประชุมพงศาวดาร เลม 16 (ภาค 27) (พระนคร คุรุสภา, 2508) , 86.
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สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และสมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดําราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานไวใน “สาสนสมเด็จ” วา คําวา บาง คือคลอง
ตัน ทําข้ึนเพ่ือชักน้ําในแมน้ําไปใชในท่ีทํากิน บางกอก ก็คงตองมีตนมะกอกอยูท่ีปากบาง25

“บางกอก”มีปรากฏในแผนท่ี และบันทึกของชาวตางประเทศท่ีเขามาติดตอกับ กรุง
ศรีอยุธยา  ในฐานะเมืองหนาดานสําคัญ ท่ีอยูระหวางกรุงศรีอยุธยากับทะเล  โดยสะกดวา Bangkok,
Bancoc, Bancok, Bankoc, Banckok,Bankoc, Banckock, Bangok, Bancocq, Bancock และ
นอกจากนี้ในแผนท่ีบางแผนก็เขียนคําวา “Siam” ไวตรงท่ีตั้ง “บางกอก” โดยเหนือคําวา “Siam”
ข้ึนไปแสดงตําแหนงท่ีตั้งของกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีการสะกดคําท่ีแตกตางกันออกไปเชนเดียวกันคือ
Judia,Juthia,Odiaa,Ajothia26สวนคําวา Bangkok ท่ีใชสะกดเปนชื่อเมืองบางกอกหรือกรุง
รัตนโกสินทรนั้นนายขจร  สุขพานิช  ไดใหความเห็นวา“คําวาบางกอก เปนคําท่ีฝายสังฆราชผูใหญใน
คริสตศาสนาในกรุงศรีอยุธยาใชเขียนรายงานไปยังกรุงปารีส  และไดใชเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร  เม่ือคราวพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงพระอักษร  ก็ทรง
สะกดคํานี้วา Bangkok ตามอยางบาทหลวงฝรั่งเศส จึงไดใชเปนมาตรฐานตอมาจนปจจุบัน”27(แผนผัง
ที่ 15-16)

25สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,สาสน
สมเด็จเลม 15(กรุงเทพฯ:องคการคาคุรุสภา,2505), 53.

26พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร (กรุงเทพฯ : บวรสารการพิมพ, 2541),
108.

27เรื่องเดียวกัน, 109.
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แผนผังท่ี 15 แสดงลําน้ําเจาพระยาในสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณปพุทธศักราช 2296
เขียนโดยเดอ ลา แมร (de la Mare) วิศวกรชาวฝรั่งเศสระบุชื่อเมืองบางกอก
(Bangkoc)
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แผนผังท่ี 16 แสดงแมน้ําเจาพระยาจากกรุงศรีอยุธยาถึงบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา
เจาพระยา มีคําวา Bangkok Fortresse อาจหมายถึงปอมบางกอก และคําวา
de Bangkok นาจะหมายถึงเมืองบางกอก
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ความสําคัญทางดานยุทธศาสตรของบางกอกหรือธนบุรี มาปรากฏเดนชัดในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ พระองคโปรดเกลาฯ ใหนายทหารฝรั่งเศสเขามาสรางปอมคายแบบยุโรปข้ึนท้ังสองฝง
แมน้ํา โดยปอมฝงตะวันออกมีขนาดใหญกวาฝงตะวันตก มีชื่อเรียกวา “ปอมบางกอก” หรือ “ปอมวิ
ชาเยนทร” ระหวางปอมท้ังสองฝงมีโซใหญขึงขวางลําแมน้ําเพ่ือปองกันศัตรูสมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราชการติดตอสัมพันธไมตรีดานการทูตและการคากับชาวยุโรป ทําให “บางกอก” เปนท่ีรูจักอยาง
แพรหลายท้ังในดานเมืองทาทางการคาและเปนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญของกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏวา
เม่ือพระเจาหลุยสท่ี 14 ไดสงทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระนารายณมหาราชนั้น ในครั้งแรก
(พ.ศ. 2228) เปนการเจรจาใหสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงเขารีต ตกลงเรื่องสัมพันธมิตร และขอ
เมืองสงขลาใหฝรั่งเศสเพ่ือเปนฐานแขงขันการคากับอังกฤษและฮอลันดา ภายหลังฝรั่งเศสเปลี่ยน
เปาหมายเปนขอเมืองมะริดและ เมืองบางกอกแทน เนื่องจากเมืองบางกอกนั้นมีปอมปราการม่ันคงซึ่ง
ฝรั่งเศสสามารถไวใชควบคุมกิจการทางการเมืองในอยุธยา เพราะเมืองบางกอกอยูใกลอยุธยา28

การขุดคลองลัดแมน้ําเจาพระยาในสมัยกรุงศรีอยุธยาทําใหมีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน ดังนี้
1. เสนทางแมน้ําเจาพระยา สายเกาลดความสําคัญลงเพราะความคดโคง

ของลําน้ําทําใหเสียเวลาในการเดินทาง นานวันเขาก็ตื้นเขินแคบลงกลายเปนคลอง ตอมามีชื่อเรียก
คลองบางกอกนอย คลองบางกอกใหญ สืบมาทุกวันนี้

2. เกิดแมน้ําเจาพระยา สายใหม ตั้งแตปากคลองบางกอกนอย (บริเวณ
โรงพยาบาลศิริราช กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) จนถึงปากคลองบางกอกใหญ (บริเวณพระราชวัง
เดิมกรุงธนบุรีกับปากคลองตลาด)

3. ตําบลบางกอกถูกแบงออกเปน 2 ฝง คือ ตะวันออกและตะวันตก ดังเชน
ท่ีปรากฎในปจจุบัน

4. พัฒนาการของยาน “บางกอก”

หลักฐานเอกสารโบราณตางๆ ท่ีกลาวถึงพื้นท่ีบริเวณกรุงรัตนโกสินทรสมัยกอนการสรางกรุงแสดง
ถึงสภาพบานเมืองในอดีตและความสําคัญของบางกอก จากบันทึกของชาวตางชาติ

ลักษณะภูมิประเทศและความเปนอยูของชาวบางกอกกอนจะพัฒนาเปนกรุงรัตนโกสินทร
จัดวาเปนท่ีสนใจของชาวตางชาติท่ีเขามาทําการคากับกรุงศรีอยุธยา จึงปรากฏเปนบันทึกและ

28 ชาญวิทย  เกษตรศิริ, เรื่องของสองนคร(พระนคร : เรือนแกวการพิมพ,2524), 45-46
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จดหมายเหตุของชาวตางประเทศ บอกเลาสภาพบานเมือง ท้ังในดานเปนแหลงปลูกขาว แหลงผลไม
รสเลิศ  และในระยะตอมายังเปนแหลงสําคัญทางยุทธศาสตร ดังปรากฏเปนหลักฐานอยูในบันทึกของ
ชาวตางชาติท่ีเขามาติดตอกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้น อาทิ

บันทึกจดหมายเหตุประวัติศาสตรราชวงศหยวนใหม เลมท่ี 252
หลอหูอยูใตประเทศเซียนลงมา อาณาเขตติดริมทะเล คือทางทิศใตเปนอาวใหญมีแมน้ํา

ใหญสายหนึ่งไหลผานจากเชียงแสนลงมาหลอหู แลวไหลออกทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ
ประเทศ ประเทศนี้ ในฤดูรอนมีน้ําไหลทนจากอาวขุนเปนสีโคลน น้ําจะไหลเขาคลองเล็กคลองนอยท่ัว
พ้ืนท่ี จึงทํานาไดผลดีมาก ขาวราคาถูก”

จดหมายเหตุจีนนี้ เรียบเรียงในสมัยราชวงศหมิง โดย “เซียน” คือ อาณาจักรสุโขทัย
และ “หลอหู” คืออาณาจักรอยุธยา

บันทึกจดหมายเหตุของนายอาดัม เดนตัน(Adam Denton)
พอคาชาวอังกฤษท่ี ไดเขียนจดหมายถึงบริษัทอินเดียตะวันออกท่ีปตตานี เลาถึงการ

เดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยา เม่ือเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2165 วา
วันท่ี 17 ขาพเจาพรอมดวยลามชาวพ้ืนเมืองไดออกเดินทางลองเรือไปตามลําน้ําข้ึนไป

ทางเหนือประมาณ 20 ไมลจึงไดมาถึงเมืองท่ีมีชื่อวาบางกอก เจาเมืองบางกอกไดออกมาตอนรับคณะ
ของเราเปนอยางดี และไดกรุณาจัดหาเสบียงสัมภาระของกินของใชท่ีจําเปนมาใหดวย... ในการนี้เจา
เมืองไดจัดตึกสามชั้นใหเราอยู เปนตึกคอนขางใหญ ยาว 7 ฟาธอมและกวาง 5 ฟาธอม เปนท่ีท่ีนาอยู
และสะดวกสบายมาก

บันทึกจดหมายเหตุของนายยอช ไวต (George White)
เปนพอคาของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษท่ีเขามาทําการคา ณ กรุงศรีอยุธยา

เม่ือพุทธศักราช 2221 กลาววา“หมากนั้น มีท่ีสวนสําหรับเปนท่ีเพาะปลูกในระหวางเมืองนนทบุรีและ
ปากน้ําใกลเมืองบางกอก ในสวนเหลานี้ เก็บไดปหนึ่งประมาณ 25,000 หาบ
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บันทึกจดหมายเหตุของนายเดอลาลูแบร (Simon di la Loube’re)
เปนราชทูตของสมเด็จพระเจาหลุยสท่ี 14 แหงฝรั่งเศส เขามาพรอมนายเซเบเรตได

บันทึกไวในจดหมายเหตุลาลูแบร(Du Royaume de Siam) วา

ในเดือนตุลาคม กระแสลมพัดผานมาทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ ฝนก็
หยุดตกในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม สายลมพัดมาจากทิศเหนือ กวาดนาน้ํา
(ใหหมดเมฆ)และดูจะกระหน่ําลงทะเลอยางแรงถึงขนาดกวาดน้ําทวมแผนดินอยู
ใหลงทะเลไปไดภายในไมก่ีวัน ตอนนี้กระแสน้ําข้ึนลงไหลออนมาก ทําใหน้ํามีรส
จืดไปไดไกล(จากหนาเมืองบางกอก) ถึง 2 ลี้ หรือ 3 ลี้

สวนผลไมที่บางกอกนั้น มีอาณาบริเวณยาวไปตามชายฝงแมน้ํา โดย
ทวนข้ึนไปสูเมืองสยาม(หมายถึงกรุงศรีอยุธยา) ถึง 4 ลี้กระทั่งจรดตลาดขวัญ ทํา
ใหเมืองหลวงแหงนี้อุดมสมบูรณไปดวยผลาหาร ซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภคกัน
นักหนา หมายถึงผลไมนานาชนิดเปนอันมาก29

บันทึกจดหมายเหตุของบาทหลวงตาชารด
เปนบาทหลวงท่ีบันทึกไวในจดหมายเหตุการณเดินทางครั้งท่ี 2 ซึ่งเขามาในแผนดิน

สมเด็จพระนารายณมหาราช เม่ือพุทธศักราช 2230-2231 กลาววา“...และโดยท่ีบางกอกเปนเมือง
สวนของประเทศสยาม ซึ่งมีผลไมรสเยี่ยมท่ัวราชอาณาจักรมารวมกันอยูอยางอุดมสมบูรณ เขาจึง
นํามาใหเปนของกํานัลแกเราเขงหนึ่ง”30(ภาพท่ี 85)

29ซีมอง เดอ ลาลูแบร, จดหมายเหตุลาลูแบร ราชอาณาจักรสยาม.
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศรีปญญา, 2548), 28.

30กรมศิลปากร, จดหมายเหตุการเดินทางครั้งท่ี 2 ของบาทหลวงตาชารด ค.ศ.
1687–1688. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2519), 16.
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ภาพท่ี 85 ตลาดขายผลไมของเมืองบางกอก ในแผนภาพโปสการด สมัยรัชกาลท่ี ๗
(ราว พ.ศ. 2475-2477)

เอกสารตางชาติ แสดงความสําคัญของเมือง“บางกอก”ในฐานะเปนเมืองยุทธศาสตร

เมืองบางกอกเปนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรมาโดยตลอดนับแตแรกสรางในสมัยกรุงศรี
อยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตโกสินทร โดยท่ีตั้งของเมืองบางกอกนั้นเปนหัวโคงเลี้ยวของแมน้ํา ในตน
แผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช จึงไดมีการเล็งเห็นความสําคัญของบางกอกข้ึนอีกประการหนึ่ง
วานอกจากมีความสําคัญในฐานะเมืองดานทางการคาแลว ชัยภูมิของเมืองยังมีความสําคัญทาง
ยุทธศาสตรอีกดวยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาไดบันทึกไววา สมเด็จพระนารายณมหาราชโปรด
ใหเจาพระยาวิไชเยนทรสรางปอมข้ึนท่ีเมืองบางกอกไวท้ังสองฟาก และทําสายโซใหญขึงขวางน้ําตลอด
ถึงกันท้ังสองฟาก สําหรับปองกันศัตรูท่ีจะมาทางทะเล เปนแมกองสรางปอมบางกอก หรือในพระราช
พงศาวดารบางฉบับเรียกปอมเมืองธนบุรีบาง ปอมวิไชเยนทรบาง

ปอมเมืองบางกอกท่ีเจาพระยาวิไชยเยนทรสรางข้ึน มีลักษณะเปนปอมอิฐสี่เหลี่ยมมีสายโซขึง
ขวางแมน้ําระหวางปอม มีคนเชื้อชาติแขกบาง เชื้อชาติโปรตุเกสบางเปนผูบังคับการปอมมีทหารอาสา
ตางชาติและทหารไทยรวมกันอยูประจําปอมประมาณ 400 คน และในคราวเกิดกบฏมักกะสันฝาย
กบฏพยายามนําเรือหนีมาถึงบางกอกก็ติดโซดังกลาว จึงถูกจับกุมไดท้ังหมดในรัชสมัยสมเด็จพระ
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นารายณมหาราช กรุงศรีอยุธยามีการติดตอกับประเทศตะวันตกอยางกวางขวาง ท้ังในทางการทูตและ
การคาขาย โดยเฉพาะกับฝรั่งเศส ท่ีสังฆราชเดอลามอตต ลัมแบรต สังฆราชแหงเบรีธ(Monseigneur
de la Motte Lambert, eveque de berythe)ไดเดินทางเขามาถึงกรุงศรีอยุธยาและไดรับอนุญาต
ใหทําการสอนศาสนาในราชอาณาจักรไทยได จากนั้นบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสโดยความ
สนับสนุนของรัฐบาลก็ไดขยายการคาเขามายังราชอาณาจักรไทย โดยสงนายบูโร เดลังค(Boureau
Deslandes) มาเปนผูจัดตั้งเม่ือปพุทธศักราช 2223 จึงใหทําการบันทึกเก่ียวกับกรุงศรีอยุธยาและ
ดินแดนตางๆ ของราชอาณาจักรไทยรวมท้ังเมืองบางกอกของชาวฝรั่งเศส

บันทึกจดหมายเหตุของนายบูโร เดลังค(Boureau Deslandes)
ไดบันทึกถึงความสําคัญของบางกอกในรายงานถึงบริษัทอินเดียตะวันออกของฝรั่งเศสป

พุทธศักราช 2223

พวกฮอลันดาพยายามจะทําการอยู 2 อยาง คือ อยางหนึ่งจะคิดเอาเมืองบันตํา
อีกอยางหนึ่งคิดจะเอาปอมที่บางกอก (ปอมนี้อยูริมแมน้ําหางจากปากน้ําประมาณ 10 ไมล)
เพื่อจะไดเปนใหญในทะเลฝายใต ความคิดนี้อาจจะเปนการจริงได แมวาพวกฮอลันดายึด
บางกอกไวไดแลว ก็จะเปนใหญมีอํานาจสิทธิ์ขาดในทะเลแถบนี้ เพราะทาเรือที่สําคัญอยูใน
เวลานี้ ก็เหลือแตบางกอกแหงเดียวเทานั้น

บันทึกจดมหายเหตุของนายลานิแอร (Lanier)
นักประวัติศาสตรฝรั่งเศส ไดเขียนไวในหนังสือ Relations de la France et du

Royaume de Siam de 1662 a1703(ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 27 เรื่องไทยกับฝรั่งเศสเปนไมตรีกัน
ครั้งแผนดินสมเด็จพระนารายณ) วา

ทางฝายบริษัทฝร่ังเศสก็รูดีวา  บางกอกนั้นเปนแหงที่สําคัญเพราะบางกอกเปน
ทําเลทามกลางระหวางอาวสยาม ทาเรือตางๆ ในพระราชอาณาเขตสยามและทาเรือในประเทศ
จีนแลว แตเมืองมะริดนั้นบริษัทก็อยากไดเหมือนกัน เพราะเปนทําเลอันเหมาะสําหรับการคา
ขายในอาวเบงกอล
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ทั้งบางกอกและมะริด ถาไดสรางปอมอยางดี และมีทหารรักษาแข็งแรงมีทาจอด
เรืออยางมั่นคง และสรางโรงเก็บของใหญๆ ไวหลายหลัง ก็คงจะทําใหสินคาทั้งปวงในฝายอินเดีย
และแหลมมลายูมารวมอยูที่นี่ทั้งหมด เมื่อบางกอกและมะริดไดจัดอยางวานี้ไดแลว ก็เปนทาง
ปองกันมิใหเรือฮอลันดา อังกฤษ  และโปรตุเกส มาสูในการคาขายไดตั้งแตฝงคอรอมันเดล
ตลอดไปถึงเมืองญี่ปุนทีเดียว...

ในประเทศสยาม มีทาเรือที่เปนทําเลเหมาะและมั่นคง หลายแหง  คือเมือง
ตะนาวศรี  เมืองมะริด  เมืองภูเก็ตทางอาวเบงกอล ตรงกับที่ตั้งคาขายของฝร่ังเศสที่ฝงคอรอมัน
เดล เมืองสงขลา  เมืองนครศรีธรรมราช  เมืองเพชรบุรี  ก็อยูทางอาวสยาม และบางกอกซึ่ง
เทากับเปนลูกกุญแจของประเทศสยามฝายใต  ก็เปนทําเลอันสินคาทั้งปวงตองมาอยูรวมกัน
ทั้งสิ้น  เพราะเหตุวาบางกอกตั้งอยูใกลปากน้ําเจาพระยาเปนเมืองซึ่งอาจแขงกับบาตาเวียได

พระราชสาสนของสมเด็จพระนารายณมหาราช
ท่ีทรงมีพระอักษรไปถวายสมเด็จพระเจาหลุยสท่ี 14 เม่ือพุทธศักราช 2231ไดทรงย้ํา

ความสําคัญของเมืองบางกอกวา“หมอมฉัน ไดมอบเมืองดานอันมีความสําคัญท่ีสุด พรอมดวยกําลัง
ทหารราชอาณาจักรของหมอมฉัน ตรงจุดท่ีอริราชศัตรูจะรุกล้ําเขามาย่ํายีไวแกกองทหารของฝาพระ
บาท ซึ่งหมอมฉันสงไปพิทักษรักษา”

การเจริญทางพระราชไมตรีระหวางไทยกับฝรั่งเศสจึงไดเริ่มตนข้ึนในปพุทธศักราช 2228
สมเด็จพระเจาหลุยสท่ี 14 ไดทรงแตงตั้งใหนายเชอวาลิเอร เดอโชมองตเปนราชทูต และบาทหลวง
เดอชัวซี(L’abbe de Choisy) เปนอุปทูต ตอมาไดมีการปรึกษาหารือระหวางไทยกับฝรั่งเศสในการท่ี
จะสรางปอมใหมท่ีบางกอกใหใหญโต จึงไดใหเรือเอกเดอฟอรแบง(Claude de Forbin) และนายชาง
เดอลามาร(de LaMare) ควบคุมการสรางปอมท่ีบางกอกและทําแผนท่ี  ตอมาเรือเอกเดอฟอรแบง
ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนออกพระศักดิ์สงคราม มีตําแหนงเปนผูบังคับปอมและเปนเจาเมือง
บางกอกดวยในปพุทธศักราช 2230 สมเด็จพระเจาหลุยสท่ี 14 ทรงสงราชทูตมาเมืองไทยเปนชุดท่ี 2
มีนายเดอลาลูแบรเปนราชทูตพรอมดวยกองทหารฝรั่งเศสท่ีจะเขามาตั้งอยูในเมืองไทย มีนายพลเดส
ฟารซ (General Desfarges) เปนผูบังคับบัญชา กองทหารฝรั่งเศสนี้ไดข้ึนประจําอยูท่ีปอมบางกอกฝง
ตะวันออกซึ่งกําลังกอสราง (อยูระหวางวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และปากคลองตลาดในปจจุบัน)
ปอมเมืองบางกอกฝงตะวันออกนี้สรางเสร็จเม่ือเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2231 ขณะนั้นสมเด็จ
พระนารายณมหาราชใกลเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเพทราชาทรงควบคุมพระราชอํานาจไวได ไมโปรด
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ใหมีกองทหารฝรั่งเศสรวมกันอยูท่ีปอมบางกอกฝงตะวันออก  ทหารไทยยึดปอมบางกอกฝงตะวันตก
ตอมาเม่ือนายพลเดสฟารซและสมเด็จพระเพทราชาสามารถเจรจาสงบศึกกันได  กองทหารฝรั่งเศสก็
ยินยอมถอนตัวออกไปจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิง

จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส
ในประชุมพงศาวดารภาคท่ี 35 จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งเขามาครั้ง

สมัยรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดบันทึกไววา

ทหารฝร่ังเศส...ไดระเบิดปนใหญในปอมฝงตะวันตก 13 กระบอก และปนกระบอก
ใดระเบิดไมได ก็เจาะรูเสียทุกกระบอก  แลวขนอาวุธลูกกระสุนดินดําซึ่งอยูในปอมนี้  ยายไปอยู
ปอมฝงโนน(ฝงตะวันออก) พอพวกฝร่ังเศสออกจากปอมแลวพวกไทยก็เขาไปยึดปอมไว

พอนายพลเดสฟารซเห็นวาไทยเขาไปอยูในปอมแลว ก็ไดสั่งกองทหารฝร่ังเศสใหไป
ตีเอาปอมคืนมาจากไทย กองทหารไทยและฝร่ังเศสไดสูรบกันชานาน  ทหารฝร่ังเศสสูไมไดจึงได
ถอยเขาไปอยูในปอมฝงตะวันออก  และไดกระทําการรายตางๆ เปนอันมาก ฝายพระเจากรุงสยาม
ทรงราชดําริวา  พระเจากรุงฝร่ังเศสคงไมทรงทราบวานายพลกับกองทหารไดทําการอยางไร  ทรง
เห็นวาถาจะใหกองทหารไทยทําการสูรบโดยเต็มฝมือ  ก็จะเกิดการบาดหมางในพระราชไมตรี  จึง
เปนแตมีพระราชโองการสั่งใหทําปอมเล็กๆ และคูรอบปอมใหญ และใหทหารรักษาไวใหมั่นคง  ทั้ง
ทางบกและทางเรือ  และใหคอยปองกันอยาใหพวกฝร่ังเศสออกจากปอมได....31(แผนผังท่ี 17-18)

31 ราชบัณฑิตยสภา, ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 35 เรื่องจดหมายเหตุของคณะ
บาดหลวงฝรั่งเศสซ่ึงเขามาตั้งครั้งแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ภาค 2. (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพโสภณพิพรรฒธนากร), 2469, 187.
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แผนผังท่ี 17 ปอมเมืองธนบุรี ครั้งรบฝรั่งเศส ตนแผนดินสมเด็จพระเพทราชา
เม่ือ พ.ศ.2230 มองซิเออรวอลลันด เดสเวอรเกนส นายทหารฝรั่งเศส
ท่ีรักษาปอมคราวนั้นไดทําไว

A ปอมท่ีฝรั่งเศสรักษาสูไทย
B ปอมวิไชยประสิทธิ์ ซึ่งฝรั่งเศสทําลายปนใหญ เสีย

แลวท้ิงไปรวมอยูท่ีปอม
C บรรดาคายท่ีไทยตั้งลอมฝรั่งเศส
D ทางปนใหญท่ีฝรั่งเศสยิงเรือกําปนหลวงอันเปนเหตุ

ใหรบกันข้ึน
E โรงทหารฝรั่งเศส
F ท่ีพักนายทหารฝรั่งเศส
G โรงเก็บเสบียงอาหารของฝรั่งเศส
H ท่ีอยูนายทหารผูใหญฝรั่งเศส

I โรงสวดของฝรั่งเศส
L แนวคายซึ่งฝรั่งเศสรื้อเสียเม่ือทําการตอสูไทย
M แนวกําแพงเมืองธนบุรี
N วัดเลียบ (คือวัดราชบูรณะ)
O ศาลากลางเมืองธนบุรี
P ตึกดิน
Q คายไทยทําข้ึนตั้งปนใหญ ๑ กระบอก หนัก ๒๐๐
R หอคอยไทยปลูกข้ึนบนปอม B เพ่ือสั่งเกตการรบ
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แผนผังท่ี 18 เมืองบางกอก จากบันทึกของลาลูแบรทําข้ึนเม่ือ  พ.ศ. 2230 แนวสี่เหลี่ยมดานซาย
คือ กําแพงเมืองธนบุรสีวนดานขวา คือ ปอมบางกอกฝงตะวันออก
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ประวัติศาสตร โบราณคดี ในสมัยธนบุรี
ในราวป พ.ศ. 2309 กอนเสียกรุงศรีอยุธยาวันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2309 ซึ่งตรงกับวัน

เสาร ข้ึน 4 คํ่าเดือนยี่ จุลศักราช 1128 ปจออัฐศก พระยาตากเห็นวากรุงศรีอยุธยาคงตองเสียทีแก
พมา จึงตัดสินใจรวมกับพระเชียงเงินหลวงพรหมเสนา หลวงพิชัยราชา หลวงราชเสนา ขุนอภัยภักดี
หม่ืนราชเสนาพรอมดวยทหารกลาราวกวา500 คนพระยาตากไดนําทหาร ตีฝาวงลอมของกองทัพพมา
ไปทางดานทิศตะวันออกของกรุงศรีอยุธยาดังมีปรากฎในพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ ความ
วา32

อนึ่ง..จ.ศ 1128 (พ.ศ.2309) ขณะเมื่อกรุงเทพมหานครยังมิไดเสียนั้น พระเจาอยูหัว
อันมีอภินิหารนับในเนื้อหนอพุทธางกูรเจาตรัสทราบพระญาณวา กรุงศรีอยุธยาจะเปนอันตราย
แตเหตุอธิบดีเมืองและราษฎรมิเปนธรรม จึงอุตสาหะดวยกําลังกรุณาแกสมณพราหมณาจารย
และกระบวนพุทธศาสนาจะเสื่อมสูญอีก จึงชุมนุมพรรคพวกพลทหารไทยจีนประมาณ 500 คน
เศษ สรรพดวยเคร่ืองสาตราวุธตาง ๆ และประกอยดวยทหารผูใหญ นั้น พระเชียงเงิน หลวง
พรหมเสนา หลวงพิชัยราชา หลวงราชเสนา ชุนอภัยภักดี หมื่นราชเสนหา แลวยกออกไปตั้ง  ณ
วัดพิชัยอันเปนที่มงคลมหาสถาน ดวยเดชพระบรมโพธิสมภาร เทพดาเจาอภิบาลรักษา
พระพุทธศาสนาซองสาธุการบันดาลไหววรษาการหาฝนตกลงมาเปนมหาพิชัยฤกษ จําเดิมแต
นั้นมาจงใหยกพลพยุหกองทัพออกจากวัดพิชัย ฝากองทัพพมาออกมาเปนเพลาย้ําฆองยามวัน
เสารดั้บกันกับพมาเปนสามารถพมามิอาจจะตอตานทานพระบารมีไดก็ถอยไป

เม่ือสิ้นฤดูมรสุม ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2310 เจาตากไดยกกองทัพเรือจากจันทบุรีเขามา
ทางปากแมน้ําเจาพระยา แลวเขาโจมตีขาศึกท่ีเมืองธนบุรี เม่ือเจาตากยึดเมืองธนบุรีและปราบนาย
ทองอินไดแลว จึงเคลื่อนทัพตอไปท่ีกรุงศรีอยุธยาเขายึดคายโพธิ์สามตน ปราบพมาจนราบคาบ
สามารถกอบกูกรุงศรีอยุธยากลับคืนมา เม่ือวันศุกร เดือน 12 ข้ึน 15 คํ่า จุลศักราช 1129 ปกุนนพศก
เวลาบายโมงเศษ ซึ่งตรงกับวันศุกรท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 เวลาประมาณ 13.00 น. ใชเวลา 7
เดือนหลังจากคราวเสียกรุงศรีอยุธยา

ภายหลังอาณาจักรอยุธยาอยุธยาลมสลาย บานเมืองไรศูนยอํานาจในการปกครอง เกิด
จลาจลท่ัวเมืองเนื่องจากมีผูตั้งตนเปน "ชุมนุม" หรือ "กก" มากมายมีท้ังท่ีรวมกลุมเพ่ือปองกันตนเอง
ปลนสดมภ และหวังจะเปนใหญเปนกษัตริยปกครองเมือง พระยาตากตองรวบรวมกําลังพล
ปราบปรามชุมนุมเล็ก ๆ ในทองท่ีภาคกลางตางพากันยอมรับในพระราชอํานาจของพระองค แตยังคง

32 ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 65,พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ
(เจิม), (พระนคร : กรมศิลปากร, 2506), 93.
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เหลือชุมชนขนาดใหญ เชน ชุมนุมเจาพิษณุโลก ชุมนุมเจาพิมาย ชุมนุมเจานครศรีธรรมราช และ
ชุมนุมเจาฝาง(แผนผังท่ี 19)

แผนผังท่ี 19 แสดงตําแหนงท่ีตั้งชุมนุมตางๆหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2
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เม่ือสิ้นสุดกรุงศรีอยุธยาในปพุทธศักราช 2310 สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงกอบกู
อิสรภาพข้ึนไดเปนผลสําเร็จในปเดียวกันนั้นเอง มีพระราชดําริวากรุงศรีอยุธยาเสียหายหนักยากท่ีจะ
ปฏิสังขรณใหกลับคืนไดประกอบกับทรงพระสุบินวาเจานายสมัยอยุธยาไมยินยอมใหมีการปฏิสังขรณ
กรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏแสดงไวใน พระราชพงศาวดารฉบับกรุงธนบุรี 33ความวา“…ครั้งรุงเชาจึงตรัส
เลาพระสุบินใหขุนนางท้ังปวงฟง แลวจึงดํารัสวา เราคิดสังเวชเห็นวาบานเมือง จะรางรกเปนปา จะมา
ชวยปฏิสังขรณบํารุงดีข้ึนดังเกา เม่ือเจาของเดิมทานยังหวงแหนอยูแลว เราชวนกันไปสรางเมืองธนบุรี
อยูเถิด...”ในเวลานั้นทองท่ีลุมน้ําภาคกลางตกอยูในสภาพจลาจล มีชุมนุม กลุม กก ซองโจร ตาง ๆ
มากมาย ยากแกการจัดการใหเสร็จสิ้นในระยะเวลาอันสั้น พระยาตากจึงนําไพรพลและพระบรมวงศา
นุวงศท่ีรอดชีวิต ลงไปพํานัก ตั้งหลักท่ีเมืองธนบุรี(บางกอก) เนื่องจากเปนเมืองดานสําคัญใกลทะเลมี
ปอมปราการ นับเปนชัยภูมิท่ีดีตอการสรางพระนครแหงใหมทรงทําพิธีปราบดาภิเษกข้ึนเปนกษัตริย
ในป พ.ศ. 2311 ทรงพระนามวา “สมเด็จพระบรมราชาท่ี 4 คนท่ัวไปเฉลิมนามพระองควา สมเด็จ
พระเจากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจาตากสิน ปรากฏความใน  พระราชพงศาวดารฉบับกรุงธนบุรี
วา34“ลุศักราช 1130 ปชวดสัมฤทธิศก จึงทาวพระยาขาราชการจีนไทย ผูใหญผูนอยท้ังปวงก็ปรึกษา
พรอมกัน อัญเชิญเสด็จเถลิงวัลยราชสมบัติเปนบรมกษัตริย ผานพิภพ ณ กรุงธนบุรีตั้งข้ึนเปนราชธานี
สืบไป”

มูลเหตุ ท่ีพระเจาตากสินมหาราชทรงเลือกสถาปนากรุ งธนบุรีแทนท่ีจะฟน ฟู
กรุงศรีอยุธยา สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ แสดงไวในหนังสือ ไทยรบพมาวาเปนเพราะ35

1. ปจจัยทางยุทธศาสตร เนื่องจากอยุธยามีขนาดใหญเกินกองกําลังขนาดเล็กของพระยา
ตากจะรักษาไวได ท้ังเปนสมรภูมิท่ียังไมสงบ ขาศึกสามารถยกทัพกลับมาประชิดเมืองไดสะดวกท้ังทาง
บกและทางน้ํา ผิดกับธนบุรีท่ีเปนเมืองขนาดยอม มีปอมปราการม่ันคงและอยูไมหางจากอยุธยามาก
นัก ท้ังยังอยูใกลทะเล ถาขาศึกไมมีกองทัพเรือมาดวยก็ยากจะตีเมืองสําเร็จ หรือถาพระยาตากรักษา
เมืองไวไมอยูก็ลาทัพออกทะเลกลับจันทบุรีไดงาย

33 แบบเรียนพงศาวดารพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี แผนดินสมเด็จพระบรมราชาท่ี
4 (พระเจาตากสิน) จุลศักราช 1128 ถึง 1144, (พระนคร : กรมตํารวจ กระทรวงธรรมการ, 2472),
39.

34 เรื่องเดียวกัน, 42.
35 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ไทยรบพมา(กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2520),

572.
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2. ปจจัยทางการเมือง ธนบุรีตั้งปดปากน้ําซึ่งเปนเสนทางติดตอระหวางตางประเทศกับ
หัวเมืองเหนือท้ังปวงเปนการปองกันไมใหเมืองตางๆ ซื้อหาอาวุธยุทธภัณฑจากตางประเทศไดโดยตรง
การควบคุมเสนทางน้ําในลักษณะนี้ก็มีมาตั้งแตสมัยอยุธยาแลว

3. ปจจัยทางเศรษฐกิจ เพราะตั้งอยู ในทําเลท่ีเหมาะสมตอการติดตอการคากับ
ตางประเทศ เรือสําเภาสามารถเขามาไดโดยงายอีกท้ังผืนดินยังอุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตรกรรมดวย

ตลอดรัชกาลสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ทรงติดพระราชภาระทางการสงครามการพัฒนา
บานเมืองเปนไปดวยความยากลําบากเพราะยังขาดท้ังเวลาและกําลังทรัพย ดวยเปนระยะท่ีไทยเพ่ิงจะ
ฟนตัวจากการสูญเสียราชธานีสมัยกรุงศรีอยุธยา และในตอนปลายรัชกาลไดเกิดจลาจลข้ึนในกรุง
ธนบุรี พระเจาแผนดินมีพระอัธยาศัยผิดปกติไปจากพระองคเดิม36 พระยาสรรคกับพวกถือโอกาสคิด
คบกันเปนกบฎ คุมพระองคสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีไปขังไว แลวตนเองออกวาราชการจึงเกิดการรบ
พุงกันระหวางฝายกบฎและฝายตอตาน ขณะนั้นสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกไปราชการทัพท่ี
ประเทศกัมพูชาทราบขาวการจลาจล รีบยกทัพกลับกรุงธนบุรีเพ่ือปราบจลาจล ภายหลังจากท่ีสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราชสวรรคต รวมระยะเวลาท่ีกรุงธนบุรีเปนราชธานี 15 ป พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษก ข้ึนเปนปฐมบรมกษัตริยแหงราชวงศจักรี และทรง
ยายราชธานีจากฝงตะวันตกมายังฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาทําใหพระราชวังกรุงธนบุรีวางลง
และไดกลายเปนท่ีประทับของพระบรมวงศานุวงศจนถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ไดพระราชทานใหกองทัพเรือ ใชเปนท่ีตั้งของโรงเรียนนายเรือ และภายหลังจากสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 ไดเปนท่ีตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือจนถึงปจจุบัน กรุงธนบุรีอดีตราชธานีก็กลายเปน
สวนหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร

การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
เม่ือเกิดเหตุจลาจลข้ึนในกรุงธนบุรี ในขณะนั้นเจาพระยามหากษัตริยศึกไปราชการทัพท่ีกัมพูชา

ไดยกทัพกลับมายังกรุงธนบุรี ทรงปราบปรามการจลาจลและทรงรับอัญเชิญของเสนาอํามาตยราษฎร
ท้ังหลาย เสด็จข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติเม่ือ วันเสาร  เดือน 5 ปขาล  จุลศักราช 1144 ตรงกับวันท่ี 6
เมษายน  พุทธศักราช 2325 เถลิงราชสมบัติข้ึนเปนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ปฐม
กษัตริยแหงราชวงศจักรี

36 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,พระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา, 344.
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ทรงมีพระราชดําริท่ียายท่ีตั้งพระนครหลวงไปทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา
เนื่องจากในขณะนั้น ภัยสงครามจากพมาขาศึกยังมีติดพันอยูตลอดเวลา กรุงธนบุรี มีกําแพงพระนคร
อยูสองฟากแมน้ํา มีลักษณะเปนเมืองอกแตก คือ มีแมน้ําอยูตรงกลางเชนเดียวกับเมืองพิษณุโลกจึง
เปนชัยภูมิท่ีไมม่ันคงในการปองกันขาศึก เพราะหากเกิดสงครามการลําเลียงอาหารอาวุธยุทธภัณฑ
ตลอดจนกําลังทหารพลเรือนท่ีจะใหชวยรบพุงผลัดเปลี่ยนเวรกันก็จะกระทําไมไดสะดวกเพราะตอง
ลําเลียงขามแมน้ําเจาพระยาซึ่งตอนกลาง มีลักษณะกวางและลึกทําสะพานขามไมสะดวก จึงยากท่ีจะ
รักษาเมืองใหม่ันคง ประกอบกับ ฝงตะวันตกหรือฝงขวาของแมน้ําเจาพระยานั้นแมจะเปนท่ีดอนแต
เปนทองคุง น้ําเซาะตลิ่งทรุดพัง อยูเสมอ  พระราชวังเดิมครั้งสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีก็ตั้งอยูระหวาง
วัดแจง (วัดอรุณราชวราราม) กับวัดทายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) ยากแกการขยายพระนครออกไป
ทางดานนั้นทรงมีพระราชดําริวา ฟากตะวันออกของกรุงธนบุรีมีชัยภูมิดีกวาตะวันตก เพราะมีลําน้ํา
เปนขอบเขตอยูกวาครึ่ง หากขาศึกยกมาติดถึงชานพระนคร ก็จะตอสูปองกันไดงายกวาอยูขาง
ตะวันตก จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางกรุงรัตนโกสินทรข้ึนทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาใหเปนราช
ธานีแหงใหมแสดงใหเห็นเจตนารมยทางการเมืองของพระองค โดยนําเหตุผลทางดานยุทธศาสตรและ
การขยายความเจริญของบานเมืองเพ่ือใหเปนตัวแทนทางดานรูปแบบของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาดัง
คํากลาววา “เหมือนเม่ือครั้งบานเมืองด”ี37

สรุปสาเหตุการยายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาตั้งท่ีกรุงรัตนโกสินทร

1. กรุงธนบุรีเปนเมืองท่ีมีการสรางปอมปราการเอาไวท้ังสองฝงแมน้ํา โดยเอาแมน้ําผา
กลาง (เรียกวาเมืองอกแตก) เหมือนเมืองพิษณุโลกมีประโยชนตรงท่ีอาจเอาเรือรบไวในเมือง เม่ือเวลา
ถูกขาศึกมาตั้งประชิดแตการรักษาเมืองคนขางในจะถายเทกําลังเขารบพุง  รักษาหนาท่ีไดไมทันทวงที
เพราะตองขามแมน้ํา แตแมน้ําเจาพระยาท้ังกวางและลึกจะทําสะพานขาม   ก็ไมไดทําใหยากแกการ
รักษาพระนครเวลาขาศึกบุก

2. กรุงธนบุรีอยูในทองคุงน้ํา ทําใหน้ํากัดเซาะตลิ่งพังไดงาย

3. บริเวณพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชคับแคบ มีวัดขนาบท้ังสอง
ขาง คือ วัดแจง (วัดอรุณราชวราราม) กับวัดทายตลาด (วัดโมฬีโลกยาราม) ทําใหยากแกการขยาย
พระราชวังใหกวางออกไป

37 เสาวภา ไพทยวัฒน “โลกทัศนของคนไทยสมัยตนรัตนโกสินทร” วารสาร
ประวัติศาสตร7, 1 (มกราคม-เมษายน 2525).
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ภาพท่ี 86 ภาพถายทางอากาศแสดงท่ีตั้งกรุงรัตนโกสินทรบนริมฝงตะวนัออกของแมน้ําเจาพระยา
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สรุปเหตุผลของการเลือกทําเลท่ีตั้งฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา

1. ทางฝงกรุงเทพฯเปนท่ีชัยภูมิเหมาะสมเพราะเปนหัวแหลมถาสรางเมืองแตเพียง ฟาก
เดียว จะไดแมน้ําใหญเปนคูเมืองท้ังดานตะวันตกและดานใต เพียงแตขุดคลองเปนคูเมืองแตดานเหนือ
และดานตะวันออกเทานั้น ถึงแมวาขาศึกจะเขามาโจมตีก็พอตอสูได

2. เนื่องดวยทางฝงตะวันออกนี้ พ้ืนท่ีนอกคูเมืองเดิมเปนพ้ืนท่ีลุมท่ีเกิดจากการตื้นเขิน
ของทะเล ขาศึกจะยกทัพมาทางนี้คงทําไดยาก ฉะนั้นการปองกันพระนครจะไดมุงปองกันเพียง ฝง
ตะวันตกแตเพียงดานเดียว

3. สภาพภูมิประเทศของกรุงเทพฯ เปนลักษณะดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา มีตะกอน
ทับถมเหมาะแกการเพาะปลูก ทํานา คือมีลักษณะเปนท่ีราบลุม ทุงนา ดังชื่นปรากฎ เปน ทุงสามเสน
ทุงพญาไท ทุงวัวลําพอง ทุงมหาเมฆ ฯลฯ เม่ือทําการขุดคูคลองทางฝงนี้เม่ือป 2316 ชุมชนในฟากนี้มี
ความหนาแนนข้ึน จากการท่ีพระยาราชาเศรษฐีและพวกชาวจีนมาตั้งหลักแหลง ยิ่งเปนการพัฒนา
ท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัยอยาสําคัญ นอกจากนี้การขุดท่ีสวนเดิมเปนทองนานอกคูเมืองเรียกวา “ทะเล
ตม” นั้น ยังเปนการปองกันศัตรูไดดีอีกดวย ดังท่ีตํานานวังเกาไดกลาวไว 38

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เสด็จข้ึนครองราชสมบัติวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ.
2325 ในการสรางพระนครฝงพระนครนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดฯ ให
สั่งการใหพระยาธรรมาธิกรณกับพระยาวิจิตรนาวี เปนแมกองคุมชางและไพรไปวัดกะท่ีดินเพ่ือสราง
พระนครใหมในวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2325 ทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมืองของพระนคร เม่ือวัน
อาทิตย เดือน 6 ข้ึน 10 คํ่า ย่ํารุงแลว9 บาท (54 นาที)ปขาล จ.ศ. 1144จัตวาศก ตรงกับวันท่ี 21
เมษายน พ.ศ. 2325เวลา 6.54 น.ทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกในวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.
2325เม่ือการสรางพระนคร พระบรมมหาราชวัง และพระราชวังบวรสถานมงคลเสร็จเรียบรอยแลว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตามแบบแผนโบราณราชประเพณี
ซึ่งมีรายละเอียดมากกวาท่ีไดทรงทําเม่ือแรกเสวยราชย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดการพระ
ราชพิธีนี้เม่ือจุลศักราช 1147 ปมะเส็ง สัปตศก ตรงกับพุทธศักราช 2328

พระราชพงศาวดาร กลาวถึงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดการสมโภชนพระนครเปนเวลา3
วัน ครั้นเสร็จการฉลองพระนครแลว จึงพระราชทานนามพระนครใหมใหตองกับนามพระพุทธรัตนปฏิ
มากร39 และดังท่ีปรากฎในพระราชนิพนธเรื่อง พระราชกรัณยานุสรณ ในพระบาทสมเด็จพระ

38 พิพัฒน  พงศรพีพร “พระอารามหลวงยุคตนรัตนโกสินทร”, วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร4-5,ฉบับพิเศษ (ธันวาคม 2523-2525 ): 144-164.

39 ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา, พระบรมราชจักรีวงศกับกรุงเทพมหานคร,(กรุงเทพฯ :
สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2530), 48.
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จุลจอมเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลท่ี5) แสดงถึงท่ีมาของชื่อกรุงรัตนโกสินทรฯนี้วา พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงเลาพระราชทานไวถึงเหตุท่ี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแกวมรกต องคนี้มาก
(ภาพท่ี 87-88)

“การถือน้ําในแผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกนั้นทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสมาก จึงไดทรงสถาปนาพระอารามใน
พระบรมมหาราชวัง แลวพระราชทานนามวา วัดพระศรีรัตนศาสดารามเชิญพระพุทธ
ปฏิมากรมาประดิษฐานไวบนบุษบกทองคํา ในพระอุโบสถแลวจึงพระราชทานนามพระ
นครใหมใหตองกับการนี้เปนศิริสําหรับพระนคร…”

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชจึงพระราชทานนามกรุง
รัตนโกสินทร ประสงคความวา “เปนท่ีเก็บรักษาไวขององคพระปฏมิากรพระองคนี”้ ดังความ
วา

....นามซึ่งวา รัตนโกสินทร นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวทานรับสั่งวาเพราะทานประสงคความวา เปนที่เก็บรักษาไวขององคพระมหา
มณีรัตน
ปฏิมากรพระองคนี้มากจึงยกไวเปนหลักพระนคร พระราชทานนามพระนครก็ใหตองกับ
พระนาม พระมหามณีรัตนปฏิมากรพระองคนี้ดวย เพราะฉะนั้นเมื่อถึงการพระราชพิธี
ถือน้ําพระพิพัฒนสัจจาอันใหญนี้  จึงไดโปรดใหขาราชการ มากระทําสัตยสาบาน แลว
รับน้ําพระพิพัฒนสัตยาเฉพาะพระพักตรพระมหามณีรัตนปฏิมากร...40

40 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,พระราชกรัณยานุสรณ,(กรุงเทพฯ: กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร, 2541), 17.
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ภาพท่ี 87 พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพท่ี 88 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สถานท่ีประดิษฐานพระแกวมรกต
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ภาพท่ี 89 ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครไดรับการปฏิสังขรณหลายครั้ง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ดํารัสสั่งใหพระยาธรรมาธิกรณกับพระ
ยาวิจิตรนาวี เปนแมกองชาง คุมชางและไพรยกเสาหลักเมือง เม่ือวันอาทิตยเดือนหกข้ึนสิบคํ่า ฤกษ
เวลาย่ํารุงแลว 54 นาทีท่ีทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสาหลักเมืองเดิมสราง
ดวยไมชัยพฤกษประดับดานนอกดวยไมแกนจันทนมียอดสวมลงบนเสาลงรักปดทองสําหรับบรรจุชะตา
เมือง(ภาพท่ี 89)

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชโปรดเกลาฯ พระราชทานนามพระนคร
ท่ีทรงตั้งข้ึนใหมนี้41 โดยเปลี่ยนแปลงจากครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งมีนามเดิมวา

“กรุงเทพมหานคร บวรทวารวดีศรีอยุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานี บุรีรมย”มา
เปน “กรุงรัตนโกสินทรอินท อโยธยา”ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว(รัชกาลท่ี

41 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับหอสมุดแหงชาติ, (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา,
2505), 7.
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3) ทรงแกนามพระนครเปน “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินท มหินทอยุธยา” ถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงเปลี่ยนคําวา “บวร” เปน “อมร” เปลี่ยนคํา
วา “มหินทอยุธยา” โดยวิธีการสนธิศัพทเปน“มหินทรายุธยา” และเติมสรอยนามตอท้ังเปลี่ยนการ
สะกดคํา “สินท” เปน “สินทร”อันเปนท่ีมาของชื่อเต็มของนามราชธานีแหงนี้วา....“กรุงเทพมหานคร
อมรรัตนโกสินทร มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย อุดมราชนิเวศมหาสถาน อมร
พิมานอวตารสถิต สักกทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ”์

มีคําอานถูกตองดังนี้

"กฺรุงเทบมะหานะคอน อะมอนรัดตะนะโกสิน มะหินทะรายุดทะยา มะหาดิหฺลกพบ นบ
พะรัดราดชะทานีบูรีรม อุดมราดชะนิเวดมะหาสะถาน อะมอนพิมานอะวะตานสะถิด สักกะทัดติยะวิด
สะนุกําปฺระสิด"42

แปลไดความหมาย ดังนี้วา

กรุงเทพมหานครพระนครอันกวางใหญดุจเทพนครอมรรัตนโกสินทร เปนท่ีสถิตของพระ
แกวมรกตมหินทรายุธยาเปนมหานครท่ีไมมีใครรบชนะไดมหาดิลกภพมีความงามอันม่ันคงและเจริญ
ยิ่งนพรัตนราชธานีบูรีรมยเปนเมืองหลวงท่ีบริบูรณดวยแกวเกาประการนารื่นรมยยิ่งอุดมราชนิเวศ
มหาสถาน มีพระราชนิเวศใหญโตมากมายอมรพิมานอวตารสถิตเปนวิมานเทพท่ีประทับของ
พระราชาผูอวตารลงมาสักกทัตติยะซึ่งทาวสักกเทวราชวิษณุกรรมประสิทธิ์พระราชทานใหพระ
วิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว43

ปจจุบัน นามเต็มของกรุงเทพฯ (กรุงรัตนโกสินทร) (Krung Thep Maha Nakhon หรือ
Bangkok Metropolitan)กินเน็สบุคจึงระบุวาเปนเมืองหลวงท่ีมีชื่อยาวท่ีสุดในโลก

ประวัติศาสตร ดานการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ
ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี 1-รัชกาลท่ี 3) ยังคงยึดระเบียบ

ประเพณีการปกครองบานเมืองซึ่งใชอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยา มาเปนแบบฉบับท่ีใชเปนหลักปฏิบัติกัน
ตอมาท้ังในสมัยกรุงธนบุรีและตอนตนแหงสมัยรัตนโกสินทรนี้ดวย เนื่องจากเม่ือครั้งท่ีกรุงศรีอยุธยาลม

42 จดหมายขาวราชบัณฑิตยสถาน 3, 31 (ธันวาคม 2536)
43 คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป,จดหมายเหตุการอนุรักษ

รัตนโกสินทร,5
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สลาย ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ ทําใหเอกสารตาง ๆ ของทางราชการสูญหายไปมากมาย เม่ือพระเจากรุง
ธนบุรีทรงสถานปนา กรุงธนบุรี เปนราชธานี จึงยังทรงยึดแบบอยางระเบียบแบบแผนประเพณีตาง ๆ
จากครั้งในสมัยอยุธยา44 โดยอาศัยขอมูลจากคําบอกเลาของขาราชการผูใหญสมัยอยุธยาท่ียังมีชีวิตอยู
ไดแก เจาพระยาเพชรพิชัย (ซึ่งตอมาสมัยกรุงรัตนโกสินทรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
ไดโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนประธานถวายระเบียบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นอยูดวยผูหนึ่ง)

การปกครอง ท่ียึ ดมาตั้ งแตครั้ งกรุ งศรี อยุ ธยา  ก็ คือ  การปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย  อันมีพระมหากษัตริยเปนผูทรงไวซึ่งอํานาจ ทรงเปนประมุขสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ รองลงมา ไดแก พระมหาอุปราชซึ่งเปนเจาวังหนาตําแหนง กรมพระราชวังบวร
สถานมงคล ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพระมหากษัตริยมักจะทรงสถาปนาพระอนุชาใหดํารง
ตําแหนงมหาอุปราช เชน ในรัชกาลท่ี 1 และรัชกาล ท่ี 2 ทางดานการบริหารการปกครองได
ดําเนินการเชนเดียวกับสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยตําแหนงบังคับบัญชาในดานการปกครองสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน แยกออกเปนทหารฝายหนึ่งและพลเรือนฝายหนึ่ง ในตําแหนงสมุหพระกลาโหม
และสมุหนายก ถือเปนตําแหนงอัครมหาเสนาธิบดีเสมอกัน คือ เปนท่ีทรงปรึกษาราชการแผนดิน
แบงเปน  อัครมหาเสนาบดีฝายทหาร เจาพระยามหาเสนาท่ีสมุหพระกลาโหม (ใชตราคชสีหประจํา
ตําแหนง) สําหรับอัครมหาเสนบดีฝายพลเรือนนั้นมีตําแหนงสมุหนายกหรือสมุหนายกมหาดไทยเปน
ผูดูแลปกครองโดยท่ัวไป (ใชตราราชสีหประจําตําแหนง)

ในดานการปองกันประเทศใหถือเอาหลักการทหารเปนสําคัญ ขาราชการพลเรือนนั้นก็ให
ไดรับการอบรมและอยูในระเบียบบังคับบัญชาแบบเดียวกันกับขาราชการทหารยามบานเมืองมี
สงครามก็ใชขาราชการท้ังทหารและพลเรือนออกศึกไดเชนกันโดยใหสมุหนายกมหาดไทย มีหนาท่ี
บังคับบัญชาการหัวเมืองฝายเหนือท้ังปวง สวนสมุหพระกลาโหมมีหนาท่ีบังคับบัญชาหัวเมืองปกษใต
ท้ังปวงและกิจการท่ัวไปทางราชการทหารบกทหารเรือ ตําแหนงรองลงมาจากอัครมหาเสนาธิบดีท้ัง
สองนั้น ยังมีอีก 4 ตําแหนง รวมเรียกวา เสนาบดีจตุสดมภ ประกอบดวย เสนาบดีกรมเมือง หรือ กรม
เวียง เสนาบดีกรมวัง เสนาบดีกรมพระคลัง และเสนาบดีกรมวัง

เสนาบดีกรมเมืองหรือกรมเวียง (ใชตราพระยมทรงสิงหประจําตําแหนง) มีหนาท่ีบังคับ
บัญชาดูแลรักษาความปลอดภัย ในพระราชอาณาจักร

44 คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร,ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทรเลม 1(รัชกาลท่ี 1-
รัชกาลท่ี 3 พ.ศ. 2325-พ.ศ. 2394) (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุง
รัตนโกสินทร 200 ป, 2525), 84.
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เสนาบดีกรมวัง (ใชตราเทพยดาทรงพระนนทิการ (พระโค)ประจําตําแหนง มีหนาท่ีบังคับ
บัญชาราชการภายในพระบรมมหาราชวัง และพิจารณาคดีแพง

เสนาบดีกรมพระคลัง (ใชตราบัวแกวประจําตําแหนง) เปนพนักงานรับจายและเก็บรักษา
พระราชทรัพยท่ีไดจากสวยอากร และมีหนาท่ีบังคับบัญชากรมทาหรือการคาขายเก่ียวของดวยชาว
ตางประเทศ และกรมพระคลังตาง ๆ เชน กรมพระคลังสินคา กรมทานี้ตอมาแยกเปนกรมทาขวา เปน
เจาทาเรือแขกฝง กรมทาซายเปนเจาทาเรือจีน ถึงรัชกาลท่ี 2 การคาขายกับตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน
เสนาบดีกรมพระคลังจึงตองมาวาการตางประเทศ (ในกรมทา) ดวย

เสนาบดีกรมนา (ใชตราพระพิรุณทรงนาคประจําตําแหนง)45 มีหนาท่ีบังคับบัญชาเก่ียว
แกการไรนาท้ังปวง

การปกครองสวนกลางประกอบดวยอัครมหาเสนาบดีสําคัญ2 ตําแหนง คือ
ฝายทหาร มีสมุหพระกลาโหม เปนหัวหนา มีราชทินนามวา "เจาพระยามหาเสนา" ใชตราคชสีห
เปนตราประจําตําแหนง มีหนาท่ีบังคับบัญชาหัวเมืองปกษใต หัวเมืองมลายู และกิจการท่ัวไปเก่ียวกับ
ทหาร
ฝายพลเรือน มีสมุหนายก เปนหัวหนา มีราชทินนามวา “เจาพระยาจักรีศรีองครักษ" ใชตราราชสีห
เปนตราประจําตําแหนง  มีหนาท่ีบังคับบัญชาหัวเมืองฝายเหนือ อีสาน ลานนาไทย และหัวเมืองลาว
ซึ่งเปนประเทศราช

นอกจากตําแหนงอัครมหาเสนาบดีท้ัง 2 ตําแหนงแลว ยังมีตําแหนงรองลงมาอีก คือ
จตุสดมภ อีก 4 ตําแหนง คือ

1นครบาล (กรมเวียง) มีราชทินนามวา "พระยายมราช" ใชตราพญายมทรงสิงห เปนตรา
ประจําตําแหนง มีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยและตัดสินคดีความในเขตพระนคร

2 ธรรมาธิกรณ (กรมวัง) มีราชทินนามวา "พระยาธรรมาธิบดี" หรือ "พระยาธรรมาธิ
กรณ" ใชตราเทพยดาทรงพระนนทิการ (พระโค) เปนตราประจําตําแหนง มีหนาท่ีจัดพระราชพิธี
ท้ังหมดของราชสํานัก และพิพากษาคดีตางๆ ท่ีเก่ียวกับผูคนภายในพระราชวัง

3 โกษาธิบดี (กรมคลัง) หรือกรมทา มีราชทินนามวา "เจาพระยาพระคลัง" ใชตราบัว
แกวเปนตราประจําตําแหนง  กรมทานี้แบงออกเปนกรมทาขวา ซึ่งมีหนาท่ีดุแลการคากับอินเดียและ
ชาติตะวันตก และกรมทาซายมีหนาท่ีดูแลการคากับจีน

45 พระยาอนุมานราชธน,พระราชลัญจกรและตราประจําตําแหนง (พระนคร: กรม
ศิลปากร, 2512), 20.
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4 เกษตราธิการ (กรมนา) มีราชทินนามวา "พระยาพลเทพ" ใชตราพระพิรุณทรงนาค
เปนตราประจําตําแหนงมีหนาท่ีดูแลเรือกสวนไรนา เก็บภาษีขาวเพ่ือเปนเสบียง นอกจากนี้ ยังทํา
หนาท่ีซื้อขาวไวในฉางหลวงและพิจารณาคดีเก่ียวกับเรื่องนาและสัตวพาหนะ

อัครเสนาบดีและเสนาบดีท้ัง 6 ตําแหนงนี้ หากในเวลาราชการศึกสงครามก็ตองทําหนาท่ี
เปนแมทัพนายกองคุมกองทัพออกตอสูในสงคราม เหมือน ๆ กัน และหากเปนเวลาปรกติก็มีหนาท่ี
ปฏิบัติราชการตามท่ีกําหนดไวขางตน เม่ือมีราชการใดท่ีตองปรึกษาหารือกัน ก็ตองปรึกษากันในท่ี
ประชุมเสนาบดี ซึ่งมีพระมหากษัตริยหรือผูสําเร็จราชการแผนดินเปนประธาน การประชุมดังนี้เรียก
กันวา ลูกขุน ณ ศาลา คําท่ีปรึกษาตกลงกันในท่ีประชุมแลว เรียกวา “คําลูกขุนปรึกษา”46

ในสมัยรัชกาลท่ี 2 ทรงเพ่ิมตําแหนง “ผูกํากับราชการ” ทําหนาท่ีท่ีปรึกษาราชการ
แผนดินในหนาท่ีตาง ๆ กันเหนือเสนาบดีเจากระทรวงอีกทีหนึ่ง ท้ังนี้เพราะขณะนั้นเจานายท่ีเจริญ
พระชนมายุและความสามารถมีหลายพระองค จึงทรงพระราชดําริใหมีหนาท่ีประจําราชการอยางใด
เสียบางใหปรากฎเกียรติยศและเปนประโยชนแกราชการแผนดิน จึงทรงเลือกเจานายท่ีทรงไววางพระ
ราชหฤทัยในความสามารถใหไปชวยควบคุมดูแลราชการกระทรวงตาง ๆ ข้ึนในลักษณะเปนท่ีปรึกษา
ของเสนาบดีหรือผูท่ีเปนหัวหนาในกระทรวงทบวงกรมนั้น ๆ แลวจึงนําความข้ึนกราบบังคมทูล สวน
การจะพระราชทานกระแสพระราชดําริ ก็ทรงปรึกษาเจานายผูกํากับกระทรวงนั้นดวย

การปกครองในสวนภูมิภาคโปรดฯ ใหมีการจัดระเบียบการปกครองในสวนหัวเมือง ดังนี้
1. หัวเมืองปกษใต ฝายตะวันตก สมุหพระกลาโหม ดูแลปกครอง รวม 20 เมือง คือ

สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ไชยา หลังสวน ชุมพร ปะทิว คลองวาน กุย ปราณ ตะนาวศรึ มะริด
กระ ตะก่ัวปา ตะก่ัวทุง พังงา ถลาง กาญจนบุรี ไทรโยค เพชรบุรี

2.ใหกรมทา (ในกรมพระคลัง ) ปกครอง 9 เมือง คือ นนทบุรี  สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม สาครบุรี ชลบุรี บางละมุง ระยอง จันทบุรี ตราด คือ หัวเมืองริมแมน้ําและทะเลสวน
ใหญอยูทางชายทะเลภาคตะวันออก มีเรือไปมาคาขายมาก

3. ใหสมุหนายกมหาดไทย ดูแลหัวเมืองฝายเหนือ หัวเมืองท้ังหมดเหลานี้แบงออกเปน
หัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอก

3.1 หัวเมืองชั้นในเปนหนวยปกครองท่ีอยูไมไกลเมืองหลวง ขาราชการผูใหญ
ของเมืองเหลานี้อยูในตําแหนงเจาเมืองหรือผูรั้ง เปนเพียงหัวเมืองจัตวา

46 คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร,ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทรเลม 1(รัชกาลท่ี 1-
รัชกาลท่ี 3 พ.ศ. 2325-พ.ศ. 2394), 88.
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3.2 หัวเมืองชั้นนอก จัดแบงเปนเมืองชั้นเอก ชั้นโท และชั้นตรี  ตามขนาดและ
ความสําคัญของเมือง แตละเมืองอาจมีเมืองเล็ก ๆ ข้ึนอยูในอาณาเขตของตน หัวเมืองชั้นนอกนี้
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งพระราชวงศ หรือขุนนางชั้นสูงออกไปเปนผูสําเร็จราชการเมือง มีอํานาจ
บังคับบัญชาสิทธิ์ขาดตางพระองคทุกอยาง มีกรมการเมือง พนักงานปกครองคลายคลึงกับในราชธานี
การปกครองสวนภูมิภาคนี้ยังแบงสวนออกเปนการปกครองทองท่ี โดยแบงเปนแขวง ตําบล และ
หมูบาน

การปกครองเมืองประเทศราช “ประเทศราช” หมายถึง แวนแควนท่ีมีประชาชนพลเมือง
เปนชนชาติอ่ืน มีกษัตริยปกครองตนเอง เพียงแตยอมถวายความสวามิภักดิ์ของพระเจากรุงสยาม โดย
มีเครื่องราชบรรณาการและดอกไมทองเงินมาถวายเปนประจําป ประเทศราชจึงมีสิทธิ์ปกครองตนเอง
เต็มท่ีข้ึนอยูตอไทยเพียงในนามเวนเสียแตทางประเทศนั้น ๆ จะมีความจลาจลวุนวายจึงจะโปรดฯ ให
ขาราชการผูใหญไทยเปนผูสําเร็จราชการไปอยูประจําดูแลความเรียบรอยในเมืองนั้น ๆ  เปนคราว ๆ  ไป

ในรัชกาลท่ี 1 พระบรมราชานุภาพแหงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและ
สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เปนท่ีเกรงขามของประเทศใกลเคียง ใน
สมัยนี้พระราชอาณาเขตของสยามแผออกไปกวางขวางยังประเทศตาง ๆ จึงปรากฎมีประเทศราช
ถวายความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริยไทย ดังนั้น ในรัชกาลท่ี 1 การปกครองประเทศราชเปนไป
อยางม่ันคงดวยเกรงพระบรมเดชานุภาพ แตในรัชกาลหลัง ๆ ประเทศราชเริ่มแยกตัวออกหาง และ
เสียไปอยางถาวรในภายหลังเมืองประเทศราชท่ีสําคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ไดแก

ทางเหนือ  มีหัวเมืองในแควนลานนาไทย  ซึ่งประกอบดวยเมืองเชียงใหม  ลําพูน ลําปาง
แพร  นาน  เชียงราย

ทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก  ทางดานลาว  มีเมืองหลวงพระบาง
เวียงจันทน  และจําปาศักดิ์ ทางดานเขมร  มีพระตะบองและเสียมราฐ ใหขุนนางไทยปกครองดูแล อีก
สวนหนึ่งใหเจานายเขมรปกครองเอง

ทางใต  ไดแก  มลายู เมืองไทรบุรี ปตตานี  กลันตัน ตรังกานู ผูปกครองเปนสุลตาน มียศ
เปนพระยา  เปนผูปกครองดูแลเอง  แตอยูภายใตการควบคุมดูแลของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนหัว
เมืองเอก ยกเวน ปตตานีและตรังกานู ใหสงขลาซึ่งเปนหัวเมืองเอกอีกเมืองหนึ่งของทางใตควบคุมดูแล
(แผนผังท่ี 20)
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แผนผังท่ี 20 แสดงอาณาจักรสมัยรัตนโกสินทรตอนตนกอนจะเสียดินแดนใหชาติตะวันตก
ในชวงวิกฤตการณ ร.ศ. 112
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โครงสรางของสังคมไทย
โครงสรางของสังคมมีความสัมพันธกับระบบการปกครอง และตามฐานะหนาท่ีของบุคคล

เนื่องดวยการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย อันมีพระมหากษัตริยเปนผูปกครองสูงสุด
รองลงมาไดแก ผูอยูในชั้นปกครองตาง ๆ จึงทําใหเกิด โครงสรางสังคมแบบ“ศักดินา” อันเปนพ้ืนฐาน
สําคัญของการจัดระบบของสังคมตามแบบท่ีสืบทอดกันมาตั้งแตสมัยอยุธยา ไดแก บุคคลประเภท
เจานาย ขุนนาง ไพร และทาส  โดยแบงสรรตําแหนงและมีดูแลรับผิดชอบไปตามหนาท่ี ท้ังนี้ก็เพ่ือให
เกิดความสะดวกในการดูแลปกครองรักษาพระราชอาณาจักรใหเขมแข็ง

การจัดตําแหนงจะลดหลั่นกันลงมาตั้งแตระดับเจานายซึ่งเปนผูสืบเชื้อสายใกลชิดกับ
พระมหากษัตริย โดยหากแบงตามยศของเจานาย มีสองประเภท คือ สกุลยศ กับอิสริยยศ สกุลยศ มี
3 ชั้น   คือ เจาฟา พระองคเจา และหมอมเจา สวนหมอมราชวงศและหมอมหลวงนั้นเพ่ิงมีข้ึน ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว47 สวนอิสริยยศของเจานายสูงสุด ก็คือ พระมหาอุปราช มี
ศักดินาสูงสุด 100,000 ไร รองลงมา “เจาทรงกรม” ศักดินา 11,000 ถึง 50,000 ไร เจาทรงแตละ
องคจะมีไพรและขาราชการของตนเอง ขาราชการท่ีเปนขุนนางจะมีอยางนอยสามคน คือ เจากรม
ปลัดกรม และสมุหบัญชี การแตงตั้งเจาทรงกรมนั้นเทากับเปนการมอบหมายใหเจานายดํารงตําแหนง
บางอยางและมอบคนกลุมหนึ่งใหเจานายปกครองดูแล แทนท่ีจะจัดตั้งเมืองใหปกครอง โดยเฉพาะพระ
มหาอุปราชซึ่งมักไดรับมอบหมายใหเปนแมทัพหนานั้นการมีกรมหมายถึงมีกองทหารท่ีสามารถเกณฑ
มาไดอยางรวดเร็วในยามเกิดศึกสงคราม สําหรับเจานายพระองคอ่ืนการไดทรงกรมก็เทากับได
ตําแหนงเกียรติยศ ความม่ังค่ังและมีอํานาจท่ีจะควบคุมไพรพลจํานวนหนึ่ง โดยไพรพลเปนฐานอํานาจ
ท่ีสําคัญในสมัยประเทศยังตองเตรียมความพรอมในยามศึกสงครามตลอดเวลา ดังนั้นจึงทําให
โครงสรางทางสังคมตั้งแตอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทรตอนตนนี้ การประเมินฐานะทางสังคมจึงอยูท่ีการมี
อํานาจควบคุมจํานวนไพรพลมากนอยเพียงใด เจานายยอมมีสิทธิ์พิเศษบางประการ เชน การพิจารณา
คดีของเจานายทําไดแตในศาลตามวังเทานั้น และจะนําเจานายไปขายเปนทาสไมได 48

โครงสรางของระบบ ศักดินาประกอบดวยขุนนาง คือ ขาราชการท่ีถือศักดินา 400 ไรข้ึน
ไป ถึง 10,000 ไร มีฐานะเปนมูลนายท่ีจะมีไพรไวในครอบครองได ขุนนางนั้นจะตองมีราชทินนาม
และบรรดาศักดิ์ประกอบกัน ขุนนางไดรับยกเวนจากการเกณฑแรงงานไปใช มีสิทธิพิเศษแตกตางจาก

47 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,เฉลิมพระยศเจานาย (พระนคร : โรงพิมพโสภณพิ
พรรฒธนาการ, 2472), 30

48 หมอมราชวงศ อคิน รพีพัฒน สังคมไทยในสมัยตนรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325-2416,
แปลโดย หมอมราชวงศ ประกายทอง สิริสุข และสุพรรณี สรุงบุญมี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ,
2521), 149.
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สามัญชนหลายอยาง เชน ไดรับอนุญาตใหผูอ่ืนข้ึนศาลแทนตนเองได และกอน พ.ศ. 2467 ขุนนาง
ไดรับยกเวนภาษีท่ีนา เปนตน สวนผูมีศักดินาต่ํากวา 400 ไร ลงไปนั้นเปนขาราชการชั้นประทวน
ไดรับการแตงตั้งจากขุนนางผูบังคับบัญชาของตนจึงไมมีสัญญาบัตร ขุนนางชั้นนี้มีจํานวนมากและไมมี
สิทธิพิเศษเหนือราษฎรสามัญอยางไรนัก มีภาระท่ีตองถูกเกณฑไปรับราชการ และตองเขาเวร
เชนเดียวกับเลขสมสังกัดโดยท่ัวไป เม่ือออกเวรแลวก็ทํามาหากินเชนเดียวกับราษฎรท่ัวไป49

ไพร คือ สามัญชนชาย (นอกจากภิกษุสงฆ) ทุกคนอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไปจนถึง 60 ป เปน
พลเมืองสวนใหญของประเทศมีความสําคัญมากในสังคมไทยมาตั้งแตสมัยอยุธยา มีกฎหมายบังคับให
ไพรตองข้ึนสังกัดกับมูลนาย แบงเปน “ไพรหลวง” คือ ไพรท่ีข้ึนตอพระมหากษัตริยจะตองถูกเกณฑ
แรงงานไปใชเปนเวลา 6 เดือนตอไป เรียกวา “เขาเดือนออกเดือน” มาจนถึงสมัยกรุงธนบุรี
พระมหากษัตริยจะทรงแจกจายไพรหลวงไปอยูในความปกครองดูแลของขุนนางกรมตางๆ ซึ่งมีฐานะ
เปนนาย หรือ มูลนาย จึงมี “ไพรสม” ข้ึนอยูกับนายของตนเอง ผูท่ีมีไพรสมมากไดแกชนชั้นเจานาย
ระดับพระมหาอุปราชหรือวังหนา ชายฉกรรจทุกคนจะตองข้ึนทะเบียนไวกับนาย จะเปนไพรหลวงหรือ
ไพรสมก็ไดหากผูใดยังไมมีทะเบียนและถูกจับไดจะตองข้ึนทะเบียนเปนไพรหลวงทันที ในสมัยกรุง
ธนบุรีเปนชวงท่ีไพรพลมีความสําคัญอยางยิ่งในการกูบานกูเมืองจึงไดมีพระราชกําหนดเม่ือ พ.ศ. 2317
ใหเริ่มมีการสกัเลขหมายหมูของไพรไวท่ีขอมือวาเปนไพรสังกัดนายกรมใด เมืองใด ไพรจึงมีคําเรียกอีก
อยางหนึ่งวา “เลก” หรือ “เลข” หมายถึงเลขหมายหมูท่ีพวกไพรสังกัดอยู50

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน ระบบไพรยังคงมีความสําคัญอยูเชนเดิม แตฐานะของไพรดีข้ึน
คือ ไดรับการผอนปรนใหทํางานนอยลง ในรัชกาลท่ี 1 ไพรหลวงไดเขารับราชการเพียงปละ 4 เดือน
และตอมาในรัชกาล ท่ี 2 ก็มีประกาศใหไพรหลวงเขารับราชการเพียงปละ 3 เดือนเทานั้น51 ท้ังนี้
เพราะการตองการไพรพลในการศึกสงครามไมมีความจําเปนเทากับในสมัยแรก ๆ

ความสัมพันธระหวางนายและไพร คือ สิทธิและหนาท่ีท่ีมีตอกัน โดยนายมีหนาท่ี
ปกครอง บังคับบัญชา ชวยเหลือและใหความคุมครองไพรของตน การรับราชการของไพรหลวงก็อยู
ภายใตการดูแลของขุนนางท่ีเปนนาย ไพรมีหนาท่ีสงสวยและรับใชนายของตน ขาราชการสมัยท่ียัง

49 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช , สงัคมสมัยอยุธยา ประวัติศาสตรและการเมือง
(กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2516), 60.

50 ขจร สุขพานิช,ฐานันดรไพร ประวัติศาสตรและการเมือง (พระนคร:โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2516), 52.

51 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี
2(พระนคร : องคการคาของคุรุสภา, 2526), 14.
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ไมไดรับเงินเดือนยังชีพไดดวยสวยและแรงงานของไพร52 ขุนนางใหความคุมครองไพรของตนในดาน
ตาง ๆ  เชน ในการพิจารณาคดีไพรท่ีตองโทษหรือขุนนางท่ีมีตําแหนงสําคัญ ๆ บางคนออกหนังสือ
ประทับยกเวนภาษีบางประการใหไพรของตน หรือใหอภิสิทธิ์อ่ืน ๆ ความสัมพันธระหวางนายกับไพร
จึงเปนไปในลักษณะของการอุปถัมภ53 ดังนั้น แมวาไพรจะเปนชนชั้นท่ีมีศักดินาต่ํา (มีไดตั้งแต 10-25
ไร)แตเม่ือไดสังกัดอยูกับมูลนายแลวก็นับวามีสิทธิท่ีจะไดรับความอุปถัมภคุมครองตาง ๆ คนชรา
ผูหญิง และเด็ก ก็จัดอยูในประเภทบริวารของไพร เพราะถือวาเปนสวนหนึ่งของชายผูมีตําแหนงเปน
หัวหนาของครอบครัว54

ทาส เปนพลเมืองอีกประเภทหนึ่ง ตามกฎหมายลักษณะทาสวามีอยูถึง 7 ประเภท
ดวยกัน คือ ทาสสินไถ,ลูกทาสในเรือนเบี้ย,ทาสไดมาแตบิดามารดา,ทาสมีผูให,ทาสชวยมาจากคนอัน
ตองทัณฑโทษ, ทาสไดไวในกาลเม่ือขาวยากหมากแพง และทาสเชลยศึก55

ทาสเปนสมบัติของนายเงินและมีหนาท่ีตองรับใชผูกพันกับนายเงินจนตลอดชีวิต นอกเสีย
จะถูกโอน หรือซื้อขาย หรือหาเงินมาไถตนเองได อยางไรก็ดี บาทหลวงบัลเลอกัวซ กลาวไววา ทาสใน
เมืองไทยไดรับการปฏิบัติเลี้ยงดูอยางดีดวยมนุษยธรรม56 ทาสทําหนาท่ีรับใชนายในงานท่ัว ๆ ไป เชน
เปนฝพาย ทํานา ทําสวน หรือแมแตทําการคา (โดยกําไรเปนของนาย) ทาสถือศักดินา 5 ไร ทาสมักมี
ฐานะดีกวาไพร57 บางครั้งปรากฎมีไพรหลวงพยายามหนีมาเปนทาสก็มี ทาสไดรับการยกเวนจากการ
ถูกเกณฑแรงงานใหหลวง เพียงแตคอยรับใชนายของตนเทานั้น บัลเลอรกัวซกลาววาในสมัยตน
รัตนโกสินทรนั้น ทาสมีจํานวนอยางนอยหนึ่งในสี่ของประชากรไทยท้ังหมด58

52 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ลักษณะการปกครองของประเทศสยามแต
โบราณ (พระนคร: โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2471), 33.

53 ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน,สังคมไทยในสมัยตนรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325-2416,49.
54 ขจร สุขพานิช, ฐานันดรไพร(กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2525), 95.
55 พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, กฎหมายเลม 1 ลักษณะทาส (พระ

นคร: กรมศิลปากร,2513), 86.
56 ฌัง-บัปติสตปาลเลกัวซ,เลาเรื่องเมืองไทย, แปลโดย สันต ท.โกมลบุตร (พระนคร:

สํานักพิมพกาวหนา,2506), 109.
57 ควอริช เวลล,การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ, แปลโดย กาญจนี

สมเกียรติกุล,ยุพา ชุมจันทร (พระนคร: เจริญวิทยการพิมพ, 2519), 75.
58 ฌัง-บัปติสตปาลเลกัวซ,เลาเรื่องเมืองไทย, 120.
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สมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี4 – 6)
ดานการปกครอง

รัชกาลท่ี 4พระมหากษัตริยยั งทรงมีพระราชอํานาจเด็ดขาดตามแบบระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย แตพระองคก็ไดทรงเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติบางอยาง เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาราษฎร โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธระหวางองคพระมหากษัตริยกับ
ประชาชน รัชกาลท่ี 4 ทรงพิจารณาวาประเพณีบางอยางท่ีเคยปฏิบัติกันมาแตเดิม เชน หามราษฎร
เขาใกลชิดรวมท้ังมีการยิงกระสุนเวลาเสด็จพระราชดําเนินและบังคับใหราษฎรปดประตูหนาตาง
บานเรือน เปนประเพณีท่ีลาสมัย ประเทศตะวันตกท่ีมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ก็ไม
มีประเพณีตัดสิทธิราษฎรแบบนี้ จึงโปรดใหยกเลิกประเพณีดังกลาว อนุญาตใหราษฎรเขาเฝา
โดยสะดวกและเปดโอกาสใหผูท่ีไดรับความเดือดรอนถวายฎีการองทุกขในขณะท่ีเสด็จพระราชดําเนิน
ดวย

ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 เม่ือพระองคทรงบรรลุนิติภาวะใน พ.ศ.2416 และทรงวา
ราชการดวยพระองคเอง จึงทรงเริ่มปรับปรุงการปกครองซึ่งเรียกวา “การปฏิรูปการปกครอง”59

1. การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 5 แบงเปน 2 ระยะคือ
1.1 การปรับปรุงการปกครองประเทศในตอนตนรัชกาล ทรงตั้งสภาท่ีปรึกษา

ราชการแผนดิน หรือเรียกวา “เคานซิล ออฟ สเตท” (Council of State) และสภาท่ีปรึกษาใน
พระองค หรือเรียกวา “ปรีวี เคานซิล” (Privy Council) สภาท้ังสองนี้มีหนาท่ีในการออกกฎหมาย
และยกเลิกกฎหมาย รวมท้ังยกเลิกประเพณีโบราณตางๆ ท่ีเห็นวาไมเหมาะสมกับสภาพสังคมในสมัย
นั้น ปรากฏวาสภาท้ัง 2 ดําเนินงานไปไดไมนาน ก็ตองหยุดชะงักเพราะเกิดเหตุการณรายแรงท่ี
เรียกวา60“วิกฤตการณวังหนา” (เปนความขัดแยงระหวางพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
กับกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ซึ่งดํารงตําแหนงวังหนา อันเนื่องมาจากความหวาดระแวงซึ่งกันและ
กันจนเกือบจะมีการประทะกันระหวางกัน) ข้ึนในปลาย พ.ศ.2417 แตก็สามารถยุติลงได

1.2 การปฏิรูปการปกครองในชวงหลัง รัชกาลท่ี 5 ทรงตระหนักถึงภยันตราย
จากการแสวงหาอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจตะวันตก และทรงเห็นวาลักษณะการปกครองของ
ไทยใชมาแตเดิมลาสมัยไมสอดคลองกับความเจริญกาวของบานเมือง ดังนั้นใน พ.ศ.2430 ทรงเริ่มการ
ปฏิรูปการปกครองแผนใหมตามแบบตะวันตก โดยเฉพาะในสวนกลางมีการจัดแบงหนวยงานการ
ปกครองออกเปน 12 กรม ซึ่งตอมาเปลี่ยนไปใชคําวา “กระทรวง” แทนโดยประกาศสถาปนากรมหรือ

59 ควอริชเวลส, การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ, 76.
60 สมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,ตํานานวังหนา (กรุงเทพ: กรมศิลปากร ,2553),

80.
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กระทรวงตางๆ ในวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2435 และยังไดประกาศตั้งเสนาบดีเจากระทรวงตางๆข้ึน ยุบ
ตําแหนงอัครมหาเสนาบดีและเสนาบดีจตุสดมภทุกตําแหนงมีสิทธิเทาเทียมกันในท่ีประชุม

ในเวลาตอมามีการยุบกระทรวงและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสียใหมเหลือไวเพียง 10 กระทรวง คือ
1. กระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงกลาโหม
3. กระทรวงการตางประเทศ
4. กระทรวงวัง
5. กระทรวงเมือง (นครบาล)
6. กระทรวงเกษตราธิการ
7. กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
8. กระทรวงยุติธรรม
9. กระทรวงธรรมการ
10.กระทรวงโยธาธิการ

สวนภูมิภาค ไดยกเลิกการจัดเมืองเปนชั้นเอก โท ตรี จัตวา เปลี่ยนเปนการปกครองแบบ
เทศาภิบาล คือ รวมหัวเมืองหลายเมืองเขาดวยกันเปนมณฑลๆ หนึ่ง โดยมีขาหลวงเทศาภิบาล เปน
ผูปกครองมณฑล ข้ึนตรงตอกระทรวงมหาดไทย การจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลนี้เปนการรวมอํานาจการ
ปกครองท้ังดานการเมือง และเศรษฐกิจเขาสูสวนกลาง ทําใหการปกครองหัวเมืองเปนแบบเดียวกัน
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ยังไดมีการแบงเขตการปกครองสวนภูมิภาคออกเปนเมือง
(จังหวัด) อําเภอ ตําบล และหมูบาน ตามลําดับ

ระยะนี้บรรดาประเทศมหาอํานาจตางกําลังแสวงหาอาณานิคม ประเทศไทยถูกฝรั่งเศส
คุกคามอยางหนัก จนทําใหการพัฒนาประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5 ดําเนินไปไมดีเทาท่ีควรและเกิดความ
ลาชา เนื่องจากพ้ืนฐานทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของไทยขัดตอการพัฒนาประเทศ
ตามแบบแผนใหม หรือตามแบบประเทศตะวันตก

การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาล สมัยรัชกาลท่ี 5 เปนระยะเวลาท่ีชาวยุโรปเริ่ม
แสวงหาอาณานิคมและแผอิทธิพลเขามาในเมืองไทย พระองคจึงไดทรงตรากฎหมายและประกาศ
ตางๆ ข้ึนใชบั ง คับมากมาย เ พ่ือให ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพบานเมืองในขณะนั้น  เชน
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พระราชบัญญัติมรดกสินเดิมและสินสมรส ใน พ.ศ. 2394 พระราชบัญญัติพระสงฆสามเณร และศิษย
วัด พ.ศ. 240261

การติดตอกับตางประเทศ ทําใหไทยเสีย “สิทธิสภาพนอกอาณาเขต” โดยตางชาติอางวา
กฎหมายไทยปาเถ่ือนและรังเกียจวิธีการพิจารณาคดีแบบจารีตนครบาล (คือวิธีการไตสวนคดีของตุลา
การอยางทารุณ เชน การตอกเล็บ บีบขมับ รัชกาลท่ี 5 โปรดเกลาฯยกเลิก เม่ือ พ.ศ.2439) จึงไมยอม
ใหใชบังคับคนตางชาติหรือคนในบังคับบัญชา ทําใหไทยตองทําการปฏิรูปกฎหมายในสมัยรัชกาลท่ี 5

การปฏิรูปกฎหมายไทย การปฏิรูปกฎหมายไทยในสมัยรัชกาลท่ี 5 เริ่มเม่ือ พ.ศ.2440
โดยพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงราชุรีดิเรกฤทธิ์ พระนามเดิมวา พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ เปนพระ
ราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและเจาจอมมารดาตลับ ไดทรงศึกษาวิชา
กฎหมายจากมหาวิทยาลัยออกซฟอรด ประเทศอังกฤษ ทรงไดรับแตงตั้งใหเปนเสนาบดีกระทรวง
ยุติธรรมและไดรับยกยองวาเปน “พระบิดาแหงกฎหมายและการศาลไทย” ทรงตั้งโรงเรียนสอนวิชา
กฎ หม าย ข้ึ น  โ ด ยดํ า เ นิ น ก า ร สอ น เ อ ง  โ ร ง เ รี ย นก ฎห ม าย แห ง นี้ ต อ ม า ไ ด ก ล า ย เ ป น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดตั้งคณะกรรมการตรวจชําระและรางกฎหมาย ไดแก กฎหมายลักษณะ
อาญา ประกาศใชใน พ.ศ.2451 จัดเปนกฎหมายฉบับใหมและทันสมัยท่ีสุดฉบับแรกของไทย ตอมาได
ประกาศใชกฎหมายอีกหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทอง ท่ี  ร .ศ.116
พระราชบัญญัติสิทธิ์ผูแตงหนังสือ ร.ศ.120 กฎหมายวาดวยการเลิกทาส พ.ศ2448 ฯลฯ นอกจากนี้ยัง
มีการปฏิรูปภาษากฎหมายไทยใหรัดกุม ชัดเจนและเหมาะสมยิ่งข้ึน

การศาล ในสมัยรัชกาลท่ี 5 โปรดเกลาฯใหตั้งกระทรวงยุติธรรมใน พ.ศ.2434 เพ่ือเปน
การแกไขปญหาตางๆ เชน ตุลาการขาดความยุติธรรม ทุจริตตัดสินคดีความลาชา เปนตน โดยแยก
ตุลาการออกจากฝายธุรการ และรวมศาลท่ีกระจายอยูตามกระทรวงตางๆ มาไวท่ีกระทรวงยุติธรรม
เพียงแหงเดียว และใน พ.ศ.2435 ไดมีการเปลี่ยนแปลงงานดานการศาล คือ รวมศาลอุทธรณคดี
ราษฎร ตั้งศาลราชทัณฑพิเฉทข้ึน ยกเลิกกรมรับฟองโดยตั้งจาศาลเปนพนักงานรับฟองประจําศาล
ตางๆ ตอมารวมศาลราชทัณฑพิเฉทกับศาลอาญา รวมศาลแพงเกษมกับศาลแพงไกรศรีเปนศาลแพง
ใน พ.ศ.2441 จัดแบงศาลออกเปน 3 แผนก ไดแก ศาลฎีกา ศาลกรุงเทพฯ และศาลหัวเมือง

ความสําเร็จในการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลของไทยนั้น นอกจากจะเปนผลงาน
ของพระบรมวงศานุวงศและขาราชการไทยท่ีมีความรูความสามารถ เชนพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
สวัสดิวัฒนวิศิษฐ เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม องคแรก และขุนหลวงพระยาไกรสี ผูพิพากษาไทยคน
แรกท่ีเรียนวิชากฎหมายสําเร็จไดเปนเนติบัณฑิตอังกฤษแลว ไทยยังไดจางนักกฎหมายชาวตางประเทศ

61 ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา,พระบรมราชจักรีวงศกับกรุงเทพมหานคร, 89.
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ท่ีมีความรูมาเปนท่ีปรึกษากฎหมายอีกดวย บุคคลสําคัญ ไดแก นายโรลัง ยัคมินส ชาวเบลเยี่ยม นาย
โตกิจิ มาซาโอะ ชาวญี่ปุน นายวิลเลียม อัลเฟรด ติลเลเก ชาวลังกา และนายยอรช ปาดู ชาวฝรั่งเศส

สมัยรัชกาลท่ี 6ทรงโปรดฯ ใหมีการวางฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยกอน
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ไทยไดเริ่มมีการวางราฐานการปกคารองระบอบ
ประชาธิปไตย มาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 6 โดยใชแบบแผนการปกครองตามอยางสมัยรัชกาลท่ี 5 แลว
นํามาปรับปรุงใหม คือ ในสวนกลาง ตั้งกระทรวงทหารเรือ กระทรวงพาณิชย ในสวนภูมิภาครวม
มณฑลตางๆ เขาเปนภาค มีอุปราชและ สมุหเทศาภิบาลเปนผูปกครอง กรุงเทพฯ ก็นับเปนมณฑลหนึ่ง
มีสมุหพระนครปกครองใหเรียกเมืองตางๆวา จังหวัด และ พ.ศ.2461 ไดโปรดเกลาฯ ใหสรางเมือง
จําลองข้ึนในบริเวณพระราชวังดุสิต ชื่อวา “ดุสิตธานี” และจัดการปกครองเปนแบบเทศบาล แบงเขต
การปกครองออกเปนอําเภอ ตําบล และหมูบาน ตามกฎหมายลักษณะการปกครองทองท่ี มี
รัฐธรรมนูญเปนหลักในการปกครอง เรียกวา “ธรรมนูญลักษณะการปกครองคณะนคราภิบาล (ดุสิต
ธานี) พุทธศักราช 2461” รัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชประสงคท่ีจะทําการทดลองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยใหขาราชการบริพารไดเขาใจเก่ียวกับกระบวนการปกครองในระบอบนี้
นอกจากนี้พระองคยังทรงเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นโดยผานทางหนังสือและอออก
พระราชาบัญญัติประถมศึกษาอีกดวย

สมัยรัชกาลท่ี 6 ไดโปรดเกลาฯใหดําเนินงานรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตอ
จากท่ีทําไวในสมัยรัชกาลท่ี 5 และ พ.ศ.2466 ไดโปรดเกลาฯ ใหตั้งกรมรางกฎหมายข้ึน
ดานเศรษฐกิจ

สมัยตนรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริงนั้นเปนเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเอง พลเมืองมี
อาชีพเปนเกษตรกร พืชผลสําคัญ คือ ขาว ซึ่งเปนอาหารหลักของคน บัลเลอกัวซกลาวถึงการเกษตร
ของไทยในสมัยนี้วา “ขาพเจาไมทราบวาในโลกนี้ยังจะมีประเทศใดบางท่ีมีความอุดมสมบูรณยิ่งไปกวา
ประเทศสยามหรือหาไม โคลนตมของแมน้ําไดทําใหผืนแผนดินอุดมไปดวยปุยอยูทุกป โดยแทบไมตอง
บํารุงผืนดินเลยก็ได ตนขาวกอใหญอันมีรสวิเศษซึ่งไมเพียงแตพอเลี้ยงประชาชนพลเมืองเทานั้นยัง
สงออกไปขายยังเมืองจีนและท่ีอ่ืน ๆ อีก”62

รัฐบาลมีรายไดหลายอยาง มีจังกอบ อากรฤชา สวย รายไดจากการคาตางประเทศ
การคาสําเภา และการคาแบบผูกขาด ในรัชกาลท่ีหนึ่งมีภาษีอากรหลายอยางเปนหลัก เชน ภาษีสุรา
บอนเบี้ย ขนอนตลาด คาน้ํา อากรสวน อากรนา ในรัชกาลท่ี 2 เพ่ิมเก็บภาษีอีกหลายอยาง เชน อากร
รังนก ฝาง ดีบุก พริกไทย และในรัชกาลท่ี 3 เพ่ิมภาษีอากรบอนเบี้ยจีน อากรหวย ภาษีของตองหาม

62 ฌัง-บัปติสตปาลเลกัวซ,เลาเรื่องเมืองไทย, 94.
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6 อยาง คือ เกลือ น้ํามันมะพราว ฝน จาก ไมไผ ซุง ฝาย ยาสูบ ปอ คราม น้ําตาลทราย น้ําออย ปูน
ไพ เทียนไข เปนตน 63 ภาษีเหลานี้หลายอยางเก็บดวยวิธีเจาภาษีผูกขาด คือ รัฐบาลไดมอบใหพอคา
จีนผูกขาดเก็บภาษีแทนทางดานรัฐบาลไทยก็ไดภาษีเพ่ิมมากข้ึนโดยไมตองละเมิดสัญญาเบอรนี่ซึ่ง
อนุญาตใหชาวตางชาติเขามาคาไดโดยเสรี

ในสมัยรัชกาลท่ี 4 ไทยไดทําสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีการคากับอังกฤษ เม่ือ พ.ศ.
2398 เปนท่ีรูจักกันท่ัวไปวา “สนธิสัญญาเบาวริง” หลังจากทําสนธิสัญญาเบาวริงแลวไดมีชาติอ่ืนๆ
เขามาขอเจราจาทําสนธิสัญญาตามแบบอยางอังกฤษอีกหลายชาติ เชน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส
โปรตุเกส เดนมารก เนเธอรแลนด เปนตน เม่ือมีชาวตางประเทศเดินทางมาคาขายมากข้ึน สินคา
แปลกๆใหมๆ และวิทยาการตางๆ ก็แพรหลายสูประชาชนท่ัวไป ทําใหมีการพัฒนาบานเมือง เพ่ือให
ทันสมัยทัดเทียมกับตางประเทศ เชน มีการตัดถนนสายตางๆ ไดแก ถนนเจริญกรุง หรือถนนใหม
บํารุงเมือง เฟองนคร สีลม และมีการขุดคลองผดุงกรุงเกษม คลองดําเนินสะดวก ฯลฯ

ตามขอความในสนธิสัญญาเบาวริงกําหนดใหไทยเรียกเก็บภาษีขาเขาไมเกินรอยละ 3
เทานั้น แตเนื่องจากมีเรือเขามาคาขายมากกวาแตกอนถึงปละ 103 ลํา ทําใหไทยเปนฝายไดเปรียบ
ดุลการคาทุกป แตการจัดเก็บภาษีในสมัยนี้ไมรัดกุมพอ เม่ือมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 โปรดเกลาฯใหตั้งหอ
รัษฎากรพิพัฒนข้ึนใน พ.ศ.2416 เพ่ือรวบรวมภาษีอากรทุกชนิดจากทุกหนวยงาน และไดตรม
พระราชบัญญัติเก่ียวกับภาษีอากรหลายฉบับ กําหนดอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีแบงงานในแตละ
กระทรวง กําหนดอัตราภาษีอากรท่ีแนนอน ทําใหรัฐมีรายไดเพ่ิมมากข้ึนอีกมากมาย ในสมัยรัชกาลท่ี
4 โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งโรงกษาปณข้ึนใน พ.ศ.2403 ไดเปลี่ยนจากการใชเงินพดดวงเปนเงินเหรียญ

ครั้นถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 โปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนมาตราเงินไทยมาใชระบบทศนิยม
กําหนดให 1 บาท มี 100 สตางค สรางเหรียญสตางคทําดวยทองขาว และเหรียญทองแดง และได
โปรดเกลาฯ ไดพิมพธนบัตรข้ึนใชอยางจริงจัง โดยตราพระราชบัญญัติธนบัตร ร.ศ.121 (พ.ศ.2445)
และตั้งกรมธนบัตรข้ึน สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ นอกจากนี้ยังประกาศใชพระราชบัญญัติ
มาตราทองคํา ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) โดยใชทองคําเปนมาตรฐานเงินตราแทนเงิน และในปเดียวกันได
ประกาศยกเลิกการใชเงินพดดวง เหรียญ เฟอง เบี้ยทองแดงตางๆ เบี้ยสตางคทองขาว โดยใหใช
เหรียญบาท สลึง และเหรียญสตางคอยางไหมแทน

สมัยรัชกาลท่ี 5 ไดมีการจัดตั้งธนาคารข้ึนครั้งแรกใน พ.ศ.2431 ดําเนินการโดยชาว
ตางประเทศ ตอมาใน พ.ศ.2449 พระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนมหิศรราชหฤทัย (พระองคเจาไชยันตมง
คล) ไดเปนผูกอตั้งธนาคารแหงแรกท่ีดําเนินการโดยคนไทย ชื่อวา “บุคคลัภย” (Book Club) ตอมา

63 เจาพระยาทิพากรวงศ,พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 3 (พระนคร:
ป.พิศนาคะการพิมพ,2506), 39.
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ไดรับพระบรมราชานุญาตใหจดทะเบียนตั้งเปนธนาคารไดถูกตองตามกฎหมาย ใชชื่อวา “บริษัทแบงก
สยามกัมมาจล ทุนจํากัด (Siam Commercial Co,) ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน “ธนาคารไทยพาณิชย
จํากัด”

คลังออมสินจัดตั้งในสมัยรัชกาลท่ี 6 ใน พ.ศ.2458 ตามพระราชบัญญัติออมสิน และได
วิวัฒนาการเปนธนาคารออมสิน

สภาพสังคมและการศึกษา
ในสมัยรัชกาลท่ี 5 พระองคทรงดําริวา การท่ีประเทศไทยมีชนชั้นทาสมากเทากับเปนการ

เสียเศรษฐกิจของชาติ และทําใหตางชาติดูถูกและเห็นวาประเทศไทยปาเถ่ือนดอยความเจริญ ซึ่งมีผล
ทําใหประเทศมหาอํานาจตางๆ คิดจะเขาครอบครองไทย โดยอางวา เพ่ือชวยพัฒนาประเทศไทยให
ทัดเทียมประเทศอ่ืนๆ ท่ีเจริญแลวท้ังหลาย  ดังนั้น ใน พ.ศ.2417 พระองคจึงทรงเริ่มออก
พระราชบัญญัติพิกัดกระเษียรอายุลูกทาสลูกไทข้ึน โดยกําหนดคาตัวทาสอายุ 7-8 ป มีคาตัวสูงสุด 12-
14 ตําลึง แลวลดลงเรื่อยๆ เม่ือมีอายุ 21 ป คาตัวจะเหลือเพียง 3 บาท ซึ่งทําใหทาสมีโอกาสไถตัวเปน
ไทไดมากและใน พ.ศ.2420 พระองคทรงบริจาคเงินจํานวนหนึ่งเพ่ือไถตัวทาสท่ีอยูกับเจานายมาครบ
25 ป จํานวน 45 คน พ.ศ.2443 ทรงออกกฎหมายใหทาสสินไถอายุครบ 60 ป พนจากการเปนทาส
และหามขายตัวเปนทาสอีก พ.ศ.2448 ออกพระราชบัญญัติทาส ร.ศ.124 บังคับท่ัวประเทศ หามมีการ
ซื้อทาสตอไป ใหลดคาตัวลงเดือนละ 4 บาท จนครบจํานวนเงิน และใหบรรดาทาสเปนไทท้ังหมด

การเลิกทาสของพระองคประสบความสําเร็จอยางดี เปนเพราะพระปรีชาญาณและพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองค ทรงใชทางสายกลาง คอยๆดําเนินงานไปทีละข้ันตอน ทําใหไมเกิด
เหตุการณรุนแรงดังเชนประเทศตางๆ ท่ีเคยประสบมา

การศึกษา
ผูมีบทบาทสําคัญเก่ียวกับการศึกษาสมัยใหมในระยะแรกของไทย คือ คณะมิชชันนารี

อเมริกัน ซึ่งเขามาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 3 ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 4 แหมมแมตตูน ภรรยามิชชันนารี
อเมริกัน ไดตั้งโรงเรียนข้ึนเม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2395 ตอมาไดรวมกับโรงเรียนของซินแส กีเอ็ง
กวยเซียน ซึ่งเปนชาวจีนท่ีนับถือนิกายโปรเตสแตนส โรงเรียนนี้รับนักเรียนชายลวน มีครูใหญเปนคน
ไทย และสอนดวยภาษาไทยอยูริมฝงแมน้ําเจายาท่ีตําบลสําเหร ชื่อวา โรงเรียนสําเหรบอยคริสเตียนไฮ
สกูล ตอมายายมาอยูท่ีตําบลสีลม เปลี่ยนชื่อใหมวา “กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย” นับเปนโรงเรียน
ราษฎรแหงแรกของไทย   สวนโรงเรียนสตรีแหงแรกในประเทศไทย คือ โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ตั้งอยู
ในบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ตั้งโดยแหมมเฮาส ใน พ.ศ.2417 ในตางจังหวัด พวกมิชชันนารีไดตั้ง
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โรงเรียนข้ึนหลายแหง เชน โรงเรียนปริ๊นสรอแยลวิทยาลัย และดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนผดุงราษฎร จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี

การปฏิรูปการศึกษาสมัยรัชกาลท่ี 5
สาเหตุท่ีทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา คือ พระองคตองการสรางคนท่ีมีความรูเพ่ือเขารับ

ราชการชวยบริหารประเทศใหพัฒนามากข้ึน โปรดเกลาฯ ใหตั้งโรงเรียนหลวงแหงแรกคือ โรงเรียน
นายทหารมหาดเล็ก เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2414 ทรงพระราชทานเสื้อผา อาหารกลางวันทุกวัน ครู
ก็ไดคาจาง ตอมาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระตําหนักเดิมท่ีสวนกุหลาบ ทางตะวันออกเฉียงใตของ
พระบรมมหาราชวัง ใหชื่อวา โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ โดยมีพระยาสุนทรโวหาร (นอย อาจาร
ยางกูร) หรือหลวงสารประเสริฐเปนอาจารยใหญ โปรดเกลาฯ ใหตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในวัง
มีฟรานซิส ยี แปตเตอรสัน เปนครู  อีกสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการปลดปลอยทาสใหเปนไท พระองค
ทรงหวงใยมาก เพ่ือท่ีจะไมใหกลับมาเปนทาสอีก จึงเปนตองใหคนเหลานั้นไดรับการศึกษา เพ่ือใหมี
วิชาความรูนําไปประกอบอาชีพได จึงโปรดเกลาฯ ใหตั้งโรงเรียนสําหรับราษฎรข้ึน ชื่อ โรงเรียนวัดมหร
รณพาราม ใน พ.ศ.2427

แบบเรียนท่ีใชในโรงเรียนขณะนั้นมีท้ังหมด 6 เลม ซึ่งเรียบเรียงโดยพระยาศรีสุนทร
โวหาร (นอย อาจารยางกูร) ไดแก มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน
พิจารณและพิศาลกานต ตอมาไดจัดตั้งกรมศึกษาธิการข้ึน เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2430 ภายหลัง
ยกฐานะเปนกระทรวงธรรมการ มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการศึกษา (สมัยรัชกาลท่ี 6 เปลี่ยนชื่อเปน
กระทรวงศึกษาธิการ) และใหใชหนังสือแบบเรียนเร็วของกรมหม่ืนดํารงราชานุภาพแทนแบบเรียนท้ัง
6 เลม ตอไดมีการประกาศใชโครงการศึกษาชาติ อยูในความดูแลของเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบ
ดี (ม.ร.ว.เปย มาลากุล) ตามแบบแผนของอังกฤษ และโปรดเกลาฯ ใหมีการสอบชิงทุนเลาเรียนหลวง
ข้ึน เรียกวา “คิงสกอลาชิป” ตั้งแต พ.ศ.2440 เปนประจําทุกๆ ป ปละ 2 คน สงไปศึกษายังทวีปยุโรป
หรืออเมริกา

การศึกษาแบบแผนใหมในสมัยรัชกาลท่ี 6 ไดมีการแบงการศึกษาออกเปนสามัญศึกษา
เก่ียวกับการศึกษาท่ัวไปและวิสามัญศึกษาเก่ียวกับวิชาชีพโดยเฉพาะ โดยขยายไปท้ังในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค และโปรดเกลาฯ ใหจัดระเบียบการศึกษาในโรงเรียนมหาดเล็กตามแบบอังกฤษแลว
เปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียน “วชิราวุธวิทยาลัย”

พ.ศ.2464 ไดตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาข้ึนใช กําหนดใหเด็กชาย-หญิงท่ัวพระ
ราชอาณาจักรท่ีมีอายุตั้งแต 7-14 ป เขาเรียนในโรงเรียนโดยไมตองเสียคาเลาเรียน ทุกคนตองจบชั้น
ป.4 เม่ืออายุ 15 ป ถาผูปกครองคนใดฝาฝนจะมีโทษ (ครั้นถึง พ.ศ.2503 จึงไดมีขยายการศึกษาภาค
บังคับออกเปน 7 ป และ 12 ปในปจจุบัน) สําหรับการศึกษาประชาบาลในแตละทองถ่ิน กําหนดได
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โดยอาศัยทุนทรัพยของคนในทองถ่ิน ซึ่งเรียกวา “เงินศึกษาพลี” และคนในทองถ่ินเปนผูตั้งโรงเรียน
ข้ึนเอง แตอยูในการควบคุมดูแลของรัฐบาล

การตั้งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รัชกาลท่ี 6 ทรงยกฐานะโรงเรียนขาราชการพลเรือน
หรือโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเดิม ใหเปนสถาบันอุดมศึกษา ใหชื่อวา “จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” เปน
มหาวิทยาลัยแหงแรกของไทย ใน พ.ศ.2459 เพ่ือจะไดผลิตผูมีความรูความสามารถสูงสําหรับเปน
กําลังในการพัฒนาประเทศ โดยไมตองจางชาวตางประเทศดวยคาจางแพง บางคนทํางานไมคอยไดผล
เพราะขาดความรูความเขาใจ สภาพแวดลอมและปญหาท่ีประเทศไทยกําลังประสบอยู

การศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี
รัชกาลท่ี 4 ทรงโปรดเกลาฯ ใหสรางวัดตางๆ ไดแก วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดโสมนัสวิหาร

วัดปทุมวนาราม และวัดราชประดิษฐ
รัชกาลท่ี 5 ทรงตั้งสถานศึกษาสําหรับสงฆ คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ

มหาธาตุวิทยาลัยเปนสถานศึกษาฝายมหานิกาย และมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งข้ึนใน พ.ศ.2436 เปน
สถานศึกษาฝายธรรมยุติกนิกาย สําหรับวัดท่ีทรงสรางในสมัยนี้ ไดแก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัด
เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เปนตน

ขนบธรรมเนียมประเพณี การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเพณี วัฒนธรรมของชาติใหเปน
แบบอารยประเทศ ไดเริ่มตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4 เปนตนมา ท้ังนี้เพ่ือใหเหมาะสมกับกาลเวลาและ
เพ่ือใหเกิดประโยชนแกราษฎรในเวลาเดียวกันดวย เปนการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไป โดยเริ่ม
ท่ีราชสํานักกอน แลวจึงขยายไปสูระดับประชาชน แตผลกระทบของการรับประเพณีวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตกบางอยางก็เห็นชัดเฉพาะในเมืองหลวงเทานั้น เพราะประชาชนสวนใหญตามหัวเมือง และใน
ชนบทยังคงยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม

นับแตตนรัชกาลท่ี 4 โปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนแปลงประเพณีเดิมเปนแบบตะวันตกหลาย
ประการ คือ มีประกาศใหขาราชการสวมเสื้อเวลาเขาเฝา ใหชาวตะวันตกท่ีอยูในกรุงเทพฯ เขาเฝา
ขณะเสด็จออกมหาสมาคมพรอมกับขาราชการไทยเปนครั้งแรก ใหชาวตางประเทศถวายคํานับและนั่ง
เกาอ้ีเวลาเขาเฝาได ใหเสรีภาพแกประชาชนในการนับถือศาสนาและการประกอบอาชีพ ในดานสิทธิ
เสรีภาพของสตรีรัชกาลท่ี 4 ทรงพยายามยกฐานะของสตรีใหดีข้ึน สําหรับขาราชการฝายในท่ีไมสมัคร
ใจจะอยูในวังตอไป ก็ทรงอนุญาตใหลาออกจากราชการได ทรงริเริ่มใหสตรีในราชสํานักไดมีโอกาสเลา
เรียนวิชาภาษาอังกฤษจากสตรีในคณะมิชชันนารีอเมริกัน นับเปนการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด
ทางการศึกษาของสตรีอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอน นอกจากนี้ยังทรงเริ่มใชชาวตางประเทศเปน
ขาราชการในหนวยงานตางๆ เพ่ือปรับปรุงประเทศเปนแบบตะวันตกดวย
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ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ประเพณี วัฒนธรรมของไทย มีการแกไขปรับปรุงครั้งใหญอันเปนผล
สืบเนื่องมาจากการเสด็จประพาสตางประเทศท้ังในเอเชียและยุโรป คือใหผูชายไทยในราชสํานักเลิกไว
ผมทรงมหาดไทยเปลี่ยนเปนไวผมยาวท้ังศีรษะอยางฝรั่ง สวนผูหญิงใหเลิกไวผมปก ใหไวผมตัดยาว
ทรงดอกกระทุม ตอมาโปรดเกลาฯ ใหชางออกแบบตัดแปลงจากเสื้อนอกของฝรั่งเรียกวา “เสื้อราช
ประแตน” และสวมหมวกอยางยุโรป ใหขาราชการทหารแตงเครื่องแบบ นุงกางเกงอยางทหารยุโรป
แทนการนุงโจงกระเบนแบบเกา  ทรงแกไขประเพณีการสืบราชสันตติวงศ ยกเลิกตําแหนงกรม
พระราชวังบวรสถานมงคลใน พ.ศ.2429 โปรดเกลาฯ ใหแตงตั้งตําแหนง “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร” ตาแบบประเทศตะวันตก ท่ีเรียกองครัชทายาทวา “Crown Prince”

รัชกาลท่ี 5 ทรงยกเลิกประเพณีวัฒนธรรมท่ีลาสมัย ไมเปนธรรมแกประชาชน ท่ีสําคัญ
คือ เลิกประเพณีหมอบคลานเขาเฝาและใหยืนเขาเฝาแทน ยกเลิกการโกนผมเม่ือพระมหากษัตริย
สวรรคต คงใหมีการไวทุกขเพียงอยางเดียว เปลี่ยนวิธีการไตสวนของตุลาการแบบเกา ยกเลิกจารีต
นครบาล เพราะเปนวิธีลงโทษท่ีชาวตะวันตกรังเกียจทารุณไรอารยธรรม พระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ
ของรัชกาลท่ี 5 ในการเปลี่ยนแปลงประเพณีและวัฒนธรรมของไทยใหเปนไปตามคตินิยมตะวันตก คือ
การเลิกทาสและเลิกระบบไพร อันเปนประโยชนอยางใหญหลวงแกประชาราษฎรโดยตรง

ในสมัยรัชกาลท่ี 6 โปรดเกลาฯ ใหประกาศใช พระราชบัญญัตินามสกุล พ.ศ.2455 ใหใช
พุทธศักราช (พ.ศ.) เปนศักราชทางราชการ พ.ศ.2456 แทนการใชรัตนโกสินทรศก (ร.ศ.) เพราะเปน
ศักราชทางศาสนาท่ีชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนา เชนเดียวกับประเทศตะวันตกท่ีใชศักราชของ
ศาสนาท่ีชนสวนใหญนับถือคริสตศักราช (ค.ศ.) และเปลี่ยนแปลงการนับเวลาทางราชการเสียใหมให
สอดคลองกับสากลนิยม โดยถือเวลาหลังเท่ียงคืนเปนเวลาเปลี่ยนวันใหม กําหนดคํานําหนาสตรีท่ียัง
เปนโสดวา “นางสาง” ผูท่ีมีสามีแลว ใชคําวา “นาง” และกําหนดคํานําหนานามเด็กวา “เด็กชาย”
และ “เด็กหญิง” ข้ึนดวย

นอกจากนี้เม่ือไทยสงกองทหารอาสาไปสมทบกับกองทัพฝายสัมพันธมิตรในยุโรป พ.ศ.
2460 รัชกาลท่ี 6 โปรดเกลาฯใหประดิษฐธงชาติข้ึนใหมใช 3 สี คือ สีน้ําเงิน สีขาว และสีแดง ตาม
แบบสีธงชาติของอารยประเทศสวนใหญใชกันอยู และพระราทานนามธงชาติแบบสามสีหาริ้วท่ี
ประกาศใชข้ึนใหมวา “ธงไตรรงค” ซึ่งยังคงใชเปนประจําชาติมาจนทุกวันนี้

พ.ศ.2461 โปรดเกลาฯ ใหตรากฎหมายเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ ตามแบบ
ประเทศยุโรปท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  วางลําดับผูท่ีจะทรงไดราชสมบัติไวโดยละเอียด

ในดานการแตงกาย การเปลี่ยนแปลงการแตงกายแบบตะวันตก สวนใหญเปนไปเฉพาะ
ราชสํานักและในหมูขาราชการชั้นสูงเทานั้น ในสมัยรัชกาลท่ี 7 สตรีไทยหันไปแตงกายแบบตะวันตก
มากข้ึน นิยมนุงซิ่นแคเขา สวมเสื้อทรงกระบอกตัวยาวแขนสั้น ไวผมบอบ สวนการแตงกายของชายท่ี
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เปนขาราชการพลเรือนยังคงนุงผามวงสีน้ําเงิน สวมเสื้อราชปะแตน รองเทา สวมหมวกสักหลาดมีปก
หรือหมวกกะโล

โบราณสถานและสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรในกรุงรัตนโกสินทรช้ันใน
กรุงรัตนโกสินทรชั้นใน64 หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีเคยเรียกวา “เกาะรัตนโกสินทร”คือ พ้ืนท่ีท่ีอยู

ระหวางแนวก่ึงกลางของแมน้ําเจาพระยากับคลองคูเมืองเดิมหรือแขวงพระบรมมหาราชวังท้ังแขวง
ในเขตพระนครมีเนื้อท่ีรวมกันท้ังหมด 1,647 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 1,029,375 ไร มีอาณา
เขตติดตอกับแขวงและเขตพ้ืนท่ีตาง ๆ ดังนี้65

ทิศเหนือ จดแขวงชนะสงครามและแขวงตลาดยอดโดยมีแนวคลองหลอดเปนเสนก้ัน
ทิศตะวันออก จดแขวงศาลเจาพอเสือและแขวงวัดราชบพิตร โดยมีแนวถนนราชินีและ

คลองหลอดเปนเสนก้ัน
ทิศใต จดแขวงบูรพาภิรมย โดยมีแนวถนนราชินีและคลองหลอดเปนเสนก้ัน
ทิศตะวันตก จดแขวงบางยี่ขัน แขวงศิริราชเขตบางกอกนอยและแขวงวัดอรุณฯ เขต

บางกอกใหญโดยมีแนวก่ึงกลางของแมน้ําเจาพระยา(แผนผังท่ี 21)
กรุงรัตนโกสินทรมีความสําคัญและพัฒนาการมาตามลําดับตั้งแตในสมัยอยุธยาจึงเปน

มหานครอันเปนท่ีอุดมดวยโบราณสถาน สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร สะทอนใหเห็นความเจริญ
ทางดานอารยธรรมของชาติ กรมศิลปากร จึงใหความสําคัญ คุมครอง โดยการประกาศข้ึนทะเบียน
เปนโบราณสถานสําคัญ จําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ  ดังรายละเอียดจะกลาวเฉพาะท่ีอยูภายในเขต
กรุงรัตนโกสินทรชั้นใน เทานั้น66

64 จดหมายเหตุการอนุรักษกรุงรัตนโกสินทร,2525 “เรื่องเดียวกัน”
65 “การศึกษาเพ่ือวางแผนการทองเท่ียวในกรุงรัตนโกสินทร” “เรื่องเดียวกัน”
66 ชลิตภากร  วีรผลิต “รายงานผลของคณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร” , 2525
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แผนผังท่ี 21 แสดงอาณาเขตของเกาะรัตนโกสินทร

โบราณสถานในเขตกรุงรัตนโกสินทรช้ันในท่ีสําคัญ
โบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทรชั้นในท่ีสําคัญท่ีจะนําเสนอในบทนี้จัดแบงตามรายงาน

การสํารวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทรของกรมศิลปากรจําแนกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้

1. โบราณสถานประเภทวังศาลเจา อนุสาวรีย สถานศึกษา อาคารรานคา
พระบรมมหาราชวัง  และวัดพระศรีศาสดาราม
พระราชวังบวรสถานมงคล และวัดบวรสถานสุทธาวาส
หอสมุดวชิราวุธ (อาคารถาวรวัตถุ)
ศาลหลักเมือง
มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังทาพระ)
อนุสาวรียสหชาติ
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2. ศาสนสถาน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

3. สะพาน คลอง ปอม และกําแพงเมือง
สะพานหัน

คลองคูเมืองเดิม
4. ทาน้ํา

ทาเตียน
ทาชาง
ทาพระจันทร

5. สวนสาธารณะ
สนามหลวง

สนามไชย
พระราชอุทยานสราญรมย
สวนหยอมหนาประตูวิเศษไชยศรี
6. อาคารของทางราชการ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พระนคร
สถานีตํารวจพระราชวัง
อาคารท่ีทําการกระทรวงพาณิชยเดิม (วังทายวัดพระเชตุพน)
อาคารท่ีทําการกระทรวงกลาโหม
อาคารท่ีทําการกรมศิลปากร
กรมการรักษาดินแดน
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แผนผังท่ี 22 แผนท่ีแสดงสถานท่ีสําคัญภายในกรุงเทพชั้นใน
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
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โบราณสถานประเภทพระบรมมหาราชวังวังศาลเจา อนุสาวรีย

1. พระบรมมหาราชวัง
ท่ีตั้งและอาณาเขต ในปจจุบันพระบรมมหาราชวังตั้งอยูท่ีแขวงพระบรมมหาราชวัง เขต

พระนคร กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดตอกับสถานท่ีสําคัญดังนี้
ทิศเหนือ จรดทองสนามหลวง
ทิศตะวันออก จรดกระทรวงกลาโหม
ทิศตะวันตก จรดแมน้ําเจาพระยา
ทิศใต จรดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยมีถนนค่ัน
พ้ืนท่ีของพระบรมมหาราชวังในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

เม่ือแรกสราง มีเนื้อท่ีท้ังหมด 132 ไรทางดานทิศเหนือ ตะวันออก และตะวันตก มีอาณาเขตดังท่ีเห็น
ในปจจุบัน สวนทางดานทิศใตนั้น สุดเขตเพียงปอมอนันตคีรี

พระราชวังหลวงเริ่มสรางข้ึนพรอมกับการสรางพระนครเม่ือ พ.ศ. 2325 โดยสรางข้ึนใน
บริเวณท่ีเคยเปนท่ีอยูของพระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนท้ังหลาย เริ่มดําเนินการในวันท่ี 6 พฤษภาคม
พ.ศ. 2325 หลังพระราชพิธียกหลักเมือง 1 วัน และมีการเฉลิมพระราชมณเฑียรในวันท่ี 13 มิถุนายน
พ.ศ. 2325 แตขณะนั้นพระราชมณเฑียรสรางดวยเครื่องไมและสรางเสาระเนียดรายรอบพระราชวัง
เพ่ือประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกตอมา เม่ือ พ.ศ. 2326 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสราง
พระราชมณเฑียร พระมหาปราสาท เปลี่ยนเสาระเนียดจากเครื่องไมเปนกอกําแพงอิฐ สรางประตูราย
รอบพระบรมมหาราชวัง ตลอดจนสรางพระอารามในพระราชวังหลวง คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เพ่ือเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแกวมรกต)

ลักษณะแผนผังของพระบรมมหาราชวังไดยึดถือแบบของพระราชวังหลวงสมัยกรุงศรี
อยุธยา คือสรางติดกับแมน้ํา หันหนาไปทางทิศเหนือโดยมีแมน้ําเจาพระยาอยูทางทิศตะวันตก ให
กําแพงเมืองดานขางแมน้ําเปนกําแพงพระบรมมหาราชวังชั้นนอก และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระ
อารามหลวงในพระราชวังตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยูทางดานทิศตะวันออก
(ภาพท่ี 90)
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ภาพท่ี 90 ภาพถายทางอากาศบริเวณพระบรมมหาราชวัง

เขตพระราชฐาน
พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทและพระท่ีนั่งอาภรณภิโมกขปราสาทพระบรมมหาราชวัง

สามารถแบงพ้ืนท่ีออกเปนบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเขตพระราชฐานอันเปนพ้ืนท่ีสําหรับ
เปนท่ีประทับและบริหารราชการแผนดินของพระมหากษัตริย โดยเขตพระราชฐานสามารถแบง
ออกเปน 3 สวน ไดแก

เขตพระราชฐานช้ันนอกเขตพระราชฐานชั้นนอก นับตั้งแตประตูวิเศษไชยศรีถึงประตู
พิมานไชยศรี (ไมนับรวมบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม) รวมท้ัง บริเวณรอบนอกกําแพงชั้นในของ
พระบรมมหาราชวัง เปนท่ีตั้งของหนวยราชการตาง ๆ และท่ีทําการของทหารรักษาพระราชวัง เชน
สํานักพระราชวัง สํานักราชเลขาธิการ ราชบัณฑิตยสถาน

เขตพระราชฐานช้ันกลาง เขตพระราชฐานชั้นกลาง นับตั้งแตประตูพิมานไชยศรีถึงประตู
สนามราชกิจ เปนท่ีตั้งของปราสาทราชมณเฑียรท้ังสถาปตยกรรมไทยและตะวันตก ใชประกอบพระ
ราชพิธีสําคัญ ๆ เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีฉัตรมงคล ประกอบ
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หมูพระมหามณเฑียร
พระมหามณเฑียร เปนหมูพระท่ีนั่งท่ีสรางข้ึนโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา

โลก เพ่ือทรงใชเปนท่ีประทับและเปนพระราชพิธีมณฑลในพระราชพิธีปราบดาภิเษก ตั้งอยูในเขต
พระราชฐานชั้นกลางและชั้นใน ปจจุบัน ใชเปนพระราชพิธีมณฑลสําหรับประกอบพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกและพระราชพิธีสําคัญอ่ืน ๆ ในพระมหากษัตริยทุกพระองคในราชวงศจักรีสืบเนื่องกันมา
โดยพระท่ีนั่งท่ีสําคัญของพระมหามณเฑียร ไดแก พระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ
และพระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน

หมูพระมหาปราสาท
หมูพระมหาปราสาทเปนหมูพระท่ีนั่งท่ีสรางข้ึนโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา

โลก เพ่ือใชเปนสถานท่ีประกอบพระราชพิธีสําคัญและเปนพระราชมณเฑียรท่ีประทับ ตั้งอยูในเขต
พระราชฐานชั้นกลางและชั้นใน ปจจุบัน หมูพระมหาปราสาทใชเปนสถานท่ีประกอบพระราชพิธีสําคัญ
อาทิ พระราชพิธีฉัตรมงคล รวมท้ัง เปนสถานท่ีสําหรับสรงน้ําพระบรมศพและประดิษฐานพระบรมศพ
ของของพระบรมราชวงศชั้นสูง พระท่ีนั่งท่ีสําคัญ ไดแก พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท พระท่ีนั่งพิมานรัต
ยา พระท่ีนั่งอาภรณพิโมกขปราสาท และพระท่ีนั่งราชกรัณยสภา

เขตพระราชฐานช้ันใน นับตั้งแตประตูสนามราชกิจจนถึงแถวเตงทางทิศใต เปนเขต
สําหรับผูหญิงลวน ผูชายท่ีอายุ 13 ปหามเขา หากจะเขาก็ตองมีโขลนกํากับดูแล (โขลน คือ ตํารวจ
หญิงท่ีคอยกํากับดูแล ความเรียบรอยในเขตพระราชฐานชั้นใน) เปนท่ีตั้งของพระตําหนัก ตําหนัก
เรือนของพระมเหสี พระราชเทวี พระชายา พระราชธิดา เจาจอมมารดา เจาจอม ขาราชบริพารและ
ขาราชการฝายใน
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แผนผังท่ี 23 แสดงพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา)
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ภาพท่ี 91 พระบวรราชานุสาวรีย สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยรัชกาลท่ี 1
หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชข้ึนครองราชยสมบัติเปนปฐม

กษัตริยแหงมหาจักรีบรมราชวงศ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราช
เจาพระยาสุรสีห ข้ึนเปนกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (ภาพท่ี 91) ภายหลังพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกลาเจาอยูหัวทรงใหออกพระนามวา สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท ไดมีการยายราช
ธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานคร และโปรดเกลาใหสรางพระบรมมหาราชวังและพระราชวัง
บวรสถานมงคลข้ึนในคราวเดียวกัน(แผนผังท่ี 23)

พระราชวังบวรสถานมงคลนั้นเปนศูนยกลางทางการปกครองของผูดํารงพระอิสริยยศกรม
พระราชวังบวรสถานมงคลจึงมีความสําคัญมาก พระราชวังแหงนี้ใชเวลาสราง 3 ปจึงแลวเสร็จ และมี
การฉลองพระราชวังพรอมกับการสมโภชพระนครและฉลองพระบรมมหาราชวังเม่ือ พ.ศ. 2328
พระราชวังบวรสถานมงคลเม่ือแรกสรางนั้นเปนเครื่องไมท้ังสิ้น ในการสรางพระบรมมหาราชวังใน
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ระยะแรกนั้นไดถายแบบมาจากพระราชวังในสมัยกรุงศรีอยุธยา แตพระราชวังบวรสถานมงคลนั้นไมมี
หลักฐานวาถายแบบมาจากพระราชวังจันทรเกษมซึ่งเปนท่ีประทับของพระมหาอุปราชในสมัยกรุงศรี
อยุธยา อยางไรก็ตาม ในการสราง พระท่ีนั่งศิวโมกขพิมาน ซึ่งเปนทองพระโรงนั้น ตั้งอยูบริเวณดาน
ตะวันออกของสระน้ํา ไดถายแบบมาจากพระท่ีนั่งทรงปนในพระราชวังหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนั้น
จึงมีบางคนเรียกพระท่ีนั่งองคนี้วา พระท่ีนั่งทรงปนหรือ บางก็เรียกพระท่ีนั่งทรงธรรม เนื่องจากใชเปน
สถานท่ีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลดวยพระราชมณเฑียรภายในพระราชวังสถานมงคลนั้น สรางเปนพระ
วิมาน 3 หลังเรียงติดกัน ไดแกพระท่ีนั่งวสันตพิมานพระท่ีนั่งวายุสถานอมเรศพระท่ีนั่งพรหมเมศ
รังสรรคท้ังดานหนาและดานหลังพระวิมานนั้น สรางเปนพระราชมณเฑียรขวางตลอดแนวพระวิมานท้ัง
3 หลัง โดยดานหนาพระวิมานถัดจากพระท่ีนั่งวายุสถานอมเรศนั้น มุขหนาเปนทองพระโรงหนา
เรียกวา พระท่ีนั่งพรหมพักตร สวนมุขหลังเปนทองพระโรงหลัง โดยมี พระท่ีนั่งบูรพาภิมุข พระท่ีนั่ง
ทักษิณาภิมุข พระท่ีนั่งปจฉิมาภิมุข และพระท่ีนั่งอุตราภิมุข ลอมรอบพระราชมณเฑียรท้ัง 4 ดาน โดย
ชื่อพระท่ีนั่งท้ัง 4 นั้น มีข้ึนในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ

นอกจากนี้ ยังมี พระพิมานดุสิตา ซึ่งพระองคโปรดใหสรางถวายเพ่ือเปนพุทธบูชา และ
เม่ือ พ.ศ. 2330 กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทโปรดใหสราง พระท่ีนั่งสุทธาสวรรย ข้ึนเพ่ือเปนท่ี
ประดิษฐานพระพุทธสิหิงคท่ีไดอัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จข้ึนไปยังเมืองเชียงใหม

บริเวณดานเหนือของพระราชวัง พระองคโปรดใหสราง "วัดหลวงชี" ข้ึนเพ่ือเปนสถานท่ี
จําศีลของนางชีนามวา นักนางแมน ซึ่งเปนมารดาของนักองคอีธิดาในสมเด็จพระอุไทยราชา พระเจา
กรุงกัมพูชา ซึ่งเปนพระสนมเอกในพระองค

พระองคทรงสรางพระราชวังบวรสถานมงคลดวยความประณีต ดวยตั้งพระราชหฤทัยวา
เม่ือสมเด็จพระบรมเชษฐาธริาชสวรรคต ถึงเวลาพระองคทรงครอบครองราชสมบัติ จะเสด็จประทับอยู
พระราชวังบวรฯ ตามแบบอยางสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ ไมเสด็จลงมาอยูวังหลวง

ครั้นเม่ือทรงพระประชวรใกลสวรรคตนั้น มีรับสั่งวา พระราชมณเฑียรสถานไดทรงสราง
ไวใหญโตมากมายเปนของประณีตบรรจง ประชวรมาชานานไมไดทอดพระเนตรเห็นใหรอบคอบ จะ
ใครทอดพระเนตรใหสบายพระราชหฤทัย ดังนั้น จึงโปรดฯ ใหเชิญพระองคข้ึนทรงพระเสลี่ยงบรรทม
พิงพระเขนยไปโดยรอบพระราชมณเฑียร โดยการเสด็จในครั้งนี้มีบางคนกลาววา พระองคทรงบนวา
"ของนี้อุตสาหทําข้ึนดวยความคิดและเรี่ยวแรงเปนนักหนา หวังวาจะไดอยูชมใหสบายนานๆ ก็ครั้งนี้จะ
ไมไดอยูแลว จะไดเห็นวันนี้เปนท่ีสุด ตอนี้ไปก็จะเปนของทานผูอ่ืน" และเลาอีกอยางหนึ่งวา มีรับสั่งวา
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"ของใหญของโตดีดีของกูสราง ใครไมไดชวยเขาทุนอุดหนุนใหแรง ก็สรางข้ึนดวยกําลังขาเจาบาวนาย
ของกูเอง นานไปใครมิใชลูกกู ถามาเปนเจาของเขาครอบครอง ขอใหผีสางเทวดาจงบันดาลอยาใหมี
ความสุข" ซึ่งมีปรากฏในพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวดวย

ภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท พระราชวังบวร
สถานมงคลก็ถูกปลอยใหรกราง เนื่องจากกรมพระราชวังสถานมงคลพระองคตอมา คือ สมเด็จพระเจา
ลูกยาเธอ เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทรนั้น ไมไดเสด็จเขาประทับท่ีพระราชวังแหงนี้ แตยังคงประทับท่ี
พระราชวังเดิม ของพระเจากรุงธนบุรี

ภาพท่ี 92 พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย

พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย เปนพระท่ีนั่งภายในพระราชวังบวรสถานมงคล สรางข้ึนโดย
สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท เดิมมีนามวา "พระท่ีนั่งสุทธาสวรรย" เดิมสมเด็จพระบวรราช
เจามหาสุรสิงหนาททรงมีพระราชดําริใหสรางข้ึนเพ่ือทําการพระราชพิธีตาง ๆ เชน พระราชพิธีตรุษ
สารท พระราชพิธีโสกันตพระเจาลูกเธอ เปนตน หลังจากนั้น เม่ือป พ.ศ. 2330 พระองคเสด็จไปยัง
เชียงใหม และไดัอัญเชิญพระพุทธสิหิงคลงมา พระองคจึงทรงพระราชอุทิศพระท่ีนั่งองคนี้เปนท่ี
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ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค ตอมา สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพ ทรงเปลี่ยนนามพระท่ีนั่ง
องคนี้วา "พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย" ปจจุบัน พระท่ีนั่งพุทไธสวรรยเปนสวนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร (ภาพท่ี 92)

ภาพท่ี 93 พระท่ีนั่งศิวโมกขพิมาน

พระท่ีนั่งศิวโมกขพิมาน เปนพระท่ีนั่งท่ีสรางข้ึนโดยสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิง
หนาทเพ่ือใชเปนทองพระโรงเสด็จออกขุนนาง และทรงบําเพ็ญพระราชกุศล การสรางพระท่ีนั่งองคนี้
ถายแบบพระท่ีนั่งมาจากพระท่ีนั่งทรงปนท่ีพระราชวังหลวง สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนั้น จึงมีบางคนเรียก
พระท่ีนั่งองคนี้วา "พระท่ีนั่งทรงปน" อยางไรก็ตาม เม่ือพระราชมณเฑียรสรางแลวเสร็จ พระท่ีนั่งองคนี้
ก็ใชเปนเพียงสถานท่ีเสด็จทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ดังนั้น บางครั้งจึงเรียกพระท่ีนั่งองคนี้วา "พระท่ีนั่ง
ทรงธรรม" พระท่ีนั่งแหงนี้ยังใชเปนสถานท่ีตั้งพระบรมศพของสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท
ดวย ปจจุบัน พระท่ีนั่งองคนี้ เปนสถานท่ีจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ท่ีเปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรของประเทศไทย(ภาพท่ี 93)
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ภาพท่ี 94 ตําหนักแดง

ตําหนักแดง

ตําหนักแดงสรางข้ึนภายในพระบรมมหาราชวังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลก เพ่ือพระราชทานเปนท่ีประทับของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระศรีสุดารักษ
พระพ่ีนางพระองคนอยในพระองค(ภาพท่ี 94)
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ภาพท่ี 95 ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ใหขุดเสาหลักเมืองเดิม และจัดสรางเสาหลักเมืองข้ึนใหมทดแทนของเดิมท่ีชํารุด เปนแกนไมสัก
ประกับนอกดวยไมชัยพฤกษ 6 แผน สูง 108 นิ้ว ฐานเปนแทนกวาง 70 นิ้ว บรรจุดวงเมืองในยอดเสา
ทรงมัณฑท่ีมีความสูงกวา 5 เมตร และอัญเชิญหลักเมืองเดิม และหลักเมืองใหม ประดิษฐานในอาคาร
ศาลหลักเมืองท่ีสรางใหม มียอดปรางค กออิฐฉาบปูนขาว ไดแบบอยางจากศาลหลักเมืองกรุงศรีอยุธยา
เม่ือพุทธศักราช 2395

ศาลหลักเมืองไดรับการปฏิสังขรณอีกหลายครั้ง ในพุทธศักราช2523 มีการบูรณะ
ซอมแซมครั้งใหญ เพ่ือเตรียมการเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ครบ 200 ป พุทธศักราช 2525
ศาลหลักเมืองไดรับการบูรณะอยางสวยงาม ดานทิศเหนือจัดสรางซุมสําหรับประดิษฐานเทพารักษท้ัง
5 คือเจาพอหอกลอง เจาพอเจตคุปต พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระกาฬไชยศรี มีการจัดละคร
รํา ละครชาตรี ใหผูตองการบูชา วาจางรําบูชาศาลหลักเมืองอยูดานขาง(ภาพท่ี 95)
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ภาพท่ี 96 มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังทาพระ)

มหาวิทยาลยัศิลปากร (วังทาพระ)
เม่ือแรกเริ่มแหงวังทาพระเปนวังท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชโปรด

เกลาฯใหสรางเพ่ือพระราชทานใหเปนท่ีประทับของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมขุนกระษัตรานุชิต หรือ
“เจาฟาเหม็น” ซึ่งเปนพระราชนัดดาและ พระราชชายาของพระเจากรุงธนบุรีประทับอยู ณ วังแหงนี้
จนสิ้นพระชนม

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย พระองคจึงโปรดฯ ใหเปนท่ีประทับ
ของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาทับ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร ซึ่งเปนพระเจาลูกยาเธอใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และเจาจอมมารดาเรียม(กรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย) ประทับ
จนสิ้นรัชกาลท่ี 2 จึงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และได
พระราชทานวังนี้เปนท่ีประทับของพระราชโอรส 3 พระองค คือ พระบรมวงศเธอพระองคเจาลักขณา
นุคุณ ซึ่งทรงมีพระชันษานอย สิ้นพระชนมเม่ือพระชนัษาได 24 ป

พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม (ตนราชสกุล "ชุมสาย")
เสด็จประทับท่ีนี่จนสิ้นพระชนมในปลายรัชกาลท่ี 4(พ.ศ. 2411) เม่ือพระชันษาได 53 ป และพระเจา
บรมวงศเธอ พระองคเจาอุไร กรมหม่ืนอดุลยลักษณสมบัติ พระเจาลูกยาเธอในรัชกาลท่ี 3 ทรงกํากับ
กรมแสงและกรมชางศิลา สิ้นพระชนมท่ีวังนี้ในรัชกาลท่ี 5
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รัชกาลท่ี 5 จึงพระราชทานตอใหไปยังสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และ
สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศฯ เสด็จประทับท่ีวังนี้ จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลท่ี 8 พ.ศ. 2480 จึงไดทรงซื้อท่ีตรงริมถนนพระราม 4
คลองเตย สรางตําหนักเปนท่ีประทับตากอากาศ เรียกวา “บานปลายเนิน” แลวโปรดประทับท่ีนั่น
ตลอดพระชนมายุ

วังทาพระ เม่ือครั้งเปนท่ีประทับของกรมขุนราชสีหวิกรมนั้น จัดเปนท่ีทรงงานและงาน
ชางทุกชนิด รวมท้ังเปนท่ีอยูของชางตางๆ อาศัยอยูในวังขณะนั้นไมต่ํากวา 200 คน จัดเปนวังขนาด
ใหญวังหนึ่ง แตเม่ือสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศเสด็จมาประทับ ตําหนักอาคารตางๆ ก็
มีสภาพเกาทรุดโทรม บางแหงชํารุดผุพังจนไมอาจใชสอยได รัชกาลท่ี 5 จึงโปรดฯใหบูรณะจนมีสภาพ
เหมือนเดิม สวนตําหนักท่ีประทับนั้นโปรดฯใหสรางข้ึนใหม 3 หลัง

ภายหลังท่ีสมเด็จฯเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศเสด็จไปประทับบานปลายเนินแลว
ทายาทของพระองค จึงขายวังใหกับทางราชการเและศาสตราจารยศิลป พีระศรี ไดสรางสถานศึกษา
สําหรับวิชาศิลปะตามแบบยุโรปข้ึน ไดใชวังนี้เปนมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ จวบจนปจจุบัน
(ภาพท่ี 96)

ภาพท่ี 97 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
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ศาสนสถาน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนวัดท่ีสรางมาตั้งแตสมัยอยุธยา แตไมปรากฏหลักฐาน

เก่ียวกับการสราง เดิมเรียกวา "วัดโพธาราม" หรือ "วัดโพธิ์" ยกฐานะข้ึนเปนพระอารามหลวงในสมัย
กรุงธนบุรี ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหสถาปนาวัดนี้ใหมใน พ.ศ. 2331 โดยทรงสรางพระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร ตลอดจนบูรณะ
ของเดิม เม่ือแลวเสร็จใน พ.ศ. 2344 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา “วัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลาวาส” เปนวัดประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

เดิมทีรัชกาลท่ี 1 ทรงอัญเชิญโกลนพระศรีสรรเพชญดาญาณ จากวัดพระศรีสรรเพชญ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวยทรงประสงคจะหลอพระศรีสรรเพชญองคนี้ข้ึนมาใหม แตหลังจากทรง
ปรึกษากับคณะสงฆแลว คณะสงฆไดทูลถวายวา การนําโกลนพระศรีสรรเพชญดาญาณมาหลอมใหม
นั้น ถือเปนขีด เปนกาลกิณี ไมเปนมงคลแกบานเมือง จึงทรงตัดสินพระทัยสรางพระเจดียขนาดใหญ
แบบยอมุมไมยี่สิบ ครอบโกลนพระศรีสรรเพชญนี้ไว และพระราชทานพระนามเจดียวา "พระมหาเจดีย
พระศรีสรรเพชญดาญาณ" องคพระเจดียประดวยกระเบื้องเคลือบสีเขียว เปนเจดียประจํารัชกาล ท่ี 1

เขตวัดโพธารามเดิม ไดแก สวนตะวันตกของวัด ริมแมน้ําเจาพระยา พ้ืนท่ีนี้เปนท่ีตั้งของ
วิหารพระพุทธไสยาส ศาลาการเปรียญ (ซึ่งเปนพระอุโบสถเดิม ของวัดโพธาราม) พระมณฑป และพระ
มหาเจดียสี่รัชกาล(ภาพท่ี 97)

พระอุโบสถเดิม (ศาลาการเปรียญ)เปนพระอุโบสถของวัดโพธารามตั้งแตสมัยกรุงศรี
อยุธยา แตเดิมประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งรัชกาลท่ี 1 ทรงอัญเชิญ
มาจากวัดศาลาสี่หนา ดวยประสงคตั้งม่ันแนวแนวา นี่จะเปนพระนครอยางถาวร (ปางสมาธิ สื่อถึงการ
ตั้งจิตม่ันแนวแน) แตภายหลังการสถาปนาพระอุโบสถหลังใหมของวัดพระเชตุพนแลว จึงไดลดฐานะ
เปนศาลาการเปรียญ โดยภายในมี "พระพุทธศาสดา" ประดิษฐานเปนพระประธาน

พระวิหารทิศสวนพระวิหารทิศท้ัง 4 นั้นไดอัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญจากหัวเมืองตาง ๆ
มาประดิษฐานไว โดยแบงออกเปนมุขหนาและมุขหลัง โดยมุขหนา คือ มุขท่ีหันสูทิศตาง ๆ สวนมุข
หลังนั้น คือ มุขท่ีหันหนาเขาสูพระอุโบสถ โดยพระวิหารทิศแบงออกเปน 4 ทิศ ไดแก

1.พระวิหารทิศตะวันออก (ทิศพระโลกนาถ) ท่ีมุขหนาประดิษฐานพระพุทธมารวิชัย เปน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย อัญเชิญมาจากวัดเขาอินทร เมืองสวรรคโลก สวนบริเวณมุขหลังประดิษฐาน
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พระพุทธโลกนาถศาสดาจารย ซึ่งสรางข้ึนตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ไดอัญเชิญมาจากวิหาร
พระโลกนาถ ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ (ซึ่งทรุดโทรมไมมากนัก)

2. พระวิหารทิศตะวันตก (ทิศนาคปรก) ท่ีมุขหนาประดิษฐานพระพุทธชินศรี เปน
พระพุทธรูปปางนาคปรก เดิมประดิษฐานอยูท่ีเมืองสุโขทัย โดยไดอัญเชิญมาพรอมกับพระพุทธชินราช

3. พระวิหารทิศเหนือ (ทิศปาเลไลย) ท่ีมุขหนาประดิษฐานพระพุทธปาลิไลย เปน
พระพุทธรูปปางปาเลไลย ซึ่งรัชกาลท่ี 1 ทรงสรางข้ึนใหมเม่ือครั้งทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนฯ

4.พระวิหารทิศใต (ทิศปญญจวัคคีย ) ท่ีมุขหนาประดิษฐานพระพุทธชินราช เปน
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ซึ่งอัญเชิญมาจากเมืองสุโขทัย

พระเจดียหมูหาฐานเดียวสรางข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช เปนพระเจดีย 5 องคท่ีตั้งอยูบนฐานเดียวกัน โดยองคตรงกลางนั้นจะมีขนาดใหญกวาอีก 4
องคท่ีลอมรอบอยู ประดิษฐานอยูตรงมุมพระวิหารคดท้ัง 4 ดาน นับรวมได 20 องค ลักษณะพระเจดีย
นั้นเปนเจดียทรงสี่เหลี่ยมยอมุมไมสิบสอง 4 องคลอมรอบองคกลางซึ่งเปนเจดียแบบไมสิบสองเพ่ิมมุม
ภายในพระเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกองค

รูปปนฤๅษีดัดตนเม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงปฏิสังขรณวัดโพธาราม
พระองคทรงไดรวบรวมการแพทยแผนโบราณและศิลปวิทยาการของกรุงศรีอยุธยาเอาไว รวมท้ัง ได
ปนรูปฤๅษีดัดตนในทาตาง ๆ ไวดวย ซึ่งจํานวนของรูปปนฤๅษีดัดตนท่ีสรางในรัชกาลท่ี 1 นั้น ไมทราบ
จํานวนแนชัด



141

ภาพท่ี 98 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ เปนวัดโบราณ สรางในสมัยอยุธยา เดิมเรียกวาวัดสลัก ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เม่ือทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานี
และทรงสรางพระบรมมหาราชวังเปนท่ีประทับและสรางพระราชวังบวรสถานมงคลเปนท่ีประทับ
สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล นั้น วัดสลักเปนวัดท่ีอยู
ก่ึงกลางระหวางพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิง
หนาทโปรดใหบูรณปฏิสังขรณวัดสลักเม่ือ พ.ศ. 2326 พรอมกับการกอสรางพระราชวังบวรสถานมงคล
จากนั้นทรงเปลี่ยนชื่อวัดจากวัดสลัก เปน วัดนิพพานาราม เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราชโปรดเกลาฯ ใหใชวัดนิพพานารามเปนสถานท่ีสังคายนาพระไตรปฎกใน พ.ศ. 2331 ได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวัดใหมวา “วัดพระศรีสรรเพชญ” และใน พ.ศ. 2346
พระราชทานนามใหมวา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร ตามชื่อวัดในกรุงศรีอยุธยาท่ีเปนท่ี
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเปนท่ีประทับของสมเด็จพระสังฆราช(ภาพท่ี 98)
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ภาพท่ี 99 ทุงพระเมรุ

ภาพท่ี 100 สนามหลวง (ทุงพระเมร)ุ ปจจุบัน
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ทุงพระเมรุ (สนามหลวง)
ลานโลงกวางหนาพระบรมมหาราชวัง ซึ่งมีมาตั้งแตแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทรในรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เปนตนมาใชเปนท่ีประกอบพระราชพิธีตาง ๆ
เชน เปนท่ีตั้งพระเมรุมาศของพระมหากษัตริย และพระเมรุขวาพระบรมวงศานุวงศ ซึ่งยึดเอาคติมา
จากครั้งกรุงศรีอยุธยา  รวมท้ังเปนท่ีประกอบพระราชพิธีตาง ๆ  แตเดิมทุงพระเมรุมีอาณาเขตเพียง
ครึ่งหนึ่งของสนามหลวงในปจจุบัน คือ เริ่มตั้งแตถนนพระจันทรตัดบริเวณตอนกลางสนามหลวงไป
จนถึงถนนราชดําเนินใน  ตอมาเม่ือยุบวังหนาในสมัยรัชกาล ท่ี 5 ทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหรื้อกําแพง
ปอมปราการและตําหนักของวังหนาท่ีชํารุดออกและทําการขยายอาณาเขตไปทางดานเหนือและ
ตะวันออกเพ่ิมข้ึน ซึ่งไดรวมเอาพ้ืนท่ีของสนามหลวงเดิมเขาไปดวย ดานทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของทุงพระเมรุเปนท่ีตั้งของศาลหลวง วังเจานาย โรงมาหลวง และตึกดิน (คลังดิน
ดํา)67 โปรดฯ ใหปลูกตนมะขามไวบริเวณรอบสนามหลวงเพ่ือใหความรมรื่น ปจจุบันมีพ้ืนท่ีกวางถึง 74
ไร 63ตารางวา68(ภาพท่ี 99-100)

67 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,คณะกรรมการอนุรักษ
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา, การอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร, 88.

68 ณัฐพงษ จารุวรรณพงศ และคนอ่ืน ๆ, แผนท่ีชุมชนกรุงรัตนโกสินทร(กรุงเทพฯ:
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2547), 34.
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ภาพท่ี 101 กระทรวงกลาโหม

อาคารท่ีทําการกระทรวงกลาโหม
บริเวณอาคารกระทรวงกลาโหม เดิมเคยเปนท่ีตั้งของวัง 3 วัง รวมกันคือวังถนนหลักเมือง

วังท่ี 2 วังถนนหลักเมือง วังท่ี 4และวังถนนหลักเมือง วังท่ี 6 วัง ท้ัง 3 วังนี้ สรางข้ึนในสมัยของสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 เดิมเปนท่ีประทับของพระเจาลูกยาเธอกรมหม่ืนจิตร
ภักดี กรมหม่ืนศรีสุเรนทร และกรมหม่ืนอินทราพิพิธ ตอมาวังดังกลาวไดรกราง และรื้อกลายเปนฉาง
เก็บขาวหลวง(ภาพท่ี 101)
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ภาพท่ี 102 กรมศิลปากร

อาคารท่ีทําการของกรมศิลปากร
ตั้งอยูริมถนนหนาพระลานตอวังทาพระมายังฝงตะวันออก จนถึงมุมถนนหนาพระธาตุตรง

บริเวณประตูวิเศษไชยศรีทางเขาพระบรมมหาราชวังแตเดิมวังถนนหนาพระลาน วังกลาง นั้นรัชกาลท่ี
1 โปรดใหสรางเปนท่ีประทับของกรมหม่ืนศักดิพลเสพ เสด็จประทับอยูจนถึงรัชกาลท่ี 3 จึงไดทรงรับ
อุปราชาภิเษกใหเสด็จไปประทับท่ีพระราชวังบวรฯ วังกลางจึงวางลงจนกระท่ังสมเด็จพระเจานองยา
เธอ เจาฟาอาภรณเสด็จมาประทับ สวนวังถนนหนาพระลานวังตะวันออกนั้น รัชกาลท่ี 1 โปรดใหสราง
เปนท่ีประทับของกรมหม่ืนเทพพลภักดิ์ เสด็จประทับอยูวังนีจ้นตลอดพระชนมายุ69(ภาพท่ี 102)

69 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,คณะกรรมการอนุรักษ
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา, การอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร, 90.
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การเปลี่ยนแปลงของโบราณสถานในเขตพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทรช้ันใน

พระบรมมหาราชวังตั้งอยูบริเวณวัดเดิมสองวัด คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) และวัดมหาธาตุฯ เดิมเปนท่ีของพระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนตั้งบานเรือนอยู
ในบริเวณนี้มากอน เม่ือมีการเวนคืนท่ีดินแลว รัชกาลท่ี 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสราง
พระราชวังหลวงข้ึนในป พ.ศ. 2325 เม่ือแรกสรางมีพ้ืนท่ีประมาณ 132 ไร จนถึงรัชกาลท่ี 2 ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการสรางถนนค่ันกลางแบงแยกวังและเขตวัดใหเปนสัดสวนและขยายเขตพ้ืนท่ี
ออกไปเปน 152 ไร2 งาน70ในปจจุบันพระบรมมหาราชวังตั้งอยู ท่ีแขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนครกรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดตอกับสถานท่ีสําคัญดังนี้

ทิศเหนือ จรดทองสนามหลวง
ทิศตะวันออก จรดกระทรวงกลาโหม
ทิศตะวันตก จรดแมน้ําเจาพระยา
ทิศใต จรดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยมีถนนค่ัน
พระบรมมหาราชวัง ไดมีการกอสรางเพ่ิมเติมขยายอาณาเขตและบูรณปฏิสังขรณมาใน

ทุกรัชกาล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนา
สมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค พระราชอนุชา ข้ึนเปนพระบาทสมเด็จ
พระปนเกลาเจาอยูหัวจึงทรงบัญญัติใหเรียกพระราชวังหลวงวา พระบรมมหาราชวัง นั่นคือ ทรง
บัญญัติใหใชคําวา “บรม” สําหรับฝายวังหลวง และ “บวร” สําหรับฝายวังหนา พระราชวังบวรสถาน
มงคลหรือวังหนาจึงเรียกวา “พระบวรราชวัง” เม่ือพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต
แลว พระราชวังหลวงก็ยังคงใชวา พระบรมมหาราชวัง มาจนกระท่ังปจจุบัน

สวนตําแหนง “วังหนา” ไดยกเลิกไปเม่ือ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ  ทิวงคต และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงสถาปนาตําแหนง “สยามมกุฎราชกุมาร” สืบราช
สันตติวงศแทนตําแหนงวังหนา

หมูพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทสรางข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวเพ่ือใชเปนสถานท่ีออกวาราชการและเปนท่ีประทับสวนพระองค ตั้งอยูในเขตพระราชฐานชั้น

70 แผนท่ีชุมชนกรุงรัตนโกสินทร สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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กลางและชั้นใน เดิมประกอบดวยหมูพระท่ีนั่ง 11 องค ปจจุบัน พระท่ีนั่งในหมูพระท่ีนั่งจักรีมหา
ปราสาทอยูในสภาพท่ีชํารุดจนเกินกวาการบูรณะไดจึงมีการรื้อพระท่ีนั่งลงหลายองค อยางไรก็ตาม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกลาฯ ใหสรางพระท่ีนั่งข้ึนใหมบนสถานท่ีเดิม
พระท่ีนัง่ท่ีสําคัญของหมูพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท ไดแก พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท พระท่ีนั่งมูลสถาน
บรมอาสน พระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติ และพระท่ีนั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

พระท่ีนั่งบริเวณสวนศิวาลัยฺสวนศิวาลัย เปนสวนภายในพระบรมมหาราชวัง ตั้งอยู
ทางดานทิศตะวันออก ในอดีตเคยเปนท่ีตั้งของพระอภิเนาวนิเวศนอันเปนพระราชมณเฑียรท่ีประทับ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวตราบจนเสด็จสวรรคต แตพระราชมณเฑียรดังกลาวเกิด
การชํารุดทรุดโทรมจนยากตอการบูรณะซอมแซม ดังนั้น จึงจําตองรื้อถอนไปเกือบหมดสิ้นในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ปจจุบันสวนศิวาลัยและบริเวณใกลเคียงมีพระท่ีนั่งท่ีสําคัญ
ตั้งอยู ไดแก พระพุทธรัตนสถาน พระท่ีนั่งมหิศรปราสาท พระท่ีนั่งบรมพิมาน และพระท่ีนั่งศิวาลัย
มหาปราสาทพระบรมมหาราชวังไดใชเปนท่ีประทับและศูนยกลางการปกครองของพระมหากษัตริย
สมัยรัตนโกสินทรมาตลอด จนถึงกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวและ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จประทับ
เพียงครั้งคราว ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลไดเสด็จประทับ ณ พระท่ีนั่ง
บรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง กระท่ังเสด็จสวรรคต หลังจากนั้นจนถึงปจจุบัน มิได มี
พระมหากษัตริย เสด็จมาประทับในพระบรมมหาราชวังเปนการถาวรอีก ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จประทับบางเปนครั้งคราว เชนเวลาซอมพระตําหนักจิตรลดา
รโหฐาน หรือเวลามีการพระราชพิธี เปนตน พระบรมมหาราชวังใชเปนสถานท่ีประกอบพระราชพิธี
สําคัญตาง ๆ ตามพระราชประเพณีเปนท่ีรับแขกเมือง และพระราชอาคันตุกะ รวมท้ังเปนท่ีตั้งพระบรม
ศพและพระศพของพระบรมวงศานุวงศชั้นสูง สวนบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกไดใชเปนท่ีตั้งของ
สถานท่ีราชการ เชน สํานักพระราชวัง สํานักราชเลขาธิการและราชบัณฑิตยสถาน และเขต
พระราชฐานชั้นในก็มิไดเปนท่ีอยูอาศัยของเจานายฝายในอีกตอไป แตยังคงเปนท่ีทําการและท่ีพํานัก
ของขาราชการสํานักพระราชวัง ฝายพระราชฐานชั้นในบางสวนซึ่งลวนเปนสตรีท้ังสิ้น(แผนผังท่ี 24)
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แผนผังท่ี 24 แผนผังพระบรมมหาราชวัง
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1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
2. อาคารสํานักพระราชวัง
3. สํานักราชเลขาธิการ
4. ศาลาลูกขุนใน
5. ศาลาสหทัยสมาคม
6. พิพิธภัณฑวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
7. ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ

เครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญกษาปณ

8. พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย
9. พระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ
10. พระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน
11. พระท่ีนั่งดุสิตาภิรมย
12. พระท่ีนั่งราชฤดี
13. พระท่ีนั่งสนามจันทร
14. หอศาสตราคม
15. หอพระสุราลัยพิมาน
16. หอพระธาตุมณเฑียร
17. พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท
18. พระท่ีนั่งมูลสถานบรมอาสน

19. พระท่ีนั่งสมมติเทวราชอุปบัติ
20. พระท่ีนั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร
21. พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท
22. พระท่ีนั่งพิมานรัตยา
23. พระท่ีนั่งอาภรณพิโมกขปราสาท
24. พระท่ีนั่งราชกรัณยสภา
25. ศาลาเปลื้องเครื่อง
26. เขาไกรลาสจําลอง
27. สวนศิวาลัย
28. พระท่ีนั่งบรมพิมาน
29. พระท่ีนั่งมหิศรปราสาท
30. พระท่ีนั่งศิวาลัยมหาปราสาท
31. พระท่ีนั่งสีตลาภิรมย
32. พระพุทธรัตนสถาน
33. พระท่ีนั่งไชยชมุพล



150

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราช เจาฟากรมหลวงเสนานุรักษ ข้ึนเปนกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุ
รักษ ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงใหออกพระนามวา “สมเด็จพระบวรราชเจา
มหาเสนานุรักษ”ทรงสมรสกับพระธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท และไดเสด็จเขา
ประทับท่ีพระราชวังบวรสถานมงคล ในสมัยของพระองคนั้น ไมไดมีการสรางสิ่งใดเพ่ิมเติมภายใน
พระราชวังบวรสถานมงคล แตมีการปรับปรุงสิ่งกอสรางท่ีชํารุดทรุดโทรมลง ทรงใหรื้อพระพิมานดุสิตา
ลง โดยนําไมท่ีไดจากการรื้อไปใชในการสรางวัดชนะสงคราม รื้อกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชํารุด ทําเปนสวนเลี้ยง
กระตาย นอกจากนี้ ภายในพระท่ีนั่งสุทธาสวรรย ทรงยายปราสาทปรางค 5 ยอด ซึ่งเดิมสรางข้ึนเพ่ือ
ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค แตภายหลังการเสด็จทิวงคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทนั้น
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชอัญเชิญพระพุทธสิหิงคไปประดิษฐานภายใน
พระบรมมหาราชวังแลว จึงทรงใหตั้งพระท่ีนั่งเศวตฉัตรแทน เพ่ือเปนท่ีเสด็จออกแขกเมืองและ
พระสงฆถวายพระธรรมเทศนา

สมเด็จพระบวรราชเจามหาเสนานุรักษ  สิ้นพระชนมเม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2360
ณ พระท่ีนั่งวายุสถานอมเรศ และไมมีการสถาปนากรมพระราชวังบวรสถานมงคลข้ึนอีกในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงสถาปนาพระเจาบรมวงศเธอกรม
หม่ืนศักดิพลเสพ ข้ึนเปน กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา
เจาอยูหัวทรงใหออกพระนามวา สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพหลังจากนั้น ประทับอยูท่ี
พระราชวังบวรสถานมงคลตลอดพระชนมชีพ ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพระราชวังบวรสถานมงคล
มากมายอาทิ

ทรงซอมแซมพระราชมณเฑียรท้ัง 3 หลัง และตอมุขบริเวณดานหลังพระท่ีนั่งวายุสถาน
อมเรศ เรียกวา พระท่ีนั่งปฤษฎางคภิมุข และมุขดานหนาเรียกวา พระท่ีนั่งพิมุขมณเฑียร พรอมท้ัง
ขนานนามพระท่ีนั่งท่ีท่ีลอมรอบพระราชมณเฑียรท้ัง 4 มุมวา พระท่ีนั่งบูรพาภิมุข พระท่ีนั่งทักษิณาภิ
มุข พระท่ีนั่งปจฉิมาภิมุข และพระท่ีนั่งอุตราภิมุข

ทรงสรางพระท่ีนั่งข้ึนใหมตอจากพระท่ีนั่งพิมุขมณเฑียรเพ่ือใชเปนทองพระโรง เรียกวา
พระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัย ซึ่งสรางเลียนแบบ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย ภายในพระบรมมหาราชวัง และ
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เปลี่ยนนามพระท่ีนั่งพรหมเมศรังสรรคเปนพระท่ีนั่งพรหมเมศธาดา เพ่ือใหคลองจองกับพระท่ีนั่งอิศรา
วินิจฉัย รวมท้ัง เปลี่ยนนามพระท่ีนั่งสุทธาสวรรย เปน พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย ดวย

นอกจากนี้ ยังโปรดใหสรางพระท่ีนั่งเครื่องไม ขนานนามวา พระท่ีนั่งรังสรรคจุฬาโลก ข้ึน
บริเวณสระน้ําท่ีเปนท่ีตั้งของพระท่ีนั่งพิมานดุสิตา ภายหลังหักพังเสียหมด และสราง วัดพระแกววัง
หนา ข้ึน และใหอัญเชิญพระพุทธชินสีห จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก มา
ประดิษฐานท่ีพระอุโบสถของวัด ตอมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานนามวัด
แหงนี้วา วัดบวรสถานสุทธาวาส

สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพสิ้นพระชนมเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2375
โดยไมมีการสถาปนากรมพระราชวังบวรสถานมงคลข้ึนอีกตลอดรัชกาล ทําใหพระราชวังสถานมงคล
วางลงอีกครั้ง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหสถาปนา สมเด็จพระเจานองยา
เธอ เจาฟาจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค ท่ีกรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบวรราชโองการ
พระเกียรติยศเสมอดวยพระเจาแผนดินองคท่ี 2 มีพระนามวา พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว
พรอมท้ังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเรียกพระราชวังบวรสถานมงคลวา พระบวรราชวัง ขณะท่ีวัง
หลวง เรียกวา พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวเสด็จเขาประทับในพระบวร
ราชวังซึ่งอยูในสภาพท่ีทรุดโทรมมาก ดังนั้น ในสมัยนี้จึงมีการปรับปรุง ซอมแซม พระบวรราชวังครั้ง
ใหญเพ่ือใหสมพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว โดยมีตนแบบมาจาก
พระบรมมหาราชวังเปนสวนใหญ

ทรงสรางพระท่ีนั่งคชกรรมประเวศเปนองคแรก บริเวณดานหนาพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย ซึ่ง
ใชเปนพระท่ีนั่งในการเกยชาง พระท่ีนั่งองคนี้มีลักษณะคลายพระท่ีนั่งอาภรณภิโมกขปราสาท ภายใน
พระบรมมหาราชวัง และโปรดใหสรางพระท่ีนั่งบริเวณมุมขางใตและเหนือของพระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัย
นามวา พระท่ีนั่งมังคลาภิเษก และ พระท่ีนั่งเอกอลงกฎ สรางตามแบบพระท่ีนั่งดุสิตาภิรมย ภายใน
พระบรมมหาราชวัง ซึ่งพระท่ีนั่งท้ัง 2 องคมีท่ีเกยสําหรับทรงพระราชยาน รวมท้ัง ยังสรางพระท่ีนั่ง
สนามจันทร และสรางพลับพลาสูงตามแบบพระท่ีนั่งสุทไธสวรรยปราสาท เหมือนอยางพระราชวัง
หลวง และทรงยายตําหนักแดงจากพระราชวังเดิม มาปลูกไวท่ีพระบวรราชวังดวย
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โปรดใหสราง พระท่ีนั่งอิศเรศราชานุสรณ ซึ่งเปนตึกแบบฝรั่ง 2 ชั้น เพ่ือใชเปนท่ีประทับ
ของพระองค และเสด็จเสด็จสวรรคต ณ พระท่ีนั่งแหงนี้ นอกจากนี้ ยังโปรดใหสรางพระท่ีนั่งบริเวณ
หนาพระท่ีนั่งอิศเรศราชานุสรณ แตพระองคเสด็จสวรรคตไปเสียกอน ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางตอจนสําเร็จ พรอมท้ังพระราชทานนามพระท่ีนั่ง
วา พระท่ีนั่งบวรบริวัติ

เม่ือพระองคจัดตั้งทหารวังหนาข้ึน จึงมีการสรางสถานท่ีสําหรับการทหารข้ึนภายในพระ
บวรราชวัง เชน โรงปนใหญ โรงทหาร คลังสรรพาวุธ เปนตน รวมท้ัง ยังสรางโรงชางตน และ มาตน
ตามแบบพระบรมมหาราชวังอีกดวย

นอกจากนี้ ยังไดอัญเชิญพระพุทธสิหิงคซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราชไดอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายหลังการเสด็จทิวงคตของสมเด็จ
พระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาทนั้น กลับมาประดิษฐาน ณ พระท่ีนั่งพุทไธสวรรยดังเดิม

พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคตเม่ือวันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2408
หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไมไดทรงตั้งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลอีก
ตลอดรัชกาล

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ทรง
ดํารงตําแหนงกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวมี
การปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ และยังอยูในสภาพท่ีสมบูรณ ดังนั้น จึงไมคอยมีการสรางพระท่ีนั่ง
ใหมมากนัก ทรงสราง พระท่ีนั่งสาโรชรัตนประพาส ตอจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจน
แลวเสร็จและเสด็จเขาประทับในพระท่ีนั่งองคนี้กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญเสด็จทิวงคตเม่ือวันท่ี 28
สิงหาคม พ.ศ. 2428 หลังจากนั้น ก็ไมมีการสถาปนาเจานายพระองคใดท่ีตําแหนงกรมพระราชวังบวร
สถานมงคล(แผนผังท่ี 25)

จุดสิ้นสุดของพระราชวังบวรสถานมงคลหลังจากการเสด็จทิวงคตของกรมพระราชวังบวร
วิไชยชาญนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ไมไดสถาปนาเจานายพระองคใดในตําแหนง
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลอีก แตทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจา
ฟามหาวชิรุณหิศ ข้ึนเปน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เม่ือ
พ.ศ. 2429 ทําใหตําแหนงกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายดังนั้น พระราชวังบวร
สถานมงคลจึงไมไดเปนท่ีประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลนับตั้งแตนั้นมา
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดัดแปลง
สนามวังหนาเปนสวนหนึ่งของสนามหลวง และรื้อปอมปราการตาง ๆ ลง และโปรดใหยาย
พิพิธภัณฑสถานไปไวท่ี พระท่ีนั่งศิวโมกขพิมาน พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย และพระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัย ใน
พ.ศ. 2430 และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานพระราชมณเฑียรในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร
ใน พ.ศ. 2469ปจจุบัน พ้ืนท่ีสวนใหญของพระราชวังบวรสถานมงคลเปนท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โรงละคร
แหงชาติและทองสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตก(ภาพท่ี 103-106)

ภาพท่ี 103 ประตูวังและกําแพงพระราชวังบวรสถานมงคล(วังหนา) ปจจุบันคือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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สิ่งกอสรางท่ียังคงเหลือในปจจุบัน
พระราชมณเฑียรหรือ หมูพระวิมาน เปนหมูพระท่ีนั่งภายในพระราชวังบวรสถานมงคล

สรางข้ึนตั้งแตสมัยสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระองคแรก
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร สรางเปนหมูพระท่ีนั่งประกอบกัน และมีการซอมแซมและปรับปรุงครั้งใหญใน
สมัยสมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพ ปจจุบัน เปนสวนหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระ
นคร ใชเปนสถานท่ีท่ีจัดแสดงนิทรรศการวัตถุสิ่งของตาง ๆ(ภาพท่ี 105)

พระท่ีนั่งศิวโมกขพิมานเปนพระท่ีนั่งท่ีสรางข้ึนโดยสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท
เพ่ือใชเปนทองพระโรงเสด็จออกขุนนาง และทรงบําเพ็ญพระราชกุศล การสรางพระท่ีนั่งองคนี้ถาย
แบบพระท่ีนั่งมาจากพระท่ีนั่งทรงปนท่ีพระราชวังหลวง สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนั้น จึงมีบางคนเรียก
พระท่ีนัง่องคนี้วา "พระท่ีนั่งทรงปน"

ปจจุบัน พระท่ีนั่งองคนี้เปนสถานท่ีจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ท่ีเปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรของประเทศไทย

พระท่ีนั่งอิศเรศราชานุสรณเปนพระท่ีนั่งท่ีพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวโปรดฯ
ใหสรางข้ึนโดยมีลักษณะเปนตึกฝรั่ง เพ่ือใชเปนท่ีประทับของพระองค ภายหลังจากการเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดฯ ใหใชเปน
สถานท่ีประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย สมเด็จพระศรีสุริเยน
ทราบรมราชินีและพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ปจจุบัน พระท่ีนั่งอิศเรศราชานุสรณจัดเปน
หองพระบวรราชานุสรณของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว

พระท่ีนั่งคชกรรมประเวศเปนพระท่ีนั่งท่ีสรางข้ึนโดยพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว จัดเปนพระท่ีนั่งทรง
ปราสาทองคแรกท่ีสรางข้ึนภายในพระบวรราชวัง ตั้งอยูบริเวณหนามุขพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย พระท่ีนั่ง
มีลักษณะคลายพระท่ีนั่งอาภรณภิโมกขปราสาทภายในพระบรมมหาราชวัง เปนพระท่ีนั่งท่ีสรางโดย
เครื่องไมมีเกยสําหรับข้ึนทรงชางดวย เนื่องจากพระท่ีนั่งองคนี้สรางข้ึนจากเครื่องไม ดังนั้น เม่ือเวลา
ผานไปจึงเกิดการผุกรอนและชํารุดมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดฯ ใหรื้อพระ
ท่ีนั่งองคนี้ออก คงเหลือแตฐานปราสาทและท่ีเกยชางท่ียังคงเหลือใหเห็นในปจจุบัน

พระท่ีนั่งมังคลาภิเษกและพระท่ีนั่งเอกอลงกฎพระท่ีนั่งมังคลาภิเษกและพระท่ีนั่งเอกอลง
กฎสรางข้ึนตามพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวท่ีใหปรับปรุงและกอสรางสิ่งตาง



155

ๆ ภายในพระบวรราชวังเพ่ือใหสมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว โดยพระองค
โปรดฯ ใหสรางพระท่ีนั่งโถงคูกันบนกําแพงแกวหนาทองพระโรงบริเวณดานเหนือ นามวา "พระท่ีนั่งเอ
กอลงกฎ" และดานใตนามวา "พระท่ีนั่งมังคลาภิเษก" ปจจุบัน พระท่ีนั่งมังคลาภิเษกไดรื้อลงแลว
เนื่องจากชํารุดเสียหายมาก คงเหลือเพียงพระท่ีนั่งเอกอลงกฎเทานั้นอยางไรก็ตาม พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระนคร ระบุวา ปจจุบัน คงเหลือแตพระท่ีนั่งมังคลาภิเษก สวนพระท่ีนั่งเอกอลงกฎนั้นไดรื้อ
ลงแลว

ตําหนักแดงสรางข้ึนภายในพระบรมมหาราชวังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก เพ่ือพระราชทานเปนท่ีประทับของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระศรีสุดารักษ
พระพ่ีนางพระองคนอยในพระองค ตอมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดทรงรื้อพระตําหนัก
ฝายในภายในเขตพระราชฐานชั้นในเพ่ือเปลี่ยนเปนตําหนักตึกท้ังหมด ดังนั้น จึงโปรดใหรื้อตําหนักแดง
ไปปลูกท่ีพระราชวังเดิม เพ่ือเปนท่ีประทับของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีและสมเด็จพระเจา
นองยาเธอ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค โดยตําหนักแบงออกเปนสองสวน สวนแรกนั้นเปนท่ีประทับ
สมเด็จพระศรีสุริเยนทรา ปจจุบัน ตําหนักสวนนี้ไดถูกรื้อไปปลูกเปนกุฏิเจาอาวาสวัดเขมาภิรตาราม
จังหวัดนนทบุรี สวนท่ีสองเปนท่ีประทับของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ปจจุบัน ตั้งอยู
ภายในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร

เกงนุกิจราชบริหารเปนอาคารสถาปตยกรรมจีนภายในพระราชวังบวรสถานมงคลหรือ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครในปจจุบัน สรางข้ึนโดยพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว
ภายในมีภาพจิตกรรมฝาผนังฝมือชางจีนท้ัง 3ดาน ปจจุบัน เปนสถานท่ีเก็บรักษาปายอวยพรขนาด
ใหญซึ่งเขาใจวาเปนของถวายพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว



156

ภาพท่ี 104 พระท่ีนั่งสุทธาสวรรย หรือ พระท่ีนั่งพุทไธสวรรยในปจจุบัน

ภาพท่ี 105 พระท่ีนั่งอุตราภิมุข บริเวณหมูพระวิมาน
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ภาพท่ี 106 โรงละครแหงชาติ เดิมเปนสวนหนึ่งของพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา)
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แผนผังท่ี 25 พระราชวังบวรสถานมงคลสมัยรัชกาลท่ี 5
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หอสมุดวชิรญาณ (อาคารถาวรวัตถุ)
หอพระสมุดวชิรญาณนั้น เดิมพระราชโอรสธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว พรอมพระหฤทัยกันตั้งข้ึนเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมชนกนาถ เม่ือพ.ศ. 2426 แต
แรกอาศัยตั้งท่ีหองชั้นต่ํามุขกระสันพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาททางตะวันตก แลวมาตั้งท่ีตึกทิมดาบ
ตรงหนาพระท่ีนั่งจักรี พ.ศ. 2430 แลวยายออกมาตั้งท่ีตึกอันเปนหอสหทัยสมาคมเม่ือพ.ศ. 2434 หอ
พระสมุดวชิรญาณเปนหอสมุดของสโมสรสมาชิกอยูตลอดสมัยท่ีกลาวมา รวมเวลา 21 ป

ครั้นถึงพ.ศ. 2447 ในปนั้น ถึงอภิลักขิตสมัย นับแตปพระบรมราชสมภพแหง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมาครบ 100 ป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มี
พระราชประสงคจะทรงสถาปนาอนุสาวรียเฉลิมพระเกียรดิสมเด็จพระบรมชนกนาถใหเปนของถาวร
สักอยางหนึ่ง ทรงพระราชดําริวา ในประเทศสยามนี้ยังไมมีหอสมุดสําหรับพระนคร จึงทรงชักชวนพระ
ราชภาดาและภคินีใหทรงอุทิศถวายหอพระสมุดวชิรญาณเปนหอพระสมุดสําหรับพระนคร อยูในความ
บํารุงรักษาของรัฐบาลตอไป ทุกพระองคก็ทรงพระดําริเห็นชอบดวยพระราชบริหาร จึงโปรด ฯ ใหรวม
หอพระสมุดวชิรญาณกับหอสมุดมณเฑียรธรรม และหอสมุดพุทธสาสนสังคห จัดตั้งเปนหอพระสมุด
สําหรับพระนคร โดยประกาศพระบรมราชโองการ เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2448 และทรงพระ
กรุณาโปรดฯ ใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว เม่ือยังเสด็จดํารงพระยศเปนสมเด็จพระ
ยุพราช  ทรงดํารงตําแหนงเปนสภานายกเปนตนมา

อาคารถาวรวัตถุ
ถึงรัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวโปรด ฯ ใหซอมแซมตึก

"ถาวรวัตถุ" ซึ่งสรางคางอยูที่วัดมหาธาตุใหสําเร็จแลว พระราชทานใหใชเปนหอพระสมุดสําหรับ
พระนคร ไดเสด็จพระราชดําเนินไปเปดเม่ือวันท่ี 6 มกราคม เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พ.ศ. 2459

ครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
พระราชทานหนังสือในหองพระสมุดสวนพระองคของสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ใหเปนมรดกแกหอพระสมุดสําหรับพระนคร และไดเสด็จไปทอดพระเนตรถึง
หอพระสมุดฯ  ทรงพระราชดําริวาตึกที่หนาวัดมหาธาตุนั้น แมแตเก็บหนังสือของหอพระสมุดวชิ
รญาณก็ตองตั้งตูยัดเยียดอยูแลว จะรวมสมุดพระราชทานใหมเขาไวดวยกันกับหนังสือเดิม ท่ีหาพอไม จึง
โปรด ฯ  ใหจัดหอพระสมุดสําหรับพระนครแยกออกเปน 2 หอ หอหนึ่งใหคงเรียกวา "หอพระสมุดวชิ
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รญาณ" สําหรับเก็บหนังสือและจดหมายเหตุของเกา อันเปนหนังสือเขียนและจานเปนพ้ืน สําหรับราช
บัณฑิตและนักเรียนผูแสวงหาความรูจะสอบสวน และใหเปนสถานท่ีจัดการพิมพหนังสือของหอพระ
สมุด ฯ ดวย  อีกหอหนึ่งใหเรียกวา "หอพระสมุดวชิราวุธ" เปนท่ีเก็บรักษาหนังสือฉบับพิมพท้ัง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ กับท้ังรูปฉายาลักษณและหนังสือพิมพขาวตาง ๆ  สําหรับมหาชนจะ
ไดไปมาอานไดตามประสงค หอพระสมุดวชิราวุธใหจัดตั้ง ณ ตึกหนาวัดมหาธาตุ

สวนหอพระสมุดวชิรญาณนั้น  เพราะหนังสือเก็บรักษาไวในตูลายทองของโบราณเปนพ้ืน
และมีศิลาจารึกของโบราณอยูมากดวยอีกอยางหนึ่ง  ถาจัดตั้งในตึกแบบโบราณยอมจะสมกัน จึงโปรด
ฯ ใหยายหอพระสมุดวชิรญาณมาตั้งอยูณพระท่ีนั่งศิวโมกขพิมาน

ภาพท่ี 107 อาคารถาวรวัตถุขณะกําลังกอสรางในสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2436) แลวเสร็จและเปด
อยางเปนทางการในสมัยรัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2459)



161

ภาพท่ี 108 ทองพระโรงวังทาพระ

วังทาพระ
สถาปตยกรรมกําแพงวังเปนกําแพงกออิฐถือปูนมีใบเสมาประกอบ กําแพงนี้คงเหลือ

เฉพาะดานริมถนนหนาพระลาน
ทองพระโรงและกําแพงแกวทองพระโรง วังทาพระ ปจจุบันเปนหอศิลปของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรลักษณะทองพระโรงเปนแบบเรือน 5 หอง เฉลียงรอบหันหนายาวออกหนาวัง รูปทรงทองพระ
โรงท่ีปฏิสังขรณใหมนั้นภายนอกคงยึดตามแบบท่ีปรากฏเม่ือครั้งรัชกาลท่ี 3 แตภายในคงไวแตเสาเดิม
ปจจุบันใชทองพระโรงเปนหอศิลปของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีบันไดใหญเขาทางดานหนาไดทางเดียว
กําแพงนั้นเปนสถาปตยกรรมในรัชกาลท่ี 5 มีลูกกรงท่ีทําดวยเหล็กหลอเปนลายสวยงาม(ภาพท่ี 108)

ตําหนักท่ีประทับ 2 หลัง เรียกวา “ตึกกลาง” และ “ตึกพรรณราย”เปนสถาปตยกรรม
แบบตะวันตกรุนแรกๆ ในรัชกาลท่ี 5 กลาวคือเปนตึกสองชั้น มีเฉลียงหลังหนึ่งหันเขาหาอีกหลังหนึ่ง
สวนหลังนอกนั้นอยูขางสวนแกว ตึกหลังในท่ีมีเฉลียงทําเรียบกวาหลังนอก และมีเสาทึบ หัวเสาเปน
แบบศิลปะโรมัน ชองคูหาดานลางเปนชองโคง มีการตกแตงท่ีสวนตางๆ ภายนอกอาคารเล็กนอย สวน
ตึกหลังนอกมีรูปทรงทึบกวา มีการตกแตงผิวหนังโดยการเซาะเปนรองในชั้นลาง สวนชั้นบนผนังเรียบ
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มีเสาติดผนังระหวางชองหนาตางและประตูตางๆ ดวยลายปูนปนหรือตีตารางไมไวในชองแสงเหนือ
ประตูบางสวน ตึกหลังนอกมีกันสาด มีเทาแขนรับกันสาดทําอยางเรียบๆ และประดับชายคาดวยลาย
ฉลุไม ตึกหลังในนี้เปนท่ีประทับของ พระองคเจาพรรณราย พระมารดาของสมเด็จฯเจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ

ศาลาในสวนแกวเรียกวา ศาลาดนตรี เม่ือครั้งรัชกาลท่ี 5องคเจาของวังเคยประทับท่ีศาลา
นี้เพ่ือชมการแสดงหรือประชันดนตรีซึ่งจะตั้งวงกันในสวนแกว เพราะในวังทาพระขณะนั้นมีวงดนตรี
ประจําวังท่ีมีชื่อเสียง ศาลาในสวนนี้ทําเปนศาลาโปรงมีผนังดานเดียว หันหนาเขาหาสวนแกว หลังคา
เปนแบบปนหยา มีลายประดับอาคารอยางละเอียดซับซอนกวาตัวตําหนัก จึงเขาใจวาสรางทีหลัง ลาย
ฉลุไมท้ังท่ีชายคาทาวแขนระเบียบทําอยางประณีตงดงาม

อนุสาวรียสหชาติ
อนุสาวรียสหชาติ หรือมีชื่ออยางเปนทางการวา อนุสาวรียหมู เปนอนุสาวรียรูปหมู

ตั้งอยูริมคลองหลอด อยูท่ีเชิงสะพานปกุน ฝงตรงขามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ออกแบบโดย
สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ

สรางข้ึนในป พ.ศ. 2456 เม่ือสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษา
ครบ 50 พรรษา ซึ่งพระองคพระราชสมภพในปกุน ในวันเฉลิมพระชนมายุของพระองคในปนั้น สมเดจ็ฯ
เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงรวมกับพระยาพิพัฒนโกษา (เศเลสติโน ซาเวียร) และพระยา
ราชสงคราม (กร หงสกุล) ซึ่งเกิดปเดียวกันกับพระองค รวมกันจัดสรางสะพานปกุน และ อนุสาวรีย
สหชาติข้ึน เพ่ือเปนอนุสรณ

เม่ือแรกสรางนั้นใชแทงศิลาขนาดใหญมาซอนกันเปนฐาน ตัวหมูท่ีตั้งอยูดานบนแทงศิลา
หลอดวยโลหะ ในปจจุบันฐานศิลาถูกเปลี่ยนมาเปนปูนซีเมนต และกอยกใหสูงข้ึนกวาเดิมลักษณะเปน
ภูเขา(ภาพท่ี 109-110)
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ภาพท่ี 109 อนุสาวรียหมู

ภาพท่ี 110 สะพานปกุน
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ภาพท่ี 111 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ศาสนสถาน
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
สรางมาตั้งแตสมัยอยุธยา แตไมปรากฏหลักฐานเก่ียวกับการสราง เดิมเรียกวา "วัดโพ

ธาราม" หรือ "วัดโพธิ์" ยกฐานะข้ึนเปนพระอารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรี ครั้นถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาวัดนี้ใหมใน
พ.ศ. 2331 โดยทรงสรางพระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร ตลอดจนบูรณะของเดิม เม่ือแลวเสร็จใน
พ.ศ. 2344 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวา “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส” เปน
วัดประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช

นับจากนั้นวัดพระเชตุพนฯ ไดรับการบูรณปฏิสังขรณครั้งใหญ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว และไดโปรดเกลาฯ ใหจารึกสรรพตําราตาง ๆ ลงบนแผนหินออนประดิษฐไวตาม
ศาลารายตาง ๆ ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหแกสรอยนามพระอารามวา “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร”
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พระมหากษัตริยในพระบรมราชวงศจักรีทุกพระองคทรงถือวา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
ราม เปนพระอารามหลวงท่ีมีความสําคัญมาก และทรงถือเปนพระราชประเพณี ท่ีจะทรงบูรณะ
ซอมแซมวัดนี้ทุกรัชกาล นอกจากนี้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามยังเปนเสมือนมหาวิทยาลัยแหงแรก
ของไทย เพราะเปนแหลงรวบรวมวิชาความรูดานตาง ๆ ท้ังประวัติศาสตร วรรณกรรม และการแพทย
นามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี้ ปรากฏในประกาศสมัยรัชกาลท่ี 4 พ.ศ. 2411 วา

“วัดนี้แมจะมีนามพระราชทานมาตั้งแตรัชกาลท่ี 1 แตชื่อพระราชทานมีผูเรียกแตอยูใน
พระราชวัง คนยังเรียกวาวัดโพธิ์กันท้ังแผนดิน” และมีพระราชดําริวา “ชื่อพระราชทานเปนชื่อตั้งไม
ปดไมแนนจะคิดแปลงใหมเห็นจะไมชนะ”

สิ่งกอสรางภายในวัด
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เปนวัดท่ีมีสิ่งกอสรางคอนขางแนน

เนื่องจากการบูรณะแบบใสคะแนน (แขงกันบูรณะ) สงผลใหมีอาคารและสิ่งกอสราง รวมถึง
พระพุทธรูปมากมายภายในวัดแหงนี้ โดยสามารถแบงพ้ืนท่ีออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ

1. เขตวัดโพธาราม (เดิม)
เขตวัดโพธารามเดิม ไดแก สวนตะวันตกของวัด ริมแมน้ําเจาพระยา พ้ืนท่ีนี้เปนท่ีตั้งของ

วิหารพระพุทธไสยาส ศาลาการเปรียญ (ซึ่งเปนพระอุโบสถเดิม ของวัดโพธาราม) พระมณฑป และพระ
มหาเจดียสี่รัชกาล(ภาพท่ี 111)

วิหารพระพุทธไสยาสน
พระพุทธไสยาสนวิหารพระพุทธไสยาสนสรางข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว ในคราวท่ีทรงโปรดฯ ใหขยายพระอารามออกมาทางทิศเหนือ (เขามาซอนทับเขตวัดโพ
ธารามเดิม ท่ีถูกยุบไปกอนหนานี้) โดยพระองคทรงโปรดใหพระองคเจาลดาวัลยเปนแมกองในการ
กอสราง โดยไดสรางพระพุทธไสยาสนข้ึนกอน แลวจึงสรางพระวิหารภายหลัง โดยมีขนาดเทากับพระ
อุโบสถ บริเวณผนังของวิหารนั้น ดานบนมีภาพเขียนสีเรื่อง มหาวงศ และผนังระหวางชองหนาตาง
เขียนภาพสีเก่ียวกับพระสาวิกาเอตทัคคะ 13 องค อุบาสกเอตทัคคะ 10 ทานและอุบาสิกาเอตทัคคะ
10 ทาน อยูดวย
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ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน ซึ่งเปนพระพุทธรูปท่ีกออิฐ ถือปูน ปดทองท่ัว
ท้ังองค และมีขนาดใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศ โดยมีลักษณะพิเศษ ไดแก พระบาทซายและขวา
ซอนเสมอกัน โดยท่ีพระบาทประดับมุกภาพมงคล 108 ประการ ตรงกลางเปนรูปจักรตามตํารามหาปุริ
สลักขณะ โดยลวดลายของมงคล 108 ประการนั้น เปนการผสมผสานกันระหวางคติความเชื่อท่ีรับมา
จากชมพูทวีปและจีน

ศาลาการเปรียญเดิม
เปนพระอุโบสถของวัดโพธารามตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา แตภายหลังการสถาปนาพระ

อุโบสถหลังใหมของวัดพระเชตุพนแลว จึงไดลดฐานะเปนศาลาการเปรียญ โดยภายในมี "พระพุทธ
ศาสดา" ประดิษฐานเปนพระประธาน

พระมหาเจดียสี่รัชกาล
พระมหาเจดียพระศรีสรรเพชญดาญาณ (กลาง) พระมหาเจดียดิลกธรรมกรกนิทาน (ซาย)

พระมหาเจดียมุนีบัติบริขาร (ขวา) และพระมหาเจดียทรงพระศรีสุริโยทัย(หนา) พระมหาเจดียสี่รัชกาล
เปนมหาเจดียขนาดใหญ 4 องค ตั้งอยูถัดจากพระอุโบสถ ลอมรอบดวยกําแพงแกว สถาปตยกรรม
บริเวณซุมประตูมีลักษณะเปนไทยประยุกตแบบจีน โดยจะมีตุกตาหินจีนประดับอยูประตูละ 1 คู องค
พระเจดีนั้นเปนแบบเจดียยอไมสิบสอง ประดับดวยกระเบื้องเคลือบ

เดิมทีรัชกาลท่ี 1 ทรงอัญเชิญโกลนพระศรีสรรเพชญดาญาณ จากวัดพระศรีสรรเพชญ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวยทรงประสงคจะหลอพระศรีสรรเพชญองคนี้ข้ึนมาใหม แตหลังจากทรง
ปรึกษากับคณะสงฆแลว คณะสงฆไดทูลถวายวา การนําโกลนพระศรีสรรเพชญดาญาณมาหลอมใหม
นั้น ถือเปนขีด เปนกาลกิณี ไมเปนมงคลแกบานเมือง จึงทรงตัดสินพระทัยสรางพระเจดียขนาดใหญ
แบบยอมุมไมยี่สิบ ครอบโกลนพระศรีสรรเพชญนี้ไว และพระราชทานพระนามเจดียวา "พระมหาเจดีย
พระศรีสรรเพชญดาญาณ" องคพระเจดียประดวยกระเบื้องเคลือบสีเขียว ตั้งอยูตรงกลางของหมูพระ
มหาเจดีย ลอมรอบดวยพระมหาเจดียอีก 3 องค นับเปนพระมหาเจดียประจํารัชกาลท่ี 1

ตอมาในรัชกาลท่ี 3 พระองคทรงมีพระประสงคทะนุบํารุงวัดพระเชตุพนฯ ทรงสรางพระ
มหาเจดียขนาบขางกับพระมหาเจดียพระศรีสรรเพชญดาญาณ องคพระเจดียประจํารัชกาลท่ี 1 ดังนั้น
จึงเปนเจดียสามองคเรียงกันจากเหนือจรดใต โดยมีลักษณะเปนเจดียยอมุมไมยี่สิบ ขนาดและความสูง
เหมือนกันทุกประการ ตางเพียงสีกระเบื้องท่ีมาประดับเทานั้น โดยพระมหาเจดียทางทิศเหนือของพระ
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มหาเจดียพระศรีสรรเพชญดาญาณประดับดวยกระเบื้องเคลือบสีขาว นามวา "พระมหาเจดียดิลกธรรม
กรรกนิทาน" ซึ่งพระองคทรงสรางข้ึนเพ่ือพระราชอุทิศถวายแดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย พระบรมราชชนก ซึ่งนับเปนพระมหาเจดียประจํารัชกาลท่ี 2 สวนพระมหาเจดียทางทิศใตของ
พระมหาเจดียพระศรีสรรเพชญดาญาณนั้น ประดับดวยกระเบื้องเคลือบสีเหลือง นามวา "พระมหา
เจดียมุนีบัติบริขาน" ซึ่งพระองคทรงสรางข้ึนเพ่ือถวายเปนพุทธบูชา โดยนับเปนพระมหาเจดียประจํา
รัชกาลท่ี 3 ดวย

เม่ือรัชกาลท่ี 4 ทรงข้ึนครองราชย พระองคทรงโปรดเกลาใหถายแบบพระเจดียศรีสุริโย
ทัย มาจากวัดสวนหลวงสบสวรรค ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสรางข้ึนเปนพุทธบูชา โดยองค
พระมหาเจดียมีลักษณะท่ีแตกตางจากพระมหาเจดียท้ัง 3 องค คือ มีซุมคูหาเขาไปภายในองคพระมหา
เจดียได ประดับดวยกระเบื้องเคลือบสีขาบหรือสีน้ําเงินเขม มีนามวา "พระมหาเจดียทรงพระศรีสุริโย
ทัย" นับเปนพระมหาเจดียประจํารัชกาลท่ี 4

หลังจากนั้น รัชกาลท่ี 4 ทรงมีพระราชดํารัสวา "ตอไปในรัชกาลหลังอยาใหเอาเปน
แบบอยางท่ีจําเปนจะตองสรางพระเจดียประจํารัชกาลในวัดพระเชตุพนตอไปเลย เพราะสมเด็จพระ
เจาอยูหัวท้ัง 4 รัชกาลแตแรกนั้นไดเคยทรงเห็นกันท้ัง 4 พระองค ผิดกับสมเด็จพระเจาแผนดิน
พระองคอ่ืน" ดังนั้น การสรางพระมหาเจดียประจํารัชกาลจึงไดยุติลงตั้งแตนั้นมา(ภาพท่ี 112)

2. เขตพระอุโบสถ
เขตพระอุโบสถเปนเขตท่ีสถาปนาข้ึนใหมนอกเขตวัดโพธารามเดิม สรางตามคติไตรภูมิ

โดยใหพระอุโบสถเปนเสมือนเขาพระสุเมรุ และใหวิหารทิศท้ังสี่ เปนเสมือนทวีปหลักท้ังสี่
พระอุโบสถ
พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร เปนพระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งรัชกาลท่ี 1

ทรงอัญเชิญมาจากวัดศาลาสี่หนา ดวยประสงคตั้งม่ันแนวแนวา นี่จะเปนพระนครอยางถาวร (ปาง
สมาธิ สื่อถึงการตั้งจิตม่ันแนวแน)

พระเจดีย
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารถือไดวาเปนวัดท่ีมีพระเจดียมากท่ีสุดใน

ประเทศไทยซึ่งสามารถแบงพระเจดียตาง ๆ ได 4 ประเภท ไดแก พระมหาเจดียสี่รัชกาล 4 องคซึ่ง
ประดิษฐานอยูในเขตวัดโพธารามเดิม สวนท่ีประดิษฐานในเขตพระอุโบสถนั้น ไดแก พระเจดียราย 71
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องค พระเจดียหมูหาฐานเดียวรวม 20 องค และพระเจดียทรงปรางคหรือพระมหาสถูป 4 องค รวม
ท้ังสิ้น 99 องค โดยพระเจดียท่ีประดิษฐานในเขตพระอุโบสถ มีรายละเอียดดังนี้

พระเจดียราย
พระเจดียราย ประดิษฐานอยูบริเวณโดยรอบของพระระเบียงชั้นนอกมีจํานวนท้ังสิ้น 71

องคสรางข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ซึ่งเดิมมีพระราชประสงคใหเปนใหเปนท่ี
บรรจุพระอัฐิของเจานายเชื้อพระวงศ พระเจดียประดับดวยกระเบื้องถวยเคลือบสีและศิลาเขียว
นับเปนพระเจดียท่ีมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกับพระเจดียอ่ืน ๆ พระเจดียรายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา
รามราชวรมหาวิหารนั้น ไดรับยกยองวาเปนพระเจดียเหลี่ยมยอมุมไมสิบสองท่ีงามท่ีสุดของยุค
รัตนโกสินทร

พระเจดียหมูหาฐานเดียว
พระเจดียหมูหาฐานเดียว สรางข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช เปนพระเจดีย 5 องคท่ีตั้งอยูบนฐานเดียวกัน โดยองคตรงกลางนั้นจะมีขนาดใหญกวาอีก 4
องคท่ีลอมรอบอยู ประดิษฐานอยูตรงมุมพระวิหารคดท้ัง 4 ดาน นับรวมได 20 องค ลักษณะพระเจดีย
นั้นเปนเจดียทรงสี่เหลี่ยมยอมุมไมสิบสอง 4 องคลอมรอบองคกลางซึ่งเปนเจดียแบบไมสิบสองเพ่ิมมุม
ภายในพระเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกองค

พระมหาสถูป
พระมหาสถูป เปนพระเจดียทรงปรางค หรือท่ีเรียกวา พระอัคฆียเจดีย มีจํานวน 4 องค

ประดิษฐานอยูตรงมุมลานพระอุโบสถชั้นนอกท้ัง 4 ดาน บริเวณซุมของพระเจดียมีเทวรูปทาวจตุ
โลกบาลหลอดวยดีบุก แลวลงรักปดทอง ประดิษฐานท้ัง 4 ดาน ดานบนมีรูปยักษซึ่งหลอดวยดีบุกแบก
ยอดปรางค พระมหาสถูปมีชื่อเรียกท่ีตางกันดังนี้

1.องคท่ีประดิษฐานดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีนามวาพระพุทธมังคละกายพันธนา
มหาสถูป

2.องคท่ีประดิษฐานดานทิศตะวันออกเฉียงใต มีนามวา พระพุทธธรรมจักปวัตะนะ
ปาทุกามหาสถูป
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3.องคท่ีประดิษฐานดานทิศตะวันตกเฉียงใต มีนามวา พระพุทธวิไนยปฏกะสูจิฆรามหา
สถูป

4.องคท่ีประดิษฐานดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีนามวา พระพุทธอภิธรรมธระวาสีปริก
ขาระมหาสถูป

ประติมากรรมอ่ืน ๆนอกจาก อาคาร พระวิหาร พระเจดียตาง ๆ แลววัดโพธิ์ยังมีสิ่ง
นาสนใจอีกหลายอยาง อาทิเชน

รูปปนฤๅษีดัดตนของเดิมในสมัยรัชกาลท่ี 1 ไมปรากฎหลักฐานแนชัดวามีก่ีตน ตอมาใน
รัชกาลท่ี 3 ไดหลอรูปปนฤๅษีดัดตนในทาตาง ๆ รวม 80 ทา โดยใชสังกะสีและดีบุก แทนการใชดินท่ี
เสื่อมสภาพไดงาย นอกจากนี้ยังมีการแตงโคลงสี่สุภาพเพ่ือบรรยายสรรพคุณทาตางของฤๅษีดัดตนท้ัง
80 บทดวย เนื่องจากมีการเคลื่อนยายรูปปน รวมท้ังมีการลักลอบเอารูปปนไปขายบางสวน ดังนั้น รูป
ปนท่ีอยูภายในวัดโพธิ์จึงมีเหลือเพียง 24 ทาเทานั้น

ยักษวัดโพธิ์
ยักษวัดโพธิ์บริเวณซุมประตูทางเขาพระมณฑปยักษวัดโพธิ์นั้นตั้งอยูท่ีซุมประตูทางเขา

พระมณฑป โดยมีสีกายเปนสีแดงและสีเขียว ลักษณะคลายยักษในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งมักมีผู
เขาใจผิดวาตุกตาสลักหินรูปจีน หรือ ลั่นถัน นายทวารบาลท่ีตั้งอยูบริเวณหนาประตูวัดนั้นคือ ยักษวัด
โพธิ์ นอกจากนี้ ยังมีตํานานเก่ียวกับยักษวัดโพธิ์และยักษวัดแจงซึ่งทําใหเกิดทาเตียนในปจจุบัน นั่นคือ
ยักษวัดโพธิ์ซึ่งทําหนาท่ีดูแลวัดโพธิ์และยักษวัดแจงซึ่งทําหนาท่ีดูแลวัดแจงนั้น ท้ัง 2 ตนเปนเพ่ือนรัก
กัน วันหนึ่งยักษวัดแจงไปขอยืมเงินจากยักษวัดโพธิ์ เม่ือถึงกําหนดสงเงินคืนยักษวัดโพธิ์กลับไมยอม
จาย ดังนั้น ยักษท้ัง 2 ตนจึงเกิดทะเลาะกัน แตเพราะรูปรางท่ีใหญโตและพละกําลังท่ีมหาศาลของยักษ
ท้ัง 2 ตน เม่ือเกิดตอสูกันจึงทําใหบริเวณนั้นราบเรียบโลงเตียนไปหมด เม่ือพระอิศวรทราบเรื่องนี้ จึงได
ลงโทษใหยักษวัดโพธิ์ยืนเฝาพระอุโบสถวัดโพธิ์ และยักษวัดแจงยืนเฝาวิหารวัดแจงตั้งแตนั้นมา

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแหงแรกของ
ประเทศไทย โดยเม่ือมีการบูรณปฏิสังขรณวัดครั้งใหญในรัชกาลท่ี 3 พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ ใหรวบรวมสรรพวิชาแขนงตาง ๆ จารึกลงบนศิลาจารึกหรือแผนศิลา รวมท้ังไดปนฤๅษีดัดตน
ประดับไวภายในบริเวณวัด ซึ่งอาจจะแบงความรูตาง ๆ ออกไดเปน 8 หมวด ไดแก หมวดประวัติการ
สรางวัดพระเชตุพนฯ หมวดตํารายาแพทยแผนโบราณ หมวดอนามัย หมวดประเพณี หมวดวรรณคดี
ไทย หมวดสุภาษิต หมวดทําเนียบ (จารึกหัวเมืองข้ึนของกรุงรัตนโกสินทรตอนตน) และหมวด



170

พระพุทธศาสนาโดยเม่ือเทียบในปจจุบันอาจจะแบงออกเปนคณะตาง ๆ ดังนี้ คณะประวัติศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร คณะอักษรศาสตร และคณะแพทยศาสตร (ไมเปนทางการ) (แผนผังท่ี 26)

แผนผังท่ี 26 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
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ภาพท่ี 112 พระมหาเจดียพระศรีสรรเพชญดาญาณ (กลาง)พระมหาเจดียดิลกธรรมกรกนิทาน (ซาย)

พระมหาเจดียมุนีบัติบริขาร (ขวา) และพระมหาเจดียทรงพระศรีสุริโยทัย (หนา)
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ภาพท่ี 113 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เปนพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราช

วรวิหาร ท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึน ตามธรรมเนียมประเพณี
โบราณท่ีวา ในราชธานีจะตองมีวัดสําคัญประจํา 3 วัด คือ วัดมหาธาตุ, วัดราชบูรณะ และวัดราช
ประดิษฐาน เชนท่ีสุโขทัย สวรรคโลก พิษณุโลก และพระนครศรีอยุธยา แตในสมัยรัตนโกสินทร
สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลท่ี 1 โปรดเกลาฯ ให
สถาปนาวัดสลัก เปนวัดนิพพานาราม และเปลี่ยนเปนวัดพระศรีสรรเพชญ แตตอมามีพระราชดําริวา
ในกรุงเทพฯ ยังไมมีวัดมหาธาตุ จึงเปลี่ยนชื่อวัดพระศรีสรรเพชญเปนวัดมหาธาตุ และพระสัมพันธวงศ
เธอ เจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ พระโอรสในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระศรีสุดารักษ
พระพ่ีนางเธอในรัชกาลท่ี 1 ทรงบูรณะวัดเลียบ ตอมา ไดนามวา วัดราชบูรณะ ยังคงขาดแตวัดราช
ประดิษฐเทานั้น จึงทรงสรางข้ึนใหมเพ่ือใหครบตามโบราณราชประเพณี และเพ่ือพระอุทิศถวายแก
พระสงฆฝายธรรมยุติกนิกายเพ่ือท่ีพระองคเองและเจานาย ขาราชการ ท่ีจะไปทําบุญท่ีวัดฝาย
ธรรมยุติกนิกายใกลพระบรมมหาราชวังไดสะดวก วัดราชประดิษฐจึงเปนวัดฝายธรรมยุติกนิกายวัดแรก
ท่ีสรางข้ึน เพ่ือพระสงฆในนิกายนี้ เพราะวัดอ่ืน ๆ ของฝายธรรมยุติเปนวัดท่ีแปลงมาจากวัดของ
มหานิกาย
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วัดราชประดิษฐสรางข้ึนในท่ีดินท่ีเคยเปนสวนกาแฟของหลวงโดยกอสรางใน พ.ศ. 2407
เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานนามวา “วัดราชประดิษฐสถิตธรรมยุติการาม”
เม่ือสรางเสร็จแลวไดเปลี่ยนเปน “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” เพ่ือใหเหมาะสมกับเปนท่ี
ประดิษฐานหลักศิลา ซึ่งเปนสีมามีจารึกคาถาบาลี และภาษาไทย ซึ่งเปนบทพระราชนิพนธรวม 10
หลัก ปรากฏในประกาศเม่ือ พ.ศ. 2411 เรื่องประกาศใหเรียกนามวัดราชประดิษฐใหถูกวา มีผูเรียกวัด
ราชประดิษฐวา วัดราชบัณฑิต วัดทรงประดิษฐ ไมถูกตองกับท่ีพระราชทานนามไว จึงทรงกําชับวา ให
เรียกชื่อวัดวา “วัดราชประดิษฐ” หรือ “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” หลังจากทรงสรางเสร็จ
แลว ไดทรงอาราธนาพระสาสนโสภณ (สา ปุสฺสเทโว ป.9) หรือสามเณรสา ผูสอบเปรียญ 9 ประโยคได
ขณะเปนสามเณร เปนสามเณรนาคหลวง สายเปรียญธรรม รูปแรกของกรุงรัตนโกสินทร จากวัดบวร
นิเวศวิหาร มาเปนเจาอาวาสเม่ือพ.ศ. 2408 ปฉลู ไดมีงานสมโภชท้ังเจาอาวาสและวัดใหมเปนเวลา 3
วัน

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เดิมพ้ืนท่ีบริเวณนี้เคยเปนสวนกาแฟหลวง
สมัยรัชกาลท่ี 3 และเปนโรงเรือนท่ีอยูอาศัยของขาราชการ รัชกาลท่ี 4ทรงขอซื้อท่ีเพ่ือสรางวัด
ธรรมยุติกนิกาย เม่ือ พ.ศ. 2407เพ่ือสําหรับเจานาย ขาราชการ ฝายหนา-ใน ไดบําเพ็ญกุศลสะดวกข้ึน
เพราะใกลพระบรมมหาราชวัง ในพระวิหารหลวงมีจิตรกรรมฝาผนังเก่ียวกับพระราชพิธี 12เดือน ท่ี
รัชกาลท่ี 5ทรงโปรดฯ ใหวาดไว มีสถาปตยกรรมท่ีนาชม เชน ปาสาณเจดียปรางคขอมปราสาทพระ
บรมรูป (ปราสาทพระจอม)ปราสาทพระไตรปฎก ฯลฯ และเพราะดวยธรรมยุติกนิกายนั้นเครงครัดใน
พระธรรมวินัยมาก เขตสังฆาวาสนั้นจึงหามสตรีผานเขาออกมาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 4จนถึงปจจุบัน
(ภาพท่ี 113)
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ภาพท่ี 114 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุเปนสถานท่ีท่ีใชเปนท่ีพระราชทานเพลิงพระบุพโพเจานายซึ่งดํารงพระ

เกียรติยศสูง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหใชพ้ืนท่ีของวัดเปนท่ี
สรางเมรุพระราชทานเพลิงพระศพพระบรมวงศชัน้สูง ในปลาย พ.ศ. 2432โปรดเกลาฯ ใหจัดตั้งบาลี
วิทยาลัยท่ีวัดมหาธาตุ เรียกวา มหาธาตุวิทยาลัย และยายการบอกพระปริยัติธรรมมาจากวัดพระศรี
รัตนศาสดาราม ตอมา ใน พ.ศ. 2437โปรดเกลาฯ ใหสรางอาคารถาวรวัตถุ เรียกวา สังฆิกเสนาสนราช
วิทยาลัย เพ่ือใชในงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
หลังจากนั้น จะทรงอุทิศถวายแกมหาธาตุวิทยาลัย เพ่ือเปนท่ีเรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูง ซึ่งจะได
พระราชทานนามวา “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” แตอาคารหลังนี้มาสรางเสร็จในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิรุณหิศ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจัดท่ีวัดบวรสถานสุทธาวาส ใน พ.ศ. 2439โปรดเกลาฯ พระราชทานพระราช



175

ทรัพยสวนพระองคของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการบูรณะวัดมหาธาตุ
และพระราชทานนามวา “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์”(ภาพท่ี 114)

ภาพท่ี 115 ภาพถายดาวเทียมบริเวณทองสนามหลวง

สะพาน คลอง ปอม ทาน้ํา สวนสาธารณะ
ทุงพระเมรุ (สนามหลวง)

ทองสนามหลวง หรือ สนามหลวง เปนสนามขนาดใหญ ตั้งอยูดานหนาวัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎิ์ ระหวางพระบรมมหาราชวังกับ วังหนา พระราชวังบวรสถานมงคล กรุงเทพมหานครมีมาแต
แรกครั้งสถาปนาพระนครในสมัยครั้งรัชกาลท่ี 1 จัดใหมีข้ึนอยางสนามหนาจักรวรรดิ ของ
พระนครศรีอยุธยา

ทองสนามหลวง เดิมเรียกวา ทุงพระเมรุ เนื่องจากใชเปนท่ีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
และพระศพพระเจาแผนดิน และพระบรมวงศานุวงศ  ครั้นเ ม่ือ พุทธศักราช 2398รัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนชื่อเรียกจาก“ทุงพระ
เมรุ” เปน “ทองสนามหลวง” ดังปรากฏในประกาศวา “ท่ีทองนาหนาวัดมหาธาตุนั้น คนอางการซึ่ง
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นาน ๆ มีครั้งหนึ่งแลเปนการอวมงคล มาเรียกเปนชื่อตําบลวา ‘ทุงพระเมรุ’ นั้นหาชอบไม ตั้งแตนี้
สืบไปท่ีทองนาหนาวัดมหาธาตุนั้นใหเรียกวา ‘ทองสนามหลวง”

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหทํานาท่ี
ทองสนามหลวง เพ่ือแสดงใหปรากฏแกนานาประเทศวา เมืองไทยบริบูรณดวยขาวปลาอาหาร มีไรนา
ไปจนใกล ๆ พระบรมมหาราชวัง และไทยเอาใจใสในการสะสมเสบียงอาหารไวเปนกําลังของบานเมือง
ดวย และเนื่องดวยในสมัยนั้น ทองสนามหลวง เปนท่ีลุมกวาสมัยนี้ จึงเหมาะแกการทํานาดังกลาว
ดังนั้น พอถึงฤดูทํานาก็มีการวิดน้ําเขานา กอคันดินทําเปนคันนา ตอฤดูแลง แผนดินแหงแลว ถามีการ
เมรุ จึงใหลบคันดินนั้นเสียเรื่องการทํานาท่ีทองสนามหลวงนี้ จากบันทึกรับสั่งของสมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชนานุภาพ ท่ีประทานหมอมราชวงศสุมนชาติ สวัสดิกุล ทรงบันทึกวา "คงจะได เคามาจาก
เรื่องมหานิบาต เรื่องมโหสถ ตอนขาศึก มาลอมพระนคร หวังจะใหอดตาย พระมโหสถเปนบัณฑิต จึง
เอาขาวปลูกลงใน กระบอกไมไผ พอตนขาวเจริญเติบโตสูงข้ึน ก็สงไปอวดขาศึก เพ่ือท่ีจะใหขาศึก รูวา
ในเมืองนี้ไมมีวันอดขาดอก ขาศึกเม่ือเห็นวา ลอมไวก็ไมสามารถเอาชนะได เพราะราษฎรไมอดอยาก
จึงไดเลิกทัพกลับไป"

เม่ือมีการทํานาท่ีทองสนามหลวงดังกลาว พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึงโปรด
ฯ ใหสรางพลับพลาท่ีประทับทอดพระเนตรการทํานา ท่ีทองสนามหลวง ทางดานทิศตะวันตกใกล
พระบรมมหาราชวัง แตพลับพลาดังกลาว เม่ือแรกสราง จะเปนไม หรือกออิฐถือปูน อยางไรก็ไม
ปรากฏชัด

รัชกาลท่ี 4 ก็ยังใชสนามหลวง เปนท่ีทํานาหลวง เหมือนอยางในรัชกาลท่ี 3 ตามเดิม แต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงรังเกียจท่ีราษฎร เรียกสนามหลวงวา "ทุงพระ
เมร ุ" พระองค จึงโปรดฯ ใหมีประกาศเรียกวา "ทองสนามหลวง" ตามประกาศ ดังนี้

"ที่ทองนาหนาวัดมหาธาตุนั้น คนอางการซึ่งนาน ๆ มีคร้ังหนึ่งแล เปนการอวมงคล
มาเรียกเปนชื่อตําบลวา "ทุงพระเมรุ" นั้น หาชอบไม ตั้งแตนี้สืบไป ที่ทองนาหนาวัดมหาธาตุนั้น
ใหเรียกวา"ทองสนามหลวง" ถาผูที่ยังมิไดรูหมาย ประกาศนี้ หรือไดรูแลว แตหลงลืมไป ยัง
เรียกวาทุงพระเมรุอยูตามเคย เรียกมา แตกอน ถากรมพระตํารวจ หรือกรมพระนครบาล ผู
หนึ่งผูใด จับกุมผูที่เรียกพลั้ง เรียกผิดนั้น มาปรับไหมเอาเงินทอง ก็ใหผูตองจับนั้น มารองฟอง
ตามกระทรวง ถาชําระไดความจริง โปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหไหมผูจับทวีคูณ ใหแกผูตองจับ
นั้น"
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ประกอบพระราชพิธีพืชมงคล พิธีพิรุณศาสตรมีกําแพงแลวลอมรอบบริเวณ ขางในสรางหอพระพุทธรูป
สําคัญเปนท่ีประดิษฐานพระสําหรับพิธี สําหรับการพิธีมีพลับพลาท่ีทําการพระราชพิธี มีหอดักลมลงท่ี
พลับพลาสําหรับทอดพระเนตรการทํานา ขางพลับพลามีโรงละครสําหรับเลนบวงสรวง ดานเหนือมี
พลับพลานอยสรางบนกําแพงแกวสําหรับประทับทอดพระเนตรการทํานาในทองทุง นอกกําแพงแกวยัง
มีฉางสําหรับใสขาวท่ีไดจากการปลูกขาว

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขยาย
สนามหลวงจากเดิม และรื้อพลับพลาตาง ๆ ท่ีสรางในรัชกาลกอน ๆ เพราะหมดความจําเปนท่ีจะตอง
ทํานา โปรดฯ ใหรื้อกําแพงปอมปราการและตําหนักของวังหนาท่ีชํารุดออกและทําการขยายพ้ืนท่ีทาง
ทิศเหนือเพ่ิมข้ึน พรอมท้ังปลูกตนมะขามไวบริเวณรอบสนามหลวงเพ่ือใหเกิดความรมรื่น และไดใช
สนามหลวงเปนท่ีประกอบพิธีตาง ๆ เชน การฉลองพระนครครบ 100 ป งานฉลองเม่ือเสด็จพระราช
ดําเนินกลับจากยุโรปใน พ.ศ. 2440 ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงใช
ประกอบพระราชพิธีตาง ๆ ใชเปนสนามแขงมา สนามกอลฟ

ในรัชกาลปจจุบันมีการใชสนามหลวงเปนท่ีประกอบพระราชพิธีสําคัญ ๆ เชน พระราช
พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ 200 ป พระราชพิธี
กาญจนาภิเษก รวมท้ังงานพระเมรุมาศ/พระเมรุเจานายระดับสูง เชน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกา
เจา สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และลาสุดใชเปน
สถานท่ีจัดสรางพระเมรุในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟา
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีรวมถึงเปนท่ีใชจัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การปราศรัยใหญในการหา
เสียงเลือกตั้งในแตละครั้ง หรือการชุมนุมทางการเมืองตาง ๆ รวมถึงใชเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมทางกีฬา
การละเลนตาง ๆ เชน ฟุตบอล หรือ วาว และเปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชนท่ัวไป

สนามหลวงไดรับการปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบมาตลอดทุก
ยุคทุกสมัยดังกลาวขางตนแลว ยังมีบทบาทเปนสวนสาธารณะ ลานกีฬา ลานกิจกรรมสังคมสืบเนื่อง
มาถึงปจจุบัน เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีกลางเมืองใกลกับพระบรมมหาราชวังและวัดพระแกว จึงมีลักษณะ
เดนทางภูมิทัศนชุมชน คือ เม่ือมองจากพ้ืนท่ีทางดานสนามหลวงเขามาจะพบกับพระบรมมหาราชวัง
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และวัดพระแกวซึ่งเปนจุดหมายตาท่ีสําคัญ ลอมรอบไปดวยกําแพงวัง ปอม และประตูเมืองดานตาง ๆ
จึงเปนสถานท่ีสําคัญของชาติ เปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีผูกพันธกับคนไทยทุกยุคทุกสมัย กิจกรรมสวน
ใหญท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีบริเวณนี้จึงเปนเหตุการณสําคัญและประวัติศาสตรของชาติ เพราะเปนกิจกรรมท่ี
เก่ียวของกับสถาบันพระมหากษัตริย พระราชพิธีสําคัญหรือประเพณีทางศาสนา เปนสถานท่ีทองเท่ียว
อุดมไปดวยสถาปตยกรรมท่ีงดงาม ซึ่งเปนจุดเชื่อมโยงความเปนชาติจากอดีตเรื่อยมาถึงในปจจุบัน
สถาปตยกรรมสําคัญของบริเวณนี้ คือ พระบรมมหาราชวัง หรือ พระราชวังหลวง ซึ่งสรางตามแบบ
พระราชวังหลวงสมัยอยุธยา คือ มีพระราชวังตั้งอยูริมแมน้ําบนฝงขวาของแมน้ําเจาพระยา เพ่ือให
แมน้ําเปนกําแพงพระราชวัง รวมท้ังยังมีการวางพระราชมณเฑียรเมืองตนแบบเดียวกับหมูมหา
มณเฑียรตรงกับพระวิหารสมเด็จท่ีกรุงเกา สิ่งกอสรางในสมัยแรกสวนมากเปนเครื่องไม ตอมาจึงได
เปลี่ยนเปนกออิฐถือปูนแจ็งแรงข้ึน แตวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นมีการกออิฐถือปูนมาตั้งแตครั้งเริ่ม
สราง บริเวณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นถือเปนท่ีตั้งของสถาปตยกรรมท่ี
สําคัญของสมัยรัตนโกสินทรตอนตน (รัชกาลท่ี 1-รัชกาลท่ี 3)โดยจะมีการสรางตอเติมและ
เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาตั้งแตสมัยรัชกาล ท่ี 1 จนถึงรัชกาลท่ี 3 ปจจุบันถือเปนแหลงสถาปตยกรรมสําคัญ
ของชาติไทย

สนามหลวงเปนโบราณสถานสําคัญของชาติ กรมศิลปากรไดประกาศข้ึนทะเบียนเปน
โบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 94 ตอนท่ี 126 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520 มีเนื้อท่ี 74
ไร63 ตารางวา

ทองสนามหลวงหลังปรับปรุงใหมใน พุทธศักราช2553 กรุงเทพมหานครไดทําการ
ปรับปรุงภูมิทัศนของสนามหลวง จากเดิมท่ีเคยเสื่อมโทรมใหดีข้ึน แลวเสร็จในปลายเดือนเมษายน
พุทธศักราช2554เปดใชพ้ืนท่ีอยางเปนทางการ วันท่ี 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 และไมอนุญาตให
ใชเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมทางการเมืองใด ๆ เหมือนในอดีต เพ่ือสงวนไวสําหรับประกอบพระราชพิธี
เทานั้นพรอมขอความรวมมือใหชวยในการรักษาความสะอาดไมท้ิงขยะลงพ้ืน หากพบผูฝาฝนมีโทษ
ปรับไมเกิน 1,000 บาท ในกรณีท่ีไมสามารถชําระคาปรับได ตองบําเพ็ญประโยชนดวยการเก็บขยะ
จํานวน 100 ชิ้น แทนการเสียคาปรับ ซึ่งมีพระราชบัญญัติโบราณสถานคุมครอง และกําหนดโทษผูใด
ฝาฝนหรือบุกรุกมีโทษจําคุก 10 ป หรือปรับเปนเงิน 1 ลานบาท โดยทางกรุงเทพมหานครใหประชาชน
เขาไปใชพ้ืนท่ีเพ่ือการพักผอนหยอนใจ และสันทนาการตามปกติ แตหามนําสินคาเขาไปจําหนาย จอด
รถหรืออาศัยเปนท่ีหลับนอน ซึ่งสามารถเขาใชพ้ืนท่ีได ระหวางเวลา 05.00-22.00 น. นอกจากนี้
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ประชาชนยังสามารถสัญจรผานถนนเสนกลาง ซึ่งเชื่อมระหวางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไปยังศาลฎีกา
ไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเบื้องตนไดทําการติดตั้งรั้วชั่วคราว เพ่ือปองกันการบุกรุก และเพ่ือคงความ
สวยงามของสนามหลวง ซึ่งผูท่ีตองการขอใชพ้ืนท่ีสามารถทําหนังสือถึงกรุงเทพมหานคร แตจะไม
อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีทองสนามหลวงเปนท่ีชุมนุมทางการเมือง(ภาพท่ี 115)

ภาพท่ี 116 สะพานปกุน

สะพานปกุน
สะพานปกุน สรางในป พ.ศ. 2454 ตรงกับปกุน โดย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี

นาถ ในรัชกาลท่ี 5 ทรงอุทิศพระราชทรัพยสวนพระองคสรางข้ึน เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 4 รอบ เดิมสะพานนี้ไมมีชื่อ แตตอมาเรียกกันวา สะพานหมู หรือ สะพานปกุน  เพราะวาอยูใกล
อนุสาวรียหมู ซึ่งอยูเชิงสะพาน สําหรับคนเดินขาม ทางเดินสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเสาปูน 4
เสา เปนสัญลักษณแหงพระชันษา หมายถึง เทียนประทีปพระชันษา  วงรูปไข 4 วง วงในแตละเสา
หมายถึง พระชนมายุ 4 รอบ (ภาพท่ี 116)
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ภาพท่ี 117 สะพานเจริญรัช ถายเม่ือแรกสรางในสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411-2453)

สะพานเจริญรัช 31
เม่ือครั้งท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จกลับจากประพาสยุโรป นั้น ประเทศไทย ได
มีการสรางสิ่งสาธารณูปโภค และการขนสงมวลชนข้ึนมากในยุคสมัยนั้น โดยเฉพาะในเรื่องการขุดคู
คลอง และตามดวยสะพานขามคลองอางถึงเรื่อง สะพานในขางตนนั้น จะเห็นไดวาในรัชสมัยของ
รัชกาลท่ี 5 มีสะพานชุดเฉลิมท่ีพระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางสะพานชุดนี้ข้ึนทุกๆ ปใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครั้นมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงสานตอ
พระราชดําริเดิมของสมเด็จพระบรมราชชนก โปรดใหมีการสรางสะพานชุดข้ึนเชนกัน และสะพานชุด
ในรัชสมัยของพระองคนั้นเรียกรวมๆ วา สะพาน ชุดเจริญ โดยโปรดใหเริ่มสรางสะพานชุดเจริญสาย
แรกข้ึนท่ีปากคลองตลาดคือ สะพานเจริญรัช 31

สะพานเจริญรัช 31นั้นเปนสะพานชุดเจริญสายแรกท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว โปรดใหมีการสรางข้ึนเพ่ือฉลองพระชนมพรรษาครบ 31ป ซึ่งเปนปท่ีพระองคทรง
สืบราชสมบัติตอจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระบรมราชชนก โดยสรางข้ึนท่ี
ตําบล ปากคลองตลาด สะพานนี้สรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใชเชื่อม ถนน จักรเพชรกับ ถนน
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มหาราช ตรงบริเวณคลองคูเมืองเดิมเขาดวยกัน โดยทําลวดลายบริเวณลูกกรงรอบสะพานเปนลายปูน
ปนเสือปายึดพระขรรค สวนบริเวณกลางสะพานก็ทําเปนปูนปนวงรีเปนปายประดิษฐานพระ
นามาภิไธยวา ว.ป.ร. พรอมท้ังตัวเลขระบุพระชนมพรรษาเอาไว(ภาพท่ี 117)

สะพานเจริญศรี 34
ขามคลองคูเมืองเดิม บริเวณวัดบุรณศิริมาตยาราม เปนสะพานท่ี 4ของสะพานชุดเจริญท่ี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางข้ึนเม่ือทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 34พรรษา ในพุทธศักราช 2457สวนลักษณะเดนของสะพานนี้ คือมีเสา 4เสาประดิษฐเปน
รูปพาน ซึ่งมีฐานเปนเฟองอุบะงดงามมาก ลูกกรงสะพานเปนปูนหลอ(ภาพท่ี 117)
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แผนผังท่ี 27 แสดงแนวคลองคูเมืองเดิม
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ภาพท่ี 118 คลองคูเมืองปจจุบัน

คลองคูเมืองเดิม
คลองคูเมืองเดิม เปนคลองขุดท่ีสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ใหขุดข้ึนเปนคูเมืองดานตะวันออกของกรุงธนบุรีซึ่งกินอาณาเขตเลยมาทางดานฝงพระนคร โดยโปรดฯ
ใหขุดคูเมืองออกแมน้ําเจาพระยาท้ัง 2 ดาน คือ ดานเหนือท่ีทาชางวังหนา ดานใตท่ีปากคลองตลาด
ดินจากการขุดคลองโปรดใหพูนข้ึนเปนเชิงเทิน ตั้งคายไมทองหลางท้ังตนตลองแนวคลองเพ่ือปองกัน
ขาศึก

เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงยายราชธานีมาอยูฝงพระนคร โปรดให
ขุดคูเมืองใหมเพ่ือขยายอาณาเขตราชธานี คลองคูเมืองเดิมจึงกลายเปนเสนทางคมนาคมของราษฎร
ไมไดใชประโยชนเปนคูเมืองอีกตอไป

ประชาชนเรียกชื่อคลองนี้ตามสถานท่ีท่ีคลองผาน เชน ปากคลองดานเหนือผานโรงไหม
หลวง เรียก "คลองโรงไหมหลวง" ปากคลองดานใตเปนตลาดท่ีคึกคักท้ังบนบกและในน้ํา จึงเรียก
"ปากคลองตลาด" สวนตอนกลางระหวางคลองหลอดวัดราชนัดดา (คลองหลอดขางวัดบุรณศิริมาตยา
ราม) กับคลองหลอดวัดราชบพิธ ไดมีประกาศของสุขาภิบาล ร.ศ. 127 ใหเรียกวา "คลองหลอด" ซึ่ง
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หมายถึงคลองท่ีอยูระหวางคลองหลอดท้ังสอง แตภายหลังคนท่ัวไปมักเรียกคลองนี้ตลอดสายวา
"คลองหลอด" ซึ่งผิดจากขอเท็จจริง

เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ200ป รัฐบาลจึงมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7
ธันวาคม พุทธศักราช2525ใหเรียกชื่อคลองใหถูกตองตามหลักฐานทางประวัติศาสตรวา "คลองคูเมือง
เดิม"(แผนผังท่ี 27 ภาพท่ี 118-119)

ภาพท่ี 119 คลองคูเมืองเดิมในอดีต
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ภาพท่ี 120 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครอาคารของทางราชการ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
การจัดตั้งพิพิธภัณฑในประเทศไทยนั้นเริ่มข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว ทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑสวนพระองคข้ึนท่ีพระท่ีนั่งราชฤดีซึ่งตั้งอยูบริเวณดานขางของพระท่ีนั่ง
อมรินทรวินิจฉัย ตอมาทรงสรางพระอภิเนาวนิเวศนข้ึนภายในพระบรมมหาราชวัง จึงโปรดฯ ใหยาย
โบราณวัตถุและของแปลก ๆ มาไวยังพระท่ีนั่งประพาสพิพิธภัณฑในหมูพระอภิเนาวนิเวศน ซึ่งนับเปน
พิพิธภัณฑสวนพระองค หรือ “รอยัล มิวเซียม” (RoyalMuseum) มิไดเปดใหประชาชนท่ัวไปเขาชม

ตอมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนครข้ึนท่ีหอคองคอเดีย (ศาลาสหทัยสมาคม ในปจจุบัน) เรียกวา
"มิวเซียม" หรือ "พิพิธภัณฑสถานหอคองคอเดีย" มีพิธีเปดเม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2417 ซึ่งนับเปน
วันกําเนิดของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติแหงแรกของประเทศไทยพิพิธภัณฑสถานตั้งอยูภายใน
พระบรมมหาราชวังเปนเวลา 13 ป จนกระท่ัง กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญเสด็จทิวงคต พรอมกันนั้น
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกตําแหนงกรม
พระราชวังบวรสถานมงคล เปนเหตุใหพระราชวังบวรสถานมงคล หรือ วังหนา วางลง โปรดฯ ใหยาย
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พิพิธภัณฑสถานมาจัดแสดงโดยใชพ้ืนท่ีของพระราชวังบวรฯ บางสวน ไดแก พระท่ีนั่งศิวโมกขพิมาน
พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย และพระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัย ตั้งแตพุทธศักราช2430นอกจากนี้ยังโปรดฯ ใหมีการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีเขตวังหนาและใหตัดพ้ืนท่ีบางสวนไปใชในราชการทหารดวย

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เจานายฝายกรมพระราชวังบวรฯ
เหลือนอยพระองค จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจานายฝายพระราชวังบวรฯ เขาไปประทับใน
พระบรมมหาราชวัง และพระราชทานพระมหามณเฑียร ณ ขณะนั้นใหเปนโรงทหาร จนถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว โปรดฯ ใหยายโรงทหารไปอยู ท่ีวังจันทรเกษม (บริเวณ
กระทรวงศึกษาธิการ ในปจจุบัน) สวนพระราชมณเฑียรของพระราชวังบวรฯ ท้ังหมดจัดเปน
พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนครและหอสมุดพระวชิรญาณเพ่ือจัดตั้งเปน พิพิธภัณฑสถานสําหรับพระ
นคร เม่ือ พ.ศ. 2469ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เม่ือ พ.ศ. 2477

ในพุทธศักราช 2510 ไดสรางอาคารเพ่ิมข้ึนอีก 2 หลัง คือ "อาคารมหาสุรสิงหนาท"
ปจจุบัน จัดแสดงความเปนมา ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุในสมัยกอนประวัติศาสตร และในยุค
ประวัติศาสตรตั้งแตอาณาจักรทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี ตลอดจนอิทธิพลอารยธรรมอินเดียสมัยกอน
พุทธศักราช 1800 และ "อาคารประพาสพิพิธภัณฑ" ปจจุบัน จัดแสดงศิลปวัตถุจากอาณาจักรลานนา
สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร ตลอดจนจัดแสดงงานประณีตศิลปของกรุงรัตนโกสินทร

นอกจากศิลปะโบราณวัตถุแลว พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ยังมีโบราณสถานคือ
พระท่ีนั่ง และ พระตําหนักบางองค ท่ีเปนตัวอยางของ งานสถาปตยกรรมไทยท่ีงดงาม เชน พระท่ีนั่ง
พุทไธสวรรย ภายในพระท่ีนั่งประดิษฐานพระพุทธสิหิงค และมีจิตรกรรมฝาผนังท่ีงดงามยิ่ง พระท่ีนั่งอิศ
เรศราชานุสรณ ท่ีประทับ ของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว และพระตําหนักแดง ท่ีประทับ
ของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลท่ี 2รวมไปถึง พระท่ีนั่งขนาดยอม และศาลาทรงไทย
ในรูปแบบตาง ๆ เชน ศาลาสรง ศาลาสําราญมุขมาตย พระท่ีนั่งมังคลาภิเษก และ พระท่ีนั่งปาฏิหาริย
ทัศนัย ดวยเหตุนี้จึงทําใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ยังคงมีเอกลักษณทางสถาปตยกรรมไทย
ท่ีโดดเดนท่ีสุดแหงหนึ่งของเกาะรัตนโกสินทรในปจจุบัน(ภาพท่ี 120)
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ภาพท่ี 12 สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง

สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง
สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง เดิมตั้งอยูในตลาดทาเตียนตรงขามกับโบสถพระนอนวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม และในขณะนั้นไดใชชื่อวาโรงพักทาเตียน ตัวโรงพักเปนตึกสองชั้น ลักษณะ
รูปรางคลาย ๆ กระทรวงกลาโหม สรางอยูในท่ีของทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ตอมาในป
พุทธศักราช 2457 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดโยกยายมาตั้งอยู ณ วัง
ทายวัดพระเชตุพน(วังท่ีหา) ซึ่งเปนวังท่ี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหสรางข้ึนเพ่ือพระราชทานแดพระราชโอรส 5 พระองค (สมเด็จกรมหม่ืนมาตยา
พิทักษพระราชโอรสพระองคแรก แตเนื่องจากคับแคบจึงสรางวังใหม ตอมาทรงพระราชทานเปนท่ี
ประทับของกรมหม่ืนอุดมรัตนรังส(ีราษี) ไดอยูมาจนสิ้นพระชนม) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 6 ไดพระราชทานใหเปนท่ีทําการของสถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง

ท่ีอยูในปจจุบันนี้ เลขท่ี 79 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร (เปนอาคารหลังเล็กชั้นเดียวกะทัดรัดอยูตรงมุมถนนมหาราชบรรจบกับถนนราชินี
โดยไดรับอิทธิพลสถาปตยกรรมศิลปะตะวันตกแบบบารอค) ขณะท่ียายมาจากโรงพักทาเตียนตัว
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อาคารสถานีตํารวจ และอาคารบานพักของขาราชการตํารวจยังสรางไมเสร็จสมบูรณแตก็ตองรับเอา
ขาราชการตํารวจท่ีประจําอยูโรงพักพาหุรัด ซึ่งถูกกองตํารวจจราจรไลท่ีมารวมอยูดวย ดังนั้นสถานท่ี
ซึ่งไดมาตั้งใหมนี้ จึงรวมเอาสองโรงพักไวดวยกันคือ โรงพักทาเตียนและโรงพักพาหุรัด จากนั้นจึงได
เปลี่ยนชื่อเปนสถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง ซึ่งในระยะแรกขาราชการตํารวจของโรงพักพาหุรัด
ไมไดนําครอบครัวเขามาอยูดวย เพียงแตมาปฏิบัติหนาท่ีอยูท่ีสถานีเทานั้น จนกระท่ังตอมาไดเกิดเพลิง
ไหมท่ีตลาดพาหุรัดเผาผลาญบานเรือนครอบครัวของขาราชการตํารวจโรงพักพาหุรัดหมดไป บรรดา
ครอบครัวของขาราชการตํารวจดังกลาวจึงอพยพเขามาอาศัยรวมอยูในอาณาเขตบริเวณสถานีตํารวจ
นครบาลพระราชวัง โดยในชวงท่ีเริ่มเริ่มยายมาตั้งใหม ๆ นั้น มีกําลังตํารวจรวม 80 นาย เปนท่ีตั้งของ
กองกํากับการตํารวจนครบาล 1 ดวย ตอมากองกํากับการตํารวจนครบาล 1 ไดยายไปตั้งอยูท่ีสถานี
ตํารวจนครบาลสําราญราษฎร และตอมาเม่ือวันท่ี 19กุมภาพันธ 2518 ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย(ฯพณฯ นายสมัคร สุนทรเวช เปนรัฐมนตรี) ใหสรางท่ีพักของขาราชการตํารวจ
ประจําสถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง ข้ึน 2 หลัง ภายในบริเวณสถานีตํารวจเปนจํานวนเงิน
9,919,000 บาท ซึ่งแบงเปนหองพักอาศัยของขาราชการตํารวจสัญญาบัตร 18 หอง และชั้นประทวน
80 หอง  และในวันท่ี 29 กันยายน 2519 จึงไดลงมือกอสรางแฟลตดังกลาวข้ึน จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 20
กุมภาพันธ 2521 ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง และครอบครัวจึงไดเขามาพัก
อาศัยภายในแฟลตแหงนี้ เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2521 ทางกองกํากับการตํารวจนครบาล 1 ไดยายท่ีทํา
การจากสถานีตํารวจนครบาลสําราญราษฎร มาอยูรวมกับสถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง

ตอมาเม่ือวันท่ี 23มกราคม 2537ไดมีคําสั่งกรมตํารวจใหยุบกองกํากับการท่ีสังกัดในเขต
นครบาล และใหยกฐานะของ สถานีตํารวจเดิมข้ึนเปนกองกํากับแทน โดยมีผูกํากับการเปนหัวหนา
สถานี ข้ึนตรงกับกองบังคับการตํารวจนครบาล 6จนกระท่ังถึงปจจุบัน (ภาพท่ี 121)
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ภาพท่ี 122 กระทรวงพาณิชยปจจุบันเปนมิวเซียมสยาม

ภาพท่ี 123 กระทรวงพาณิชยเดิม (วังทายวัดพระเชตุพน)
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อาคารท่ีทําการกระทรวงพาณิชยเดิม (วังทายวัดพระเชตุพน)
ตึกท่ีทําการกระทรวงพาณิชย (เดิม)สรางข้ึนเพ่ือรองรับการจัดตั้งเปนกระทรวงแหงใหม

ในพุทธศักราช 2463 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) ทรงมีพระบรมราชโองการ
ลงวันท่ี 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2463 ใหจัดการรวบรวมหนวยงานเก่ียวกับการพาณิชยท้ังหลายท่ี
กระจายอยูในหนวยงานตางๆมารวมไวดวยกันและยกข้ึนเปนหนวยงานใหมมีสถานะเปนกระทรวง ให
ชื่อวากระทรวงพาณิชย และใหพระเจาบรมวงศเธอกรมพระจันทบุรีนฤนาถดํารงตําแหนงเสนาบดี
กระทรวงเปนพระองคแรก

สถานท่ีตั้งของกระทรวงพาณิชย (เดิม)ถูกกําหนดใหใชพ้ืนท่ีบริเวณสามเหลี่ยมชายธงซึ่ง
เกิดจากแนวถนนสองสายวิ่งมาบรรจบกันคือ ถนนสนามไชยและถนนมหาราชโดยแตเดิมเคยเปนสถาน
ท่ีตั้งของวังสี่วังในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ไดแกวังกรม
หลวงอดิศรอุดมเดช วังกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณวังกรมหม่ืนทิวากรวงษประวัติและกรมขุนภูมิ
นทรภักดียกเวนวังของกรมหม่ืนนฤบาลท่ีกลายเปนท่ีตั้งของสถานีตํารวจนครบาลพระราชวังแทน(ภาพ
ท่ี 122-123)

ภาพท่ี 124 กระทรวงกลาโหม
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อาคารท่ีทําการกระทรวงกลาโหม
เดิมเคยเปนท่ีตั้งของวัง 3 วัง ซึ่งเปนท่ีประทับของพระเจาลูกยาเธอในสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ตอมาวังดังกลาวไดรกราง และรื้อกลายเปนฉางเก็บ
ขาวหลวง

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสราง
เปนโรงทหารข้ึนเรียกกันวา “โรงทหารหนา” เพ่ือใหเปนท่ีอยูของทหารประจําการรักษาพระนคร
(ทหารประจําพระนครเดิมอยูตามเพิงท่ีสรางรอบนอกกําแพงพระบรมมหาราชวัง) นอกจากเปนท่ีรวม
กําลังทหารแลวยังเปนท่ีรวม อาวุธ  สัตว พาหนะ และเสบียงอาหารอีกดวย  เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี
(เจิมแสงชูโต) เปนผูควบคุมการกอสราง สรางเม่ือ พุทธศักราช2425 ถึง พุทธศักราช2427 เปดทําเปน
ทางการวันท่ี 18 กรกฎาคม 2429สิ้นคากอสรางรวมท้ังคาตกแตงจํานวน 571,000 บาท  ตอมา
ภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเปน “กระทรวงกลาโหม” และยังคงใชเปนท่ีประชุมราชการเก่ียวกับทหาร
ประชุมอบรมนายทหารเก็บสรรพศาสตราวุธ และเก็บคุรุภัณฑ(ภาพท่ี 124)

อาคารท่ีทําการกรมศิลปากร
บริเวณท่ีทําการกรมศิลปากรแตเดิมในสมัยรัชกาล ท่ี 1 เคยเปนท่ีตั้งของวัง ไดแก

วังถนนหนาพระลาน วังกลาง วังตะวันออก ในรัชกาลท่ี 3 จึงพระราชทานวังตะวันออกนี้ใหเปนท่ี
ประทับของสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาอาภรณ และทรงพระราชทานวังสรางใหเปนท่ีประทับของ
สมเด็จเจาฟากรมพระยาบําราบปรปกษ ครั้นตอมา เม่ือสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาอาภรณ
สิ้นพระชนม รัชกาลท่ี 4 จึงทรงโปรดใหรวมวังตะวันออกกับวังกลางเขาเปนวังเดียวกัน และใหเปนท่ี
ประทับของสมเด็จฯ เจาฟาฯ กรมพระยาบําราบปรปกษเสด็จอยูจนสิ้นพระชนม ตอมากรมหม่ืนปราบ
ปรปกษ พระโอรสองคใหญไดเสด็จ ประทับอยูตอมาจนตลอดพระชนมายุอีกพระองคหนึ่ง แลวจึงตั้ง
เปนโรงงานชางสิบหมู คือท่ีทําการกรมศิลปากรในปจจุบัน



192

โบราณสถานภายในกรุงรัตนโกสินทรตั้งแต พ.ศ. 2394-ปจจุบัน
สมัยรัชกาลท่ี 4

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราโชบายเปดประเทศทํา
การคากับนานาชาติเหตุการณสําคัญเริ่มจากการทําสนธิสัญญาเบาริ่ง เปนผลใหมีการขยายการคาขาย
กับประเทศทางตะวันตก สงผลใหเมืองมีการเติบโตและขยายตัวอยางรวดเร็ว การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเกิดข้ึนนี้ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในวิถีดํารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี ทําใหมีผลตอ
รูปแบบทางกายภาพและโครงสรางของเมือง โดยเปลี่ยนจากสังคมดั้งเดิมสูการพัฒนาเปนเมือง
สมัยใหมท่ีขยายกวางข้ึน พรอมกับรูปแบบผังเมืองท่ีเปนแบบตะวันตก การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ คือ
รัชกาลท่ี 4ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตัดถนนสายสําคัญข้ึน 3สายคือ ถนนเจริญกรุง ถนนบํารุง
เมือง และถนนเฟองนคร ถนนเจริญกรุงนั้นเปนถนนสายสําคัญ เพราะผานยานการคาชุมชนชาวจีน
และยุโรป สําหรับถนนเฟองนครตั้งอยูในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทรชั้นนอก มีระยะสั้น อยูในแนวตั้งฉากกับ
ถนนเจริญกรุง(ทิศเหนือลงใต) สวนถนนบํารุงเมืองเคยเปนเสนทางเดินเทาอยูกอนแลว จากถนนทายวัง
มายังบริเวณเสาชิงชา มีการสรางตึกแถว หองแถวสูงหนึ่งถึงสองชั้น เพ่ือใหเชาทําการคา ซึ่งกอใหเกิด
ความเจริญบนพ้ืนท่ี ท่ีถนนตัดใหมข้ึน ทําใหเกิดความหนาแนนของชุมชนชนทางบก ในรัชกาลนี้เกิด
การเปลี่ยนแปลงข้ึนกับสภาพทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร โดยสภาพบานเมืองเริ่มมีการพัฒนาสู
แบบอยางของ ประเทศทางตะวันตกเปดรับความเปนสากลมากข้ึน เกิดถนนและตึกแถวข้ึนใจกลางฝง
พระนคร ชุมชนหลายแหงเปลี่ยนวิถีชีวิตจากริมคลอง ริมน้ํา และเรือนไมมาเปนถนนและตึกแถว มีการ
ขยายอาณาเขตของพระนคร  ออกไปโดยมีคลอง ถนน วัง และวัด เปนแกนนํา สถานท่ีสําคัญยังคงอยู
ในเขตพระนครเดิมระหวางคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุงรูปแบบสถาปตยกรรมเริ่มมีความ
หลากหลายเปนรูปแบบท่ีผสมระหวาง ไทย จีน ตะวันตก สําหรับทางฝงธนบุรีคงมีการเปลี่ยนแปลง
อยางชาๆ แตกตางจากฝงพระนคร(แผนผังท่ี 28)
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แผนผังท่ี 28 แสดงอาณาบริเวณกรุงเทพมหานครชวงปลายรัชกาลท่ี 4

โบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน มีความสําคัญเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ท่ี
มีการเปลี่ยนแปลงมาอยูหลายสมัยจนมาถึงปจจุบัน ท้ังเรื่องของการใชพ้ืนท่ีใชสอยใหเปนประโยชนตอ
การพัฒนาบานเมือง ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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บทท่ี 3

การพัฒนาในเขตพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทรช้ันใน

สมัยอยุธยาพ้ืนท่ีรัตนโกสินทรในปจจุบัน สวนใหญจะถูกใชสําหรับเปนท่ีทํากินทางการ
เกษตร ซึ่งเนนการปลูกพืชสวนผลไมดังกลาวโดยเฉพาะฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาซึ่งเปนท่ีอุดม
สมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก ทําใหเมืองบางกอกทางฝงตะวันตก หรือ ธนบุรี ผูคนยึดอาชีพทําสวน
ผลไมเปนหลัก1

หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาในพุทธศักราช 2310 และไมสามารถบูรณะปฏิสังขรณ
ใหกลับคืนเปนราชธานีไดดังเดิม ดวยในเวลานั้น บานเมืองเกิดโกลาหล ภัยการจลาจลจาก เหลาชุมนุม
กก ตาง ๆ ในบริเวณท่ีราบลุมภาคกลางทําใหพระเจากรุงธนบุรีตองปราบปรามใหสิ้นกอนสถาปนา
กรุงธนบุรีเปนราชธานีตอมา เนื่องจาก ภาวะสงคราม ทําใหเศรษฐกิจท่ีตกต่ํา การพัฒนาเมือง โดยการ
ขยายขอบเขตพ้ืนท่ีเมือง หรือ สิ่งปลูกสรางใหมไมสามารถทําไดจึงโปรด ฯ ใหวางผังเมือง ตามหลัก
ยุทธศาสตร รูปแบบทางกายภาพของเมืองเปนเมืองทอดตัวยาวตามแนวสองฝงแมน้ําเจาพระยา โดยมี
แมน้ําเจาพระยาผานตรงกลาง มีลักษณะท่ีเรียกกันวา “เมืองอกแตก” การตั้งผังเมืองเชนนี้เพ่ือ
ประโยชนในทางยุทธศาสตร เม่ือเวลาเกิดศึกสงครามก็สามารถลําเลียงกองทัพเรือมารบมาปองกัน
ภายในตัวพระนครได2

เมืองธนบุรีในครั้งนั้นมีพ้ืนท่ีครอบคลุมท้ังสองฝงแมน้ําเจาพระยา โดยพระราชวัง วัดวา
อารามบานเรือนขุนนาง ขาราชการ และสถานท่ีราชการ ตั้งอยูทางฝงตะวันตก พ้ืนท่ีในกําแพงเมือง
ฝงตะวันตกเริ่มตั้งแตเขตเมืองธนบุรีเดิมริมคลองบางกอกใหญ ไปจนถึงบริเวณหลังวัดบางหวานอย (วัด

1ชาญวิทย เกษตรศิริ, เรื่องของสองนคร (พระนคร: เรือนแกวการพิมพ, 2524), 157-
158.

2ชัย เรืองศิลป. ประวัติศาสตรไทยสมัย2352-2453 ดานสังคม (กรุงเทพ: บานเรือง
ศิลป, 2517),268.
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อินทาราม) ริมคลองบางกอกนอย  สวนพ้ืนท่ีทางฝงตะวันออก มีลักษณะเปนท่ีลุมมีบึงบอในพ้ืนท่ี
หลายตําบล ดังเชน ในป พ.ศ. 2332 ไดมีการถมพ้ืนท่ีดานในและหนาวัดโพธาราม (วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม) ถมไดเพียงปเศษดินก็กลับยุบลุมลงไปอีก  ฝงตะวันออกนี้เปนท่ีอยูของพลเมือง เริ่ม
ตั้งแตศาลเทพารักษหัวโชค (เชิงสะพานพระปนเกลาฝงพระนคร) เลียบตามแนวคูเมือง (คลองคูเมือง
บริเวณหลังกระทรวงมหาดไทย) ไปจรดแมน้ําเจาพระยาบริเวณปากคลองตลาดการสถาปนากรุงธนบุรี
เปนราชธานีจําเปนตองขยายพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับประชาชนท่ีหนีภัยสงครามมา และปรับปรุงใหเหมาะสม
ทางยุทธศาสตรมากข้ึน สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จึงโปรดเกลาฯ ใหขยายเมืองไปทางทิศเหนือ
จนจรดคลองบางกอกนอย พรอมกับสรางกําแพงเมืองตามแนวคลองขุดใหมมีชื่อเรียกเปนตอน ๆ วา
คลองบานขม้ิน คลองบานชางหลอ คลองบานหมอ คลองวัดทายตลาด สวนทางทิศตะวันออกขยายไป
จรดคลองคูเมืองท่ีขุดข้ึนใหม (ปจจุบันเรียกวา "คลองหลอด") ทําใหแมน้ําเจาพระยาไหลผานกลาง
เมือง แลวสรางกําแพงเมืองข้ึนตามแนวคลองคูเมือง (กําแพงเมืองนี้ตอมาไดถูกรื้อลง โดย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงขยายแนวกําแพงเมืองออกไปตามแนวคลองโอง
อาง และคลองบางลําภู) สวนปอมวิไชยเยนทรไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน "ปอมวิไชยประสิทธิ์" พรอมท้ังให
ขุดท่ีสวนเดิมเปลี่ยนเปนทองนานอกคูเมืองท้ัง 2 ฟากซึ่งเรียกวา "ทะเลตม" ไวสําหรับเปนท่ีนาใกลพระ
นคร  โดยภายในกําแพงเมืองธนบุรีเดิม เปนท่ีตั้งของพระราชวังกรุงธนบุรี ขอบเขตของเมืองไดทรง
โปรดฯ ใหขุดคูเมือง และสรางกําแพงเมืองกออิฐแนนหนา ตามแนวสองฝงแมน้ําเจาพระยา3

ดังปรากฏหลักฐานในเอกสารทางประวัติศาสตรตาง ๆ เชน พระราชพงศาวดารกรุง
ธนบุรีในปพุทธศักราช 2316 ปรากฏความในสําเนาทองตราครั้งกรุงธนบุรี และพระราชพงศาวดารกรุง
ธนบุรีวา โปรดใหบูรณะพระนครใหม่ันคงยิ่งข้ึน โดยใหเจาพระยาจักรี (พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 เปนนายเกณฑ

3สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, คณะกรรมการการอนุรักษ
และพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา. การอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร.(กรุงเทพฯ:
กราฟคฟอรแมท (ไทยแลนด), 2547), 10-11.
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“ไปร้ืออิฐกําแพงเกา ณ เมืองพระประแดงและกําแพงคายพมา ณ โพธิ์
สามตน และสีกุก  บางไทร  ทั้งสามคายขนบรรทุกเรือมากอกําแพงและปอมตามที่ถมเชิงดิน
สามฟากทั้งสองดาน  เอาแมน้ําไวหวางกลางเมืองเหมือนอยางเมืองพิษณุโลก...”

“....อนึ่ง  ปอมวิไชเยนทรทายพระราชวังนั้น  ใหชื่อปอมวิไชยประสิทธิ์  แลวขุดที่
สวนเดิมเปนที่ทองนานอกคูเมืองทั้งสองฟากใหเรียกทะเลตมไวสําหรับจะไดทํานาใกลพระนคร...
และกระทําการฐาปนาพระนครข้ึนใหมคร้ังนั้น 6 เดือนก็สําเร็จบริบูรณ”

แนวกําแพงพระนครท่ีสรางข้ึนนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระบรมราชาธิบายไวในพระราชวิจารณจดหมายเหตุความทรงจํา
ของกรมหลวงนรินทรเทวีวา ...

“กําแพงพระนครทั้ง 2 ฝงแมน้ํา ไดสรางข้ึนแตละฝง 3 ดาน ขางริมน้ําไมมี
กําแพง ฝงตะวันตกกําแพงตั้งแตปอมวิชัยประสิทธิ์ยันไปตามคลองบางกอกใหญ จนถึงขางวัด
โมลีโลก ไปตามหลังวัดอรุณ ไปออกบางกอกนอยที่หลังวัดอมรินทรเปนคูพระนคร แลวเลี้ยวลง
มาตามแนวคลองบางกอกนอยจนถึงแมน้ําขางฟากนี้ตั้งปอมวิไชยเยนทร  คือที่สุนันทาลัยมา
ตามแนวคลองตลาด  คลองหลอดจนถึงคลองไหมวังหนา”4

บางกอกในสมัยกรุงธนบุรีเปนราชธานี ฝงตะวันตก ภายในกําแพงพระนคร เปนท่ีตั้ง
พระราชวังตอจากปอมบางกอกหรือปอมวิไชยประสิทธิ์ อาณาเขตพระราชวังขยายออกไปจรดคลอง
นครบาล ทําใหวัดอรุณราชวราราม (วัดแจง) กลายเปนวัดในเขตพระราชวัง วัดอรุณราชวรารามครั้ง
นั้นจึงไมมีพระสงฆอยูอาศัย เขตพระราชวังดานตะวันตกจรดวัดโมลีโลกยาราม (วัดทายตลาด) ซึ่งเปน
ตลาดทายสนามตั้งแตเขตคลองนครบาลข้ึนไปจนถึงคลองมอญ เปนท่ีตั้งวังเจานายและคุก ติดคลอง
มอญเปนบานพระยาธรรมาธิการณ (บุญรอด ตนสกุลบุณยรัตนพันธุ) ซึ่งปจจุบันเปนท่ีตั้งของวัดเครือ
วัลยวรวิหาร เหนือคลองมอญข้ึนไปเปนนิวาสสถานของเจาพระยาจักรี (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

4กรมศิลปากร,จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวีและพระราชนิพนธ
ในพระพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.(กรุงเทพฯ:พระจันทร,2510), 52.
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ฟาจุฬาโลกฯ) ซึ่งปจจุบันเปนกรมอูทหารเรือ ตอข้ึนไปอีกคืออูกําปนอยูติดกับวัดระฆังโฆสิตาราม (วัด
บางหวาใหญ) เหนือวัดระฆังโฆสิตารามข้ึนไปจนถึงคลองบางกอกนอย เปนสุดเขตกําแพงกรุงธนบุรี
ฝายเหนือ เปนทองท่ีซึ่งเรียกวาตําบลบานปูน ตําบลสวนมังคุด ตําบลสวนลิ้นจี่ อนเปนนิวาสสถานของ
พระญาติพระวงศในเจาพระยาจักรี สวนฝงตะวันออก ภายในกําแพงพระนครเปนบานเรือนของชน
กลุมนอยอันไดแก พวกจีน และญวน ซึ่งถูกกวาดตอนอพยพมา5

ตัวเมืองธนบุรีหรือเมืองบางกอกหลังจากท่ีมีการขุดคลองลัดแมน้ําเจาพระยาแลว
ทางฝงตะวันตกมีพ้ืนท่ีจํากัด มีลําคลองซึ่งเปนเสนทางเดิมของแมน้ําเจาพระยา และแมน้ําเจาพระยา
ในปจจุบันก้ันอาณาเขตท้ัง 4 ดาน เมืองธนบุรีจึงมีลักษณะเปนเกาะมีน้ําลอมรอบ เม่ือรวมอาณาเขต
ทางฝงตะวันออกดวยแลว และโปรดฯ ใหทําขอบเขตของเมืองโดยการสรางปอมและกําแพงกออิฐ
หนาแนน ขุดคูเมืองทางฝงตะวันออก คือ แนวคลองหลอดและคลองตลาดทางฝงพระนครปจจุบัน
ทําใหอาณาเขตของเมืองธนบุรีขยายกวางข้ึน  สวนท่ีอยูไกลจากแมน้ําออกไปจะเปนพ้ืนท่ีลุมต่ําชื้นแฉะ
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงโปรดฯ ใหขุดท่ีสวนเดิมเปนทองนา เรียกวา ทะเลตม ใชสําหรับปลูกขาว
เพ่ือประโยชนทางดานเศรษฐกิจและทางดานยุทธศาสตรสําหรับปองกันขาศึกศัตรู6

สมัยกรุงธนบุรีพ้ืนท่ีฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาจะเปนท่ีตั้งของพระราชวังและ
สถานท่ีราชการท่ีสําคัญสวนท่ีไกลจากพระราชวังออกไปยังคงเปนท่ีราบลุมอันอุดมสมบูรณเหมาะแก
การทําสวนผลไมสวนฝงตะวันออก เปนพ้ืนท่ีอยูอาศัยของพลเมือง ในบริเวณท่ีไมไกลจากแมน้ํา มี
ชุมชนตั้งอยูกระจัดกระจาย สวนใหญจะเปนชุมชนชาวตางชาติยายถ่ินฐานมา

การพัฒนาพ้ืนท่ีสมัยกรุงธนบุรี มีการแบงออกไดเปนสองสวนใหญๆ ไดแก

พ้ืนท่ีสวนแรก คือ พ้ืนท่ีภายในคูเมืองและกําแพงเมืองธนบุรี ประกอบดวยสถานท่ีสําคัญ
ไดแก พระราชฐานของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช วัดอรุณราชวราราม (วัดแจง) วัดระฆังโฆสิ
ตาราม และบานเรือนขุนนางแถบบานปูน สวนมังคุด สวนลิ้นจี่ ในฝงตะวันตก สวนในฝงตะวันออก

5สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, คณะกรรมการการ
อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา, การอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร, 13.

6ชัย เรืองศิลป, ประวัติศาสตรไทยสมัย 2352-2453 ดานสังคม, 270.
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ประกอบดวย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ (วัดสลัก)
ซึ่งเปนวัดเกามีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา นอกจากนั้นยังมีบานเรือนของชาวจีนและพระยาราชา
เศรษฐี (จีน) ตั้งอยูตรงบริเวณท่ีเปนพระบรมมหาราชวังในปจจุบัน รวมท้ังกลุมบานเรือนของชาวญวน
ตรงบริเวณทาเตียน7

พ้ืนท่ีสวนท่ีสอง คือ พ้ืนท่ีนอกเขตกําแพงเมืองกรุงธนบุรีซึ่งเปนท่ีอยูอาศัยของราษฎร
สวนผลไม ปาละเมาะ และพ้ืนท่ีวางเปลา

กรุงธนบุรี เปนราชธานีของไทยได 15 ป มีสงครามติดพันตลอดรัชกาลทําใหการพัฒนา
พ้ืนท่ีเปนไปเพ่ือการปองกันทางยุทธศาสตรโดยอาศัยลักษณะภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีเปนปราการหลัก
มากกวาจะมีการพัฒนากอสรางสิ่งใหม ๆ เม่ือสิ้นกรุงธนบุรีแลวสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช ทรงมีพระราชดําริวา ลักษณะชัยภูมิของกรุงธนบุรีนี้ยากแกการดูแลรักษาเมืองยามถูกขาศึก
รุกราน จึงถือเปนมูลเหตุหนึ่งท่ีทําใหพระองค มีพระราชวินิจฉัย ยายเมืองราชธานีไปทางฝงตะวันออก
ของแมน้ําเจาพระยา

สมัยรัชกาลท่ี 1 – 3 (พ.ศ.2325 – 2394)

การสถาปนากรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวง เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยยายสถานท่ีสําคัญ
ของเมืองมายังฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ในพ.ศ. 2325 เริ่มสรางเมืองใหมอยางจริงจังโดยเริ่ม
รื้อกําแพงเมืองฝงธนบุรี รวมท้ังพระราชวังออก เหลือแตพระราชวังชั้นใน รื้อกําแพงฝงตะวันออกตาม
แนวคลองคูเมืองเดิมรวมท้ังปอมออก ยายสถานท่ีราชการสําคัญจากฝงธนบุรีมาฝงพระนครใหม ขุด
คลองรอบกรุงข้ึนใหมเพ่ือขยายเมืองไปทางทิศตะวันออก รวมท้ังสรางกําแพงและปอมใหม 14 ปอม
ตามแนวกําแพง นอกจากนี้ยังมีการขุดคลองสายเล็ก เรียกวา คลองหลอด สองคลองเพ่ือเชื่อมระหวาง
คลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุงท่ีขุดใหมสําหรับโครงขายคมนาคมในสมัยรัชกาลท่ี 1 นี้ นอกจากจะมี
การขุดคลองคูเมืองข้ึนใหมแลว ยังมีการตัดถนนท่ีมีลักษณะเปนถนนดินเชนเดียวกับทางฝงธนบุรี โดยมี
การตัดถนนในเขตคลอง  คูเมืองเดิม 9 สาย และอีก 3 สายเปนโครงขายท่ีขามเขตคลองคูเมืองเดิมไป

7กาญจนาคพันธ[นามแฝง],“สามเพ็ง”,เมืองโบราณ5,6 (สิงหาคม-กันยายน 2522), 63-
82.
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ทางตอนเหนือ ตอนกลางและตอนใตของพระนคร ซึ่งปจจุบันไดกลายเปนถนนจักรพงษ ถนนบํารุง
เมืองและถนนบานหมอ ตามลําดับ

การสรางพระนคร ในขณะนั้นยังคงมีสงครามติดพันพระนคร พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงหวั่นภัยจากขาศึกท่ีจะเขามาโจมตีพระนครอยู จึงมีพระราชดําริสรางพระ
นครเปน 2 ระยะ ดังนี้

ในระยะแรก โปรดเกลาฯ ใหรักษากรุงธนบุรี เปนท่ี ม่ันสําหรับรับศึกพมา แตยาย
พระราชวังและสถานท่ีสําคัญของทางราชการมาทางฝงตะวันออกซึ่งเปนพระนครแหงใหม

ในระยะท่ี 2 สรางกําแพงเมือง ขุดคูคลอง ขยายบริเวณฝงตะวันออกและทําการรื้อปอม
และกําแพงเมืองฝงตะวันตก (ธนบุรี) ยังคงเหลือไวในสวนท่ีอยูริมแมน้ําเจาพระยา เพ่ือเปนเข่ือน
สําหรับราชธานีใหม และใหรื้อพระราชวังของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีลงก่ึงหนึ่ง เหลือแตกําแพงสกัด
ชั้นใน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
พระราชวังเดิมนี้เปนท่ีประทับของพระราชวงศชั้นผูใหญแหงราชวงศจักรี8 ปจจุบันเปนกองบัญชาการ
กองทัพเรือ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรีทรงมี
พระราชดําริใหสรางพระนครใหมโดยจําลองผังเมืองพระนครศรีอยุธยามาใชใหมากท่ีสุด และสืบทอด
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมจากพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยา9(แผนผังท่ี 29)

อนึ่งในการสรางพระนครนี้กลาวกันวา เปนการสรางเลียนแบบครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยมี
จุดประสงคเพ่ือเปนการบํารุงขวัญราษฎร ทําใหคิดกันอยูวา กรุงเทพฯ คือ กรุงศรีอยุธยาท่ีถูกสราง
ข้ึนมาใหม อีกประการหนึ่ง เพ่ือใหชาวตางชาติรับรูและยอมรับความเจริญรุงเรืองของกรุงเทพฯ ใน
ดานความทัดเทียมกับในสมัยกรุงศรีอยุธยา10ทรงโปรดฯ ใหสรางพระราชวังข้ึนสามแหง ไดแก
พระบรมมหาราชวัง พระราชวังบวรสถานมงคล และพระราชวังบวรสถานพิมุข เรียกวา วังหลวง วัง
หนา และวังหลัง ตามแบบแผนท่ีมีมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงโปรดฯ ใหสรางพระบรมมหาราชวังและ

8พิพัฒน พงศรพีพร, “พระอารามหลวงยุคตนรัตนโกสินทร”,วารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร4-5 ฉบับพิเศษ (ธันวาคม 2523-2525): 144-164.

9พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. กรุงเทพศึกษา. กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2551.
10พิพัฒน พงศรพีพร.“พระอารามหลวงยุคตนรัตนโกสินทร”,, 144-164
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พระราชวังบวรสถานมงคล ริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออกสรางวัดพระศรีรัตนศาสดารามใน
พระบรมมหาราชวังเหมือนวัดพระศรีสรรเพชญ สรางวิหารพระโต คือ วิหารพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศน
เทพวรารามใหเหมือนวิหารวัดพนัญเชิง เปนตน

แผนผังท่ี 29 แสดงท่ีตั้งพระราชวังในกรุงศรีอยุธยา
ท่ีมา: นิคม มูสิกะคามะ, ผูรวบรวม, อธิบายแผนท่ีพระนครศรีอยุธยากับคําวินิจฉัยของพระยา
โบราณราชธานนิทร ฉบับชําระ ครั้งท่ี 2 และเรื่องศิลปและภูมิสถานอยุธยา ของ กรมศิลปากร
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2509),80.

การท่ีการสงครามยังคงมีปรากฏอยูเนือง ๆ  การดูแลบานเมืองในสมัยตนรัตนโกสินทร
เปนปญหาใหญเพราะตองกําหนดวางผังเมือง ขุดคลอง สรางปอมปราการตาง ๆ สําหรับเปนปราการ
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ปองกันราชธานีใหมนี้  พรอม ๆ กับการสรางพระบรมมหาราชวังก็นับเปนสิ่งสําคัญเพราะถือเปน
ศูนยกลาง เปนหลักของเมือง ดังนั้น จึ ง มีพระบรมราชโองการใหสรางพระมหานครและ
พระบรมมหาราชวังข้ึนใหมตรงแหลมท่ียื่นออกไปในแมน้ําเจาพระยาทางฝงตะวันออก

พ้ืนท่ีพระนครฝงตะวันออกตั้งแตปากคลองคูเมืองเดิมดานเหนือ (คลองโรงไหม หรือ ใต
สะพานพระปนเกลาในปจจุบัน) จรดปากคลองคูเมืองเดิมดานใต (หนาสถานีตํารวจนครบาล
พระราชวังในปจจุบัน) มีวัดสลัก (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์) กับวัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนฯ) ตั้งอยูจึงทํา
ใหแบงพ้ืนท่ีสําหรับสรางพระราชวังไดเปนสองสวน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวัง
หลวงในแปลงพ้ืนท่ีระหวางวัดโพธิ์กับวัดสลัก  และสรางพระราชวังบวรสถานมงคลในแปลงพ้ืนท่ี
ระหวางวัดสลักจรดคลองคูเมืองทางดานเหนือซึ่งพ้ืนท่ีสรางพระราชวังหลวงนี้ เดิมเปนท่ีซึ่งพระยา
ราชาเศรษฐีและพวกจีนตั้งบานเรือนอยู จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยายไปตั้งอยู ณ ท่ีสวนตั้งแต
ระหวางคลองวัดสามปลื้ม (วัดจักรวรรดิราชาวาส) ไปจนถึงคลองวัดสามเพ็ง (วัดประทุมคงคา) สําหรับ
ท่ีดานริมแมน้ําวัดโพธิ์ไปจรดปอมบางกอกเดิมเปนท่ีอยูของญวนซึ่งอพยพเขามายังกรุงธนบุรีทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหยายไปตั้งบานเรือนท่ีตําบลบานหมอและพาหุรัด แลวใชท่ีแปลงนั้นสรางวังทา
เตียนพระราชทานสมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟากรมขุนอิศรานุรักษ

เม่ือแรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังข้ึนสามแหง ตามแบบแผนท่ีมีมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยา

ไดแก
1.พระบรมมหาราชวัง มีเนื้อท่ี 132ไร  สรางพรอมกับการสรางพระนคร พ.ศ. 2325 โดย

มีท่ีตั้งอยูระหวางวัดโพธาราม (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) และวัดสลัก (วัดมหาธาตุ) ซึ่งเคยเปน
ทองท่ีท่ีอยูของชาวจีน ดังกลาวแลวในตอนตน ในข้ันแรกสิ่งปลูกสรางดวยเครื่องไมท้ังหมด รวมท้ังพระ
ราชมณเฑียร และปอมรอบพระมหาราชวัง นอกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามเทานั้นท่ีสรางดวยการ
กออิฐถือปูน

2. พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา) เปนพระราชนิเวศนท่ีประทับของพระมหา
อุปราช ตั้งอยูบริเวณทางดานเหนือของเมือง ระหวางวัดมหาธาตุฯ กับคลองคูเมืองดานเหนือ มีอาณา
เขตครอบคลุมในปจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ วิทยาลัยชางศิลป
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และนาฏศิลป โรงละครแหงชาติ และสนามหลวงทางดานเหนือฟากตะวันตก แบบแผนการสราง
เหมือนกับพระราชวังบวรสถานมงคลท่ีอยุธยา11

3.พระราชวังหลัง เปนท่ีประทับของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข แตเดิมบริเวณนี้มี
ปอมปราการแตครั้งกรุงธนบุรี ดังนั้นจึงเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญอีกแหงหนึ่ง ปจจุบันคือ บริเวณท่ีเปน
โรงพยาบาลศิริราช

พระบรมมหาราชวังเม่ือแลวเสร็จ มีเนื้อท่ีเม่ือแรกสรางมีประมาณ 132 ไร แบงออกเปน
3 ตอน คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน12มีกําแพงพระราชวังกออิฐถือปูนในสมัยรัชกาลท่ี 1 เปน
กําแพงเสาระเนียดทาสีแดง (มาเปลี่ยนเปนกออิฐถือปูนในสมัยรัชกาลท่ี 3) ดานเหนือยาว 410 เมตร
ดานใตยาว 400 เมตร ดานทิศตะวันออกยาว 460 เมตร ดานตะวันตกยาว 500 เมตร โดยกําแพงเมือง
นี้อยูหางตลิ่งราว 1 เสนบาง กวาง 1 เสนบาง 13 มีความสูงประมาณ 3.6 เมตร แนวกําแพงท้ังหมดยาว
ประมาณ 177 เสนเศษ (ประมาณ 7 กิโลเมตรเศษ) ลักษณะของกําแพงเมืองจะมีใบบังบนสันกําแพง
เปนรูปใบเสมาสําหรับกําบังตัวเวลายิงตอสูศัตรู ใบเสมาเรียงกันเปนระดับบนกําแพงดานนอก และมี
การทําทางเดินบนเชิงเทินกําแพงดานใน สําหรับตรวจตรารักษาการณดูแลพระนคร14ตามแนวกําแพง
เมืองนี้มีปอมปราการ เปนระยะหางกันประมาณ 10 เสน  รวมปอมรอบกรุงรัตนโกสินทรตามแนว
แมน้ําเจาพระยาและคลองคูเมือง สําหรับปองกัน การโจมตีของขาศึก จํานวน 14 ปอม ทุกปอมมีใบบัง
(ปอมพระสุเมรุทําใบบังเปนรูปเสมา) มีชื่อปอมเรียงทวนเข็มนาฬิกา ดังนี้  ปอมปนท้ัง 14 ปอม 15

ไดแก(แผนผังท่ี 30, ภาพท่ี 125)

11สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ.ตํานานวังเกา (ประชุม
พงศาวดาร ภาค 26)(พระนคร:คุรุสภา,2507)

12คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป, จดหมายเหตุการอนุรักษกรุง
รัตนโกสินทร(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 39.

13นิจ หิญชีระนันทน เรื่องของเมือง (กรุงเทพฯ: สํานักผังเมือง,กระทรวงมหาดไทย
,2525), 13

14เสท้ือน ศุภโสภณ. ประวัติศาสตรไทย ฉบับพัฒนาการ(กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน,
2519), 65.

15ส.พลายนอย [นามแฝง], เลาเรื่องบางกอก (กรุงเทพฯ: แพรพิทยา,2518), 56.
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1. ปอมพระสุเมรุ อยูท่ีปากคลองบางลําพูบน ดานตะวันตกเฉียงเหนือของพระนคร
2. ปอมยุคนธร บนกําแพงดานเหนือ  เหนือวัดบวรนิเวศ
3. ปอมมหาปราบ อยูระหวางสะพานผานฟากับสะพานเฉลิมวันชาติ
4. ปอมมหากาฬ เชิงสะพานผานฟา
5. ปอมหมูทะลวง หนาเรือนจําคลองเปรม
6. ปอมเสือทะยาน เหนือประตูสามยอด
7. ปอมมหาไชย ถนนมหาไชย   หนาวังบูรพา
8. ปอมจักรเพชร เหนือปากคลองโองอาง
9. ปอมผีเสื้อ ใตปากคลองตลาด
10. ปอมมหาฤกษ บริเวณโรงรียนราชินี
11. ปอมมหายักษ ตรงหนาวัดพระเชตุพน
12. ปอมพระจันทร บริเวณทาเรือทาพระจันทร
13. ปอมพระอาทิตย สุดถนนพระอาทิตย
14. ปอมอิสินธร ระหวางปอมพระอาทิตยกับปอมพระสุเมรุ
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แผนผังท่ี 30 แสดงแนวกําแพงเมืองและปอมปราการ
ปอมวิไชยเยนทร หรือปอมบางกอก
แนวกําแพงเมืองกรุงธนบุรี
แนวกําแพงเมืองกรุงรัตนโกสินทร

ปอมบนกําแพงเมืองกรุงรัตนโกสินทรท้ัง 14 แหง
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ภาพท่ี 125 ภาพถายทางอากาศแสดงปอมปราการ 14 แหง เรียงทวนเข็มนาฬิกา

เม่ือสรางพระบรมมหาราชวัง ศูนยกลางราชธานีแลว โปรดฯ ใหจัดพ้ืนท่ีอยูอาศัย
เปนสวน ๆ ดังนี้

“เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงสรางพระบรมมหาราชวัง เวลาแรก
ประดิษฐานกรุงรัตนโกสินทรนั้น โปรดใหสรางวังเจานายและใหเสนาบดีสรางบานเรือนอยูรักษาการ
รายรอบพระราชวัง ฝายขางดานใตระหวางกําแพงพระบรมมหาราชวังไปจดเขตวัดพระเชตุพน เม่ือใน
รัชกาลท่ี 1 นั้น โปรดใหเสนาบดีสรางบานเรือนอยู ครั้นตอมาเม่ือสรางพระนครสําเร็จ มีผูคนพลเมือง
มาตั้งบานเรือนบริบูรณม่ังค่ังข้ึน เสนาบดีชุดเกาถึงอสัญกรรมลวงไป เสนาบดีท่ีเปนข้ึนใหมก็อยู
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บานเรือนหางพระราชวังออกไป บานเสนาบดีท่ีอยูริมกําแพงพระราชวังครั้งรัชกาลท่ี 1 คงมีแตบุตร
หลานเชื้อวงศของเสนาบดีนั้น ๆ อาศัยอยู.."16

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก โปรดฯ ใหสรางวังตาง ๆ ข้ึนอีกจํานวนมาก
เพ่ือพระราชทานใหกับเจานายหลายพระองค สวนหนึ่งเพ่ือวัตถุประสงคในการรักษาพระนครตามจุด
ยุทธศาสตรตาง ๆ และเพ่ือประทานแกพระราชโอรสเพ่ือเปนท่ีประทับและเปนท่ีทําการของกรมกอง
ตาง ๆ  ไปพรอม ๆ กัน ภาพรวมท่ีเห็นไดชัด คือ พระราชวังและวังตาง ๆ ยังคงเกาะกลุมอยูในเขตพระ
นครชั้นใน ท่ีเปนกรุงธนบุรีมาแตเดิม 17

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสราง
พระราชวังหลวงข้ึนเพ่ือเปนศูนยกลางการปกครองของประเทศและเปนท่ีประทับของพระมหากษัตริย
นอกจากนี้วังยังเปนท่ีทําการของราชการ เนื่องดวยในสมัยตนรัตนโกสินทรยังไมมีการสรางสถานท่ี
ราชการ กรม กอง หรืออาคารเฉพาะของหนวยราชการนั้น ๆ แตจะใชท่ีพักของเจานาย ขุนนางท่ีทํา
หนาท่ีรับผิดชอบงานในขอบขายของตนเปนท่ีทําการ ดังนั้น  การสรางพระราชวังและวัง ก็คือการสราง
ชุมชนใหญและชุมชนเล็ก โดยข้ึนอยูกับขนาดของงาน เชน พระบรมมหาราชวัง และพระราชวังบวร
สถานมงคล เปนศูนยกลางของการปกครอง จึงตองมีขาราชการ เสนาบดี ปฏิบัติงานในศูนยกลางนี้
เปนจํานวนมาก จึงเกิดเปนแหลงท่ีพักของบุคคลเหลานี้ในบริเวณ รอบ ๆ พระราชวัง18เนื่องจากการ
สรางวังในสมัยนี้ สรางดวยเหตุผลทางยุทธศาสตร เปนหลัก โดยกําหนดตามจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญ จึง
สรางวังพระราชทานพระเจาลูกยาเธอท่ีมีความสามารถปองกันพระนครได เชน วังริมปอมพระสุเมรุซึ่ง
เปนจุดยุทธศาสตรดานเหนือ ไดสรางพระราชทานสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมหลวงจักร
เจษฎา สวนทางดานใตพระนครก็มีการสรางวังข้ึนท่ีริมปอมจักรเพชร ปากคลองโองอาง พระราชทาน
พระเจาหลานเธอ เจาฟากรมหลวงเทพหริรักษ เพ่ือทําหนาท่ีรักษาพระนครดานใต ทางตะวันตกมี

16สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 2(
พระนคร : องคการคาของคุรุสภา, 2526), 123.

17ณัฐพงษ จารุวรรณพงศ และคนอ่ืน ๆ แผนท่ีชุมชนกรุงรัตนโกสินทร(กรุงเทพฯ :
สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร สํานักงานนโบบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,
2547), 93.

18หมอมราชวงศแสงโสม เกษมศรีและวิมล พงศพิพัฒน. ประวัติศาสตรไทยสมัยกรุง
รัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1-รัชกาลท่ี 3 พ.ศ. 2325-2394 (กรุงเทพฯ: มิตรนราการพิมพ,2515), 134.
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พระราชวังเดิม พระนิเวศนเดิม พระราชวังหลัง พระราชทานเปนท่ีประทับของพระเจาลูกเธอและพระ
เจาหลานเธอ เพ่ือรักษาพระนครทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต สวนทางดานตะวันออก
ประกอบดวย วังมหาชัย 3 วัง ใน 3 วังนี้ วังหนึ่งเปนวังของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาเด
ชาดิศร  พระราชอนุชา เพ่ือรักษาพระนครดานตะวันออก

การกระจายตัวของกลุมพระราชวังและวังนั้นสามารถแบงไดเปนทางทิศเหนือและทิศใต
แบงเขตจากสังกัดของแตละวัง คือ วังในสังกัดของพระบรมมหาราชวังจะขยายมาทางดานตะวันออก
และดานใตของพระบรมมหาราชวัง คือ บริเวณตามแนวริมคลองคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง และริม
แมน้ําเจาพระยา สวนวังท่ีสังกัดพระราชวังบวรสถานมงคลจะขยายตัวไปทางทิศเหนือและทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะตั้งอยูตามแนวริมคลองคูเมืองทางดานเหนือ และแนวถนนพระอาทิตย
การกระจายกลุมพระราชวังและวังไปตามสวนตาง ๆ ของพระนคร สรางความเจริญ และการขยายตัว
ของชุมชน

วังเจานายอ่ืน ๆไดแก

1. วังริมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนท่ีประทับของกรมหม่ืนนรินทรพิทักษ อยูติด
กับเขตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทางดานเหนือ (ภายหลัง รัชกาลท่ี 3 ทรงโปรดฯ ใหขยายวัด
พระเชตุพนฯ จึงโปรดฯใหยายไปอยูในเขตวังบูรพาภิรมย ใกลประตูสะพานหัน

2.วังทาเตียน อยูดานริมแมน้ํา เดิมเปนท่ีอยูของญวนท่ีอพยพมากับองเชียงชุนในสมัยกรุง
ธนบุรี ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 1 ไดโปรดฯ ใหยายไปอยูบริเวณบานหมอและพาหุรัด แลวโปรดฯ ให
สรางวังทาเตียนพระราชทานสมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟากรมขุนอิศรานุรักษ

3.วังคลังสินคา อยูริมน้ําใตตําหนักแพ เปนวังท่ีสรางพระราชทานเจาฟากรมหลวงพิทักษ
มนตรี

4.วังถนนหนาพระลาน อยูบริเวณถนนหนาพระลาน แบงออกเปน
วังตะวันตก อยูใกลกับประตูทาพระ สรางพระราชทานสมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟา

กรมขุนกระษัตรานุชิต (เจาฟาเหม็น)
วังกลาง อยูริมถนนหนาพระลาน ตอจากวังทาพระมาทางตะวันออก เปนท่ีประทับของ

พระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาอรุโณทัย
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วังตะวันออก อยูริมถนนหนาพระลาน ตอจากวังกลางมาทางดานตะวันออก จนถึงมุม
ถนนหนาพระธาตุ ตรงประตูวิเศษวิไชยศรี ทางเขาพระบรมมหาราชวัง วังนี้เปนท่ีประทับของพระเจา
ลูกยาเธอ พระองคเจาอภัยทัต

5.วังถนนหลักเมือง อยูบริเวณหลักเมือง คือทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของ
พระบรมมหาราชวัง มีจํานวน 6 วัง ดังนี้

วังท่ี 1 เปนท่ีประทับของพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาสุริยา
วังท่ี 2 เปนท่ีประทับของพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาทับ
วังท่ี 3 เปนท่ีประทับของพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาดารากร
วังท่ี 4 เปนท่ีประทับของพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาคันธรส
วังท่ี 5 เปนท่ีประทับของพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจากลวย
วังท่ี 6เปนท่ีประทับของเจานายท่ีไมปรากฏพระนาม อาจเปนพระเจาลูกยาเธอพระองค

เจาทับทิม
6.วังริมสนามไชย ประกอบดวย
วังเหนือ เปนท่ีประทับของพระเจาลูกยาเธอพระองคเจาทับทิมภายหลังท่ียายมาจากวัง

ถนนหลักเมือง
วังกลาง เปนท่ีประทับของพระองคเจาไกรสร
วังใต เปนท่ีประทับของพระองคเจาสุริยวงศ
7.วังริมสนามวังหนา สรางข้ึนสําหรับลูกเธอในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ 4 วัง

ตั้งอยูริมถนนหนาพระราชวังบวรสถานมงคล พ้ืนท่ีดานตะวันตกจรดแนวสนาม ดานตะวันออกอยูริม
คลองคูเมืองเดิม มีลักษณะเปนรูปชายธง จึงสรางวังเรียงจากทางทิศเหนือไปสูทิศใต ไดแก

วังท่ี 1 อยูทางดานเหนือ เปนท่ีประทับของพระองคเจาลําดวน
วังท่ี 2 เปนวังกลางในแถวริมสนามวังหนา เปนท่ีประทับของพระองคเจาอินทปด
วังท่ี 3 เปนท่ีประทับของพระองคเจาชาง
วังท่ี 4 ตําแหนงมิไดอยูริมสนามวังหนา แตอยูตรงบริเวณวังท่ี 3 และอยูในแถววังหมู

เดียวกัน เปนท่ีประทับของพระองคเจากอนแกว
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช โปรดฯ ใหสรางวังเจานายและ

เสนาบดีรักษาการอยูทางดานใตของพระบรมมหาราชวังถึงเขตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี
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เนื้อท่ีประมาณ 26 ไร ภายหลังเม่ือเสนาบดีเหลานั้นถึงแกอสัญกรรม บุตรหลานไดอยูสืบตอมาท้ังมี
การขยับขยายออกไปตั้งบานเรือนทางดานนอกคูเมืองเดิม ในป พ.ศ. 2361 รัชกาลท่ี 3 ทรงพระกรุณา
โปรดฯใหจัดหาท่ีพระราชทานแลกท่ีบานเสนาบดีแลวสรางกําแพงขยายเขตพระบรมมหาราชวังไป
ทางดานใต และทําถนนค่ันระหวางพระบรมมหาราชวังกับวัดพระเชตุพนฯ เรียก ถนนทายวัง

บริเวณนี้ยังปรากฎเปนสถานท่ีทําการอ่ืน ๆ  ดังนี้19

1.โรงอูหลวง อยูริมแมน้ําระหวางคลองมอญกับวัดระฆังโฆสิตาราม
2.ฉางขาวเปลือก อยูริมถนนหนาวัดมหาธาตุฯ
3.ศาลหลวง อยูใกลศาลหลักเมือง ทางดานทิศเหนือ
4.โรงมาหลวง อยูริมถนนสนามไชยถึงหัวถนนโรงมา
5.สวนตึกดิน อยูทางดานใตของโรงมาหลวง
6.กรมพระนครบาลและคุก (หับเผย) อยูตรงขามวัดพระเชตุพนฯ
7.หอกลอง อยูบริเวณขางคุก เปนหอ 3 ชั้น แตละชั้นมีกลองขนาดใหญสําหรับตีบอก

สัญญาณตาง ๆ
8.โรงชาง ปลูกอยูเรียงราย ตอจากหอกลอง
อาณาเขตระหวางคูเมืองถึงคลองรอบกรุง (ภายในเขตกําแพงพระนคร)ยังเปนท่ีตั้งของวัด

วังเจานาย และ บานเรือนราษฎร ท่ีสําคัญ เชน วัดสุทัศนเทพวราราม โดยแตเดิมบริเวณนี้เปนท่ีลุมเคย
เปนบึงบอนใหญเรียกวา บึงบอนหลวง รัชกาลท่ี 1 ทรงโปรดฯ ใหเกณฑคนมาขุดดินถมเพ่ือใหสูงเทา
วัดพนัญเชิงท่ีอยุธยา แตเดิมบริเวณวัดสุทัศนฯ นี้เปนท่ีรกราง มีพวกพราหมณและคนจีนอาศัยอยู20

นอกจากนี้ยังมีวัดชนะสงคราม (ตองปุ) อยูทางทิศเหนือของริมถนนจักรพงษ ,วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ)
อยูทางทิศใตของพระนคร ตรงขามโรงเรียนสวนกุหลาบในปจจุบัน

วังริมปอมจักรเพชร เปนวังรักษาพระนครทางดานทิศใต ท่ีประทับของสมเด็จพระเจา
หลานเธอ เจาฟากรมหลวงเทพหรริักษ มุมวังอยูตรงศาลเจาเชิงสะพานวัดราชบูรณะปจจุบัน

19ทรงสรรค นิลกําแหง “กรุงรัตนโกสินทร 2325-2525,”ศิลปากร25,6(มกราคม
2525):1-108.

20ส.พลายนอย [นามแฝง],เลาเรื่องบางกอก, 60.



210

วังปากคลอง วัดชนะสงคราม วังนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท โปรดฯ ใหสราง
เพ่ือเปนท่ีประทับของกรมขุนสุนทรภูเบศร อยูบริเวณริมคลองคูเมืองเดิมทางเหนือ

สําหรับเขตชุมชนทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแบง ท่ีดินออกเปนเขตตาง ๆ
ตามประโยชนใชสอย เชน บานบาตร บานดอกไม บานหมอ บานชางหลอ บานบุ บานนางเลิ้ง ฯลฯ
เหมือนกับครั้งกรุงเกาสมัยอยุธยา ดังปรากฎความในเอกสารโบราณ เรื่องคําใหการขุนหลวง
วัดประดูทรงธรรม ความตอนหนึ่งพรรณนาแหลงผลิตภัณฑตาง ๆ ตั้งอยู เปนยาน เปนบาน
ท้ังบริเวณนอกพระนครและในพระนครศรีอยุธยา ดังความตอไปนี้

“อนึ่ง ริมแมน้ําท้ังสองฝงฟากรอบกรุงศรีอยุธยานั้นขาทูลละอองธุลีพระบาทแลราษฎร
ทําของตางๆ ขายกัน เปนหมูเปนยานเปนตําบลมากมาย”

แผนผังท่ี 31 แผนผังเมืองสมัยกรุงธนบุรี แสดงนิคมชาวตางชาติ
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นิคมชาวตางชาติ ในสมัยรัชกาลท่ี 1 ประชาชนมีอัตราการเพ่ิมไมมากนัก จึงอนุญาตให
ชาวตางชาติอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานภายในพระนคร ดังปรากฎ 21(แผนผังท่ี 31)

1.นิคมชาวมลายู อยูทางทิศเหนือของพระนคร บริเวณหนาวัดชนะสงคราม
2.นิคมชาวเขมร อยูบริเวณริมคลองรอบกรุง เยื้องปากคลองหลอดบริเวณบานดอกไม

บานบาตรจนถึงถนนวรจักร
3. นิคมชาวมอญ อยูแถบบริเวณสะพานมอญ
4.นิคมชาวญวน อยูบริเวณตําบลบานหมอและพาหุรัด
5.นิคมลาว อยูบริเวณใกลพระราชวังบวรสถานพิมุข ทางฝงตะวันตกของแมน้ํา

เจาพระยา
6.นิคมพวกทวาย อยูบริเวณตําบลคอกควาย ขางวัดยานนาวา ปจจุบัน

ดานการวางผังเมืองเพ่ือปองกันราชธานี ทรงมีพระราชดําริวา ลักษณะภูมิประเทศของ
พระนครฝงตะวันออกมีลักษณะเปนแหลมโคง  มีลําน้ําโอบอยูสามดานและมีคูเมืองเดิมท่ีขุดไวตั้งแต
คราวกรุงธนบุรี  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรื้อซากปอมบางกอกเดิมกับกําแพงเมืองครั้งกรุง
ธนบุรีบางสวน เพ่ือขยายกําแพงเมืองและคูพระนครใหมใหกวางออกไป นอกจากนี้ การขุดคลองและ
คูเมือง ก็ถือเปนสวนประกอบท่ีสําคัญสําหรับการปองกัน ราชธานีในสมัยนั้น เมืองท่ีชัยภูมิดีตองมีคู
เมืองไวเพ่ือมิใหขาศึกรุกล้ําเขามาถึงกําแพงเมืองไดโดยสะดวก “คูเมือง” จึงเปนปราการปองกันเมือง
ราชธานีชั้นแรก และยังมีกําแพงเมืองโอบอีกชั้นหนึ่ง เพ่ือความม่ันคงทางยุทธศาสตร สําหรับการใช
ชีวิตประจําวันของคนในสมัยกอนการคมนาคมก็อาศัยแมน้ําลําคลองเปนสําคัญ

คลองท่ีขุดในกรุงเทพมหานครมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาแบงออกไดเปน 3 ประเภท
ไดแก

1. คลองลัด พ้ืนท่ีราบลุมภาคกลาง กระแสน้ําไหลคดเค้ียวทําใหการเดินทางยากลําบาก
จึงตองขุดคลองลัดข้ึนเพ่ือยนระยะเวลาในการเดินทาง

21ชาญวิทย เกษตรศิริ, “มองประวัติศาสตรตนรัตนโกสินทร” ศิลปวัฒนธรรม2, 6 (เม.ย.
2524): 14-25.



212

2. คลองรอบเมือง หรือคลองคูเมือง ขุดเพ่ือปองกันการรุกราน ของศัตรู มีความสําคัญ
ทางยุทธศาสตร โดยเฉพาะเมืองท่ีมีฐานะเปนเมืองหลวง เพ่ือใชเปนกําแพงธรรมชาติ รวมกับแมน้ํา
ลําคลองธรรมชาติท่ีมีอยูแลว

3. คลองเชื่อมแมน้ําขุดข้ึนเพ่ือประโยชนในการคมนาคม ขนสง และดูแลหัวเมือง
ใกลเคียง

ดังนั้น เม่ือแรกสรางพระนคร รัชกาล ท่ี 1 จึงโปรดฯ ใหขุดคูเมืองพระนครใหมนี้ขนานไป
กับแนวคูเมืองเดิมในสมัยธนบุรี โดยเริ่มจากริมแมน้ําตอนบางลําพู วกไปออกแมน้ําทางทิศใตบริเวณวัด
สามปลื้ม (วัดจักรวรรดิราชาวาส) พระราชทานนามวา “คลองรอบกรุง”ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารวา

โปรดใหร้ือปอมวิชาเยนทร และกําแพงเมืองธนบุรีขางฟากตะวันออกเสีย ขยายพระ
นครใหกวางออกไปกวาเกา เกณฑเขมร 10,000 คน เขามาขุดคคลองคูพระนครดานตะวันออก
ตั้งแตบางลําภูตลอดมาออกแมน้ําขางใตเหนือวัดสามปลื้ม ยาว 85 เสน 13 วากวาง 10 วา ลึก
5 ศอก พระราชทานชื่อวา “คลองรอบกรุง”22

ทรงโปรดฯ  ใหขุดคลองหลอดจากคลองคูเมืองเดิม 2 คลอง ออกไปบรรจบกับคลองรอบ
กรุงท่ีขุดใหม โดยสายแรกขุดจากวัดบุรณศิริมาตยาราม ไปออกวัดมหรรพารามและวัดเทพธิดา และ
อีกสายหนึ่งขุดจากวัดราชบพิธไปออกท่ีสะพานถานนอกจากขุดคลองรอบกรุงและคลองหลอด
2 สาย แลวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขุดคลองใหญเหนือวัดสะแก (วัดสระเกศ) โดยขุดแยกไป
จากคลองรอบกรุงตรงสะพานมหาดไทยอุทิศ(ในปจจุบัน) ไปออกแมน้ําพระยาไดปากคลองรอบกรุง
พระราชทานนามวาคลองมหานาค ซึ่งคลองมหานาคนี้ในพระราชพงศาวดารยังไดกลาววา “...เปนท่ี
สําหรับประชาชนชาวพระนครจะไดลงเรือไปประชุมเลนเพลงและสักวาในเทศกาลฤดูน้ํา”23

สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีมีการขุดคลองเพ่ิมเติมก็เนื่องมาจากสภาพพ้ืนท่ีกรุง
รัตนโกสินทรเปนพ้ืนท่ีลุมต่ํา ดินมีลักษณะเปนดินออน การขุดคูคลองก็เพ่ือประโยชนในการชักน้ําเขา
มา สําหรับใชเปนทางระบายน้ําในคราวฝนตกหนักหรือชวงฤดูน้ําหลาก และในยามปกติก็ใชเปน
เสนทางคมนาคมท่ีสําคัญของผูคนในสมัยนั้น ท้ังยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขุดรากกอกําแพงรอบ
พระนครตามแนวคลองรอบกรุง และดานแมน้ําเจาพระยาดังนั้น อาณาเขตของพระนครจากริมแมน้ํา
เจาพระยาถึงคูเมืองเดิม มีพ้ืนท่ี 1,125 ไร ขยายออกมาจนถึงคูเมืองใหม (คลองรอบกรุง) รวมเปน

22เจาพระยาทิพากรวงศ,พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1 (พระนคร :
สํานักพิมพคลังวิทยา,2505) 134.

23เรื่องเดียวกัน, 135.
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พ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 2,589 ไร (รวมอาณาเขตกรุงเทพฯ ท้ังสองฝงแมน้ํา) โดยมีแมน้ําเจาพระยา
และคลองรอบกรุงโอบลอมเปนปราการปองกันพระนครชั้นนอก

ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน คือ ชวงเวลาตั้งแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริยราชวงศจักรีจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
(ร.3) เรียกไดวาเปน “ยุคสยามเดิม” (UNIFICATION)24 เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวเปนระยะฟนฟู
ในการสรางกรุงรัตนโกสินทรใหกลับคืนสูสภาพความเจริญดังเชน อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ดังนั้น
ลักษณะการสรางเมืองและคตินิยมตาง ๆ จึงยังไดรับอิทธิพลมาจากสมัยอยุธยาดังท่ีกลาวมาแลว
ขางตน ท่ีสําคัญการวางผังเมืองในสมัยโบราณ มักคํานึงถึงดานยุทธศาสตรเปนสําคัญ ดังท่ีปรากฏใน
การสรางกรุงธนบุรีในสมัยพระเจาตากสินมหาราช และการสรางพระนคร ในสมัยรัชกาลท่ี 1 นี้ ซึ่ง
พระองคทรงพระปรีชาในการจัดพ้ืนท่ีใชสอยอยางไดสัดสวน สามารถใชประโยชนทางน้ําไดอยางเต็มท่ี
และโดยท่ัวถึง25 ผังเมืองกรุงเทพฯ หรือพระนครเม่ือแรกสรางนั้นจึงมีคลอง คูเมือง เปนสวนประกอบท่ี
สําคัญ และเปนตัวกําหนดการตั้งถ่ินฐาน เนื่องจากในสมัยนั้นการคมนาคมทางบกยังไมปรากฏ
ความสําคัญ

ผังเมืองของกรุงเทพฯ เม่ือแรกสรางในสมัยรัชกาลท่ี 1 มีสวนประกอบท่ีสําคัญ คือ คลอง
คูเมือง โดยเปนตัวกําหนดการตั้งถ่ินฐานและการวางผังเมืองในเวลาท่ีการคมนาคมทางบกยังไมมี
บทบาท คลองคูเมืองท่ีขุดข้ึนใหมและทําการขุดลอกในสมัยรัชกาลท่ี 1 ไดแก

1.คลองคูเมืองเดิม โดยมีการขุดใหกวางและลึกกวาเดิม เพ่ือใชเปนเสนทางคมนาคมทาง
น้ํา จากแมน้ําเจาพระยาทางทิศเหนือและทิศใต

2.คลองรอบกรุง (คูเมือง) ขุดในพ.ศ.2328เพ่ือขยายพ้ืนท่ีพระนครออกไปทางดาน
ตะวันออก โดยขุดตั้งแตริมแมน้ําเจาพระยาท่ีวัดเชิงเลน (วัดบพิตรพิมุข) ข้ึนมาถึงวัดสระเกศไปออก
แมน้ําเจาพระยาทางบางลําภู คลองนี้ยาว 85 เสน 13วา กวาง 10วา ลึก 5 ศอก ตอนเหนือเรียกคลอง
บางลําภู ตอนใตเรียกคลองโองอาง

24พิสิษฐ เจริญวงศ สัมมนาประวัติศาสตรสังคมไทยสมัยตนกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ :
ชมรมประวัติศาสตรศึกษา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 54.

25ปยนาถ บุนนาค,ดวงพร นพคุณ และสุวัฒนา ธาดานิติ “คลองในกรุงเทพ”เอกสาร
สัมมนาทางวิชาการในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
,2525), 231.
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3.คลองหลอด เปนคลองท่ีขุดข้ึนเพ่ือเปนทางชักน้ําใหถึงกันระหวางคูเมืองเดิมกับคลอง
รอบกรุง เหตุท่ีเรียกวา คลองหลอดเนื่องจากมีลักษณะตรงเหมือนหลอดกาแฟหรือหลอดไมซาง มี 2
คลอง คือ

คลองหลอดขางวัดบุรณศิริมาตยาราม ไปออกวัดมหรรณพและวัดเทพธิดาราม
คลองหลอดขางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ไปออกสะพานถาน
4.คลองมหานาค เปนคลองใหญเหนือวัดสระเกศ แยกจากคลองรอบกรุงตรงสะพาน

มหาดไทยอุทิศ ไปออกคลองผดุงกรุงเกษม คลองนี้กลาวกันวาเปนคลองท่ีขุดเพ่ือใหประชาชนลงเรือ
เลนเพลงและเลนสักวาในเทศกาลฤดูน้ําเหมือนเม่ือครั้งกรุงศรีอยุธยา

นอกจากนี้ท่ีเกาะเมืองรัตนโกสินทรชั้นใน ทรงโปรดฯ ใหขุดคลองโรงไหม และคลองตลาด
เพ่ือเชื่อมคลองคูเมืองเดิม ทําใหสภาพเมืองรัตนโกสินทรมีลักษณะเปนเกาะเมืองชั้นในและโปรดเกลาฯ
ใหขุดคลองเชื่อมคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุง 2 คลอง คือ คลองวัดเทพธิดาราม และคลองวัด
สุทัศนประโยชนของคลองตาง ๆ เหลานี้นอกจากจะเพ่ือทางดานยุทธศาสตรแลวยังใชสําหรับ
สาธารณูปโภคตาง ๆ ท้ัง การคมนาคม การเกษตร การขนสงสินคาและยุทโธปกรณ การตลาด 26

การสรางถนนนอกจากการใชประโยชนจากการขุดคูคลอง ในดานตาง ๆ รวมถึงการแบง
พ้ืนท่ีใชสอยแลวถนนก็เปนสวนสําคัญในการวางพัฒนาโครงสรางทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร แม
จะมีความสําคัญนอยกวาคู คลอง โดยในสมัยรัชกาล ท่ี 1 มีการตัดถนนท้ังภายในและภายนอกเขต
พระบรมมหาราชวัง ลักษณะของถนนเปนการถมดินและปูอิฐเรียงตะแคงหรือวางแบนราบลงท่ีแนว
กลางถนน กวางประมาณคนเดินสวนกันพอดี27

ในสมัยรัชกาลท่ี 1 การสรางวังจะอยูในแนวคลองคูเมืองเขามาซึ่งทําใหเกิดการคมนาคม
ระหวางวังใหมกับพระบรมมหาราชวัง ทําใหเกิดแนวถนนข้ึนหลายสาย

1.ถนนสายในพระบรมมหาราชวัง มี 3 สาย คือ

26โสภณ  จงสมจิต. “การศึกษาสิ่งแวดลอมเพ่ือการอนุรักษประวัติศาสตรสถานท่ีเกาะ
รัตนโกสินทรชั้นใน”(วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีประวัติศาสตร ภาควิชา
โบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 188.

27นิจ หิญชีระนันท.เรื่องของเมือง, 18.
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ถนนอมรวิถี ตั้งแตเขตกําแพงพระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาทไปทางดานตะวันออกจนจบกับ
ถนนเข่ือนขันธนิเวศน

ถนนจักรีจรัล ตั้งแตประตูวิเศษไชยศรี ไปบรรจบถนนอมรวิถีท่ีหนาพระท่ีนั่งจักรีมหา
ปราสาท

ถนนเข่ือนขันธนิเวศน เปนถนนท่ีมีแนวอยูทางเดียวกันกับกําแพงวังและขนานกับกําแพง
วังตอเนื่องกันท้ัง 4 ดาน

2. ถนนลอมรอบกําแพงพระราชวัง มี 3 สาย คือ
ถนนสนามไชย (ถนนจักรวรรดิ์วังหลวง) ตัง้แตปอมเผด็จดัสกรไปจนถึงสวนทายวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ถนนหนาพระลาน ตั้งแตปอมเผด็จดัสกรไปจนถึงบริเวณทาชางวังหลวง
ถนนทายวัง เดิมเปนทางเดิน เรียกวา ถนนทายสนมตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 3 ตัดเปนถนน

ค่ันระหวางพระบรมมหาราชวังกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
3. ถนนอ่ืน ๆ  คือ
ถนนหลวงเดิม ถนนสายนี้รื้อออกไปในสมัยรัชกาล ท่ี 5 เพ่ือเปนสวนขยายของสนามหลวง
ถนนพระจันทร ตั้งแตปอมพระจันทรริมแมน้ําเจาพระยาไปถึงมุมกําแพงพระราชวังบวร

สถานมงคลดานตะวันออก เปนถนนค่ันระหวางวังหนากับวัดมหาธาตุฯ
ถนนหนาวัดมหาธาตุฯ ปจจุบันคือ ถนนหนาพระธาตุ
ถนนหนาโรงไหม ตั้งแตคลองโรงไหม(คูเมืองเดิม) ถึงถนนจักรวรรดิ์วังหนา
ถนนทาขุนนาง ตั้งแตกําแพงพระบรมมหาราชวังดานตะวันตกไปทางดานแมน้ําเจาพระยา
นอกจากนี้ยังมีถนนใชสัญจรเปนทางเดินยอม ๆ ดังนี้ คือ
ถนนหลักเมือง ตั้งแตทางทิศใตของศาลหลักเมืองไปจนถึงคูเมืองเดิม
ถนนบานญวนหรือบานหมอ ปจจุบันคือถนนพระพิพิธ ถนนพระพิทักษ และถนนพาหุรัด
ถนนรอบพระนคร เปนถนนเลียบกําแพงเมืองดานใน ตั้งแตปอมพระอาทิตยเลียบกําแพง

ไปตลอดจนไปสุดท่ีถนนทายสนมท่ีมุมพระบรมมหาราชวังทางดานใตริมแมน้ําเจาพระยา
ถนนตาง ๆ เหลานี้เปนท่ีตั้งชุมชนตาง  ๆ เชนเดียวกับบริเวณริมแมน้ําลําคลองเพียงแต

จํานวนประชากรไมหนาแนนเทากับลําคลอง ลักษณะการพัฒนาทางกายภาพของรัตนโกสินทร ในสมัย
แรกสรางพระนครมีสวนประกอบท่ีสําคัญ คือ คู คลอง ถนน อาณาเขตของผังเมืองมีเพียงภายใน
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กําแพงเมือง เนื่องจากประชากรยังไมหนาแนน ยานท่ีอยูอาศัยจึงไมแออัด สวนใหญจะไปชุกชุมใน
บริเวณริมแมน้ําลําคลอง รอบ ๆ ศูนยกลางชุมชุน ไดแก วัด วังเจานาย หรือตลาด สวนภายนอก
กําแพงเมืองดานตาง ๆ จะเปนพ้ืนท่ีทํานาทําไรและปาเปนสวนใหญ

ลักษณะโดยรวมของพ้ืนท่ีในสมัยนี้แบงเปน 2 สวนใหญ ๆ ไดแก สวนแรกเปนสวนท่ีขยาย
ใหญซึ่งมีพ้ืนท่ีจากคลองชั้นแรก (คลองคูเมืองเดิม) ออกไปจนถึงคลองชั้นท่ี 2 (คลองรอบกรุง) พ้ืนท่ี
สวนแรกถูกแบงดวยลําคลองเปน 3 ผืนใหญ ๆ ซึ่งยังคงมีสภาพเปลี่ยวและรกรางอยูเนื่องจากเคยเปน
ท่ีดินนอกกําแพงเมืองมากอน สวนท่ี 2 คือ พ้ืนท่ีในเขตกําแพงเมืองเการะหวางคลองคูเมืองเดิมกับ
แมน้ําเจาพระยา การกอนสรางตาง ๆ ในกรุงเทพฯ ระยะนี้เปนการเลียนแบบกรุงศรีอยุธยาท้ังสิ้นเพ่ือ
รักษาขวัญและกําลังใจใหกับประชาชน อาจกลาวไดวา กรุงเทพฯ ในสมัยเริ่มแรกตั้งเปนเมืองหลวงนี้มี
อาณาเขตภายในคูเมืองและกําแพงเมืองเทานั้น มีเนื้อท่ีประมาณ 2,589 ไร นอกกําแพงเมืองเปนท่ี
เปลี่ยว28

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (พ.ศ. 2352-2367) การพัฒนา
ทางดานกายภาพมีเพียงเล็กนอยตามแนวทางท่ีวางไวในสมัยรัชกาล ท่ี 1 บานเมืองหางจากศึกสงคราม
วังท่ีสรางข้ึนจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนหนวยงานยอยในการบริหารราชการแผนดิน โดยมีการแบงพ้ืนท่ี
รักษาพระนครระหวางวังหลวงและวังหนา โดยวังของพระราชโอรสและวังของพระเจาแผนดินจะขยาย
มาทางทิศใตประมาณ 20 ไรครึ่ง จนเกือบจดกับวัดพระเชตุพนฯ และตะวันออก สวนฝายวังหนาจะ
ขยายไปทางทิศเหนือและเริ่มมีการสรางวังขยายออกไปจากเขตพระนครชั้นใน29และโปรดฯ ใหตัดถนน
สายใหมค่ันเขตระหวางวัดพระเชตุพนฯ และพระบรมมหาราชวังชื่อถนนทายวังและโปรดใหสรางเจดีย
ใหญเหมือนเจดียภูเขาทองท่ีอยุธยา ตรงบริเวณปากคลองมหานาคตอกับคลองรอบกรงุ

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2367-2594)มีการสรางวัดเปนจํานวนมาก
สวนใหญเปนวัดประจําตระกูลของขุนนางชั้นผูใหญ อันเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแก
พลเมืองดวยพระศาสนา ประกอบกับบานเมืองเปนปกแผนม่ันคงดวยปจจัยทางเศรษฐกิจ จึงทําให

28อํานวย พิชิตเดช,“แนวทางการพัฒนาดานกายภาพพ้ืนท่ีริมแมน้ําบริเวณกรุง
รัตนโกสินทรชั้นใน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528) 147.

29ณัฐพงษ จารุวรรณพงศ และคนอ่ืนๆ,แผนท่ีชุมชนกรุงรัตนโกสินทร, 143.
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บานเมืองงดงาม ดังท่ีพระสังฆราชปาลเลอกัว ไดพรรณาถึงความงดงามของกรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2373
กอนท่ีจะยางเขาสูความเจริญสมัยใหม ไวในหนังสือ Description du Royaume Thai ou Siam

ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขุดลอกซอมคลองพระโขนง และเนื่องจากมีงานพระ
ราชสงครามกับญวน จึงโปรดใหขุดคลองแสนแสบเชื่อมแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําบางปะกงเพ่ือใช
ลําเลียงทหารและเสบียงอาหารไปเมืองเขมร คลองท้ังสองนี้ นับวาอํานวยประโยชนแกการคมนาคม
ของประชาชนไดมาก ลักษณะการตั้งถ่ินฐานในสมัยนี้ยังคงรูปแบบเดิมคือ ตั้งอยูริมคลองบริเวณคลอง
รอบกรุงและคลองหลอด การขยายตัวของชุมชนไดขยายออกไปทางฝงพระนคร โดยขยายออกนอกเขต
คลองคูเมืองเดิม เริ่มโดยสรางวัง วัดและบานขุนนางขาราชการกระจายในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนตามลําดับ
รวมท้ังมีการรวมตัวของชุมชนกลายเปนยานตางๆข้ึน ในขณะท่ีฝงธนบุรีมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย
(แผนผังท่ี 32)
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แผนผังท่ี 32 กรุงเทพฯเม่ือปพุทธศักราช 2367
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แผนผังท่ี 33 แสดงเมืองบางกอกปพุทธศักราช 2397
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สมัยรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ.2394 – 2411)

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  มีประชากรเพ่ิมข้ึนกวาสมัยแรกสรางพระ
นคร จึงโปรดฯ ใหขยายพระนครออกไปโดยการขุดคลองคูพระนครขางวัดเทวราชกุญชรขนานแนว
คลองรอบกรุง เรียกวา “คลองผดุงกรุงเกษม” ไมมีกําแพงและปอมตั้งแตกอน 30 ทรงโปรดฯ
พระราชทานท่ีดินเพ่ือตั้งสถานกงสุลแกชาติตาง ๆ เชน สถานกงสุลโปรตุเกส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศสและเยอรมัน

ทรงปรับนโยบายการปกครองประเทศโดยทรงยอมรับอิทธิพลจากประเทศท่ีพัฒนาแลว
โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปมากข้ึน การติดตอในทางการคาและการเมืองกับพวกตะวันตกจึง
ขยายตัวข้ึน และมีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพครั้งสําคัญโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ระบบสัญจรทางน้ํามาเปนทางบก มีการตัดถนนหลายสายในพ้ืนท่ีทางทิศใตของตัวเมืองขนานไปกับ
แมน้ําเจาพระยาผานยานการคาและสถานกงศุลของประเทศตาง ๆ ท่ีโปรดเกลาฯ พระราชทานพ้ืนท่ี
เพ่ือเปดความสัมพันธกับตางประเทศ 31สภาพบานเรือนมีลักษณะเปนสถาปตยกรรมแบบยุโรป สภาพ
บานเมืองโดยท่ัวไปขยายตัวออกนอกกําแพงเมือง ประชากรเพ่ิมจํานวนมากข้ึนทําใหอาณาเขตคับแคบ
ลงจึงโปรดฯ ใหขยายพ้ืนท่ีเขตพระนครออกไป โดยขุดคลองผดุงกรุงเกษมข้ึนขนานไปกับกําแพงเมือง
เดิม ทําใหมีพ้ืนท่ีขยายเพ่ิมข้ึน อีกประมาณหนึ่งเทา

บริเวณดานทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวังไดมีการสรางตึกแถว 2 ชั้นข้ึนเพ่ือให
ชาวตะวันตกท่ีเขามารับราชการไดอยูอาศัยและเชาหางรานเปนท่ีขายของ  ตอมาในปลายรัชกาลมีการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีบริเวณนี้  โดยโปรดฯ ใหสรางพระราชวังสราญรมยข้ึนพรอมกับสถาปนาวัดราช
ประดิษฐสถิตมหาสีมารามข้ึน

ทางทิศเหนือของพระบรมมหาราชวัง  ทรงสรางข้ึนเพ่ือพระราชพิธีพืชมงคลพรอมท้ังฉาง
ขาวในบริเวณนี้ดวย  ซึ่งแตเดิมพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวเปนทองนา เม่ือพระมหากษัตริยเสด็จสวรรคตก็ได
ถวายพระเพลิง ณ ท่ีแหงนี้จนชาวบานเรียกวา ตําบลทุงพระเมรุ เพ่ือความเปนสิริมงคลจึงโปรดเกลาฯ

30คณะกรรมการกรุงรัตนโกสินทร กรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1-3,2525, 75.
31สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, คณะกรรมการการ

อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา,การอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร, 186.
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ใหเรียกบริเวณนี้วา “ทองสนามหลวง”บริเวณทิศตะวันตกของพระบรมราชวังซึ่งเคยเปนวังเจานาย
หลายวังและมีบานขาราชการ ราษฎรตั้งอยูหนาแนน ตอมาเกิดเพลิงไหมเปนบริเวณกวางจึงไดเรียก
บริเวณนี้วา “ทาเตียน” หลังจากนั้นไดสรางศาลตางประเทศกับตึกหลวงข้ึนใชเปนท่ีกรมทากงสุล
ตางประเทศ และตอมาใชเปนศาลตางประเทศอีกดวย บริเวณนี้จึงกลายเปนชุมชนใหมเปนท่ีคาขาย
และอยูอาศัยท้ังชาวไทยและตางประเทศ

สวนในบริเวณตอนใตของกรุงรัตนโกสินทรในชวงรัชกาลนี้ไดมีพวกมิชชันนารีเขามา
เผยแพรศาสนา บริเวณดังกลาวเปนท่ีอยูอาศัยของชาวจีนมาแตเดิมและยังมีแขกเขามาอยูอาศัยดวย
จนกลายเปนชุมชนใหญท่ีชาวตางชาติอาศัยอยูในระยะนั้น(แผนผังท่ี 33)

ดานการคมนาคมสําหรับถนนในกรุงรัตนโกสินทรสมัยแรกนั้นเปนถนนดินแคบๆ พอท่ี
คน ชางมา และเกวียนเดินไดเทานั้น ในสมัยนี้สถานกงสุลของประเทศตาง ๆ ไดเขาชื่อกันขอใหทาง
ราชการสรางถนนสายยาวจากพระนครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาศรีสุริยวงศท่ีสมุห
พระกลาโหมเปนแมกองและพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองเปนนายงาน สรางถนน เขตกรุง
รัตนโกสินทรชั้นในจากวัดพระเชตุพนวิมงมังคลารามผานสําเพ็งเชื่อมผานการคาและท่ีอยูของคนจีน
และถนนเจริญกรุงจากชานพระนครดานใต ประชาชนและชาวตางประเทศเรียกวา ถนนใหม (New
Road) ซึ่งแบงเปน 2 ตอน คือ ถนนเจริญกรุงตอนในตั้งแตวัดพระเชตุพนวิมงมังคลารามถึงสะพาน
เหล็กและถนนเจริญกรุงตอนนอก จากคลองรอบกรุงถึงฝงแมน้ําเจาพระยาท่ีตําบลดาวคนอง ถนน
เจริญกรุงทําใหเกิดยานการคา โดยไดทรงโปรดฯ ใหสรางตึกแถงสองฟากถนนพระราชทานแกพระราช
โอรส พระราชธิดาเก็บผลประโยชนจากยานรานคาคนจีนและฝรั่ง

ในระยะนี้ไดทรงสรางถนนสายสําคัญๆ ในกลางกรุงรัตนโกสินทรข้ึนสามสาย คือ32

ถนนเจริญกรุง เปนถนนท่ีสําคัญเพราะผานยานการคาชุมชนชาวจีนและยุโรป และยัง
เปนเสนทางท่ียาวท่ีสุดในสมัยนั้นถนนเจริญกรุงจะเริ่มจากใกลมุมกําแพงพระบรมมหาราชวังดานใต
ขนานไปกับแมน้ําเจาพระยาตอนลาง ไปจนถึงบางคอแหลมหรือถนนตกและถนนตรง แยกจากถนน
เจริญกรุงผานทุงวัวลําพอง (หัวลําโพง) พุงออกไปทางทิศตะวันออกถึงคลองเตย

32เรื่องเดียวกัน, 188.
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ถนนบํารุงเมือง เปนถนนท่ีมีความสําคัญอยูกอนแลวเพราะเดิมเปนเสนทางเดินเทา จาก
ถนนทายวังมายังบริเวณเสาชิงชา สมัยรัชกาลท่ี 4 โปรดใหสรางถนนบํารุงเมืองทําดวยอิฐตะแคง มีการ
สรางตึกแถว หองแถวหนึ่งหรือสองชั้นเพ่ือใหเชาทําการคา ซึ่งกอใหเกิดความเจริญบนพ้ืนท่ีท่ีถนนใหม
ตัดข้ึน ทําใหเกิดความหนาแนนของชุมชนทางบก

ถนนเฟองนคร  สําหรับถนนเฟองนครตั้งอยูในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทรชั้นนอก มีระยะสั้น
อยูในแนวตั้งฉากกับถนนเจริญกรุง (ทิศเหนือลงใต) ตรงจุดตัดกันเรียกวา “สี่ก๊ักพระยาศรี” และตัดกับ
ถนนบํารุงเมืองซึ่งเปนเสนทางออกไปประตูผีโดยตรงจุดตัดกันนี้เรียกวา “สี่ก๊ักเสาชิงชา” เพราะผาน
บริเวณเสาชิงชา

การคมนาคมเริ่มเปลี่ยนความนิยมจากทางน้ํามาเปนทางบกมากข้ึน ชุมชนหลายแหง
เปลี่ยนวิถีชีวิตจากริมคลอง ริมน้ํา และเรือนไมมาเปนถนน และตึกแถว สภาพบานเรือนเริ่มมีการ
พัฒนาสูแบบอยางของประเทศทางตะวันตกเปดรับความเปนสากลมากข้ึน เกิดถนนและตึกแถวข้ึนใจ
กลางฝงพระนคร มีการสรางตึกแถวริมถนนดวย โดยสรางเปนตึกชั้นเดียวแบบสิงคโปร มีการนํารถมา
มาใชและเปนครั้งแรกท่ีใชรถมาในราชการ

การสรางวัดทรงเห็นวารัชกาลท่ี 3 ไดทรงสรางวัดเอาไวมากพอแลวจึงทรงสรางวัด
เพ่ิมเติมเพียงไมก่ีแหง  โปรดฯ ใหสถาปนาพระอารามหลวงข้ึน 3 แหง ไดแก วัดราชประดิษฐสถิตมหา
สีมาราม วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดโสมนัสวิหาร ในขณะเดียวกันยังมีวัดอีกจํานวนหนึ่งท่ีสรางโดย
เจานายและราษฎร ซึ่งอยูนอกกรุงรัตนโกสินทรออกไป

มีการขยายอาณาเขตของพระนครออกไปโดยมีคลอง ถนน วังและวัด เปนแกนนํา
สถานท่ีสําคัญยังคงอยูในเขตพระนครเดิมระหวางคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุง รูปแบบ
สถาปตยกรรมเริ่มมีความหลากหลายเปนรูปแบบท่ีผสมผสานระหวาง ไทย จีน ตะวันตก สําหรับทางฝง
ธนบุรีคงมีการเปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ แตกตางจากฝงพระนครท่ีมีการพัฒนาผังเมือง ถนน คู คลอง วัง
บานเรือนชาวยุโรปและรานคาในระยะนี้มีความเจริญรุงเรืองทําใหเกาะเมืองรัตนโกสินทรชั้นในมีการ
เปลี่ยนแปลงเดนชัด33นับเปนการพัฒนาชุมชนเมืองแบบใหมบนบกท่ีเปนตนแบบของการพัฒนาใน

33วิมลสิทธิ์  หรยางกูรและคนอ่ืนๆ.พัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบงาน
สถาปตยกรรมในอดีต ปจจุบันและอนาคต (กรุงเทพ: สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ,
2536), 105.
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เวลาตอมา การกอสรางอาคารบานเรือนตามแบบอยางตะวันตกตามนโยบายพัฒนาบานเมืองให
ทันสมัยเพ่ือรองรับกระแสความเจริญเติบโตของเมืองตามแบบอยางสากล ภาพลักษณของเมืองเริ่ม
เปลี่ยนไปจากเมืองแบบไทยโบราณเปนเมืองสมัยใหมท่ีเนนรูปแบบสถาปตยกรรมสนองวิถีชีวิตแบบ
ตะวันตก

สมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ.2411 – 2453)
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตรงกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของ

ยุโรปในคริสตศตวรรษท่ี 11 กรุงรัตนโกสินทรในฐานะพระนครหลวงของประเทศไทยจึงไดรับอิทธิพล
ดังกลาวจึงนับเปนชวงสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด โดยเฉพาะทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทร
เนื่องดวยทรงดําเนินนโยบายการบริหารประเทศใหรอดพนจากการตกเปนอาณานิคมของชาติ
มหาอํานาจในตะวันตก จึงมีการปรับปรุงประเทศในดานตางๆ อยางมากมาย 34

การสรางพระราชวังและวังในระยะแรกสราง มีแนวความคิดวาเปนการสรางท่ีประทับ
เชนเดียวกับการสรางบานของสามัญชนแตเรียกวาวังตามพระอิสริยยศเทานั้น สมัยรัชกาลท่ี 5 นี้มีการ
ปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผนดินเกิดข้ึน ดวยเหตุนี้เองจึงมีการรื้อวังหลายแหง บางสรางเปน
วัด บางสรางเปนสถานท่ีราชการ ตอมาในระยะหลังจากท่ีพระองคเสด็จกลับจากประพาสยุโรป จึงทรง
นําความคิดท่ีไดมาปรับปรุงบานเมือง ทรงพัฒนาเมืองหลวงใหสวยงามทัดเทียมเมืองหลวงอ่ืนๆ ใน
ยุโรปท่ีทรงเคยพบเห็นในคราวเสด็จประพาสยุโรป ทําใหเกิดการออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design)
ข้ึนเปนครั้งแรกนั่นคือการสรางถนนราชดําเนินโดยมีผังแนวถนนหลักพุงตรงไปเปนจุดรวมสายตาท่ี
อาคารตระหงานแบบยุโรป

ทรงปรับปรุงดานการปกครอง  โดยตั้งกระทรวง ทบวง กรมข้ึน กอใหเกิดสถานท่ีราชการ
ใหมข้ึนมากมาย สถานท่ีราชการสมัยนั้นตั้งกระจายนอกเขตคูเมืองเดิมบางแตยังคงอยูรวมกันในเขต
คลองรอบกรุง ไดมีการเปลี่ยนแปลงอาคารท่ีอยูรอบพระราชวังใหเปนสถานท่ีราชการดวย

34ณัฐพงษ จารุวรรณพงศ และคนอ่ืนๆ.แผนท่ีชุมชนกรุงรัตนโกสินทร, 191.
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บริเวณตอนใตของกรุงรัตนโกสินทร โปรดฯใหสรางโรงไฟฟาข้ึนตรงขามกับวัดราชบูรณะ
และในบริเวณเดียวกันนี้ โปรดฯใหสรางโรงเรียนสวนกุหลาบข้ึน นอกจากนี้ยังโปรดฯ ใหสรางตึกสุนัน
ทาลัย เปนท่ีเรียนของกุลสตรี ตอมากลายเปนโรงเรียนราชินีในปจจุบัน

บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคลนั้น หลังจากยกเลิกตําแหนงอุปราชฝายหนาแลว
วังหนาไดหมดความสําคัญลง และเม่ือสรางถนนราชดําเนินตัดผานพ้ืนท่ีตอนหนาของพระราชวังบวร
สถานมงคล และไดใชพ้ืนท่ีสวนหนึ่งเพ่ือขยายเปนทองสนามหลวง แลวโปรดฯ ใหปลูกตนมะขาม
โดยรอบดังท่ีเห็นกันอยูในปจจุบันนี้ ทางดานตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง บริเวณนี้ไดสราง
กระทรวงมหาดไทยข้ึน นอกจากนี้ในบริเวณเดียวกัน โปรดเกลาฯ ใหสรางวัดประจํารัชกาลข้ึน คือ วัด
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

การสรางวัดในรัชกาลนี้ทรงสรางวัดใหมเพียง 2 วัด คือวัดราชบพิธและวัดเทพศิรินทรา
วาส  นอกจากนี้ทรงบูรณะวัดท้ังในกรุงและหัวเมืองท่ีสําคัญไดแก วัดพระศรีรัตนศาสดารามเม่ือคราว
ฉลองพระนครครบ 100 ป

การคมนาคม ในรัชกาลท่ี 5 นี้เปนชวงท่ีมีถนนเพ่ิมข้ึนอยางมากมายทําใหการคมนาคม
ทางบกสะดวกยิ่งข้ึนอยางยิ่ง สวนบริเวณถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง ถนนเฟองนครนั้น โปรดให
ขยายถนนบํารุงเมืองและถนนเฟองนครใหกวางข้ึน พรอมท้ังรื้อหองแถวเดิมแลวสรางตึกใหมเปน
ตึกแถวสองชั้น ดังท่ีเห็นกันอยูในปจจุบัน ถนนเจริญกรุงก็สรางตึกสองแถวสองชั้นข้ึนใหมเชนกันมีการ
ปรับปรุงถนนบํารุงเมืองและเฟองนคร เปนแบบสิงคโปรและอินเดีย สรางตึกแถวริมถนนตามแบบตึก
ของหลวงท่ีกําหนดไว มีการสรางถนนเลียบกําแพงพระบรมมหาราชวังท้ัง 4 ดาน ไดแก ถนนหนาพระ
ลาน ถนนมหาไชยเริ่มจากโรงไฟฟาวัดเลียบ ผานประตูผีถึงผานฟาถนนทายวัง ถนนมหาราช ถนน
เลียบคลองคูเมือง ไดแก ถนนราชินี และถนนอัษฎางคและสรางถนนท่ีเกาะเมืองรัตนโกสินทรชั้นนอก
ไดแก ถนนจักรพงษ ถนนพระอาทิตย ถนนพระสุเมรุตั้งแตปอมพระสุเมรุถึงปอมมหากาฬ ถนนไปทาง
ทาชางวังหนาชื่อถนนพระอาทิตย และถนนอ่ืน ๆ อีกหลายสาย นอกจากนี้ยังมีการสรางถนนริมกําแพง
เมืองติดตอใหเปนวงรอบพระนครเวนแตตอนท่ีเปนพระราชวังบวรสถานมงคลเทานั้น35 (แผนผังท่ี 34)

35โสภณ จงสมจิต “การศึกษาสิ่งแวดลอมเพ่ือการอนุรักษประวัติศาสตรสถานท่ีเกาะเมือง
รัตนโกสินทรชั้นใน”, 176.
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ในสมัยนี้ไดสรางสะพานท่ีสวยงาม ม่ันคง แข็งแรง นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษ คือ
โปรดฯ ใหสรางสะพานเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยสะพานเหลานี้จะมีคํานําหนาวา
“เฉลิม” แลวตามดวยตัวเลขพระชนมายุ เชนสะพานเฉลิมยศ 45 เฉลิมเวียง 46 เปนตน ในสมัยนี้ยังมี
รถมา รถลาก รถยนตใช และมีรถรางบริการรับสงข้ึนเปนสายแรกคือ ถนนเจริญกรุง โดยวางรางเหล็ก
ตั้งแตหนาศาลเจาพอหลักเมืองแลวออมโคงไปทางถนนเจริญกรุง จนถึงอูบางกอก รถรางในระยะแรก
นั้นใชมาลาก

ตอมาเม่ือมีโรงไฟฟาเกิดข้ึนท่ีขางวัดราชบูรณะจึงเดินรถรางดวยไฟฟา ทําใหรถราง
กระจายไปตามถนนสายสําคัญๆ ในระยะนั้น ผังเมือง เริ่มขยายตัวและมีความเปนระเบียบ เชน การ
สรางพระราชวังสวนดุสิต โดยมีถนนราชดําเนินใน ถนนราชดําเนินกลาง และถนนราชดําเนินนอก
เชื่อมตอจากเกาะเมืองรัตนโกสินทรชั้นใน สวนพระบรมมหาราชวัง โปรดฯ สรางปราสาท 2 หลัง คือ
พระท่ีนั่งศิวาลัยมหาปราสาทและพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท พระราชมณเฑียรอ่ืน ๆ
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แผนผังท่ี 34แผนผังกรุงเทพฯแสดงถนนเลียบพระราชวังท้ัง 4 ดาน

สมัยรัชกาลท่ี 6 (พ.ศ.2453 – 2468)
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงดําเนินการตามพระ

บรมราโชบายเดิม กลาวคือ โปรดฯ ใหตัดถนนและสรางสะพานเพ่ิมเติมอีกหลายแหง ทรงสราง
พระราชวังสําคัญๆ ข้ึนในตางจังหวัดหลายแหง เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับตาม
พระราชวังในตางจังหวัดบอยครั้ง โดยประทับท่ีพระบรมมหาราชวังในบางชวงเวลาเทานั้น ซึ่งกอใหเกิด
โครงขายของการคมนาคมท่ีสําคัญข้ึน เกิดเสนทางเชื่อมระหวาง พระบรมมหาราชวังและพระราชวัง
อ่ืนๆ มีการปรับปรุง ถนนหนทาง ยานพาหนะทวีความสําคัญยิ่งข้ึน โดยเฉพาะรถยนต

การตัดถนนราชดําเนินตอนปลายรัชกาลท่ี 5 เพ่ือเปนเสนทางเชื่อมโยงระหวางพระราชวัง
ดุสิตกับพระบรมมหาราชวัง จึงเปนการเปดพ้ืนท่ีใหมอีกบริเวณหนึ่ง ทําใหในรัชกาลนี้ตัวเมืองขยาย
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กวางข้ึน กําแพงเมืองและปอมปราการท่ีเคยเปนอุปสรรคของการเจริญเติบโตและความตอเนื่องของ
เมือง เริ่มถูกรื้อลงลงทีละนอย (ในท่ีสุดในรัชกาลท่ี 7 มีกําแพงเมือง ประตู ปอมปราการ เหลือเพียง 3
แหง)

สวนการสรางบูรณปฏิสังขรณวัดนั้น นับตั้งแตรัชกาลท่ี 6 เปนตนมา มีพระบรมราโชบาย
ยุติการสรางวัดประจํารัชกาล โดยทรงเห็นวามีวัดอยูเปนจํานวนมากแลว จึงโปรดฯ ใหสรางโรงเรียนข้ึน
แทนทําใหการศึกษาเปลี่ยนไปจากเดิมกลายเปนโรงเรียนสมัยใหม โรงเรียนท่ีทรงสรางคือโรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัย สวนการบํารุงพระพุทธศาสนานั้นมุงไปท่ีการบูรณปฏิสังขรณเปนหลัก โดยเฉพาะวัด
สําคัญๆ เชน  วัดพระศรีรัตนศาดาราม วัดพระเชตุพนฯ เปนตน

สิ่งกอสรางท่ีเพ่ิมข้ึนในกรุงรัตนโกสินทรสวนใหญจะเปนสถานท่ีราชการ ทําใหพ้ืนท่ีมี
ความหนาแนนข้ึน และในสมัยนี้ไดสรางสถานท่ีราชการข้ึนโดยไมตองอาศัยการเปลี่ยนวังมาเปน
สถานท่ีราชการดังสมัยกอนๆ สถานท่ีราชการสําคัญๆ เชน กระทรวงพาณิชย และสถานีตํารวจนคร
บาลพระราชวัง หอสมุดวชิราวุธ กรมการรักษาดินแดน โรงเรียนเบญจมราชาลัย สถานีรถไฟหัวลําโพง
เปนตน

สวนระบบการคมนาคมใชถนนเปนหลัก เนื่องจากมีรถยนต รถไฟ รถรางเพ่ิมจํานวนข้ึน
กวาสมัยรัชกาลท่ี 5 หลายเทา จนในท่ีสุดการคมนาคมทางน้ํา ลดความสําคัญลงโดยสิ้นเชิง คูคลอง
ตางๆตื้นเขิน คลองบางเสนถูกถมเปนถนน ถนนกลายเปนแกนความเจริญสิ่งใหมของเมือง มีการสราง
ตึกแถวริมถนนมากมาย แมในบางบริเวณท่ีไมอาจใชประกอบการคาได แตก็เริ่มนิยมสรางตึกแถวไว
เพ่ืออยูอาศัยดวย

สมัยรัชกาลท่ี 7 (พ.ศ.2468 – 2477) และรัชกาลท่ี 8 (พ.ศ.2477 – 2489)
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

อานันทมหิดลนั้น ทรงครองราชยเพียงระยะเวลาสั้นๆ ท้ัง 2 พระองค ทําใหลักษณะทางกายภาพกรุง
รัตนโกสินทร แทบจะไมแตกตางกันมากนัก ใน 2 รัชกาลนี้มิไดกอสรางพระราชวังหรือวังเจานาย
เพ่ิมข้ึน บทบาทของวังซึ่งเคยเปนศูนยกลางชุมชนถูกเปลี่ยนแปลงในท่ีสุดพระราชวังและวังหลายแหง
ถูกดัดแปลงเปนสถานท่ีราชการ สวนวัดนั้นไมมีการสรางเพ่ิมข้ึนในกรุงรัตนโกสินทรเชนกัน รัชกาลท่ี 7
โปรดฯใหบูรณปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามครั้งใหญท่ัวท้ังพระอารามในคราวฉลองพระนคร
ครบ 150 ป เม่ือ พ.ศ. 2475 มีการกอสรางสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พรอมกับการสราง
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พระปฐมบรมราชานุสาวรีย รัชกาล ท่ี 1 ในบริเวณเชิงสะพานฝงตะวันออก สะพานแหงนี้เชื่อมพระ
นครฝงตะวันออกกับฝงตะวันตก พรอมท้ังวางแผนตัดถนนตอจากปลายสะพานใหเปนถนนสายหลัก
ของฝงธนบุรี ไดแก ถนนประชาธิปก ถนนตากสิน ถนนอิสะภาพ และถนนลาดหญา สวนฝงตะวันออก
ไดเชื่อมปลายสะพานกับสถานีรถไฟหัวลําโพงดวยการขยายถนนทรงวาด การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ดังลกาวทําใหมีการขยายตัวของชุมชนทางฝงธนบุรีมากข้ึน แตลักษณะการขยายตัว
ระยะแรกยังคงยึดบริเวณริมแมน้ําลําคลองเปนหลัก36

ชุมชนสวนใหญใน 2 รัชกาลจะเปนชุมชนท่ีอยูในตําแหนงเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องขอบเขตและความหนาแนนตางไปจากเดิมบาง พ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาฝง
ตะวันออกจรดเขตคลองรอบกรุง เปนท่ีอยูอาศัยของขุนนาง ขาราชการตั้งแตรัชกาลกอนๆ การ
กอสรางอาคารใหมมีนอยกวาในเขตชั้นนอกๆ เพราะพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีตั้งของหนวยราชการและวัด
ตางๆเกือบท้ังสิ้น ท่ีอยูอาศัยเปนตึกแถวเปนสวนใหญ ท่ีประกอบการคาชั้นลางและอาศัยชั้นบน ท่ีอยู
อาศัยเหลานี้สวนใหญมีอายุคอนขางมาก กําแพง ปอมปราการ หมดความจําเปนในการปองกันรักษา
พระนคร ประกอบกับมีสภาพชํารุดทรุดโทรมพังลงบาง ในรัชกาลท่ี 7 กําแพงเมืองบริเวณตั้งแตทาชาง
วังหนาจนถึงปอมพระสุเมรุถูกรื้อท้ิงลงเพ่ือขยายถนนพระอาทิตย ปจจุบันเหลือปอมพระสุเมรุ ปอม
มหากาฬ กําแพงและประตูเมืองหนาวัดบวรนิเวศ

ถนนในกรุงรัตนโกสินทรมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากเนื่องจากอยูในเขตเมืองเกา ซึ่งถนน
เดิมแคบเล็กและพ้ืนท่ีโดยรอบจํากัด โอกาสท่ีจะขยายผังตัดถนนสายรองมีนอย ตางกับถนนในเขต
นอกๆ ของเมืองซึ่งมีขนาดกวางไดมาตรฐาน

สมัยรัชกาลท่ี 9 (พ.ศ.2489 – ปจจุบัน)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชนับเปนรัชสมัยท่ียาวนานท่ีสุดใน

ราชวงศจักรี เปนยุคของความเจริญกาวหนาสูงสุดของประเทศ  เนื่องจากมีการพัฒนาในทุกๆดาน ท้ัง
ในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพกรุงเทพฯ โดยสวนรวมมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

36สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, คณะกรรมการการ
อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา,การอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร, 165.
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รวดเร็ว ตัวเมืองขยายออกอยางกวางขวาง แตความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทรมีไม
มากนัก ตางจากพ้ืนท่ีรอบนอกท่ีเปนยานเศรษฐกิจท่ีสําคัญ มีตึกสูงใหญเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว

สําหรับชุมชนในกรุงรัตนโกสินทรเปนชุมชนเดิมท่ีมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจตั้งแต
ระยะแรก ๆไดแกยานทาเตียน ทาชาง ทาพระจันทร เปนลักษณะผสมของท่ีอยูอาศัยและประกอบการ
คาท่ีดินรอบนอกคลองคูเมืองเดิมสวนใหญใชท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมมากท่ีสุด โดยแบงเปนอาคาร
พาณิชยกรรม ไดแก ศูนยการคา และหางสรรพสินคาและอาคารพาณิชย-พักอาศัย (หองแถว ตึกแถว)
ซึ่งมีการรวมตัวของกิจกรรมประเภทเดียวกัน แบงเปนยานๆ อยางชัดเจน บริเวณยานการคาท่ีสําคัญๆ
ไดแก ยานวังบูรพา และพาหุรัด ยานบานหมอ ยานปากคลองตลาด ยานคลองถม ยานรานคาหลัง
กระทรวงกลาโหม เปนตน

สวนหนวยงานราชการในรัชกาลท่ี 9 ไดมีสถานท่ีราชการเพ่ิมข้ึนจํานวนมากท้ังหนวยงาน
ท่ีตั้งข้ึนใหมและการขยายหนวยงานเดิม เปนผลใหกิจกรรมภายในเขตกรุงรัตนโกสินทรประสบปญหาท่ี
ตามมาคือปญหาจราจร และท่ีจอดรถไมเพียงพอ ดังนั้นในการแกปญหาดังกลาว ควรวางแผนการใช
ท่ีดินในอนาคตใหเหมาะสม คือ ยายหนวยงานราชการท่ีมีภารกิจหลักในการใหบริการประชาชนออก
จากท่ีตั้งเขตในกรุงรัตนโกสินทรโดยคงหนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีหลักในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไว
และรักษาอาคารท่ีทําการหนวยงานสําคัญๆ และวังขุนนางตางๆ ไว โดยอนุรักษใหอยูในสภาพท่ีดีตอไป
เพราะหากไมมีมาตรการท่ีปฏิบัติไดจริงอาจทําใหเกิดการทําลายสถานท่ีสําคัญในประวัติศาสตรอยู
เสมอ ดังเชน

วัดโมลีโลกยารามหรือวัดทายตลาด เปนวัดเกาแกมีมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุง
ธนบุรี ไดอุปจารวัดนี้เปนสวนหนึ่งของพระราชวัง ตอจากวัดโมลีโลกยารามเปนพระราชวังกรุงธนบุรี
ตั้งอยูบริเวณปากคลองบางหลวงอันเปนท่ีตั้งของปอมวิชัยประสิทธ ปากคลองบางหลวงตรงนี้บรรจบ
กับแมน้ําเจาพระยา ปอมดังกลาวเปนปอมโบราณมีมาแตครั้งกรุงศรีอยุธยา เม่ือสินกรุงธนบุรีแลว
พระราชวังแหงนี้ใชเปนท่ีประทับเจานายในราชวงศจักรีหลายพระองคถึงรัชกาลท่ี๕ ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ พระราชทานพระราชวังนี้เปนกองทัพเรือ รูจักกันในเวลานี้วา พระราชวังเดิม เคยเห็นโรง
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พิมพหมอบรัดเลย ตั้งอยูบริเวณวิชัยประสิทธิ์ริมคลองบางหลวง ตอมากองทัพเรือเห็นวาอาคารโรง
พิมพไมเหมาะท่ีจะใชสอยในราชการ จึงรื้อออกท้ังหมดแลวสรางอาคารใหมไวแทน37

ดานการคมนาคมในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรนั้น คูคลองมิไดใชเปนเสนทางคมนาคม แตใช
เปนทางระบายน้ําของเมืองสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมอยางรุนแรง  ในปจจุบันคูคลองตางๆ ลวนแตมี
สภาพเนาเสียท้ังสิ้น แมแมน้ําสายใหญอยางแมน้ําเจาพระยา ก็ประสบปญหานี้อยางรุนแรงดังเชนในกรณี
ของ บริเวณปากคลองบางหลวงแตกอนไมมีประตูระบายน้ํา เนื่องจากกรุงเทพมหานครประสบภาวะน้ํา
ทวมอยูเสมอ ทางการจึงวางแผนแกไขระยะดวยการสรางประตูระบายน้ําไวปากคลอง ผลจากการ
แกไขทําใหคลองบางหลวงตลอดสายกลายเปนท่ีรองรับน้ําเสียท่ีระบายจากชุมชนตา ๆ ลงสูคลองบาง
หลวง กลายเปนคลองน้ําเนาตลอดป38

ถนนหนทางตางๆ ไมสามารถรองรับจํานวนรถยนตท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วได กอใหเกิด
สภาพการจราจรติดขัด ไดมีการสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยาข้ึนหลายแหง เพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรม
ระหวางฝงธนบุรีกับฝงพระนคร

จะเห็นไดวาสภาวะทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทรในปจจุบันนั้นจําเปนตองมีการควบคุม
กิจกรรมดานตางๆ ควบคุมและจัดระเบียบอาคารรวมท้ังรื้อสิ่งกอสรางตางๆ ริมน้ํา จัดระเบียบ
การจราจรและสิ่งแวดลอมโดยสวนรวมใหม และสงเสริมดูแลรักษาอาคารท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมกับสงเสริมกิจกรรมท่ีสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยใหสอดคลองกับ
นโยบายของการใชท่ีดินกรุงรัตนโกสินทร

การพัฒนาดานสาธารณูปโภคกรุงรัตนโกสินทรไดผานการแกไขปรับปรุงกอสรางเพ่ิมเติม
มาตามลําดับจึงสามารถสรุปพัฒนาการดานสาธารณูปโภคออกเปนดานตางๆ ดังนี้

คูคลองพ้ืนท่ีของกรุงรัตนโกสินทร ตั้งอยูพ้ืนท่ีราบลุมใกลปากแมน้ําเจาพระยา ดังนั้นใน
อดีตชีวิตของผูคนจึงผูกพันกับลําน้ํา ท้ังการตั้งถ่ินฐานบานเรือนอยูสองฝงแมน้ําลําคลองและใชลําน้ํา
เปนเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ การขุดคลองรอบกรุงและคลองหลอดเม่ือคราวสถาปนากรุงรัตนโกสินทร
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) นอกจากเปนไปเพ่ือประโยชนในทาง

37วราห โรจนวภิาต “ย้ํารอยอดีตคลองบางหลวง” ทีทัศนวัฒนธรรม6 (2551) : 65-92.
38เรื่องเดียวกัน.
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ยุทธศาสตรเปนเครื่องปองกันพระนครประกอบกับกําแพงเมืองและปอมปนแลว ยังเปนเสนทาง
คมนาคม เปนแหลงจับสัตวน้ํา และเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของชาวเมืองอีกดวย

พุทธศักราช 2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) มีพระราชดําริให
ขยายพระนครกวางขวางออกไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขุดคลองผดุงกรุงเกษมเชื่อมแมน้ํา
เจาพระยาดานทิศเหนือกับดานทิศใตเขาดวยกัน ขนานไปกับคลองคูเมืองเดิมและคลองรอบกรุง ตั้งแต
ริมวัดเทวราชกุญชรทางทิศเหนือจนถึงริมวัดแกวแจมฟาทางทิศใต เปนความยาว 137 เสน และสราง
ปอมปกกาเปนระยะๆ รวม 8 ปอม ตอมาพุทธศักราช 2400 พวกพอคาตางชาติไดกราบบังคมทูล
รองเรียนวาประสงคจะไปตั้งหางคาขายในบริเวณตั้งแตใตคลองพระโขนงถึงบางนา จึงโปรดใหขุดคลอง
ลัดเพ่ือใหเปนเสนทางคาขาย เอาดินข้ึนถมเปนถนนขนานไปกับคลอง (ถนนพระราม 4 ในปจจุบัน)
แลวพระราชทานชื่อวา คลองถนนตรง ตอมาประชาชนเรียกวา คลองหัวลําโพง ถึงพุทธศักราช 2404
โปรดใหขุดคลองสีลมข้ึน เพ่ือเอาดินข้ึนถมเปนถนนใหพวกตางชาติไดข่ีมาออกกําลังกาย นอกจากการ
ขุดคลองภายในพระนครแลว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ยังทรงกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหขุดคลองเชื่อมพระนครกับหัวเมืองขางเคียง ไดแก คลองมหาสวัสดิ์ คลองภาษีเจริญ และ
คลองดําเนินสะดวก เปนตน

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ ใหขุดคลองสวัสดิเปรมประชากร(ปจจุบันเรียกวาคลองเปรมประชากร) ตั้งแตคลองผดุงกรุงเกษมไป
ยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีเอกชนขอพระบรมราชานุญาติขุดคลองสาธรจากแมน้ําเจาพระยาไป
เชื่อมกับคลองถนนตรงหรือคลองหัวลําโพง ดินท่ีขุดจากคลองถมเปนถนนท้ังสองฝง ชื่อถนนสาธรเหนือ
และสาธรใต การขุดคลองท้ังสองนี้เปนการพัฒนาท่ีดินสรางความเจริญใหกับพ้ืนท่ีดังกลาวเปนอันมาก

การคมนาคมทางน้ําไดเริ่มลดความสําคัญลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6) โดยถมคลองทําเปนถนน เชน คลองวัดสุทัศนเทพวราราม คลองวัดโสมนัส ฯลฯ
ตอจากนั้นไดถมคูริมถนนเพ่ือขยายถนนใหกวางออกไป เชน ถนนเพชรบุรี ถนนราชประสงค จํานวนคู
คลองจึงถูกยุบหายไป คลองท่ีเหลือก็บุกรุกสรางอาคารหรือเปนแหลงชุมชนแออัด เชน คลองมหานาค
และคลองแสนแสบ การสรางสะพานพระปนเกลาครอมทับปลายคลองคูเมืองเดิมทําใหเรือไมสามารถ
ผานไดอีกตอไป

ตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ ใหสรางถนนเจริญกรุงและถนนขางเคียงข้ึนแลว ตอนท่ีถนนผานคลองตางๆ ยังไมมีสะพาน เหลา
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พระบรมวงศานุวงศ ขาราชการขุนนางและคหบดี ตางรวมกันสรางสะพานถวายรวมถึง 17 สะพาน
เชน เจาพระยาศรีสุริยวงศท่ีสมุหพระกลาโหม รับทําสะพานเหล็กขามคลองรอบกรุง เปนสะพานสราง
ดวยเหล็กเปนแหงแรกของประเทศไทย  มีนามวาสะพานดํารงสถิตเพราะบริเวณท่ีติดกับสะพานนั้นเคย
เปนวังของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ สะพานนี้ประชาชนมักเรียกวา
สะพานเหล็กบน

ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหตัดถนนในพระนครเปนจํานวนมาก ทําใหผานลําคลองหลายสาย จึงพระราชทานเงิน
พระคลังขางท่ีอันเปนเงินสวนพระองคสรางสะพานเปนการพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาตั้งแตพุทธศักราช 2438 เปนตนมา เรียกวาสะพานเฉลิม และตอทายดวยตัวเลขพระ
ชนมพรรษา เริ่มดวย สะพานเฉลิม 42 จนถึงเฉลิม 56 รวม 15 สะพาน จึงมีพระราชปรารภวาชื่อ
สะพานเฉลิมท่ีมีแตตัวเลขกํากับยากตอการเรียกและการจํา จึงพระราชทานชื่อสะพานพรอมกัน 15
สะพาน และตอมาไดพระราชทานทรัพยไวสําหรับสรางสะพานใน 2 ปขางหนา แตไดเสด็จสวรรคต
เสียกอน สะพานท่ี 16 และ 17 จึงมาสําเร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รายการ
ของสะพานเฉลิมมีดังนี้

1. สะพานเฉลิมศรี 42 ถนนสามเสน ขามคลองบางขุนพรหม
2. สะพานเฉลิมศักดิ์ 43 ถนนหัวลําโพงนอก ขามคลองหัวลําโพง ริมถนนสนามมา
3. สะพานเฉลิมเกียรติ์ 44 ถนนสาธรใต  ขามคลองหัวลําโพง
4. สะพานเฉลิมยศ 45 ถนนวรจักร  ขามคลองวัดพระพิเรนทร
5. สะพานเฉลิมเวียง 46ถนนเยาวราช  ขามคลองตรอกเตา
6. สะพานเฉลิมวัง 47 ถนนอุณากรรณ ขามคลองสะพานถาน
7. สะพานเฉลิมกรุง 48 ถนนเฉลิมกรุง  ขามคลองวัดจักรวรรดิ
8. สะพานเฉลิมเมือง 49 ถนนเจาพระยาสุรศักดิ์  ขามคลองสาธร
9. สะพานเฉลิมภพ 50 ถนนสุรวงศ ขามคลองหัวลําโพง
10. สะพานเฉลิมพงษ 51ถนนเฟองนคร  ขามคลองสะพานถาน
11. สะพานเฉลิมเผา 52 ถนนปทุมวัน  ขามคลองริมสนามมา
12. สะพานเฉลิมพันธุ 53 ถนนเจริญกรุง  ขามคลองวัดสามจีน
13. สะพานเฉลิมภาคย 54 ถนนเจริญกรุง  ขามคลองสีลม
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14. สะพานเฉลิมโลก 55 ถนนราชดําริและประแจจีน(ถนนเพชรบุรี) ขามคลองบางกะป
15. สะพานเฉลิมหลา 56 ถนนพญาไท  ขามคลองบางกะป
16. สะพานเฉลิมเดช 57 ถนนสี่พระยา  ขามคลองหัวลําโพง
17. สะพานเฉลิมสวรรค 58 ถนนพระอาทิตย  ขามคลองโรงไหม(ภาพท่ี 126)

ภาพท่ี 126 คลองคูเมืองเดิมและสะพานเฉลิมสวรรค 58

สะพานเหลานี้สวนใหญถูกรื้อถอนเกือบหมดแลวเนื่องจากการถมคลองเปนถนน ท่ียังคง
เหลืออยูเปนสะพานสําคัญ เชน สะพานเฉลิมโลก (ประตูน้ํา) และสะพานเฉลิมหลา (สะพานหัวชาง)
สวนสะพานสําคัญอ่ืนๆ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ไดแก
สะพานผานพิภพลีลา  สะพานผานฟาลีลาศ  สะพานเทเวศรนฤมิต สะพานพิศณูปสถัมภ สะพาน
วิศุกรรมนิรมาณ  สะพานมัฆวานรังสรรค (ภาพท่ี 127-128) สะพานเทวกรรมรังรักษ  สะพานจตุ
พักตรรังสฤษฏ  สะพานอาวาศวิจิตร  สะพานนริศดํารัส  สะพานโสมนัสนครา เปนตน
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ภาพท่ี 127 สะพานมัฆวานรังสรรค

ภาพท่ี 128 สะพานมัฆวานรังสรรค
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ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงบําเพ็ญพระราชกุศลบริจาค
พระราชทรัพยสวนพระองคสรางสะพานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเชนเดียวกับพระบรมนกนาถ
(รัชกาลท่ี 5) สะพานชุดนี้เรียกวาสะพานเจริญ มีดวยกัน 6 สะพานไดแก

1. สะพานเจริญรัช 31ถนนราชินีและถนนอัษฎางค ขามคลองคูเมืองเดิมท่ี
ปากคลองตลาด

2. สะพานเจริญราษฎร 32 ถนนกรุงเกษม  ขามคลองมหานาค

3. สะพานเจริญพาสน 33ถนนอิสรภาพขามคลองบางกอกใหญ เปนสะพานแหงแรกท่ี
สรางทางฝงธนบุรี

4. สะพานเจริญศรี 34ถนนราชินีและถนนอัษฎางค ขามคลองคูเมืองเดิมเยื้องหนาวัด
บูรณะศิริมาตยาราม

5. สะพานเจริญทัศน 35 ถนนบํารุงเมือง ขามคลองวัดสุทัศน อยูปลายลานเสาชิงชา
ปจจุบันรื้อ ถอนไปแลวเนื่องจากถมคลองทําถนน

6. สะพานเจริญสวัสดิ์ 36ถนนพระรามท่ี 4 หนาสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ขามคลองผดุงกรุง
เกษม

นอกจากนี้ยังมีสะพานสําคัญท่ีสรางในรัชกาลอ่ืนๆ อีกหลายแหง เชน สะพานราชเทวี,
สะพานอุบลรัตน, สะพานชางโรงสี, (ภาพท่ี 129) สะพานมอญ, สะพานเสาวนีย  เปนตน(แผนผังท่ี
35)
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ภาพท่ี 129 สะพานชางโรงสี
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แผนผังท่ี 35 แสดงตําแหนงสะพานท่ีสําคัญของกรุงเทพฯ
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สะพานขามแมน้ําเจาพระยาการสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยา ไดแก สะพาน
พระราม6 และสะพานพระพุทธยอดฟา เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี
6) มีพระบรมราโชบายท่ีจะใหการรถไฟสายตะวันออกและสายตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาตอเปน
สายเดียวกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมรถไฟหลวงจัดสรางสะพานขามแมน้ําเจาพระยาท่ี
ตําบลบางซอน  อําเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ขามไปท่ีอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผานเขาเขต
จังหวัดธนบุรี  งานไดเริ่มเม่ือเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2465 แลวเสร็จเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม
พุทธศักราช 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 7) ไดเสด็จพระราชดําเนินไปทรง
ทําพิธีเปดเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พุทธศักราช 2469 ซึ่งเปนวาระคลายวันพระบรมราชสมภพใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพระราชทานนามวาสะพานพระราม 6 เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช (รัชกาลท่ี 6)

สะพานพุทธยอดฟา สรางเนื่องในโอกาสฉลองพระนครครบ 150 ป เม่ือพุทธศักราช
2475 พรอมการสรางปฐมบรมราชานุสรณ ในพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 7) สะพานสรางโดยบริษัทดอรแมน ลอง จํากัด แหงมิดเดอลซเบรอก ประเทศ
อังกฤษ (Messrs. Dorman long & Co. ltd, Middlesbrough, England) รัฐบาลไทยไดจัดหาท่ีดิน
สรางสะพานท่ีตําบลวัดราชบูรณะดวยการออกพระราชกฤษฎีกาจัดซื้อท่ีดิน และไดพระราชทานท่ีดิน
พระคลังขางท่ี และตึกโรงเรียนท่ีกรมชลประทานเชาทํางาน ใชในการสรางสะพานฝงพระนครดวย
ตอมาพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 7) ไดเสด็จพระราชดําเนินประกอบพระราชพิธี
วางศิลาพระฤกษในวันท่ี 9 มกราคม พุทธศักราช 2472

สะพานขามแมน้ําแหงนี้ เปนสะพานเหล็กยาว 229.76 เมตร กวาง 16.68 เมตร ทอง
สะพานสูงเหนือน้ํา 7.50 เมตร และสามารถยกตอนกลางข้ึนไดดวยแรงไฟฟา เปดชองกวาง 60 เมตร
ใหเรือใหญผานได พระราชทานนามวาสะพานพระพุทธยอดฟา สวนพระราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก(รัชกาลท่ี 1) นั้น เปนพระบรมรูปทรงเครื่องขัติยาภรณ เสด็จประทับเหนือ
พระราชบัลลังกหลอดวยทองสัมฤทธิ์ ขนาดสูง 4.60 เมตร ฐานกวาง 2.30 เมตร

เนื่องในงานฉลองพระนคร 150 ป วันท่ี 6 เมษายน พุทธศักราช 2475 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 7) ได เสด็จพระราชดําเนินดวยกระบวนพยุหยาตราจาก
พระบรมมหาราชวังไปทรงเปดพระราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและสะพาน
แลวจึงเสด็จพระราชดําเนินดวยกระบวนพยุหยาตราขามสะพานพระพุทธยอดฟาไปประทับพลับพลา
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ฝงธนบุรีโปรดเกลาฯ ใหยกสะพาน กระบวนเรือรบหลวงแลนลอดชองสะพาน แลวเสด็จพระราช
ดําเนินโดยพยุหยาตราทางชลมารคคืนสูพระราชนิเวศสถาน

ถนนถนนสายสําคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี1)
คือถนนประชิดกําแพงพระบรมหาราชวัง ไดแก ถนนเลียบกําแพงวังหลวงดานแมน้ําเจาพระยา ถนน
หนาพระลาน และถนนสนามไชย รวม 3 สาย ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย (รัชกาลท่ี 2) มีการขยายพระบรมหาราชวังออกไปทางทิศใต จึงมีถนนทายวังค่ันระหวางวัด
พระเชตุพน ทําใหมีถนนรอบวังเชื่อมถึงกัน ถนนสายอ่ืนไดแก ถนนหนาพระราชวังบวรสถานมงคลหรือ
วังหนา สําหรับกรมพระราชวังบวรฯ เสด็จฯ มาพระบรมหาราชวัง ผานหนาวัดมหาธาตุ ปจจุบันเรียก
ถนนนี้วา  ถนนหนาวัดมหาธาตุ ถนนพระจันทรเปนถนนค่ันระหวางวังหนากับวัดมหาธาตุ นอกจากนั้น
ก็มีถนนโรงมาแยกจากถนนสนามไชยไปสะพานชางโรงสี จากสะพานชางโรงสีมีถนนไปเทวสถานโบสถ
พราหมณเรียกวา  ถนนเสาชิงชา ปจจุบันท้ังถนนโรงมาและถนนเสาชิงชาเปนสวนหนึ่งของถนนบํารุง
เมือง

การสรางถนนใหมเปนเสนตรงระยะทางไกลและกวางขวางนั้น เปนพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ถนนสายแรกในรัชกาลคือ ถนนตรง ซึ่งปจจุบัน
เรียกวา ถนนพระราม 4 เปนการเฉลิมพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ท่ีมี
พระราชดําริใหสรางถนนสายนี้ข้ึน  ถนนสําคัญอีกสายหนึ่งในรัชกาลนี้ คือ ถนนเจริญกรุง สาเหตุการ
สรางเนือ่งมาจากพวกกงสุลตางประเทศ (ยุโรป) ขอรองใหสรางถนนสายยาวสําหรับใหพวกตนข่ีมาตาก
อากาศ เขาใจวาถนนนี้เริ่มตั้งแตสะพานเหล็กจนมาถึงมุมพระบรมหาราชวังท่ีหนาวัดพระเชตุพนฯ เพ่ือ
ใชเปนเสนทางสําหรับชาติตะวันตกมายังลานทองสนามหลวงได และเนื่องจากระยะนี้เริ่มมีการกอสราง
ถนนมากยิ่งข้ึนกวาแตกอน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานการคมนาคม จากทางน้ํามานิยมทาง
บกกันมากข้ึน การปลูกบานเรือนรานคาติดริมคูคลองแมน้ําเริ่มกอตัวท่ีริมถนนประปราย เพราะมีคนไป
มาตามทองถนนมากข้ึน จึงเกิดการสรางตึกแถวข้ึนท่ีถนนเจริญกรุงตอนใน และท่ีถนนสนามไชย

นอกจากการสรางถนนสายใหมแลว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวยังไดปรับปรุง
ถนนเสาชิงชา ซึ่งเริ่มตนท่ีสะพานชางโรงสี อันเปนถนนเกาแกมีมาแตรัชกาลท่ี 1 ใหเปนถนนสมัยใหมมี
ทอระบายน้ํา แลวเปลี่ยนชื่อใหมเปนถนนบํารุงเมือง แลวสรางอีกสายหนึ่งชื่อถนนเฟองนคร เริ่มท่ี
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กําแพงเมืองดานทิศใต บริเวณใกลปากคลองตลาด ผานบานหมอ บานญวน ตัดกับถนนเจริญกรุงเปนสี่
แพรงเรียกกันวาสี่ก๊ักพระยาศรี และตัดกับถนนบํารุงเมืองเปนสี่แพรง (สี่ก๊ักเสาชิงชา) ผานโรงเลี้ยงวัว
หลวง(แยกคอกวัวในปจจุบัน) ไปจนถึงกําแพงเมืองดานเหนือท่ีวัดบวรนิเวศ ถนนท้ังสองสายนี้เริ่มสราง
ในพุทธศักราช 2406 พรอมกัน นอกจากนี้ยังมีพระราชดําริจะสรางถนนตอจากถนนบํารุงเมืองตรงไป
ยังวังสระปทุมอันเปนวังท่ีสรางข้ึนใหม แตไดเสด็จสวรรคตเสียกอน ถนนดังกลาวนี้ไดสรางเสร็จในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ทรงสนพระราชหฤทัยในการ
สรางและปรับปรุงถนนในพระนคร (กรุงรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร) เนื่องมาจากการเสด็จประพาส
ตางประเทศท้ังทวีปเอเชียและทวีปยุโรป ในชวงตนรัชกาลไดปรับปรุงและตัดถนนเลียบกําแพงพระนคร
เชน ถนนจักรพงศ  ถนนพระอาทิตย  ถนนพระสุเมรุ  ถนนจักรเพชร  และถนนมหาชัย

ตอมาในตอนกลางรัชกาล รายไดแผนดินมีมากข้ึนกวาแตกอน พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเริ่มสรางถนนสายใหม โดยใหเจาของท่ีดินไดมีสวนรับผิดชอบเทาท่ีเปนไปได
ถนนในระยะนี้ท่ีสําคัญไดแก ถนนสาธร เริ่มสรางในพุทธศักราช 2431 นับเปนท่ีดินจัดสรรรุนแรกของ
ประเทศไทย การตัดถนนของเจาของท่ีดินอ่ืนๆ ในระยะถัดมาไดแก ถนนสุรวงศ  ถนนเดโช  ถนนสี่พระ
ยา  ถนนรองเมือง ฯลฯ จากนั้นจึงมีการตัดถนนเชื่อมระหวางถนนสายสําคัญข้ึนมากกมาย เชน ถนน
สุรศักดิ์เชื่อมระหวางถนนสีลมกับถนนสาธร  ถนนประมวญ ถนนโรงเรียนหรือถนนคอนแวนต ฯลฯ ใน
สวนของถนนท่ีตัดบนท่ีดินหลวง ไดแก ถนนดํารงรักษ  ถนนหลานหลวง  ถนนขาว เปนตน

จากการเสด็จประพาสยุโรปทําใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงประทับ
พระราชหฤทัยในความสงางามของถนนสายเอกในมหานครตางๆ ดังนั้นเม่ือภายหลังจากการสราง
สวนดุสิตในพุทธศักราช 2442 แลว (ตอมาเปนพระราชวังสวนดุสิต) จึงมีพระราชดําริท่ีจะสรางถนน
จากพระบรมมหาราชวังถึงสวนดุสิต (พระราชวังดุสิต) ใหกวางและสวยงามท่ีสุด โดยไดแบบอยางจาก
ถนนแมล (The Mall) ในกรุงลอนดอน และถนนชองปส-เอลีเซส (Chomps-Elysees) ในกรุงปารีส มี
สะพานแบบฝรั่งเศสขามคลอง 3 สะพาน คือ สะพานผานพิภพลีลา ขามคูเมืองเดิม สะพานผานฟา
ลีลาศ ขามคลองรอบกรุง และสะพานมัฆวาฬรังสรรค ขามคลองผดุงกรุงเกษม การสรางถนนราช
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ดําเนินนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือทรงสรางถนนราชดําเนินนอกและสะพานมัฆวาฬรังสรรค เม่ือวันท่ี 1
พฤศจิกายน พุทธศักราช 2446

นอกจากถนนราชดําเนินแลว ในสมัยปลายรัชกาล ไดมีการสรางถนนเพ่ิมข้ึนใหมอีกเปน
จํานวนมากแบงตามภูมิภาคไดดังนี้

ดานใตของพระนคร ไดแก ถนนทรงวาด  ถนนทรงสวัสดิ์  ถนนอนุวงศและถนนซอย
ผลิตผลดานตะวันออกของพระนคร ไดแก ถนนในเวิ้งนครเกษม ถนนวรจักร ถนนจักรพรรดิพงษ ถนน
หลวง  ถนนหลานหลวง ถนนประแจจีน(เพชรบุรี) ถนนพญาไท ถนนประทัดทอง (พระราม 6) และ
ถนนราชปรารภ  ดานเหนือของพระนคร ไดแก ถนนราชวัตร (นครไชยศรี) ถนนดวงเดือน (สุโขทัย)
ถนนซางฮ้ี (ราชวิถี) ถนนดวงตะวัน (ศรีอยุธยา) ถนนคอเสื้อ (พิษณุโลก) และถนนลูกหลวง

ท่ีเปนถนนขวางจากเหนือลงมาใต ไดแก ถนนลก (พระราม 5) ถนนฮก (หนาวัดเบญจม
บพิตร) ถนนสิ้ว (สวรรคโลก) และถนนประทัดทอง (พระราม 6)

การพัฒนาดานตางๆ ภายในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร ตั้งแตสมัยรัชกาลพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) มีการสรางสิ่งกอสรางข้ึนใหม เชน กําแพงพระนคร ปอม พระบรมมหาราชวัง
พระราชวังบวรสถานมงคล วังเจานายหลายพระองค คูคลอง ถนนหนทางเพ่ือการคมนาคม จนมาถึง
สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู (รัชกาลท่ี 4) ถึงปจจุบัน มีการขยายพระนครโดยการ
ขุดคลองขยายเมืองออกไปอีก สรางถนนสายสําคัญหลายลายข้ึนอีกเนื่องจากมีการติดตอกับ
ชาวตางชาติตะวันตกหลายประเทศ และมีการบูรณะวัดวาอารามข้ึนมากมาย ปรับปรุงดานการ
ปกครอง ตั้งกระทรวง ทบวง กรม เกิดสถานท่ีราชการใหม พัฒนาดานการศึกษา ดานการแพทย
ตลอดจนดานสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา เปนตน

การพัฒนาในเขตกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน ตั้งแตตนรัตนโกสินทร-ปจจุบันเปนการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดระยะเวลา 230 กวาปท่ีผานมา สงผลกระทบใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพของกรุงรัตนโกสินทรอยางตอเนื่อง โดยสามารถแบงชวงเวลาในการ
พัฒนาไดออกเปน 2 ชวง คือ

สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี 1) ถึงพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี3) (พ.ศ. 2325- 2394) ในระยะนี้ เปนชวงระยะเวลาสรางบานแปงเมือง การ
พัฒนาสวนใหญนั้น เปนไปเพ่ือความม่ันคง และความสงบสุขของราชอาณาจักร เชนการกอสราง
พระราชวัง กําแพง ปอม ประตู คูเมือง วัดวาอาราม โดยยึดขนบธรรมเนียมโบราณแตครั้งกรุงศรี
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อยุธยา การคมนาคมสัญจร ก็ใชเสนทางแมน้ําลําคลองเปนหลัก จึงมีการขุดคลองข้ึนหลายสาย
บานเรือนราษฎร สวนใหญจะเปนอาคารสรางดวยไม ไมคงทนถาวรนัก ความหนาแนนในการอยูอาศัย
และการพัฒนา จะอยูตามแนวริมฝงแมน้ําลําคลอง คือ ริมแมน้ําเจาพระยา และคลองคูเมืองเดิม
เศรษฐกิจเนนการประกอบอาชีพดานการเกษตร แตในชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัวฯ การคากับตางประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเริ่มมีบทบาทสําคัญ

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ถึงปจจุบัน (2394-ปจจุบัน) ยุค
แหงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสูอารยะประเทศท้ังดานการเมือง การสรางความม่ันคงแก
ราชอาณาจักร ไมใชแคการสรางปอมปราการตอการยุทธศาสตร แตเปนการเรียนรูสิ่งใหมๆ และพัฒนา
ประเทศใหทัดเทียมกับชาติตะวันตก มีการเปดประเทศเพ่ือติดตอคาขายแลกเปลี่ยน รับเอาวิทยาการ
ใหมๆเขามา อาคารสิ่งกอสรางตางๆ สถานท่ีราชการตางๆหลายแหง ถูกสรางข้ึนโดยไดรับอิทธิพลจาก
ยุโรป บานเรือนในสมัยนี้ นิยมสรางโดยกออิฐถือปูน เปนอาคารตึกแถวตามแนวถนนโดยใชเปนเสน
คมนาคมหลักแทนท่ีแมน้ําลําคลองท่ีลดความสําคัญลงไป มีการตัดถนนและสรางสะพานเพ่ิมข้ึนอยาง
มากมาย ทําใหทัศนียภาพของเมืองเปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัดเจน เม่ือเขาสูชวงเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 7) พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง ทําใหความสําคัญของกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน ในฐานะศูนยกลางทางการปกครองลดลงไป แต
ความสําคัญในแงหลักฐานทางประวัติศาสตรกลับเพ่ิมมากข้ึน

พ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตั้งแตเม่ือครั้งตนกรุงรัตนโกสินทรจนถึงปจจุบันท่ีเห็นได
ชัดคือ ทุงพระเมรุหรือทองสนามหลวง ในสมัยแรก เปนเพียงพ้ืนท่ีวางเปลาสําหรับใชในการประกอบ
พระราชพิธีตางๆ เชน ใชเปนสถานท่ีกอสรางพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เปนสถานท่ีแสดงมหรสพหลวงตางๆ หรือใชสําหรับฝกแถว
ทหารหลวง และใชจัดงานเฉลิมฉลองสําคัญเชน งานฉลองพระนครครบรอบ 100 ป พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5 พ.ศ. 2411-2453) ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรื้อกําแพง
และปอมสวนหนาของพระราชวังบวรสถานมงคลออก เพ่ือขยายพ้ืนท่ีทองสนามหลวงออกไปดังเชนใน
ปจจุบัน และมีการตัดถนนโดยรอบ มีการปลูกตนมะขามเพ่ือความรมรื่นและปรับภูมิทัศนตามแบบ
สวนสาธารณะในตะวันตก ตอมาประโยชนของการใชสนามหลวงเริ่มมีความหลากหลายมากข้ึน โดย
นอกจากเปนสถานท่ีประกอบพระราชพิธีตางๆแลว ยังใชเปนสถานท่ีสาธารณะ ไมวาจะเปนกิจกรรม
การเคลื่อนไหวทางการเมือง การปราศรัย การแสดงดนตรี การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญตางๆของ
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ท้ังภาครัฐและเอกชน และเปนสถานท่ีสําหรับเลนกีฬากลางแจง เชน การเลนวาว เลนตะกรอ ข่ี
จักรยาน ชวงหนึ่ง เคยใชเปนตลาดนัดของกรุงเทพมหานคร กอนท่ีจะยายไปยังสวนจตุจักรในปจจุบัน

คลองคูเมืองเดิม ขุดในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราข (พ.ศ. 2310-
2535) เปนแนวเขตพระนครกรุงธนบุรี เพ่ือใชประโยชนดานความม่ันคงและปองกันราชอาณาจักร
และการสัญจรคมนาคม  ตอมาในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรก็ใชเปนคูเมืองชั้นใน เพ่ือการคมนาคม และ
อุปโภคบริโภค มีสถานท่ีสําคัญตั้งอยูตลอดสองฝงคลอง เชน พระราชวังบวรสถาน (วังหนา) ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางสถานท่ีราชการ เชน
ศาลยุติธรรม กระทรวงกลาโหม เปนตน ตอมามีการพัฒนาบานเมือง ตัดถนนสรางสะพาน การ
คมนาคมทางน้ําลดความสําคัญลงไป มีระบบประปาสําหรับผลิตน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคภายใน
บานเรือน คูคลองตางๆลดความสําคัญลงไป ถูกปลอยใหตื้นเขิน สกปรก เกิดปญหาน้ําเสียน้ําท้ิงจาก
บานเรือน การสรางสะพานปนเกลาและถนนทับบางสวนของคลองคูเมืองเดิมสมัยกรุงธนบุรีบริเวณ
ปากคลองตรงทาชางวังหนา(ศูนยบริการนักทองเท่ียว กรุงเทพมหานคร ในปจจุบัน)

จะเห็นไดวาเม่ือเกิดการพัฒนาสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง สภาพทางกายภาพ
ของพ้ืนท่ี ก็ถูกพัฒนาเพ่ือตอบสนองกับการใชงาน โดยการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง หรือ
อาจเปนไปแบบเรงดวน เชนการรื้อทุบอาคาร เพ่ือสรางอาคารใหมแทนท่ี การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
อาคาร การถมคูคลอง เปนตน ประเด็นท่ีควรคํานึงถึงก็คือ การพัฒนาเหลานี้ แมวาจะกอใหเกิด
ประโยชน  แตในอีกมุมหนึ่งก็ทําใหเกิดความสูญเสียตอมรดกวัฒนธรรม และประวัติศาสตรเชนเดียวกัน
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน คือ การทําลายหลักฐานทางโบราณคดี ท้ังท่ีปรากฏอยูบนดิน และใตดิน การบด
บังทัศนียภาพ เปนตน จึงควรจะมีการศึกษา อนุรักษ และเผยแพรองคความรูตางๆควบคูไปกับการ
วางแผนพัฒนาตอไปในอนาคต
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บทท่ี 4

การดําเนินงานขุดคนและขุดแตงแหลงโบราณสถานในพื้นท่ีกรุงรัตนโกสินทรช้ันใน

การขุดคนทางโบราณคดีท่ีจะนําเสนอในบทนี้ เปนขอมูลการดําเนินงานทางโบราณคดีใน
แหลงโบราณคดีท่ีเปนกรณีศึกษา 5 แหง ไดแก (ภาพท่ี 130)

1.พ้ืนท่ีขุดแตงกําแพงกรุงธนบุร(ีบริเวณคลองคูเมืองเดิม)
2.พ้ืนท่ีพระราชวังบวรสถานมงคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทาพระจันทร
3.พ้ืนท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย ไดแก ถนนสนามไชย,วัดพระเชตุพนวิมลมังคลา

รามราชวรวิหาร,กรมการรักษาดินแดน,คลองคูเมืองเดิมและสะพานเจริญรัช 31, โรงเรียนวัดราชบพิธ
และสถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ

4.พ้ืนท่ีกระทรวงพาณิชย (เดิม)
5.พ้ืนท่ีกรมการคาภายใน (เดิม) ทาเตียน
การดําเนินงานขุดคนทางโบราณคดีท้ัง5 แหง เปนการดําเนินงานเพ่ือการศึกษาหลักฐาน

ชั้นทับถมทางโบราณคดี และโบราณวัตถุท่ีพบ พิจารณาควบคูกับพัฒนาการในการใชประโยชนพ้ืนท่ี
จากขอมูลเอกสารตามกระบวนการทางโบราณคดี เพ่ือเชื่อมโยงและตีความภาพรวมในอดีตของชุมชน
และพ้ืนท่ี ตั้งแตเริ่มตนจนถึงสมัยปจจุบัน

สาเหตุของการดําเนินงานโบราณคดี ท้ัง 5 แหงขางตน เปนการศึกษากอนการ
ปรับเปลี่ยนสภาพพ้ืนท่ีไปตามยุคสมัย เนื่องดวยเหตุจากการดําเนินการกอสรางสมัยใหมอาจมี
ผลกระทบตอหลักฐานทางโบราณคดีในดานตางๆ ไมวาจะเปนโบราณสถานดังท่ีกลาวมา และ
โบราณวัตถุตางๆท่ีเก่ียวเนื่องดังนั้นกอนการดําเนินงานใหมๆ ใดๆ จึงมีความจําเปนในการขุดคน เพ่ือ
สํารวจรองรอยหลักฐาน ตลอดจนศึกษาลําดับพัฒนาการในการใชประโยชนพ้ืนท่ีในบริเวณดังกลาว
กอน เพ่ือใหสามารถเก็บบันทึกขอมูลท่ีไดท้ังหมด กอนการขุดทําลายหรือกอสราง ท้ังยังสามารถนําผล
ท่ีไดจากการขุดคนนี้ ไปใชในการวางแผนและกําหนดแนวทางการดําเนินการดําเนินงานในอนาคตเพ่ือ
ปองกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกับแหลงโบราณคดีหรือสิ่งแวดลอมทางโบราณคดีได
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ภาพท่ี 130 ภาพถายทางอากาศแสดงท่ีตั้งแหลงโบราณคดีท่ีอยูในกรณีศึกษา 5 แหง
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1. การศึกษาขอมูลเบื้องตนของสภาพพ้ืนท่ีกอนการดําเนินงาน(Researching)
เปนการรวบรวมและศึกษาขอมูลหลักฐานทางโบราณคดีประเภทเอกสารท่ีกลาวถึงการ

ใชประโยชนพ้ืนท่ีตลอดจนสิ่งกอสรางตางๆในอดีตท่ีเก่ียวเนื่องกับพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด เพ่ือจัดทํา
เปนองคความรูเบื้องตนเก่ียวกับพ้ืนท่ีในบริเวณนี้ สําหรับใชในการวิเคราะหพัฒนาการของพ้ืนท่ี
รวมกับหลักฐานท่ีพบจากการดําเนินงานขุดคนตอไป มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้

1.1 ศึกษาขอมูลการใชประโยชนพ้ืนท่ีบริเวณท่ีทําการกอสรางสมัยใหม จาก
เอกสารประวัติศาสตร รายงานการวิจัยและศึกษาทางโบราณคดี โดยใชแหลงขอมูลทาง
วิชาการตางๆ เชน หอสมุดแหงชาติ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร หอจดหมายเหตุ
แหงชาติ สํานักศิลปากร ฯลฯ

1.2 ศึกษาสภาพพ้ืนท่ีในอดีต จากภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม
และภาพถายเกาท่ีปรากฏอยูในสื่อแขนงตางๆ

2. การวางผังและสํารวจพ้ืนท่ีกอนการดําเนินการ (Planning and Surveying)
เปนการสํารวจสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือเตรียมวางแผนงานในการดําเนินงานขุดคน พรอมท้ัง

จัดทําแผนผังสภาพพ้ืนท่ีปจจุบันกอนการดําเนินงาน มีข้ันตอนในการดําเนินงานดังนี้
2.1 ดําเนินงานจัดทําแผนท่ีในการดําเนินงาน โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีการ

ดําเนินงานขุดคนท้ังหมด กําหนดหลุมขุดคนเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส(Grid) ตามขนาดท่ีกําหนด การ
กําหนดตําแหนงหลุมในเบื้องตนจะกําหนดตามผังรูปแบบท่ีกําหนด แตอาจมีการปรับยายตามความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานไดภายหลัง โดยตองข้ึนอยูกับดุลยพินิจของนักโบราณคดีผูควบคุม
งานของกรมศิลปากรเปนสําคัญ

2.2 ก้ันเขตพ้ืนท่ีในการดําเนินงานขุดคน เพ่ือใหการดําเนินงานไมสงผล
กระทบตอสาธารณประโยชน การก้ันเขตพ้ืนท่ีผูรับจางงานกอสรางสมัยใหม จะเปนผูดําเนินงาน
ประสานรวมกับนักโบราณคดีผูควบคุมการขุดคน โดยจะทําการก้ันเขตพ้ืนท่ีเฉพาะในสวนท่ีดําเนินงาน
แตละสวน

2.3 หลังทําการก้ันเขตพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินงานแลว ไดทําการกําหนดคาระดับ
อางอิงตางๆท่ีใชในการดําเนินงานตามมาตรฐานทางโบราณคดี อันไดแก จุดอางอิงตายตัว (Fixed-
point) จุดอางอิงสมมติ (Datum-point) ท้ังนี้การกําหนดคาระดับมาตรฐานดังกลาว จะกําหนดให
สอดคลองกับจุดอางอิง (BM.) ท่ีใชในงานกอสราง เพ่ือใหสามารถนําผลท่ีไดจากการดําเนินงานมาใช
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ในการศึกษาวิเคราะหรวมกันได การกําหนดคาระดับตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับ
สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีในขณะดําเนินงาน

3. การดําเนินงานขุดคนทางโบราณคดี (Excavating)
เปนการดําเนินงานขุดดินตามหลักและกระบวนการในการดําเนินงานทางโบราณคดี เพ่ือ

ศึกษาและเก็บรวบรวมรองรอยหลักฐานของกิจกรรมตางๆท่ีปรากฏอยูในพ้ืนท่ีอยางเปนระบบ มี
ข้ันตอนในการดําเนินงานดังนี้

3.1 ทําการขุดคนทางโบราณคดีในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีทําการขุดลอกผิวอาคาร
สมัยใหมออกแลว การขุดคนครั้งนี้ กําหนดการขุดคนตามระดับชั้นดินสมมติ (Arbitrary Level) ระดับ
ละ 20 เซนติเมตรจากระดับอางอิงสมมติจนถึงระดับสิ้นสุดชั้นวัฒนธรรม (Sterile) โดยทําการขุดคน
ตามระเบียบมาตรฐานการดําเนินงานทางโบราณคดีอยางเครงครัด ซึ่งในระหวางการดําเนินงานขุดคน
นั้น ตองหาวัสดุสําหรับจัดเก็บดินพรอมขนยายออกจากพ้ืนท่ีตอไป

3.2 หลังจากการดําเนินงานขุดคนทางโบราณคดแีลวเสร็จในแตละหลุม
จะตองทําการแยกชั้นทับถมทางโบราณคดีของดิน (Soil Profile Description) เพ่ือนําผลท่ีไดมาใชใน
การวิเคราะหรวมกับหลักฐานโบราณวัตถุและขอมูลทางเอกสารตามกระบวนการวิจัยทางโบราณคดี
ตอไป

3.3 จัดเก็บรวบรวมหลักฐานประเภทโบราณวัตถุใสกลองหรือวัสดุท่ีมีความ
คงทน และเหมาะสมในการเก็บรักษา

3.4 การทํารังวัดและเขียนแบบ (Measuring & Shop Drawing) จัดทํา
แผนผังโบราณสถานหลังการขุดคน ประกอบดวยผังดานราบ รูปดานท้ังสี่ดาน ตามสภาพและสัดสวน
จริง เพ่ือบันทึกตําแหนงของหลักฐานท่ีพบจากการขุดคนลงในกระดาษกราฟ กระดาษไข และเขียน
แบบดวยโปรแกรม Auto cad รวมไปถึงการทําคาระดับความลึกของสิ่งปลูกสรางท่ีขุดคน

4. การวิเคราะหและนําเสนอรายงานผลการศึกษา (Analysis and Reporting)
เปนการศึกษาวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบ อันไดแก โบราณสถานและ

โบราณวัตถุ โดยเปนการศึกษาวิเคราะหลักษณะรูปแบบ อายุสมัย และหนาท่ีการใชงานของหลักฐาน
ตางๆ ควบคูกับการวิเคราะหชั้นดินและขอมูลเอกสาร จากนั้นจึงนําผลท่ีไดมาสังเคราะห (Synthesis)
และนําเสนอเปนรายงานทางวิชาการดานโบราณคดี จัดทําเปนรูปเลม ในรูปแบบของรายงาน (Hard
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Copy) และในรูปของหนังสืออิเลคโทรนิค (E – Book) พรอมท้ังภาพถายการทํางาน โบราณวัตถุ
โบราณสถาน ภาพถายเอกสารโบราณ แผนท่ี แผนผัง ในขนาดจริง แบบบันทึกตางๆ บันทึกตางๆ
บันทึกขอมูลตางๆ ลงซีดีรอม จัดทําอัลบั้มภาพถายข้ันตอนการขุดคนทางโบราณคดีและโบราณวัตถุ
สถานท่ีพบ พรอมคําบรรยาย ในรูปแบบของภาพสีและ digital

รายละเอียดกรณีศึกษาแตละแหง ขอนําเสนอผลท่ีไดจากการดําเนินงาน ดังนี้
1. พื้นท่ีขุดแตงกําแพงกรุงธนบุรี(บริเวณคลองคูเมืองเดิม)

เม่ือพุทธศักราช 2537 กรุงเทพมหานครรวมกับคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดลอม
รวมจัดโครงการพัฒนาสภาพแวดลอม “คลองคูเมืองเดิม” เพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิทัศนในบริเวณ
พ้ืนท่ีใหสวยงามยิ่งข้ึน โดยขณะท่ีทําการสํารวจ มีการพบแนวกําแพงอิฐใกลกับอนุสาวรียสหชาติ (หมู)
ทางกรุงเทพมหานครจึงแจงใหกรมศิลปากรทําการตรวจสอบในบริเวณดังกลาว ซึ่งจากการตรวจสอบ
เบื้องตน ปรากฏวาเปนแนวกําแพงเมืองในสมัยธนบุรี จึงควรมีการขุดแตงเพ่ือท่ีจะไดมีการบูรณะ
ตอไป1

การขุดแตงกําแพงเมืองธนบุรีเปนการขุดแตงเพ่ือหาแนวกําแพงสมัยกรุงธนบุรีขนานกับคลอง
คูเมืองเดิม ซึ่งผลจากการขุดแตงทางดานโบราณคดีพบหลักฐานสําคัญ คือ แนวกําแพงเมืองธนบุรี
บางสวนท่ีหลงเหลือจากการพัฒนาของบานเมืองนับวาเปนประโยชนตอการศึกษาทางดานวิชาการ
ทางโบราณคดีและประวัติศาสตรเปนอยางมาก สันนิษฐานวาเปนสวนรากฐานของสิ่งกอสรางท่ีไดทํา
การขุดแตงพบในครั้งนี้ คือแนวกําแพงเมืองสมัยกรุงธนบุรีนั้นอาจตรวจสอบไดจากหลักฐานทาง
เอกสารในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เชน พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ฉบับเจาพระยาทิพา
กรวงศและพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เลม 22 ท่ีมีการกลาวถึงการยายราชธานีฝง
ตะวันออกในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 ท่ีไดมีการรื้อกําแพงเมือง
ธนบุรีท่ีฝงตะวันออกนี้ ออกไปดวยซึ่งตําแหนงของกําแพงดังกลาวอาจพิจารณาไดจากแนวคลองคู
เมืองเดิมสมัยกรุงธนบุรีทียังปรากฏอยูในปจจุบัน เนื่องจากวิธีการสรางกําแพงในอดีตนั้นมักจะมีการ
สรางกําแพงเมืองและมีการขุดคูเมืองลอมรอบเมืองพรอมกันเสมอ เพ่ือปองกันการโจมตีจากศัตรู

1 อําพัน กิจงาม “แนวกําแพงเมืองเกาสมัยกรุงธนบุร”ี วารสารศิลปากร 37, 6 (พ.ย.-
ธ.ค. 2537) : 44-62

2 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา,
เลม 2 (พระนคร : โอเดียนสโตร, 2505), 154.
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ภายนอก การคมนาคมและการสาธารณูปโภค ดังนั้นเม่ือทราบตําแหนงคูเมืองในสมัยธนบุรีท่ีแนนอน
แลวการขุดแตงพบสวนฐานรากสิ่งกอสรางบริเวณท่ีอยูถัดมาจากแนวคูเมือง (ดานในเมือง) จึงนาจะ
เปนกําแพงเมืองสมัยกรุงธนบุร(ีพ.ศ. 2310-2325) (แผนผังท่ี 36)

แผนผังท่ี 36 แสดงตําแหนงท่ีตั้งของอนุสาวรียสหชาติ (หมู) และแนวกําแพงพระนครสมัยธนบุรี
(พ.ศ.2310-2325 และ สมัยรัตนโกสินทร (เริ่มสราง พ.ศ.2325)
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1.1 สภาพโบราณสถานกอนการขุดแตง
พบแนวอิฐหนึ่งแถว อยูดานหลังอนุสาวรียสหชาติ(หมู) ไปทางทิศเหนือ 20 เมตร หาง

จากคลองคูเมืองเดิมทางทิศตะวันตก 7 เมตร ขนานตามแนวคลองคูเมืองเดิม พบเศษอิฐหักตก
กระจายอยูเปนชวง ๆ ดานทิศเหนือทางดานหนาของอนุสาวรียสหชาติ (หมู) ปรากฏมีแนวอิฐกอเรียง
กันไดสัดสวนอยางชัดเจนโดยโผลพนผิวดินข้ึนมาเปนแถวมุงไปทางทิศใต ขนานไปกับแนวคูคลองเมือง
เดิม แนวอิฐท่ีพบท้ังหมดนี้อยูในบริเวณสวนหยอมมีตนไมยืนตนข้ึนอยูเปนระยะๆ สันนิษฐานใน
เบื้องตนนี้ไดวาแนวอิฐกอท่ีพบนี้นาจะคูขนานไปกับแนวคูคลองเมืองเดิมและคงจะถูกทับและทําลาย
ดวยอาคารและทางเทาสมัยใหมไปแลวบางสวน  โดยเม่ือตรวจสอบกับเอกสารทางประวัติศาสตร
ไดแก พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา พบวา บริเวณพ้ืนท่ีนี้อาจมีการใชงานมาอยาง
ตอเนื่องตั้งแตสมัยอยุธยา ท่ีเรียกพ้ืนท่ีบริเวณนี้วาบางกอก มีปอมวิไชยเยนทรเปนปอมปราการท่ี
สําคัญตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เม่ือเขาสูสมัยธนบุรี มีการกอกําแพงข้ึน แลวใหชุมชน
ชาวจีนมาอาศัยอยูท่ีบริเวณนี้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1)
มีพระประสงคท่ีตองการจะฟนฟูพระนครใหมใหเจริญรุงเรืองและสงางามดั่งกรุงศรีอยุธยา และทรง
เห็นวากรุงธนบุรีเดิมไมสามารถขยับขยายเมืองได จึงทรงยายเมืองหลวงมายังฝงตะวันออก และโปรด
ใหรื้อกําแพงเมืองออก แลวขยายแนวกําแพงเมืองออกไป ท้ังยังมีการขุดคลองรอบกรุงเพ่ือใหสะดวก
ตอการรับศึก พรอมท้ังเคลื่อนยายชุมชนชาวจีนเดิมท่ีอาศัยอยูบริเวณนี้ไปยังคลองใตวัดสามปลื้ม (วัด
จักรวรรดิราชาวาส) จนถึงคลองเหนือวัดสําเพ็ง(วัดปทุมคงคา) 3

1.2 การขุดแตงทางโบราณคดี
วางผังหลุมขนาด 5x8 เมตร  คลุมพ้ืนท่ีแนวอิฐท่ีพบอยูบริเวณดานหลังของอนุสาวรีย

สหชาติ (หมู) เริ่มถากดินตามแนวอิฐท่ีปรากฏอยูออกกอนเพ่ือใหเห็นทิศทางการวางตัวตามแนวเหนือ
ใต ขนานไปกับคลองคูเมืองเดิม เริ่มขุดเขาหาฐานกําแพงจากพ้ืนท่ีทางดานทิศตะวันออกไปทิศ
ตะวันตก 10 เซนติเมตรแรก  ลักษณะดินเปนสีดํามีรากไม  ต่ําลงไปอีกพบวาดินเปนดินเหนียวรวนสี
น้ําตาลเขม ปนทราย  เศษอิฐหักและเศษปูนหมักท่ีนํามาใชกอฉาบอาคารปะปนกันอยูโดยท่ัวไป
ต่ําลงไปอีกประมาณ 30 เซนติเมตร  พบเศษอิฐหักมากข้ึน  และมีกระเบื้องมุงหลังคาพบกระจายอยู
รวมกันใตชั้นลางสุดของแนวอิฐกอ  ยังคงปรากฏมีเศษอิฐท่ีพบอยูดานบนในระดับเดียวกับแนวอิฐกอ

3 อําพัน กิจงาม “แนวกําแพงเมืองเกาสมัยกรุงธนบุรี”, 44-62.
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นั้นเปนอิฐแตกหักท่ีรวงหลนมาจากตัวกําแพง (ซึ่งอาจถูกทําลายลงเม่ือครั้งมีการรื้ออิฐจากกําแพงนี้ไป
สรางปอมและกําแพงในสมัยรัชกาลท่ี 1) และใตอิฐหักท่ีรองฐานกําแพงอยูนั้นเปนดินเหนียวสีดําข้ึนอัด
ถมอยู  เม่ือขุดตรวจไดแนวฐานของกําแพงแลว  จึงขุดเลาะตามแนวกําแพงข้ึนไปทางทิศเหนือในแนว
เหนือ-ใต ไดพบเอ็นกําแพงพุงตัวขวางอยูในแนวตะวันออก-ตะวันตก  โดยมีแนวตอมาจากแนวขอบ
กําแพงฝงตะวันตกแตเอ็นกําแพงนี้ขาดชวงเม่ือแนวหายไปทางดานทิศตะวันออก  จึงไดขุดตรวจพ้ืน
ทางดานทิศตะวันออกติดคลองคูเมือง  เพ่ือคนหาขอบกําแพงดานตะวันออกนี้อยูต่ําลงไปจากผิวดินลง
ไปประมาณ 40 เซนติเมตร  และไดพบเอ็นท่ีตอจากขอบกําแพงนี้อยูตรงกันกับเอ็นท่ีมาจากขอบ
กําแพงตะวันตก  เอ็นท้ังสองถูกตัดขาดออกจากกันหางกันประมาณ 1 เมตร เพ่ือตรวจสอบวาเอ็นท่ี
พบนี้ถูกทําลายหายไป  หรือวาเปนการจงใจทําในลักษณะดังกลาวหรือไม จึงไดขยายพ้ืนท่ีขุดใหกวาง
ออกไปทางดานทิศเหนือ จึงไดพบวา มีลักษณะการกอแนวเอ็นเหมือนกันคือเวนขอบตรงกลางไวมิได
กอใหชนกันเต็มแนวขอบกําแพง  ดานใน (ฝงตะวันตก) กับขอบกําแพงดานนอก (ฝงตะวันออก) หาง
กันประมาณ 6 เมตร ระหวางเอ็นกําแพงหางกันราว 3 เมตร แตมีชวงหนึ่งดานทิศใตมีเอ็นกําแพงหาง
กันประมาณ 6 เมตร

1.3 โบราณวัตถุ
โบราณวัตถุท่ีพบจากการขุดคนนั้น พบท้ังโบราณวัตถุท่ีนําเขาจากตางประเทศ และ

โบราณวัตถุท่ีผลิตข้ึนเพ่ือใชงานเองในประเทศ เชน เครื่องถวยจีน เครื่องถวยยุโรป ภาชนะดินเผาเนื้อ
ดินธรรมดา ชิ้นสวนขวดท่ีทําจากแกวใสสีขาว สีชาและสีเขียวออน เหรียญเงิน กระสุนดินเผา
เครื่องมือเหล็ก กุญแจทองเหลือง ตุกตาดินเผา กระเบื้องมุงหลังคา เปนตน โดยโบราณวัตถุท่ีพบเปน
วัตถุท่ีใชในชีวิตประจําวันตั้งแตสมัยอยุธยา จนถึง สมัยรัตนโกสินทรตอนตน

1.3.1.ประเภทภาชนะดินเผา
1.3.1.1 เครื่องถวยจีน มีการตกแตงดวยการเขียนสีน้ําเงินบน

พ้ืนขาวใตเคลือบใส ลายพันธุพฤกษาและสัญลักษณตางๆ สวนใหญเปนภาชนะประเภท ถวย จาน
ชาม โถ และถวยน้ําชา

1.3.1.2 เครื่องถวยยุโรปเปนภาชนะประเภท จาน เขียนสีน้ํา
เงินใตเคลือบ เปนภาพสุนัขและภาพบุคคล

1.3.1.3 ภาชนะดินเผาเนื้อธรรมดา(Earthenware) หรือ
ภาชนะดินเผาพ้ืนบาน ซึ่งสวนใหญเปนหมอตาล และหมอทะนน สีสม-น้ําตาลแดงปากผายออก ลําตัว
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และกนกลม ท่ีคอและท่ีกนภาชนะมักจะมีการตกแตงดวยลายกดประทับ หรือมีการตีลายดวยแมแบบ
ลายท่ีเตรียมไว ลายสวนใหญท่ีนิยมทําก็คือ ลายเรขาคณิต ลายเสนตัดกัน และลายตาราง ฯลฯ

1.3.2. ชิ้นสวนขวด
ทําจากแกวใสสีขาว สีชา และสีเขียวออน นอกจากนี้ยังพบเศษขวดท่ีทําจาก

ดินเผาเนื้อแกรงสีขาวนวล กับขวดแกวขาวใสขนาดเล็ก คอยาว คงจะมีไวใสยาตางๆ หรืออาจเปนขวด
น้ําหอม เนื่องจากไดพบฝาจุกแกวทําหัวจุกแบบจีนอยางสวยงาม

1.3.3. เหรียญเงิน
เหรียญเงินท่ีพบอยูในสมัยรัชกาลท่ี 5 เปนเหรียญทองแดง ดานหัวชํารุด

สวนดานหลังมีอักษรเขียนวา “จปร.ประเทศสยาม รัชกาลท่ี 5” ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2
เซนติเมตร นอกจากนี้ยังพบเหรียญ 50 สตางค และ 1 บาท พ.ศ. 2500 และ 2505

1.3.4. ลูกกระสุนดินเผา
เปนลูกกระสุนท่ีมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 เซนติเมตร
1.3.5. เครื่องมือเหล็ก
พบชิ้นสวนเครื่องมือเหล็กคลายหมุด หรือ ตะปูขนาดใหญ
1.3.6. กุญแจทองเหลือง
พบกุญแจทองเหลืองสําหรับไขประตูเหล็ก ชนิดรูกุญแจตื้น
1.3.7. ตุกตาดินเผา
พบลําตัวตุกตาอยูในทานั่ง และตุกตาเด็กท่ีมีความสูงประมาณ 5 เซนติเมตร
1.3.8. กระเบื้องมุงหลังคา
พบกระเบื้องมุงหลังคาประเภทกระเบื้องเกาะ ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร

กวางประมาณ 12 เซนติเมตร หนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร และอีกขนาดหนึ่ง มีความกวางประมาณ
15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร หนาประมาณ 3 เซนติเมตร

1.4 สภาพโบราณสถานหลังการขุดแตง
หลังขุดแตงและลอกดินออกจากแนวกําแพงแลวพบวาอิฐท่ีนํามาใชกอกําแพงนั้นยังมี

คุณภาพดีอยู ขนาดของอิฐกวาง 13 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร และหนา 5 เซนติเมตร สภาพของ
โครงสรางกําแพงเปนแตเพียงสวนรากฐานของตัวกําแพงเทานั้น ดานบนหรือตัวผนังกําแพงถูกรื้อจน
หมดเหลือจํานวนชั้นกออิฐอยูประมาณ 7-8 กอน ผิวดานบนสุดของอิฐอยูในระดับเดียวกับทางเดินเทา
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ของขอบถนนปจจุบันซึ่งอยูทางดานทิศตะวันตก แตบางสวนจมดินลงไปประมาณ 30-40 เซนติเมตร
แนวขอบกําแพงดานในบางสวนถูกรบกวน และถูกทางเทานั้นสรางทับอยูขางบน  สวนขอบกําแพง
ดานนอกขนานไปกับแนวคลองคูเมืองเดิมและเปนท่ีนาสังเกตวาขอบกําแพงดานนอกนี้ อยูตํากวาขอบ
กําแพงดานในซึ่งคงจะเปนเพราะขอบกําแพงดานนี้ อยูติดคลองคูเมืองเดิมงายแกการรื้อถอนและขน
ยายอิฐออกไป  อยางไรก็ตามบริเวณวังสราญรมยถึงอนุสาวรียสหชาติ(หมู) นาจะเปนเขตอนุรักษ จึง
ไมมีการสรางอาคารถาวรใดๆ ทําใหพบหลักฐานท่ียังคงมีสภาพสมบูรณ  เมืองธนบุรี ในสมัยนั้นมี
ระยะเวลา 15 ป หลังจากนั้นรัชกาลท่ี 1 ก็ทรงยายมาสรางราชธานีใหมบริเวณฝงตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยา

จากการขุดแตงทางโบราณคดีสันนิษฐานวาลักษณะโครงสรางทางสถาปตยกรรมของ
กําแพงเมืองธนบุรีตามหลักฐานท่ีพบเปรียบเทียบกับลักษณะกําแพงเมืองสมัยรัตนโกสินทรตอนตนได
คือ กําแพงเมืองธนบุรีไดวางรากฐานโดยใชขอบกําแพงสองดานคือ ขอบกําแพงดานในกับขอบกําแพง
ดานนอก ซึ่งท้ังสองขอบกําแพงนี้กวางประมาณ 40-50 เซนติเมตร ขอบกําแพงท้ังสองถูกตรึงดวยเอ็น
กําแพง (แนวกออิฐ) ในแนวตะวันออก-ตะวันตก  เอ็นกําแพงนี้ไมตอกัน (แตอยูในทิศทางเดียวกัน) จะ
ขาดตรงกลางซึ่งหางกันราว 109 เซนติเมตร  สันนิษฐานวาถูกรื้อไป เอ็นกวาง 90 เซนติเมตร และเอ็น
แตละตัวหางกันประมาณ 2 เมตร 6 เมตร หรือ 112 เมตร  ความกวางของขอบกําแพงจรดฐาน
กําแพงนี้จะกออิฐทึบตันข้ึนมา  โดยพ้ืนท่ีวางระหวางเอ็นกําแพงและภายในตัวกําแพงนี้จะถมอัดดินไว
ความสูงจากฐานถึงตัวกําแพงขางบนท่ีสามารถเดินไป-มาไดนั้นคงจะสูงประมาณ 2.18 เมตร ทางเดิน
จากขอบทางเดินดานนอกจะถูกกอข้ึนไปเปนผนังกําแพงเพ่ือรองรับใบเสมาท่ีตั้งอยูขางบนอีกที  บน
ขอบกําแพงดานบนนี้กวางประมาณ 40 เซนติเมตร สูง 1.42 เมตร สวนใบเสมาสูง 1.20 เมตร และใต
ใบเสมาลงมาประมาณ 28 เซนติเมตร จะมีชองซึ่งทําเปนรูปกากบาทไวใหสําหรับคนท่ีอยูบนตัวกําแพง
มองทะลุออกไปยังดานนอกได (รูปสันนิษฐาน และรายละเอียดจากปอมและแนวกําแพงเมืองกรุง
รัตนโกสินทร ท่ียังเหลืออยูและไดรับการบูรณะแลว ท่ีดานหนาหรือดานทิศเหนือของวัดบวรนิเวศกับท่ี
ปอมมหากาฬและแนวกําแพงเมืองดานหนาหรือดานทิศตะวันออกของวัดเทพธิดารามกับวัดราชนัดดา
ราม

เม่ือมีการรื้อกําแพงเมืองธนบุรีทิศตะวันออก ในสมัยรัชกาลท่ี 1 พ้ืนท่ีซึ่งไดทําการขุดแตง
ในครั้งนี้ มีการใชประโยชนอ่ืน เชน การอยูอาศัยชั่วคราว หรือทําการคาขาย เนื่องจากพ้ืนท่ีนี้อยูใกล
กับคลองคูเมืองเดิม ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญเสนทางหนึ่ง และตอมาเม่ือมีการขุดคลองเชื่อม
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(คลองหลอด)ระหวางคลองคูเมืองในสมัยธนบุรี และ คลองคูเมืองท่ีขุดข้ึนใหม (ปจจุบันคลองนี้มีชื่อวา
คลองรอบกรุง)และการคมนาคมในแถบนี้ก็สะดวกมากข้ึน
2. พื้นท่ีพระราชวังบวรสถานมงคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทาพระจันทร

“พระราชวังบวรสถานมงคล” หรือ “วังหนา” สรางข้ึนเม่ือพุทธศักราช 2325 ในคราว
เดียวกับพระบรมมหาราชวังเม่ือครั้งตนกรุงรัตนโกสินทร อาณาบริเวณของพระราชวังบวรสถานมงคล
นั้น เริ่มตั้งแตถนนพระจันทร ผานกลางสนามหลวง ถึงถนนราชดําเนินใน ตัดกับถนนราชินีถึงทาชางวัง
หนา บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลา แตกําแพงพระราชวังไดถูกรื้อไปเกือบหมดแลว เหลือสวน
หนึ่งคือกําแพงดานใตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

พระราชวังบวรสถานมงคลแหงนี้เคยเปนท่ีประทับของสมเด็จพระบวรราชเจาและ
สมเด็จกรมพระราชวังบวรถึง 5 พระองค ดังนี้

1. สมเด็จพระบวรราชเจาสุรสิงหนาทสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ทรงดํารงพระราชอิสริยยศเปนพระมหาอุปราช เม่ือ พ.ศ. 2325-
2346

2. สมเด็จพระบวรราชเจามหาเสนานุรักษสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศลานภาลัย  รัชกาลท่ี 2 ทรงดํารงพระราชอิสริยายศเปนพระมหาอุปราช เม่ือ พ.ศ. 2352-
2360

3. สมเด็จพระบวรราชเจามหาศักดิพลเสพพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลท่ี 1 สมเด็จพระปตุฉาธิราชในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 3 ทรงดํารงพระราชอิสริยยศเปนมหาอุปราช เม่ือ พ.ศ. 2367-2375

4. พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ทรงดํารงพระราชอิสริยยศเสมอพระเจาเเผนดิน เม่ือ พ.ศ. 2394-2408

5. สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระโอรสองคใหญในพระบาทสมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัวทรงดํารงพระอิสริยยศเปนพระมหาอุปราช เม่ือ พ.ศ. 2411-2428

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดยกเลิกตําแหนงอุปราช
วังหนา ภายหลังจากท่ีสมเด็จพระราชวังบวรวิชัยชาญทิวงคตพระราชวังแหงนี้ไดถูกท้ิงรางลง จึงโปรด
เกลาฯ ให “มิวเซียมหลวง” ณ ศาลาสหทัยสมาคม  หรือหอคองคอเดีย ในพระบรมมหาราชวัง มาตั้ง
แสดง ณ พระท่ีนั่งศิวโมกขพิมาน พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย และพระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัยเม่ือพุทธศักราช
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๒๔๓๐ สวนพ้ืนท่ีบริเวณวังชั้นนอก ใชเปนโรงทหารรักษาพระองค ราบท่ี 11 โดยใหยกทหารบกวัง
หนามาสมทบอยูในกรมนั้น สวนวังชั้นใน ยังคงมีเจานายฝายในของวังหนาอาศัยอยู ตอมาใน พ.ศ.
2440 ทรงโปรดใหขยายพ้ืนท่ีสนามหลวง สรางถนนหนาพระธาตุ และถนนราชินี จึงรื้อปอมปราการ
สถานท่ีของวังหนา ดานทิศตะวันออกและทิศเหนือลง เหลือแตพระอุโบสถวัดบวรสถานสุธาวาส แลว
จึงทรงโปรดใหสรางตึกข้ึน 3 หลัง เปนท่ีวาการกระทรวงธรรมการและเปลี่ยนมาเปนกระทรวงยุติธรรม
เม่ือ พ.ศ. 2468 ตอมาใชเปนกระทรวงคมนาคม โรงเรียนศิลปศึกษา และรื้อลงเพ่ือสรางเปนโรงละคร
แหงชาติในปจจุบัน สวนดานทิศใตของอาคาร 3 หลัง สรางเปนโรงไวพระมหาพิไชยราชรถท่ียังคง
ปรากฏอยูในปจจุบัน

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ทรงมีพระราชดําริวา พระ
ราชมณเฑียรสถานในพระราชวังบวรสถานมงคล ชํารุดทรุดโทรมอยางมาก จึงโปรดเกลาฯใหอัญเชิญ
พระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว และพระอัฐิของกรมพระราชวังบวรท้ัง 4
พระองค จากพระราชวังบวรฯ มาไวท่ี วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2460 สวน
เจานายฝายในพระราชวังบวรฯ ก็เหลืออยูนอยพระองค จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเสด็จ
ไปอยู ในพระราชวังหลวง และใน พ.ศ. 2468 ไดพระราชทานพ้ืนท่ีในสวนท่ีนอกเหนือจาก
พิพิธภัณฑสถาน ใหกระทรวงกลาโหมดูแลรักษา และตอมาไดใชพ้ืนท่ีดานทิศใตท่ีติดถนนพระจันทร
เปนสถานท่ีกอตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ใน พ.ศ. 2477 สวนพ้ืนท่ีริมแมน้ําดาน
ตะวันตก เดิมสรางเปนโรงทหารราบท่ี 11 แทนอาคารของวังหนา ภายหลัง มีหลักฐานในราชกิจจา
นุเบกษาวา พ้ืนท่ีบริเวณนี้ ใชเปนโรงทหารกองพันทหารราบท่ี 4 และไดโอนกรรมสิทธิ์ใหกับ
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง ใน พ.ศ. 2477(ภาพท่ี 131)
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ภาพท่ี 131 ภาพถายดาวเทียมพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทาพระจันทร
2.1 สภาพโบราณสถานกอนดําเนินการขุดแตง
การขุดแตงทางดานโบราณคดีในบริเวณท่ีทําการกอสรางอาคารธรรมศาสตร 60 ป

ระยะท่ี 2 (สวนโรงอาหารและอาคารอเนกประสงค 2) บริเวณหนาอาคารคณะรัฐศาสตรไดเริ่มทําการ
ขุดคนในระยะท่ี 1 ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2540 และไดหยุดทําการขุดไปโดยท่ียังทําการขุดแตงไม
เสร็จสิ้น  เปนเพียงการเปดหนาดินเพ่ือตรวจสอบแนวโบราณสถานบริเวณลานจอดรถหนาคณะ
รัฐศาสตร  ซึ่งไดพบแนวของอาคารโบราณสถานบางสวน และไดดําเนินการขุดแตงตอในระยะท่ีสอง
เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2541 โดยทําการขุดลอกดินและขยายพ้ืนท่ีในการขุดแตงออกไป  เพ่ือ
เปดใหเห็นถึงลักษณะและขอบเขตของโบราณสถานเทาท่ีจะทําการขุดแตงสภาพโบราณสถานได4

การขุดแตงในระยะแรกไดทําการขุดแตงในขอบเขตพ้ืนท่ีประมาณ 450 ตารางเมตร คือ
ในพ้ืนท่ี A1-6, A1, A4-8, B4-9(แผนผังท่ี 37, ภาพท่ี 132)ทําใหสามารถเห็นรองรอยของโบราณ
สถานท่ีมีความกวางประมาณ 12 เมตร แตไมสามารถระบุความยาวได รองรอยของโบราณสถานท่ี

4สุนิสา ม่ันคง, รายงานฉบับท่ี 1 การขุดแตงโบราณสถานภายในเขตพระราชวังบวรสถานมงคล
(วังหนา) กลุมงานวิชาการโบราณคดี สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณพสถานแหงชาติ กรมศิลปากร,
ม.ป.ป., 125.
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สามารถเห็นไดจะพบวา ขอบของอาคารจะทําเปนคานกวาง 55 เซนติเมตร จํานวน 2 คาน ขนานกัน
ไปในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ- ตะวันออกเฉียงใต  คานท้ังสองนี้จะอยูหางกันประมาณ 11 เมตร

บริเวณดานท่ีติดกับคานทางดานตะวันออก (คานท่ีอยูใกลกับอาคารคณะรัฐศาสตร)
พ้ืนท่ียังคงเปนพ้ืนปูนซึ่งเปนถนนเดิมบริเวณหนาคณะรัฐศาสตร และมีกองวัสดุท่ีเหลือจากการเปด
หนาดินในบริเวณอ่ืน ๆ เชน เศษปูน  ชิ้นสวนของถนนเดิม  เหล็กเสน และขยะเปนจํานวนมากกอง
ทับกันอยู  พ้ืนซีเมนตท่ีเปนถนนเดิมหนาอาคารรัฐศาสตรนั้นมีความหนาประมาณ 15 เซนติเมตร ถัด
ลงไปจะเปนชั้นของถนนราดยางเปนชั้นหนาประมาณ 15 – 17 เซนติเมตร ใตชั้นถนนราดยางจะเปน
ดินดําหนาประมาณ 3- 5 เซนติเมตร และเปนชั้นทรายหนาอีก 5 – 7 เซนติเมตร จึงจะถึงชั้นของพ้ืน
อิฐของโบราณสถาน

ในบริเวณตอนกลางของพ้ืนท่ีทําการขุดแตง พบแนวเสา 1 แนว วางตัวในแนวเดียวกัน
ของอาคาร หางจากแนวคานอาคารดานตะวันตกประมาณ 2.20 เมตร ฐานเสาจะมีขนาดเฉลี่ย
ประมาณ 75 x 75 เซนติเมตร อยูหางกันในแนวเหนือใตประมาณ 3.3 เมตร พ้ืนของโบราณสถานใน
บริเวณท่ีทําการขุดแตงแลวมีลักษณะของการปูอิฐ  และการเรียงท่ีพบมี 2 แบบ คือ

แบบท่ี 1 อิฐขนาดใหญโดยใชดานหนาอิฐวางลง เรียงสลับดานกวาง 2 กอน ดานยาว 2
กอน การเรียงอิฐแบบนี้จะพบบริเวณตรงกลางของโบราณสถานตลอดท้ังแนว

แบบท่ี 2 อิฐขนาดเล็กโดยใชดานสันของอิฐวางลง เรียงสลับดานกวาง 4 กอน และยาว
4 กอน การเรียงแบบนี้จะพบเฉพาะทางพ้ืนท่ีท่ีติดกับคานดานตะวันตกใกลแมน้ํา

อิฐท่ีปูพ้ืนท่ีพบเห็นมีสภาพแตกเปนเศษเล็ก ๆ แทบไมมีสภาพท่ีสมบูรณอยูเลย เนื่องจาก
บริเวณดังกลาวนี้ไดมีการดําเนินการขุดแตงมาตั้งแตป 2540 จึงถูกแดดและน้ําใตดินจากแมน้ํา
เจาพระยาท่ีข้ึนมาขังท่ัวบริเวณท่ีทําการขุดแตง  ทําใหลักษณะทางกายภาพของอิฐไมแข็งแรง(ภาพท่ี
133)
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แผนผังท่ี 37 พ้ืนท่ีการขุดแตงโบราณสถานระยะแรกโครงการอาคารธรรมศาสตร 60 ป
ท่ีมา : สุนิสา ม่ันคง รายงานฉบับท่ี 1 การขุดแตงโบราณสถานภายใน

เขตพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา)
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ภาพท่ี 132 ภาพถายดาวเทียมพ้ืนท่ีทําการขุดแตงโบราณคดใีนบริเวณท่ีทําการกอสราง
อาคารธรรมศาสตร 60 ป ระยะท่ีสอง
2.2 การขุดแตงทางโบราณคดี
ดําเนินการขุดแตงทางโบราณคดีบริเวณท่ีทําการกอสรางอาคารธรรมศาสตร 60 ป สวน

โรงอาหารและอาคารเอนกประสงค 2 บริเวณหนาอาคารคณะรัฐศาสตรตั้งแตป พ.ศ. 2540 จนถึง
พ.ศ.2541(ภาพท่ี 131) แบงการขุดออกเปนระยะ เนื่องจากปญหาอุปสรรคของการทํางานในพ้ืนท่ี
กอสรางและดําเนินการแลวเสร็จเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ.2541 โดยขุดแตงพ้ืนท่ีบริเวณกอสรางท้ังหมด
ซึ่งพบหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตรท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากของพระราชวังบวร
สถานมงคลหรือวังหนา

2.2.1 การวางผังในการขุดแตง
การวางผังเพ่ือการขุดแตงแนวโบราณสถานนั้นไดทําการวางผังโดยใชจุด

Fixed point เดียวกันกับ Fixed Point ท่ีกําหนดในชวงการกอสรางอาคารธรรมศาสตร 60 ป ระยะ
ท่ี 1 ซึ่งอยูท่ีฐานของตึกโดม  ทําการถายระดับมาเปน Datum Line ท่ีหมุดปกในพ้ืนท่ี B8 ซึ่งระดับท่ี
หมุดนี้จะอยูสูงจาก Fixed Point ท่ีฐานตึกโดม 1 เมตร  แตเนื่องจากระยะของหมุดท่ีพ้ืนท่ี B8 อยู
ไกลจากพ้ืนท่ีตรงกลางของโบราณสถาน  ทําใหการวัดอาจจะไมสะดวก  จึงถายระดับมายังบริเวณ
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พ้ืนท่ี B5 เปน Datum Line ท่ี 0 CM.DT. ของการขุดแตงโบราณสถานในบริเวณโครงการอาคาร
ธรรมศาสตร 60 ป ระยะท่ี 2 ดังนั้น Datum Line นี้จะอยูสูงกวา Fixed Point 40 เซนติเมตร

เสนแกน (Base Line) ท่ีจะใชในการวางผังจะใชจัดท่ีกําหนดไวแลว  โดยบริษัท ช. การ
ชาง ในแนวทิศเหนือ-ใต  เปนตัวอักษร A, B, C,... และ A, B,... สวนเสนแกนในแนวตะวันออก
ตะวันตก เปนตัวเลข 1,2,3, ...  (แผนผังท่ี 41)

หลังจากนั้นกําหนดให Line B (แนวเหนือ-ใต) เปนเสนหลักในการทําผังตีตาราง
ครอบคลุมโบราณสถาน  ท้ังนี้เนื่องจากวาเสนดังกลาวเปนเสนท่ีลากผานแนวของโบราณสถานมาก
ท่ีสุด  จากนั้นวัดระยะออกไปทางซายและขวาของ Line B ทีละ 1 เมตร  แลวขึงเชือกตามแนว
เหนือ-ใตขนานไปกับ Line B ทุกระยะ  สวนเสนตารางในแนวตะวันออก-ตะวันตกใชวิธีการแบงยอย
ตาม Base Line ของบริษัท ช. การชาง ทีละ 1 เมตร  ซึ่ง Base Line ในแนวตะวันออก-ตะวันตกของ
บริษัท ช. การชาง แตละจุดจะมีระยะหาง 8 เมตร เทา ๆ กัน เม่ือขึงเสนตารางในแนวตะวันออก
ตะวันตกแลว จะไดตารางรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสยาวดานละ 1 เมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีการขุดแตงท้ังหมด

2.2.2 ข้ันตอนในการขุดแตง
เริ่มดําเนินการเม่ือวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2541 โดยไดรับความรวมมือในเรื่องของ

แรงงานและเครื่องจักรจากบริษัท ช. การชาง  ท้ังนี้ ก็เพ่ือเปนเครื่องทุนแรงทําใหการดําเนินการขุด
รวดเร็วข้ึน  ในสวนท่ีเปนงานหนัก  เชน  การเปดผิวหนาของพ้ืนท่ี         การขุดแตงท่ีมีกองอุปกรณ
เศษปูน  เหล็กเสน  จําเปนจะตองใชรถตักดินเปนเครื่องมือในการขนยาย และเม่ือขนยายกองอุปกรณ
ตาง ๆ ก็ตองใชรถตักดินขุดเอาพ้ืนซีเมนตท่ีสรางทับโบราณสถานออกเสียกอน  จากนั้นจึงใช
แรงงานคนขุดแตงเพ่ือหาแนวของโบราณสถานตอไป

การขุดแตงจะใชวิธีขุดตามแนวโบราณสถานท่ีเปดใหเห็นอยูแลว  โดยขุดตอออกไปเพ่ือ
หาวาขอบเขตของโบราณสถานขยายตัวไปทางไหน และมีขนาดเทาใดหลังจากขุดแตงตามแนว
โบราณสถานเรียบรอยแลวจึงทําผังการขุดแตงท่ัวท้ังบริเวณท่ีทําการขุด และเม่ือทําผังเสร็จจึงทําการ
เก็บอิฐข้ึนเพ่ือจะนําอิฐท่ีไดมาใชในการบูรณะในโอกาสตอไป

2.2.3 การนําอิฐข้ึนหลังจากการทําผัง
หลังจากการขุดแตงจนสามารถมองเห็นแนวโบราณสถานบางสวนจึงเริ่มทําการบันทึก

แนวอิฐท่ีเห็นลงในผังโดยใชวิธีการบันทึกลงผังตามแนวกริดท่ีระบุไวตามการวางผังในการขุดแตงดังท่ี
กลาวมาแลวโดยการบันทึกเรียงลําดับตามแนวกริด  เม่ือทําการบันทึกเสร็จเรียบรอยตามแนวกริดท่ี
วางไวแลวจึงทําการเอาอิฐข้ึน  ซึ่งจะแยกเก็บเปนพ้ืนท่ีขนาด 4 ตารางเมตร  โดยใชแกนตามแนวเหนือ
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ใตเปน BC3, BC2, BC1, BA1, BA2, BA3, BA4 ตามลําดับโดยเรียงเขามาจากทางฝงแมน้ําเจาพระยา
เขาไปหาตึกรัฐศาสตร  และในแนวตะวันตก-ตะวันออกใชตัวอักษรภาษาไทย ก, ข, ค, ... ตามลําดับ

พ้ืนอิฐท่ีพบจะพบ 2 ชั้น  ดังนั้นในการบันทึกอิฐชั้นท่ีอยูขางบนไดกําหนดให
เปนชั้นท่ี 1 ปายท่ีติดไวกับอิฐท่ีเก็บจะเขียนวา BC3 ก ชั้น 1, BC3 ข ชั้น 1 เปนตน  สวนอิฐชั้น
ขางลางกําหนดใหเปนชั้นท่ี 2 ก็จะระบุในปายติดกับอิฐวา ชั้น 2 เชนเดียวกับอิฐในชั้นท่ี 1

ในขณะท่ีทําการเก็บอิฐในแตละพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไวนั้น  พบวาอิฐท่ีนําข้ึนมา
นั้นอยูในสภาพสมบูรณนอยมาก เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีนําอิฐข้ึนมานั้นไดทําการเปดพ้ืนท่ีมาเปนเวลานาน
ตั้งแตเดือนมีนาคม 2540 ทําใหอิฐเจอแดดและฝนทําใหอิฐมีสภาพเปอยยุยไมสามารถเก็บข้ึนมาได
เปนกอนสมบูรณ  แตอยางไรก็ตามไดพยายามเก็บกอนท่ีสมบูรณเอาไวใหไดมากท่ีสุด

ขอบสองขางของแนวโบราณสถานท่ีเปนแนวคานของอาคาร  ไดทําการ
แบงเปนสวน ๆ โดยใช Line 8 เปนจุดหลัก  และทําการวัดออกไปท้ังสองขางทางเหนือและใตของ
Line 8 ทีละ 2 เมตร ไปจนสุดแนวคาน และใหหมายเลขในทุก ๆ สวน (แผนผังท่ี 38) กําหนดให
แนวคานดานติดคณะรัฐศาสตรเปน D 1, D 2, D 3,... ตามลําดับจนสุดแนวคาน แนวคานดานท่ีใกล
แมน้ําเจาพระยากําหนดเปน C1, C2, C3, ... ตามลําดับ  หลังจากนั้นจึงทําการสกัดคานโดยใชเครื่อง
เจาะแยกออกเปนสวน ๆเพ่ือนําไปเก็บเอาไวในขณะท่ีนําเอาแนวคานข้ึนนั้นพบวาแนวคานสามารถ
เก็บข้ึนไดเปนบางสวน  เนื่องจากไมอยูในสภาพสมบูรณนักเชนเดียวกับอิฐท่ีเก็บข้ึนไปแลว

จากการเก็บอิฐข้ึนมีการเก็บพ้ืนอิฐท่ีมีการเรียงโดยใชแนวสันวางเรียงกันโดย
การใชเหล็กเสนเชื่อมตอกันเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพ่ือเก็บไวดูเปนตัวอยางและทําการอนุรักษ สําหรับ
เสาของอาคารท่ีขุดพบนั้นใชการบันทึกเปนหมายเลข  กอนท่ีจะนําไปเก็บ หลังจากนั้นจึงขนยายไป
เก็บในโรงเก็บของชั่วคราว  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดเตรียมไวบริเวณหลังอาคารคณะ
วารสารศาสตรฯ   และบริเวณหนาประตูมหาวิทยาลัยทางดานวิทยาลัยนาฏศิลป
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แผนผังท่ี 38 ผังแสดงการใหหมายเลขแนวคานและเสาโครงการอาคารธรรมศาสตร 60 ป
ท่ีมา : สุนิสา ม่ันคง รายงานฉบับท่ี 1 การขุดแตงโบราณสถานภายในเขตพระราชวังบวรสถาน
มงคล (วังหนา)
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2.3 สภาพโบราณสถานหลังการขุดแตง
ผลจากการดําเนินการขุดแตงในครั้งนี้ มีขอสันนิษฐาน ดังนี้
1. กําแพงพระนครสมัยรัชกาลท่ี 1
จากการขุดแตงบริเวณดังกลาวพบแนวกําแพงพระนครสมัยรัชกาลท่ี 1 ริมแมน้ํา

เจาพระยา ดานทิศตะวันตกของพระราชวังบวรสถานมงคล(วังหนา)ซึ่งมีลักษณะการขุดดินเปนแนว
ยาวกนสอบเขาและตอกเสาเข็มไมเสลา (ผลจากการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร)เรียงชิดติดกันเปน
แถวจากนั้นวางอิฐขนาดใหญเรียงกันเปนแถวบนพ้ืนดินเหนียวไปตลอดแนวในลักษณะสั้นสลับยาวที
ละ 2 กอนแลวอัดดวยเศษอิฐหักและเศษอิฐปนเปนข้ันหนาประมาณ 30 เซนติเมตรทําการปรับหนา
ชั้นอิฐหักทําใหเรียบและวางอิฐกอนใหญจากนั้นถมอัดดวยเศษอิฐหักและอิฐปนปรับหนาใหเรียบแลว
วางเรียงดวยอิฐชั้นท่ี 3 ดวยกอนขนาดเล็กเอาสันตั้งดานกวางสลับดานยาวทีละ 4 กอนตลอดแนว
ตอจากนั้นถมอัดดวยเศษอิฐหักและเศษอิฐปนอีก 1 ชั้นปรับหนาเรียบและวางอิฐกอนเล็กอีก 1 ชั้น
สวนความกวางของฐานรากกําแพงในระดับชั้นอิฐท่ีพบลางสุดประมาณ 4.80 เมตร และชั้นบนสุด
ประมาณ 5.40 เมตรขนาดความสูงของฐานรากท่ีพบประมาณ 1.40 เมตร ความยาวของกําแพงท่ีพบ
ประมาณ 80 เมตร สันนิษฐานวากําแพงพระนครสมัยรัชกาลท่ี 1 นาจะสูงประมาณ 3.60 เมตรและมี
ขนาดความกวาง 3.20 เมตร(จากการเปรียบเทียบแนวกําแพงท่ีปอมพระสุเมรุและปอมมหากาฬ และ
แนวกําแพงเมืองหนาวัดบวรนิเวศ บางลําพู) (แผนผังท่ี 39, 41 ภาพท่ี 134-136, 138)

2. กําแพงวังหนา
กําแพงของพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา) ในสมัยรัชกาลท่ี 1 นั้น ไดใชกําแพงพระ

นครทางดานทิศตะวันตกเปนกําแพงของวังหนาดังนั้น กําแพงวังหนา (แนวกําแพงท่ีปรากฏอยูใน
หอสมุดใตดิน) ท่ีได มีการขุดพบหลักฐานจากการขุดแตงโบราณสถานพ้ืนท่ีกอสรางอาคาร
อเนกประสงคและหอสมุดนั้น จึงนาท่ีจะเปนกําแพงวังท่ีสรางข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) โปรดใหไปประทับ และพระองคได
ทรงบูรณปฏิสังขรณ และสรางสิ่งกอสรางอาคารตาง ๆ ข้ึนมากมาย ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน(แผนผังท่ี
40 ภาพท่ี 137,139,140)

3. อาคารโรงทหารสมัยรัชกาลท่ี 5
แนวโบราณสถานท่ีพบเปนแนวยาวดานหนาอาคารคณะรัฐศาสตรนั้น สันนิษฐานวา

นาจะเปนโรงทหารสมัยรัชกาลท่ี 5 คือโรงทหารราบท่ี 11 และเปลี่ยนเปน ร.พัน 4 ในสมัยรัชกาลท่ี 6
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จากการขุดแตงครั้งนี้ ไมสามารถบอกถึงรูปแบบตัวอาคารไดแตถาดูจากแผนท่ีบริเวณคลังแสงสมัย
รัชกาลท่ี 5และสมัยรัชกาลท่ี 6 แลวจะพบวาเปนรูปแบบอาคารเรือนโถงมีมุมเล็กๆ ยื่นออกมา
ทางดานทิศใต ซึ่งเปนอาคารท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงกับพ้ืนท่ีท่ีขุดแตงท้ังยังอยูติดกับริมแมน้ํา
เจาพระยาทางดานทิศตะวันตก ดังหนังสือประชุมพงศาวดารภาคท่ี 13 ไดกลาวไว (แผนผังท่ี 39, 41,
43 ภาพท่ี 137,139,140)

แผนผังท่ี 39 แนวโบราณสถานโรงทหารในระดับอิฐชั้นลาง โครงการอาคารธรรมศาสตร 60 ป
ท่ีมา : สุนิสา ม่ันคง รายงานฉบับท่ี 1 การขุดแตงโบราณสถานภายใน

เขตพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา)
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2.4 โบราณวัตถุท่ีไดจากการขุดแตง
โบราณวัตถุท่ีพบในระหวางดําเนินการขุดแตงแบงออกไดเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ

ภาชนะดินเผาและเครื่องประกอบสถาปตยกรรม
2.4.1 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน (Earthen Ware)เศษภาชนะดินเผาแบบนี้มี

ลักษณะข้ึนรูปดวยมือ เนื้อสีสมและน้ําตาล สวนปากภาชนะตั้งตรง เสนผานศูนยกลางปาก ประมาณ
14.5 เซนติเมตร บริเวณคอคอดและกนผายออก ตกแตงดวยลายเชือกทาบและลายขูดขีด นอกจากนี้
ยังพบชิ้นสวนเศษปากภาชนะแบบหมอทะนน เนื้อดินสีสม ปากผาย เสนผานศูนกลางปากประมาณ
17 เซนติเมตร ข้ึนรูปดวยแปนหมุน เคลือบดวยน้ําดินสีนวล ภาชนะท้ังสองบบนี้พบท่ัวไปตามแหลง
โบราณคดีในภาคกลาง สันนิษฐานวาผลิตจากเตาในทองถ่ิน (ภาพท่ี 141)

2.4.2 ภาชนะดินเผาเนื้อแกรง (Stone Ware)พบท้ังแบบท่ีเคลือบผิวสี
น้ําตาล และไมเคลือบ เนื้อสีสม และน้ําตาล เนื้อแกรง ข้ึนรูปดวยแปนหมุน สวนใหญเปนภาชนะ
ประเภทอาง กระถาง จากแหลงผลิตในประเทศและตางประเทศ เชน จีนและเวียดนาม เปนตน
(ภาพท่ี 142)

2.4.3 ภาชนะดินเผาเคลือบ (Porcelain)
2.4.2.1 เครื่องถวยสีขาวพบชิ้นสวนเล็กๆไมก่ีชิ้น ทําใหกําหนด

อายุและแหลงเตาไดไมแนนอน  แตก็อาจจะเปนของเกาซึ่งนําเขามาใชในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ใน
สวนของเจานายตางๆ ซึ่งก็อาจจะผลิตในสมัยราชวงศหยวน  จากเตาเตอฮัว  มณฑลฟูเจี๋ยนข้ึนรูปโดย
ใชแมพิมพ เคลือบดวยน้ําเคลือบสีขาวอมฟา  มีชื่อเรียกวา “เครื่องถวยชิงไป” หรือ “ยิ่งชิง” รูปทรงท่ี
พบมักเปนตลับ  กระปุกขนาดเล็ก หรือตอมาในสมัยราชวงศหมิง  ท่ีกําหนดอายุไดราวพุทะศตวรรษท่ี
22 ผลิตจากแหลงเตาในมณฑลฟูเจี๋ยน หรือกวางตง ท่ีอยูในกลุม Export Ware ลักษณะรูปทรงท่ีพบ
เปนชามหรือกระปุกขนาดเล็ก เคลือบสีขาวดานในและดานนอก

2.4.2.2 เครื่องถวยเคลือบสีเขียวพบไมก่ีชิ้น  และเปนชิ้นเล็ก
ๆ ซึ่งนาจะเปนของเกาท่ีนํามาใชในวังของเจานายตางๆ ไมสามารถระบุแหลงเตาท่ีแนนอนได  แต
อาจจะเปนผลิตภัณฑจากเตาหลงฉวน  มณฑลเจอเจียง กําหนดอายุไดตั้งแตราชวงศหยวน ถึง
ราชวงศหมิงตอนตน  รูปทรงท่ีพบมีกระปุก  สวนใหญตกแตงดวยวิธีขูดขีดและพิมพนูน หรือ
ผลิตภัณฑจากเตาอูเถียน  มณฑลฝูเจี้ยน เครื่องถวยกลุมนี้เปนจานและชามมีเนื้อดินแกรงสีเทา
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คอนขางหยาบเคลือบดวยน้ําขุนสีเขียวอมเทา  ท่ีกนดานในจะปาดน้ําเคลือบออกเปนรูปวงแหวน  เพ่ือ
ตั้งขอบเชิงของภาชนะอีกใบ  กําหนดอายุสมัยไดราวราชวงศหยวน

2.4.2.3 เครื่องถวยท่ีตกแตงดวยการเขียนลายสีครามใตเคลือบ
พบมากท่ีสุด และสามารถกําหนดอายุไดคอนขางแนนอน โดยดูจากลายสีครามท่ีปรากฏอยูใตเคลือบ
ซึ่งนาจะเปนเครื่องถวยท่ีนิยมใชในสวนของเจานายตาง ๆ ท่ีประทับอยูในพระตําหนักตาง ๆ ในบริเวณ
วังหนา ตั้งแตรัชกาลท่ี ๑ เปนตนมา สวนการกําหนดอายุเครื่องถวยท่ีพบนั้น  สวนมากจะเปนเครื่อง
ถวยจีนท่ีผลิตในชวงพุทธศตวรรษท่ี 23 – 24 สมัยราชวงศชิงซึ่งสวนมากจะผลิตท่ีเตาหลวง  จิงเตอ
เจิ้น  มณฑลเจียงซี (ภาพท่ี 143)

นอกจากเครื่องถวยจีนแลว  ก็ยังพบเศษเครื่องถวยท่ีนาจะผลิตจากประเทศเวียดนาม
และเครื่องถวยดัตช แตก็พบไมมากนัก สันนิษฐานวานาจะเปนของท่ีมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 23 เปน
ตนมา  โดยการท่ีนําเครื่องถวยเหลานี้เขามาคงจะไมกวางขวางและแพรหลายเทาเครื่องถวยจีน แตก็
เริ่มมีการนําเครื่องถวยท่ีเปนจาน ชาม จากยุโรปท่ีใชเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมเขามาใชแลว

2.4.4 โบราณวัตถุท่ีเปนเครื่องประกอบสถาปตยกรรม
2.4.4.1. กระเบื้องดินเผา พบกระเบื้องเชิงชายทําดวยดินเผาสี

แดง ซึ่งใชสําหรับมุงหลังคาอาคารท่ีทําการขุดแตง
2.4.4.2. เข็ม พบวามีการเรียงตัวอยูภายใตคานอาคาร

โบราณสถานเปนเสาเข็มไม เสนผาศูนยกลาง 12 เซนติเมตร ยาว104 เซนติเมตร  เรียงตัวหางกัน 30
เซนติเมตร เปนระยะสมํ่าเสมอรองรับใตคาน

2.4.4.3. อิฐ
แบบท่ี 1 อิฐขนาดใหญโดยใชดานหนาอิฐวางลง เรียงสลับ

ดานกวาง 2 กอน ดานยาว 2 กอน การเรียงอิฐแบบนี้จะพบบริเวณตรงกลางของโบราณสถานตลอด
ท้ังแนว (ลายเสนท่ี 1)
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แบบท่ี 2 อิฐขนาดเล็กโดยใชดานสันของอิฐวางลง เรียงสลับดานกวาง
4 กอน ดานยาว 4 กอน การเรียงแบบนี้จะพบเฉพาะทางพ้ืนท่ีท่ีติดกับคานดานตะวันตกใกลแมน้ํา5

2.4.5 โบราณวัตถุประเภทอ่ืนๆ
2.4.5.1ซากเรือมีสภาพคอนขางชํารุดแบงออกเปนสองสวนคือ สวนหัวเรือ

และสวนทายเรือโครงสรางของเรือประกอบดวยแผนทองเหลือง ไมสัก และเหล็กความยาวของ
หลักฐานท่ีปรากฏยาวประมาณ 14.80 เมตร กวางประมาณ 3.30 เมตรเรือลํานี้สันนิษฐานวานาจะ
เปนเรือตอท่ีมึวคามยาวท้ังสิ้น 20 เมตรและคงเปนเรือท่ีใชในกิจกรรมของทหารวังหนาตามท่ีเอกสาร
ไดกลาวถึงการใชพ้ืนท่ี ในเขตพระราชวังบวรสถานมงคล(วังหนา) ในกิจการทหารเรือในชวงสมัย
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวและกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ เปนกรมพระราชวังบวร
สถานมงคลในสมัยรัชกาลท่ี 4-5 โดยเฉพาะใชเปนอูตอเรือหลวงของฝายวังหนา(ภาพท่ี 144)

2.4.5.2ปนใหญและลูกกระสุน ปนใหญพบหนึ่งกระบอกและลูกกระสุน
กระจายอยูท่ัวไปจํานวน 12 ลูกโดยลักษณะของปนใหญประเภทบรรจุกระสุนทางปากกระบอก มี
ขนาดความยาวจากปากกระบอกถึงทายปนยาว 154 เซนติเมตร มีเสนผาศูนยกลางปากกระบอกปน
ดานนอกยาว 20 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางปากกระบอกปนดานในยาว 10.50 เซนติเมตรเสน
ผานศูนยกลางสวนทายปนยาว 31 เซนติเมตร (ภาพท่ี 145-146)

ลูกกระสุนปนมีขนาดและรูปตางๆ กันเชน กระสุนปนใหญแบบกลวงและกระสุนปนใหญแบบ
ตันปนใหญกระบอกนี้สันนิษฐานวานาจะเปนปนใหญท่ีมีอายุในชวงรัชกาลท่ี 1-5 เพราะเหตุวาปนใหญ
ยังคงเปนอาวุธท่ีสําคัญในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนโดยเฉพาะในชวงสมัยพระบาทสมเด็จพระปนเกลา
เจาอยูหัวและกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ เปนกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยรัชกาลท่ี 4
และรัชกาลท่ี 5 ตามลําดับ

2.4.5.3 เหรียญโลหะพบเหรียญทองแดง 1 เหรียญ ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 2.9 เซนติเมตร มีลวดลายลางๆดานหนึ่งเปนรูปตราพระราชลัญจกรมหามงกุฏ สวนอีก
ดานเปนรูปกงจักร สันนิษฐานวา นาจะเปนเหรียญในสมัยรัชกาลท่ี 4 ออกใชในระหวางป พ.ศ. 2408-
พ.ศ. 2411

5สุนิสา ม่ันคง. รายงานฉบับท่ี 1 การขุดแตงโบราณสถานภายในเขตพระราชวังบวร
สถานมงคล(วังหนา), มปท, 69.
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2.4.5.4 แกวพบเปนเศษภาชนะปริมาณไมมาก สวนใหญเปน
ขวด เนื้อแกวสีดําอมเขียว และยังมีแบบฝาจุกภาชนะแกวใสอีกดวย(ภาพท่ี 147-148)

2.4.5.8 ลูกกระสุนดินเผา พบจํานวน 1 ลูก ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 2.3 เซนติเมตร เนื้อดินแข็ง มีสีขาวนวล

โบราณวัตถุ โบราณสถานท่ีพบดังกลาว บงชี้ใหเห็นถึงชวงเวลาการใชประโยชนของพ้ืนท่ี
ดังกลาว วามีการใชงานตอเนื่องตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1
จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 และมีการเปลี่ยนแปลงการใช
งานไปจนกระท่ังปจจุบัน
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แผนผังท่ี 40 แผนท่ีการใชท่ีดินในสมัยรัชกาลท่ี 1
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แผนผั ง ท่ี 41 แผนผั งแนวอาคาร โบราณสถาน ท่ีพบจากการ ขุดแต ง ใน พ้ืน ท่ี โครงการ
อาคารธรรมศาสตร 60 ป ระยะท่ี 1 หอสมุดใตดิน
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แผนผังท่ี 42 แผนผังสมัยรัชกาลท่ี 1
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แผนผังท่ี 43 แผนผังสมัยรัชกาลท่ี 5
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ภาพท่ี 133 บริเวณหลุมขุดคนกอนทําการขุดคน

ภาพท่ี 134 แนวกําแพงเมืองสมัยรัชกาลท่ี 1
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ภาพท่ี 135 ฐานกําแพงพระนครสมัยรัชกาลท่ี 1

ภาพท่ี 136 แนวเสาเข็มไมท่ีปรากฏอยูของแนวกําแพงพ
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ภาพท่ี 137 แนวของอาคารโรงทหารราบท่ี 11 สมัยรัชกาลท่ี 5

ภาพท่ี 138 แนวกําแพงพระนครสมัยรัชกาลท่ี 1 ในปจจุบัน
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ภาพท่ี 139 แนวโบราณสถานท่ีสัณนิฐานวาเปนโรงทหารสมัยรัชกาลท่ี 5 บริเวณหนาอาคารเรียน
คณะรัฐศาสตร

ภาพท่ี 140 แนวโบราณสถานดานหนาอาคารคณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีไดรับการขุดแตงแลว
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ภาพท่ี 141 เศษภาชนะดินเผา (ประเภทเนื้อดิน) จากแหลงเตาพ้ืนเมือง

ภาพท่ี 142 เศษภาชนะดินเผา (ประเภทเนื้อแกรง)
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ภาพท่ี 143 เศษภาชนะดินเผาลายคราม สมัยราชวงศชิง พุทธศตวรรษท่ี 23-24 ท่ีไดจากการขุดคน

ภาพท่ี 144 ซากเรือโบราณท่ีพบจากการขุดแตง
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ภาพท่ี 145 ปนใหญท่ีไดจากการขุดแตง

ภาพท่ี 146 ลูกกระสุนปนใหญ (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 11 เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตร)
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ภาพท่ี 147 ชิ้นสวนเศษแกวสีดําอมเขียวท่ีไดจากการขุดคน

ภาพท่ี 148 ฝาจุกขวดแกวใสท่ีไดจากการขุดคน
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ภาพท่ี 149 ถนนสนามไชยปจจุบัน

3. พื้นท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย
โครงการนี้เปนโครงการกอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย ซึ่งจะเปนสถานีหนึ่งบนทาง

รถไฟฟา โดยพ้ืนท่ีโครงการนั้นเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเปนมาทางประวัติศาสตรอยางตอเนื่องยาวนาน และ
มีโบราณสถานท่ียังหลงเหลืออยูถึงปจจุบันมากมาย ตลอดแนวถนนสนามไชย ตั้งแตศาลหลักเมืองลง
มาทางทิศใต สิ้นสุดท่ีบริเวณปากคลองตลาด โดยพ้ืนท่ีโครงการนั้น มีความยาวประมาณ 300 เมตร
จากกรมการรักษาดินแดน จนถึงโรงเรียนราชินี โดยพ้ืนท่ีนี้ยังพบรองรอยความเจริญจากอดีตท้ังจาก
อาคารโบราณสถาน ซากอาคารท่ีอยูใตดิน ซึ่งควรไดรับการบูรณะใหคงสภาพและจัดการภูมิทัศนให
เหมาะสม และมีการบันทึกขอมูลท่ีสมบูรณ เพ่ือเปนมรดกสืบทอดตอคนรุนหลังตอไป

จากการศึกษาดานเอกสารประวัติศาสตรพบวามีปรากฏมาตั้งแตสมัยอยุธยา โดยมีบันทึก
ถึง ในรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชา มีการสั่งขุดคลองลัดแมน้ําเจาพระยาเปนทางตรง แตเดิมไหลเขา
คลองบางกอกนอยแลวออกคลองบางกอกใหญ จากนั้นก็มีการพบขอมูลของบริเวณนี้ตอมา เชนหัว
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เมือง “ธนบุรีศรีมหาสมุทร” หรือเมืองบางกอก จนในสมัยพระนารายณมหาราชท่ีมีการสรางปอมท่ี
เมืองบางกอกท้ังสองฝงแตภายหลังใหมีการรื้อปอมฝงตะวันออกลงบางสวน เหลือเพียงปอมฝง
ตะวันตกหรือก็คือปอมวิไชยเยนทรนั่นเอง ครั้นกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งท่ี 2 ไมไดรับผลกระทบมาก
นัก เนื่องจากอยูนอกเสนทางรบ ตอมาสมัยธนบุรี บริเวณนี้ไดกลายเปนราชธานีใหม ทําใหพ้ืนท่ีใน
โครงการนี้ เปนพ้ืนท่ีในเมืองหลวง สมัยกรุงธนบุรีนั่นเอง

เม่ือเขาสูสมัยรัตนโกสินทร เม่ือยายราชธานีมายังฝงตะวันออก แลวขยายเมืองออกไปให
กวางกวาเดิม มีโบราณสถานและสิ่งกอสรางมากมาย โดยพ้ืนท่ีในโครงการปจจุบันเปนท่ีตั้งของ
หนวยงานหลายหนวย แตละพ้ืนท่ีมีประวัติการใชพ้ืนท่ีในสมัยรัตนโกสินทรตอเนื่องยาวนาน ถนน
สนามไชยเปนถนนท่ีสรางเลียบกําแพงดานตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง แตเดิมเรียกวาถนนหนา
จักรวรรดิวังหลวง โดยแรกสรางนั้นไมไดสรางเพ่ือการคมนาคม แตเปนองคประกอบศักดิ์สิทธิ์ของเมือง
หลวง ใชในพระราชพิธีในสมัยรัชกาลท่ี 4 โปรดใหใชท่ีวางบริเวณนี้ฝกซอมทหารและสวนสนาม และ
โปรดใหสรางพลับพลาสําหรับพระราชทานสิ่งของท่ีระลึกแกพระบรมวงศานุวงศและขาราชบริพาร จึง
โปรดใหเปลี่ยนนามสถานท่ีนี้ใหมตามความเหมาะสมวา สนามไชย ถนนท่ีตัดผานบริเวณนี้จึงเรียกวา
ถนนสนามไชย(ภาพท่ี 149)

3.1 สภาพพื้นท่ีกอนการดําเนินงานทางโบราณคดี
พ้ืนท่ีบริเวณโครงการขุดคนและขุดตรวจทางโบราณคดี บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางสถานีรถไฟ

ใตดินสถานีสนามไชย ตั้งอยูบนถนนสนามไชย ชวงตั้งแตแยกตัดถนนพระพิพิธ ไปจนสุดถนนสนาม
ไชย บริเวณคลองคูเมืองเดิม (ดานปากคลองตลาดและโรงเรียนราชินี) สองขางทางถนนสนามไชย
ประกอบดวยพ้ืนท่ีหนวยงานราชการ 3 แหง ไดแก โรงเรียนวัดราชบพิธ  สถาบันเพ่ือการเรียนรู
แหงชาติ มิวเซียมสยาม สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง

บริเวณพ้ืนท่ีขุดคนและขุดตรวจทางโบราณคดีเปนพ้ืนท่ีทางเทาท้ัง 2 ฝงของถนน (ตาม
การวางตัวของ Diaphragm Wall) ปูดวยกระเบื้องซีเมนตของกรุงเทพมหานคร ปลูกตนไมใหญไวเปน
ระยะ พบรองรอยการวางระบบสาธารณูปโภคใตดินในหลายพ้ืนท่ี สวนบริเวณทางข้ึนลงในพ้ืนท่ี
สถาบันเพ่ือการเรียนรูแหงชาติ มิวเซียมสยาม พ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีโลงดานหนาอาคารหลักรูปตัว E มีถนน
วงกลมปูดวยหินทรายจัตุรัสขอบเปนรางน้ําซีเมนต ภายในและโดยรอบถนนวงกลมปลูกหญาและ
ตนไมใหญ และบริเวณทางข้ึนลงบริเวณ โรงเรียนวัดราชบพิธ เปนพ้ืนท่ีเก็บของและเรือนเพาะชํา มีตน
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ไทรขนาดใหญ และศาลของโรงเรียนซึ่งกอนการดําเนินงานไดรื้อยายศาลและตนไมไปยังบริเวณท่ี
เหมาะสม

พ้ืนท่ีโครงการฯ มีโบราณสถานสําคัญ 2 แหง คือ อาคารรูปตัว E บริเวณสถาบันเพ่ือการ
เรียนรูแหงชาติ มิวเซียมสยาม อาคารสถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง และวัดพระเชตุพนฯ6

3.2 ประวัติและความสําคัญของพื้นท่ีดําเนินงานทางโบราณคดี
พ้ืนท่ีตั้งโครงการขุดคนและขุดตรวจทางโบราณคดี บริเวณสถานท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟา

สถานีสนามไชย เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญมาตั้งแตสมัยอยุธยา รัตนโกสินทร จนถึงปจจุบัน เปน
ระยะเวลากวา 400 ป ใชเปนท่ีตั้งสถานท่ีสําคัญในแตละยุคสมัย เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไมหยุดนิ่ง

สมัยอยุธยา (พ.ศ. 2077-2310)
พ้ืนท่ีโครงการฯ ตั้งอยูในพ้ืนท่ีซึ่งเดิมเรียกกันวา “เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร” หรือ “เมือง

บางกอก” อันเปนเมืองหนาดานท่ีสําคัญเมืองหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา ปรากฏในเอกสารทาง
ประวัติศาสตรมาตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราช (พ.ศ.2077–2080) และในรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราช (พ.ศ.2199-2231) ไดมีการสรางปอมเมืองบางกอก หรือปอมวิไชยเยนทรข้ึนบริเวณ
สองฝงแมน้ําเจาพระยาบริเวณใกลพ้ืนท่ีโครงการฯ

จากการขุดคนทางโบราณคดีในพ้ืนท่ีโครงการฯ ไมพบรองรอยของปอมวิไชยเยนทร ฝง
ตะวันออกซึ่งอาจเปนเพราะตัวปอมถูกรื้อลงหลายครั้ง ตั้งแตสมัยสมเด็จพระราชา (พ.ศ.2231-2245)
และในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ยังคงปรากฏตัวปอมบางสวนในพ้ืนท่ี
การรื้อครั้งหลังอาจทําใหตัวปอมสูญหายไปยิ่งข้ึน

รองรอยชุมชนสมัยอยุธยาในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการฯ นั้น ไมพบโบราณสถานหรือ
โบราณวัตถุท่ีสามารถระบุไดชัดเจน เนื่องจากเครื่องถวยตาง ๆ นั้น แมจะมีการกําหนดอายุจากแหลง
เตาท่ีผลิตไดเกาไปถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 23 แตในสมัยโบราณเครื่องถวยมีระยะเวลาเดินทางจาก
แหลงผลิตมายังผูบริโภคใชเวลานาน  อีกท้ังยังเปนสิ่งของท่ีใชตอ ๆ กันมาไดเปนเวลานาน สามารถ

6 บริษัท นอรทเทิรนซัน(1935) จํากัด, โครงการขุดคนและขุดแตงทางโบราณคดี
บริเวณพื้นท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟาใตดินสถานีสนามไชย, รายงานผลการดําเนินงานทางโบราณคดี
เลม 1, (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.). 9.
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เคลื่อนยายเปลี่ยนเจาของได การพบเศษเครื่องถวยโดยไมพบรองรอยซึ่งเชื่อมโยงวัตถุนั้นกับพ้ืนท่ีท่ีพบ
จึงไมสามารถระบุไดวาโบราณวัตถุนั้นถูกใชในพ้ืนท่ีในชวงเวลาท่ีเครื่องถวยถูกกําหนดอายุ

สมัยธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325)
สภาพพ้ืนท่ีโดยรวมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการขุดคนและขุดตรวจทางโบราณคดี บริเวณพ้ืนท่ี

กอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย ในสมัยธนบุรี มีความสําคัญมากข้ึนกวาเม่ือครั้งสมัยอยุธยา เนื่องจาก
การยายราชธานีมายังเมืองธนบุรี บริเวณพ้ืนท่ีโครงการฯ เปนพ้ืนท่ีสวนหนึ่งของเมืองธนบุรี ท้ังนี้
สถานท่ีสําคัญในสมัยธนบุรี เชน พระบรมมหาราชวัง และวัดสําคัญตาง ๆ ตั้งอยูในเมืองธนบุรีฝง
ตะวันตก สวนเมืองธนบุรีฝงตะวันออกเปนท่ีอยูของไพรพล โดยเฉพาะไพลพลท่ีถูกเกณฑมาจากศึก
สงคราม

จากผลการดําเนินงานทางโบราณคดี ไมพบโบราณสถานหรือโบราณวัตถุท่ีสามารถระบุ
วาเปนสิ่งของในสมัยธนบุรีไดอยางชัดเจนเชนเดียวกับสมัยอยุธยา

สมัยรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325-ปจจุบัน)
สมัยรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาเมือง

หลวงข้ึนใหม ณ เมืองธนบุรี ฝงตะวันออก หรือกรุงเทพมหานคร โดยจุดศูนยกลางทางการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ ตั้งอยูบริเวณพระบรมมหาราชวัง

พ้ืนท่ีโครงการฯ ตั้งอยูใกลพระบรมมหาราชวัง หางลงมาทางทิศใตเพียง 1 กิโลเมตร ถือ
เปนพ้ืนท่ีสําคัญมากแหงหนึ่งตั้งแตสถาปนากรุงเทพมหานครจนถึงปจจุบัน โดยจากการดําเนินงานทาง
โบราณคดีพบหลักฐานท่ีสามารถยืนยันไดเปนอยางดี

หลักฐานทางโบราณคดี เม่ือประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตรดานเอกสาร บันทึก
พงศาวดาร แผนท่ี ภาพถายตาง ๆ แลว สามารถแบงระยะเวลาการใชพ้ืนท่ีบริเวณโครงการฯ ตาม
ลักษณะการใชงานเปน 3 ชวงสมัย ไดแก สมัยเปนท่ีตั้งของกลุมวังตาง ๆ สมัยเปนท่ีตั้งสถานท่ีราชการ
และสมัยปจจุบัน

1. สมัยเปนท่ีตั้งของกลุมวัง : พ.ศ.2325-2450
สมัยเปนท่ีตั้งของกลุมวังนั้น เปนชวงเวลาแรกเริ่มการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร โดยพ้ืนท่ี

บริเวณโครงการฯ ตั้งอยูทางทิศใตของพระบรมมหาราชวังเปนพ้ืนท่ีสําคัญแหงหนึ่ง ในชวงตนจึงถูกใช
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เปนท่ีตั้งของวังของพระเจาลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ท่ีออกวังและเปนวังมา
จนถึงราวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผูครองวังละแวกนี้ทยอยสิ้นพระชนม วัง
เหลานี้เริ่มวางลงจึงเริม่รวบรวมและเปลี่ยนพ้ืนท่ีวังเปนสถานท่ีราชการ

วังบริเวณพ้ืนท่ีโครงการฯ ประกอบดวยกลุมวัง 2 กลุม คือ กลุมวังทายวัดพระเชตุพน 5
วัง และกลุมวังถนนสนามไชย 3 วัง จากการดําเนินงานทางโบราณคดี พบรองรอยของวัง 2 วัง ไดแก
วังกรมหม่ืนอดิสรอุดมเดช และวังกรมหม่ืนประจักษศิลปาคม นอกจากนี้ยังพบรองรอยถนนสนามไชย
ซึ่งเปนถนนสายดั่งเดิมของกรุงเทพมหานคร สรางมาพรอมกับการสรางเมือง รวมถึงถนนราชินีซึ่งสราง
ราว พ.ศ.2415

วังกรมหม่ืนอดิสรอุดมเดช หรือวังทายวัดพระเชตุพน วังท่ี 1 เปนวังเหนือ สราง
พระราชทานกรมหม่ืนเชษฐาธิเบน เสด็จมาอยูจนสิ้นพระชนม ในรัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 5
พระราชทานเปนวังกรมหม่ืนอดิสรอุดมเดช และโปรดใหสรางตําหนักใหมพระราชทาน กรมหลวงอดิสร
ฯเสด็จอยูวังนี้จนถึงรัชกาลท่ี 6จึงยายวังไปสรางใหมริมแมน้ําท่ีถนนพระอาทิตย พระบาทสมเด็จฯ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวัจึงโปรดเกลาฯ ใหซื้อท่ีวังนี้สรางสถานสําหรับราชการ

แผนผังท่ี 44 แสดงตําแหนงวังเจานาย สรางในสมัยรัชกาลท่ี 3 บริเวณทายวัดพระเชตุพนฯ



286

วังนี้หันหนาออกถนนสนามไชย จากการขุดคนพบรองรอยของอาคารบริวารของวัง
ตั้งอยูทางทิศเหนือของทองพระโรง ลักษณะเปนเรือนไม พบรองรอยเสาไมและพ้ืนปูดวยอิฐเพียงชั้น
เดียว ไมสามารถบอกรูปแบบอาคารได และยังพบสวนฐานรากท่ีรวมสมัยกับตัววังบริเวณสวนท่ีเปน
ดานหนาวัง แตไมสามารถระบุการใชงานท่ีแนนอนได เนื่องจากพบเฉพาะสวนฐานราก สันนิษฐานวา
เปนสวนฐานรากของอาคารยาวกออิฐถือปูน ซึ่งใชเปนท้ังเรือนแถวและกําแพงวัง

บริเวณวังกรมหม่ืนประจักษศิลปาคม พบรองรอยอาคาร ซึ่งตําแหนงท่ีพบตรงกับ
ตําแหนงทองพระโรงของวัง แตในสมัยตอมาพ้ืนท่ีนี้ก็ถูกใชเปนอาคารของกรมพลาธิการทหารบก ฐาน
รากอาคารท่ีพบจึงนาจะเปนของทองพระโรง แตในสมัยตอมาไดสรางอาคารใหมข้ึนบนฐานรากเดิม
จึงไมทราบรูปแบบของทองพระโรง ท้ังนี้ ลักษณะทองพระโรงอาจมีรูปแบบเดียวกับทองพระโรงวัง
กรมขุนบดินทรไพศาล ซึ่งรวมสมัยกันและตั้งอยูตรงขามอีกดวย นอกจากนี้ยังพบสวนของอาคารยาว
ซึ่งเปนอาคารกออิฐถือปูนดานหนาวังขนานถนนสนามไชย ซึ่งคงใชเปนเรือนแถวและกําแพงวังอีกดวย
(แผนผังท่ี 44)

ภาพท่ี 150 รูปถายเกาบริเวณถนนสนามไชย
ท่ีมา : แผนท่ีชุมชนกรุงรัตนโกสินทร



287

ภาพท่ี 151 รูปถายบริเวณถนนสนามไชย

2. สมัยเปนท่ีตั้งสถานท่ีราชการ : พ.ศ.2450-2527
พ้ืนท่ีบริเวณโครงการฯ ในชวงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

เจาผูครองวังซึ่งเปนรุนพระเจาลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดสิ้นพระชนมลง
หลายพระองค ทําใหพ้ืนท่ีวังหลายวังวางลง พระเจาลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวท่ีทรงเจริญพระชันษาตองออกกรม ก็ไดรับพระราชทานท่ีตั้งวังหางจากพระบรมมหาราชวัง
ออกไปทางทิศตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนการขยายพ้ืนท่ีเขตเมืองโดยการเขาถือครองท่ีดิน
และพัฒนาท่ีดิน ทําใหความเจริญขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว พ้ืนท่ีโดยรอบพระบรมมหาราชวัง จึง
ถูกเปลี่ยนใหเปนสถานท่ีสําหรับงานราชการอยางเต็มตัว

สําหรับพ้ืนท่ีบริเวณโครงการฯ ในชวงเวลาปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ถึงตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีการรวบรวมพ้ืนท่ีวังท่ีวางลง
และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ยายวังบางวังเพ่ือใหไดพ้ืนท่ีขนาดใหญพอจะเปนพ้ืนท่ีตั้งของกระทรวง
ตาง ๆ ได ซึ่งหนวยงานราชการท่ียายเขามาในพ้ืนท่ีบริเวณนี้ไดแก กระทรวงพาณิชย โรงทหารมา กรม
พลาธิการทหารบก กระทรวงเกษตราธิการ สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง
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อาคารของหนวยงานตาง ๆ สมัยท่ีเปนท่ีตั้งสถานท่ีราชการสวนมากตัวอาคารหลักยังคง
อยูได ไดแก กระทรวงพาณิชย สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง จากการดําเนินงานทางโบราณคดี
พบรองรอยบางสวนของถนนวงกลมดานหนาอาคารกระทรวงพาณิชย

สวนโรงทหารมาและกรมพลาธิการทหารบก ซึ่งไดยายออกไปยังจังหวัดนนทบุรีราว พ.ศ.
2527 อาคารตาง ๆ ไดถูกรื้อลงแทนท่ีดวยอาคารสมัยปจจุบัน จนไมเหลืออาคารเดิมอยูเลย จากการ
ดําเนินงานทางโบราณคดีพบรองรอยของอาคารสํานักงานของกรมพลาธิการฯ ซึ่งสรางบนพ้ืนท่ีบริเวณ
ทองพระโรงเดิมของวังกรมหม่ืนประจักษศิลปาคม รวมถึงการปรับเปลี่ยนเรือนแถวเดิมของวังเพ่ือใช
งาน และในเวลาตอมาก็ไดรื้อเรือนแถวนี้ลง สรางเปนรั้วและแนวรางระบายน้ําข้ึนแทน นอกจากนี้ยัง
พบอาคารบริเวณท่ีเคยเปนท่ีตั้งของโรงทหารมาและทางเขาออกอีกดวย

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดเกิดระบบสาธารณูปโภคอยาง
ประเทศตะวันตกข้ึนในประเทศไทยหลายอยาง ปรากฏหลักฐานจากการขุดคน ไดแก การปรับปรุง
ถนนสนามไชย (ภาพท่ี 150) ใหมีความม่ันคงแข็งแรงมากข้ึน และสรางระบบรางระบายน้ําเสียข้ึนริม
ถนน ใหบานเมืองมีสุขอนามัยท่ีดีข้ึน การวางทอประปาไปยังอาคารบานเรือนเพ่ือใหประชาชนไดมีน้ํา
สะอาดอุปโภค บริโภคเพ่ือปองกันโรคระบาด

พ้ืนท่ีโครงการฯ ในสมัยปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนตน
มา ระบบสาธารณูปโภคไดถูกวางรากฐานมาเปนอยางดี และมีการพัฒนามาถึงปจจุบัน เม่ือมีการ
คนพบวัสดุใหม ๆ ในการกอสราง หรือเทคนิควิธีท่ีกาวหนาข้ึน ก็ไดมีการปรับเปลี่ยนมาเปนลําดับ
รวมถึงการขยับตําแหนงไปยังตําแหนงท่ีเหมาะสมตามยุคสมัย แตหลักการยังคงเดิม

3. สมัยปจจุบัน : พ.ศ.2527-ปจจุบัน
ปจจุบันกรุงเทพมหานครไดกลายเปนเมืองขนาดใหญ ประชากรหนาแนนและกระจายตัว

จากจุดศูนยกลางเดิมเม่ือคราวสถาปนากรุงเทพมหานครเม่ือสองรอยกวางปกอนไปมาก สถานท่ี
ราชการท่ีตองรองรับงานและพนักงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ทําใหมีการโยกยายจากท่ีเดิมท่ีคับแคบไปยัง
สถานท่ีใหม โดยมีการสรางศูนยราชการเพ่ือรองรับข้ึนท่ีจังหวัดนนทบุรี พ้ืนท่ีท่ีวางลงจึงถูกปรับเปลี่ยน
การใชประโยชนอีกครั้ง

บริเวณกระทรวงพาณิชย ไดถูกใชเปนพิพิธภัณฑเพ่ือการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย ใน
ความดูแลของสถาบันเพ่ือการเรียนรูแหงชาติ ในนาม “มิวเซียมสยาม” และยังคงรักษาอาคาร
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กระทรวงพาณิชย ซึ่งมีความสวยงามและมีคุณคา เพ่ือระลึกถึงความเจริญรุงเรืองในอดีตตั้งแตราว
พ.ศ.2549

บริเวณกรมพลาธิการทหารบก ไดเปลี่ยนเปนโรงเรียนราชบพิธ เพ่ือประโยชนทาง
การศึกษาของประชาชน สวนสถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง ยังคงใหบริการประชาชนในตําแหนงเดิม
พ้ืนท่ีโครงการขุดคนและขุดตรวจทางโบราณคดี บริเวณพ้ืนท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟา  สถานีสนามไชย
เปนพ้ืนท่ีประวัติศาสตรท่ีมีประวัติความเปนมาและมีความสําคัญมายาวนาน จากครั้งแรกท่ีปรากฏใน
พงศาวดารครั้งแรกสมัยอยุธยา มาจนถึงปจจุบันกวา 400 ป มีพัฒนาการของพ้ืนท่ีตั้งแตการเปนพ้ืนท่ี
เมืองหนาดาน เปนพ้ืนท่ีปริมณฑล จนกระท่ังกลายมาเปนพ้ืนท่ีใกลศูนยกลางการเมือง การปกครอง
ในสมัยสถาปนากรุงเทพมหานคร

เม่ือเปนสวนหนึ่งของเมืองหลวงแลว พ้ืนท่ีก็มีการพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง ถูกใชเปนท่ีตั้งวัง
เปนท่ีประทับและท่ีทรงงานของพระเจาลูกยาเธอหลายพระองค ซึ่งอุปถัมภงานชางหลายแขนง ผลิต
งานชางฝมือตาง ๆ เชน ชางมุก ทําใหเปนยานท่ีผูคนคึกคักยานหนึ่งในอดีต เนื่องจากเปนท่ีตั้งของวัง
ถึง 8 วัง ขาทาสบริวาร คงมีอยูจํานวนไมนอย เห็นไดจากแมพ้ืนท่ีจะถูกรบกวนไปมาก แตโบราณวัตถุ
ท่ีพบในดินก็ยังมีปริมาณไมนอย ถนนหนทางถูกสรางอยางดี เนื่องจากถนนสนามไชยจัดไดวาเปนถนน
สําคัญ เปนถนนเลียบกําแพงพระบรมมหาราชวัง ดานทิศตะวันออก มีริ้วขบวนตาง ๆ มากมาย แมใน
พระราชพิธีในปจจุบัน ก็ยังคงใชเสนทางถนนสนามไชยตามเดิม (ภาพท่ี 151)

เม่ือเจาผูครองวังสิ้นพระชนมลง พ้ืนท่ีวังก็ถูกรวบรวมและจัดตั้งขึ้นเปนที่ทําการตาง ๆ
ทําใหพ้ืนท่ีนี้ยังคงเปนยานท่ีคึกคักของเหลาขาราชการ พนักงานตางดังเดิม แตในชวงเวลานี้ไดเกิด
ระบบสาธารณูปโภคข้ึนหลายดาน ซึ่งนําชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนรองรับการขยายตัวของประชากร
และเปนรากฐานของระบบสาธารณูปโภคในปจจุบัน

ปจจุบันหนวยงานราชการตาง ๆ ยายออกไปยังพ้ืนท่ีท่ีกวางขวางข้ึน แตพ้ืนท่ีโครงการฯ
ก็ยังคงมีผูคนคึกคักตามเดิม เม่ือเปลี่ยนมาเปนพิพิธภัณฑ และโรงเรียน ในอนาคตพ้ืนท่ีบริเวณนี้ก็
จะตองมีการพัฒนาตอไปไมมีหยุดนิ่งดังท่ีเปนมาในอดีต คือจะเปนพ้ืนท่ีตั้งของสถานีรถไฟฟา สถานี
สนามไชย ซึ่ งจะทําใหยานนี้ยิ่ งคราคร่ํ าไปดวยผูคนท่ีมาเ ท่ียวชมพิพิธภัณฑ วัดวา รวมถึง
พระบรมมหาราชวัง รวมถึงทําใหเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธและโรงเรียนราชินีเดินทางไดสะดวก
ยิ่งข้ึน



290

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตไมมีใครคนใดคนหนึ่งกําหนดไดดั่งใจ จึงเปนหนาท่ีของเราทุก
คนท่ีจะรวมเรียนรูอดีต ศึกษาพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพ่ือนําบทเรียนท่ีไดไปพัฒนาการ
ดําเนินงานตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตใหไปในทางเปนประโยชนกับสวนรวม

สถานท่ีสําคัญบริเวณถนนสนามไชย
1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารมีประวัติการสรางตั้งแตสมัยอยุธยา

เดิมเรียกวา “วัดโพธาราม” หรือ “วัดโพธิ์” สมัยธนบุรีไดยกฐานะปนพระอารามหลวง ครั้นถึงสมัย
รัชกาลท่ี 1 ไดโปรดเกลาฯ พระราชทานนามใหมวา “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส” เปนวัดประจํา
รัชกาลท่ี 1 สมัยรัชกาลท่ี 3 วัดมีการบูรณปฏิสังขรณครั้งใหญ ใหจารึกสรรพตําราตางๆ ลงบนแผนหิน
ออน ประดิษฐานไวตามศาลารายตางๆ ในสมัยรัชกาลท่ี 4 โปรดใหแกสรอยนามวา “วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราชวรมหาวิหาร” โดยวัดพระเชตุพนถือวาเปนพระอารามหลวงสําคัญ ถือเปนพระราช
ประเพณีท่ีจะทรงบูรณะซอมแซมวัดนี้ทุกรัชกาล นอกจากนี้ยังเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแหงแรกของ
ไทย เพราะเปนแหลงรวบรวมความรูดานตางๆ ท้ังประวัติศาสตร วรรณกรรม และการแพทย

2. กรมการรักษาดินแดน เดิมเรียกวาสวนเจาเชตุ ตั้งโดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจา
ฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ ในสมัยตนรัตนโกสินทร เปนวังของพระเจาลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เม่ือไมมีผูครองวัง บริเวณนี้จึง
กลายเปนสวน ประดิษฐาน พระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง และศาลเจาพอเจตตคุปต อีกสวนหนึ่ง
เปนท่ีคุมขังนักโทษ ในสมัยรัชกาลท่ี 5 โปรดใหยายพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมืองและศาลเจาพอ
เจตตคุปตไปประดิษฐานท่ีศาลหลักเมือง ยายคุกไปท่ีถนนมหาไชย และโปรดฯใหสรางอาคารสําหรับ
มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค จากนั้นเม่ือพ.ศ. 2499 รัฐบาลไดยายกรมรักษาดินแดนจากบริเวณ
พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรมายังท่ีปจจุบัน แตยังคงเรียกพ้ืนท่ีบริเวณนี้วาสวนเจาเชตุจนปจจุบัน
(ภาพท่ี 152-154)
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ภาพท่ี 152 กรมการรักษาดินแดน

ภาพท่ี 153 บริเวณคุก (มหันตโทษ) ท่ีถนนมหาไชย
ท่ีมา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
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ภาพท่ี 154 หอกลองท่ีสวนเจาเชตุ หนาวัดพระเชตุพนฯ
ท่ีมา : แผนท่ีชุมชุนกรุงรัตนโกสินทร

3.คลองคูเมืองเดิม และสะพานเจริญรัช 31 คลองคูเมืองเดิมปรากฏหลักฐานในพระราช
พงศาวดารกรุงธนบุรี โดยเอาแบบอยางเมืองพิษณุโลก ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 1 โปรดใหขุดคูเมือง
ขยายพ้ืนท่ีเมืองไปทางทิศตะวันออก คลองคูเมืองเดิมจึงเปนเสนทางสัญจรของคนในพระนคร โดย
ราษฎรเรียกชื่อคลองตามสถานท่ีท่ีคลองผาน จนกระท่ังพ.ศ. 2525 รัฐบาลจึงมีประกาศแกไขชื่อคลอง
เปนคลองคูเมืองเดิม ตามหลักฐานประวัติศาสตร สวนสะพานเจริญรัช 31 เปนหนึ่งในสะพานชุดเจริญ
ท่ีข้ึนตนดวยคําวา “เจริญ” และตอทายดวย ตัวเลขบอกพระชนมายุในรัชกาลท่ี 6 ตั้งแต31-36 โดย
สรางตาม รัชกาลท่ี 5 ซึ่งโปรดใหสรางสะพานในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาทุกป โดยแตละสะพาน
จะมีพระปรมาภิไธยยอวา ว.ป.ร. โดยสะพานเจริญรัช 31 เปนสะพานขามคลองคูเมืองเดิม บริเวณ
ปากคลองตลาด (ภาพท่ี 155)
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ภาพท่ี 155 คลองคูเมืองเดิมในปจจุบัน

4.โรงเรียนราชินี ในบริเวณนี้ประกอบดวยท่ีดินหลายแปลง ท้ังปอมมหาฤกษท่ีสรางข้ึนใน
สมัยรัชกาลท่ี 1 และมีวังทางทิศเหนือ และทิศใตของปอม โดยมีเจาครองวังตั้งแตกาลท่ี 3 ถึงรัชกาล
ท่ี 5 อาคารสุนันทาลัย สรางในรัชกาลท่ี 5 เปนอนุสรณใหแดสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน ถูก
ใชประโยชนมาโดยตลอด จนพ.ศ. 2449 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ขอยายโรงเรียนราชินี
มาท่ีบริเวณนี้ ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ทรง พระราชทานท่ีดินตรงปอมมหาฤกษใหโรงเรียน ทางโรงเรียนจึง
จัดการรื้อปอมออก

5.โรงเรียนวัดราชบพิธ เดิมเคยเปนท่ีตั้งวังสมัยรัชกาลท่ี 2 โดยมีหลายวัง เชนวังถนน
สนามไชยวังท่ี 1 วังถนนสนามไชย วังใต วังถนนสนามไชย วังท่ี 3 วังถนนสะพานหัวจระเข เปนตน ใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 มีการจัดทําแผนผังแสดงพ้ืนท่ีในเขตพระนครปรากฏชื่อไดแก วังของกรมหลวงศักดา
พิศาล กรมหม่ืนเชนทรบดินทร พระองคเจาประดิษฐวรการ กรมหม่ืนประจักษศิลปาการ ในชวงปลาย
รัชกาลท่ี 5 ถึงตนรัชกาลท่ี 6 มีแผนท่ีจัดทําโดยหาง Robert Lenz & Co. แสดงใหเห็นวาบริเวณนี้
เปนพ้ืนท่ีของกรมทหารมา พ้ืนท่ีโรงเรียนราชบพิธในปจจุบันเคยเปนท่ีตั้งของคลังยกกระบัตรกรม
พลาธิการทหารบก กอยายไปยังถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรีในพ.ศ. 2524 นอกจากนี้ยังมีกรม
วิทยาศาสตร ก็เคยใชพ้ืนท่ีสวนหนาของโรงเรียนราชบพิธเปนท่ีตั้ง เม่ือยายไปสังกัดกระทรวงพาณิชย
จึงยายไปบริเวณมิวเซียมสยามในปจจุบัน สวนตัวโรงเรียนวัดราชบพิธนั้น จัดตั้งข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5
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ราวพ.ศ.2428 มีการจัดการศึกษาเรื่อยมา แตวาพ้ืนท่ีคับแคบ จึงไดจัดหาท่ีดินเพ่ือจัดตั้งเปนสถานท่ีตั้ง
โรงเรียนแหงใหม โดยขอพ้ืนท่ีโดยรอบอยูเรื่อย จนมีขนาดดังปจจุบัน

6.มิวเซียมสยาม เดิมเคยเปนวังทายวัดพระเชตุพนฯ เปนกลุมวัง 5 วัง เม่ือถึงสมัยรัชกาล
ท่ี 6 วังสวนหนึ่งถูกกําหนดเปนพ้ืนท่ีราชการของกระทรวงพาณิชย จากนั้น พ.ศ. 2464 รัชกาลท่ี 6 โปรด
ใหสรางตึกกระทรวงพาณิชย (ปจจุบัน)ข้ึน โดยมีสถาปนิกมาริโอ ตามาญโญ ออกแบบรวมกับวิศวกร
กอลโล สปนโญและสถาปนิกวาเดรลลิ

7.สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง  ในบริเวณนี้กอนมีการสรางอาคาร ก็เปนกลุมวังทาย
วัดพระเชตุพนฯ เชนกัน อยูบริเวณมิวเซียมสยาม 4 วัง อยูบริเวณนี้ 1 วัง สวนสถานีตํารวจพระราชวัง
แตเดิมอยูในตลาดทาเตียนชื่อโรงพักทาเตียน เม่ือสมัยรัชกาลท่ี 6 จึงโปรดใหยายมาอยูท่ีวังในบริเวณนี้
โดยรวมสองโรงพักเขาดวยกันคือ  โรงพักทาเตียนกับโรงพักพาหุรัด พอมาถึงปพ.ศ. 2518 ก็ไดมีการ
กอสรางท่ีพักขาราชการเพ่ิมภายในบริเวณนี้
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แผนผังท่ี 45 แผนผังแสดงพ้ืนท่ีหลุมขุดคนและขุดตรวจโครงการขุดคนและขุดตรวจทางโบราณคดี
พ้ืนท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟา สถานีสนามไชย
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3.3 การขุดคนและขุดตรวจทางโบราณคดีพื้นท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย
โครงการขุดคนและขุดตรวจทางโบราณคดีพ้ืนท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย ไดแบง

พ้ืนท่ีในการขุดคนและขุดตรวจทางโบราณคดีออกเปนพ้ืนท่ี 5 Zone7ดังนี้ (แผนผังท่ี 45)
1.พ้ืนท่ี Zone 1: บริเวณทางเทาดานสถาบันพิพิธภัณฑเพ่ือการเรียนรูมิวเซียมสยาม
โครงการขุดคนและขุดตรวจทางโบราณคดีพ้ืนท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย พ้ืนท่ี

Zone: 1บริเวณทางเทาดานสถาบันพิพิธภัณฑเพ่ือการเรียนรูมิวเซียมสยาม พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต
บริเวณทิศเหนือของพ้ืนท่ีโครงการฯ แยกถนนสนามไชยตัดถนนพระพิพิธ บริเวณทางเทาดานหนาวัด
พระเขตุพนฯ(เขตสังฆาวาส) ไปดานทิศใตจนถึงสุดถนนสนามไชย บริเวณทางเทาดานสถานีตํารวจ
นครบาลพระราชวัง

พ้ืนท่ีขุดคนและขุดตรวจ Zone 1: แบงออกเปน 2 ชวง ไดแก
Zone 1/1: บริเวณทางเทาดานหนาวัดพระเขตุพนฯ (เขตสังฆาวาส)
Zone 1/2: บริเวณทางเทาดานสถาบันพิพิธภัณฑเพ่ือการเรียนรูมิวเซียมสยาม และ

สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง
การดําเนินงานทางโบราณคดี ระบบ Grid System จํานวน 27 หลุมขุดคน (TP.1-

TP.27)
2.พ้ืนท่ี Zone 2 : บริเวณทางเทาฝงโรงเรียนวัดราชบพิธ
โครงการขุดคนและขุดตรวจทางโบราณคดีพ้ืนท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย พ้ืนท่ี

Zone: 2 บริเวณทางเทาฝงโรงเรียนวัดราชบพิธ ท้ังนี้พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแตบริเวณทิศเหนือของ
พ้ืนท่ีโครงการฯ แยกถนนสนามไชยตัดถนนพระพิพิธบริเวณทางเทาดานหนาโรงเรียนวัดราชบพิธไป
ดานทิศใตจนถึงสดุถนนสนามไชย บริเวณถนนราชินี

พ้ืนท่ีขุดคนและขุดตรวจ Zone 2: แบงออกเปน 3 ชวง ไดแก
Zone 2/1: บริเวณทางเทาดานหนาโรงเรียนวัดราชบพิธจากบริเวณมุมถนนพระพิพิธ ถึง

บริเวณทางเขา-ออก โรงเรียนวัดราชบพิธ
Zone 2/2: บริเวณทางเทาดานหนาโรงเรียนวัดราชบพิธจากบริเวณทางเขา-ออก

โรงเรียนวัดราชบพิธ บริเวณอูรถประจําทางสาย 12 (ปจจุบันรื้อแลว)
Zone 2/3: บริเวณทางเทาดานหนาโรงเรียนวัดราชบพิธ บริเวณอูรถประจําทางสาย 12

ถึงบริเวณถนนราชินี
การดําเนินงานทางโบราณคดี ระบบ Trench จํานวน 28 Trench (T.1-T.28) และ

ระบบ Grid System จํานวน 11 หลุมขุดคน (TP.29-TP.39)

7เรื่องเดียวกัน, 37.
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3.พ้ืนท่ี Zone 3: บริเวณพ้ืนท่ีภายในรั้วโรงเรียนวัดราชบพิธ
โครงการขุดคนและขุดตรวจทางโบราณคดีพ้ืนท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย พ้ืนท่ี

Zone: 3 บริเวณพ้ืนท่ีภายในรั้วโรงเรียนวัดราชบพิธ ท้ังนี้พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแตบริเวณทิศเหนือ
ของพ้ืนท่ีโครงการฯ แยกถนนสนามไชยตัดถนนพระพิพิธ พ้ืนท่ีภายในรั้วโรงเรียนวัดราชบพิธไปดาน
ทิศใตจนถึงสุดถนนสนามไชย บริเวณสุดรั้วโรงเรียนราชบพิพิธ ดานถนนราชินี

พ้ืนท่ีขุดคนและขุดตรวจ Zone 3 : แบงออกเปน 3 ชวง ไดแก
Zone 3/1: บริเวณพ้ืนท่ีภายในรั้วโรงเรียนวัดราชบพิธจากบริเวณมุมถนนพระพิพิธ ถึง

บริเวณทางเขา-ออก โรงเรียนวัดราชบพิธ
Zone 3/2: บริเวณทางเทาดานหนาโรงเรียนวัดราชบพิธจากบริเวณทางเขา-ออก

โรงเรียนวัดราชบพิธ บริเวณอูรถประจําทางสาย 12 (ปจจุบันรื้อแลว)
Zone 3/3: บริเวณพ้ืนท่ีภายในรั้วโรงเรียนวัดราชบพิธจากบริเวณตนไทร(ปจจุบันทําการ

ลอมยายตนไทรแลว) ถึงบริเวณสุดรั้วโรงเรียนวัดราชบพิธ ดานทิศใตบริเวณถนนราชินี
การดําเนินงานทางโบราณคดี ระบบ Trench และระบบ Grid System จํานวน 19 หลุม

4.พ้ืนท่ี Zone 4 : ริมคลองคูเมืองเดิม บริเวณถนนราชนิี
โครงการขุดคนและขุดตรวจทางโบราณคดีพ้ืนท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย พ้ืนท่ี

Zone: 4 ริมคลองคูเมืองเดิม บริเวณถนนราชินี ดานโรงเรียนวัดราชบพิธ และ บริเวณถนนราชินี ดาน
โรงเรียนราชินี

พ้ืนท่ีขุดคนและขุดตรวจ Zone 4: แบงออกเปน 2 ชวง ไดแก
Zone 4/1: ริมคลองคูเมืองเดิม บริเวณถนนราชินี ดานโรงเรียนวัดราชบพิธ
Zone 4/2: ริมคลองคูเมืองเดิม บริเวณถนนราชินี ดานโรงเรียนราชินี

การดําเนินงานทางโบราณคดี ใชระบบ Grid System จํานวน 13 หลุม

5 . พ้ื น ท่ี Zone 5: บ ริ เ ว ณ ท า ง เ ท า ด า น ส ถ า บั น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย น รู
(Museum Siam)

โครงการขุดคนทางโบราณคดีบริเวณทางข้ึนลงสถานีรถไฟฟา สถานีสนามไชย ทางข้ึน
บริเวณดานหนาอาคารพิพิธภัณฑเพ่ือการเรียนรูแหงชาติ(Museum Siam) ทําการขุดคนทาง
โบราณคดีระบบ Trench Systemทําการขุดคนทางโบราณคดี ในพ้ืนท่ีท่ียังไมไดเคยมีการขุดคน
บริเวณริมรั้ว (ดานใน) ดานทิศเหนือ(ถนนเศรษฐการ) และดานทิศตะวันออก(ถนนสนามไชย) โดยแบง
พ้ืนท่ีเปน Trench ขนานรั้วท้ังสองดาน จํานวน 2 Trench แบงพ้ืนท่ีในแตละ Trench เปน Grid
ยอยตามชองรั้วของพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติโดยเรียกตามชื่ออักษรโรมัน
พ้ืนท่ีขุดคนและขุดตรวจ Zone 5: แบงออกเปน 2 Trench ไดแก
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Trench 1: พ้ืนท่ีติดรั้วพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ดานทิศตะวันตก-ตะวันออก ขนาน
แนวถนนเศรษฐการแบงเปน 2 Trench คือ Trench 1ABC และ Trench 1FGH

Trench 2 : พ้ืนท่ีติดรั้วพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ ดานทิศเหนือ-ใต ขนานแนวถนน
สนามไชย แบงเปน 2 Grid คือ Trench 2ABC และ Trench 2 FGH

จากการขุดหลุมทดสอบ(test pit) สามารถแบงชั้นดินได 4 คือ
ชั้นท่ี 1 เปนชั้นทรายถม หนาประมาณ 30 เซนติเมตร ตั้งแตระดับประมาณ +10 -20

cm.DT.
ชั้นท่ี 2 เปนชั้นดินถมใตชั้นทราย หนาประมาณ 50 เซนติเมตร ตั้งแตระดับประมาณ

20-70 cm.DT.
ชั้นท่ี 3 เปนชั้นดินถมแนวอิฐ และโบราณสถาน หนาประมาณ 30 เซนติเมตร ตั้งแต

ระดับประมาณ 70-100 cm.DT.
ชั้นท่ึ 4 เปนชั้นดินธรรมชาติ ไมมีกิจกรรมของมนุษยรบกวน เริ่มพบตั้งแตระดับประมาณ

100 cm.DT.
เม่ือตรวจสอบชั้นดินท้ังหมด จึงไดเปลี่ยนวิธีการขุดคนจากวิธีขุดคนตามระดับชั้นดิน

สมมุติ เปนขุดคนโดยขุดลอกตามการทับถมของชั้นดิน(stripping method)
Layer 2 (20-70 cm.DT.) เปนชั้นดินถมใตชั้นทราย ปนเศษอิฐหัก เศษวัสดุในงาน

กอสรางและขยะ เชน พลาสติก ขวดแกว เศษเหล็ก โบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน
เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง และเศษกระเบื้องมุงหลังคา

Layer 3 (70-100 cm.DT) ชั้นดินถมแนวอิฐและโบราณสถาน ดินเปนสีน้ําตาลดําปน
เศษอิฐหัก กากปูนหินขนาดใหญ ผนังดานทิศใตของหลุมพบ แนวอิฐกองไมเปนระเบียบ บริเวณ T-1B
พบแนวอิฐปูพ้ืนออกจากผนังหลุมดานทิศใต และพบบอคอนกรีตสมัยปจจุบัน โบราณวัตถุประเภท
เศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง เบาหลอม ชิ้นสวนหัวตุกตา เปลือกหอยแครง
เศษหอยมุก และเศษกระเบื้องมุงหลังคา

3.4 โบราณวัตถุท่ีพบ
3.4.1 โบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะ

3.4.1.1 โบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน(earthenware)

ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดิน(earthenware)เปนสวนผสมของดินกับพวก
หินฟนมา พวกควอทชและดินเหนียวหรืออาจใชดินเหนียวอยางเดียว การผสมดินอ่ืนหรือสวนผสมอ่ืน
ลงไปดวยทําใหสามารถชวยในการปนข้ึนรูปไดงายข้ึน แลวเผาในอุณหภูมิระหวาง 1,000-2,000 องศา
เซสเซียส ภาชนะแบบเนื้อดินเปนภาชนะท่ีมีเนื้อหนาละเอียด แนน มีความพรุนสูง สามารถดูดซึมน้ํา
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ได เวลาจับจะรูสึกหนึบมือ เพราะเนื้อดินยังหลอมไมติดกันสนิท โดยมีการใชเครื่องปนดินเผาประเภท
เนื้อดินมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร เรื่อยมาจนสมัยปจจุบัน ภาชนะดินเผาเนื้อดินสมัย
ประวัติศาสตรซึ่งทําเปนภาชนะ ไดแก หมอขาว หมอแกง หมอทะนนคนโท คนฑี น้ําตน เปนตน

ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดินนั้นสวนใหญแลวจะเปนภาชนะท่ีผลิตข้ึนเอง
ในทองท่ีนั้นๆ มีการใชดินในพ้ืนท่ีและมีการเตรียมดินท่ีไมมีความยุงยากหรือซับซอนแตอยางใด มีเนื้อ
สีสม มีอุณหภูมิในการเผาไมมากนัก ไมจําเปนตองใชเตาขนาดใหญก็สามารถเผาไดภาชนะอยาง
สมบูรณ นอกจากนั้นยังสามารถทําการเผากลางแจงไดดวย เมือทําการเผาออกมาจะไดสีเนื้อออกสี
แดง น้ําตาล ครีม เทา สีตางๆ ท่ีเกิดชึ้นเหลานี้ข้ึนอยูกับปจจัยและบริบทหลายๆดาน คือ วัตถุดิบท่ีใช
ในการผลิตและลักษณะและอุณหภูมิระหวางการเผา

ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดินท่ีพบจากการขุดคนทางโบราณคดี มีลักษณะ
ของสีท่ีปรากฏ คือ สีสม สีเทา สีสมน้ําตาล สีสมเทา และสีสมแดง โดยพบท้ังภาชนะดินเผาแบบเต็ม
ใบและเศษภาชนะดินเผาท่ีแตกหักเสียหาย โดยพบท้ังสวนของปาก คอ ไหล ลําตัว ฝาและกนภาชนะ

จากภาพลายเสนของแบบกน จํานวน 9 รูปแบบ และภาพลายเสนของแบบ
ปากจํานวน 23 รูปแบบ ทําใหสันนิษฐานรูปแบบของภาชนะดินเผาประเภทเนื้อดิน ไดแก หมอ หมอ
กนกลม หมอมีฝาหมอตมยา หมอปากผาย หมอมีเชิง ชาม ชามใหญ กระปุก ถวย ฝา หูภาชนะ ครก
ไห อาง กระถาง พาน โอง ประทีป ตุม และแจกันทรงกระบอก(ภาพท่ี 156-163)

ภาพท่ี 156 ภาชนะประเภทหมอตาล ลายประทับบริเวณไหล
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ภาพท่ี 157 ตัวอยางภาชนะประเภทฝา

ภาพท่ี 158 ภาชนะประเภทครก
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ภาพท่ี 159 ภาชนะประเภทตะครัน / ประทีป

ภาพท่ี 160 ภาพลายเสน แสดงลวดลายจากการกดประทับ ลายเชือกทาบ ลายขูดขีด
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ภาพท่ี 161 ภาชนะดินเผา ทรงหมอ มีการกดประทับลายเชือกทาบ ลายสาน และลายใบไม

ภาพท่ี 162 ภาชนะดินเผา ทรงหมอ มีการกดประทับลายเชือกทาบ ลายสาน และลายใบไม



303

ภาพท่ี 163 ภาชนะดินเผา ทรงหมอ มีการกดประทับลายเชือกทาบ ลายสาน และลายใบไม

3.4.1.2 โบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง (Stoneware)
เครื่องปนดินเผาเนื้อแกรง (Stoneware)เปนเครื่องปนดินเผาท่ีมีสวนผสม

ของหินและเศษภาชนะดินเผาบดแทนหิน (Grog) แลวเผาดวนอุณหภูมิเกินกวา 1,200-1,300 องศา
เซียลเซส  จนเนื้อภาชนะสุกตัวแรธาตุตางๆ หลอมเชื่อมติดกัน มีความพรุนนอย ทนทานตอการรั่วซึม
ไดดีกวาภาชนะดนิเผาประเภทเนื้อดิน (Earthenware)ถาการเผารอนจัดบางครั้งดูท่ีผิวภาชนะจะเห็น
วาเนื้อหลอมละลายเยิ้มติดกันจนคลายกับเคลือบ

ภาชนะดินเผาเนื้อแกรง ท่ีพบจากการขุดคนทางโบราณคดี พบท้ังภาชนะ
ดินเผาแบบเต็มใบและเศษภาชนะดินเผาท่ีแตกหักเสียหาย โดยพบท้ังสวนของปาก คอ ไหล ลําตัว
และกนของภาชนะ

จากภาพลายเสนของแบบกน จํานวน 24 รูปแบบ และภาพลายเสนของ
แบบปากจํานวน 33 รูปแบบ ทําสันนิษฐานเบื้องตนถึงรูปแบบของภาชนะดินเผาประเภทเนื้อแกรง
ไดแก ชาม ชามปากตรง ชามกนตื้น ชามอาง ชามใหญ พาน ไห ไหเล็ก โถ โถปากตรง กระโถน กาน้ํา
ชา จอก จอกน้ําชา ขวด กระปุก กระปุกมีฝา กระปุกมีหู  ตลับ ถวย ถวยเล็ก แจกัน แจกันมีหู แจกัน
คอสั้น แจกันทรงกระบอก แจกันแบบขวด ชอน ตุม อาง บัว จาน อางหูจับ เชิงเทียน หมอ หมอตม
ยามีดามจับและแกวมีหู

ซึ่งแมจะเปนภาชนะดินเผาประเภทเนื้อแกรง เชนเดียวกัน แตคอนขางมี
ความหลากหลายของเนื้อดินมากกวาประเภทภาชนะดินเผาเนื้อดิน โดยมีท้ังแบบเคลือบใส (การฉาบ
ผิวภาชนะมีลักษณะโปรงใส แข็งแกรงสามารถทนตอกรดและดางได) และแบบเคลือบแบบทึบ ซึ่งเปน
การเคลือบท่ีตองการปดบังเนื้อดินของภาชน (ภาพท่ี 164-168)
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ภาพท่ี 164ไห – เคลือบทึบดวยสีน้ําตาลดานนอกและดานใน

ภาพท่ี 165 ภาพซาย : กระปุก เคลือบสีน้ําตาลดานนอกและดานใน
ภาพขวา : เศษภาชนะดินเผาเคลือบสีน้ําตาลและสีเหลืองดานนอก เคลือบสีเขียวดานใน

ภาพท่ี 166 กระปุก เคลือบสีเขียวดานนอก เคลือบสีน้ําตาลดานใน
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ภาพท่ี 167 ฝา-เคลือบสีน้ําตาลดานนอก

ภาพท่ี 168 ไหอาง- เคลือบทึบสีเขียวดานนอก

ภาพท่ี 169 ภาพซาย : เศษภาชนะเคลือบสีเขียวใสดานนอก
ภาพขวา : เศษภาชนะเคลือบสีเขียวใสท่ีดานนอก มีการเขียนสีเขียวบนเคลือบ
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ภาพท่ี 170 เศษภาชนะตกแตงผิวดวยลายอักษรสันสกฤต “โอม”

ภาพท่ี 171 ชามเคลือบใส เขียนลายชวนสี่

ภาพท่ี 172 ภาพซาย : ชามเคลือบใส เขียนลายไขปลาท่ีขอบดานนอก
ภาพขวา : ชามเคลือบใส เขียนลายเห็ดหลินจือและผลทอในชองกระจก
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ภาพท่ี 173 ภาพซาย : ภาชนะเคลือบใส เขียนลายเทพนมกานขด
ภาพขวา : ชามเคลือบใส เขียนลายโซวสลับกระถางธูปกํายาน

ภาพท่ี 174 ฝาภาชนะเขียนลายดอกไมกานขด จากมณฑลเซี่ยงไฮ

ภาพท่ี 175 ชอนเคลือบใส เขียนลายทิวทัศนและคนตกปลา
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ภาพท่ี 176 ภาพซาย : ชิ้นสวนฝา เขียนสีเคลือบดานนอก สีน้ําตาล เหลืองและเขียว
ภาพขวา : พานสีบนเคลือบท้ังดานนอกและดานใน สีแดง เหลือง และเขียว
ลายพันธุ พฤกษา

ภาพท่ี 177 ภาพซาย : เศษภาชนะดินเผา เขียนสีบนเคลือบดานนอก สีแดง เหลืองและ
เขียวลายพันธุพฤกษา
ภาพขวา : ชาม เขียนสีบนเคลือบท้ังดานนอก สีแดง สีเขียว ลายกลีบบัว

3.4.1.3 โบราณวัตถุประเภทเศษภาชนะดินเผาเนื้อกระเบ้ือง
(Porcelain)

เครื่องปนดินเผาเนื้อกระเบื้อง(Porcelain)เปนเครื่องถวยท่ีตองเตรียมดิน
ข้ึนเปนพิเศษ เนื้อดินเม่ือเผาสุกตัวจะมีสีขาว และโปรงแสง โดยเผาในอุณหภูมิ ตั้งแต 1,250 องศา
เซสเซียส ข้ึนไป สวนผสมของเนื้อดินประกอบดวยหินควอตซ(หินฟนมา) ดินเกาลิน ดินเหนียวขาว
(ball clay)และวัตถุอ่ืนๆ อีกตามสัดสวนท่ีเหมาะสม เม่ือนําไปเผาไฟแลวเนื้อดินละเอียด แข็งแกรง
และเนื้อบาง

ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อกระเบื้องท่ีพบจากการขุดคนทางโบราณคดี พบ
เพียงเศษภาชนะดินเผาท่ีแตกหักเสียหาย โดยพบท้ังสวนของปาก  ลําตัว และกนของภาชนะซึ่งจาก
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ภาพลายเสนของแบบกนจํานวน 7 รูปแบบ และภาพลายเสนของแบบปาก  จํานวน 8 รูปแบบ ท่ี
สันนิษฐานเบื้องตนถึงรูปแบบของภาชนะดินเผาประเภทเนื้อกระเบื้อง ไดแก ชาม ถวย ถวยเล็ก ฝา
และจอก

สําหรับการตกแตงนั้น พบวาภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง คอนขางมีเทคนิค
การตกแตงหลายลักษณะ ไดแก การเคลือบในไมมีการตกแตงลวดลาย เพ่ือแสดงความละเอียด บาง
ขาว และใสของเนื้อภาชนะ การเขียนสีน้ําเงินไดเคลือบ เขียนลวดลายมงคลตางๆ การเขียนสีบน
เคลือบ มักใชสีแดง เขียว ทองและฟา และการพิมพลายไดเคลือบ ดวยลายมงคลตางๆ (ภาพท่ี 169-
190)

ภาพท่ี 178 ภาพซาย : จาน เขียนสีบนเคลือบดานใน สีเขียว เหลืองและแดง
ภาพขวา : ชอนเขียนสีบนเคลือบดานใน สีเขียวและแดง ลายพันธุพฤกษา

ภาพท่ี 179 ชิ้นสวนภาชนะมีลายขลิบทองอยูดานนอก
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ภาพท่ี 180 จานเขียนสีบนเคลือบดานใน สีแดง สีเขียว

ภาพท่ี 181 พาน เขียนสีบนเคลือบท้ังดานนอกและดานใน สีแดง เหลืองและเขียนลายกลีบบัว
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ภาพท่ี 182 ชามเขียนสีบนเคลือบท้ังดานนอกและดานใน สีแดง เขียว เหลืองและสีขาว
เขียนลายไทย

ภาพท่ี 183 ฝาพิมพลาย อักษรมงคล
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ภาพท่ี 184 ชิ้นสวนภาชนะพิมพลายมกร

ภาพท่ี 185 ชิ้นสวนภาชนะพิมพลายอักษรจีนและกระถางธูป

ภาพท่ี 186 จานพิมพลายสีน้ําเงิน ลายวิถีชีวิต และทิวทัศน ดานหลังมีตรื “DAMASCUS”,
“R.COHRAN & Co”
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ภาพท่ี 187 ภาพซาย : จานพิมพลายสีแดง, เปนลายดอกไม
ภาพขวา : จานพิมพลายสีน้ําตาล, เปนลายดอกไม

ภาพท่ี 188 ชามพิมพชามสีแดง ท่ีขอบชามพิมพเปนลายตารางหมากรุก ท่ีกนชามพิมพเปนลายชาง



314

ภาพท่ี 189 เศษภาชนะเนื้อกระเบื้อง พิมพลายทิวทัศนสีน้ําเงินใตเคลือบ

ภาพท่ี 190 เศษภาชนะเนื้อกระเบื้องพิมพลายดอกไมใตเคลือบ
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3.4.2 โบราณวัตถุประเภทภาชนะเต็มใบ
นอกจากเศษภาชนะดินเผาท่ีมีการคนพบเปนจํานวนมากแลวนั้น ยังพบวามีภาชนะดิน

เผาท่ีมีลักษณะเต็มใบจากการดําเนินการขุดคนดังกลาวดวย โดยพบในกลุมของภาชนะดินเผาประเภท
เนื้อดิน และภาชนะดินเผา ประเภทเนื้อกระเบื้อง

ซึ่งรูปแบบของภาชนะดินเผาแบบเต็มใบ ประเภทเนื้อดิน(Earthenware) ท่ีพบนั้น
สามารถจําแนกประเภทของภาชนะ ไดดังตอไปนี้ ครก หมอ และกระโถน(ภาพท่ี 191-192) และ
รูปแบบของภาชนะดินเผา แบบเต็มใบ ประเภทเนื้อดินแกรง (Stoneware) ท่ีพบนั้น สามารถจําแนก
ประเภทของภาชนะ ไดดังตอไปนี้ พาน ชาม ถวย จอก จาน ชามเล็ก ฝา แจกันทรงกระบอก แกว
กระปุก โถ และขวด (ภาพท่ี 193)

ภาพท่ี 191 ภาพกระโถนเนื้อดิน

ภาพท่ี 192 ภาพหมอทะนนเนื้อดิน
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ภาพท่ี 193 ภาพซาย : จานเนื้อแกรงเขียนลายสีน้ําเงิน, ภาพขวา : กระโถนลายคราม

3.4.3 โบราณวัตถุประเภทสวนประกอบสถาปตยกรรม
หมายถึง โบราณวัตถุท่ีใชเปนองคประกอบภายในหรือภายนอกอาคาร เปนโครงสราง

สวนตางๆ ของอาคารหรือเปนสวนประดับตกแตงอาคาร โดยสามารถจําแนกออกเปนประเภทตางๆ
ไดดังนี้

อิฐ อิฐทําจากดินแลวนําไปเผาไฟ ใชเปนโครงสรางหลักของสถาปตยกรรม ถือเปนวัสดุ
หลักท่ีใชในการกอสรางสิ่งกอสรางท่ีพบจากการขุดคน อิฐท่ีพบเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามีหลายขนาด
แตกตางกันออกไปตามหนาท่ีการใชงาน นอกจากนี้ยังพบอิฐรูปวงกลมดวย ขนาดประมาณ 12x24x5
เซนติเมตร ±2 เซนติเมตร

กระเบ้ืองมุงหลังคา ถือเปนวัสดุท่ีใชวางหรือมุงบนหลังคาเพ่ือปองกันไมใหน้ําไหลจาก
โครงสรางหลังคา ไปสูพ้ืนท่ีใตหลังคา และทําหนาท่ีปองกันแสงแดด รวมไปถึงปองกันความรอนท่ีจะ
เขาสูตัวอาคารอีกดวย การขุดคนครั้งนี้พบท้ังกระเบื้องมุงหลังคา แบบเนื้อดินธรรมดา และแบบเนื้อ
กระเบื้องท่ีมีการเคลือบสีเขียวและสีเหลืองดานนอก แตไมสามารถระบุประเภทได โดยในสวนของ
กระเบื้องมุงหลังคาท่ีสามารถระบุประเภทได มีรายละเอียดดังนี้ (ภาพท่ี 194-196)

1.กระเบื้องเกล็ดเตาตัวผู ตัวเมีย
2.กระเบือ้งดินขอ
3.กระเบื้องกาบกลวย
4.กระเบื้องวาว
กระเบ้ืองปูพื้น (ภาพท่ี 197)
1.กระเบื้องปูพ้ืน ประเภทเนื้อดินธรรมดา สีสม เรียบ
2.กระเบื้องปูพ้ืน ประเภทเนื้อดินแกรง
กระเบ้ืองประดับ
1.กระจัง ประเภทเนื้อดินธรรมดา สีสม(ภาพท่ี 199)
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2.กระจัง ประเภทเนื้อแกรง เคลือบสีเหลือง
3.ลูกกรง ประเภทเนื้อแกรง คือ ลูกกรงดินเผาเคลือบน้ําเคลือบสีตางๆ(ภาพท่ี 198)
4.เครื่องถวยตัดเปนรูปกลีบดอกไม ประเภทเนื้อดินแกรง เคลือบสีขาว(ภาพท่ี 200)

ประเภทโลหะ
1.ตะปูจีน ทําจากเหล็ก(ภาพท่ี 201)
2.เหล็กยึดบานประตูหนาตาง
ประเภทไม
ชิ้นสวนไมพบ พบในปริมาณไมมาก บางชิ้นมีลักษณะของการข้ึนรูปเพ่ือใชเปน

สวนประกอบตกแตงอาคาร สวนหนึ่งใชเปนสวนประกอบของโครงสรางฐานราก และไมบางชิ้นท่ีพบ
เปนวัสดุท่ีเหลือจากการข้ึนรูป(ภาพท่ี 202-203)

ประเภทปูน
1.แมพิมพหัวเสา(ภาพท่ี 204)
2.ปูนปนประดับสวนตางๆของอาคาร(ภาพท่ี 205)
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ภาพท่ี 194 ภาพซาย : กระเบื้องเกล็ดเตาตัวผู (ซาย) และตัวเมีย (ขวา)
ภาพขวา : แสดงวิธีการมุง

ภาพท่ี 195 กระเบื้องตัวขอ
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ภาพท่ี 196 กระเบื้องตัวขอ

ภาพท่ี 197 กระเบื้องปูพ้ืนดินเผา
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ภาพท่ี 198 กระเบื้องปรุดินเผา กระเบื้องปรุท่ีวัดเทพธิดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

ภาพท่ี 199 ภาพซาย : กระจังเนื้อดิน ภาพขวา : กระจังเคลือบสีน้ําตาลท่ีดานนอก

ภาพท่ี 200 เครื่องถวยตัดเปนรูปกลีบดอกไม
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ภาพท่ี 201 ตะปูเหล็ก

ภาพท่ี 202 ไมลายฉลุประดับชายคา

ภาพท่ี 203 ชิ้นสวนไมลูกฟก สําหรับประดับเรือนแบบ Ginger bread



322

ภาพท่ี 204 แมพิมพหัวเสากระทรวงพาณิชย

ภาพท่ี 205 ปูนปนลายดอกไม

3.4.4 โบราณวัตถุประเภทเหรียญ
สวนใหญอยูในสภาพไมสมบูรณ เนื่องจากเปนโลหะเม่ือถูกฝงอยูในดินท่ีมี

ความชื้นจึงทําใหข้ึนสนิมนอกจากเหรียญท่ีใชกันในชีวิตประจําวันแลว ยังพบเหรียญพนัน(ป) ซึ่งเปน
ดินเผาซึ่งมีเนื้อเดียวกับภาชนะดินเผาเนื้อแกรง(ภาพท่ี 206-208)

ภาพท่ี 206 ภาพซาย : เหรียญ 1 สตางค   ภาพขวา : เหรียญ จปร.
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ภาพท่ี 207 ภาพซาย : เหรียญอันเฟอง   ภาพขวา : เหรียญอีแปะ(เงินเหรียญของจีน)

ภาพท่ี 208 เหรียญพนันจีน (ป)

3.4.5 โบราณวัตถุประเภทประติมากรรม
มักอยูในรูปของตุกตาดินเผา พบท้ังแบบเนื้อดินและแบบเคลือบ สภาพท่ีพบสวนใหญอยู

ในสภาพไมสมบูรณจากการขุดคน พบวาประติมากรรมท่ีพบนั้น มักเปนประติมากรรมขนาดเล็กของ
บุคคลในอิริยาบถตางๆ และประติมากรรมรูปสัตว มีสภาพไมสมบูรณ แตกหัก หรือบางชิ้นพบเพียง
บางชิ้นสวนเทานั้น โดยแยกออกเปน 2 ประเภท

1.ประเภทดินเผาเนื้อดิน กลุมประติมากรรมรูปบุคคล เชน ชิ้นสวนหัวตุกตาผูชาย ทรง
ผมทรงมหาเล็ก ชิ้นสวนตุกตาผูหญิงนั่งพบเฉพาะสวนขาลงมา ชิ้นสวนตุกตาเด็กกําลังคลาน และ
ชิ้นสวนตุกตาผูหญิงกําลังอุมเด็ก เปนตน กลุมประติมากรรมรูปสัตว เชน ชิ้นสวนตุกตา รูปหมา รูปไก
สัตวสี่เทา(ไมทราบชนิด)เปนตน(ภาพท่ี 211-213)

2.ประเภทดินเผาเนื้อแกรง กลุมประติมากรรมรูปบุคคล เชน ชิ้นสวนตุกตามือจับหัวเขา
เคลือบสีน้ําตาล ชิ้นสวนตุกตาผูหญิงถือดอกไม แตงกายแบบยุโรป ระบายสีบนเคลือบ เปนตน กลุม
ประติมากรรมรูปสัตว เชน ชิ้นสวนตุกตา รูปหมา รูปมา เปนตน(ภาพท่ี 209,210,214)
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ภาพท่ี 209 รูปตุกตาดนิเผา แบบเนื้อดินและแบบเคลือบ

ภาพท่ี 210 ประติมากรรมดินเผาเคลือบสีน้ําตาล เขียว และเหลือง โปยเซียน

ภาพท่ี 211 ภาพซาย : ประติมากรรมรูปดินเผาเด็ก   ภาพขวา : ประติมากรรมรูปสตรีทานั่งพับเพียบ

ภาพท่ี 212 ภาพซาย : ประติมากรรมดินเผารูปลิง   ภาพขวา : ประติมากรรมดินเผาสตรี (สวนหัว)
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ภาพท่ี 213 ภาพซาย : ประติมากรรมดินเผาสตรีอุมเด็ก  ภาพขวา : ประติมากรรมดินเผา รูปไก

ภาพท่ี 214 ภาพซาย :ประติมากรรมรูปดินเผาเนื้อแกรงรูปมกร
ภาพขวา : ประติมากรรมเนื้อแกรงสตรี

3.4.6 โบราณวัตถุประเภทกระดูกสัตว
จากหลักฐานโบราณคดี ประเภทกระดูกสัตว พบวามีกระดูกของสัตวหลายประเภทซึ่ง

อาจจะนํามาเพ่ือบริโภคหรือนํามาใชแรงงาน จากการศึกษาในเบื้องตนพบวาชิ้นสวนของกระดูกสัตวท่ี
พบนั้น ไดแก Tibia Phalange Femur Scapular Rib Humerus เปนตน สวนใหญมีสภาพไม
สมบูรณ บางชิ้นแตกหักเปนชิ้นสวนเล็กๆ จนไมสามารถนํามาวิเคราะหถึงประเภทของสัตวได หรือ
บางชิ้นก็ชํารุดในสวนท่ีจะใชศึกษาประเภทของสัตว ซึ่งในเบื้องตนพบวามีสัตวประเภท เกง กวาง หมา
หมู วัว ควาย มา ไก และไมสามารถระบุได นอกจากนี้ยังพบหอยอีกหลายชนิด ไดแก หอยแครง หอย
มุก หอยสังข หอยโขงและหอยเบี้ย(ภาพท่ี 215-218)
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ภาพท่ี 215 ภาพซาย : ชิ้นสวนกระดูกเชิงกรานของสัตวไมทราบประเภท
ภาพขวา : ชิ้นสวนกระดูกสวน Mandible

ภาพท่ี 216 ภาพซาย : ชิ้นสวนกระดองตะพาบ    ภาพขวา : ปะการัง แผนตั้งสําหรับประดับเขามอ

ภาพท่ี 217 ชิ้นสวนกระดูกมา
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ภาพท่ี 218 หอยเบี้ย

3.4.7 โบราณวัตถุประเภทแกว
1.ประเภทขวดพบชิ้นสวนของกน ปาก คอ (ภาพท่ี 219-220)
2.ประเภทฝาพบชิ้นสวนของจุกขวดและฝาจุก(ภาพท่ี 221-223)
3.ประเภทแผนแกวพบชิ้นสวนของโคมไฟ(ภาพท่ี 225)
4.ประเภทอ่ืนๆ(ภาพท่ี 224)

ภาพท่ี 219 ขวดแกวมีการพิมพลายนูนตัวอักษร
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ภาพท่ี 220 ขวดสีเขียว

ภาพท่ี 221 จุกแกวสีตางๆ

ภาพท่ี 222 จุกแกวสีตางๆ
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ภาพท่ี 223 จุกแกว พิมพลายนูนตัวอักษร “KTB”

ภาพท่ี 224 ชิ้นสวนแกวสีตางๆ

ภาพท่ี 225 ชิ้นสวนประกอบของโคมไฟ



330

3.4.8 โบราณวัตถุประเภทอ่ืนๆ
หมายถึง กลุมโบราณวัตถุท่ีอยูนอกเหนือจากกลุมขางตน ซึ่งโบราณวัตถุท่ีพบบริเวณ

พ้ืนท่ีขุดคนทางโบราณคดี แยกกลุมตามวัสดุไดดังตอไปนี้
1.เบาขนมครก
2.เตาเชิงกราน
3.เตาอ้ังโล
4.ตะคันดินเผา
5.ถาดรองกระถาง
6.กระสุนดินเผา
7.เบาหลอม(ภาพท่ี 226)
8.ภาชนะดินเผาของเลน(ภาพท่ี 227-228)
9.กลองยาสูบ(ภาพท่ี 229)
10.ลูกถวย
11.เกือกมา (ภาพท่ี 230)
12.ประเภทโลหะไมทราบการใชงาน (ภาพท่ี 231)
13.แผนหินชนวน
14.ลูกกระสุนหิน(ภาพท่ี 232)
15.แทงหินบด(ภาพท่ี 233)
16.ชิ้นสวนเศษปะการัง(ภาพท่ี 234)
17.รองเทาหนังสีดํา(ภาพท่ี 235)
18.แปรง(ภาพท่ี 236)
19.เบี้ย(ภาพท่ี 237)
20.ปนยาวจําลอง(ภาพท่ี 238 ซาย)
21.หัวเข็มขัด(ภาพท่ี 238 ขวา)
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ภาพท่ี 226 เบาหลอมโลหะ

ภาพท่ี 227 ภาชนะดินเผาขนาดเล็กท่ีมีลักษณะเหมือนจริงขนาดยอสวน เนื้อดิน

ภาพท่ี 228 ภาชนะดินเผาขนาดเล็กท่ีมีลักษณะเหมือนจริงขนาดยอสวน เนื้อแกรง
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ภาพท่ี 229 ภาพซาย : จุกสําหรับดึงลิ้นชัก   ภาพขวา : กลองยาสูบ

ภาพท่ี 230 ภาพซาย : เกือกมา   ภาพขวา : แผนโลหะดุนลายคลายดอกไมไมทราบการใชงาน

ภาพท่ี 231 แทงโลหะไมทราบการใชงาน
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ภาพท่ี 232 ภาพกระสุนทําจากหิน

ภาพท่ี 233 แทงหินบดยา
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ภาพท่ี 234 ชิ้นสวนปะการังประดับเขามอ

ภาพท่ี 235 ภาพซาย : รองเทา ภาพขวา : รองเทาบูท
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ภาพท่ี 236 แปรง สวนดามแปรงทําจากกระดูก

ภาพท่ี 237 เบี้ยดินเผาทําจากหินและเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง

ภาพท่ี 238 ภาพซาย : ปนจําลอง มีขอความ “MEMENTO MORI”
ภาพขวา : หัวเข็มขัด มีตราจุลมงกุฎ
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3.5 การกําหนดอายุโบราณวัตถุ
3.5.1 การกําหนดอายุสมัยจากโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาท่ีมี

แหลงผลิตในประเทศจีน
จากการศึกษาเปรียบเทียบดานรูปทรงและลวดลายของภาชนะดินเผาเนื้อ

แกรง (Stoneware) ท่ีเคลือบผิวดวยน้ําเคลือบใส ท่ีมีลักษณะของแหลงผลิตจากประเทศจีน ซึ่งมี
หลักการศึกษาในเรื่องของสวนผสมและลักษณะของเนื้อดินสวนผสมและลักษณะของเคลือบลักษณะ
ของการผลิตกนหรือเชิงวิธีการตกแตงองคประกอบของการจัดวางลวดลายพัฒนาการของรูปทรงและ
ลวดลาย ซึ่งสามารถนํามากําหนดอายุเชิงเปรียบเทียบ()พบวาเศษภาชนะดินเผาท่ีพบจากการขุดคน
พ้ืนท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟา สถานีสนามไชย มีลักษณะลวดลายท่ีสามารถกําหนดอายุลวดลาย จาก
รูปแบบศิลปะ ไดดังนี้ คือ

1.ผลิตจากกลุมเตาในเขตปกครองพิเศษเทศบาลนครซั่งไฮ(Shanghai) กําหนดอายุใน
ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงตนพุทธศตวรรษท่ี 25

2.ผลิตจากกลุมเตาในมณฑลเจียงซู กําหนดอายุในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงตน
พุทธศตวรรษท่ี 25

3.กลุมเตาเตอฮ่ัว เมืองเตอฮ่ัว มณฑลฝูเจี้ยน กําหนดอายุในราวกลางถึงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 23

4.กลุมเตาเตอฮ่ัว เมืองเตอฮ่ัว มณฑลฝูเจี้ยน กําหนดอายุในราวกลางถึงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 24 ถึงตนพุทธศตวรรษท่ี 25

5.ผลิตจากกลุมเตาเตอฮ่ัว เมืองเตอฮ่ัว มณฑลฝูเจี้ยน กําหนดอายุในราวตนถึงกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 25

6.กลุมเตาเตอฮ่ัว เมืองเตอฮ่ัว มณฑลฝูเจี้ยน กําหนดอายุในราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษ
ท่ี 25

7.กลุมเตาจิ่งเตอเจิ้น  เมืองจิ่งเตอเจิ้น  มณฑลเจียงซี   กําหนดอายุในราวตนถึงกลาง
พุทธศตวรรษท่ี 23

8.กลุมเตาจิ่งเตอเจิ้น  เมืองจิ่งเตอฮ่ัว มณฑลฝูเจี้ยน กําหนดอายุในราวกลางถึงปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 24

9.กลุมเตาในเขตปกครองพิเศษ เทศบาลนครเทียนจิน(Tianjin )กําหนดอายุในราวปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 24 ถึงตนพุทธศตวรรษท่ี 258

8 ณัฏฐภัทร จันทวิช เครื่องถวยจีนท่ีพบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ
: กรมศิลปากร, 2529) 71-79
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3.5.2 การกําหนดอายุสมัยจากโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาท่ีมี
แหลงผลิตในประเทศตะวันตก

เครื่องถวยยุโรปมีลักษณะท่ีเรียกวา Bone China นิยมการพิมพลายสี่น้ํา
เงินใตเคลือบโดยใชวิธีลอกพิมพลาย(Transfer-print) โดยเศษภาชนะดินเผาเครื่องถวยยุโรป รูปทรง
ของภาชนะท่ีผลิตจากเตาในทวีปยุโรป มีรูปทรงท่ีแตกตางจากเครื่องถวยจีน โดยรูปแบบท่ีพบไดบอย
คือ จาน อางทรงรี ขวด และเหยือกน้ําพรอมอางซึ่งเปนชุดสําหรับลางหนา ลวดลายท่ีใชตกแตงผิว
ภาชนะนั้นมักเปนแนวสมจริง(Realistic) ท่ีเนนความสมจริง ไมวาจะเปนดอกไม ใบไม คน สัตว
ทิวทัศนตางๆ ไมนิยมการใชสัญลักษณอยางเครื่องถวยจีน ท้ังนี้ภาชนะทรงขวด เนื้อแกรงเคลือบผิวสี
น้ําตาล เปนบรรจุภัณฑสําหรับเครื่องดื่มชนิดตางๆ เชน น้ําแร น้ําโซดา เปนตน เนื่องจากคุณสมบัติ
ของขวดชนิดนี้สามารถเก็บความเย็นไดนานกวาขวดแกว

3.5.3 การกําหนดอายุสมัยจากโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาท่ีมี
แหลงผลิตในประเทศ

เศษภาชนะดินเผาจากแหลงเตาบานบางปูน ตั้งอยู ท่ี ตําบลพิหารแดง
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนเตาเผาซึ่งมีพัฒนาการทางดานเทคโนโลยี เม่ือประมาณ 700-800
ป มาแลวของกลุมแมน้ําทาจีน ราวพุทธศตวรรษท่ี 17 -21 ผลิตภาชนะเครื่องปนดินเผาเนื้อแกรงสี
เทา เผาดวยความรอนสูงถึง 1,200 องศาเซสเซียส  เปนสินคาท่ีมีชื่อเสียงสงไปขายยังภูมิภาคตางๆ
เครื่องปนดินเผาท่ีขุดพบในเขตพ้ืนท่ีตําบลสําพะเนียง คือ ไหเทาชางลายนักรบโบราณ ถือดาบและโล
มีชางศึกและมาศึก สะทอนใหเห็นถึงการศึกสงครามในสมัยโบราณ ลายดอกไมลายใบโพธิ์แบบตางๆ
ลายตัวอุ ลายเสมา ซึ่งเปนสัญลักษณของพุทธศาสนา

3.5.4 การกําหนดอายุสมัยจากโบราณวัตถุประเภทสวนประกอบ
สถาปตยกรรม

สวนประกอบสถาปตยกรรมประเภทกระจังดินเผา และเศษภาชนะดินเผา
เนื้อแกรงตัดเปนกลีบใบไม สําหรับประดับผิวสถาปตยกรรมใหเกิดลวดลายและมีมิติท่ีสวยงาม บาง
แหงประดับโดยเนนตัวลายเดิมของเศษภาชนะดินเผา บางแหงมีการลงรักปดทองเพ่ิมข้ึน การตกแตง
ลักษณะนี้เปนพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มาตั้งแตกอนทรงเสวยราชย
ปรากฏรองรอยหลักฐานตามวัดตางๆ ซึ่งสรางมาตั้งแตรัชกาลท่ี 1 และ2 เชน วัดอรุณราชวราราม วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม เครื่องถวยท่ีนํามาประดับมีท้ังเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยยุโรป ทําให
ทราบอายุของเครื่องถวย เม่ือเดินทางมาถึงเมืองไทยและถูกนํามาประดับตามสถูปเจดีย อาคารตางๆ
ในวัด
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3.5.5 การกําหนดอายุสมัยจากโบราณวัตถุประเภทเหรียญ
โบราณวัตถุประเภทเหรียญท่ีพบ สวนมากเปนเหรียญหลายขนาด หลาย

สมัย ตั้งแต “ป” ซึ่งเปนเหรียญดินเผาเนื้อแกรง(Stoneware)มักมีอักษรจีน มีรูปรางทรงกลม ทรง 8
เหลี่ยม ทรงใบไม ใชเปนเงินแลกเปลี่ยนภายในบอนการพนัน ซึ่งบอนในสมัยตนรัตนโกสินทรมักมีชาว
จีนเปนเจาของกิจการ จึงนําปแบบจีนมาใชแลกเปลี่ยนแทนเงินในบอนนั่นเอง

พบเหรียญเงินท่ีมูลคาในการใชซื้อขายแลกเปลี่ยนจริง พบตั้งแตเหรียญ
อีแปะ เหรียญรู หรือเหรียญเงินของประเทศจีน ในประเทศไทยใชมีการใชเหรียญเงินของจึนซื้อขาย
แลกเปลี่ยนมาตั้งแตสมัยอยุธยา พบไดท่ัวไปทุกภาค ใชเรื่อยมาจนถึงราวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัว จึงไดเริ่มมีการผลิตเหรียญเงินของไทยข้ึนใชเองเปนครั้งแรก

เหรียญท่ีพบมากท่ีสุดจากการขุดคน คือ เหรียญในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว มูลคาตางๆ เชน อัฐ เฟยง เซี้ยว มีตรา ท่ีปรากฏบนเหรียญตางกันไป ท้ังพระ
บรมรูป พระเก้ียว อักษรยอ จปร พระสยามเทวาธิราช จักร ชาง และพบเหรียญอีกสมัย คือ เหรียญ
เงินรัชสมัยปจจุบันราคาตางๆ
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ภาพท่ี 239 กระทรวงพาณิชย (เดิม)
ท่ีมา : การอนุรักษและพัฒนาอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม)

4. พื้นท่ีกระทรวงพาณิชย (เดิม)
ข้ันตอนการดําเนินงานทางโบราณคดี บริเวณพ้ืนท่ีติดตั้งงานระบบบริเวณโดยรอบอาคาร

กระทรวงพาณิชยเดิม และพ้ืนท่ีติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย โดยไดทําการศึกษา สํารวจ และปฏิบัติการ
โบราณคดีอาคารประกอบดวย งานโบราณคดีใตพ้ืนดินและงานโบราณคดีภายในตัวอาคารและ
องคประกอบอาคารโดยรวมท้ังนี้เพ่ือเปนการหาหลักฐานของอาคารเดิมและใชขอมูลในการเขียน
ประวัติและพัฒนาการของอาคารอยางละเอียดซึ่งจะเปนประโยชนในการดําเนินอนุรักษพัฒนาในข้ัน
ตอไป

4.1 สภาพท่ัวไปกอนการดําเนินการ
เนื่องดวยอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) (ภาพท่ี 239)ไดถูกใชงานมาอยางตอเนื่องมา

กอนท่ีจะยายไปอยูท่ีสนามบินน้ํา ดังนั้นสภาพพ้ืนท่ีโดยรอบจึงไดถูกปรับปรุงใหเขากับการใชงานโดยมี
สภาพตาง ๆ ดังนี้

พ้ืนท่ีดานทิศตะวันออกและดานทิศตะวันออกเฉียงใตของอาคารกระทรวงฯ เปนพ้ืนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากเปนบริเวณท่ีใหรถผานเขามายังท่ีจอดรถซึ่งอยูดานทิศตะวันออกเฉียงใต
ของอาคารกระทรวงฯ
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พ้ืนท่ีดานทิศใตของอาคารกระทรวงฯ เปนพ้ืนท่ีตั้งของอาคารสวัสดิการรานคา ใช
กระเบื้องดินเผาไมเคลือบสีขนาดประมาณ 20 x 20 เซนติเมตร ทําเปนพ้ืนทางเดิน

พ้ืนท่ีดานทิศตะวันตกเฉียงใตของอาคารกระทรวงฯ เปนพ้ืนท่ีดานทิศตะวันตกของอาคาร
กระทรวงฯ ซึ่งพ้ืนท่ีในบริเวณดังกลาวเปนท่ีตั้งของอาคารกรมการคาตางประเทศ ใชกระเบื้องดินเผา
ไมเคลือบสีขนาดประมาณ 20 x 20 เซนติเมตร ทําเปนพ้ืนทางเดินเชนกัน

พ้ืนท่ีดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาคารกระทรวงฯ(เดิม) สวนหนึ่งเปนท่ีตั้งของ
อาคารยามรักษาการณซึ่งมีความสูงจากพ้ืนถนนประมาณ 20 เซนติเมตร และพ้ืนท่ีปลูกตนไม

พ้ืนท่ีทางดานทิศเหนือ เปนบริเวณของประตูทางเขาอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) พ้ืน
เรียงดวยบล็อคคอนกรีต

พ้ืนท่ีดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สวนหนึ่งเปนสนาม ปลูกตนไม และพ้ืนปูดวยบล็อค
คอนกรีต

ท้ังนี้บริเวณทางเดินรอบอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) ทางดานทิศเหนือ, ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะปูดวยบล็อคคอนกรีต9(ภาพท่ี 240)

ภาพท่ี 240 ภาพถายดาวเทียมแสดงบริเวณท่ีตั้งกระทรวงพาณิชย (เดิม) และสถานตีํารวจพระราชวัง

9ฉลวย จารุภานานนท, การอนุรักษอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม), (กรุงเทพฯ,
สํานักพิมพสมาพันธ,2550),141-142.
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4.2 ผลการดําเนินงาน10

พ้ืนท่ีดานทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศใต ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงใต
ของอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) เม่ือทําการเปดพ้ืนท่ีท้ัง 5 สวน ในบริเวณพ้ืนท่ีรอบอาคาร
กระทรวงพาณิชย ดานทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต ทิศใต ทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศ
ตะวันตก มาจึงถึงระดับพ้ืนเดิมท่ี 80 – 90 cm.dt. ซึ่งมีลักษณะเปนพ้ืนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวซีเมนตพิมพลายโดยรอบอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) พบวาในบริเวณเกือบทุกสวนของพ้ืนท่ีมี
รองรอยการรบกวนจากสิ่งกอสรางในปจจุบัน โดยเฉพาะทางดานทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงใต ทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต พบพ้ืนเดิมเหลืออยูประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร (เม่ือวัดจาก
ผนังอาคารกระทรวงฯ) และเม่ือทําการขุดคนตอไปในพ้ืนท่ีดังกลาว พบวามีการขุดทําลายพ้ืนเดิมเพ่ือ
วางระบบทอและบอพักน้ําของอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) และอาคารโดยรอบ กอนท่ีจะมีการ
ปรับระดับพ้ืนอีกครั้งดังท่ีเห็นในปจจุบัน และมีการเทพ้ืนคอนกรีตใหมเชื่อมตอกับพ้ืนเดิมท่ียังคง
เหลืออยู โดยพ้ืนดังกลาวจะไมมีการพิมพลาย อีกท้ังเหล็กเสนท่ีใชในการเสริมโครงสรางนั้นก็มีขนาด
เล็กกวาเหล็กเสนของพ้ืนท่ีมีการพิมพลาย ซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 7 – 8 มิลลิเมตร แต
หลักฐานท่ีพบจากพ้ืนเดิมนั้นมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 10 มิลลิเมตร

สําหรับบริเวณดานทิศใตนั้นยังเหลือหลักฐานพ้ืนเดิมสมบูรณท่ีสุด เนื่องจากพ้ืนปจจุบัน
ทับอยูในระดับสูงกวาบริเวณอ่ืน ๆ มาก และปดทับบันไดหินออนจํานวน 2 ชั้น จึงจะพบระดับพ้ืนเดิม
โดยพ้ืนในบริเวณนี้มีความกวางจากผนังอาคารกระทรวงพาณิชยถึงขอบดานนอก (ไมรวมรางน้ํา)
ประมาณ 100 เซนติเมตร สวนบริเวณหนาบันไดนั้นมีความยาวจากบันไดข้ันสุดทายมาถึงขอบดาน
นอกของพ้ืนเดิมประมาณ 110 เซนติเมตร นอกจากนี้พบวามีการสรางรางระบายน้ําซึ่งอยูถัดจากแนว
พ้ืนเดิม โดยขอบรางอยูในระดับท่ีต่ํากวาพ้ืนเดิมประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร ขนาดรางน้ํามีความ
กวางรวมขอบประมาณ 27 เซนติเมตร ความกวางภายในประมาณ 12 เซนติเมตร ลึก 25 เซนติเมตร
และเม่ือพิจารณาในบรเิวณอ่ืน ๆ ก็พบรองรอยรางน้ําเชนเดียวกัน โดยมีรองรอยทางดานทิศตะวันออก
เฉียงใต ท่ีตอเนื่องมายังดานใต ซึ่งทําใหสันนิษฐานไดวารางน้ํานี้มีอยูโดยรอบอาคารกระทรวงพาณิชย
(เดิม) เชนเดียวกับพ้ืนเดิม สวนรางน้ําจะมีฝารางปดหรือไมนั้น ยังไมสามารถหาขอสรุปได เนื่องจากยัง
ไมพบหลักฐานเพ่ิมเติม เม่ือทําการขุดสํารวจดานทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงใตแลวเสร็จ จึงได

10 เรื่องเดียวกัน,.



342

ทําการขุดลอกชั้นดินเพ่ือเปดแนวพ้ืนเดิมตอในบริเวณดานใตท่ีเหลือเม่ือทําการขุดลอกดินในระดับ
100 – 150 cm.dt. ของพ้ืนท่ีบริเวณดานทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงใต และทิศ
ตะวันตกเฉียงใต พบหลักฐานประเภทชิ้นสวนภาชนะเนื้อละเอียด เศษภาชนะดินเผา เศษกระเบื้องดิน
เผา ชิ้นสวนชอนกระเบื้อง ชิ้นสวนอิฐขนาดประมาณ 30 x 14 x 4.5 เซนติเมตร กระจายอยูท่ัวไป
โดยชิ้นสวนภาชนะท่ีพบจะมีขนาดตั้งแต 1 – 15 เซนติเมตร นอกจากนี้ในบริเวณดานทิศตะวันออก
พบเกือกมาทําดวยเหล็กจํานวน 2 ชิ้นปะปนอยูกับเศษอิฐสันนิษฐานเบื้องตนวาในระดับชั้นดินนี้ เปน
ชั้นดินท่ีเกิดจากการนําดินมาทับถมหรือถูกรบกวน ในคราวท่ีมีการขุดหลุมเพ่ือทําการกอสรางฐานราก
และคานคอนกรีตในการกอสรางอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม)

ในระดับ 150 – 200 cm.dt. ในพ้ืนท่ีบริเวณดานทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศ
ตะวันออกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใต ลักษณะดินจะเปนสีเทา และมีน้ําซึมจากใตดินโดยตลอด
จากนั้นจึงทําการขุดปรับระดับในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใตเพ่ิมเติมหลักฐานท่ีพบในพ้ืนท่ีดังกลาวนี้
สวนใหญเปนเศษอิฐ ไมพบหลักฐานประเภท ชิ้นสวนภาชนะ หรือเศษภาชนะ

สําหรับพ้ืนท่ีทางดานทิศตะวันออก ไดทําการขุดในระดับ 200 – 250 cm.dt. เพ่ือทํา
การตรวจสอบฐานรากของอาคาร พบแนวพ้ืนคอนกรีตยื่นออกมาจากอาคารกระทรวงฯ ประมาณ 1.6
เมตร หนาประมาณ 6 เซนติเมตร ในระดับ 200 cm.dt. ซึ่งเปนระดับเดียวกันท่ีพบบริเวณดานใน
อาคารท่ีทําการขุดเจาะสําหรับติดตั้งลิฟท (แผนผังท่ี 46-48)

4.2.1 พื้นท่ีดานปกหนาของอาคารกระทรวงดานทิศตะวันออก
เม่ือไดทําการรื้อถอนอาคารยามรักษาการณและปรับพ้ืนท่ีใหเทากับพ้ืนถนน

ปจจุบัน จึงไดทําการเปดพ้ืนท่ีเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา จากบริเวณเสาประดับผนังอาคารยาวมาจนถึง
แนวถนน หลุมสํารวจมีขนาดประมาณ 7 x 1 เมตร ลึกประมาณ 20 เซนติเมตร จากระดับพ้ืนถนนใน
ปจจุบัน (90 – 100 cm.dt.) พบแนวกระเบื้องดินเผาไมเคลือบสีขนาดประมาณ 30 x 30 เซนติเมตร
เปนแนวยาจากผนังดานทิศตะวันออก จึงไดทําการขุดเปดพ้ืนท่ีดานตะวันออกตอไปจนสุดแนวถนนอีก
ประมาณ 1.5 เมตร และทําการขุดขยายพ้ืนท่ีออกไปอีก 2 เมตร ทางดานเหนือของหลุมขุดตรวจสอบ
โดยขุดลึกลงไปอีกประมาณ 50 เซนติเมตร พบแนวอิฐ (โดยอิฐแตละกอนมีขนาดประมาณ 19 x 10 x
3.5 เซนติเมตร) วางตัวตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต – ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
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สวนทางดานทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีดําเนินการพบบอเกรอะกออิฐฉาบปูน
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดประมาณ 2 x 3 เมตร ฝาทําดวยคอนกรีตขนาดประมาณ 70 x 70
เซนติเมตร คาระดับท่ีขอบบอ 80 cm.dt. โดยท่ีดานทิศใตของบอดังกลาวมีแนวทอพาดยาวไปตามทิศ
ตะวันออก – ตะวันตก ขนานไปกับแนวอาคารกระทรวงฯ บอคอนกรีตดังกลาวมีรูปเชนเดียวกับท่ีพบ
ทางดานทิศตะวันตกของอาคารกระทรวงพาณิชย ลักษณะการวางตัวของบอไมขนานไปกับผนังดาน
ทิศเหนือของอาคารกระทรวงฯ เม่ือทําการเปดพ้ืนท่ีทางดานทิศตะวันออกของบอเกรอะออกไป
ประมาณ 1 เมตร พบรองรอยหลักฐานบางสวนของบอซึมทรงกลม อยูในระดับต่ํากวาบอรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาประมาณ 20 เซนติเมตร (100 cm.dt.) แตดวยพ้ืนท่ีดังกลาวอยูใตตนประดูขนาดใหญ
จึงไมไดทําการเปดพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม ซึ่งบอท่ีพบนี้มีลักษณะ คลายกับท่ีพบทางดานทิศตะวันตกของอาคาร
กระทรวงพาณิชย (เดิม) โดยพบวาทอน้ําของบอเกรอะสี่เหลี่ยมนั้นวางทับอยูบนบอซึมทรงกลมซึ่ง
แสดงใหเห็นวาบอซึมทรงกลมนี้มีมากอนบอเกรอะรูปสี่เหลี่ยมผืนผา

เม่ือสันนิษฐานจากหลักฐานท่ีพบ จะเห็นไดวาในการสรางพ้ืนถนนคอนกรีต
และการวางระบบทอในปจจุบัน ผูดําเนินการไดทําการขุดทําลายพ้ืนเดิมในบางพ้ืนท่ีเพ่ือวางแนวทอ
และทําการถมพ้ืนท่ีสวนอ่ืน ๆ ดวยทรายกอนท่ีจะวางทอและเทพ้ืนถนนคอนกรีตในปจจุบัน

จากนั้นจึงไดดําเนินการเปดพ้ืนท่ีใหไดอยูในระดับพ้ืนกระเบื้องดินเผา (95
cm.dt.) ท้ังพ้ืนท่ีและทําการเปดพ้ืนท่ีตามแนวอิฐท่ีพบตามแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ – ทิศ
ตะวันตกเฉียงใต ปรากฏรองรอยหลักฐานซึ่งสันนิษฐานไดวา นาจะเปนแนวโครงสรางอาคารท่ีมีมา
กอนการสรางอาคารกระทรวงพาณิชย เนื่องจากในบริเวณทางทิศใตของหลุมตรวจสอบซึ่งเปนบริเวณ
ทางเดินรอบอาคาร ปรากฏวาพ้ืนทางเดินไดทับอยูบนแนวอิฐบางสวน

สําหรับพ้ืนกระเบื้องดินเผานั้น สันนิษฐานในเบื้องตนวาคงจะเปนการสราง
ข้ึนภายหลังแนวโครงสรางอาคารท่ีพบ เนื่องจากเม่ือพิจารณาจากชั้นดินแลวจะเห็นวากอนมีการปูพ้ืน
กระเบื้องนั้นมีแนวชั้นดินซึ่งคาดวาเปนการถมท่ีเพ่ือปรับระดับพ้ืนท่ีกอนทําการปูพ้ืนกระเบื้อง

เม่ือดําเนินการเปดพ้ืนท่ีตรวจสอบเพ่ิมเติม เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีติดตั้งถังบําบัด
น้ําเสียในตําแหนงใหม ซึ่งหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีบริเวณกลุมรากฐานอาคารในเขตวังของเจานายในชวงสมัย
รัชกาลท่ี 3 – 5 นั้น พบวา เม่ือทําการขุดเปดพ้ืนท่ีทางดานทิศตะวันตกของอาคารกระทรวงฯ ออกไป
ประมาณ 9 x 14 เมตร พบแนวทางเดินมีลักษณะเปนทางเดินโคง กวางประมาณ 1.40 เมตร มีราง
ระบายน้ําท้ัง 2 ดาน และมาเชื่อมตอกับแนวถนนซึ่งเม่ือทําการสกัดชั้นปูนบนถนนออก พบแนวรางน้ํา
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วางตัวตามแนวของถนน ท้ังนี้ สําหรับทางเดินโคงนั้นไดวางแนวตอเนื่องมาจากพ้ืนทางเดินเดิมท่ีมีอยู
รอบอาคาร ทําดวยปูน ซึ่งบนพ้ืนทางเดินปรากฏรองรอยการเทยางมะตอยบนชั้นพ้ืนปูนท่ีผสมหิน
กรวด สันนิษฐานวาพ้ืนปูนผสมกรวดนี้นาจะเปนพ้ืนเดิม

เม่ือทําการตรวจสอบกับภาพถายเกาของอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) ซึ่ง
ถายไวเม่ือป พ.ศ. 2472 จึงสันนิษฐานไดวาทางเดินโคงนี้นาจะสรางข้ึนเพ่ือเปนทางเดินเชื่อมระหวาง
ทางเดินรอบอาคารเพ่ือเขาไปสูบันไดดานขางท้ังสองดานของอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) กับถนน
ดานหนาอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม)

นอกจากนี้ยังปรากฏรองรอยการเจาะทําลายขอบนอกของทางเดินบางตอน
สันนิษฐานวาเปนการทําเพ่ือท่ีจะวางระบบทอระบายน้ําโดยทําการตัดหรือยกเอาพ้ืนเดินทางโคงข้ึน
เพ่ือทําการระบบทอ จากนั้นจึงทําการปรับระดับใหเทากับพ้ืนปจจุบันและทําการซอมแซมผิวทางเดิน
โดยการเทยางมะตอยบนพ้ืนใหมเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงมากข้ึน ซึ่งทางเดินโคงดังกลาวมีความหนา
ประมาณ 30 เซนติเมตรและเม่ือไดทําการเปดพ้ืนท่ีตรวจสอบเพ่ิมเติมตอไปในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง
จนถึงระดับ 150 cm.dt. ไมพบหลักฐานทางสถาปตยกรรม หรือโบราณสถานใด ๆ นอกจากชั้นของ
เศษกระเบื้องหลังคาซึ่งเปนชั้นหนาประมาณ 30 เซนติเมตร จึงตั้งขอสันนิษฐานไววา หลักฐานของ
อาคารโบราณสถานอาจถูกทําลายไปเม่ือคราวท่ีมีการกอสรางอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) และตอง
ใชพ้ืนท่ีดังกลาวเปนสนามหญาและทางเดิน โดยนําเอาเศษกระเบื้องหลังคาของอาคารท่ีไมใชแลวนั้น
มาปูพ้ืนสนามหญา

4.2.2 รอยตอของพื้นถนน
เม่ือทําการขุดลงไปประมาณ 1 เมตร จากระดับพ้ืนปจจุบัน (170 cm.dt.)

ไมปรากฏหลักฐานประเภทแนวถนน เนื่องจากเม่ือนําอิฐปูนถนนออกก็จะพบชั้นทรายหยาบ ซึ่งมี
ความหนาประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร จากนั้นจึงเปนชั้นดินผสมอิฐหักสันนิษฐานแนวถนนเดิมนั้น
อาจถูกทําลายไปเม่ือคราวทําพ้ืนถนนปจจุบัน หลักฐานท่ีพบในหลุมสํารวจนี้ไดแก ชิ้นสวนภาชนะเนื้อ
ละเอียดขนาดประมาณ 1 – 10 เซนติเมตร กระจายอยูบนชั้นดินกลุมอิฐหักจับตัวกันเปนกอนคลาย
เสาสูงจากระดับพ้ืนลางประมาณ 30 เซนติเมตร เม่ือทําการตรวจสอบดูโดยการสกัดพ้ืนผิวบางสวน ไม
พบการกออิฐหรืออิฐขนาดท่ีสมบูรณ เปนเพียงกลุมกอนอิฐหักท่ีมาจับกันเปนกลุมเทานั้น

เม่ือไดทําการขุดตรวจสอบแนวถนนเพ่ิมเติมบริเวณพ้ืนท่ีดานทิศตะวันออก
ของหลุมขุดตรวจสอบ ซึ่งติดกับทางเดินรอบอาคารเดิม ซึ่งพบแนวรางน้ําและรองรอยของถนนในสมัย
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แรกตั้งอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) นั้น พบวาบริเวณรอยตอของรางน้ําของถนน และรางน้ําของ
ทางเดินเดิมนั้น จะมีแทงเศษอิฐผสมปูนลักษณะคลายกับท่ีพบในหลุมขุดตรวจสอบ จึงสันนิษฐานวา
แทงปูนดังกลาวทําเพ่ือใชรองรับรางน้ํา โดยจะวางไวเปนระยะ ๆ ซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถทําใหระบุ
แนวและความกวางของถนนเม่ือแรกสรางอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) โดยมีขนาดความกวาง
ประมาณ 4.40 เมตร ซึ่งสอดคลองกับหลักฐานรูปถายของอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) ในป พ.ศ.
2472 และแผนผังอาคารกระทรวงฯ ในสมัยรัชกาลท่ี 6 ซึ่งชี้ใหเห็นวาแนวถนนเดิมนั้นมีขนาดเล็กกวา
ในปจจุบัน เปนไปไดวาสาเหตุท่ีตองลดขนาดของสนามหญาหนาอาคารกระทรวงฯ นั้น เพ่ือท่ีไดเพ่ิม
พ้ืนท่ีใชสอยในปจจุบัน

4.2.3 บริเวณดานหนาทางทิศเหนือของอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม)
เม่ือไดทําการเปดพ้ืนท่ีเพ่ือทําการตรวจสอบหาสวนฐานและโครงสรางบันได

และถนนในอดีตนั้นไดกําหนดพ้ืนท่ีขนาด 1.5 x 5.5 เมตร ชิดดานมุมทิศตะวันออก ของอาคาร
กระทรวงพาณิชย เม่ือทําการขุดในพ้ืนท่ีดานทิศตะวันตกขนาด 1.2 x 1.5 เมตร ไมปรากฏรองรอยพ้ืน
เดิมท่ีเปนพ้ืนปูนพิมพลายซึ่งสันนิษฐานวาแตเดิมนาจะมีอยูโดยรอบตึก เพราะเม่ือนําบล็อคคอนกรีต
ออกก็พบเปนชั้นทรายหยาบลงไป 2 ชั้น หนาชั้นละประมาณ 20 เซนติเมตร (90 cm.dt.) จากนั้นจึง
เปนชั้นดินผสมเศษอิฐหัก จึงไดดําเนินการเปดขยายพ้ืนท่ีดังกลาวมาทางทิศเหนืออีก 2 เมตร ขณะนี้ยัง
ไมพบหลักฐานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม (ภาพท่ี 241)

4.2.4 พื้นท่ีดานทิศตะวันตกของอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม)
หลุมตรวจสอบบริเวณดานทิศตะวันตกของอาคารกระทรวงพาณิชย มีขนาดประมาณ 2.5 x 1 เมตร
กําหนดผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา โดยมีระยะหางจากมุมตึกประมาณ 90 เซนติเมตร และระยะหางจาก
อาคารกระทรวงฯ ประมาณ 40 เซนติเมตร ท้ังนี้เพ่ือตรวจสอบแนวทอน้ําวามีความสัมพันธกับอาคาร
อยางไร เนื่องจากพบบอพักกออิฐฉาบปูน (อิฐขนาด 16 x 8 เซนติเมตร หนาประมาณ 3 เซนติเมตร)
ขนาดประมาณ 65 x 65 เซนติเมตร โดยพบหางจากอาคารกระทรวงฯ ประมาณ 2 เมตร โดยทําการ
เปดตามแนวทอเหล็กเขาสูอาคารกระทรวงจนเหลือระยะหางประมาณ 40 เซนติเมตร จึงพบแนวพ้ืน
คอนกรีตยื่นออกมาประมาณ 1 เมตร โดยเปนแนวพ้ืนเดิมซึ่งผิวซีเมนตพิมพลายมีความยาวประมาณ
60 เซนติเมตร แตพบรองรอยการฉาบผิวซีเมนตเรียบไมมีลายทับบนพ้ืนดังกลาวและเปนแนวพ้ืนปูน
ใหมตอมาจากแนวเกามีความกวางประมาณ 50 เซนติเมตร สวนพ้ืนท่ีสวนท่ีเหลือไดทําการขุดเปด
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พ้ืนท่ีลกึลงไปประมาณ 50 เซนติเมตร จากระดับพ้ืนปจจุบัน (120 cm.dt.) พบแนวทอเหล็กทรงกลม
เสนผาศูนยกลางประมาณเซนติเมตร ยาวประมาณ 80 เซนติเมตร ซึ่งไปเชื่อมตอกับบอพักกออิฐ

ในภายหลังไดทําการเปดพ้ืนท่ีท่ีเหลือท้ังหมดทางดานหนาของอาคาร
กระทรวงพาณิชย ปรากฏวารองรอยหลักฐานของพ้ืนทางเดินยังมีความสมบูรณอยูมาก โดยท่ีรองรอย
ของรางน้ํารอบทางเดินยังเหลืออยูเพียงเล็กนอย เนื่องจากงานวางระบบน้ําในสมัยปจจุบัน ท้ังนี้ยกเวน
บริเวณมุขดานหนาในบริเวณประตูทางเขาเทานั้น ท่ีไมปรากฏหลักฐานพ้ืนทางเดิน

4.2.5 พื้นท่ีดานทิศตะวันตกของอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม)
เม่ือทําการรื้อบล็อกคอนกรีตออก และทําการขุดเปดหนาดินในพ้ืนท่ีบริเวณ

ดานทิศตะวันตกของอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) ซึ่งเปนบริเวณท่ีจะติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย พบบอ
ซึมผังเปนรูปทรงกลมมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2.5 เมตร (วัดจากขอบนอก – ขอบนอก) ปาก
บอหนาราว 25 เซนติเมตร (ภาพท่ี 242)

บอนี้พบหางจากอาคารกระทรวงพาณิชยมาทางทิศเหนือประมาณ 4.5
เมตร ฝาปดทําดวยคอนกรีต มีชองทอน้ําท้ังสี่ดาน โดยชองทางทิศใตอยูในระดับลึกกวาชองทอทางทิศ
อ่ืน ๆ

ท่ีผนังดานในเจาะเปนชองสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 15 x 15 เซนติเมตร
อยูโดยรอบ ภายในบอมีการถมดวยกอนหินขนาดใหญประมาณ 50 – 80 เซนติเมตร โดยท่ีตรงกลาง
พ้ืนบอพบวาเปนชองขนาดใหญซึ่งอาจเกิดจากการรบกวนในภายหลัง

เม่ือเปดพ้ืนท่ีออกไปทางทิศตะวันออกของบอตามแนวทอเหล็กออกไป
2.2 เมตร พบบอเกรอะรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดประมาณ 2 x 3 เมตร โครงสรางกออิฐฉาบปูนเรียบ
(ซึ่งอิฐท่ีใชมีขนาดประมาณ 6 x 8 เซนติเมตร หนาประมาณ 3.5 – 4 เซนติเมตร) มีฝาปดทําดวย
คอนกรีตขนาดประมาณ 40 x 40 เซนติเมตร โดยบอดังกลาวนี้วางตัวขนานไปกับอาคารกระทรวง
พาณิชย โดยกําหนดความกวางจากแนวทอเหล็กออกมา 1 เมตร เพ่ือตรวจสอบระดับความลึกของบอ
ท้ังสอง พบหลักฐานประเภทเศษภาชนะเนื้อละเอียด เศษภาชนะดินเผา ปะปนอยูกับดินผสมเศษอิฐ
และชิ้นสวนบัวหัวเสา เนื้อดินแกรง เขียนสีใตเคลือบ เม่ือขุดลงไปประมาณ 2 เมตร จากระดับพ้ืนดิน
ปจจุบัน (300 cm.dt.) พบวาบอซึมรูปทรงกลมมีความลึกประมาณ 1.3 เมตร และบอเกรอะรูป
สี่เหลี่ยมผืนผานั้นมีความลึกประมาณ 1.8 เมตร
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เม่ือไดทําการขุดตรวจสอบพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีติดตั้งถังบําบัด
น้ําเสียในตําแหนงใหม ก็ปรากฏหลักฐานทางเดินโคง ในระดับ 70 – 80 cm.dt.

ท้ังนี้ในพ้ืนท่ีระหวางทางเดินโคง กับบอเกรอะรูปสี่เหลี่ยมผืนผานั้น ใน
ระดับ 100 – 130 cm.dt. ปรากฏรองรอยโครงสรางอาคาร เปนอิฐขนาดประมาณ 20 x 10
เซนติเมตร  หนาประมาณ 3.5 – 4 เซนติเมตร โดยมีวิธีการเรียงอิฐตามแนวยาวสลับดวยการวางตาม
แนวกวาง โดยวางตัวตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต – ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทับบนแนวอาคารอีก
แนวหนึ่งซึ่งวางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก โดยในพ้ืนท่ีดังกลาวพบหลักฐานประเภทเปลือก
หอยแครงเปนจํานวนมาก แตเนื่องจากพบวาในบริเวณใกลเคียงกันนั้นมีการติดตั้งบอบําบัดทรงกลม
และบอเกรอะทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดประมาณ 2 x 3 เซนติเมตร จึงทําใหพ้ืนท่ีอาคารกลุมนี้ถูก
ทําลายไปบางสวน

ในเบื้องตนไดตั้งขอสันนิษฐานไววาแนวอาคารโบราณสถานท่ีพบนี้
อาจจะเปนอาคารในเขตวังของเจานายในชวงสมัยรัชกาลท่ี 3 – 5 แตไมนาเกาไปจนถึงสมัยอยุธยา
ดวยขนาดของอิฐท่ีใชมีขนาดใกลเคียงกับอิฐท่ีใชในการสรางอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) และ
ระดับชั้นดินท่ีแนบแนวเอ็นอาคารนั้นก็มีความลึกจากผิวดินปจจุบันไมมากนัก (ประมาณ 30 – 40
เซนติเมตร) และในขณะนี้มีเพียงแผนผังระบุตําแหนงของวังในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีสามารถนํามาศึกษา
ตรวจสอบได ซึ่งบริเวณท่ีพบกลุมโครงสรางอาคารโบราณสถานดังกลาว ก็อยูในบริเวณพ้ืนท่ีวังกรม
หม่ืนอดิศรอุดมเดช จึงกําหนดใหเปนอาคารโบราณสถานท่ีพบนั้น เปนกลุมอาคารโบราณสถาน
หมายเลข 1

4.2.6 ทางเดินโดยรอบอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม)
เม่ือทําการเปดพ้ืนท่ีโดยนําเอาบล็อกคอนกรีตออก ปรากฏเปนชั้นทราย

หยาบปูรองหนาประมาณ 5 เซนติเมตร จากนั้นจึงเปนชั้นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวซีเมนตพิมพลาย
โดยยื่นออกมาจากตัวอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) ประมาณ 1 เมตร จากนั้นเปนพ้ืนปูนเรียบตอ
ออกมา ซึ่งเม่ือทําการเปดพ้ืนปูนเรียบดังกลาวปรากฏวาพบรองรอยของรางน้ําเดิม ซึ่งเหลือเพียงดาน
ท่ีติดอยูกบแนวพ้ืนพิมพลายซึ่งเปนพ้ืนทางเดินรอบอาคารแตเดิม สันนิษฐานวาคงถูกทําลายไปเม่ือ
คราววางระบบทอน้ํา แลวทําการเทซีเมนตปดในบริเวณดังกลาว จากหลุมตรวจสอบดังกลาวทําให
สันนิษฐานไดวาทางเดินรอบอาคารซึ่งเปนพ้ืนพิมพลายนั้น มีอยูโดยรอบอาคารกระทรวงฯ โดยทําคูไป
กับรางระบายน้ําซึ่งขอบมีระดับต่ํากวาพ้ืนซีเมนตพิมพลายประมาณ 6 – 7 เซนติเมตร
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ในภายหลังไดทําการเปดพ้ืนท่ีท่ีเหลือท้ังหมดทางดานหนาของอาคาร
กระทรวงพาณิชยปรากฏวารองรอยหลักฐานของพ้ืนทางเดินยังมีความสมบูรณอยูมาก โดยท่ีรองรอย
ของรางน้ํารอบทางเดินยังเหลืออยูเพียงเล็กนอย เนื่องจากงานวางระบบน้ําในสมัยปจจุบัน

4.2.7 พื้นท่ีกอสรางอาคารหองเครื่อง (อาคารตนไทรเดิม)
สืบเนื่องจากการรื้อถอนอาคารตนไทร เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีในการกอสราง

อาคารหองเครื่อง เพ่ือเก็บเครื่องควบคุมงานระบบตาง ๆ ของอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) นั้น จึง
ไดทําการขุดตรวจสอบพ้ืนท่ีและทําการบันทึกขอมูลกอนดําเนินการกอสรางอาคารหองเครื่อง เม่ือ
ระหวางวันท่ี 17 – 20 กุมภาพันธ 2549 ท้ังนี้เพ่ือตรวจสอบรองรอยอาคารโบราณสถานท่ีอาจปรากฏ
เชนเดียวกับในบริเวรพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียนั้นโดยกําหนดหลุมเปน Trench ขนาด
กวาง 1 เมตร ยาว 10 เมตร โดยมีระดับอางอิงสมมติท่ี 0 cm.dt. ท่ีบริเวณมุมฐานอาคารกระทรวง
พาณิชย (เดิม)

เม่ือทําการเปดพ้ืนท่ีในระดับ 75 cm.dt. ปรากฏหลักฐานรางระบายน้ําหาง
จากผนังดานทิศใตประมาณ 4.20 เมตร โดยตัวรางทําดวยปูนผสมเศษอิฐ พ้ืนผิวดานขางฉาบเรียบ
ทองรางลึกประมาณ 25 เซนติเมตร กวางประมาณ 10 เซนติเมตร (วัดจากขอบดานใน) ซึ่งคลายกับ
รางน้ํารอบอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม) ใตทองรางมีแทนปูนผสมเศษอิฐหัก สําหรับรองรับน้ําหนัก
และรักษาระดับของรางระบายน้ํา พบเศษภาชนะท้ังประเภทดินเผา และเนื้อละเอียด กระจัดกระจาย
ท่ัวไปบนผิวดิน ปะปนกับเศษกระเบื้องสุขภัณฑกระจก เศษแกว

ในระดับ 100 – 150 cm.dt. ดินเปนสีเทาแบบดินเลน ไมปรากฏหลักฐาน
ประเภทอาคารโบราณสถาน ไมพบเศษภาชนะ มีเศษอิฐหักประปรายในระดับชั้นดินบน

เม่ือทําการตรวจสอบกับผังอาคารกระทรวงพาณิชย ไมปรากฏตําแหนงของ
รางน้ํานี้ สันนิษฐานวาทําข้ึนมาภายหลัง แตคงไมนานจากเม่ือแรกสรางมากนัก เนื่องจากวัสดุท่ีใชทํา
รางระบายน้ํานั้นยังคงเปนแบบเดียวกันท่ีพบในบริเวณทางเดินรอบอาคารกระทรวงพาณิชย (เดิม)

ท้ังนี้  จึงไดทําการบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน และจัดเก็บหลักฐาน
เพ่ือท่ีจะไดดําเนินการกอสรางอาคารหองเครื่องตอไป
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ภาพท่ี 241 ฐานอาคารและทอนไมซุง พบบริเวณดานหนาตึก

ภาพท่ี 242 บอซึมทรงกลม พบดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกระทรวงพาณิชย
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4.3 โบราณวัตถุหรือวัตถุทางวัฒนธรรมท่ีพบ
4.3.1 ช้ินสวนภาชนะ
สวนมากพบเปนชิ้นสวนภาชนะผิวเรียบ ข้ึนรูปดวยแปนหมุนผิวภายนอก

เรียบ พบท้ังท่ีเปนชิ้นสวนปาก และลําตัว นอกจากนี้ในหลุมขุดตรวจสอบ TP.2 พบชิ้นสวนลําตัว
ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบขนาดประมาณ 15 เซนติเมตร(ภาพท่ี 247-248)

4.3.1.1 ชิ้นส วนภาชนะดินเผาเนื้ อแกร ง (ภาพท่ี 245-
246,269-270)แบงตามกระบวนการตกแตงเปน

เคลือบสีเขียวไขกา พบโดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีดําเนินการ
ทาน้ําดินสีน้ําตาล พบท่ีบริเวณพ้ืนท่ีดานทิศตะวันออกเฉียงใต

ของอาคารกระทรวงฯ จํานวน 1 ชิ้น ตกแตงดวยลายแปะเปนรูปคลายเครื่องหมายสวัสดิกะ
4.3.1.2 ชิ้นสวนภาชนะเนื้อละเอียด แบงตามลักษณะการ

เขียนลายไดเปน
ประเภทเขียนลายบนเคลือบ ดวยสีแดง สีดํา และสีเหลืองทอง

และจะเขียนลายท้ังสองดานของภาชนะ
ประเภทเขียนลายใตเคลือบ พบวากระจายตัวไปท่ัวบริเวณ

ดําเนินการ ท้ังหมด โดยจะเขียนลายดวยสีครามตามรูปแบบศิลปะจีน พบท้ังท่ีเขียนลายเฉพาะดาน
นอกภาชนะ และท่ีเขียนท้ังสองดานของภาชนะ ขนาดท่ีพบมีตั้งแต 1-15 เซนติเมตร (ภาพท่ี
244,249-268)

4.3.2 ช้ินสวนทางสถาปตยกรรม
พบเปนชิ้นสวนกระเบื้องเชิงชายทําดวยดินเผา ขนาดประมาณ 20×10

เซนติเมตร พบปะปนกับชั้นดินโดยท่ัวไป
4.3.3 อ่ืนๆ เกือกมาฝาจุกทําดวยเนื้อแกวสีเขียวใส ตุกตาดินเผารูปปน

เทวทูต รูปปนรูปสัตว11 (ภาพท่ี 243)

11เรื่องเดียวกัน,165-167.
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ภาพท่ี 243 เกือกมาพบจากการขุดแตง

ภาพท่ี 244 เครื่องถวยจีนท่ีพบจากการขุดแตง

ภาพท่ี 245 ตัวอยางชิ้นสวนภาชนะดินเผา ประเภทเนื้อแกรง
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ภาพท่ี 246 ตัวอยางชิ้นสวนภาชนะดินเผา ประเภทเนื้อแกรง

ภาพท่ี 247 ตัวอยางชิ้นสวนภาชนะดินเผา ประเภทเนื้อดินเผา
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ภาพท่ี 248 ตัวอยางชิ้นสวนภาชนะดินเผา ประเภทเนื้อดินเผา

ภาพท่ี 249 ภาชนะดินเผา ประเภทเนื้อแกรง ชามกะลาลายครามสมัยราชวงศชิงตอนหลัง ค.ศ.1830
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ภาพท่ี 250 ชิ้นสวนภาชนะจาน ประเภทเนื้อละเอียด เตอฮ้ัว มณฑลฟูเจี้ยน
สมัยราชวงศหมิงตอนปลาย

ภาพท่ี 251 ถวยชาลายหนังสือจีนสมัยราชวงศชิง
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ภาพท่ี 252 ถวยชาลายหนังสือจีนสมัยราชวงศชิง

ภาพท่ี 253 ถวยลายครามสมัยราชวงศชิงลายมงคล
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ภาพท่ี 254 ชามลายครามตัวอักษรจีน เตาเตอฮ้ัว ฟูเจี้ยน
ปลายคริสตศตวรรษท่ี19 – ตนคริสตศตวรรษท่ี 20

ภาพท่ี 255 ถวยชาลายครามลายลูกรอก ดอกบวย
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ภาพท่ี 256 ถวยชามลายคราม ลายพิมพคางคาวและตัวฟู

ภาพท่ี 257 จานลายครามสมัยราชวงศชิงตอนตน
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ภาพท่ี 258 จานลายครามสมัยราชวงศชิงตอนตน TP.1(100-150 cm.dt.)

ภาพท่ี 259 ชามลายครามแบบญี่ปุน (พิมพลูกรอก) TP.2 (100-150 cm.dt.)
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ภาพท่ี 260 ตัวอยางชิ้นสวนภาชนะทรงถวย ประเภทเนื้อละเอียด เขียนลายบนน้ํายาเคลือบ
TP.2(100-150 cm.dt.)

ภาพท่ี 261 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงโถเขียนลายสีน้ําเงินรูปกลีบกลวยราชวงศชิง
เตาจิ่งเตอ มณฑลเจียงซี (ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24-ตนพุทธศตวรรษท่ี 25)
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ภาพท่ี 262 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงโถ เขียนลายสีน้ําเงินรูปกลีบกลวยราชวงศชิง
เตาจิ่งเตอ มณฑลเจียงซี (ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24-ตนพุทธศตวรรษท่ี 25)
พบท่ีระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมท่ี 2

ภาพท่ี 263 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงชาม
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ภาพท่ี 264 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงชาม ดานในเขียนลายดอกไม ดานนอกเขียนลาย
กลีบบัวในชองกระจก มีลายประทับท่ีกน ราชวงศชิง (ตน-กลางพุทธศตวรรษท่ี 25)
พบท่ีระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมท่ี 2

ภาพท่ี 265 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงชาม ดานนอกเขียนลายมังกร 4 ตัว
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ภาพท่ี 266 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงชาม ดานนอกเขียนลายมังกร 4 ตัว ท่ีกนดานนอก
ราชวงศชิง เตาจิ่งเตอเจิ้น (ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24- ตนพุทธศตวรรษท่ี 25)
พบท่ีระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมท่ี 2

ภาพท่ี 267 ตัวอยางชิ้นสวนจานเชิงลายคราม สมัยราชวงศชิง ทําตามแบบไทยสั่ง
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ภาพท่ี 268 ชามลายคราม ลายพิมพแบบญี่ปุน TP.2(100-150 cm.dt.)

ภาพท่ี 269 ตัวอยางชิ้นสวนภาชนะ ทําดวยดินเผาประเภทเนื้อแกรงตกแตงดวยลายแปะ
แบบอ๋ีชิงจากหลุม TP.6 (100-150 cm.dt
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ภาพท่ี 270 กระถางตนไม จากเตากวงตุง ใชตกแตงสนาม จากหลุม TP.6 (300cm.

แผนผังท่ี 46 ชั้นดินทับถม
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แผนผังท่ี 47 ชั้นดินทับถม

แผนผังท่ี 48 ชั้นดินทับถม



366

5. พื้นท่ีบริเวณกรมการคาภายใน(เดิม) ทาเตียน
การขุดคนทางโบราณคดีท่ีกรมการคาภายในเดิมใน ป 2549 นั้น ไดพบแนวโบราณ

สถานท่ียังไมไดขุดเปดและรอการตรวจสอบขอบเขตของหลักฐานและหนาท่ีการใชงานในอดีต
คอนขางมาก แมวาบางสวนของหลักฐานท่ีพบในชั้นตนนี้มีการถูกรบกวนจากการกอสรางและรื้อถอน
อาคารสมัยใหมแลวก็ตามแตจากการดําเนินงานทางโบราณคดีท่ีผานมาบนพ้ืนท่ีเกาะรัตนโกสินทรใน
ปจจุบันยังขาดหลักฐานเก่ียวกับกิจกรรมริมกําแพงพระนครดานทิศตะวันตกของพระบรมมหาราชวัง
สวนท่ีติดกับแมน้ําเจาพระยาอยูดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญในการพิจารณาถึงการใหความสําคัญตอคุณคา
ของหลักฐานท่ีพบบนพ้ืนท่ีฝงตะวันตกของเกาะรัตนโกสินทรนี้ตอไป

5.1 สภาพท่ัวไปกอนการดําเนินงาน
สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป เปนท่ีโลงกวางไมมีสิ่งปลูกสรางถาวรใด ๆ เหลืออยู ผิวดินเรียบจาก

การปรับเกลี่ยพ้ืนท่ีครั้งท่ีมีการรื้อถอนอาคารเม่ือตนป พ.ศ. 2549 ทําใหมีวัสดุจากงานรื้อถอน เชน
กอนซีเมนต  เหล็กเสน  เศษพ้ืนกระเบื้อง  ยางมะตอยปกคลุมผิวดินและปะปนในชั้นดินบนโดยท่ัวไป
(ภาพท่ี 271,272)

การเลือกตําแหนงหลุมขุดตรวจบนพ้ืนท่ีกรมการคาภายใน (เดิม) ในครั้งนี้ ข้ึนอยูกับ
เปาหมายในการดําเนินงาน และสภาพพ้ืนท่ีเปนสําคัญ กลาวคือ การดําเนินงานครั้งนี้เปนการทํางาน
ระยะท่ี 1 ซึ่งมีวัตถุประสงคในการตรวจหาหลักฐานทางโบราณคดี  โดยเปดหลุมขุดตรวจจํานวน 3
หลุม  บนพ้ืนท่ีรูปสี่เหลี่ยมผืนผาท่ีวางตัวยาวขนานกับแมน้ําเจาพระยาทางดานทิศตะวันตกของพ้ืนท่ี
โดยระดับน้ําในแมน้ํามีสวนสําคัญในการเปนขอจํากัดการทํางานอยูมาก  โดยไดพิจารณาแลววา พ้ืนท่ี
ริมฝงแมน้ํามีไมมีความเหมาะสมท่ีจะดําเนินงานทางโบราณคดีเนื่องจากอาจประสบปญหาดินทรุดตัว
และระดับน้ําจากแมน้ําคงทําลายสภาพโบราณสถานใตดินคอนขางมาก และทางดานตะวันตกท่ีติดกับ
แมน้ําเจาพระยานี้มีปญหาเก่ียวกับระดับน้ําท่ีข้ึนสูงทวมพ้ืนท่ีไมสามารถดําเนินงานได ประกอบกับการ
ขุดตรวจเพ่ือขยายหลุมขุดในระยะตอมาพบวาหลักฐานท่ีนาสนใจควรตรวจสอบอยูในพ้ืนท่ีทางดาน
ตะวันออกของพ้ืนท่ีดําเนินงานเปนสวนมาก

ดังนั้น ในการวางผังหลุมขุดตรวจจึงกําหนดใหหลุมท้ังสามหลุมวางตัวขนานกันตาม
แนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตกขวางดานกวางของพ้ืนท่ี อยูคอนมาทางดานตะวันออกและครอบคลุม
ท่ัวท้ังพ้ืนท่ีเพ่ือใหงายตอการเขาใจขอบเขตโบราณสถาน  โดยในเบื้องตนวางผังหลุมขุดตรวจขนาด
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เทากันทุกหลุม เม่ือเจอแนวโบราณสถานแลวจึงขยายขอบเขตออกไป ซึ่งจะกลาวถึงตอไปในหัวขอผล
การขุดตรวจ  ซึ่งสวนใหญเปนการขยายพ้ืนท่ีออกมาทางดานเหนือ-ใตตามสาเหตุท่ีกลาวมาแลว

พ้ืนท่ีดําเนินการในครั้งนี้มีขนาดความกวาง 41.9 เมตร ยาว 92 เมตร หลุมขุดตรวจท้ัง
สามหลุมภายหลังไดรับการขยายแลวอยูติดกับรั้วสังกะสีริมทางเดินเทาดานในทางดานทิศตะวันออก

หลุมขุดตรวจ 3 หลุมมีตําแหนง และขนาด ดังนี้
หลุมท่ี 1 อยูหางจากรั้วทางทิศเหนือ (สโมสรขาราชบริพาร) 10 เมตร หลุมกวาง 5.8

เมตร ยาว 32.4 เมตร กําหนดชื่อหลุมวาหลุมท่ี 1 (Test pit 1)
หลุมท่ี 2อยูหางจากผนังทิศใตของหลุม 1 ออกมาทางทิศใต 25 เมตร ขนาดหลุมดาน

ตะวันตกกวาง 4.0 เมตร ตะวันออกกวาง 2 เมตร ยาว 36.6 เมตร และมีสวนขยายหลุมในแนวเหนือ-
ใต ขนาดกวาง 6.7 เมตร ยาว

หลุมท่ี 3อยูหางจากผนังทิศใตของหลุม 2 ออกมาทางทิศใต 41 เมตร ขนาดหลุมกวาง 2
เมตร ยาว 35.94 เมตร

5.2 ข้ันตอนการขุดตรวจทางโบราณคดี
เนื่องจากเดิมพ้ืนท่ีนี้เปนท่ีตั้งของกลุมอาคารของกรมการคาภายในท่ีประกอบดวย

อาคารสมัยใหมใชระบบโครงสรางของคานคอนกรีตขนาดใหญ  มีพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดจนพ้ืน
ยางมะตอยสําหรับลานจอดรถ  จนกระท่ังเม่ือมีการรื้อถอนออกไปเม่ือตนป พ.ศ. 2549 ทําใหพ้ืนท่ีโลง
บริเวณนี้มีวัสดุจากการรื้อถอนปกคลุมโดยท่ัวไปและฝงตัวเขาไปใตดิน

ดังนั้นการเปดหลุมขุดตรวจในครั้งนี้จึงใชวธิีการขุดลอกดินดวยเครื่องมือเบา หากพบแนว
คอนกรีต กอนซีเมนตขนาดใหญ หรือเหล็กเสน จึงใชเครื่องเจาะพ้ืนซีเมนต และรถแบ็คโฮประกอบกัน
ในการทํางาน เม่ือพบแนวโบราณสถานจึงใชเครื่องมือแบบขยายพ้ืนท่ีขุดออกไปตามแนวของหลักฐาน
ท่ีพบจากการขุดตรวจทางโบราณคดี  เพ่ือเปดใหเห็นลักษณะการวางตัว ขนาด และขอบเขตของ
โบราณสถานเทาท่ีจะสามารถดําเนินการได  ภายหลังการขุดแตงแนวโบราณสถานแลว เปนข้ันตอน
ของการทําผังการขุดแตงท่ัวบริเวณ  รวมท้ังข้ันตอนการแยกประเภท และวิเคราะหโบราณวัตถุท่ีได
จากการขุดแตงเพ่ือประโยชนในการแปลความผลการดําเนินการทางโบราณคดี ตลอดจนการจัดทํา
รายงานเผยแพรตอไป
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ภาพท่ี 271 พ้ืนท่ีขุดคนกรมการคาภายในเดิม

กรมการค้าภายใน (เดมิ)

ภาพท่ี 272 ภาพถายดาวเทียมแสดงพ้ืนท่ีขุดแตงในกรมการคาภายในเดิม
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5.3 หลักฐานท่ีพบจากการขุดคน
หลักฐานโบราณวัตถุท่ีไดจากหลุมขุดตรวจทางโบราณคดีภายในพ้ืนท่ีกรมการคาภายใน

(เดิม) มีปริมาณไมมากนัก เนื่องจากเปนการเปดพ้ืนท่ีเพียงสามหลุม ประกอบกับชั้นดินบนเปนชั้นดินท่ี
ถูกรบกวนโดยกิจกรรมในปจจุบัน ซึ่งก็คืองานรื้อถอนอาคารสมัยใหมและปรับเกลี่ยพ้ืนท่ี

แมวาชั้นทับถมในระดับลางสุดของหลุมขุดตรวจท้ังสามหลุม จะเปนชั้นท่ีสัมพันธกับแนว
โบราณสถานท่ีพบ แตในชั้นทับถมนี้ไดพบวัตถุสมัยใหมท่ีเกิดจากกิจกรรมปจจุบัน ไดแก การกอสราง
อาคารกรมการคาภายในและการรื้อถอนกลุมอาคารท้ังหมด ดังนั้นโบราณวัตถุท่ีพบบางสวนอาจเปน
โบราณวัตถุท่ีปะปนมากับดินหรือถูกรบกวนแลว

อยางไรก็ตาม ความหนาแนน และการกระจายตัว ตลอดจนประเภทของภาชนะดินเผา
เปนสิ่งท่ีสําคัญในการชวยแปลความผลการดําเนินงานรวมกับหลักฐานโบราณสถานท่ีพบดวย

โบราณวัตถุท่ีไดจากการดําเนินงานทางโบราณคดีบนพ้ืนท่ีกรมการคาภายใน (เดิม)
สามารถแบงเปนประเภทหลักฐานท่ีพบไดดังนี้

5.3.1. เศษภาชนะดินเผา
5.3.1.1 เศษภาชนะดินเผาท่ีผลิตภายในประเทศ
เศษภาชนะดินเผาท่ีผลิตภายในประเทศ  จากการขุดแตงใน

ครั้งนี้พบในปริมาณไมมากเม่ือเท่ียบกับเศษภาชนะดินเผาท่ีผลิตจากตางประเทศ  ประเภทภาชนะดิน
เผาท่ีพบคือภาชนะเนื้อดินธรรมดา และภาชนะดินเผาเนื้อแกรง

ภาชนะเนื้อดิน ไดแก  ภาชนะทรงอาง  โองขนาดเล็ก หมอ ถวยขนาดเล็ก กระปุก พวย
กา โดยมีท้ังภาชนะผิวเรียบไมมีการตกแตง และมีการตกแตงโดยการปนแปะจับเปนจีบท่ีตอนบน เปน
ตน (ภาพท่ี 276-286)

ภาชนะดินเผาเนื้อแกรง ไดแก  ภาชนะทรงอาง  ไห และโองขนาดเล็ก มีเทคนิคการ
ตกแตงโดยการขุดเปนรองลึกยาว  กดประทับ มีการเคลือบผิวดวยน้ําเคลือบสีน้ําตาลและสีขุน เปนตน

5.3.1.2 เศษภาชนะดินเผาท่ีผลิตจากตางประเทศ
เครื่องถวยจีน เปนเครื่องถวยท่ีมีพัฒนาการอยางตอเนื่องท้ัง

ดานเทคโนโลยี และรูปแบบเครื่องถวยจีนจึงมีอิทธิพลตอเครื่องถวยชนิดตาง ๆ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต  รวมท้ังเครื่องถวยยุโรปดวย  สิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของเครื่องถวยประเภทนี้ คือ มักมี
ตัวอักษรหรือสัญลักษณปรากฏบนตัวภาชนะ  ทําใหการศึกษาเครื่องถวยจีนสามารถกําหนดอายุได
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แนนอน  จึงเปนประโยชนดานการกําหนดอายุเชิงเปรียบเทียบ (Relative dating) กับโบราณวัตถุ
ประเภทอ่ืนท่ีพบรวมกัน  รวมท้ังทําใหทราบถึงการติดตอสัมพันธกันระหวางภูมิภาคในแตละสมัยดวย
ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนก็ยังนิยมเครื่องถวยจีนอยู  โดยเฉพาะเครื่องถวยท่ีสั่งทําโดยเจานาย และ
พระราชวงศ

ภาชนะดินเผาแหลงผลิตจากตางประเทศประเภทเนื้อแกรง คือ ภาชนะมีแหลงผลิตใน
ประเทศจีน รูปทรงท่ีพบ ไดแก ทรงชาม ทรงกระถาง ทรงอาง เปนตน  สวนการตกแตงสวนใหญเปน
การเขียนสี มีการตกแตงโดยปนลายแปะบาง

เครื่องถวยจีนเนื้อกระเบื้อง เครื่องถวยประเภทนี้เปนโบราณวัตถุท่ีพบมากท่ีสุดในการขุด
ตรวจพ้ืนท่ีกรมการคาภายใน (เดิม) ในครั้งนี้ รูปทรงสวนใหญเปนภาชนะทรงชาม รูปทรงอ่ืน ๆ ไดแก
ทรงชาม ถวย อาง กระปุก ไห ประเภทของเครื่องถวยจีนท่ีพบไดแก  เครื่องถวยสีขาว เครื่องถวย
เขียนลายสีแดง  เครื่องถวยเบญจรงค  เครื่องถวยเขียนลายครามใตเคลือบซึ่งเครื่องถวยประเภทนี้พบ
มากท่ีสุด (ภาพท่ี 287-292)

5.3.2. โบราณวัตถุประเภทสวนประกอบสถาปตยกรรม
5.3.2.1 กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา
กระเบื้องดินเผาท่ีพบภายในพ้ืนท่ีขุดตรวจ เกือบท้ังหมดเปน

กระเบื้องชายพับ โดยพบปะปนตามชั้นทับถมระดับเดียวกับแนวโบราณสถาน และเปนท่ีนาสังเกตวา
ไดพบปริมาณคอนขางหนาแนนท่ีทางดานเหนือของแนวกําแพงท่ีกอเปนฐานบัวภายในหลุมท่ี 2

5.3.2.2 ลูกกรงเซรามิคส และราวบันได/ระเบียง
ชิ้นสวนลูกกรงเซรามิคส และราวบันได/ระเบียงท่ีพบมีรูปแบบ

ตางกัน แตโดยท่ัวไปมีผิวท่ีเปนรองลึกยาวขนานกันเปนลวดลาย  สวนใหญเปนลูกกรงเซรามิคสท่ี
เคลือบดวยน้ําเคลือบ (ภาพท่ี 275)

โบราณวัตถุประเภทเซรามิคส เคลือบประกอบอาคาร
สถาปตยกรรมเปนความนิยมท่ีไดรับอิทธิพลจากจีน ซึ่งเริ่มมีการประดับงานสถาปตยกรรมดวยงาน
เซรามิคสในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว อันเปนระยะท่ีอิทธิพลจีนเขามามีบทบาท
ของงานชางในราชสํานักคอนขางมาก  จากหลักฐานท่ีพบมีท้ังลวดลายแบบจีน  และลวดลายแบบ
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ตะวันตกนั้น เปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงการผสมผสานรูปแบบงานศิลปะจากแหลงอิทธิพลตางกัน  จน
เปนรสนิยมอยางไทยในท่ีสุด

5.3.2.3. โบราณวัตถุประเภทเงินตรา
เหรียญกษาปณท่ีพบมีสภาพเลือนรางคอนขางมาก แตจาก

รองรอยท่ีสังเกตไดเปรียบเทียบกับขอมูลเหรียญกษาปณในอดีต ทําใหทราบไดวาดานหนึ่งของเหรียญ
มีพระราชลัญจกรประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เปนตราพระมหาพิชัยมงกุฎ
มีฉัตรเปลงรัศมีประกอบท้ังสองขาง อีกดานหนึ่งปรากฏรองรอยรูปจักร  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3
เซนติเมตร หนา 0.1 เซนติเมตร  ซึ่งเหรียญกษาปณลักษณะนี้ เปนรูปแบบของเหรียญท่ีสรางข้ึนโดย
เครื่องจักรใชแรงงานคน  ซึ่งสมเด็จพระนางเจาวิคตอเรียแหงประเทศอังกฤษสงมาถวายเปน
บรรณาการ12 นอกจากนี้ยังพบเหรียญกษาปณท่ีมีตัวอักษรกํากับวา “สองอัน” ซึ่งคําระบุมูลคาของ
เหรียญท่ีใชกันตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5

เงินตราประเภทเหรียญอีแปะท่ีพบ  โดยปกติจะมีอักษร
จีน 4 ตัว เปนอักษรเก่ียวกับเงิน อาจมีนัยถึงความเปนมงคล รูตรงกลางเปนรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม
เหรียญประเภทนี้ใชคูกับเงินหลวง เนื่องจากความหางไกลของพ้ืนท่ีภาคใตท่ีเหรียญกษาปณสงจาก
กรุงเทพฯ มีไมเพียงพอ13 โดยหากรูตรงกลางเหลี่ยมอาจเปนเหรียญท่ีมาจากเมืองนครศรีธรรมราช

5.3.2.4. โบราณวัตถุประเภทอ่ืน ๆ
โบราณวัตถุประเภทอ่ืน ๆ ท่ีพบ  ไดแก เปลือกหอยเบี้ย

จั่นตัวสีขาว ซึ่งเปนหอยประเภทท่ีเคยมีมูลคาใชในการแลกเปลี่ยน  โดยแมวาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จะมีการผลิตเหรียญกษาปณข้ึนใชแลว  ก็ยังมีการใชเบี้ยจั่นอยู14 แตเบี้ย

12 ป ค.ศ. 1875 เปนปท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสงคณะผูแทน
ทางการทูตไปเฝาสมเด็จพระราชินีแหงอังกฤษ วัตถุประสงคสําคัญคือ รับเครื่องจักรผลิตเหรียญแบน
สมัยใหมชุดแรกของเมืองไทยกลับมาเครื่องจักรนี้ไดนํามาติดตั้งภายในพระบรมมหาราชวังเม่ือป ค.ศ.
1859 Mark Graham and Manfred Winkler, Thai Coins(Bangkok : Thai Wattana Panich
Press Co. Ltd., 1992). 108 – 110.

13 Ibid, 114 – 115.
14 วลัยลักษณ ทรงศิร,ิ “หอยเบี้ย : เงินตราจากทองทะเล,”เมืองโบราณ ปท่ี 24 ฉบับท่ี

4 (ตุลาคม –ธันวาคม 2541) : 104 – 110.
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จั่น ท่ีพบอาจปะปนมากับดินจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในระยะหลังแลวก็ ได   นอกจากนี้ ไดพบ
ประติมากรรมดินเผารูปชาง  อาจเปนของ เลนในสมัยกอนเชนเดียวกับตุกตารูปคน หรือสัตวตาง ๆ ท่ี
พบตามแหลงโบราณคดีสมัยรัตนโกสินทรท่ัว ๆ ไป

5.4 การวิเคราะหหลักฐาน
จากการดําเนินงานทางโบราณคดีพ้ืนท่ีกรมการคาภายใน (เดิม) ขางตน พบหลักฐาน

โบราณสถาน  ไดแก  กลุมแนวอิฐ ประกอบดวยทางระบายน้ํา และแนวอิฐวางตัวในแนวเหนือ-ใต
พ้ืนอิฐปูกระเบื้อดินเผาแนวอิฐระบายน้ําและแนวอิฐกอเชื่อมกับแนวฐานบัวแนวอิฐรูปตัว L แนวอิฐ
ทางดานตะวันตกของบอน้ําเข็มไมกลม 12 ตนชิ้นสวนเครื่องปนดินเผาเกือกมาราวระเบียง   ท่ี
เชื่อมโยงหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร  ภาพถายทางอากาศ และภาพถายเกาท่ีบอกความ
เปนมาของพ้ืนท่ีโครงการไดตามขอสันนิษฐาน ดังนี้

พ้ืนท่ีบริเวณนี้มีประวัติความเปนมาอันยาวนานตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 1 ซึ่งเปนวังคลังเกา
ของสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรี  ซึ่งเปนผูสําเร็จราชการในสมัยรัชกาลท่ี 1
(พ.ศ. 2325 – 2352) และในสมัยรัชกาลท่ี 2 (พ.ศ. 2352 – 2367) อาจเปนท่ีประทับของพระเจาลูก
ยาเธอพระองคเจาเศวตฉัตร กรมหม่ืนสุรินทรรักษ พระเจาลูกยาเธอ ในรัชกาลท่ี 1 กระท่ังวังคลังเกา
ไฟไหม  พ้ืนท่ีนี้คงเปนสวนหนึ่งของคลังสินคาและโรงวิเสท ซึ่งรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2367 – 2394) โปรด
ใหสรางข้ึน

จนในสมัยรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ. 2394 – 2411) พระราชปณิธานในการเปดผลักดันประเทศ
สยามสูความเปนสากลทําใหมีการสรางศาลตางประเทศข้ึนบริเวณทาเตียน และตึกหลวงรับราชทูตซึ่ง
คงมีบางสวนอยูในพ้ืนท่ีดําเนินการขุดตรวจทางโบราณคดีนี้ และพ้ืนท่ีบริเวณนี้ในสมัยรัชกาลท่ี 5
(พ.ศ. 2411 – 22453) เปนอาคารท่ีพักของพลเรือโทพระยาชลยุทธโยธิน  และบางสวนทางดานใต
ของพ้ืนท่ีเปนท่ีตั้งของโรงโมหิน  ซึ่งคงขยายเต็มพ้ืนท่ีอยางนอยกอน พ.ศ. 2444 (จากแผนผังแสดง
อาคารริมถนนมหาราช) จนกระท่ังในสมัยรัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2453 – 2468) มีการตัดถนนมหาราช
ทางดานตะวันออกของพ้ืนท่ีนี้ซึ่งมีเอกสารระบุวา บริเวณนี้ยังเปนท่ีตั้งของโรงโมหิน ท่ีมีอาคารอิฐถือ
ปูนสองหลังริมถนนมหาราช และคงตอเนื่องมายังสมัยรัชกาลท่ี 7 ตามท่ีปรากฏตามภาพถายทาง
อากาศของ วิลเลี่ยม ฮันท ชาวอังกฤษนักอานและแปลภาพถายทางอากาศท่ีมีอายุอยูระหวาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ดวยกอนท่ีจะกลายเปนกลุมอาคารไมและอาคารตึกซึ่งปรากฏในแผนท่ี
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กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2474 แลวมีการสรางอาคารกรมการคาภายในในสมัยรัชกาลท่ี 8 (พ.ศ. 2485)
ท่ียังอยูจนถึงปจจุบันกอนการรื้อถอนออกไปดังท่ีกลาวมาแลว

ท้ังนี้หลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบในการดําเนินงานครั้งนี้ ทําใหสันนิษฐานในเบื้องตนวา
พ้ืนท่ีโครงการซึ่งตั้งอยูทางดานตะวันตกของเกาะรัตนโกสินทร อันเปนพ้ืนท่ีบริเวณริมกําแพงพระนคร
ในอดีตท่ีคงมีการรื้อลงเม่ือมีการตัดถนนมหาราชในสมัยรัชกาลท่ี 6 นี้ คงเปนสวนหนึ่งของสิ่งกอสราง
ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ลงมาเปนอยางนอย ไดแกบานของพลเรือโทพระยาชลยุทธโยธิน คือสวนท่ีเปนกลุม
สิ่งกอสรางเก่ียวกับการจัดการระบบน้ําในหลุม 2 ท่ีเม่ือศึกษาตามแผนท่ี พ.ศ. 2444 แลวอาจมีกําแพง
แบงเขตพ้ืนท่ีตกหลวงนี้กับพ้ืนท่ีโรงโมทางดานใต ซึ่งไดพบทางระบายน้ําสวนหนึ่งหักเลี้ยวลงมาทางใต
ในพ้ืนท่ีท่ียังไมไดทําการขุดเปด ท่ีอาจเปนกลุมสิ่งกอสรางของโรงโมก็ได หรือแนวอิฐท่ีอยูในผนังหลุม
ทิศตะวันออกในพ้ืนท่ีหลุม 2 อาจเปนสวนหนึ่งของอาคารของตึกหลวงนี้เชนเดียวกับแนวอิฐและทาง
ระบายน้ําในหลุม 1 รวมถึงสวนหนึ่งของอาคารทางดานตะวันออกของหลุม 1 (ภาพท่ี 273-274) ท่ี
อาจเปนสวนหนึ่งของอาคารตึกหนึ่งในสองหลังของโรงโมตามท่ีปรากฏในภาพถายทางอากาศสมัย
รัชกาลท่ี 7

อยางไรก็ตาม จากผลการขุดตรวจขางตนจะเห็นไดวาพ้ืนท่ีกรมการคาภายใน (เดิม) อัน
เปนพ้ืนท่ีการดําเนินงานในครั้งนี้ ไดพบแนวโบราณสถานท่ียังไมไดขุดเปดและรอการตรวจสอบ
ขอบเขตของหลักฐาน และหนาท่ีการใชงานในอดีตอยูคอนขางมาก แมวาบางสวนของหลักฐานท่ีพบ
ในชั้นตนนี้มีการถูกรบกวนจากการกอสรางและการรื้อถอนอาคารสมัยใหมแลวก็ตาม แตจากการ
ดําเนินงานทางโบราณคดีท่ีผานมาบนพ้ืนท่ีเกาะรัตนโกสินทรในปจจุบัน ยังขาดหลักฐานเก่ียวกับ
กิจกรรมริมกําแพงพระนครดานทิศตะวันตกของพระบรมมหาราชวังสวนท่ีติดกับแมน้ําเจาพระยาอยู
ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญในการพิจารณาถึงการใหความสําคัญตอคุณคาของหลักฐานท่ีพบบนพ้ืนท่ีฝง
ตะวันตกของเกาะรัตนโกสินทรนี้ตอไป
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ภาพท่ี 273 ฐานอาคารท่ีพบจากการขุดแตง

ภาพท่ี 274 ฐานอาคารท่ีพบจากการขุดแตง
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ภาพท่ี 275 ราวระเบียงพบจากการขุดแตง

ภาพท่ี 276 เครื่องปนดินเผาท่ีพบจากการขุดแตง
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ภาพท่ี 277 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงอาง มีลายท่ีเกิดจากการขุดรองลึกใตน้ําเคลือบสีน้ําตาล
พบท่ีระดับ1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมท่ี 2

ภาพท่ี 278 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงอาง มีลายท่ีเกิดจากการขุดรองลึกใตน้ําเคลือบสีน้ําตาล
พบท่ีระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมท่ี 2
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ภาพท่ี 279 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงอาง  มีลายกดประทับเปนลายประแจจีนใตน้ําเคลือบสี
พบท่ีระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมท่ี 2

ภาพท่ี 280 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงอาง มีลายกดประทับเปนลายประแจจีนใตน้ําเคลือบสี
พบท่ีระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมท่ี 2
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ภาพท่ี 281 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงไห  ขุดเปนรองลึกบริเวณคอภาชนะ พบท่ีระดับ 1-2 เมตร
จากผิวดิน หลุมท่ี 2

ภาพท่ี 282 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงไห  ขุดเปนรองลึกบริเวณคอภาชนะพบท่ีระดับ 1-2 เมตร
จากผิวดิน หลุมท่ี 2
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ภาพท่ี 283 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงกระปุก ผิวเรียบ พบท่ีระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมท่ี 2

ภาพท่ี 284 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงกระปุก ผิวเรียบ พบท่ีระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมท่ี 2
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ภาพท่ี 285 พวยกา เนื้อดิน พบท่ีระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมท่ี 2

ภาพท่ี 286 ภาชนะดินเผาเนื้อดิน ทรงทรงอาง พบท่ีระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมท่ี 2
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ภาพท่ี 287 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงโถ  ดานนอกเขียนลายกานขดมีอักษรจีน 4 ตัวท่ีกน

ภาพท่ี 288 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงโถ  ดานนอกเขียนลายกานขดมีอักษรจีน 4 ตัวท่ีกน
ราชวงศชิง เตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 ตนพุทธศตวรรษท่ี 25
พบท่ีระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมท่ี 2
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ภาพท่ี 289 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงทรงถวย  ดานนอกเขียนลายกานขดมีลายเทพนม
ราชวงศชิง (ตน- กลางพุทธศตวรรษท่ี 25)

ภาพท่ี 290 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงทรงถวย  ดานนอกเขียนลายกานขดมีลายเทพนม
ราชวงศชิง (ตน- กลางพุทธศตวรรษท่ี 25) พบท่ีระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน หลุมท่ี 2
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ภาพท่ี 291 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงชาม

ภาพท่ี 292 ภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ทรงชาม  เขียนลายคลายใบอเดมีเซียและเสนอิสระ
ราชวงศชิง เตาเตอฮ่ัว มณฑลฝูเจี้ยน (ตน-กลางพุทธศตวรรษท่ี 25)
พบท่ีระดับ 1-2 เมตร จากผิวดิน
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ผลจากการวิเคราะหขอมูลทางประวัติศาสตรและการขุดคนทางโบราณคดีของ
โบราณสถานท่ีเปนกรณีศึกษาท้ัง 5 แหลง พบวา ในทุกแหลง มีการกอสรางและใชประโยชนพ้ืนท่ีทับ
ซอนกันมากกวา 2 สมัย โดยในโบราณสถานแตละแหลง จะประกอบไปดวยสองสวนคือ กายภาพ
(physical) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ภูมิประเทศ รูปแบบอาคารและ ประโยชนใชสอย
(functional) คือวิธีการใชงานหนาท่ี ของสถานท่ีเหลานั้น ผลกระทบของโบราณสถานจากการพัฒนา
เหลานี้ อาจแบงได 3กรณีคือ

1.ผลกระทบตอกายภาพและประโยชนใชสอย คือการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลท้ังทางดาน
พ้ืนท่ี และหนาท่ีของแหลง สวนใหญจะเปลี่ยนแปลงโดยแทบไมเหลือหลักฐานหรือเคาโครงเดิม เชน
การรื้อปอมวิไชยเยนทร การรื้อกําแพงกรุงธนบุรี การปรับพ้ืนท่ีวังหนาเพ่ือสรางเปนโรงทหาร และ
ตอมาเปนหองสมุดและลานจอดรถใตดินมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน นับวาเปนผลกระทบท่ี
รุนแรงมากท่ีสุด

2. ผลกระทบตอกายภาพแตไมกระทบประโยชนใชสอยคือ การใชประโยชนในพ้ืนท่ี
ยังคงเปนแบบเดิม แตมีการตอเติมหรือดัดแปลงโบราณสถานใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม การบดบัง
ทัศนียภาพ การปลอยปะละเลยใหชํารุดทรุดโทรม แตยังคงใชประโยชนแบบเดิม เชน บริเวณพ้ืนท่ี
ถนนสนามไชย พ้ืนท่ีคูเมืองเดิม เปนตน เปนผลกระทบท่ีรุนแรงปานกลาง

3. ผลกระทบตอประโยชนใชสอยแตไมเปลี่ยนแปลงกายภาพ เชนการนําโบราณสถานท่ี
มีอยูมาเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน เชน การปรับปรุงอาคารโบราณสถานใชเปนสถานท่ีราชการหรือ
พิพิธภัณฑ เปนตน เปนผลกระทบท่ีรุนแรงนอยท่ีสุด

นอกจากนี้ผลกระทบโดยทางออมท่ีเปนผลมาจากการพัฒนา เชน การเกิดมลภาวะเปน
พิษ อากาศเสีย น้ําเสีย ฝุนควัน แรงสั่นสะเทือนจากการกอสราง หรือปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสังคม
ก็กอใหเกิดปญหาผลกระทบกับโบราณสถานไดเชนกัน
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บทท่ี 5

การวิเคราะหผลกระทบตอโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทรช้ันในตั้งแตป พ.ศ. 2394-ปจจุบัน

การศึกษาพัฒนาการดานประวัติศาสตร โบราณคดีของกรุงรัตนโกสินทร

แบงการศึกษาไดเปน 4 ระยะ ดังนี้

ระยะท่ี 1 ระยะกอนการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร

การตั้งถ่ินฐานของชุมชนสมัยแรกเริ่มในบริเวณนี้คงมีมานานแลว จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรแสดงใหเราทราบวา สมัยท่ีพระเจาอูทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเม่ือ พ.ศ.1893 นั้น
เมืองพระประแดงเปนเมืองหนาดานสําคัญท่ีรักษาพ้ืนท่ีบริเวณอาวไทย ถัดข้ึนมาเปนชุมชน “เมือง
บางกอก” ตั้งอยูริมแมน้ําเจาพระยา แตในระยะนั้นมิใชในสภาพท่ีแมน้ําผานกลางเปนพ้ืนท่ีฝงธนบุรี
และฝงพระนครเชนทุกวันนี้ หากแตลําน้ําเจาพระยาเดิมท่ีไหลผานนั้นวกวนจากทางเหนือเขาคลอง
บางกอกนอยแลวไหลออกทางคลองบางกอกใหญ ดังนั้นพ้ืนท่ีตั้งกรุงรัตนโกสินทรในอดีต ก็คือตําบล
บางกอกซึ่งมีพ้ืนท่ีท้ังฝงธนบุรีและฝงพระนคร รวมเปนพ้ืนแผนดินเดียวกันมากอน ชุมชนนี้มีความ
เจริญเติบโตและมีความหนาแนนเพ่ิมข้ึนเปนลําดับพรอมๆกับความเจริญรุงเรืองของกรุงศรีอยุธยาจาก
ความเจริญรุงเรืองทางการคาทางเรือสําเภากับตางประเทศประกอบกับอุปสรรคจากความคดเค้ียวของ
ลําน้ํา เปนเหตุใหพระมหากษัตริยอยุธยาหลายพระองคโปรดเกลาฯใหขุดคลองลัดข้ึนหลายชวง ใน
สมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช (พ.ศ.2077-2089) โปรดใหขุดคลองลัดจากคลองบางกอกนอยถึงคลอง
บางกอกใหญ เปนเหตุใหแมน้ําเปลี่ยนทางเดินจนคลองไดขยายตัวกวางเปนลําน้ําใหญทําใหพ้ืนท่ีท่ีเคย
เปนแผนดินเดียวกันถูกแบงแยกจากกันเปน 2 ผืน ชุมชนเมืองบางกอกจึงเริ่มเปลี่ยนบทบาท เปนเมือง
หนาดานสําคัญตั้งแตขุดคลองดังกลาวเสร็จ กลาวคือ ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได
ปรากฏชื่อเมืองเปนทางการครั้งแรกวา “เมืองธนบุรีศรีมหาสมุทร” เปนจุดใหเรือและสําเภาหยุดจอด
ทอดสมอเพ่ือแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเดินทาง สินคาท่ีบรรทุกและผูโดยสารรวมท้ังเก็บภาษีอากร
ท้ังขาข้ึนขาลอง เปนเวลากวา 300 ป ตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา
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ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ.2199-2231) พระองคไดตระหนักถึง
ความสําคัญดานยุทธศาสตรในบริเวณนี้จึงโปรดฯใหสรางปอมปราการข้ึน 2 ปอม คือ ปอมวิไชย
ประสิทธิ์ ทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา และปอมวิไชยเยนทร ทางฝงดานทิศตะวันออกตรงขาม
กัน ปจจุบันเหลือเพียงปอม วิไชยประสิทธิ์ท่ียังคงเห็นอยูในกองบัญชาการทหารเรือ

พ้ืนท่ีบริเวณนี้ไดทวีความสําคัญยิ่งข้ึนเม่ือกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาใน พ.ศ.2310 สมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช ทรงกอบกูเอกราชคืนมาได ทรงมีพระราชดําริวากรุงศรีอยุธยาเสียหายอยาง
มากยากท่ีจะบูรณะใหดีดังเดิมได เมืองธนบุรีซึ่งเปนเมืองดานสําคัญใกลทะเล ท้ังมีปอมปราการเปน
ชัยภูมิดีอยูแลว จึงโปรดฯใหสถาปนากรุงธนบุรีข้ึนเปนเมืองหลวงและไดขุดคูเมืองข้ึนท้ังฝงตะวันตก
และฝงตะวันออก โดยฝงตะวันออกนั้นเปนคูเมืองเดิมท่ีปรากฏในปจจุบัน และฝงตะวันตกนั้นไดขุดคู
เมืองเชื่อมระหวางคลองบางกอกนอยและคลองบางกอกใหญ พรอมกับสรางกําแพงเมืองขนานไปกับคู
เมืองท่ีขุดข้ึนใหมดวย

ในปลายรัชกาลพระเจาตากสินฯบานเมืองเกิดจลาจล กลาวคือพระเจากรุงธนบุรีมีพระ
อัธยาศัยผิดไปจากเดิม พระยาสรรกับพวกคบคิดกันเปนกบฏคุมพระองคไว จึงเกิดรบพุงข้ึน ขณะนั้น
พระยามหากษัตริยศึกซึ่งไปราชการทัพอยูท่ีเขมรทราบขาวจึงรีบยกทัพกลับและปราบจลาจลไดสําเร็จ
ขาราชการท้ังปวงพากันออนนอมอัญเชิญข้ึนเปนพระมหากษัตริย เปนปฐมกษัตริยแหงพระบรมจักรี
วงศ ในวันท่ี 6 เมษายน 2325
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โบราณสถานอาคารท่ีสรางในสมัยกอนสรางกรุงรัตนโกสินทร (แผนผังท่ี 49)
วัด
1. วัดอรุณราชวราราม (วัดมะกอกหรือวัดแจง)
2. วัดโมลีโลกยาราม (วัดทายตลาด)
3. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ (วัดสลัก)
4. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธาราม)
5. วัดอมรินทราราม (วัดบางหวานอย)
6. วัดระฆังโฆสิตาราม (วัดบางหวาใหญ)
7. วัดเครือวัลยวรวิหาร (วัดโบราณ)
8. วัดชนะสงคราม (วัดกลางนา)
9. วัดราชบูรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ)
10. วัดภุมรินราชปกษี (วัดโบราณ)
11. วัดดุสิตาราม (วัดเสาประโคน)
12. วัดบุปผาราม (วัดดอกไม)
คลอง
1. คลองคูเมืองเดิมฝงธนบุรี
2. คลองคูเมือง (ร.1 ขยายคูใหกวางข้ึน)
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แผนผังท่ี 49 แสดงท่ีตั้งโบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยกอนสรางกรุงรัตนโกสินทร
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ระยะท่ี 2 สมัยรัชกาลท่ี 1 – 3
เปนระยะการสรางบานแปลงเมืองข้ึนใหมโดยวางผังการใชท่ีดินตามแบบอยางของสมัย

กรุงศรอียุธยา บานเรือนสวนใหญตั้งอยูริมแมน้ําลําคลอง ท่ัวไปพ้ืนท่ีมีสภาพเปนเรือกสวนไรนาเปนอัน
มาก การคมนาคมในระยะนี้ใชการสัญจรทางน้ําเปนหลัก

สมัยรัชกาลท่ี 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช เม่ือเสด็จข้ึนเถลิง
ถวัลยราชสมบัติแลว พระองคโปรดใหยายราชธานีมาตั้งฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา เหตุผลท่ี
พระองคโปรดฯใหยายเมืองหลวงมายังฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยานั้น พอสรุปไดดังนี้

1. ในทางยุทธศาสตรกรุงธนบุรีประกอบดวยอาณาเขตสองฝงมีแมน้ําอยูตรงกลางซึ่’
เปนเมืองอกแตกไมเหมาะในดานยุทธศาสตรยากท่ีจะรักษาเมืองใหม่ันคงได

2. ในทางภูมิศาสตร ฝงธนบุรีเปนฝงโคงดานนอกของแมน้ําท่ีไหลเชี่ยว ทําใหกระแสน้ํา
เซาะตลิ่งพังอยูเสมอ ผิดกับทางฝงตะวันออกซึ่งเปนพ้ืนท่ีกวางขวางและมีชัยภูมิดีกวาโดยเปนแหลมมี
แมน้ําเจาพระยาเปนขอบเขตอยูกวาครึ่ง

3. ในดานการพัฒนาเมือง กรุงธนบุรีฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยามีอาณาเขตคับ
แคบถูกขนาบดวยวัดแจงและวัดทายตลาดไมสามารถขยายพระราชวังออกไปได

การสรางพระนครในครั้งแรกนั้นเปนไปอยางเรงรีบ เพ่ือใหเสร็จทันพระราชพิธี
ปราบดาภิเษกจึงสรางดวยเครื่องไมมุงจากพอเปนท่ีประทับชั่วคราว กําแพงพระราชวังก็เปนเพียงไม
ระเนียดปกลอมเอาไว เม่ือเสร็จการพระราชพิธีปราบดาภิเษกแลว ไดทรงเสด็จประทับในพระราชวัง
ใหมนี้ แลวจึงโปรดฯใหดําเนินการกอสรางเปนการถาวรตอไป

การเลือกท่ีตั้งหรือการจัดผังท่ีดินของกรุงรัตนโกสินทร ดําเนินการตามแบบอยางของกรุง
ศรีอยุธยา กลาวคือ ใชท่ีดินวางเปลาผืนใหญสองผืนริมแมน้ําเจาพระยา คือท่ีวางระหวางวัดโพธิ์ (วัด
พระเชตุพนฯ) และวัดสลัก (วัดมหาธาตุฯ) เปนท่ีตั้งพระบรมมหาราชวัง และท่ีวางเหนือวัดสลักข้ึนไป
จรดคลองคูเมืองเดิม เปนท่ีตั้งพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลังข้ึน ตั้งอยูบริเวณปากคลอง
บางกอกนอย ใหเปนท่ีประทับของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขดวย

สําหรับการขุดคลองคูเมืองไดโปรดฯใหขุดคูพระนครใหม โดยขุดขนานไปกับแนวคูเมือง
เดิม เริ่มจากริมแมน้ําเจาพระยาตอนคลองบางลําพู วกขนานไปกับคูเมืองเดิมออกแมน้ําเจาพระยาขาง
ใตบริเวณเหนือวัดสามปลื้ม (วัดจักรวรรดิราชาวาส) พระราชทานนามวา “คลองรอบกรุง” แลวขุด
คลองหลอดจากคลองคูเมืองเดิมสองคลองออกไปบรรจบกับคลองรอบกรุงท่ีขุดข้ึนใหม นอกจากนี้ยัง
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ขุดคลองใหญเหนือวัดสะแก (วัดสระเกศในปจจุบัน) อีกคลองหนึ่ง พระราชทานนามวา “คลองมหา
นาค” ใหเปนท่ีสําหรับประชาชนชาวพระนครไดลงเรือออกไปเลนสักวาในฤดูน้ําเหมือนครั้งกรุงศรี
อยุธยาเปนราชธานี

สวนการสรางกําแพงเมืองและปอมนั้นไดโปรดฯใหรื้อซากปอมกําแพงเมืองเม่ือครั้งกรุง
ธนบุรีลง เพ่ือขยายกําแพงและคูพระนครใหมใหกวางออกไป โดยสรางกําแพงเมืองขนานไปกับคลอง
รอบกรุงแลวสรางปอมและประตูเปนระยะๆ หางกันประมาณ 10 เสน รอบพระนครมีปอมจํานวน 14
ปอม ปจจุบันเหลือปอมอยูเพียง 2 แหง คือปอมมหากาฬท่ีเชิงสะพานผานฟา และปอมพระสุเมรุมุม
ถนนพระอาทิตย

สําหรับทางดานพุทธศาสนานั้นไดทรงสรางวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนอารามหลวงใน
พระบรมมหาราชวัง ทรงสรางวัดสุทัศนข้ึนกลางพระนคร แตทรงเสด็จสวรรคตกอนสรางเสร็จ สําหรับ
วัดสําคัญท่ีทรงบูรณะนั้นไดทรงบูรณะปฏิสังขรณวัดโพธิ์ แลวไดพระราชทานนามวัดใหมวา “วัดพระเช
ตุพนวิมลมังคลาราม” นอกจากนี้ยังทรงโปรดฯ ใหบูรณะวัดอ่ืนๆ เชน วัดสระเกศ วัดราชบูรณะ วัด
มหาธาตุ เปนตน ในการรักษาวัตถุท่ีมีคุณคาทางศาสนานั้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง พระพุทธรูปองคสําคัญๆ
ของไทยนั้น ไดโปรดฯใหอัญเชิญมาจากสุโขทัย พิษณุโลก สวรรคโลก ลพบุรี และอยุธยา มา
ประดิษฐานท่ีวัดตางๆในกรุงเทพฯ

ในดานการคมนาคมนั้น เนื่องจากกรุงรัตนโกสินทร เปนเมืองท่ีมีแมน้ําคูคลองลอมรอบ
พระนคร จึงใชการคมนาคมทางน้ําเปนหลักโดยมีคูเมืองเดิม คลองรอบกรุง คลองหลอด เปนตัวเชื่อม
การคมนาคมทางน้ําเขาดวยกัน นับวาเปนโครงขายการคมนาคมท่ีสะดวกท่ีสุดในระยะนั้น สวนการ
สัญจรทางบกนั้นปรากฎหลักฐานการใชถนนอยูพอสมควร ลักษณะของถนนเปนทางเดินแคบๆ
เชนเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี กลาวคือ เปนถนนดินหรือถนนถมทราย แลวใชอิฐเรียง
ตะแคงหรือวางแบนราบลงท่ีแนวกลางของเสนทางใหกวางพอท่ีคนจะเดินสวนกันได

สมัยรัชกาลท่ี 2 ในรัชสมัยพระพุทธเลิศหลานภาลัยมีความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เพียงเล็กนอย กลาวคือในดานการใชท่ีดินนั้นมีการขยายเขตพระบรมมหาราชวังออกไปทางดานทิศใต
อีก 20 ไรครึ่ง จนเกือบจรดวัดพระเชตุพนฯ ซึ่งเดิมเปนท่ีตั้งบานเรือนเสนาบดีเกาสมัยรัชกาลท่ี 1 และ
ไดทรงโปรดฯ ใหตัดถนนค่ันเขตระหวางพระบรมมหาราชวังและวัดพระเชตุพนฯ ชื่อวา “ถนนทายวัง”
ซึ่งมีความสําคัญอยางมากเม่ือไปบรรจบกับถนนสายเดิม ทําใหขบวนแหสามารถเคลื่อนรอบกําแพง
พระบรมมหาราชวังได ดังปรากฏเชนในปจจุบัน
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สวนวังท่ีสรางในรัชกาลนี้ เม่ือวิเคราะหตําแหนงท่ีตั้งแลวพบวามีการแบงพ้ืนท่ีพระนคร
ระหวางวังหลวงและวังหนา โดยวังตางๆ จะรวมกันอยูเปนกลุมใหญวังของพระราชโอรสวังหลวงจะ
ขยายตัวลงมาทางทิศใตและทิศตะวันออกสวนฝายวังหนานั้นขยายตัวข้ึนไปทางดานเหนือ นอกจากนี้
เริ่มมีการสรางวังขยายออกนอกเขตพระนคร ท้ังในฝายวังหลวงและวังหนา นอกจากนี้ยังสรางวังข้ึน
ทางฝงธนบุรีดวยแสดงวาพ้ืนท่ีฝงธนบุรียังคงมีความสําคัญตอพระนครตอไป

ในชวงรัชกาลท่ี 2 เปนระยะท่ีคอนขางหางจากศึกสงคราม สวนใหญจะเปนการทํานุบํารุง
บางเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานศิลปกรรมและวรรณคดี สวนในดานพุทธศาสนานั้นไดโปรดฯใหสราง
วัดสุทัศนตอจากรัชกาลท่ี 1 สวนวัดสําคัญท่ีทรงบูรณะนั้นไดแก วัดอรุณราชวราราม ทรงไดบูรณะ
ตั้งแตครั้งดํารงพระยศเปนพระเจาลูกยาเธอ ทรงปนหุนพระประธานในพระอุโบสถดวยฝพระหัตถเม่ือ
ไดข้ึนครองราชยแลวไดโปรดฯ ใหสรางพระปรางคข้ึน แตการกอสรางอยางจริงจังทําตอในรัชกาลท่ี 3
นอกจากนี้พระบรมวงศานุวงศและขาราชการก็ชวยทํากุฏิสงฆและพระราชทานนามพระอารามใหมวา
“วัดอรุณราชวราราม” นอกจากนี้ยังมีวัดท่ีสถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณโดยเจานายในสมัยนั้นดวย

สมัยรัชกาลท่ี 3 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวเปนระยะท่ีเศรษฐกิจ
รุงเรือง โดยการคาสําเภากับจีน แตเปนระยะท่ีเกิดศึกสงครามกับประเทศขางเคียง โดยเฉพาะสงคราม
กับญวนจนถึงกับโปรดฯ ใหขุดคลองแสนแสบตอเนื่องไปจากคลองมหานาคใชเปนเสนทางลําเลียง
ทหารและสงกําลังบํารุง นอกจากนี้ทรงใหพระราชวงศผูใหญไปประทับตามจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญๆ
ในสมัยนั้นไดแก ริมปอมปราการและปากคลองแยกของแมน้ําเจาพระยาสายตางๆ

พระองคไดสถาปนาและปฏิสังขรณวัดมากท่ีสุดเพราะพระองคมีพระราชศรัทธาอยางแรง
กลาในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ไดโปรดฯ ให มีการกอสรางบูรณะซอมแซมอาคารสําคัญๆ ใน
พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงสรางวัดเทพธิดาและวัดราชนัดดาข้ึน 2 วัด
ตอเนื่องกันมีคลองหลอดค่ันกลาง วัดท้ัง 2 แหงนี้อยูใกลปอมมหากาฬและประตูสําราญราษฎร
นอกจากนั้นยังทรงโปรดฯ ใหสรางภูเขาทองข้ึนทํานองเดียวกับเจดียภูเขาทองท่ีกรุงศรีอยุธยาจึงไดทรง
กําหนดใหตั้งอยูริมคลองมหานาคใกลเคียงวัดสระเกศ (แตสรางไมสําเร็จเนื่องจากเกิดทรุดตัวลง ตอมา
รัชกาลท่ี 4 ไดเปลี่ยนแปลงเปนภูเขา โดยกอเจดียข้ึนท่ียอดเขาแทนการกอสรางมาเสร็จสมบูรณใน
รัชกาลท่ี 5

พ้ืนท่ีกลางเมืองนั้นพระองคไดบูรณะวัดสุทัศนฯ สรางพระอุโบสถและศาลาการเปรียญ
เพ่ิมข้ึนในบริเวณนี้ยังมีชุมชนพวกพราหมณอยูใกลเคียงกับโบสถพราหมณ และยังมีชุมชนชาวจีนอีก
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กลุมหนึ่งมีศาลเจาเปนของตนเองเรียกวาง “ศาลเจาพอเสือ” ตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน (ยายไปท่ี
ปจจุบันในรัชกาลท่ี 5)

สวนทางดานใตชองเมืองทรงสรางวิหารพระพุทธไสยาสนในบริเวณวัดพระเชตุพนฯ ใน
บริเวณนี้เปนบริเวณท่ีมีชุมชนหนาแนนอีกแหงหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร ในระยะนั้นมีท้ังเจานาย
ขาราชการ ไพรสมและราษฎรสามัญทําราชการ และคาขายเปนกลุมใหญ เรียกไดวาเปนยานการคาใน
สมัยนั้นก็วาได

พ้ืนท่ีทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตจะเปนท่ีอยูอาศัยของชาวจีนกลุมใหญท่ียายมาจาก

พ◌ื◌้นท่ีท่ีสรางพระบรมมหาราชวัง มีกิจกรรมการคาเปนหลัก เกิดเปนตลาดสะพานหัน ตลาดสําเพ็ง
ข้ึน แตอยางไรก็ตามในพ้ืนท่ีทางดานฝงธนบุรี พระองคก็ยังใหความสําคัญอยางมากอยู โดยมีการสราง
และบูรณะวัดท่ีมีมาแตเดิมเปนอันมาก ทรงบูรณะวัดอรุณราชวรารามตอจากพระราชบิดาสรางพระ
ปรางคองคใหญซึ่งเปนสัญลกัษณท่ีสําคัญอยางหนึ่งของกรุงเทพฯ

โบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 1 (พ.ศ.2325-2352) (แผนผังท่ี 50)
วัด
13. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
14. วัดบวรสถานสุทธาวาส
15. วัดมหาสุทธาวาส,วัดเสาชิงชา,วัดสุทัศนเทพวราราม
ศาสนสถานในศาสนาอ่ืน ๆ
1. ศาลหลักเมือง
2. ศาลเจาพอเสือ
3. โบสถพราหมณเสาชิงชา
4. ศาลเจาบานหมอ
5. ศาลเจาแมทับทิม
6. สุเหราจักรพงษ
พระราชวังและวัง
1. พระบรมมหาราชวัง
2. พระราชวังบวรสถานมงคล
3. พระราชวังหลัง
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4. พระราชวังเดิม
5. พระนิเวศนเดิม
6. วังริมปอมพระสุเมรุ
7. วังริมปอมจักรเพชร
8. วังสวนมังคุด
9. วังบานปูน
10. วังริมวัดโพธิ์
11. วังทาเตียน
12. วังคลังสินคา
13. วังปากคลองวัดชนะสงคราม
14. วังถนนหนาพระลาน วังตะวันตก
15. วังถนนหนาพระลาน วังกลาง
16. วังถนนหนาพระลาน วังตะวันออก
17. วังริมถนนหลักเมือง วังท่ี 1
18. วังริมถนนหลักเมือง วังท่ี 2
19. วังริมถนนหลักเมือง วังท่ี 3
20. วังริมถนนหลักเมือง วังท่ี 4
21. วังริมถนนหลักเมือง วังท่ี 5
22. วังริมถนนหลักเมือง วังท่ี 6
23. วังริมสนามชัย วังท่ี 1
24. วังริมสนามชัย วังท่ี 2
25. วังริมสนามชัย วังท่ี 3
26. วังริมสนามวงัหนา วังท่ี 1
27. วังริมสนามวังหนา วังท่ี 2
28. วังริมสนามวังหนา วังท่ี 3
29. วังริมสนามวังหนา วังท่ี 4
สถานท่ีราชการ
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1. ศาลาลูกขุนนอก (ศาลหลวง)
2. คลังดินปน (ตึกดิน)
3. นครบาลและคุก
ปอม
1. ปอมพระสุเมรุ
2. ปอมยุคุนธร
3. ปอมมหาปราบ
4. ปอมมหากาฬ
5. ปอมหมูทะลวง
6. ปอมเสือทยาน
7. ปอมมหาไชย
8. ปอมจักรเพชร
9. ปอมผีเสื้อ
10. ปอมมหาฤกษ
11. ปอมมหายักษ
12. ปอมพระจันทร
13. ปอมพระอาทิตย
14. ปอมอิสินธร
15. ปอมวิไชยประสิทธ
ประตูพระนคร
1. ประตูบางลําพู
2. ประตูเฟองนคร
3. ประตูหนาวัดบวรฯ
4. ประตพูฤติมาศ
5. ประตูสําราญราษฎร
6. ประตูสามยอด
7. ประตูสะพานหัน
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8. ประตูบานหมอ
9. ประตูทายวัง
10. ประตูทาราชวรดิษฐ
11. ประตูทาพระ
12. ประตูทาพระจันทร
13. ประตูทาชางวังหนา
14. ประตูทาพระอาทิตย
ถนน
1. ถนนจักรวรรดิวังหลวง (ถนนสนามไชย)
2. ถนนทาชางวังหลวง (ถนนหนาพระลาน)
3. ถนนจักรวรรดิวังหนา
4. ถนนเสาชิงชา (ถนนบํารุงเมือง)
5. ถนนพระจันทร (ถนนบานหมอ)
6. ถนนหนาวัดพระธาตุ (ถนนหนาพระธาต)ุ
7. ถนนโรงไหม
8. ถนนทาขุนนาง
9. ถนนหลักเมือง
10. ถนนบานหมอ (ถนนพระพิพิธ ถนนพระพิทักษ)
11. ถนนสะพานเสี้ยว (ถนนจักรพงษ)
คลอง
3. คลองรอบกรุง
4. คลองหลอดวัดเทพธิดาและคลองหลอดวัดราชนัดดา
5. คลองมหานาค
สะพาน
1. สะพานชางโรงสี
2. สะพานหัน
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แผนผังท่ี 50 แสดงท่ีตั้งโบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 1 (พ.ศ. 2325 – 2352)
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โบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 2 (พ.ศ.2352-2367) (แผนผังท่ี 51)

วัด
16. วัดทิพยวารี (วัดกํามโลยี่หรือวัดญวน)
พระราชวังและวัง
30. วังริมสะพานชางโรงสี วังเหนือ
31. วังริมสะพานชางโรงสี วังใต
32. วังทายหับเผย วังท่ี 1
33. วังทายหับเผย วังท่ี 2
34. วังทายหับเผย วังท่ี 3
35. วังถนนสนามชัย วังท่ี 1
36. วังถนนสนามชัย วังท่ี 2
37. วังริมแมน้ําใตวัดพระเชตุพน
38. วังริมพระนิเวศนเดิม วังท่ี 1
39. วังริมพระนิเวศนเดิม วังท่ี 2
40. วังริมพระนิเวศนเดิม วังท่ี 3
41. วังสะพานเสี้ยว วังท่ี 1
42. วังสะพานเสี้ยว วังท่ี 2
43. วังสะพานเสีย้ว วังท่ี 3
44. วังสะพานเสี้ยว วังท่ี 4
45. วังหลังวัดชนะสงคราม
46. วังถนนพระอาทิตย วังท่ี 1
47. วังคลองบางลําภู วังท่ี 1
48. วังถนนโรงครก
49. วังคลองตลาด วังท่ี 1
ถนน
12. ถนนทายวัง
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แผนผังท่ี 51 แสดงท่ีตั้งโบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 2 (พ.ศ. 2352 - 2367)
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โบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ.2367-2394) (แผนผังท่ี 52)
วัด
17. วัดเทพธิดาราม
18. วัดราชนัดดาราม
19. วัดมหรรณพาราม
20. วัดรังสีสุทธาวาส
21. วัดบวรนิเวศนวิหาร
22. วัดวงศมูลวิหาร
23. วัดบูรณศิริมาตยาราม
พระราชวังและวัง
50. วังริมประตูสําราญราษฎร วังท่ี 1
51. วังริมประตูสําราญราษฎร วังท่ี 2
52. วังริมประตูสําราญราษฎร วังท่ี 3
53. วังถนนมหาชัย วังท่ี 1
54. วังถนนมหาชัย วังท่ี 2
55. วังถนนมหาชัย วังท่ี 3
56. วังบานหมอ
57. วังถนนจักรเพชร
58. วังริมสะพานหัวจระเข
59. วังทายวัดพระเชตุพน วังท่ี 1
60. วังทายวัดพระเชตุพน วังท่ี 2
61. วังทายวัดพระเชตุพน วังท่ี 3
62. วังทายวัดพระเชตุพน วังท่ี 4
63. วังทายวัดพระเชตุพน วังท่ี 5
64. วังถนนสนามชัย วังท่ี 3
65. วังถนนเฟองนคร วังเหนือ
66. วังถนนเฟองนคร วังใต
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67. วังริมคลองสะพานถาน
68. วังเหนือปอมมหาฤกษ
69. วังใตปอมมหาฤกษ
70. วังคลองตลาด วังท่ี 2
71. วังริมสะพานเสี้ยว วังท่ี 5
72. วังถนนพระอาทิตย วังท่ี 2
สถานท่ีราชการ
4. โรงไหม
5. คลังสินคาและโรงวิเสท
ถนน
13. ถนนตะนาว (ถนนเฟองนคร)
14. ถนนประตูสามยอด (ถนนเจริญกรุง)
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แผนผังท่ี 52 แสดงท่ีตั้งโบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ. 2367 - 2394)
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ระยะท่ี 3 : สมัยรัชกาลท่ี 4-6
ในชวงนี้เปนชวงท่ีรับอิทธิพลตะวันตกเขามาเกือบทุกดาน มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพครั้งสําคัญในกรุงรัตนโกสินทร สภาพบานเมืองถูกพัฒนา ใหเปนไปตามแบบอยางของ
ประเทศในตะวันตกทําใหกรุงรัตนโกสินทรมีความแตกตางไปจากชวงท่ี 2 อยางชัดเจน

สมัยรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
ปกครองประเทศโดยทรงยอมรับอิทธิพลจากประเทศท่ีพัฒนาแลวโดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปมาก
ข้ึน ดังนั้นการติดตอในทางการคาและการเมืองกับพวกฝรั่งจึงขยายตัวข้ึนและมีบทบาทตอการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกรุงรัตนโกสินทรครั้งสําคัญ

รัชกาลนี้กรุงรัตนโกสินทรเต็มไปดวยกิจการคาอุตสาหกรรมและการกอสรางตึกรามบาน
ชองตามรูปแบบสถาปตยกรรมยุโรป สภาพบานเมืองโดยท่ัวไปขยายตัวออกนอกกําแพงเมือง
ประชากรเพ่ิมจํานวนมากข้ึนทําใหอาณาเขตคับแคบลงจึงทรงโปรดฯ ใหขยายพ้ืนท่ีเขตพระนคร
ออกไปโดยขุดคลองผดุงกรุงเกษมข้ึนขนานไปกับกําแพงเมืองเดิม แลวสรางตามแนวคลองท่ีขุดข้ึนใหม
เปนระยะๆ จํานวน 7 ปอม ทําใหมีพ้ืนท่ีขยายเพ่ิมข้ึนจากเดิมอีกประมาณ 1 เทา

บริเวณดานทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวังไดมีการสรางตึกแถว 2 ชั้นข้ึนเพ่ือให
ชาวตะวันตกท่ีเขามารับราชการ ไดอยูอาศัยและเชาหางรานเปนท่ีคาขาย ตอมาในปลายรัชกาลมีการ

เปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีบริเวณนี้ โดยพระองคโปรดฯ ใหสรางพระราชวังสราญรมยข◌ึ◌้นพรอมกับ
สถาปนาวัดราชประดิษฐฯข้ึนทํานองเดียวกับเปนวัดในวังเชนเดียวกับวัดพระแกว

ทางดานทิศเหนือของพระบรมมหาราชวัง พระองคทรงสรางอาคารข้ึนเพ่ือพระราชพิธีพืช
มงคลพรอมท้ังฉางขาวในบริเวณนี้ดวยซึ่งเดิมเปนทองนา เม่ือพระมาหากษัตริยทรงสวรรคตก็ไดถวาย
พระเพลิง ณ ท่ีแหงนี้จนชาวบานเรียกวา ตําบลทุงพระเมรุ เพ่ือความเปนสิริมงคลจึงโปรดเกลาฯ ให
เรียกบริเวณนี้วา “ทองสนามหลวง”

บริเวณทิศตะวันตกของพระบรมมหาราชวังซึ่งเคยเปนวังเจานายหลายวังและมีบาน
ขาราชการ ราษฎร ตั้งอยูหนาแนน ตอมาเกิดเพลิงไหมเปนบริเวณกวางจึงไดเรียกบริเวณนี้วา “ทา
เตียน” หลังจากนั้นไดสรางศาลาตางประเทศกับตึกหลวงข้ึนใชเปนท่ีกรมทากงสุลตางประเทศ และ
ตอมาใชเปนศาลตางประเทศอีกดวย บริเวณนี้จึงกลายเปนชุมชนใหมเปนท่ีคาขายและอยูอาศัยท้ังชาว
ไทยและตางประเทศ
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สวนบริเวณตอนใตกรุงรัตนโกสินทรในชวงรัชกาลนี้ไดมีพวกมิชชั่นนารีเขามาเผยแพร
ศาสนาซึ่งเปนท่ีอยูอาศัยของชาวจีนแตเดิมและยังมีแขกเขามาอยูอาศัยดวย จนกลายเปนชุมชน
ตางชาติท่ีใหญในระยะนั้น

สําหรับดานคมนาคมในระยะนี้ไดทรงสรางถนนสายสําคัญๆ ในกลางกรุงรัตนโกสินทรข้ึน
คือ ถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง ถนนเฟองนคร ทําใหการคมนาคมเริ่มเปลี่ยนความนิยมจากทางน้ํา
มาเปนทางบกมากข้ึน มีการสรางตึกแถวริมถนนดวยโดยสรางเปนตึกชั้นเดียวแบบสิงคโปร มีการนํารถ
มามาใชและเปนครั้งแรกท่ีใชรถมาในราชการ

สวนการสรางวัดนั้น ทรงเห็นวาสมัยรัชกาลท่ี 3 ไดทรงสรางวัดเอาไวมากพอแลวจึงทรง
สรางวัดเพ่ิมเติมเพียงไมก่ีแหง ทรงโปรดฯ ใหสรางพระอารามหลวงข้ึน 3 วัด วัดราชประดิษฐสถิตมหา
สีมา-ราม วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดโสมนัสวิหาร แตยังมีวัดอีกจํานวนหนึ่งท่ีสรางโดยเจานายและ
ราษฎร ซึ่งอยูนอกกรุงรัตนโกสินทรออกไป

สมัยรัชกาลท่ี 5 ในรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว นับวาเปนชวงสมัยท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด โดยเฉพาะทางดายกายภาพของกรุงรัตนโกสินทรเนื่องดวยพระองคดําเนิน
นโยบายการบริหารประเทศใหรอดพนจากการตกเปนอาณานิคมของชาติมหาอํานาจในตะวันตก จึงมี
การปรับปรุงในดานตางๆ อยางมากมาย ทรงพัฒนาเมืองหลวงใหสวยงามทัดเทียมเมืองหลวงอ่ืนๆ ใน
ยุโรปท่ีทรงเคยพบเห็นเมือคราวเสด็จประพาสยุโรป ทําใหเกิดการออกแบบชุมชนเมือง (Urban
Design) ข้ึนเปนครั้งแรกนั่นคือการสรางถนนราชดําเนินข้ึนโดยมีผังแนวถนนหลักพุงตรงไปเปนจุดรวม
สายตาท่ีอาคารตระหงานแบบยุโรป

จากการปรับปรุงดานการปกครองโดยตั้งเปน กระทรวง ทบวงกรมข้ึน กอใหเกิดสถานท่ี
ราชการใหมข้ึนมากมาย สถานท่ีราชการสมัยนั้นตั้งกระจายออกนอกเขตคูเมืองเดิมบาง แตยังคงอยู
รวมกันในเขตคลองรอบกรุง ไดมีการเปลี่ยนแปลงอาคารท่ีอยูรอบพระราชวังใหเปนสถานท่ีราชการ
ดวย

บริเวณตอนใตของกรุงรัตนโกสินทร โปรดฯ ใหสรางโรงไฟฟาข้ึนตรงขามกับวัดราชบูรณะ
และในบริเวณเดียวกันนี้ โปรดฯ ใหสรางโรงเรียนสวนกุหลาบข้ึน นอกจากนี้ยังโปรดฯ ใหสรางตึกสุนัน
ทาลัย เปนท่ีเรียนของกุลสตรี ตอมากลายเปนโรงเรียนราชินีในปจจุบัน

บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคลนั้น หลังจากยกเลิกตําแหนงอุปราชฝายหนาแลววัง
หนาก็หมดความสําคัญลง เม่ือสรางถนนราชดําเนินข้ึนไดตัดผานพ้ืนท่ีตอนหนาพระราชวังบวรสถาน
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มงคลและไดใชพ้ืนท่ีวังหนาสวนหนึ่งเพ่ือขยายเปนทองสนามหลวง แลวโปรดฯ ใหปลูกตนมะขาม
โดยรอบดังท่ีเห็นกันอยูในปจจุบันนี้

ทางดานตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง บริเวณนี้ไดสรางกระทรวงมหาดไทยข้ึน
นอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันไดโปรดเกลาฯ ใหสรางวัดประจํารัชกาลข้ึน ไดแก วัดราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม สวนบริเวณถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง ถนนเฟองนคร นั้นไดทรงขยายถนนบํารุงเมือง
และถนนเฟองนครใหใหญข้ึน พรอมท้ังรื้อหองแถวเดิมแลวสรางใหมเปนตึกแถวสองชั้น ดังท่ีเห็นกัน
อยูในปจจุบัน ถนนเจริญกรุงก็สรางตึกแถวสองชั้นข้ึนใหมเชนกัน

สําหรับการสรางวัดในรัชกาลนี้ทรงสรางวัดใหมเพียง 2 วัด คือ วัดราชบพิธและวัดเทพศิริ
นทร นอกจากนี้ทรงไดบูรณะวัดท้ังในกรุงและหัวเมืองท่ีสําคัญไดแก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม คราว
สมโภชฉลองพระนคร 100 ป

การคมนาคมในรัชกาลท่ี 5 นี้ เปน ชวงท่ีมีถนนเพ่ิมข้ึนอยางมากมาย ทําใหการคมนาคม
ทางบกสะดวกอยางยิ่ง ในสมัยนี้ไดสรางสะพานท่ีสวยงาม ม่ันคง แข็งแรง นอกจากนี้ยังมีลักษณะ
พิเศษคือโปรดฯ ใหสรางสะพานเหลานี้จะมีคํานําหนาวา “เฉลิม” แลวตามดวยตัวเลขพระชนมายุ เชน
สะพานเฉลิมยศ 45 เฉลิมเวียง 46 เปนตน ในสมัยนี้ยังมีรถมา รถลาก รถยนตใช และมีรถรางบริการ
รับสงข้ึนเปนสายแรกคือ ถนนเจริญกรุง โดยวางรางเหล็กตั้งแตหนาศาลเจาพอหลักเมืองแลวออมโคง
ไปทางถนนเจริญกรุง จนถึงอูบางกอก รถรางระยะแรกนั้นใชมาลาก ตอมาเม่ือโรงไฟฟาเกิดข้ึนท่ีขาง
วัดราชบูรณะจึงเดินรถราง ดวยไฟฟา ทําใหรถรางกระจายไปตามถนนสายสําคัญๆ ในระยะนั้น

สมัยรัชกาลท่ี 6 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงไดสราง
พระราชวังสําคัญๆ ข้ึนในตางจังหวัดหลายแหง ทรงเสด็จไปประทับตามพระราชวังในตางจังหวัด
บอยครั้ง โดยประทับท่ีพระบรมมหาราชวังในบางชวงเวลาเทานั้น ซึ่งกอใหเกิดโครงขายของการ
คมนาคมท่ีสําคัญข้ึน เกิดเสนทางเชื่องระหวาง พระบรมมหาราชวังและพระราชวังอ่ืนๆ มีการปรับปรุง
ถนนหนทาง ยานพาหนะทวีความสําคัญยิ่งข้ึน โดยเฉพาะรถยนต

การตัดถนนราชดําเนินตอนปลายรัชกาลท่ี 5 เพ่ือเปนเสนทางเชื่อมโยงระหวาง
พระราชวังดุสิตกับพระบรมมหาราชวัง จึงเปนการเปดพ้ืนท่ีใหมอีกบริเวณหนึ่ง ทําใหในรัชกาลนี้ตัว
เมืองขยายกวางข้ึนกําแพงเมืองและปอมปราการท่ีเคยเปนอุปสรรคของการเจริญเติบโตและความ
ตอเนื่องของเมือง เริ่มถูกรื้อลงทีละนอย (ในท่ีสุดในรัชกาลท่ี 7 มีกําแพงเมือง ประตู ปอมปราการ
เหลือเพียง 3 แหง)



405

สวนการสรางบูรณปฏิสังขรณวัดนั้น นับตั้งแตรัชกาลท่ี 6 เปนตนมา มีพระราโชบายยุติ
การสรางวัดประจํารัชกาล โดยทรงเห็นวามีวัดอยูเปนจํานวนมากแลว จึงโปรดฯ ใหสรางโรงเรียนข้ึน
แทนทําใหการศึกษาเปลี่ยนไปจากเดิมกลายเปนโรงเรียนสมัยใหม โรงเรียนท่ีพระองคทรงสรางก็คือ
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย สวนการบํารุงพระพุทธศาสนานั้นมุงไปท่ีการบูรณปฏิสังขรณเปนหลัก
โดยเฉพาะวัดสําคัญๆ เชนวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนฯ เปนตน

สิ่งกอสรางท่ีเพ่ิมข้ึนในกรุงรัตนโกสินทรสวนใหญจะกลายเปนสถานท่ีราชการ ทําใหพ้ืนท่ี
มีความหนาแนนข้ึน และในสมัยนี้ไดสรางสถานท่ีราชการข้ึนโดยไมตองอาศัยการเปลี่ยนวังมาเปน
สถานท่ีราชการดังสมัยกอนๆ สถานท่ีราชการสําคัญๆ เชน กระทรวงพาณิชย และสถานีตํารวจนคร
บาลพระราชวัง หอพระสมุดวชิราวุธ กรมการรักษาดินแดน โรงเรียนเบญจมราชาลัย สถานีรถไฟหัว
ลําโพง เปนตน

สวนระบบการคมนาคมใชถนนเปนหลัก เนื่องจากมีรถยนต รถไฟ รถรางเพ่ิมจํานวนข้ึนกวา
สมัยรัชกาลท่ี 5 หลายเทา จนในท่ีสุดการคมนาคมทางน้ําก็ลดความสําคัญลงโดยสิ้นเชิง คูคลองตางๆ
ตื้นเขิน คลองบางเสนถูกถมเปนถนน ถนนกลายเปนแกนนําความเจริญสิ่งใหมของเมือง มีการสราง
ตึกแถวริมถนนมากมาย แมในบางบริเวณท่ีไมอาจใชประกอบการคาได แตก็เริ่มนิยมสรางตึกแถวไว
เพ่ืออยูอาศัยดวย

โบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ.2394-2411) (แผนผังท่ี 53)
วัด
24. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
พระราชวังและวัง
73. พระราชวังสราญรมย
74. พระบวรราชวังใหม
75. วังกรมหลวงพรหมมานุรักษ
76. วังกรมหม่ืนราชศักดิ์สโมสร
77. วังกรมขุนสิริธัขสังกาศ
78. วังกรมหม่ืนสมมติอมรพันธ
79. วังกรมหม่ืนพงศาดิศรมหิน
80. วังกรมขุนมรุพงศสิริพัฒน
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81. วังบูรพาภิรมย
82. วังกรมหลวงพิชิตปรีชากร
83. วังกรมหม่ืนมหิศรราชหฤทัย
84. วังกรมหม่ืนวิวิธวรรณปรีชา
85. วังสมเดจ็ฯ กรมพระยาวชิรญาณ
86. วังกรมหม่ืนภูธเรศธํารงศักดิ์
87. วังกรมหม่ืนสรรพศาสตรศุภกิจ
88. วังกรมพระนราธิปประพันธพงศ
89. วังพระองคเจาอุณากรรณอนันตนรไชย
90. วังริมแมน้ําเลียบถนนพระอาทิตย วังท่ี 2
91. วังริมแมน้ําเลียบถนนพระอาทิตย วังท่ี 4
92. วังตลาดนอย
93. วังริมแมน้ําเลียบถนนพระอาทิตย วังท่ี 1
94. วังริมแมน้ําเลียบถนนพระอาทิตย วังท่ี 3
95. วังใหม : วังกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ
96. วังกรมหม่ืนวรวัฒนสุภากร
สถานท่ีราชการ
6. ศาลตางประเทศ
ถนน
15. ถนนเจริญกรุง (ตอนใน)
16. ถนนบํารุงเมือง
17. ถนนเฟองนคร
สะพาน
3. สะพานเหล็กบน (สะพานดํารงสถิตย)
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แผนผังท่ี 53 แสดงท่ีตั้งโบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ. 2394 - 2411)
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โบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ.2411-2453) (แผนผังท่ี 54)
วัด
25. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระราชวังและวัง
97. วังกรมหม่ืนพิชัยมหินทโรดม
98. วังกรมหม่ืนกวีพจนสุปรีชา
สถานท่ีราชการ
7. สถานท่ีราชการเขตพระราชฐานชั้นนอก
8. โรงชางสิบหมู
9. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
10. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
11. กระทรวงธรรมการ
12. ท่ีทําการกระทรวงยุติธรรม
13. กระทรวงกลาโหม
14. กระทรวงเกษตราธิการ
15. ออฟฟชแผนท่ี 1
16. โรงเรียนราชินี
17. ออฟฟชแผนท่ี 2
18. โรงเรียนเสาวภา
19. โรงเรียนเพาะชาง (วิทยาลัยเพาะชาง)
20. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
21. โรงไฟฟาวัดเลียบ (กองบัญชาการกองทัพเรือ)
22. ไปรสนียาการ (กรมไปรษณีย)
23. กระทรวงโยธาธิการ (หรือกระทรวงคมนาคม)
24. กระทรวงมหาดไทย
25. สถานีอนามัยแพรงภูธร
26. กรมราชทัณฑ (เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ)
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27. โรงเรียนวัดมหรรณพารามและศาลสถิตยุติธรรม
28. โรงเรียนสตรีวิทยา
29. มหากุฎราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร
30. โรงกษาปณสิทธิการ
31. โรงพยาบาลทหาร
32. กรมตํารวจภูธร
33. โรงพยาบาลศิริราช
34. สถานีรถไฟบางกอกนอย
35. กระทรวงทหารเรือ พระราชนิเวศนเดิม
36. โรงเรียนนายเรือ
37. โรงเรียนกองตระเวน
ถนน
18. ถนนหนาพระลาน
19. ถนนสนามไชย
20. ถนนทายวัง
21. ถนนมหาราช
22. ถนนหนาพระธาตุ
23. ถนนพระจันทร
24. ถนนหลักเมือง
25. ถนนบํารุงเมือง
26. ถนนพาหุรัด
27. ถนนราชินี
28. ถนนอัษฎางค
29. ถนนบูรพา
30. ถนนเจริญเพชร
31. ถนนตีทอง
32. ถนนบุญศิริ
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33. ถนนเจาฟา
34. ถนนพระอาทิตย
35. ถนนจักรพงษ
36. ถนนตานี
37. ถนนขาวสาร
38. ถนนมหาไชย
39. ถนนบานดินสอ
40. ถนนอิสรภาพ
41. ถนนอรณุอมรินทร
42. ถนนราชดําเนินใน
43. ถนนราชดําเนินกลาง
44. ถนนตรีเพชร
สะพาน
4. สะพานผานพิภพลีลา
5. สะพานเฉลิมพงษ 51
6. สะพานเฉลิมวัง 47
7. สะพานนรรัตนสถาน
8. สะพานผานฟาลีลาศ
9. สะพานสมมตอมรมารค
10. สะพานภาณุพันธ
อนุสาวรีย
1. พระอนุสาวรียพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟากรรณาภรณ

เพชรรัตน
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แผนผังท่ี 54 แสดงท่ีตั้งโบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2411 - 2453)
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โบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 6 (พ.ศ.2453-2468) (แผนผังท่ี 55)
สถานท่ีราชการ
38. หอพระสมุดวชิราวุธ
39. กระทรวงการตางประเทศ
40. กรมการรักษาดินแดน
41. กระทรวงพาณิชย
42. สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง
43. โรงเรียนเบญจมราชวิทยาลัย
สะพาน
11. สะพานเฉลิมสรรค 58
12. สะพานเจริญศรี 34
13. สะพานหมู
14. สะพานมอญ
15. สะพานเจริญรัช 31
16. สะพานเจริญทัศน 35
17. สะพานมหาดไทยอุทิศ
อนุสาวรีย
2. อนุสาวรียทหารอาสาสงครามโลกครั้งท่ี 1
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แผนผังท่ี 55 แสดงท่ีตั้งโบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2453 - 2468)
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ระยะท่ี 4 : สมัยรัชกาลท่ี 7-รัชกาลท่ี 9 (ปจจุบัน)
ในชวงนี้เปนระยะท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มา

เปนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทําใหการบริหารประเทศไดรับการปรับปรุงพัฒนามีผลกระทบ
ทางดานเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมตางๆ ครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่ง มีการหลั่งไหล
เขามาของเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวกในรูปแบบตางๆ มากมาย

สมัยรัชกาลท่ี 7-รัชกาลท่ี 8 ในรัชกาลสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวอานันทมหิดลนั้นทรงครองราชยเพียงระยะเวลาสั้นๆ ท้ัง 2 พระองค ทําใหลักษณะทาง
กายภาพกรุงรัตนโกสินทรแทบจะไมแตกตางกันนัก ใน 2 รัชกาลนี้มิไดกอสรางพระราชวังหรือวัง
เจานายเพ่ิมข้ึน บทบาทของวังซึ่งเคยเปนศูนยกลางชุมชนถูกเปลี่ยนแปลงในท่ีสุด สวนวันนั้นไมมีการ
สรางเพ่ิมข้ึนในกรุงรัตนโกสินทรเชนกัน รัชกาลท่ี 7 โปรดฯใหบูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนศาสดา
รามครั้งใหญท่ัวท้ังพระอารามในคราวฉลองพระนครรอบ 150 ป

ชุมชนสวนใหญใน 2 รัชกาลจะเปนชุมชนท่ีอยูในตําแหนงเดิม โดยมีการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องขอบเขตและความหนาแนนตางไปจากเดิมบางพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาฝง
ตะวันออกจรดเขตคลองรอบกรุง เปนท่ีอยูอาศัยของขุนนางขาราชการตั้งแตรัชกาลกอนๆ เพราะพ้ืนท่ี
สวนใหญเปนท่ีตั้งของหนวยราชการและวัดตางๆ เกือบท้ังสิ้น ท่ีอยูอาศัยเปนตึกแถวเปนสวนใหญท่ี
ประกอบการคาชั้นลางและอาศัยชั้นบน ท่ีอยูอาศัยเหลานี้สวนใหญมีอายุคอนขางมาก กําแพง ปอม
ปราการ หมดความจําเปนในการปองกันรักษาพระนคร ประกอบกับมีสภาพชํารุดทรุดโทรมพังลงบาง
ในรัชกาลท่ี 7 กําแพงเมืองบริเวณตั้งแตทาชางวังหนาจนถึงปอมพระสุเมรุถูกรื้อท้ิงลงเพ่ือขยายถนน
พระอาทิตย ปจจุบันปรากฏเหลือปอมพระสุเมรุ ปอมมหากาฬ กําแพงและประตูเมืองหนาวัดบวรฯ

ถนนในกรุงรัตนโกสินทรมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากเนื่องจากอยูในเขตเมืองเกาซึ่งถนน
เดิมแคบเล็กและพ้ืนท่ีโดยรอบจํากัด โอกาสท่ีจะขยายผังตัดถนนสายรองมีนอย ตางกับถนนในเขต
นอกๆ ของเมืองซึ่งมีขนาดกวางไดมาตรฐาน

สมัยรัชกาลท่ี 9 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช นับเปน
รัชสมัยท่ียาวนานท่ีสุดในราชวงศจักรี เปนยุคของความเจริญกาวหนาสูงสุดของประเทศเนื่องจากมีการ
พัฒนาในทุกๆ ดานท้ังในดาน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพกรุงเทพฯ โดยสวนรวมมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตัวเมืองขยายออกไปอยากวางขวาง แตความเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบ
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ตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทรไมมากนัก ตางจากพ้ืนท่ีรอบนอกท่ีเปนยาน
เศรษฐกิจท่ีสําคัญ มีตึกสูงใหญเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว

สําหรับชุมชนในกรุงรัตนโกสินทรเปนชุมชนเดิมท่ีมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจตั้งแต
ระยะแรกๆ ไดแก ยางทาเตียน ทาชาง ทาพระจันทร เปนลักษณะผสมของท่ีอยูอาศัยและ
ประกอบการคาท่ีดินรอบนอกคลองคูเมืองเดิมสวนใหญใชท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมมากท่ีสุด โดย
แบงเปนอาคารพาณิชยกรรม ไดแก อาคารศูนยการคา และหางสรรพสินคาและอาคารพาณิชย-พัก
อาศัย (หองแถว ตึกแถว) ซึ่งมีการรวมตัวของกิจกรรมประเภทเดียวกัน แบงเปนยานๆ อยางชัดเจน
บริเวณยานการคาท่ีสําคัญๆ ไดแก ยานวังบูรพา และพาหุรัด ยานบานหมอ ยานปากคลองตลาด ยาน
คลองถมยานรานคาหลังกระทรวงกลาโหม เปนตน

สําหรับหนวยงานราชการในรัชกาลท่ี 9 ไดมีสถานท่ีราชการเพ่ิมข้ึนจํานวนมาก ท้ัง
หนวยงานท่ีตั้งข้ึนใหมและการขยายหนวยงานเดิม เปนผลใหกิจกรรมภายในเขตกรุงรัตนโกสินทร
ประสบปญหาท่ีตามมาก็คือปญหาการจราจร และท่ีจอดรถไมเพียงพอ ดังนั้นในการแกปญหาดังกลาว
ควรวางแผนการใชท่ีดินในอนาคตใหเหมาะสม คือ ยายหนวยงานราชการท่ีมีภารกิจหลักในการ
ใหบริการประชาชนออกจากท่ีตั้งเขตกรุงรัตนโกสินทร โดยคงหนวยงานราชการท่ีม่ีท่ีมีหนาท่ีหลักใน
การสงเสริมดานศิลปวัฒนธรรมไว และรักษาอาคารท่ีทําการหนวยงานสําคัญๆ ของรัฐหลายแหงท่ี
เปลี่ยนแปลงมาจากพระราชวัง และวังขุนนางตางๆ ไวโดยอนุรักษใหอยูในสภาพท่ีดีตอไป

ทางดานการคมนาคมในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรนั้น คูคลองมิไดถูกใชเปนเสนทาง
คมนาคม แตจะถูกใชเปนทางระบายน้ําของเมือง สงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมอยางรุนแรงใน
ปจจุบัน คูคลองตางๆ ลวนมีแตสภาพเนาเสียท้ังสิ้น แมแมน้ําสายใหญอยางเจาพระยา ก็ประสบปญหา
นี้อยางรุนแรง ถนนไดกลายเปนเสนทางคมนาคมหลักในกรุงรัตนโกสินทร ถนนหนทางตางๆ ไม
สามารถรองรับจํานวนรถยนตท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วได กอใหเกิดสภาพการจราจรติดขัด ไดมีการสราง
สะพานขามแมน้ําเจาพระยา ข้ึน 3 สะพาน เพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรมระหวางฝงธนบุรีและฝงพระนคร คือ
สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟา สะพานสมเด็จพระปนเกลา ตอมาสะพานพุทธไมสามารถรองรับ
การจราจรท่ีเพ่ิมข้ึนได จึงสรางสะพานพระปกเกลาข้ึนเพ่ือแบงเบาภาวการณจราจร

จะเห็นไดวาสภาวะทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทรในปจจุบันนั้น จําเปนตองมีการควบคุม
กิจกรรมดานตางๆ ควบคุมและจัดระเบียบอาคารรวมท้ังรื้อสิ่งกอสรางตางๆ ริมน้ํา จัดระเบียบ
การจราจรและสิ่งแวดลอมโดยสวนรวมใหม และสงเสริมดูแลรักษาอาคารท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร
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และวัฒนธรรมกับสงเสริมกิจกรรมท่ีสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยใหสอดคลองกับ
นโยบายของการใชท่ีดินบริเวณกรุงรัตนโกสินทร

โบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 7 (พ.ศ.2468-2477) (แผนผังท่ี 56)
สถานท่ีราชการ
44. กรมแผนท่ีทหาร
45. โรงเรียนกฎหมาย (หมาวิทยาลัยธรรมศาสตรยุคแรก)
46. โรงเรียนวังบูรพา วังบูรพาภิรมย
สะพาน
18. สะพานพุทธยอดฟา
อนุสาวรีย
3. พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
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แผนผังท่ี 56 แสดงท่ีตั้งโบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2468 - 2477)
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โบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 8 (พ.ศ.2477-2489) (แผนผังท่ี 57)
สถานท่ีราชการ
47. ศาลาวาการจังหวัดพระนครและธนบุรี
48. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
49. กรมประชาสัมพันธ
50. องคการ UNICEF & DTCP
51. องคการอาหารและเกษตรกรรมแหงสหประชาชาติ (FAO)
อนุสาวรีย
4. อนุสาวรียประชาธิปไตย
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แผนผังท่ี 57 แสดงท่ีตั้งโบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 8 (พ.ศ. 2477 - 2489)
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โบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 9 (พ.ศ.2498-ปจจุบัน) (แผนผังท่ี 58)
สถานท่ีราชการ
52. กรมสวัสดิการทหารเรือ
53. มหาวิทยาลัยศิลปากร – วังทาพระ
54. กรมศิลปากร
55. หอสมุดกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
56. วิทยาลัยชางศิลป และนาฏศิลป
57. โรงละครแหงชาติ
58. หนวยงานตางๆ ในศาล เชน กรมอัยการ ศาลอาญา ฯลฯ
59. กรมท่ีดิน
60. ศาลคดีเด็กและเยาวชน (บานเมตตา)
61. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหอศิลป ถนนเจาฟา
62. สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน
63. พุทธสมาคม
64. กรมธนารักษ
65. กรมสรรพากร
66. กองสลากกินแบงรัฐบาล
67. กรมเศรษฐกิจการพาณิชย
68. สํานักงานมาตรฐานสินคา
69. ธนาคารออกสิน (สาขาราชดําเนิน)
70. ธนาคารอาคารสงเคราะห
71. ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
72. โรงเรียนตะละภัฏศึกษา
73. กรมการปกครอง
74. กองกํากับการตํารวจจราจร
สะพาน
19. สะพานปนเกลา
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20. สะพานพระปกเกลา
อนุสาวรีย
5. พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว
6. พระอนุสาวรีย พระเจาบรมวงศเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
7. พระอนุสาวรีย สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
8. พระบรมราชานุสาวรีย สมเด็จพระบวรราชเจา กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
9. พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
10. พระอนุสาวรีย สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาเทวะวงศวโรปการ
11. อนุสาวรีย ศาสตราจารย ศิลป พีระศรี
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แผนผังท่ี 58 แสดงท่ีตั้งโบราณสถานและอาคารท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 9 (พ.ศ. 2489-ปจจุบัน)
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การวิเคราะหผลกระทบตอโบราณสถานจากการพัฒนา

เนื่องจากเหตุปจจัยตาง ๆ  ท้ังทางดานสภาพภูมิศาสตร ความหนาแนนของประชากร ฯลฯ
ทําใหพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทรชั้นในเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอิทธิพล
จากการลาอาณานิคมของชาติตะวันตกไดสงผลกระทบอยางมากมายตอการพัฒนาปรับปรุงทางดาน
สาธารณูปโภคใหทันสมัย จึงตองมีการรื้อถอนโบราณสถาน ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร และ
โบราณคดีในอดีต  ดังปรากฎในกรณีศึกษาผลกระทบตอโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน ตั้งแต
ป พ.ศ. 2394-ปจจุบัน ท่ีผูศึกษาไดจัดทําผลสรุปการวิเคราะหทางวิชาการจากการขุดแตง 5 แหลง
การศึกษาวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดโีดยการนําผลการดําเนินการขุดคน ขุดแตงโบราณสถานใน
เขตกรุงรัตนโกสินทรชั้นในท่ีนํามาเปนกรณีศึกษาท้ัง 5 แหง สามารถสรุปผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับพ้ืนท่ี
ท้ัง 5 แหลงไดดังนี้

1. พื้นท่ีขุดแตงกําแพงกรุงธนบุรี (บริเวณคูคลองเมืองเดิม)
หลักฐานท่ีพบ ท้ังจากเอกสารโบราณและจากการดําเนินงานทางโบราณคดี สอดคลองกันวา

บริเวณพ้ืนท่ีแหงนี้ เคยมีกําแพงกรุงธนบุรีตั้งอยู เลียบแนวคลองคูเมืองเดิมท่ีเห็นในปจจุบัน แตในชวง
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 ไดยายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรี ฝง
ตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา มาทางฝงตะวันออกคือกรุงรัตนโกสินทร จึงไดมีการขยายขอบเขตเมือง
จากเดิมไปทางทิศตะวันออก จึงไดรื้อกําแพงกรุงธนบุรีออก แลวสรางกําแพงกรุงรัตโกสินทรและขุด
คลองรอบกรุงเพ่ือเปนคูเมืองกรุงรัตนโกสินทร คูเมืองเดิมจึงกลายเปนคูเมืองชั้นใน ใชประโยชนในการ
คมนาคมและสาธารณูปโภคเทานั้น ตอมาเม่ือมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา ผูคน นิยมการสัญจร
ทางทองถนนมากกวาสัญจรทางน้ํา จึงมีการสรางถนน สะพานเพ่ิมข้ึน ประโยชนการใชสอยลําคลอง
เพ่ือการคมนาคมก็ลดนอยลงไป ปจจุบันไมพบเห็นการใชคูเมืองเดิมเพ่ือการคมนาคมสัญจรอีกตอไป
รวมถึงการใชน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคก็เปลี่ยนไปใชน้ําประปาซึ่งสะดวกและถูกสุขลักษณะมากกวา
รองรอยของโบราณสถานท่ีหลงเหลืออยูในปจจุบันของพ้ืนท่ีขุดแตงกําแพงกรุงธนบุรีคือ คูเมืองเดิม ท่ี
มีภาพแวดลอมทรุดโทรม และซากโบราณสถานอิฐแนวกําแพงกรุงธนบุรีท่ีขุดพบใกลกับอนุสาวรีย
สหชาติ (หมู) (ตารางท่ี 1)
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ตารางท่ี 1 ผลกระทบตอโบราณสถานจากการพัฒนา ในพื้นท่ีขุดแตงกําแพงกรุงธนบุรี

สมัย โบราณสถาน

แนวกําแพงกรุงธนบุรี คูเมือง

ธนบุรี
พ.ศ. 2310 -

2325

สรางข้ึนเปนแนวกําแพงเมืองธนบุรีฟาก
ตะวันออก

ขุด ข้ึ น เ ป นแนวคู เ มื อ ง ธนบุ รี ฟ า ก
ตะวันออก

รัชกาลท่ี 1 ถึง
รัชกาลท่ี 3

พ.ศ. 2325 -
2394

รื้อกําแพงเมืองออกเพ่ือขยายขอบเขต
เมืองไปทางทิศตะวันออก

เปลี่ยนเปนคูเมืองช้ันในของกรุง
รัตนโกสินทร ใชประโยชนในการ
คมนาคมและสาธารณูปโภค

รัชกาลท่ี 4 ถึง
รัชกาลท่ี 6

พ.ศ. 2394 -
2468

ไมปรากฏรองรอยหลักฐาน ใชประโยชนในการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค

รัชกาลท่ี 7 ถึง
ปจจุบัน

2468-2556

ขุดคนทางโบราณคดี พบรองรอยฐาน
รากอิฐกําแพงกรุงธนบรุีบริเวณ
อนุสาวรียสหชาติ (หมู)

ไมไดใชประโยชนในการสาธารณูปโภค
และคมนาคมปจจุบันมีสภาพแวดลอม
ทรุดโทรม ขาดการดูแล บางสวนมีการ
สรางถนนครอมทับ
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2. พื้นท่ีพระราชวังบวรสถานมงคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
ผลการดําเนินการขุดแตงโบราณสถานในเขต พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา)

ท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนสถานท่ีสําคัญทางดานโบราณคดี ประวัติศาสตร มาตั้งแตตน
รัตนโกสินทร เนื่องจากเปนพระราชวังท่ีประทับของสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วัง
หนา) สรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 1 สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทเสด็จประทับพระองคแรก
และใชเปนท่ีประทับของกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษในรัชกาลท่ี 2 เรื่อยมาจนถึงรัชกาลท่ี 3
พระราชวังมีสภาพทรุดโทรมจึงบูรณะครั้งใหญและสราง วัดพระแกววังหนา เพ่ิมเติมข้ึนในพระราชวัง
บวรสถานมงคล

ในรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวเสด็จมาประทับกรมพระราชวังบวร
สถานมงคล ทรงดําเนินการบูรณะอีกครั้งและทรงประทับอยูจนสวรรคตในป พ.ศ. 2408

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล ท่ี 5 เสด็จข้ึนครองราชยทรง
สถาปนา กรมหม่ืนบวรวิไชยชาญ พระราชโอรสองคใหญในพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวให
ดํารงพระยศกรมพระราชวังบวรมงคลสถาน ดํารงยศอยูถึง 17 ป จึงเสด็จทิวงคต พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดฯ ประทานพระราชกฤษฎีกาเลิกตําแหนงกรมพระราชวังบวรฯ

นับตั้งแตนั้นมาพระราชวังบวรฯ มีสภาพชํารุดทรุดโทรมเปนอยางมาก จึงโปรดฯ ให
บูรณะรักษาไวแตสวนท่ีสําคัญนอกจากนั้นใหรื้อเสียโปรดฯ ใหมีการรื้อปอมปราการสถานท่ีตาง ๆ
ตลอดจนสวนชั้นนอกดานตะวันออกเพ่ือทําทองสนามหลวงใหคงไวแตอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาราม
และโปรดฯ ใหสรางตึก 3 หลัง เพ่ือใชเปนท่ีทําการกระทรวงยุตธิรรม กระทรวงคมนาคม ภายหลังรื้อ
ออกและสรางเปนโรงละครแหงชาติข้ึนแทน สวนพ้ืนท่ีดานใตโปรดฯ ใหเปนท่ีตั้งของกรมทหารและ
ตอมาเปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปจจุบันพ้ืนท่ีของพระราชวังบวรสถานมงคล เปนท่ีตั้ง
ข อ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ า น แ ห ง ช า ติ  พ ร ะ น ค ร  โ ร ง ล ะ ค ร แ ห ง ช า ติ  วิ ท ย า ลั ย น า ฏ ศิ ล ป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยสงเสริมการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากการดําเนินการกอสรางอาคารธรรมศาสตร 60 ป ระยะท่ี 2 (สวนโรงอาหาร
และอาคารเอนกประสงค) บริเวณหนาอาคารรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทาพระจันทร หรือ
วังหนาสมัยรัตนโกสินทรตั้งแตรัชกาลท่ี 1-รัชกาลท่ี 5 พบหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตรท่ี
มีความสําคัญแหงหนึ่งของเกาะรัตนโกสินทร คือ แนวกําแพงพระนครรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) ตลอดจนรากฐานของอาคารสิ่งกอสรางตาง ๆ  เชน
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กําแพงวังหนา ท่ีสรางข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ซึ่งแนวกําแพงบริเวณพ้ืนท่ีนี้
ท้ังหมดถูกรื้อไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) เพ่ือปรับพ้ืนท่ีให
เปนโรงทหาร ดังปรากฏฐานรากอาคารโรงทหารสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีพบจากการดําเนินงานทาง
โบราณคดี ซึ่งหลักฐานท่ีอยูใตดินท้ังหมดในบริเวณท่ีดําเนินงานนี้ ไดถูกรื้อออกเพ่ือสรางเปนลานจอด
รถและหองสมุดใตดินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร โดยไดมีการบันทึกหลักฐานเก็บ
ตัวอยางตามหลักวิชาการ และจําลองแนวกําแพงท่ีพบใตดินข้ึนใหมตรงแนวกําแพงเดิมบนพ้ืนดิน
ปจจุบัน (ตารางท่ี 2)

ตารางท่ี 2 ผลกระทบตอโบราณสถานจากการพัฒนา ในพื้นท่ีพระราชวังบวรสถานมงคล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

สมัย โบราณสถาน

กําแพงพระนคร
สมัยรัชกาลท่ี 1

กําแพงวังหนา สมัยพระ
ปนเกลาเจาอยูหัว

โรงทหาร

รัชกาลท่ี 1 ถึง
รัชกาลท่ี 3

พ.ศ. 2325 -
2394

เริ่มสรางกําแพงพระนคร
บริเวณริมแมนํ้า
เจาพระยาในสมยั
รัชกาลท่ี 1

- -

รัชกาลท่ี 4 ถึง
รัชกาลท่ี 6

พ.ศ. 2394 -
2468

รื้อกําแพงออกเพ่ือปรับ
พ้ืนท่ีเปนโรงทหาร ใน
สมัยรัชกาลท่ี 5

สรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี
4 และถูกรื้อออกเพ่ือ
ปรับพ้ืนท่ีเปนโรงทหาร
ในสมัยรัชกาลท่ี 5

สรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี
5 และ ถูกรื้ อออกเ พ่ื อ
สร างอาคารโรงทหาร
สมัย รัชกาลท่ี 6

รัชกาลท่ี 7 ถึง
ปจจุบัน

2468-2556

พบฐานรากกําแพงจาก
การขุดแตง แตไดรื้อออก
และสรางแนวฐานราก
กําแพงจําลองข้ึนมาใน
ปจจุบัน

พบฐานรากกําแพงจาก
การขุดแตง แตไดรื้อออก
และสรางแนวกําแพง
จําลองข้ึนมาในปจจุบัน

พ้ืนท่ีถูกใชเปน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร
ตั้งแตสมยัรัชกาลท่ี 7
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3.พื้นท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย
พ้ืนท่ีนี้ประกอบไปดวยสถานท่ีสําคัญ ทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี ไดแก ถนน

สนามไชย ,คลองคูเมืองเดิมและพ้ืนท่ีบางสวนของโรงเรียนวัดราชบพิธและสถาบันพิพิธภัณฑการ
เรียนรูแหงชาติถนนสนามไชย สรางข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลท่ี
1)เรียกวา ถนนหนาจักรวรรดิวังหลวง ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
(รัชกาลท่ี 5)มีการพัฒนาการคมนาคมทางบก ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหถนนสรางถนนเลียบกําแพง
พระบรมมหาราชวังท้ัง ๔ ดานไดแก ถนนหนาพระลาน ถนนทายวัง และถนนมหาราช โดยถนนหนา
จักรวรรดิวังหนา เปลี่ยนชื่อเรียกเปนถนนสนามไชย ดังเชนในปจจุบันจากการดําเนินงานทาง
โบราณคดี พบหลักฐานสมัยแรกซึ่งพ้ืนท่ีใชเปนสถานท่ีตั้งกลุมวัง 2 กลุม คือ กลุมวังทายวัดพระเชตุ
พน 5 วัง และกลุมวังถนนสนามไชย 3 วัง จากการดําเนินงานพบรองรอยอาคารของวัง 2 วัง ไดแก วัง
กรมหม่ืนอดิศรอุดมเดชและวังกรมหม่ืนประจักษศิลปาคมและตอมามีการกอสรางอาคารกระทรวง
พาณิชย สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง และกรมพลาธิการทหารบก (ตารางท่ี 3)
ตารางท่ี 3 ผลกระทบตอโบราณสถานจากการพัฒนาในพืน้ท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย

สมัย โบราณสถาน

ถนนสนามไชย วังทายวัดพระเชตุพน 5 วัง

รัชกาลท่ี 1 ถึง
รัชกาลท่ี 3

พ.ศ. 2325 -
2394

รัชกาลท่ี 1 ทรงพระกรณุาโปรดเกลาใหสรางถนน
ทางทิศตะวันออกของ พระบรมมหาราชวัง ใชช่ือวา
ถนนหนาจักรวรรดิวังหลวง ใชในการพระราชพิธี
และแสดงมหรสพหลวง

รัชกาลท่ี 3 พระราชทานท่ีดิน ทายวัดพระเชตุ
พนใหสรางวัง 5 วัง

รัชกาลท่ี 4 ถึง
รัชกาลท่ี 6

พ.ศ. 2394 -
2468

รัชกาลท่ี 5ทรงพระกรณุาโปรดเกลาใหสรางและ
ปรับปรุงถนนรอบพระบรมมหาราชวัง ท้ัง 4 ดาน
แลวเปลีย่นช่ือถนนหนาจักรวรรดวัิงหลวง เปนถนน
สนามไชย ใชในการคมนาคมเปนหลัก

รัชกาลท่ี 6 ซื้อท่ีดินเพ่ือรื้อวังออกแลวสรางเปน
สถานท่ีราชการกระทรวงพาณิชย

รัชกาลท่ี 7 ถึง
ปจจุบัน

2468-2556

ปจจุบันเปนถนนลาดยาง ใตดินพบแนวอิฐปูถนน
ฉนวนทางเดินทับซอนหลายยุคหลายสมัย แตตอง
รื้อออกเพ่ือกอสรางสถานีรถไฟฟาใตดินในอนาคต

ปจจุบันพบสวนฐานรากอาคารบางสวน จาก
การดําเนินงานทางโบราณคดี
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4.พื้นท่ีกระทรวงพาณิชย (เดิม)
กระทรวงพาณิชยเดิมเปนท่ีตั้งของวังเจานายในรัชกาลท่ี 2 และในรัชกาลท่ี 3 เปนท่ีตั้ง

วังของพระเจาลูกยาเธอ ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 6 ตั้งเปนกระทรวงพาณิชยข้ึน ดังปรากฎหลักฐานตาม
ประวัติท่ีขุนวิจิตรมาตราสืบคนไวเม่ือป พ.ศ. 2493 ดังนี้

ตึกท่ีวาการกระทรวงพาณิชย (เศรษฐการ) สรางข้ึนในท่ีดินแปลงหนึ่งเปนรูปสามเหลี่ยม
ชายธง มีถนนสามสายผานรายรอบท้ังสามดานคือ ถนนเขตต ถนนสนามไชย และถนนมหาราช แต
เดิมนั้นท่ีดินบริเวณนี้และพ้ืนท่ีรอบๆ เปนท่ีตั้งของวังตางๆ เชน วังกรมหม่ืนเชษฐาธิเบนทร วังกรม
หลวงอดิศรอุดมเดช วังพระองคเจางอนรถ วังพระองคเจาเปยก วังกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ วัง
กรมหม่ืนอมเรนทรบดินทร วังพระองคเจาลํายอง วังกรมหม่ืนทิวากรวงษประวัติ วังกรมหม่ืนภูมินทร
ภักดี  เปนตน

หลักฐานทางดานโบราณคดีแสดงใหเห็นวา บริเวณของตึกท่ีทําการกระทรวงพาณิชยนั้น
เปนพ้ืนท่ีของวัง ๓ แหง คือ วังกรมหลวงอดิศรอุดมเดช วังกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ และวังกรม
หม่ืนทิวากรวงษประวัติ เนื่องจากภายหลังท่ีการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ได
เวนคืนพ้ืนท่ีบริเวณปกซายดานหนาอาคารมิวเซียมสยาม (กระทรวงพาณิชยเกา) จํานวน 212 ตาราง
วา เพ่ือกอสรางทางข้ึน-ลง (Entrance C) ของสถานีสนามไชยตั้งแตเดือน มิ.ย.ท่ีผานมา กรมศิลปากร
จึงไดดําเนินงานทางดานโบราณคดีเปดหนาดินบริเวณดังกลาวเพ่ือขุดสํารวจทางโบราณคดีอยาง
ละเอียด ซึ่งจากการขุดสํารวจพบวา ใตดินบริเวณดังกลาวมีโบราณสถานลักษณะเปนผนังทองพระโรง
เม่ือศึกษาประวัติศาสตรการใชพ้ืนท่ีพบวา เปนท่ีตั้งวังของพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาศุขสวัสดี
กรมหลวงอดิศรอุดมเดชนอกจากนี้ยังพบหลักฐานโบราณวัตถุสําคัญอาทิ เปลือกหอยมุก กระดูกโครง
มาสภาพสมบูรณ เกือกมา แปรงขนมา ชิ้นสวนภาชนะดินเผาประเภทเครื่องเคลือบ 1

สถาปตยกรรมท่ีปรากฏในตัวอาคารของกระทรวงพาณิชยนั้นเปนฝมือการออกแบบของ
สถาปนิกชาวอิตาเลียน ชื่อ มาริโอ ตามาญโญ ซึ่งเดินทางเขามาทํางานในประเทศสยามตั้งแตป พ.ศ.
2447 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และไดทํางานออกแบบสถานท่ีสําคัญๆ
มากมายในกรุงเทพฯ รวมกับสถาปนิกคนอ่ืนๆ เชน พระท่ีนั่งอัมพรสถาน พระท่ีนั่งดุสิต วัดเบญจม
บพิตร สะพานผานฟาลีลาศ ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มาริโอ ตามาญ

1พชรกร อนุศิร,ิ 'มิวเซียมสยาม' เลาอดีตสยาม คนตํานานสุวรรณภูม,ิ มติชน, 19 เมษายน พศ. 2551
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โญก็ไดออกแบบบานนรสิงห บานพิษณุโลก สนามแขงมา กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง
สําหรับงานปูนปนหรืองานหลอท่ีปรากฏใหเห็นลวดลายอันงดงามในตัวกระทรวงพาณิชยนั้นเปนฝมือ
การออกแบบของวิตโตริโอ โนวี นายชางเอกจากเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ผูสลักเสลาความงดงาม
ตามอาคารตางๆ แทบทุกโครงการท่ีสรางข้ึนในรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 เชน พระท่ีนั่งอนันต
สมาคม เปนตน (ภาพท่ี 293)

ภาพท่ี 293 กระทรวงพาณิชย สรางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 6)
พ.ศ. 2465
ครั้นสภาพบานเมืองเจริญข้ึน รัฐบาลเริ่มมีนโยบายขยับขยายหนวยงานราชการออกไป

ยังชานเมืองมากข้ึน เพ่ือลดปญหาความแออัดของตัวเมืองภายในเขตเกาะรัตนโกสินทร อาคาร
กระทรวงท่ีรับใชการพาณิชยไทยมานานกวา 70 ป ก็เริ่มตนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือไปสูอาคารใหม เม่ือ
ป พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีไดมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2532 อนุมัติให
กระทรวงพาณิชยใชท่ีดินราชพัสดุจํานวนเนื้อท่ี 48 ไรเศษ บริเวณตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สําหรับกอสรางอาคารท่ีทําการกระทรวงพาณิชยแหงใหม

สวนอาคารเดิมของกระทรวงพาณิชยซึ่งตั้งอยูในบริเวณวังเกาท่ีสรางในสมัยรัชกาลท่ี 3
(พ.ศ.2367-2394) ตอมาท่ีผืนนี้ไดถูกโอนเปนของรัฐในสมัยรัชกาลท่ี 6 (พ.ศ.2453-2468) ได
กลายเปนพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงแรกของไทยมาจนถึงปจจุบัน (ภาพท่ี 294) (ตารางท่ี 4)
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ภาพท่ี 294 มิวเซียมสยามหรือพิพิธภัณฑการเรียนรูในปจจุบัน



431

ตารางท่ี 4 ผลกระทบตอโบราณสถานจากการการพัฒนาพื้นท่ีกระทรวงพาณิชย (เดิม)

สมัย โบราณสถาน

ปอมวิไชยเยนทร วังทายวัดพระเชตุพน 5 วัง อาคารกระทรวงพาณิชย

อยุธยา
พ.ศ. 2199 –

2310

สรางข้ึนในสมยัสมเด็จพระ
นารายณมหาราชพ.ศ. 2199 -

2231

- -

ธนบุรี
พ.ศ. 2310 -

2325

ยังปรากฏอยู แตชํารดุทรุดโทรม - -

รัชกาลท่ี 1 ถึง
รัชกาลท่ี 3

พ.ศ. 2325 -
2394

รื้อปอมออกแลวสรางกําแพง
พระนครในสมัยรัชกาลท่ี 1

รัชกาลท่ี 3 พระราชทานท่ีดิน
ทายวัดพระเชตุพนใหสรางวัง 5
วัง

-

รัชกาลท่ี 4 ถึง
รัชกาลท่ี 6

พ.ศ. 2394 -
2468

ไมปรากฏหลักฐาน รัชกาลท่ี 6 ซื้อท่ีดินเพ่ือรื้อวัง
ออกแลวสรางเปนสถานท่ี
ราชการกระทรวงพาณิชย

ในสมัยรัชกาลท่ี 6สรางเปน
สถานท่ีราชการกระทรวง
พาณิชย

รัชกาลท่ี 7 ถึง
ปจจุบัน

2468-2556

ไมปรากฏหลักฐาน ปจจุบันพบสวนฐานรากอาคาร
จ า ก ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ท า ง
โบราณคดี

ปจจุบันมีการดัดแปลงเปลี่ยน
ส ภ า พ อ า ค า ร  เ พ่ื อ ใ ช เ ป น
พิพิธภัณฑการเรียนรู
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5. พื้นท่ีบริเวณกรมการคาภายใน (เดิม) ทาเตียน
พ้ืนท่ีนี้มีประวัติความเปนมาอันยาวนานตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 1 ซึ่งเปนวังคลังเกาของ

สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรี ผูสําเร็จราชการในสมัยรัชกาลท่ี 1
ในสมัยรัชกาลท่ี 2 อาจเปนท่ีประทับของพระเจาลูกยาเธอพระองคเจาเศวตฉัตร กรม

หม่ืนสุรินทรรักษ พระเจาลูกยาเธอในรัชกาลท่ี 1 กระท่ังวังคลังเกาไฟไหม สมัยรัชกาลท่ี 3 พ้ืนท่ีนี้คง
เปนสวนหนึ่งของพระคลังสินคาโรงวิเสทจนในรัชกาลท่ี 4 พระราชปณิธานในการเปดผลักดันประเทศ
สูความเปนสากลทําใหมีการสรางศาลตางประเทศข้ึนบริเวณทาเตียนและตึกหลวงรับราชทูต ในสมัย
รัชกาลท่ี 5 เปนอาคารท่ีพักพลเรือโทพระยาชลยุทธโยธิน และบางสวนทางดานใตของพ้ืนท่ีเปนท่ีตั้ง
โรงโมหินซึ่งตอเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 7

ตอมามีการสรางอาคารกรมการคาภายในสมัยรัชกาลท่ี 8 โดยกอตั้งวันท่ี 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2485 เนื่องจากงานเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เชน การพาณิชย อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร ยังรวมอยูใน
การดูแลของกระทรวงเดียว จึงไดยกฐานะกรมพาณิชยข้ึนเปนกระทรวงพาณิชย และตั้งกรมการคา
ภายในข้ึนในสังกัด ทําหนาท่ีดูแลงานการคาภายในประเทศ

บริเวณทาเตียนเคยเปนหนึ่งในชุมชนท่ีมีความสําคัญในเขตรอบเกาะรัตนโกสินทร
บริเวณนี้เคยเปนท่ีตั้งของวังท่ีประทับของเชื้อพระวงศในสมัยรัชกาลท่ี 1 (พ.ศ. 2325-2411) ตอมาได
เกิดไฟไหมเปนบริเวณกวางจนโลงเตียน ชาวบานจึงเรียกบริเวณนี้วา “ทาเตียน” ปจจุบันทาเตียนได
กลายเปนยานการคา มีสินคามากมายโดยเฉพาะของทะเลตากแหงและสมุนไพร ทาเตียนยังเปนทาน้ํา
ท่ีเปนจุดรับสงเรือขามฟากไปยังวัดอรุณราชวราราม แถวๆทาเรือมีสวนสาธารณะชื่อ สวนนคราภิรมย
(ภาพท่ี 295,ตารางท่ี 5)

ภาพท่ี 295 บริเวณสวนนคราภิรมย บนพ้ืนท่ีทาเตียนในปจจุบัน
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ตารางท่ี 5 ผลกระทบตอโบราณสถานจากการพัฒนาพื้นท่ีบริเวณกรมการคาภายใน(เดิม)

สมัย โบราณสถาน

วังคลังเกา โรงสินคาและโรงวิเสท
ศาลตางประเทศและตึกหลวง

รับราชทูต

รัชกาลท่ี 1 ถึง
รัชกาลท่ี 3

พ.ศ. 2325 -
2394

สรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 1ของ
สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจา
ฟากรมหลวงพิทักษมนตรี  ซึ่ง
เปนผูสําเร็จราชการในสมัย
รัชกาล ท่ี 1 (พ.ศ . 2325 –
2352) ตอมาถูกไฟไหม

สรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 3 -

รัชกาลท่ี 4 ถึง
รัชกาลท่ี 6

พ.ศ. 2394 -
2468

ไมปรากฏหลักฐาน รื้อโรงสินคาและโรงวิเสทเพ่ือ
ตั้ งศาลตางประเทศและตึก
หลวงรับราชทูต ในสมัยรัชกาล
ท่ี 4

สรางข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 4 ใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 ใชเปนบานพัก
พระยาชลยุทธโยธิน และใช
พ้ืนท่ีบางสวนเปนโรงโมหิน

รัชกาลท่ี 7 ถึง
ปจจุบัน

2468-2556

ไมปรากฏหลักฐาน ไมปรากฏหลักฐาน รื้ออาคารเดิมเพ่ือสรางอาคาร
กรมการค าภายใน ในสมั ย
รัชกาลท่ี 8 ตอมาก็รื้ออาคาร
กรมการคาภายในเพ่ือปรับปรุง
พ้ืนท่ีเปนสวนนคราภิรมย จาก
การดําเนินงานทางโบราณคดี
พบซากฐานรากอาคารเดิม
บานพักพระยาชลยุทธโยธิน
และโรงโมหินอยูใตดิน

จากการขุดแตงโบราณสถานท้ัง 5 แหลง หลักฐานท่ีพบ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจากการพัฒนา เริ่มตั้งแตสมัยกอนสรางกรุง ปรับสภาพพ้ืนท่ีจาก
พ้ืนท่ีรกราง หรือท่ีเปนทะเลตม ถมปรับพ้ืนท่ี หักรางถางพง ตัดตนไม ขุดคลองลัด คูเมือง ดัดแปลง
สภาพธรรมชาติใหเหมาะกับการอยูอาศัย จนกระท่ังเม่ือสถาปนากรุงรัตนโกสินทร ในรัชสมัยของ



434

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลท่ี 1 (พ.ศ. 2525) เริ่มสรางเมือง รื้อปอมบางกอก
สรางพระบรมมหาราชวัง สรางปอมประตูกําแพงเมือง ขยายอาณาเขตออกไป มีการทําลายกําแพง
เมืองเดิมท่ีสรางตั้งแตสมัยกรุงธนบุรี ปลูกวังเจานายข้ึนหลายหลัง ยายชุมชนตางๆออกไป รื้อ
บานเรือนออกแลวสรางเปนวังเจานายและวัด โดยในระยะแรกนี้ ยึดรูปแบบการสรางเมืองตามแบบ
ธรรมเนียมของกรุงศรีอยุธยา

ตอมาเม่ือมีการรับอิทธิพลจากชาติตะวันตก ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2394-
2468) เปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญ วิทยาการจากชาติตะวันตกถูกนํามาใชเพ่ือพัฒนาประเทศ เพ่ือใหมี
ความเจริญทัดเทียมอารยะประเทศและรอดพนจากการลาอาณานิคม มีการริเริ่มสรางระบบ
สาธารณูปโภค เชนประปา ไฟฟา ไปรษณีย โทรศัพท และตัดถนนเพ่ือการคมนาคมทางรถยนต
รวมท้ังการสรางอาคารสถานท่ีราชการท่ีเปนแบบตะวันตก ทําใหมีการถมคูคลอง รื้ออาคารเกา แลว
สรางอาคารสมัยใหมทับลงไป ทําใหเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของเมืองไปอยางมาก

ในชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2468-2477)
จนถึงปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราช มาเปนระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ความสําคัญของพระบรมมหาราชวังและวัง
เจานายตางๆ ลดความสําคัญลงไป ทําใหมีการใชอาคารบางสวนเปนท่ีทําการของทางราชการ
ประกอบกับการขยายตัวของจํานวนประชากรท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทําใหความตองกรดานพ้ืนท่ีอยูอาศัย
และสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึนไปดวย อีกท้ังการพัฒนาอยางไรการควบคุมกอใหเกิดปญหามลภาวะ เชน
น้ําเสีย มลพิษจากควันรถ ขยะ เปนตน จะเห็นไดวา การพัฒนานั้นเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ในดานหนึ่ง
การพัฒนาเหลานั้นมีประโยชนตอชาติบานเมือง ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การ
ปกครอง แตขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไมไดเชนกันวา การพัฒนาสงผลกระทบตอโบราณสถานดังพอจะ
แบงออกไดดังนี้

1. หลักฐานทางโบราณคดีถูกทําลาย โดยการทําลายนั้น อาจเกิดข้ึนได ท้ังทางตรงและ
ทางออม การทําลายโดยตรง เชน การรื้ออาคารเกาเพ่ือสรางอาคารใหม การขุดรื้อแนวโบราณสถาน
ใตดิน เพ่ือสรางรถไฟใตดิน การถมคลองเพ่ือสรางถนน เปนตน สวนการทําลายโดยทางออม เชน การ
ละเลยไมใสใจ ปลอยใหโบราณสถานผุพังไปตามกาลเวลา การไมรักษาสภาพแวดลอมแมน้ํา คูคลอง
เปนตน
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2. โบราณสถานถูกบดบังทัศนียภาพ เชน การสรางสะพาน ตึกสูง หรือสิ่งกอสราง
สมัยใหมบดบังมุมมองของโบราณสถาน ทําใหดอยคาลงไป

3. เปลี่ยนแปลงรูปแบบโบราณสถาน ทําใหสูญเสียรูปแบบและคุณคาดั้งเดิม
4. สภาพแวดลอมท่ีถูกทําลาย กอใหเกิดมลภาวะท่ีมีผลกระทบตอการเสื่อมสภาพของ

โบราณสถาน เชน คลื่นเสียง แรงสั่นสะเทือนจากการกอสราง ควันรถจับเปนคราบเขมาติดอยูตาม
โบราณสถาน กองขยะเปนแหลงขยายพันธุของสัตวท่ีทําใหโบราณสถานเสียหาย เชน หนู นกพิราบ
คางคาว

5. ปญหาสังคมท่ีนํามาซึ่งการทําลายโบราณสถาน เชน การขาดแคลนท่ีอยูอาศัยทําให
ตองไปบุกรุกโบราณสถาน หรือความยากจน ทําใหเกิดการลักขโมยชิ้นสวนโบราณสถานหรือ
โบราณวัตถุไปขาย รวมถึงการท่ีคนรุนใหมขาดความรูความเขาใจอยางถูกตองเก่ียวกับโบราณสถาน
โบราณวัตถุ จึงไมเห็นความสําคัญและปลอยปละละเลย จนนํามาซึ่งความเสื่อมโทรม

แนวทางการปองกันและแกไขผลกระทบตอโบราณสถานจากการพัฒนา
1. การกําหนดนโยบายการใชท่ีดิน

1.1 ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน ควรหามมิใหมีการประกอบอุตสาหกรรมสําหรับ
การหัตถกรรมและโรงงานทุกชนิดท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายดานอัคคีภัยและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ไมควรอนุญาตใหอยูบริเวณนี้

1.2 การพาณิชยกรรมในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นในจะตองอยูในจํานวนจํากัดเพียง
เพ่ือท่ีจะบริการชุมชนในบริเวณดังกลาวเทานั้น

1.3 หามมิใหมีการกอสรางอาคารท่ีอยูอาศัยทุกประเภท ท้ังในภาคของรัฐและภาคของ
เอกชน

1.4 อาคารเดิมท่ีมีอยูแลวในสมัยรัชกาลท่ี 5 ข้ึนไป ใหปรับปรุงไดในสภาพเดิมถาจะรื้อ
สรางใหม ใหสรางไดในรูปลักษณะเดิมและความสูงเทาเดิม สวนอาคารท่ีจะปลูกสรางข้ึนใหม ใหสราง
ใหมีความสูงไดไมเกินอาคารในสมัยรัชกาลท่ี 5 ข้ึนไป และไมสูงเกิน 16.00 เมตร และใหกําหนด
อัตราสวนของพ้ืนท่ีของอาคารตอพ้ืนท่ีดินซึ่งอาคารนั้นตั้งอยูและกําหนดท่ีวาง โดยใหมีท่ีวางไมนอย
กวารอยละ 20 ของพ้ืนท่ีดิน โดยบังคับใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียวไมนอยกวารอยละ 50 ของท่ีวาง

1.5 ใหมีการควบคุมและการจัดระเบียบอาคารริมน้ํา รวมท้ังทาเทียบเรือและท่ีจอดเรือ
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1.6 ใหจัดระบบการจราจรเสียใหม เพ่ือลดความหนาแนนของการจราจร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบริเวณอาคารท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร และสงเสริมใหมีการจัดถนนบางสายเปนทางเดิน

1.7 ใหมีการควบคุมและจัดระเบียบปายโฆษณาทุกชนิดในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน
1.8 ใหมีการปองกันและควบคุมสิ่งท่ีจะทําลายทัศนียภาพของสิ่งแวดลอม รวมท้ังการ

รักษาบรรยากาศในบริเวณนี้ใหมีความสะอาดและความสงบ
1.9 สงเสริมใหมีบริเวณท่ีวางและรมรื่น โดยเฉพาะบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา
1.10 สงเสริมใหมีการดูแลรักษาอาคารท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
1.11 สงเสริมใหมีการจัดการใชท่ีดินสําหรับกิจกรรมซึ่งสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณี

ไทย
2. การกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมอาคารและสิ่งกอสรางภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร

ขอบัญญัตกิรุงเทพมหานคร
2.1 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือ

เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน พ.ศ. 2528
2.2 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือ

เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นนอก พ.ศ. 2530
2.3 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือ

เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ภายในบริเวณฝงธนบุรี  ตรงขามบริเวณกรุง
รัตนโกสินทร พ.ศ. 2535

3. การอนุรักษบริเวณท่ีมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี ไดแก
3.1 พระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วัง และวัดในอาณาเขต
3.2 ศาสนสถาน
3.3 ศาล
3.4 อนุสาวรีย
3.5 ปอมและกําแพงเมือง
3.6 อาคารของราชการและเอกชน
3.7 สวนสาธารณะ
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3.8 อาคารรานคา
3.9 คลอง
3.10 สะพาน
3.11 ทาน้ํา

4. การวางแนวทางการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร
4.1 การใชท่ีดินบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน

4.1.1 ตลอดแนวริมฝงแมน้ําเจาพระยาและคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด)
จัดทําสนามหญา ทําทางเดินและสวนสาธารณะใหตอเนื่องกันเทาท่ีจะเปนไปไดโดย

รื้อถอนอาคารท่ีเสื่อมสภาพแลวจัดทําเปนสวนสาธารณะสําหรับชุมชนในเมือง หรือโดยกําหนดระยะ
รนของแนวอาคารท่ีจะปลูกสรางใหมริมแมน้ํา ใหมีท่ีวางริมน้ําใหเหมาะสม ทําเข่ือนตลอดแนวฝง
แมน้ําและคลองคูเมืองเดิมท้ัง 2 ฝง

4.1.2 บริเวณริมแมน้ําเจาพระยาจากเชิงสะพานพระปนเกลาถึงทาพระจันทร จัดทํา
ลานเอนกประสงค เพ่ือกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีและการพักผอนในบริเวณเชิงสะพานพระ
ปนเกลา

4.1.3 บริเวณระหวางแมน้ําเจาพระยากับถนนมหาราช จากทาพระจันทรถึงทาชาง
วังหลวง

4.1.3.1 ปรับปรุงและจัดระเบียบทาขาม ทาจอดเรือ อาคารพาณิชย ตาม
โครงการการปรับปรุงบริเวณทาพระจันทร ของกรุงเทพมหานคร

4.1.3.2 อนุรักษอาคารหัวมุมถนนมหาราชกับถนนหนาพระลาน
4.1.3.3 ปรับปรุงบริเวณท่ีเปนสลัมบนถนนขางมหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรับปรุงใหเปนถนนโลงสําหรับรานขายของท่ีระลึกตลอดแนว เฉพาะเวลากลางวัน
4 .1 .4 บริ เ วณระหว า งแมน้ํ า เจ าพระยา กับถนนมหาราชจากท าช า ง ถึ ง

ทาโรงโม
4.1.4.1 สงเสริมใหเปดโลง จัดเปนสวนสาธารณะตลอดแนวขนานกับ

พระบรมมหาราชวัง
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4.1.4.2 สนับสนุนใหยายอาคารราชการออกไปตั้งนอกบริเวณกรุง
รัตนโกสินทร และสรางเปนสวนสาธารณะ

4.1.4.3 ปรับปรุงทาจอดเรือบริเวณทาชางและทาโรงโม
4.1.4.4 สงเสริมใหมีการบูรณะและซอมแซมอาคารในบริเวณพะบรม

มหาราชวัง
4.1.5 บริเวณระหวางแมน้ําเจาพระยากับถนนมหาราช จากทาโรงโมถึงคลองคูเมือง

เดิม
4.1.5.1 ยายกิจการคาสงและขนถายสินคารวมท้ังตลาดสดออกไปจาก

บริเวณนี้ อนุรักษอาคารบางแหงท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร รวมท้ังรื้อถอนอาคารท่ีมีสภาพทรุด
โทรม แลวจัดเปนสวนสาธารณะ

4.1.5.2 ปรับปรุงบริเวณทาเตียน ตามโครงการของกรุงเทพมหานคร
4.2 การจัดระบบการจราจร

4.2.1 สงเสริมใหมีการจราจรในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรใหเบาบางท่ีสุด โดยการ
ควบคุมจํานวน ชนิด ขนาดของรถและควบคุมการจอดรถในบริเวณดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
บริเวณใกลโบราณสถาน

4.2.2 สงเสริมใหมีทางเดินเทาในบริเวณดังกลาวใหมากท่ีสุด

4.3 การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.3.1 ขุดลอกคลองท้ังหมดในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร พรอมท้ังปรับปรุงเข่ือนริมน้ํา
4.3.2 กําหนดมาตรการท่ีจะควบคุมน้ําเสียจากท่ีพักอาศัย รานคา ท่ีทําการราชการ

และเอกชน ไมใหไหลลงสูคลองท้ังสอง
4.3.3 จัดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร
4.3.4 ปรับปรุงระบบระบายน้ําในบริเวณนี้
4.3.5 ปรับปรุงการเก็บขยะ การประปา การไฟฟา โทรศัพท ใหมีประสิทธิภาพใน

บริเวณกรุงรัตนโกสินทร
4.3.6 ควบคุมกิจกรรมท่ีทําใหเกิดขยะมากลงในแหลงน้ําสาธารณะ เชน บริเวณ

สะพานหัน บางลําพู
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4.4 การจัดภูมิสถาปตยกรรม
4.4.1 เนนเอกลักษณของกรุงรัตนโกสินทรใหเดนชัด ในการจัดทําอุปกรณสาธารณะ

ริมถนน (Street Furniture) ไดแก สี วัสดุและลักษณะ ใหแตกตางจากบริเวณอ่ืนๆ
4.4.2 ปรับปรุงบริเวณท่ีแสดงอาณาเขตของกรุงรัตนโกสินทรใหชัดเจน เชน ปอม

พระสุเมรุ ปอมมหากาฬ คลองคูเมืองและสะพานพุทธฯ
4.4.3 จัดสวนสาธารณะเพ่ิม ในบริเวณปอมพระสุเมรุ ปอมมหากาฬ เฉลิมไทย

ลานเสาชิงชา ภูเขาทอง ทาราชวรดิษฐ ลานหนาศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ถนนสิบสามหาง แนว
ริมคลองคูเมืองท้ังสอง ทาเรือริมน้ํา

4.4.4 จัดระเบียบในบริเวณวัดใหมีท่ีพักผอนหยอนใจใหประชาชนท่ีสนใจหามทํา
การคาขายและประกอบธุรกิจในเขตพุทธาวาส

5. การพิจารณาการกอสรางอาคารของภาครัฐในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร
ควรกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร เพ่ือ

ปองกันมิใหทําลายสภาพแวดลอม เนื่องมาจากการกอสรางอาคารใดๆ และควรใหหนวยงานของรัฐท่ี
จะกอสราง สงแบบแปลนใหคณะกรรมการโบราณสถานกรุงรัตนโกสินทร พิจารณาใหความเห็นชอบ

6. การจัดทําแผนแมบทเพ่ือการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร
ปจจุบัน ไดมีการจัดทําแผนแมบทเพ่ือการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร ใหเปน

พ้ืนท่ี ท่ีสวยงามและมีความสําคัญ ท้ังดานประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ท่ี
จะตองอนุรักษไวใหคงอยูไวเปนสมบัติของประเทศชาติ จึงควรใหมีการดําเนินงานตามแผนแมบทท่ีได
จัดทําไวใหเกิดเปนรูปธรรมเพ่ือปองกัน มิใหเกิดความเสียหาย และเสื่อมคาท้ังตอตัวโบราณสถานและ
สภาพแวดลอมภายในกรุงรัตนโกสินทร

นอกจากกฎเกณฑ ขอกําหนดตางๆ แลว มีแนวทางเพ่ือดําเนินการใหอยางเปนรูปธรรม
เชน

1. การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ใหมากข้ึนภายในกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน มีการปลูกหญาในมุม
หรือท่ีโลง เพ่ือใหมีทัศนียภาพและภูมิทัศนท่ีสวยงาม
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2. กําหนดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร และโบราณคดี และวัฒนธรรม
ชุมชน ใหเปนพ้ืนท่ี ท่ีตองอนุรักษอยางชัดเจน ใหมีมาตรการการใชท่ีดิน และควบคุมการกอสราง
ความสูงของอาคารอยางเครงครัด

3. ขุดลอกคูคลองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรใหสะอาด
4. มีการจัดทําปายบอกประวัติความสําคัญของโบราณสถานและพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ
5. ควบคุม การจราจร ท่ีจอดรถ การขนสงนักทองเท่ียวอยางมีระบบ ตลอดจนจัดระบบ

ทางเทา
6. ใหมีการพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู เปนเมืองเกาทางประวัติศาสตร จัดทําผังเมืองให

สวยงาม
7. ดูแล  รักษา ความสะอาด ลดปญหา ขยะ มูลฝอย น้ําเนา น้ําเสีย ในคูคลองตางๆ
8. ควบคุมการทองเท่ียว ของนักทองเท่ียว ใหอยูบนความเหมาะสม ไมใหเกิดผลเสียตอ

โบราณสถาน เพ่ือเปนการอนุรักษอยางยั่งยืน
9. พัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง โดยเนนใหการศึกษาตอประชาชนเพ่ือใหทราบถึง

ความสําคัญของโบราณสถาน และประวัติศาสตรทางโบราณคดีใหเกิดจิตสํานึก และมีสวนรวมในการ
อนุรักษ

10. จะตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงความสําคัญของโบราณสถาน อัน
เปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ท่ีตองชวยกันอนุรักษไวใหอนุชนในรุนหลัง
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บทท่ี 6
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับโบราณสถาน ท้ัง
โดยความไมตั้งใจ และความรูเทาไมถึงการณและการปกปองโบราณสถานมิใหเกิดความเสียหาย หรือ
เสื่อมคา จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจดานตางๆ และตองการใหประชาชน หนวยงานของภาครัฐ
ภาคเอกชน มีความรูความเขาใจในหลักการอนุรักษโบราณสถาน และสรางจิตสํานึกใหมีความรัก หวง
แหน เห็นคุณคาของโบราณสถานท่ีอยูในบริเวณพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน ท่ีตองชวยกันดูแลรักษาไว
ใหแกอนุชนรุนหลัง โดยเสนอแนะแนวทาง วิธีการแกไขตางๆ ทําใหสามารถชวยกันคุมครอง ดูแล รักษา
โบราณสถานของชาติ
คุณคาของพื้นท่ีบริเวณกรุงรัตนโกสินทร

พ้ืนท่ีบริเวณกรุงรัตนโกสินทรเปนสัญลักษณของอดีตท่ีมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกับ
ประวัติศาสตรอันยาวนานของไทยมาจนปจจุบัน เปนพ้ืนท่ีท่ีแสดงใหเห็นเคาโครงของชุมชนเมืองในอดีต
ตอเนื่องกันเปนเวลา 222 ป แสดงถึงวิถีชีวิตของผูคน คุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural value) ของกรุง
รัตนโกสินทร เห็นไดจากเอกลักษณ (Identity) ของพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรสูงสุดซึ่งตั้งอยู
ริมแมน้ําเจาพระยา มีอาคารสําคัญไดแก พระบรมมหาราชวัง วัดสําคัญจํานวนมาก อาคารท่ีทําการของ
ราชการซึ่งเคยเปนวังเกาหรือบานเกาของขุนนาง เสนาบดีในอดีต ยานการคาและชุมชนท่ีพักอาศัย
เกาแก รวมท้ังกําแพงเมือง ปอม คลอง สะพาน ถนน ตลอดจนท่ีวางสาธารณะท่ีสําคัญ

สิ่งเหลานี้ลวนเปนของแทดั้งเดิม ท่ีมีมาตั้งแตเริ่มสรางกรุงรัตนโกสินทรในปพ.ศ.2325 แม
สภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา แตก็ยังมีความเปนตนกําเนิด เปนของแทท่ีมีคุณคาท้ังในดานแนวคิด
ในทางการสรางเมือง ทางประวัติศาสตร ทางกายภาพ ในสวนสถาปตยกรรมและศิลปกรรม เห็นความ
เชื่อมโยงของการตั้งถ่ินฐานของชุมชนในกรุงรัตนโกสินทร เริ่มจากพระบรมมหาราชวังและวังเปนแกนนํา
และตอเนื่องไปยังองคประกอบเมืองยอยอ่ืนๆเปนลําดับ
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ดังท่ีตระหนักกันดีวา ศิลปะและสถาปตยกรรมในกรุงรัตนโกสินทร นอกจากเปนสิ่งท่ีมี
คุณคาในดานความแทดั้งเดิม เปนของหายากและมีเอกลักษณเฉพาะตัวแลว ยังมีความวิจิตรบรรจง เปน
ความงามอยางมีศิลปะ สถาปตยกรรมและศิลปกรรมเหลานี้ไดรับการออกแบบกอสรางโดยมีแบบอยาง
และการวางผังท่ีไดรับอิทธิพลจากกรุงศรีอยุธยาเปนหลัก เชน พระบรมมหาราชวัง ซึ่งถือเปนมรดกทาง
ศิลปสถาปตยกรรมท่ีสําคัญ แสดงถึงความแทในการออกแบบ และการใชวัสดุกอสราง รวมฝมือในการ
กอสราง (กลุมอาคารประกอบดวย หมูพระมหามณเฑียร พระท่ีนั่งดุสิตมหาปราสาท พระท่ีนั่งจักรีมหา
ปราสาท ซึ่งมีลักษณะผสมผสานระหวางศิลปะแบบยุโรปกับศิลปะแบบไทย) นอกจากอาคารสําคัญใน
พระบรมมหาราชวังแลว ศาสนสถานตางๆท่ีสําคัญ เชน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระปรางควัดอรุณ
ราชวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ลวน
แสดงแนวคิดทางศิลปะ การตกแตง และการกอสรางท่ีสะทอนภูมิปญญาไทยในอดีตเชนกัน

นอกเหนือไปจากคุณคาทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีท่ีเห็นไดอยางชัดเจนแลว สืบเนื่องจากกรุง
รัตนโกสินทรไดมีการใชสอยอยางตอเนื่องนับมาจากอดีตจวบจนปจจุบัน คุณคาทางเศรษฐกิจสังคมรวม
สมัยจึงเปนปจจัยอีกสวนหนึ่งท่ีชวยสงเสริมใหกรุงรัตนโกสินทรมีคุณคาความสําคัญมากยิ่งข้ึน
นอกเหนือไปจากมิติทางประวัติศาสตรท่ีไดรับทราบมา

ในแงของคุณคาทางเศรษฐกิจ กรุงรัตนโกสินทรมีศักยภาพอยางสูงในการสงเสริมคุณคาทาง
เศรษฐกิจใหกับชุมชนดวยการสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษโดยไมทําลาย
เอกลักษณของพ้ืนท่ีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามท่ีมีอยูเดิม นอกเหนือจากทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีมี
อยูเดิมแลวท้ังในสวนของโบราณสถานประเภทศาสนสถาน พระราชวังและวังเกา ยานเกาท่ีกระจายตัว
กันเปนจุดตางๆ ยังสามารถเพ่ิมจุดแข็งและคุณคาทางเศรษฐกิจ (Value added) ได ดวยการสนับสนุน
การจัดการเชื่อมตอท้ังทางบกและทางน้ําในกรุงรัตนโกสินทรโดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณริมแมน้ํา
เจาพระยาและคลองในฝงธนบุรีอันเปนเอกลักษณท่ีนาสนใจ เพ่ือเสริมถึงคุณคาความสําคัญของบริเวณ
โบราณสถานประเภทวัง วัด และชุมชนบานเรือนท่ีตั้งอยูท้ังสองฝงของแมน้ํา เปนการเพ่ิมมุมมองใหม
ใหกับพ้ืนท่ีท่ีมีอดีตอันยาวนานและมีเอกลักษณเฉพาะตัวซึ่งผลท่ีไดจากการจัดการทองเท่ียวก็คือการ
คาขายสินคาในระดับพ้ืนบานตั้งแตแหลงขายอาหารพ้ืนบาน ผลผลิตจากสวนผลไม ผลผลิตจาก
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดยอมไปจนถึงมองเปนภาพรวมของการใหพ้ืนท่ีในบริเวณ
สวนหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทรเปนถนนคนเดินในลักษณะท่ีเปนถนนการคาขาย (Shopping street) อัน
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จะทําใหเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งข้ึน เกิดการจางงานเปนการกระจายรายไดสูทองถ่ิน ซึ่งมีผลทําให
คุณภาพชีวติของผูคนในชุมชนดีข้ึนดวย

เก่ียวเนื่องกับคุณคาดานการใชงาน (Functional value) นั้น คุณคานี้มีความเชื่อมตอกับ
คุณคาทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจากเปนสิ่งท่ีควรพิจารณาถึงความตอเนื่องกับประเภทการใชงาน แมวา
บางสวนของโบราณสถาน ศาสนสถานดั้งเดิม ชุมชนเดิมในอดีตหรือแมแตสาธารณูปโภคเดิม เชน คู
คลอง ถนน สะพาน จะเสื่อมสภาพลงตามกาลเวลาท่ียาวนานและบางสวนอาจมีการขาดการใชสอยอัน
เนื่องจากบริบททางเศรษฐกิจสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป แตการบูรณะปรับปรุงใหนํามาใชใหม หรือแมแต
การปรับเปลี่ยนประโยชนการใชสอย (Adaptive reuse) ใหเขากับยุคสมัยและบริบทของบริเวณกรุง
รัตนโกสินทรท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะเปนอีกหนทางหนึ่งในการอนุรักษแหลงมรดกทางวัฒนธรรมในขณะท่ี
ยังคงตอบสนองประโยชนใชสอยรวมสมัยไดในขณะเดียวกัน ตัวอยางเชน การปรับเปลี่ยนอาคารเกาให
เปนแหลงพิพิธภัณฑประเภทตางๆ (กลุมกระทรวงกลาโหม กรมการรักษาดินแดน กรมแผนท่ีทหาร เปน
ตน) หรือการปรับเปลี่ยนอาคารสองฝงของถนนราชดําเนินกลาง เพ่ือจัดระเบียบถนนสายประวัติศาสตร
ซึ่งมีความหลากหลายของกิจกรรมและการใชงานในปจจุบัน ใหเปนแหลงทองเท่ียวประเภทถนนคนเดิน
ผนวกกับการคาขายเปนแหลงจับจายใชสอย โดยเสริมกับการจัดการและดําเนินการเพ่ิมเติมในกาน
ความสะอาด ความสะดวกและความปลอดภัย จัดระเบียบจราจรหรือสงเสริมใหเปนถนนคนเดินได
ตลอดทุกวัน เปนตน

การปรับเปลี่ยนอาคารเการิมแมน้ําเจาพระยาบางแหง เชน บานพระยาชลภูมิ ท่ีท้ิงรางอยู
หลังจากเปนโรงเรียนพาณิชยการราชการุณย อาคารโรงบรรจุสุราบางยี่ขันเดิม ก็มีศักยภาพอยางสูงใน
การบูรณะและปรับเปลี่ยนประโยชนใชสอยใหเหมาะสมกับกิจกรรมใหมท่ีเปนความตองการในปจจุบัน
ไมวาจะเปนศูนยสินคาศิลปาชีพ ศูนยอาหารท่ีข้ึนชื่อท้ังสี่ภาค ศูนยศิลปะการแสดงพ้ืนบาน หรือแมแต
เปนศูนยแฟชั่น ศูนยสุขภาพ-สปา ตลอดจนโรงแรมท่ีจับกลุมเปาหมายเฉพาะกลุม (Niche market)
หรือปรับเปนโรงแรมขนาดเล็กท่ีมีลักษณะพิเศษ (Boutique hotel)

พ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทร ก็ มี ศักยภาพอยางสูงดานการทองเ ท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร ซึ่งนับเปนจุดแข็งในการท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลงความรูเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการอนุรักษ
และสืบสานวัฒนธรรมโดยไมจําเปนท่ีจะตองละท้ิงการพัฒนาเพ่ือรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจสังคม
และประชากรท่ีเปลี่ยนไป เชน การเพ่ิมจุดแข็งและจุดขายของบริเวณกรุงรัตนโกสินทรใหเปนพิพิธภัณฑ
ท่ีมีชีวิต (Living museum) โดยการพัฒนาและการสงเสริมบางสวนของพ้ืนท่ีประวัติศาสตรในดานของ
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การสื่อความหมาย เพ่ือแสดงแหลงท่ีมาและเลาเรื่องจากประวัติศาสตรใหผสมกลมกลืนไปกับบริเวณ
ตอเนื่องท่ียังมีผูคนใชชีวิตอยูในปจจุบัน ชุมชนหรือยานเกาบางแหง เชน ยานสามแพรง (บริเวณแพรง
นรา แพรงภูธร และแพรงสรรพศาสตร) ซึ่งอยูในพ้ืนท่ีชั้นกลางของกรุงรัตนโกสินทร ยังคงมีผูคนเกาแก
ดั้งเดิมท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเหลานั้นอยางตอเนื่องไดอยางผสมกลมกลืน โดยขาดเพียงการปรับปรุงอาคาร
และท่ีวางในบริเวณ ใหมีคุณภาพเพ่ือสงเสริมการสื่อความหมายทางประวัติศาสตรใหมีความชัดเจน
ยิ่งข้ึน

สําหรับผลการศึกษาบริเวณพ้ืนท่ีการขุดแตงโบราณสถานท้ัง 5 แหลง ภายในกรุง
รัตนโกสินทรชั้นใน คือ

1. พ้ืนท่ีกําแพงกรุงธนบุรี (สมัยกรุงรัตนโกสินทร)
2. พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร
3. พ้ืนท่ีกอสรางสถานีรถไฟฟาสนามไชย
4. พ้ืนท่ีกระทรวงพาณิชย (เกา)
5. พ้ืนท่ีบริเวณกรมการคาภายใน (เดิม) ทาเตียน
สรุปไดวามีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีและประโยชนใชสอยตลอดมาทําใหโบราณสถานถูก

ทําลาย ทําใหเสื่อมคา เปลี่ยนแปลงความสําคัญ ลดคุณคาเพ่ือประโยชนตอกิจการงานบานเมือง แตทํา
ใหประวัติศาสตรความสําคัญของพ้ืนท่ีหรือโบราณสถานนั้นหมดคุณคาความสําคัญดงัท่ีกลาว

จากการศึกษาครั้งนี้ กรณีศึกษาท้ัง 5 แหลงทําการศึกษาในสถานท่ีสาธารณะ หรือสถานท่ี
ท่ีเปนท่ีตั้งของหนวยงานราชการและสถานศึกษาท้ังหมด จึงอาจจะทําใหขาดภาพท่ีชัดเจนในสวนของ
ชุมชน บานเรือน วิถีชีวิตของชาวบาน ในอนาคตจึงควรจะมีการศึกษาทางโบราณคดีในแหลงท่ีเปนท่ีตั้ง
ของชุมชน บานเรือน รานคา เชน ทาพระจันทร ทาชาง ปากคลองตลาด หรือสนามหลวง เปนตน
เพ่ือใหไดภาพท่ีชัดเจนและสมบูรณของโบราณสถานในพ้ืนท่ีกรุงรัตนโกสินทรตอไปในอนาคต

ขอเสนอแนะ
การพัฒนาเมืองหรือการพัฒนาประเทศ ยอมมีท้ังผลดีและผลเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งตอ

โบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ภายในกรุงรัตนโกสินทร ท่ีมีการสืบทอดกันมายาวนาน
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงปจจุบัน มีคุณคาในหลายๆ ดาน เปนหลักฐานสําคัญทางดาน
ประวัติศาสตรทางโบราณคดี ท่ีชี้ใหเห็นรากเหงาของบรรพบุรุษ ในศิลปะทุกแขนงท่ีมีความวิจิตรบรรจง
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สราง ดวยจิตวิญญาณของความเปนคนไทย ท่ีมีฝมือและพัฒนาการท่ีสูงสง ออกมาในรูปแบบของ
สถาปตยกรรมตางๆ อยางสวยงาม

ดังนั้น การพัฒนาจึงจําเปนตองดูแลใหความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง ท้ังในพ้ืนท่ีและตัว
ของโบราณสถานเพ่ือ ไมใหเกิดการทําลายคุณคาความสําคัญ ทางดานประวัติศาสตร ดานสถาปตยกรรม
และดานศิลปกรรม แขนงตางๆ เพ่ืออนุรักษไวใหคงอยู จึงจําเปนตองมีแนวทางการพัฒนาอยางถูกวิธี
ดังนี้

1. การกําหนดนโยบายการใชท่ีดิน
2. การกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมอาคารและสิ่งกอสรางภายในบริเวณกรุง

รัตนโกสินทร
3. การอนุรักษบริเวณท่ีมีความสําคัญทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี
4. การวางแนวทางการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร
5. การพิจารณาการกอสรางอาคารของภาครัฐในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร
6. การจัดทําแผนแมบทเพ่ือการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร

นอกจากกฎเกณฑ ขอกําหนดตางๆ แลว มีแนวทางเพ่ือดําเนินการอยางเปนรูปธรรม เชน
การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การกําหนดบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร และโบราณคดี และวัฒนธรรม
ชุมชน ใหเปนพ้ืนท่ี ท่ีตองอนุรักษอยางชัดเจน ใหมีมาตรการการใชท่ีดิน และควบคุมการกอสราง ความ
สูงของอาคารอยางเครงครัดขุดลอกคูคลองท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรใหสะอาดจัดทําปายบอก
ประวัติความสําคัญของโบราณสถานและพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญควบคุม การจราจร ท่ีจอดรถ การขนสง
นักทองเท่ียวอยางมีระบบ ตลอดจนจัดระบบทางเทาพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู เปนเมืองเกาทาง
ประวัติศาสตร จัดทําผังเมืองใหสวยงามดูแล  รักษา ความสะอาด ลดปญหา ขยะ มูลฝอย น้ําเนา น้ําเสีย
ในคูคลองตางๆควบคุมการทองเท่ียว ของนักทองเท่ียว ใหอยูบนความเหมาะสม ไมใหเกิดผลเสียตอ
โบราณสถาน เพ่ือเปนการอนุรักษอยางยั่งยืนพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง โดยเนนใหการศึกษาตอ
ประชาชนเพ่ือใหทราบถึงความสําคัญของโบราณสถาน และประวัติศาสตรทางโบราณคดีใหเกิดจิตสํานึก
และมีสวนรวมในการอนุรักษ และสุดทายจะตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงความสําคัญ
ของโบราณสถาน อันเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ท่ีตองชวยกันอนุรักษไวใหอนุชนในรุนหลัง
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การศึกษาวิจัยวิทยานิพนธฉบับนี้ มีความตั้งใจท่ีเสนอแนวทาง การปองกัน การพัฒนาใน
ดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมของความตองการความเจริญของบานเมือง ท่ีสงผลกระทบตอ
โบราณสถานและสภาพแวดลอม ภูมิทัศน ภายในกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน โดยขาดความรู ความเขาใจ
อยางถองแท ท่ีควรจะตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ ตอประโยชนท่ีจะไดรับ และความสูญเสียความ
เปนเอกลักษณของชาติ ท่ีจะตองรักษาไว ใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ท้ังสามารถสรางเศรษฐกิจ
รายไดใหกับประเทศอยางยั่งยืน สืบไป
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วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และวันเสวยราชยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระจันทร, 2511.
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ภาคผนวก ก
รายการสิ่งกอสรางท่ีควรอนุรักษปฏิสังขรณในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร

ตามผลการศึกษาและตรวจสอบของคณะอนุกรรมการอนุรักษและปรับปรุงโบราณสถาน
ประวัติศาสตรสถาน ศิลปะ และวัฒนธรรม
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ภาคผนวก ข

รายช่ือกฎหมายและระเบียบตางๆท่ีเกี่ยวของ
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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รายช่ือกฎหมายและระเบียบตางๆท่ีเกี่ยวของ

1.พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.
2504แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ.2535

2. ระเบียบกรมศิลปากรวาดวยการอนุรักษโบราณสถานพ.ศ. 2528
3. ประกาศคณะสงฆเรื่อง ระเบียบควบคุมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุภายในวัด
4. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง กําหนดบรเิวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรืเปลี่ยนแปลง

การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นในในทองท่ีแขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนครกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๒๘

5. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง  กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นนอก ในทองท่ีแขวงชนะสงคราม
แขวงตลาดยอดแขวงศาลเจาพอเสือแขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงชา แขวงราชบพิธ แขวงสําราณ
ราษฎรและแขวงวังบูรพาภิรมยเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.๒๕๓๐

6. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทภายในบริเวณฝงธนบุรีตรงขามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร ในทองท่ี
แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย แขวงวัดอรุณเขต
บางกอกใหญ แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี และแขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๕

7. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารบางชนิด หรือบางประเภทในทองท่ีแขวงบางขุนศรี แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย
แขวงวัดอรุณ แขวงทาพระเขตบางกอกใหญ และแขวงวัดกัลยาณ แขวงวัดหิรัญรูจี  แขวงบางยี่เรือ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๙

8. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในทองท่ีแขวงวัดสามพระยา แขวงบานพานถม เขตพระนคร แขวงวัดโสมนัสแขวง
บานบาตร แขวงคลองมหานาค แขวงวัดเทพศิรินทรแขวงปอมปราบศตรูพาย เขตปอมปราบศตรูพาย
และแขวงสัมพันธวงศแขวงจักรวรรดิ์ แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒
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9. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติพ.ศ. ๒๕๓๕ภูมิพลอดุลย
เดช ป.ร.ใหไว ณ วันท่ี ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕เปนปท่ี ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน

10. ประมวลกฎหมายท่ีดิน
11. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร และเมือง

เกาพ.ศ. ๒๕๔๖
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