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The objective of the research is to study the physical development of Thonburi
city by integrate the knowledge of Thonburi history during Ayutthaya and early Rattanakorin
periods with archaeological evidences from the survey of historical and archaeological traces
and the excavation of 4 sites, Vichai Prasit Fort, the rampart and moat of Thonburi city (Ban
Kamin Canal), the former of minister of commerce area and the former of Thonburi train staion
area.
The results demonstrate that the settlement at Thonburi is developed from the
agriculture villages, which located along the former Chao Phraya river and canal. The western
part of the former of Chao Phraya river was more density of community than the eastern part.
After a manmade straight shortcut canal was dug during the reign of the King Phra Chai Racha
(A.D.1524-1546), the appearance of the Thonburi area had been changed. However, the
urbanization of Thonburi was developed from the following factors: community, a relatively
large, dense and permanent settlement, strategic location and fertilization.
Archaeological evidences prosper and bring to together diverse source materials to
more details of the historical knowledge which the historical record could not provided such as
the form and boundary of Bangkok city, the appearance of Thonburi forts and city wall, and the
level of ancient floor etc. Many issues should be examined by using archaeological survey and
excavation method such as the outer ancient settlement around the city, the location, boundary
and form of city.
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10 หลุมตรวจสอบที่ 6 (TP.6) ระหว่างการขุดทดสอบ....................................................... 334
11 ลักษณะฐานรากป้อมวิชยั ประสิทธิ์ในหลุมตรวจสอบที่ 6 (TP.6)................................. 335
12 ลักษณะฐานรากป้อมวิชยั ประสิทธิ์ในหลุมตรวจสอบที่ 5 (TP.5)................................. 335
13 บริ เวณที่ทําการขุดตรวจสอบแนวคลองคูเมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้ านขมิ ้น)
ปั จจุบนั มีการปูพื ้นทําเป็ นแนวกําแพงเมืองเดิมไว้ ................................................ 336
14 แสดงแนวฐานรากของป้อมวิไชยเยนทร์ ที่ถกู สิง่ ก่อสร้ างในชันหลั
้ งสร้ างทับ................. 341
15 (ก) แสดงแนวก่อสร้ างทังหมดที
้
่พบ (ข) แสดงแนวฐานรากของป้อม
(ค) แสดงแนวของสิง่ ก่อสร้ างในชันหลั
้ งที่สร้ างทับแนว.............................................. 342
16 บริ เวณพื ้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) พื ้นที่ที่ทําการศึกษา............................................ 344
17 สภาพของโลงไม้ ฝังศพโลงที่ 1 ที่พบ และลักษณะและขนาดของโลงไม้ ที่ 1................. 347
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18 ระดับของโลงไม้ และโครงกระดูกทัง้ 3 โครง ถูกฝั งอยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกัน คือ
ประมาณ 200 ซม.จากผิวดิน และวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ เช่นเดียวกัน...... 347
19 สภาพของเรื อ ภายหลังการขุดค้ นเสร็จสิ ้น และลักษณะชันดิ
้ นที่ทบั ถมกันในเรื อ......... 349
20 ไหเครื่ องเคลือบสีนํ ้าตาลอมสีดํา ขุน่ (หมายเลขโบราณวัตถุ 002/042) พบใต้ ท้องเรื อ. 349
21 (ก) เศษกระดูกนิ ้วมือที่พบ (ข) เศษกระเบื ้องมุงหลังคาที่พบจากการสํารวจ
ในพื ้นที่ Line 0-1........................................................................................... 351
22 (ก) เศษกระดูกช้ าง (ข) ภาชนะดินเผาเต็มใบพบในพื ้นที่ Line 1-2.............................. 352
23 เศษภาชนะดินเผาเนื ้อดิน (Earthenware) ที่พบในพื ้นที่ line 7-8................................ 352
24 กลุม่ ของหมุดไม้ ที่พบในพื ้นที่ line 22-29..................................................................... 353
25 หม้ อก้ นกลมที่พบจากการสํารวจ............................................................................ 355
26 ลายตกแต่งที่ผิวหม้ อก้ นกลมที่พบ........................................................................... 355
27 หม้ อก้ นแบนที่พบจากการสํารวจ............................................................................ 356
28 (ก) ไหและ (ข) อ่างที่พบจากการสํารวจ.................................................................. 356
29 (ก) ฝาภาชนะแบบปลายฝาควํ่าลง (ข) ฝาภาชนะแบบปลายฝาหงายขึ ้น.................. 356
30 จานเขียนสีนํ ้าเงินใต้ เคลือบ เขียนลายดอกแอสเตอร์ 002/004
กําหนดอายุได้ สมัยอยุธยาตอนปลาย.............................................................. 357
31 (ก) ชามเขียนสีนํ ้าเงินใต้ เคลือบ S002 (ข) ชามเขียนสีนํ ้าเงินใต้ เคลือบ 002/007……..358
32 ชามฝาตกแต่งผิวภาชนะด้ วยการเขียนนํ ้าเงินใต้ เคลือบ ลายดอกไม้ ก้านขด 002/047.. 358
33 ชามเขียนสีนํ ้าเงินใต้ เคลือบขาวขุน่ …………………………………………………….. 359
34 เครื่ องกระเบื ้องเบญจรงค์ แบบแฟมิล เวิร์ท (Famill Vert) 002/013………………….. 359
35 ชิ ้นส่วนโถมีฝา (พบเพียงครึ่งใบ) ในสมัยราชวงศ์ชิงที่พบ S002………………………. 360
36 ชามพิมพ์ลายอักษรจีน “โซ่ว” สลับกับกระถางกํายาน…………………………………360
37 ถ้ วยเขียนลายครามรูปผลท้ อสลับเห็ดหลินจือในช่องกระจก………………………….. 361
38 อ่างเขียนลายดอกไม้ ก้านขด ด้ านนอกเคลือบสีนํ ้าตาล………………………………. 361
39 ชามเขียนสีนํ ้าเงินใต้ เคลือบลายซวนสี…
่ ……………………………………………… 362
40 ฝาเขียนสีนํ ้าเงินใต้ เคลือบ เขียนลายดอกไม้ ก้านขด................................................. 362
41 ลานด้ านหน้ าสถานีรถไฟ บริเวณหลุมขุดค้ นที่ 7-8........................................................
363
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42 พื ้นทางเดินปูด้วยอิฐเรี ยงตัวเป็ นแนวยาวพบในหลุมขุดค้ นที่ 9 และโบราณวัตถุที่พบ
ในระดับตํ่ากว่าระดับผิวดินปั จจุบนั 100-120 เซนติเมตร……………………….. 365
43 เศษเครื่ องถ้ วยจีนเขียนลงยาสีแบบเฟิ นไช่ (Fen Cai) ในสมัยอยุธยาตอนปลาย.......... 365
44 เข็มไม้ ปักเป็ นแนวเรี ยงต่อกันที่พบในหลุมขุดค้ นที่ 10 และเศษกระเบื ้องมุงหลังคา
ดินเผาเกล็ดเต่าที่พบในระดับตํ่ากว่าระดับผิวดินปั จจุบนั 100-120 เซนติเมตร.... 369
45 แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2439 แสดงพื ้นที่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ก่อนการสร้ าง
สถานีรถไฟ จะเห็นพระราชวังบวรสถานพิมขุ ล้ อมรอบทังสี
้ ่ด้าน มีป้อมปราการ
ที่มมุ กําแพงด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ......................................................... 372
46 ป้อมพระราชวังหลังที่พบจากการขุดตรวจสอบ........................................................ 373
47 ตัวอย่างที่ใช้ หาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ ของอิฐก่อป้อมพระราชวังหลัง ครัง้ ที่ 2........... 374
48 แนวอิฐที่เรี ยงต่อกันเป็ นแนวทางเดินรอบป้อมพระราชวังหลัง………………………… 375
49 ตัวอย่างที่ใช้ หาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ ของแนวทางเดินรอบป้อมพระราชวังหลัง…… 375
50 พื ้นทางเดินปูด้วยอิฐ เรี ยงตัวกันอยูใ่ ต้ แนวทางเดินรอบป้อม..................................... 376
51 ตัวอย่างที่ใช้ หาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ ของพื ้นทางเดินใต้ ป้อมพระราชวังหลัง……… 376
52 การทํางานขุดค้ นทางโบราณคดีป้อมพระราชวังหลังในช่วงต่างๆ
ในปี พ.ศ.2554................................................................................................... 378
53 จําลองภาพการตังถิ
้ ่นฐานเป็ นกลุม่ ตามลํานํ ้า.......................................................... 392
54 การตังถิ
้ ่นฐานเป็ นชุมชนวัดสะพาน ยังปรากฏร่องรอยของบ้ านเรื อนชาวสวนตัง้
ห่างกันเป็ นระยะ ล้ อมรอบวัด และมีความหนาแน่นมากบริเวณพื ้นที่ริมคลอง.... 393
55 ภาพบริ เวณปากคลองบางจากที่แยกออกจากคลองบางกอกใหญ่ ใกล้ วดั ศาลาสีห่ น้ า
(วัดคูหาสวรรค์) ปรากฏร่องรอยของคลองตันเป็ นจํานวนมาก.......................... 398
56 พื ้นที่บริเวณวัดศาลาสี่หน้ า (วัดคูหาสวรรค์) มีพื ้นที่วา่ งเพื่อให้ ทําการขุดค้ นทาง
โบราณคดี พื ้นที่สีเหลือง คือ ลานโล่งด้ านหน้ าวัดที่ตดิ กับแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
สายเดิม สันนิษฐานว่าบางส่วนเคยเป็ นแม่นํ ้ามาก่อน..................................... 398
57 (ก) ภาพสันนิษฐานบริ เวณที่เป็ นที่ตงด่
ั ้ านขนอนและพื ้นที่โดยรอบ
(ข) ภาพขยายบริเวณพื ้นที่พบร่องรอบผิดวิสยั ................................................ 401
58 ผังเมือง Neuf-Brisach ในประเทศฝรั่งเศส……………………………………………. 413
59 สันนิษฐานแผนผังเมืองบางกอกและสิง่ สําคัญต่างๆ ในตัวเมืองบางกอก.................... 422
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60 การวิเคราะห์ระดับชันดิ
้ นกับหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในพื ้นที่ขดุ ค้ นทางโบราณคดี
สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ในระดับความลึกต่างๆ............................................... 426
61 เครื่ องถ้ วยจีนที่ใช้ ชี ้วัดว่าเคยมีกิจกรรมของมนุษย์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ในพื ้นที่
ตอนเหนือของเมืองบางกอก........................................................................... 427
62 เครื่ องถ้ วยจีนที่ใช้ ชี ้วัดว่าเคยมีกิจกรรมของมนุษย์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย-ตัน
รัตนโกสินทร์ ในพื ้นที่ตอนเหนือของเมืองบางกอก............................................. 428
63 กลุม่ ชุมชนต่างชาติในกรุงธนบุรี.............................................................................. 433
64 สรุปขอบเขตของชุมชนและเมืองธนบุรีในช่วงระยะเวลาต่างๆ ตามหลักฐาน
ทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ……………………………………………………. 447
65 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณวัดสะพาน สีเหลือง คือ พื ้นที่ควรทําการขุดตรวจสอบ....... 449
66 (ก) พื ้นที่โล่งใกล้ คลองเหมาะสําหรับขุดตรวจสอบ
(ข) ร่องรอยของแนวอิฐใต้ ดนิ และใต้ พื ้น.......................................................... 450
67 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณวัดกําแพง สีเหลือง คือ พื ้นที่ควรทําการขุดตรวจสอบ........ 450
68 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณวัดแก้ ว สีเหลือง คือ พื ้นที่ควรทําการขุดตรวจสอบ............ 451
69 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณวัดคูหาสวรรค์ และวัดกําแพง บางจาก
สีเหลือง คือ พื ้นที่ควรทําการขุดตรวจสอบ………………………….……………451
70 ภาพสันนิษฐานตัวเมืองบางกอก ควรมีการสํารวจตามขอบของเมือง
ตามแนวที่ปรากฏ.......................................................................................... 452
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สารบัญแผนผัง
แผนผังที่
หน้ า
1 แผนผังของป้อมรูปดาว (Star Fort) ทังสองฝั
้
่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริเวณเมืองบางกอก......72
2 แผนผังของป้อมฝั่ งตะวันตกที่คดิ จะสร้ าง....................................................................... 72
3 แผนผังการรบระหว่างทหารสยามกับฝรั่งเศสในต้ นแผ่นดินพระเพทราชา....................... 73
4 แผนผังการรบระหว่างทหารสยามกับฝรั่งเศสในต้ นแผ่นดินพระเพทราชา....................... 73
5 (ก) แผนผังเมืองบางกอกในจดหมายเหตุลาลูแบร์ (ข) แผนผังของป้อม ที่คดิ จะสร้ าง.. 155
6 ตําแหน่งของหลุมขุดตรวจสอบฐานรากป้อมวิชยั ประสิทธิ์ จํานวน 8 หลุม................... 334
7 ผังบริ เวณแสดงตําแหน่งพื ้นที่ขดุ ค้ นทางโบราณคดี ภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม).... 339
8 การก่ออิฐแบบวน มีอิฐครึ่งก้ อนอยูต่ รงกลาง............................................................... 340
9 แสดงด้ านตัดของแนวฐานรากป้อมวิไชยเยนทร์ ใช้ ท่อนซุงรองรับด้ านล่าง................... 341
10 แผนผังแสดงตําแหน่งหลุมขุดค้ นทางโบราณคดี ในพื ้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)……. 345
11 แผนผังพื ้นที่สาํ รวจทางโบราณคดี 6 พื ้นที่................................................................... 350
12 แผนผังของฐานป้อมพระราชวังหลังที่ขดุ พบ................................................................ 377
13 แผนผังขยายบริเวณพื ้นที่พบฐานป้อมพระราชวังหลัง............................................... 379
14 ผนังด้ านตัดฐานป้อมพระราชวังหลัง A-J หลุมขุดตรวจสอบที่ 1 (TP.1
และหลุมขุดตรวจสอบที่ 2 (TP.2).................................................................. 380
15 (ก) แผนผังป้อมที่เมืองบางกอกที่ฝรั่งเศสคิดจะสร้ างทังสองฝั
้
่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา (ข) ภาพ
ขยายแผนผังป้อมฝั่ งตะวันตกที่ฝรั่งเศสคิดจะสร้ างทับลงบนผังเมืองเดิม………. 412
16 (ก) ผังเมืองป้อมปราการตามแนวคิดของวิทรูเวียส (ข) ผังเมืองป้อมปราการตาม
แนวคิดของสคามอซซี่ (ค) แนวคิดการแบ่งกริ ดภายในป้อมปราการในลักษณะ
เกือบสมมาตรของ ปิ เอโต คาทานีโอ.................................................................. 412
17 สันนิษฐานแผนผังเมืองบางกอกในปั จจุบนั .............................................................. 421
18 (ก) แผนผังของป้อมฝั่ งตะวันตกในแผนผังการรบระหว่างทหารสยามกับฝรั่งเศส
(ข) ลักษณะของป้อมฝั่ งตะวันตกปรากฏในแผนผังการรบระหว่าง
ทหารสยามกับฝรั่งเศส (ค) แผนผังของป้อมฝั่ งตะวันออกในแผนผังการรบ
ระหว่างทหารสยามกับฝรั่งเศส…………………………………………………. 424
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สารบัญแผนที่
แผนที่ที่
หน้ า
1 แผนที่แสดงเขตการปกครองของธนบุรีในปั จจุบนั ประกอบไปด้ วย 15 เขต.................... 9
2 ชายฝั่ งทะเลสมัยทวารวดี - ฟูนนั ................................................................................. 17
3 แผนที่กรุงธนบุรีทงสองฝั
ั้
่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา เป็ นแผนที่ที่พม่าลอบทําไว้ ในสมัยธนบุรี.... 25
4 แสดงพื ้นที่ตงของบริ
ั้
เวณที่เป็ นข้ อสันนิษฐานต่างๆ .................................................. 30
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของกรุ งเทพมหานครในปั จจุบนั เสนอภาพว่า พื ้นที่บริ เวณ
ฝั่ งธนบุรีและฝั่ งพระนคร บริ เวณพื ้นที่ริมฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา หรื อที่ร้ ู จกั กันโดยทัว่ ไปในนาม “เมือง
บางกอก” เป็ นที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานของชุมชนเกษตรกรรมที่ใช้ เส้ นทางนํ ้าเป็ นเส้ นทางคมนาคมหลัก เป็ น
เมืองที่สําคัญยิ่งในฐานะเมืองท่า เมืองหน้ าด่าน เมืองยุทธศาสตร์ การทหาร ตลอดจนเป็ นชุมชน
ทางการค้ าที่สําคัญมาตังแต่
้ สมัยกรุงศรี อยุธยาเป็ นราชธานี ภายหลังการเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2
กรุงธนบุรีกลายเป็ นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองแห่งใหม่ของสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี
ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี พืน้ ที่ฝั่งธนบุรี บริ เวณเขตบางกอกน้ อย-บางกอก
้
ใหญ่ และฝั่ งพระนคร บริ เวณเขตพระนครเป็ นผืนแผ่นดินเดียวกัน ไม่ได้ มีแม่นํ ้าเจ้ าพระยากันขวาง
ดังเช่นปั จจุบนั จวบจนกระทัง่ พระไชยราชาธิราช (พ.ศ.2077-2089) โปรดเกล้ าฯ ให้ ขดุ คลองลัด
ตังแต่
้ ปากคลองบางกอกน้ อยไปจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ เป็ นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
คลองลัดที่เกิดขึ ้นทําให้ เส้ นทางเดินเรื อในแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเก่าลดความสําคัญลงเพราะลํานํ ้ามี
ความคดเคีย้ วทํ าให้ เสียเวลาเดินทาง และมีแม่นํา้ เจ้ าพระยาสายใหม่เกิ ดขึน้ ตัง้ แต่ปากคลอง
บ า ง ก อ ก น้ อ ย จ น ถึ ง ป า ก ค ล อ ง บ า ง ก อ ก ใ ห ญ่ (บ ริ เ ว ณ โ ร ง พ ย า บ า ล ศิ ริ ร า ช กั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงบริ เวณพระราชวังเดิมกับปากคลองตลาด) คลองลัดที่เกิดขึ ้นนี ้ทําให้
พื น้ ที่ นี ถ้ ูก แบ่ง ออกเป็ นสองส่ว น คื อ พื น้ ที่ ฝั่ ง ตะวัน ออกของแม่ นํ า้ เจ้ า พระยา (ฝั่ ง พระนครใน
ปั จจุบนั ) และพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา (ฝั่ งธนบุรีในปั จจุบนั )
้ ในสมัยอยุธยาตอนต้ น ปรากฏชื่อใน
เมืองธนบุรีเป็ นเมืองหน้ าด่านที่สําคัญมาตังแต่
พงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาราว พ.ศ.1976 ตรงกับสมัยเจ้ าสามพระยาว่า ทรงตังตํ
้ าแหน่ง “นายพระ
ขนอนทณบุรี” และในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิมีชื่อในทําเนียบหัวเมืองว่า “เมืองทณบุรีศรี
มหาสมุทร” ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามายังกรุ ง ศรี อยุธยาในรั ชกาลของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชล้ วนบันทึกถึงความสําคัญของเมืองธนบุรีหรื อที่เรี ยกว่าเมืองบางกอกไว้ เป็ นจํานวนมาก
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เช่น บาทหลวง เดอ ซัวซีย์ กล่าวว่า “บางกอกเป็ นกุญแจของราชอาณาจักรทางด้ านทะเลใต้ ”1 ลานิ
เอร์ บันทึกไว้ ว่า “เมืองบางกอกซึ่งเท่ากับเป็ นลูกกุญแจของประเทศสยามฝ่ ายใต้ ก็เป็ นทําเลอัน
สินค้ าทังปวงต้
้
องมารวมอยู่ทงสิ
ั ้ ้น เพราะเหตุว่าบางกอกตังอยู
้ ่ใกล้ กบั ปากนํ ้าเจ้ าพระยา เป็ นเมือง
ซึง่ อาจแข่งกับบาตาเวียได้ ”2 นิโกลาส์ แชรแวส เน้ นยํ ้าความสําคัญของเมืองบางกอกว่า “บางกอก
(BANKOC) เป็ นสถานที่สําคัญที่สดุ แห่งราชอาณาจักรสยามอย่างปราศจากข้ อสงสัย”3 สําหรับชุน
ชนเมืองบางกอกแต่เดิมเป็ นเพียงชุมชนชาวสวน จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม
บันทึกเรื่ องเมืองบางกอกเอาไว้ ในปี พ.ศ.2231ว่า พื ้นที่เมืองบางกอกเป็ นเขตเพาะปลูกสวนผลไม้
ซึง่ มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จกั มาแต่โบราณ จัดเป็ นส่วนหนึ่งของเขตผลไม้ ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาที่ยาวขนาน
จากปากแม่นํ ้าพระประแดง ผ่านบางกอกไปถึงตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี อันเป็ นพื ้นที่เพาะปลูกที่มี
ความอุดมสมบูรณ์4
สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช (พ.ศ.2199-2231) ทรงเล็งเห็นความสําคัญของเมือง
ธนบุรี จึงโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างป้อมปราการขึ ้น 2 แห่ง ป้อมทัง้ สองตังขนาบสองฝั
้
่ งแม่นํา้ ทัง้ ฝั่ ง
ตะวันตกและตะวันออก ระหว่างป้อมทังสองฝั
้
่ งมีโซ่ใหญ่ขึงขวางกลางลําแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ต่อมา
นโยบายด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศของสยามโดยเฉพาะกับชาติฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงไป
พระเพทราชา (พ.ศ. 2231-2245) โปรดเกล้ าฯ แต่งตังออกญาโกษาธิ
้
บดี (ปาน) เป็ นหัวหน้ าในการ
ผลักดันทหารฝรั่งเศสออกจากเมืองบางกอกซึง่ ประจําอยู่ที่ป้อมบางกอกด้ านฝั่ งตะวันออก โดยนํา
กําลังทหารเข้ าล้ อมป้อมเมื่อวันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ.22315 ภายหลังการเสียกรุ งศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2
ในปี พ.ศ.2310 สมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีทรงมีพระราชดําริวา่ กรุงศรี อยุธยาเสียหายหนักจนยากเกิน
กว่าที่จะปฏิสงั ขรณ์ได้ เมืองธนบุรีเป็ นหน้ าด่านสําคัญ ใกล้ ทะเล มีป้อมปราการและชัยภูมิที่ดี จึง
โปรดเกล้ าฯ ให้ ฝ่ายทหารพลเรื อนทําค่ายด้ วยไม้ ทองหลางทังต้
้ น เป็ นที่มนั่ ไว้ ก่อน จึงจะก่อกําแพง
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1

บาทหลวง เดอ ซัวซีย์, จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ.1685 และ
1686 ฉบับสมบูรณ์ , แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: ก้ าวหน้ าการพิมพ์, 2516), 552.
2
ลานิเอร์ , ประชุมพงศาวดารภาคที่ 27 เรื่ อง ไทยกับฝรั่ งเศสเป็ นไมตรี กันครั ง้ แผ่ นดินสมเด็จพระ
นารายณ์ (Relations de la France et du Reyaume de Siam de 1662 a 1703), แปลโดย อรุณ อมาตยกุล (พระ
นคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2465).
3
นิโกลาส์ แชรแวส, ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและการเมืองแห่ งราชอาณาจักรสยาม ในแผ่ นดิน
สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (นนทบุรี: ศรี ปัญญา, 2550), 63.
4
ซิมอน เดอ ลา ลู แบร์ , จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร
(นนทบุรี: ศรี ปัญญา, 2548), 28.
5
รายละเอียดของเหตุการณ์ในตอนนี ้มีเป็ นจํานวนมาก ดู ปรี ดี พิศภูมิวิถี, “เมืองธนบุรีกบั การปฏิวตั ิ พ.ศ.
2231 กรณีศกึ ษาจากเอกสารนายทหารฝรั่งเศส”, ใน จากบางเจ้ าพระยาสู่ปารี ส (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 136-175.

3
ภายหลัง ค่า ยนัน้ ให้ ทํ า ตัง้ แต่ มุม กํ า แพงเมื อ งเก่ า ไปจนถึ ง วัด บางว้ า น้ อ ยวกไปตามริ ม แม่ นํ า้
เจ้ าพระยา แล้ วขุดคูนํ ้ารอบพระนคร มูลดินขึ ้นเป็ นเชิงเทินตามริ มค่ายข้ างในเสร็ จเรี ยบร้ อยภายใน
หนึ่งเดือน6 ในปี พ.ศ.2316 โปรดเกล้ าฯ ให้ บรู ณะพระนครให้ แข็งแรงขึ ้น โดยให้ ไปรื อ้ อิฐกําแพงเก่า
ณ เมืองพระประแดง กําแพงค่ายพม่า ณ โพธิ์สามต้ น และสีกกุ บางไทร ก่อกําแพงเมืองและป้อม
ตามที่ ถมเชิงดิน เอาแม่นํา้ เจ้ าพระยาไว้ ระหว่างกลางเหมื อนพิษณุโลก7 กํ าแพงเมืองธนบุรีใน
ช่ว งเวลานี จ้ ึง ครอบคลุม พื น้ ที่ ทัง้ สองฝั่ ง แม่นํ า้ เจ้ า พระยา หากศูน ย์ ก ลางการปกครองอยู่ที่ ฝั่ ง
ตะวันตก ซึง่ พระราชวังของพระเจ้ ากรุงธนบุรีและวัดสําคัญตังอยู
้ พ่ ื ้นที่ฝั่งตะวันตกด้ วย
ในปี พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ สถาปนากรุ ง
รัตนโกสินทร์ บริ เวณพื ้นที่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาฝั่ งตะวันออก ด้ วยทรงพระราชดําริ ว่าเมืองธนบุรีฝั่ง
ตะวันออกมีชยั ภูมิดีกว่า ด้ วยเป็ นที่โค้ งแหลมมีลําแม่นํ ้าเป็ นขอบเขตอยู่กว่าครึ่ ง หากข้ าศึกยกมา
ติดถึงชานพระนครก็จะต่อสู้ป้องกันได้ ง่ายกว่า แล้ วจึงโปรดเกล้ าฯ ให้ พระยาราชาเศรษฐี และพวก
้ านเรื อน ณ ที่สวน ตังแต่
้ คลองวัดสามปลื ้มจนถึงคลองวัดสาม
จีนที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยู่ก่อนย้ ายไปตังบ้
เพ็ง แล้ วจึงสร้ างพระราชมณเฑี ยรสถานเพื่อเป็ นราชธานี แห่ง ใหม่แห่ง ราชวงศ์ จัก รี 8 คราวนัน้
พระองค์โปรดเกล้ าฯ ให้ รือ้ กํ าแพงเมืองธนบุรีทางฝั่ งตะวันตกและพระราชวังสมเด็จพระเจ้ ากรุ ง
ธนบุรีลงเสียกึ่งหนึ่ง และรื อ้ ซากป้อมฝั่ งตะวันออกกับกําแพงเมืองครัง้ กรุ งธนบุรีเพื่อขยายกําแพง
และคูพระนครให้ กว้ างออกไป แล้ วขุดคลองหลอด 2 คลองจากคลองคูเมืองเดิมไปบรรจบกับคลอง
รอบกรุง ก่อกําแพงพระนครและป้อมปราการ 14 ป้อม พื ้นที่ธนบุรีจงึ ลดความสถานะลงมา
ในปั จจุบนั พืน้ ที่ธนบุรียังปรากฏร่ องรอยหลักฐานสําคัญที่แสดงความเป็ นเมืองเก่า
ธนบุรีไว้ เป็ นจํานวนมาก การสํารวจศิลปกรรมในเมืองบางกอกใน ปี พ.ศ.2513 ของ น ณ ปากนํ ้า9
ได้ พบร่ องรอยหลักฐานที่ แสดงความสําคัญและเก่าแก่ในแต่ละเขตเป็ นจํานวนมาก ซึ่งร่ องรอย
หลักฐานต่างๆ ที่พบนัน้ ไม่ได้ ปรากฎเฉพาะในตัวเมืองตามที่มกั นิยมศึกษากันเท่านัน้ หากแต่ยงั
ปรากฎอยูท่ วั่ ไปตามวัดที่ตงอยู
ั ้ ต่ ามแม่นํ ้าลําคลองสําคัญ ซึง่ น ณ ปากนํ ้า กล่าวว่าเมืองบางกอกมี
มาแล้ วก่อนสมัยอยุธยา เนื่องจากพบพระพุทธรู ปสมัยอู่ทองหลายวัด และเชื่อว่ามีชุมชนขนาด
ใหญ่บริ เวณริ มฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยาตังแต่
้ แถบบุคคโลไปจนถึงราษฎร์ บรู ณะซึง่ เก่ากว่าเมืองบางกอก
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พระราชพงศาวดารกรุ งธนบุรี ฉบับพันจันทนุ มาศ (เจิม) จดหมายเหตุรายวันทัพ, อภินิหาร
บรรพบุรุษ และเอกสารอื่น (กรุงเทพฯ: ศรี ปัญญา, 2551), 73.
7
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา, (กรุงเทพฯ: ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ศิวพร, 2511), 637.
8
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รั ชกาลที่ 1 (พระนคร: องค์การค้ าของคุรุสภา, 2503), 1112., พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา, 695.
9
น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก (กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, 2514).

4
ส่วนเมืองบางกอกที่ธนบุรีพบศิลปะเก่าแก่รุ่นอยุธยาตอนต้ นที่ วัดแก้ ว วัดตะพาน วัดจันตาผ้ าขาว
วัดเพลงในคลองบางพรม วัดบางแวก และหลายๆ วัดที่อยู่ในบริ เวณบางระมาด บางเชือกหนัง
แม่นํ ้าอ้ อม การสํารวจนี ้ ทําให้ หลักฐานทางด้ านศิลปกรรมเปิ ดกว้ างมากยิ่งขึ ้น หากน่าเสียดายว่า
ยังไม่มีการศึกษาวิจยั ใดๆ ที่ศกึ ษาต่อเนื่องจากการสํารวจนี ้ ที่มีมามากกว่า 40 ปี แล้ ว
สําหรับการขุดค้ นทางโบราณคดีในพื ้นที่ฝั่งธนบุรีและพื ้นที่เกี่ยวข้ อง ได้ มีการขุดค้ นทาง
โบราณคดีจํานวน 4 แห่ง คือ การขุดทดสอบฐานรากของป้อมวิชัยประสิทธิ์ การขุดตรวจทาง
โบราณคดีคลองคูเมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้ านขมิ ้น) การขุดค้ นทางโบราณคดีที่กระทรวงพาณิชย์
(เดิม) และการขุดค้ นทางโบราณคดีบริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) การขุดค้ นทางโบราณคดีแต่ละ
แห่งนันล้
้ วนได้ องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ในบริ เวณดังกล่าว หากพบว่า ยังไม่มีการศึกษาครัง้
ใดที่ เ ชื่ อ มข้ อมูลที่ ไ ด้ จ ากการขุดค้ น ในแหล่ง ต่า งๆ เข้ า ด้ ว ยกัน รวมไปถึ ง การนํ า หลัก ฐานทาง
โบราณคดี ที่ ไ ด้ จ ากการขุด ค้ น เข้ า ไปวิ เ คราะห์ ร่ ว มกับ งานวิ จัย ทางประวัติ ศ าสตร์ โ ดยเฉพาะ
ประวัติ ศ าสตร์ พื น้ ที่ ทัง้ นี ศ้ าสตร์ ท างด้ า นโบราณคดี มี ความสํ า คัญ อย่า งยิ่ง ต่อการศึก ษาวิ จัย
ประวัตศิ าสตร์ พื ้นที่ ซึง่ หลักฐานทางโบราณคดีเป็ นพยานเชิงประจักษ์ ที่สามารถใช้ ยืนยัน สอบทาน
ตรวจสอบความรู้ ที่มีอยู่เดิมกับหลักฐานทางด้ านเอกสารที่กล่าวอ้ างถึงได้ นอกจากนันแล้
้ วยังช่วย
เสริ มเพิ่มเติมองค์ความรู้ ในประเด็นต่างๆ รวมทัง้ เพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ที่เอกสารขาดหาย
หรื อไม่ได้ บนั ทึกไว้ ได้ อย่างชัดเจนด้ วย โบราณสถานที่พบเป็ นหลักฐานยืนยันตําแหน่งที่ตงของ
ั้
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีอยู่จริ ง โบราณวัตถุเป็ นตัวแทนภาพเหตุการณ์ ชีวิตของคนที่
เคยอาศัยอยู่ในอดีต การศึกษาชันดิ
้ นทางโบราณคดีแสดงความชัดเจนของระดับพื ้นใช้ งานดังเดิ
้ ม
้ ่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ของพื ้นที่บริเวณนันๆ
้ หลักฐานต่างๆ เหล่านี ้สามารถใช้ สอบทานเอกสารทังที
หรื อ ภาพถ่ า ยโบราณ แผนที่ โ บราณที่ บั น ทึ ก ไว้ นอกจากนั น้ ยั ง ช่ ว ยต่ อ เติ ม เรื่ อ งราวทาง
ประวัตศิ าสตร์ ของพื ้นที่ ในขณะที่เอกสารประวัตศิ าสตร์ เหล่านันมิ
้ ได้ มีการบันทึกเรื่ องราวไว้
ั้
ารวจและการขุดค้ น
การศึกษาในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยจึงใช้ ข้อมูลทางโบราณคดีทงจากการสํ
ทางโบราณคดีมาช่วยตรวจสอบและเพิ่มพูนความรู้ ที่มีอยู่เดิมทางประวัติศาสตร์ พื ้นที่ในประเด็น
สําคัญ คือ ศึกษาพัฒนาการลักษณะทางกายภาพของเมืองธนบุรี ในระยะเวลาต่างๆ โดยมุ่งศึกษา
พื ้นที่ธนบุรีหรื อพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาตังแต่
้ สมัยอยุธยาถึงต้ นรัตนโกสินทร์ ซึง่ ยังไม่
เคยมีการศึกษาวิจยั มาก่อน ด้ วยมุ่งหวังว่าการเชื่อมโยงข้ อมูลหลักฐานชุดต่างๆ เหล่านี ้ จะเป็ น
รากฐานสําคัญต่อการศึกษาวิจัยในอนาคตของโบราณคดีธนบุรี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของโบราณคดี
กรุ ง เทพมหานคร อัน จะประโยชน์ อ ย่า งยิ่ ง ต่อ การสร้ างภาพของผู้ค นที่ เ คลื่ อ นไหวในพื น้ ที่ ฝั่ ง
ตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางประวัตศิ าสตร์ พื ้นที่ธนบุรี จากข้ อมูลที่ได้ จากการสํารวจและ
การขุดค้ นทางโบราณคดี
2.2 ศึกษาพัฒนาการทางกายภาพของเมืองธนบุรี ในสมัยอยุธยาถึงต้ นรัตนโกสินทร์
เฉพาะพื ้นที่ธนบุรีหรื อฝั่ งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาในกรุงเทพมหานคร จากข้ อมูลที่ได้ จากการ
สํารวจและการขุดค้ นทางโบราณคดี
3. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยขอบเขตการศึกษา 2 ส่วนสําคัญ คือ
3.1 ขอบเขตของพืน้ ที่ ที่ศึกษาวิจัย การศึกษาในครั ง้ นี จ้ ะเน้ นการศึกษาเฉพาะพืน้ ที่
ธนบุรี หรื อ ฝั่ งธนบุรี ให้ หมายถึง พื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาในกรุงเทพมหานคร
3.2 ขอบเขตทางด้ านเวลาที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย การศึกษาในครัง้ นีจ้ ะทําการศึกษา
พื ้นที่ธนบุรีเน้ นในช่วงเวลาตังแต่
้ สมัยกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี ตังแต่
้ พ.ศ.1893 จนกระทัง่ ถึงต้ น
รัตนโกสินทร์ หรื อเมื่อสิ ้นพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ.2394 เท่านัน้
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4. ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
4.1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทางประวัติศาสตร์ พื ้นที่ธนบุรี โดยใช้ หลักฐานทางโบราณคดีที่
ได้ จากการสํารวจและการขุดค้ นทางโบราณคดี
4.2 เป็ นรากฐานและฐานข้ อมูลในการศึกษาวิจยั โบราณคดีธนบุรี และโบราณคดี
กรุงเทพมหานครในอนาคต
้ อมูลที่ได้ จากการศึกษา
4.3 ทําให้ ทราบและเข้ าใจข้ อมูลหลักฐานประเภทต่างๆ ทังข้
ประวัตศิ าสตร์ การสํารวจร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี และข้ อมูลที่ได้ จากการขุด
ค้ นทางโบราณคดี ว่ามีความสอดคล้ องกันหรื อไม่ อย่างไร และประเด็นที่สําคัญที่ต้องการการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมจากการศึกษาทางโบราณคดี
4.4 การเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้ ที่ ได้ จ ากวิเคราะห์ ข้อมูลชุดต่า งๆ เข้ า ด้ ว ยกัน ทัง้ จาก
การศึกษาทางประวัตศิ าสตร์ การสํารวจและการขุดค้ นทางโบราณคดี ทําให้ ได้ องค์ความรู้ใหม่ทาง
โบราณคดีธนบุรี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่เคยมีการศึกษาวิจยั ในลักษณะนี ้มา
ก่อน
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5. วิธีการดําเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้มีวิธีการศึกษา ดังต่อไปนี ้
5.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล - เป็ นการรวบรวมข้ อมูลทังหมดจากข้
้
อมูลพื ้นฐานประเภท
ต่างๆ เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบสู่กระบวนการวิเคราะห์ต่อไป ข้ อมูลต่างๆ เหล่านี ้แบ่งเป็ น 2 ประเภท
ได้ แก่
5.1.1 ข้ อมูลจากเอกสาร ได้ แก่ เอกสารประวัติศาสตร์ ทงของไทยและต่
ั้
างประเทศ
ทัง้ นีห้ มายถึงเอกสารประวัติศาสตร์ ที่บนั ทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ได้ แก่ พระราชพงศาวดาร
จดหมายเหตุ เอกสารราชการที่เกี่ยวข้ อง บันทึกต่างๆ และรวมไปถึงแผนที่โบราณ แผนผังโบราณ
ภาพถ่ายโบราณ และจากการศึกษาวิจยั ต่างๆ ที่เคยมีผ้ ศู กึ ษาไว้
5.1.2 ข้ อมูลจากภาคสนาม เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากสํารวจจากสถานที่ปัจจุบนั เพื่อทํา
ให้ ทราบถึงความเก่าแก่ ตําแหน่งที่ตงั ้ และลักษณะทางกายภาพของสถานที่จริ ง รวมไปถึงการ
รวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากการขุดค้ นทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้ อง จํานวน 4 แหล่ง คือ ป้อมวิชยั ประสิทธิ์
คลองคูเมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้ านขมิ ้น) กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) และสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)
้ นทังหมดมา
้
5.2 การจัดระเบียบและประเมินข้ อมูล - นําข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาขันต้
ทําการรวบรวมรวมทังประเมิ
้
นเนื ้อหาที่น่าเชื่อถือ และจัดจําแนกข้ อมูลดังกล่าวให้ เป็ นหมวดหมู่
เพื่อนําไปสูก่ ารวิเคราะห์เป็ นลําดับต่อไป
5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล - นําข้ อมูลที่ได้ ทงหมดมาวิ
ั้
เคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ วางไว้
5.4 การสรุปผลการศึกษา - นําผลการศึกษาที่ได้ ทงหมดมาสรุ
ั้
ปผลการศึกษาที่สมบูรณ์
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6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ใช้ ชื่อเรี ยก “ธนบุรี” ในความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนี ้
6.1 พื ้นที่ธนบุรี หมายถึง พื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาในกรุงเทพมหานคร
6.2 เมื อ งธนบุรี หมายถึง เมื อ งธนบุรี ที่ มี ส ถานะเป็ นเมื อ งแล้ ว ในสมัย อยุธ ยา จวบ
จนกระทัง่ ถึงคราวเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2
6.3 กรุงธนบุรี หมายถึง เมืองที่สมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีทรงรวบรมไพร่พลมาตังถิ
้ ่นฐาน
ในพื ้นที่ธนบุรี ในสมัยธนบุรี ตังแต่
้ ปีพ.ศ.2310-2325 หรื ออาจเรี ยกกรุงธนบุรีในช่วงเวลานี ้ว่าเมือง
ธนบุรีก็ได้

บทที่ 2
ข้ อมูลทั่วไปของธนบุรีและการศึกษาที่ผ่านมา
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาเป็ นแม่นํ ้าสายหลักของกรุ งเทพมหานคร เสมือนเป็ นเส้ นกันแบ่
้ งพื ้นที่
กรุ ง เทพมหานครออกเป็ น 2 ฝั่ ง อัน ได้ แก่ ฝั่ ง พระนคร หมายถึง พื น้ ที่ ฝั่ ง ตะวันออกของแม่นํ า้
เจ้ าพระยา และฝั่ งธนบุรี หมายถึง พื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ในบทนี ้จะทําการทบทวน
ข้ อมูลทัว่ ไปของธนบุรี ตลอดจนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นสร้ างความเข้ าใจแรกเริ่ มในเรื่ อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธนบุรี
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1. คํานิยาม “ธนบุรี”
1.1 “ธนบุรี” ในความหมายตามเขตการปกครอง
ธนบุรีในความหมายตามขอบเขตของพื ้นที่ในปั จจุบนั ใช้ เรี ยกพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของ
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาเฉพาะในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แต่เดิมธนบุรีเคยเป็ นพื ้นที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานของชุมชน
้ สมัยอยุธยา ธนบุรี ต่อเนื่องจนถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ แต่ยงั ไม่เคยมีการกําหนด
บางกอกตังแต่
ขอบเขตพื ้นที่ที่แน่นอน จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.2476 ได้ มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการแผ่นดิน อันมีสาระสําคัญให้ มีการจัดระบบการปกครองประเทศ แบ่งหน่วยการ
ปกครองออกเป็ นจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมู่บ้าน นับตังแต่
้ นนมามณฑลกรุ
ั้
งเทพมหานครจึงถูก
แบ่งออกเป็ นจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี มีฐานะเป็ นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาค ครอบคลุม
พื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ประกอบไปด้ วยเขตการปกครอง 9 อําเภอ ได้ แก่
1. อําเภอราชคฤห์ (ธนบุรี)
2. อําเภอหงสาราม (บางกอกใหญ่)
3. อําเภอบุปผาราม (คลองสาน)
4. อําเภอตลิง่ ชัน
5. อําเภอบางกอกน้ อย
6. อําเภอบางขุนเทียน
7. อําเภอภาษีเจริ ญ
8. อําเภอหนองแขม
7
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9. เขตราษฎร์ บรู ณะ
ต่อมาในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2514 ตามประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 24 และ 25 ให้
ปรับปรุ งระบบการปกครองจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี โดยรวมกันเป็ น “นครหลวงกรุ งเทพ
ธนบุรี” และในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 ตามประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 335 ได้ เปลี่ยนแปลง
รูปแบบการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีใหม่ โดยให้ รวมอํานาจการปกครองเป็ นหน่วยเดียวกัน
ในนาม “กรุงเทพมหานคร” ในปั จจุบนั ธนบุรีประกอบไปด้ วยเขตต่างๆ 15 เขต ดังนี ้ (แผนที่ที่ 1)
1. เขตธนบุรี
2. เขตบางกอกใหญ่
3. เขตคลองสาน
4. เขตตลิง่ ชัน
5. เขตบางกอกน้ อย
6. เขตบางขุนเทียน
7. เขตภาษีเจริ ญ
8. เขตหนองแขม
9. เขตราษฎร์ บรู ณะ
10. เขตบางพลัด (แยกจากเขตบางกอกน้ อย ในปี พ.ศ. 2532)
11. เขตจอมทอง (แยกจากเขตบางขุนเทียน ในปี พ.ศ. 2532)
12. เขตบางแค (แยกจากเขตภาษี เจริญและเขตหนองแขม ในปี พ.ศ. 2540)
13. เขตทวีวฒ
ั นา (แยกจากเขตตลิง่ ชัน ในปี พ.ศ. 2540)
14. เขตทุ่งครุ (แยกจากเขตราษฎร์ บรู ณะ ในปี พ.ศ. 2540)
15. เขตบางบอน (แยกจากเขตบางขุนเทียน ในปี พ.ศ. 2540)
ตามคําสัง่ ที่ 2460/2552 กรุ งเทพมหานครได้ ปรับปรุ งการแบ่งกลุ่มการปฏิบตั ิงานของ
สํานักงานเขต เพื่อให้ การปฏิบตั ิราชการมีความสอดคล้ องกับสภาพพื ้นที่ เศรษฐกิจ สังคม วิถีการ
ดํารงชีวิตของประชาชน โดยแบ่งพื ้นที่ตา่ งๆ ออกเป็ น 6 กลุม่ โดยพื ้นที่ฝั่งธนบุรีถกู แบ่งออกเป็ น 2
กลุม่ คือ
1. กลุม่ กรุ งธนเหนือ ประกอบด้ วย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอก
ใหญ่ เขตบางกอกน้ อย เขตบางพลัด เขตตลิง่ ชัน และเขตทวีวฒ
ั นา
2. กลุม่ กรุ งธนใต้ ประกอบด้ วย เขตภาษี เจริ ญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุน
เทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์ บรู ณะ และเขตทุ่งครุ
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ดั ง นั น้ คํา นิ ย ามของ “ธนบุ รี ” ตามเขตการปกครองในปั จ จุ บั น จึ ง หมายถึ ง
“พืน้ ที่ทางฝั่ งตะวันตกของแม่ นํา้ เจ้ าพระยาในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร” ซึง่ การศึกษาในครัง้
นี ้จะเน้ นศึกษาพื ้นที่ธนบุรีตามขอบเขตการปกครอง โดยเฉพาะพื ้นที่ที่พบร่ องรอยหลักฐานทาง
โบราณคดี ประวัตศิ าสตร์ ศิลปกรรมเป็ นสําคัญ

แผนที่ที่ 1 แผนที่แสดงเขตการปกครองของธนบุรีในปั จจุบนั ประกอบไปด้ วย 15 เขต ดังนี ้
1. เขตธนบุรี
9. เขตราษฎร์ บรู ณะ
2. เขตบางกอกใหญ่
10. เขตบางพลัด
3. เขตคลองสาน
11. เขตจอมทอง
4. เขตตลิง่ ชัน
12. เขตบางแค
5. เขตบางกอกน้ อย
13. เขตทวีวฒ
ั นา
6. เขตบางขุนเทียน
14. เขตทุ่งครุ
7. เขตภาษี เจริ ญ
15. เขตบางบอน
8. เขตหนองแขม
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1.2 “ธนบุรี” ในความหมายทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ธนบุรี ในความหมายทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในที่นี ้ ได้ กําหนดนิยาม
“ธนบุรี” ในความหมายทางด้ านช่วงเวลา และธนบุรีในความหมายทางด้ านขอบเขตของพื ้นที่
ธนบุรี ในความหมายทางด้ านช่ วงเวลา หมายถึง ช่วงเวลาในระหว่างปี พ.ศ.23102325 เป็ นระยะเวลา 25 ปี ซึง่ เป็ นช่วงภายหลังเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรี
้
แห่งใหม่ที่
เป็ นผู้นําในการกอบกู้เอกราช และรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายทั่วไปมาตังราชธานี
เมืองธนบุรี
ธนบุรี ในความหมายของพืน้ ที่ หมายถึง เมืองธนบุรี ในสมัยอยุธยา ดังในกฎหมาย
ตราสามดวงปรากฏชื่อเรี ยกต่างๆ กัน ได้ แก่ เมืองทน1 เมืองทนทบุรีย2 เมืองทนบุรีย3 เมืองทณยุรีย4
และเมืองทนบุรีศรี มหาสมุทร5 และเรี ยก กรุ งธนบุรี ในสมัยธนบุรี เมื่อสมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรี
(พ.ศ.2310-2325) รวบรวมไพร่พลมาตังราชธานี
้
แห่งใหม่ที่กรุงธนบุรี และ ฝั่ งธนบุรีหรื อพื ้นที่ธนบุรี
ใช้ เรี ยกพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดให้ ย้ายราชธานีเดิมจากกรุ งธนบุรี บริ เวณพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํา้
เจ้ าพระยาไปยังราชธานีแห่งใหม่ที่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา (พ.ศ.2325) นับจากนันมา
้
พื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาถูกเรี ยกว่า ฝั่ งธนบุรีหรื อพื ้นที่ธนบุรี
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2. สภาพภูมปิ ระเทศของพืน้ ที่ธนบุรี
ธนบุรี คือ พื ้นที่ทางฝั่ งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ตังอยู
้ ่
บนฝั่ งที่ราบลุม่ ของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาในภาคกลางตอนล่าง ตังอยู
้ ่บนละติจดู ที่ 13 องศา 45 ลิปดา
เหนือ และลองจิจดู ที่ 100 องศา 28 ลิปดาตะวันออก
ทางทิศเหนือ ติดกับ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ทางทิ ศ ตะวั น ออก ติ ด กั บ แม่ นํ า้ เจ้ าพระยา อั น เป็ นแม่ นํ า้ ที่ ผ่ า ระหว่ า งกลาง
กรุงเทพมหานครทําให้ แบ่งพื ้นที่ออกเป็ นฝั่ งตะวันตก (ธนบุรี) และฝั่ งตะวันออก (พระนคร)
ทางทิศใต้ ติดกับ อ่าวไทยบริ เวณเขตบางขุนเทียน และอําเภอพระประแดง อําเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
1
2
3
4
5

กรมศิลปากร, กฎหมายเหตุตราสามดวง เล่ ม 4 (พระนคร : องค์การค้ าของครุสภา, 2505), 244.
กรมศิลปากร, กฎหมายเหตุตราสามดวง เล่ ม 5 (พระนคร : องค์การค้ าของครุสภา, 2506), 11, 15.
เรื่ องเดียวกัน, 31.
เรื่ องเดียวกัน, 32.
กรมศิลปากร, กฎหมายเหตุตราสามดวง เล่ ม 4, 293.
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ทางทิศตะวันตก ติดกับ อําเภอสามพราน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ
อําเภอเมือง อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
ธนบุรี ตัง้ อยู่ใ นบริ เ วณที่ ร าบลุ่ม เจ้ า พระยาตอนล่า งหรื อ เป็ นส่ว นด้ า นใต้ ข องที่ ร าบ
เจ้ าพระยา โดยมีทางนํ ้าสายสําคัญไหลผ่านจากที่ราบเจ้ าพระยาตอนบนลงสู่อ่าวไทยในบริ เวณที่
ใกล้ กบั พื ้นที่ธนบุรี คือ ทางนํ ้าที่ไหลจากตอนบน ได้ แก่ แม่นํ ้าเจ้ าพระยาและแม่นํ ้าท่าจีน จากด้ าน
ตะวันตก ได้ แก่ แม่นํา้ แม่กลอง ลงสู่อ่าวไทยที่สมุทรสงคราม และจากด้ านตะวันออก ได้ แก่ แม่
นํ ้าป่ าสัก
ลักษณะภูมิประเทศของพื ้นที่ธนบุรีเป็ นที่ราบลุ่ม มีระดับความสูงจากระดับนํา้ ทะเล
ปานกลางประมาณ 1.50-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงของระดับพื ้นดินจากทิศเหนือ ค่อยๆ ลาด
เอียงสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ เฉพาะลุ่มแม่นํ ้าเจ้ าพระยาตอนล่างจะอยู่สงู กว่าระดับนํ ้าทะเลไม่เกิน
1.50 เมตร ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ซงึ่ ในทางภูมิศาสตร์ เรี ยกว่าบริ เวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นํ ้า ซึง่ เกิด
จากตะกอนนํ ้าพา (Alluvium) โดยเป็ นส่วนหนึ่งของที่ราบลุม่ ภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย
(The Lower General Plain of Thailand) เป็ นพื ้นที่อดุ มสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกข้ าวและ
พืชประเภทต่างๆ จากการสํารวจวิจยั ทางวิศวกรรมพบว่า พื ้นที่นี ้เดิมจมอยู่ใต้ นํ ้าเป็ นแอ่งเกิดจาก
การยุบตัวของเปลือกโลกจนตํ่ากว่าข้ างเคียง การยุบตัวนี ้ทําให้ นํ ้าทะเลท่วมที่ราบ ต่อมาฝั่ งทะเล
ถอยร่นไป เกิดเป็ นที่ราบลุม่ กว้ างใหญ่ แม่นํ ้าเจ้ าพระยาได้ พดั พาดินตะกอนและโคลนตมที่มีคณ
ุ ค่า
ต่อการเพาะปลูกมาทับถมจนกลายเป็ นแผ่นดินที่ราบอุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่สงู ขึ ้นพ้ นนํ ้า ลักษณะ
ปรากฎการณ์ธรรมชาตินี ้ ทําให้ มีลกั ษณะเป็ นชันดิ
้ นตอนบนเป็ นดินเหนียว หนาประมาณ 20 เมตร
ชัน้ ถัดไปเป็ นดินตะกอนปนทรายและกรวดเป็ นชัน้ ๆ ส่วนชัน้ หินดินดานนัน้ อยู่ลึกมาก6 พื ้นที่ฝั่ง
ตะวัน ตกมี เ ส้ น ทางนํ า้ หรื อ คลองธรรมชาติ ซึ่ง ส่ว นใหญ่ แ ยกตัว มาจากแม่ นํ า้ เจ้ า พระยาเดิ ม
(บางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่ ) ไหลผ่า นตัดกัน เป็ นจํ า นวนมากคล้ า ยรั ง ผึง้ คล้ า ยเส้ น โครงข่า ย
ครอบคลุมพื ้นที่ฝั่งตะวันตก เกิดเป็ นหมู่บ้านริ มลํานํ ้าลําคลองหรื อที่เรี ยกว่าบาง เนื ้อดินของพื ้นที่
สองฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยามีลกั ษณะเฉพาะเหมาะแก่การเกษตรต่างประเภท ทางตะวันตกเหมาะแก่
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6

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ข้ อมูลสภาพดินบริ เวณลุ่มแม่ นํา้ เจ้ าพระยาตอนล่ าง (กรุ งเทพฯ :
สหมิตรการพิมพ์, 2520), 25-27, 60-63.
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การทําสวนผลไม้ ปลูกผัก7 ซึง่ มีคลองเล็กๆ นํานํ ้าเข้ าไปในร่ องสวน ในขณะที่ดินทางฝั่ งตะวันออก
เป็ นที่ลมุ่ ทะเลตมเหมาะแก่การทํานามากกว่าทําสวน8
3. ทบทวนวรรณกรรม
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาเรื่ องราวในอดีตในพื ้นที่ธนบุรีสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
3.1 การศึกษาทางธรณีวิทยาในพืน้ ที่ธนบุรี
การศึกษาวิจยั ทางธรณีวิทยาในพื ้นที่ธนบุรีไม่พบว่ามีการศึกษาในพื ้นที่นี ้โดยตรง
หากปรากฎการศึกษาวิจยั จํานวนมากที่กล่าวถึงภูมิลกั ษณ์ ของที่ราบลุ่มแม่นํ ้าเจ้ าพระยาในอดีต
การศึกษาวิจยั ต่างๆ ล้ วนสอดคล้ องไปในแนวทางเดียวกันที่ว่าบริ เวณที่ราบลุ่มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
ตอนล่างซึง่ รวมไปถึงกรุ งเทพมหานครเคยเป็ นทะเลมาก่อน ก่อนที่แนวชายฝั่ งทะเลโบราณจะถอย
ร่ นลงและมีแผ่นดินใหม่เกิดขึน้ ซึ่งการปรับตัวเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาได้ เกิดขึ ้นตลอดเวลา
ผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากมนุษย์จนเกิดเป็ นลักษณะภูมิลกั ษณ์อย่างที่เห็น
ในปั จจุ บัน ทั ง้ นี ผ้ ลการศึ ก ษาวิ จั ย ทางธรณี วิ ท ยาของที่ ร าบลุ่ ม แม่ นํ า้ เจ้ าพระยาในอดี ต มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับงานโบราณคดีเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากแนวชายฝั่ งทะเลโบราณและระดับ
ขึ ้นลงของนํ ้าทะเลในอดีตมีความสัมพันธ์ กบั การตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนโบราณแรกเริ่ มที่ตงอยู
ั ้ ่ในที่
้ นดินที่เกิดขึ ้นใหม่จากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสณ
ั ฐานนี ้เอง
ราบลุ่มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา รวมทังแผ่
เป็ นแผ่นดินที่ ตงถิ
ั ้ ่ นฐานของบ้ านเมืองสําคัญต่างๆ อย่างกรุ งเทพมหานคร ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงได้
รวบรวมองค์ความรู้ ทางธรณีวิทยาในอดีตเพื่อลําดับเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นของธรรมชาติเพื่อให้
เข้ าใจความเป็ นมาของแผ่นดินที่ราบลุ่มแม่นํ ้าเจ้ าพระยาตอนล่าง กรุงเทพมหานคร และธนบุรี ซึง่
เหตุการณ์ทางธรรมชาติเหล่านี ้สัมพันธ์กบั การเกิดขึ ้นทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณต่างๆ ในผืน
แผ่นดินเดียวกัน องค์ความรู้ นี จ้ ึงเป็ นหนึ่งในพืน้ ฐานความเข้ าใจกระบวนการเกิดขึน้ ของชุมชน
โบราณลุ่มแม่นํ ้าเจ้ าพระยาตอนล่าง ซึ่งเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ โดยตรงกับความเป็ นมาของพื ้นที่ธนบุรี
อันเป็ นส่วนหนึง่ ของพื ้นที่กรุงเทพมหานคร สรุปได้ ดงั นี ้
3.1.1 การเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่ งทะเลบริ เวณที่ราบเจ้ าพระยา
ตอนล่ าง การศึกษาธรณีสณ
ั ฐานและธรณีวิทยาบริ เวณที่ราบเจ้ าพระยาตอนล่างแสดงให้ เห็นว่า
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กุณ ฑลี วรพล, “ลัก ษณะการขยายตัว ของความเป็ นเมื อ งในเขตชานเมื อ งด้ า นตะวัน ตกของ
กรุงเทพมหานคร”(วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาคภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531),
35.
8
ไขแสง ศุขะวัฒนะ, ประวัตสิ วนไทย ภาค 2 : สวนสมัยกรุ งรั ตนโกสินทร์ -รั ชกาลที่ 1 ถึงรั ชกาลที่ 3
(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522), 158.
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ในอดีตพื ้นที่ดงั กล่าวเคยเป็ นทะเลมาก่อน การศึกษาและกําหนดอายุตะกอนของ Takaya9 แสดง
ว่าบริ เวณที่ราบเจ้ าพระยาตอนล่างทังบริ
้ เวณอยู่ใต้ ระดับนํ ้าทะเล ในช่วงเวลากว่า 2.5-3 แสนปี
มาแล้ ว ภายหลังจากนันชายฝั
้
่ งทะเลได้ ถอยร่ นออกมาสลับกับที่นํ ้าทะเลรุ กลํ ้าเข้ าไปในแผ่นดิน
เป็ นครัง้ คราว โดยสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ ้าทะเลในช่วงเวลาต่างๆ
ผ่องศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา10 ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ของชายฝั่ งทะเลโบราณกับ
การตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนโบราณที่มีกําแพงเมือง-คูเมืองล้ อมรอบ และชุมชนโบราณประเภทคูคลอง
(ได้ แก่ การขุดคูคลอง สระนํ า้ บาราย และกําแพงเมือง-คูเมือง) โดยเมืองโบราณสําคัญที่ใช้ ใน
การศึกษาอยู่ในสมัยทวารวดี-ฟูนัน มีอายุประมาณ 1,000-2,500 ปี มาแล้ ว เช่น เมืองคูบวั และ
เมืองราชบุรี ในจังหวัดราชบุรี เมืองนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมืองอินทร์ บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี เมือง
จันเสน จังหวัดนครสวรรค์ เมืองอู่ตะเภา จังหวัดสระบุรี เมืองศรี มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี และ
เมืองศรี มโหสถ จังหวัดชลบุรี เป็ นต้ น เมืองโบราณต่างๆ เหล่านี ้ล้ วนเป็ นเมืองสําคัญในฐานะเมือง
ท่าค้ าขายและมีการติดต่อกับต่างชาติ จากการศึกษาพบว่าตําแหน่งที่ตงของเมื
ั้
องโบราณสัมพันธ์
้ ่ห่างจากแนว
กับแนวชายฝั่ งทะเลโบราณที่ระดับความสูงประมาณ 3.50-4.00 เมตร และตังอยู
ชายฝั่ งปั จจุบนั มากถึง 150 กิโลเมตร11 ชายฝั่ งทะเลที่ระดับความสูงดังกล่าว เป็ นแนวเดียวกันกับ
ชายฝั่ งทะเลที่มีการศึกษาและกําหนดอายุทางธรณีวิทยาประมาณ 4,000-7,000 ปี มาแล้ ว12 และ
ข้ อมูลการศึกษาการถอยร่ นของแนวชายฝั่ งทะเลของ Saito และ Umitsu13 ยืนยันการถดถอยของ
แนวชายฝั่ งทะเล และกําหนดช่วงเวลาไว้ ประมาณ 6,000-7,000 ปี มาแล้ ว
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9

Takaya, Y., “Topographical analysis of the southern basin of the central plain, Thailand,” SE.
Asian Studies Reprint, series N-2, 1969, 293-300.
10
ผ่องศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา, เมืองโบราณชายฝั่ งทะเลเดิมที่ราบภาคกลาง ประเทศไทย :
กรณีศกึ ษาตําแหน่ งที่ตงั ้ และภูมศิ าสตร์ สัมพันธ์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524)
11
ทิวา ศุภจรรยา, “ชุมชนโบราณบริ เวณภาคกลางจากหลักฐานรู ปถ่ายทางอากาศ,” ในการสัมมนาเรื่ อง
การศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ในท้ องถิ่นภาคกลาง, ห้ องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, มีนาคม
2535., ทิวา ศุภจรรยา กฤษณพล วิชพันธุ์ และชวลิต ขาวเขียว, “เมืองคูคลอง (ชุมชนขนาบนํ ้า) : ภูมิปัญญาการสร้ าง
บ้ านแปลงเมืองจากอดีตถึงรัตนโกสินทร์ ,” การประชุมวิชาการ เรื่ อง ภูมิศาสตร์ กับวิถีชีวิตไทย, ศูนย์มานุษยวิทยาสิริน
ธร มหาวิทยาลัยศิลปากร, กันยายน 2543
12
Nutalaya, P. Chandra, S and Balasubramaniam, A.S.,“Subsidence and its control in Bangkok,”
International Symposium on Geotechnical Aspects of Mass and Material Transportation.Bangkok, 1983, 479498. อ้ างถึงใน ชวลิต ขาวเขี ยว, การศึกษาในโครงการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะพืน้ ที่บริ เวณโดยรอบท่ า
อากาศยานสุวรรณภูม,ิ (อัดสําเนา), 4.
13
Yoshiki Saito, Susumu Tanabe, Yoshio Sato and Yuichiro Suzuki, “Holocene Evolotion of the
Lower Central Plain of Thailand,” In The Symposium on Geology of Thailand, Bangkok Thailand, 26-31

14
การศึกษาของนักธรณีวิทยาได้ สรุ ปไว้ ว่า14 ในช่วง 6,000 ปี มาแล้ ว ถึงแม้ ระดับนํ ้าทะเล
ในอ่าวไทยจะอยู่สงู กว่าปั จจุบนั ประมาณ 3.5-4 เมตร และบริ เวณพื ้นที่ราบเจ้ าพระยาตอนล่าง
ตังแต่
้ ราวตอนใต้ ของจังหวัดลพบุรีเป็ นต้ นมาเป็ นพื ้นที่ที่เป็ นทะเลหรื อชะวากทะเลเป็ นส่วนใหญ่
โดยรอบแนวอ่าวไทยโบราณในช่วงเวลานันมี
้ ลกั ษณะเป็ นป่ าชายเลนกระจายอยู่ทวั่ ไป และมีทาง
นํ ้าธรรมชาติสายใหญ่หลายสายระบายลงสู่อ่าวไทยโบราณ อันได้ แก่ แม่นํ ้าสุพรรณบุรีหรื อแม่
นํ ้าท่าจีน ไหลลงสูอ่ ่าวไทยโบราณทางด้ านตะวันตกเฉียงเหนือ แม่นํ ้าลพบุรีและแม่นํ ้าน้ อย (แม่นํ ้า
เจ้ าพระยาสมัยโบราณ) ไหลลงสูอ่ ่าวไทยโบราณบริ เวณตรงกลางของขอบอ่าว แม่นํ ้าป่ าสักไหลลง
สูอ่ า่ วไทยโบราณทางด้ านตะวันออกเฉียงเหนือ แม่นํ ้าแม่กลองไหลลงสูอ่ า่ วไทยโบราณทางด้ านทิศ
ตะวันตกใกล้ เมืองนครปฐม นอกจากนี ้ยังมีแม่นํ ้าสายย่อยๆ สองสาย คือ แม่นํ ้านครนายกและ
แม่นํ ้าปราจีนบุรีไหลลงสูอ่ า่ วไทยโบราณทางด้ านทิศตะวันออก
ในช่วงเวลาระหว่าง 6,000-5,000 ปี มาแล้ ว ระดับนํ ้าทะเลโบราณอยู่สงู กว่า
ระดับนํ ้าทะเลปั จจุบนั ประมาณ 3.5-4 เมตร ค่อยๆ ลดระดับลง ทําให้ แผ่นดินใหม่ปรากฎขึ ้นพร้ อม
ทังมี
้ ป่าชายเลนริ มฝั่ งทะเลเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ บริ เวณทางตอนใต้ ของที่ราบลุม่ แม่น้าเจ้ าพระยา ต่อมา
เมื่อระดับนํ ้าทะเลเพิ่มขึ ้นทําให้ แผ่นดิน ชายฝั่ งทะเลและป่ าชายเลนที่เกิดขึ ้นในช่วงที่ระดับนํ ้าทะเล
ลดลงนันกลั
้ บกลายเป็ นพื ้นที่ใต้ ทะเล การเพิ่มและลดระดับนํ ้าทะเลลักษณะเช่นนี ้เกิดอยู่หลายครัง้
เป็ นวัฏจักร จนกระทัง่ ในช่วงราว 3,000 ปี มาแล้ ว มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้น คือ ระดับนํ ้าทะเลจะ
ทรงตัวอยู่ที่ระดับสูงกว่าระดับนํ ้าทะเลสมัยปั จจุบนั ประมาณ 1-2 เมตร ส่วนพื ้นที่ตอนใต้ ของภาค
กลางตอนล่างอย่างน้ อยตังแต่
้ ราวพื ้นที่ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรีลงมา
้ บนํ ้าทะเลจึงค่อยๆ ลดลงอีกครัง้ ขอบ
จึงยังคงเป็ นทะเลอยู่อีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนันระดั
้
นดินที่ราบ
ของอ่าวไทยและปากแม่นํ ้าสําคัญสายต่างๆ ขยายต่อลงไปทางใต้ พร้ อมทังปรากฏแผ่

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

August 2002, 197-200. และ Masatomo Umitsu, Suwat Tiyapairach, Niran Chaimanee and Kumiko Kawase,
“Late Holocene Sea-Level Change and Evolotion of the Central Plain, Thailand,” In the Symposium on
Geology of Thailand, Bangkok Thailand, 26-31 August 200), 201-206. อ้ างถึงใน ชวลิต ขาวเขียว, การศึกษาใน
โครงการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะพืน้ ที่บริเวณโดยรอบท่ าอากาศยานสุวรรณภูม,ิ 4.
14
Jarupongsakul, Somboon, “Geomorphology of the Chao Phraya Delta, Thailand” (Ph.D.
Dissertation, Kyoto University, Japan, 1990). และ Thiramongkol, Narong, Geomorphology of the Lower
Central Thailand, in(eds.) Thiramongkol, N. and Ten Cate, Joop, “Geomorphology of River and Coastal
Plains,” Proceedings of the Third Meeting of the Working Group on Geomorphology of River and Coastal
Plains, Department of Geology, Chulalongkorn University, Bangkok, 1984. อ้ างถึงใน สุรพล นาถะพินธุ, “ประวัติ
วัฒนธรรมในลุ่มนํ ้าทวน-จระเข้ สามพัน และที่เมืองอู่ทอง,” ในการประชุมเสวนาเรื่ อง องค์ ความรู้ และแนวทาง
การศึกษาเรื่ องสุวรรณภูม,ิ ณ ห้ องประชุมดํารงราชานุภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, 2554, 1-3.

15
ลุม่ ใหม่และป่ าชายเลนริ มฝั่ งทะเลเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ในช่วงเวลานี ้จนถึงประมาณ 1,000 ปี มาแล้ วนัน้
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทําให้ ทางนํ ้าบางสายในบางพื ้นที่ของภาคกลางตอนล่างเปลี่ยน
ทางเดิน หรื อเกิดทางนํ ้าสาขาสายใหม่ขึ ้นมา ในช่วงเวลาราว 1,000-800 ปี มาแล้ ว อ่าวไทยจึงมี
ระดับนํ ้าทะเลแบบที่ปรากฏในปั จจุบนั ลักษณะภูมิศาสตร์ ของที่ราบภาคกลางตอนล่างแบบที่
ใกล้ เคียงกับที่ปรากฏในปั จจุบนั จึงเริ่ มเกิดขึ ้น มีผ้ คู นเคลื่อนย้ ายเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานและใช้ ประโยชน์
พื ้นที่ริมฝั่ งแม่นํา้ และราบลุ่มที่เกิ ดใหม่ในพืน้ ที่ภาคกลางตอนล่าง ที่ราบลุ่มเจ้ าพระยาจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงภูมิลกั ษณ์ด้วยกระบวนการทังทางธรรมชาติ
้
และวัฒนธรรมจนกลายมาเป็ นสภาพภูมิ
ประเทศที่เห็นในปั จจุบนั 15
การศึกษาสภาพดินทางวิศวกรรมแสดงให้ เห็นข้ อมูลดินบริ เวณที่ ราบลุ่มเจ้ าพระยา
ตอนล่างว่าเป็ นดินตะกอนที่กว้ างและลึกมาก ดินตะกอนชันบนสุ
้
ดหนา 15-20 เมตร ดินตะกอนชัน้
บนหนาประมาณ 3-5 เมตร เกิดจากการตกตะกอนของนํ ้าทะเลผสมกับตะกอนดินที่ถกู พัดพามา
จากภาคเหนือของประเทศในช่วงเวลานํ ้าท่วม อายุของดินชันนี
้ ้ประมาณไม่เกิน 10,000 ปี มาแล้ ว
ดินชันความลึ
้
ก 5-15 เมตร เป็ นดินที่เกิดจากการตกตะกอนของนํ ้าทะเลเป็ นส่วนใหญ่16
3.1.2 การตัง้ ถิ่นฐานของชุมชนโบราณที่ราบลุ่ มเจ้ าพระยา หลักฐานทาง
โบราณคดีจํานวนมากแสดงให้ เห็นว่ามีคนเข้ ามาตังชุ
้ มชนในพืน้ ที่ลุ่มแม่นํา้ โบราณสายสําคัญ
ต่างๆ ที่ระบายลงสูอ่ า่ วไทยโบราณ ไม่น้อยกว่า 6,000 ปี มาแล้ ว17 หลักฐานทางโบราณคดีดงั กล่าว
ได้ พบในพื ้นที่หลายจังหวัด ได้ แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดลพบุรี จังหวัดอุทยั ธานี จังหวัดชัยนาท
จังหวัดสิงห์บรุ ี จังหวัดสระบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี
ในราว 3,000-3,500 ปี มาแล้ ว พบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงชุมชนโบราณยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ ปรากฎขึ ้นทังในที
้ ่ราบลุ่มริ มทางนํ ้าใหญ่และพื ้นที่ดอนใกล้ ภเู ขาในบริ เวณภาค
กลาง การขุดค้ นทางโบราณคดีในหลายแหล่งได้ พบร่องรอยของชุมชนโบราณในช่วงเวลานี ้ เช่น ที่
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สุรพล นาถะพินธุ, “ประวัติวฒ
ั นธรรมในลุม่ นํ ้าทวน-จระเข้ สามพัน และที่เมืองอู่ทอง,” การประชุมเสวนา
เรื่ อง องค์ ความรู้และแนวทางการศึกษาเรื่องสุวรรณภูม,ิ 1-3.
16
คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุ งรัตนโกสินทร์ 200 ปี , จดหมายเหตุการอนุรักษ์ กรุ งรั ตนโกสินทร์
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 4-5.
17
Higham : 6,000 ปี มาแล้ ว, สุรพล : 4,500-3,500 ปี มาแล้ ว ดู Higham, C.F.W. and Bannanurag,
“The Excavation of Khok Phanom Di, a Prehistoric Site in Central Thailand. Volume I : The Exacavation,
Chronology and Human Burials,” Society of Antiquaries of London, no. XLVII, London, 1990. และ สุรพล นา
ถะพินธุ, “การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลาย,” การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
ฝรั่งเศส-ไทย ครัง้ ที่ 3 เรื่ อง พัฒนาการของรั ฐในประเทศไทย จากหลักฐานทางโบราณคดี, ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
, 11-13 ธันวาคม 2538)

16
แหล่งโบราณคดีท่าแค แหล่งโบราณคดีโนนป่ าหวาย แหล่งโบราณคดีห้วยใหญ่ แห่งโบราณคดีซบั
จําปา จังหวัดลพบุรี แหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชยั มงคล จังหวัดนครสวรรค์ เป็ นต้ น จากการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชายฝั่ งทะเลกับเมืองโบราณ18 (แผนที่ที่ 2) ได้ ผลการศึกษาว่าเมือง
ที่ตงอยู
ั ้ ่บนที่ราบลุม่ ชายฝั่ งทะเลโบราณมีเป็ นลักษณะเมืองคูคลอง (คือเมืองที่มีการขุดทางนํ ้าเพื่อ
ใช้ ในการคมนาคมในเมือง) และต่อมาพัฒนามาเป็ นเมืองที่มีคนู ํ ้าคันดินล้ อมรอบ มีคลองที่ขดุ จาก
เมืองเพื่อเป็ นทางออกสู่ทะเล ต่อมาเมื่อแนวชายฝั่ งทะเลถอยห่างออกไป จนไม่สะดวกในการ
คมนาคมออกสู่ทะเล เมืองบางแห่งจึงถูกทิ ้งร้ าง บางแห่งเกิดการพัฒนาเป็ นชุมชนใหม่ บางแห่งก็
พัฒนาอยู่ต่อเนื่องยาวนานแต่ก็ถกู ทิ ้งร้ างไปในที่สดุ ตัวอย่างของเมืองโบราณที่มีความสําคัญ
ลดลงและเกิดชุมชนใหม่ขึ ้นมาแทนที่ที่เห็นได้ ชดั คือ เมืองคูบวั เป็ นเมืองที่สร้ างอยู่บนฝั่ งแม่นํ ้าแม่
กลองเก่าไม่ห่างจากปากแม่นํา้ ภายหลังที่ชายฝั่ งทะเลถอยร่ นออกไปไกล มีผลทําให้ แม่นํา้ แม่
กลองมาไหลในแนวปั จจุบนั ทําให้ เกิดศูนย์กลางชุมชนแห่งใหม่ที่เมืองราชบุรี ที่ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่ งแม่นํ ้า
แม่กลองในปั จจุบนั ตัวอย่างสําคัญของเมืองที่ถกู ทิ ้งร้ างอีกแห่งหนึ่ง คือ เมืองอู่ทอง หลังจากได้ รับ
ผลกระทบจากการลดระดับของนํ ้าทะเล ทําให้ ได้ เกิดเป็ นศูนย์กลางชุมชนขึ ้นใหม่แทนเมืองอู่ทอง
คือ เมืองสุพรรณบุรี ริ มแม่นํ ้าท่าจีน เป็ นต้ น19
ชุมชนโบราณหรื อเมืองโบราณที่มีหลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนความเป็ นเมืองคู
คลอง ได้ แก่ เมืองคูบวั เมืองราชบุรี ในจังหวัดราชบุรี เมืองนครไชยศรี ในจังหวัดนครปฐม เมืองอู่
ทอง เมืองสุพรรณบุรี ในจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองคูเมือง (อินทรบุรี) เมืองบ้ านคู ในจังหวัดสิงห์บุรี
เมืองลพบุรี ในจังหวัดลพบุรี เมืองอู่ตะเภา ในจังหวัดสระบุรี เมืองศรี มหาโพธิ์ ในจังหวัดปราจีนบุรี
และเมืองศรี มโหสถ ในจังหวัดชลบุรี เป็ นต้ น เมืองต่างๆ เหล่านี ้เป็ นเมืองท่าค้ าขาย ในช่วงเวลา
สมัยทวารวดี-ฟูนนั หรื อประมาณ 1,000-2,500 ปี มาแล้ ว มีร่องรอยหลักฐานแสดงว่าชุมชนโบราณ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

18

ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน, “การศึกษาลักษณะชุมชนโบราณจากรู ปถ่ายทางอากาศ จังหวัด
นครปฐม,” (ในเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่ อง ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม นครปฐม, ศูนย์
ส่งเสริ มและบริ การทางวิชาการแก่สงั คม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525., ทิวา ศุภจรรยา, “สภาพภูมิประเทศแหล่งที่ตงั ้
ชุมชนโบราณ จังหวัดสุพรรณบุรี,” ในเอกสารการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่ อง สุพรรณบุรี: ประวัติศาสตร์ ศิลปะและ
วัฒนธรรม, 17-20 พฤศจิกายน 2530), ทิวา ศุภจรรยา, “ชุมชนโบราณบริ เวณภาคกลางจากหลักฐานรูปถ่ายทางอากาศ
,” ในการสัมมนาเรื่ อง การศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ในท้ องถิ่นภาคกลาง, ณ ห้ องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 30-31 มีนาคม 2535
19

ทิวา ศุภจรรยา, “ชุมชนโบราณบริ เวณภาคกลางจากหลักฐานรู ปถ่ายทางอากาศ”, ในการสัมมนาเรื่ อง
การศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ในท้ องถิ่นภาคกลาง., ทิวา ศุภจรรยา กฤษณพล วิชพันธุ์ และ ชวลิต ขาวเขียว, “เมืองคู
คลอง (ชุมชนขนาบนํา้ ): ภูมิปัญญาการสร้ างบ้ านแปลงเมืองจากอดีตถึงรัตนโกสินทร์ ”, ในการประชุมวิชาการ เรื่ อง
ภูมศิ าสตร์ กับวิถชี ีวติ ไทย, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 12-14 กันยายน 2543.

17

แผนที่ที่ 2 ชายฝั่ งทะเลสมัยทวารวดี-ฟูนนั
ที่มา : ดัดแปลงจาก ผ่องศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา, เมืองโบราณชายฝั่ งทะเลเดิมที่ราบ
ภาคกลาง ประเทศไทย : กรณีศึกษาตําแหน่ งที่ตัง้ และภูมิศาสตร์ สัมพันธ์ (กรุ งเทพฯ: โรง
พิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524)

18
เหล่านี ้เริ่มตังถิ
้ ่นฐานในบริ เวณที่ราบลุม่ ใกล้ ชายฝั่ งทะเล เมื่อชุมชนขยายตัวใหญ่ขึ ้นจึงมีการขยาย
พื ้นที่อยูอ่ าศัยเข้ าไปในแผ่นดินมากขึ ้น มีทางนํ ้าสําคัญใช้ เพื่อการคมนาคม ต่อมาภายหลังได้ สร้ าง
กําแพงเมืองหรื อคันดินสูงเพื่อใช้ เป็ นขอบเขตและป้องกันเมือง และขุดคูเมืองล้ อมรอบด้ านนอกสุด
เพื่อเป็ นทางระบายนํ ้าและเส้ นทางสัญจร บางเมืองใช้ คเู มืองเชื่อมต่อกับแม่นํ ้าและคูคลองโดยไม่มี
แนวคันดินสูงใช้ ในการป้องกัน เช่น เมืองนครไชยศรี เมืองโบราณที่ปรากฎร่ องรอยการขุดคลอง
เชื่อมต่อกับแม่นํา้ โบราณเพื่อใช้ ในการคมนาคม เช่น เมืองคูบวั ขุดคลองเชื่อมต่อกับแม่นํา้ แม่
กลองเก่า เมืองโบราณที่มีการขุดคลองออกสูช่ ะวากทะเล เช่น นครไชยศรี อู่ทอง เมืองโบราณที่ตงั ้
บนทางนํ ้าธรรมชาติที่มีร่องนํ ้าเก่าออกสู่ชะวากทะเล เช่น เมืองคูเมือง (อินทร์ บุรี) เมืองอู่ตะเภาสระบุรี เป็ นต้ น20
รูปแบบของการตังเมื
้ องคูคลองดังกล่าว คือ เมืองที่มีการขุดคลองเชื่อมต่อกันหลายสาย
เป็ นเครื อข่ายทางนํ า้ เชื่ อมเส้ นทางคมนาคมเข้ า ด้ ว ยกันทัง้ เส้ น ทางคมนาคมภายในเมืองและ
เส้ นทางเชื่อมระหว่างเมืองไปยังเส้ นทางแม่นํ ้าโบราณเพื่อเดินทางต่อไปยังดินแดนอื่นๆ ลักษณะ
ของการขุดคลองเพื่อประโยชน์ดงั กล่าวเป็ นลักษณะต้ นแบบแรกเริ่ มของเมืองคูคลองบริ เวณที่ราบ
ลุม่ เจ้ าพระยาภาคกลาง ชุมชนขนาบนํ ้า แสดงถึงความเข้ าใจสภาพแวดล้ อมแบบที่ราบลุม่ ที่ได้ รับ
อิทธิพลจากนํ ้าทะเลรวมไปถึงลักษณะทางสภาพแวดล้ อม ซึง่ เป็ นต้ นเค้ าของการเกิดเมืองคูคลอง
ในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกับในเมืองสําคัญในสมัยหลัง เช่น พระนครศรี อยุธยา กรุงธนบุรี และ
กรุงเทพมหานคร21
3.2 การศึกษาธนบุรีในด้ านประวัตศิ าสตร์ ผังเมือง และศิลปกรรม
การศึกษาธนบุรีในทางแง่มมุ ทางประวัติศาสตร์ นักวิชาการประวัติศาสตร์ ได้ ใช้
วิธีการศึกษาวิจยั ทางประวัตศิ าสตร์ ซงึ่ แบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ หลัก ดังนี ้
3.2.1 การศึกษาวิจัยสาระสําคัญทางประวัติศาสตร์ จากการอ้ างอิงเอกสาร
ประวัติศาสตร์ การศึกษาวิจยั ในลักษณะดังกล่าวเป็ นสร้ างความรู้ ทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ พระ
ราชพงศาวดาร บันทึกของชาวต่างชาติ จดหมายเหตุ ตลอดจนแผนที่ แผนผังโบราณ ร่ วมกับ
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ และนําเสนอโดยการพรรณนาเรื่ องราวต่างๆ ที่เคยเกิดขึ ้นในอดีต ประเด็น
ที่พบ คือ
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ชวลิต ขาวเขียว, การศึกษาในโครงการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะพืน้ ที่บริ เวณโดยรอบท่ า
อากาศยานสุวรรณภูม,ิ 4-5.
21
เรื่ อ งเดี ย วกัน , 5-6., สุร พล นาถะพิ น ธุ, “บางกอกแห่ง ลุ่ม แม่นํ า้ เจ้ า พระยา,” ใน ๒๒๕ ปี กรุ ง
รั ตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง, 2552), 33.

19
3.2.1.1 การศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ ตามลําดับเวลา ในรั ชสมัยของ
พระมหากษัตริ ย์ หรื อในแต่ ละช่ วงเหตุการณ์ สําคัญ เช่น ประวัติศาสตร์ สมัยกรุ งธนบุรีและ
รัตนโกสินทร์ ของ นคร พันธุ์ณรงค์ ประวัติศาสตร์ ไทยยุคธนบุรีถึงรัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดนัย ไชย
โยธา ประวัตศิ าสตร์ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2325-2394) โดย ม.ร.ว.
แสงโสม เกษมศรี และ วิมล พงศ์พิพฒ
ั น์ ประวัติศาสตร์ กรุ งรัตนโกสินทร์ โดยคณะกรรมการชําระ
ประวัติ ศ าสตร์ จัด พิ ม พ์ ใ นคราวสมโภชกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ 200 ปี เป็ นต้ น ประเด็น สํ า คัญ ของ
การศึกษาในแนวนี ้ คือ ประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ ความเป็ นมาของบ้ านเมือง เหตุการณ์ ต่างๆ ที่
สําคัญ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ประวัติบุคคลสําคัญ การศึกษาโครงสร้ าง
สังคมศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อิทธิพลของตะวันตกหรื อชาติต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิต
แบบไทย ประเด็นสําคัญที่มีการศึกษาวิจยั ในหัวข้ อนี ้ คือ
1) เมืองธนบุรีกับเรื่ องราวทางการเมืองในปลายรั ชกาลสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เมื่ออํานาจของฝรั่งที่เข้ ามาในรัชกาลนี ้มีมากจนเกิดความไม่ไว้ วางใจและเกิดการเคลือบ
แคลงสงสัยต่อขุนนางในการเข้ ามายึดกรุ งศรี อยุธยาของฝรั่งเศส และเหตุการณ์ ปฏิวตั ิในปลาย
้ ดลง นอกจากการศึกษาวิจยั เพื่อ
รัชกาลโดยพระเพทราชาทําให้ บทบาทของฝรั่งเศสที่มีมานันหยุ
อธิบายเหตุบ้าน การเมืองต่างๆ สภาพชีวิตผู้คนและสังคมที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลานี ้แล้ ว ยังพบว่ายังมี
การศึกษาวิจยั ที่เสนอแนวคิดอื่นๆ ที่สําคัญ คือ
- ฝรั่งเศสนันมี
้ ความคิดที่จะยึดเมืองบางกอกหรื อกรุ งศรี อยุธยา โดยใช้ เมืองบางกอก
เป็ นฐานที่ตงกองกํ
ั้
าลังในเบื ้องต้ น22 และอาจมีนยั บางประการทางการเมืองและผลประโยชน์แอบ
แฝง
- ถึงแม้ เหตุการณ์ ต่างๆ ในช่วงเวลานี ้จะเกิดขึ ้นที่กรุ งศรี อยุธยาและลพบุรีซงึ่ เป็ นเมือง
หลวงและฐานที่มนั่ ของกองกําลังสยาม แต่เมืองที่มีบทบาทความสําคัญยิ่งอีกเมืองหนึ่ง คือ เมือง
บางกอก อันเป็ นเมืองหน้ าด่านควบคุมทางเข้ าออกทางทะเล และมีกองกําลังทหารฝรั่งเศสมาก
ที่สดุ อีกเมืองหนึง่ 23
2) กรุ งธนบุรีกับเรื่ องราวของพระเจ้ ากรุ งธนบุรี และเหตุการณ์ สําคัญที่เกิดขึน้
ในสมั ย ธนบุ รี และคราวเสี ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาครั ้ง ที่ 2 ในประเด็น นี น้ ัก วิ ช าการได้ วิ เ คราะห์
วิพากษ์ และอธิบายประวัติศาสตร์ ในคราวเสียกรุ งศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 ที่บ้านเมืองเสียหาย กลุ่มคน
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มนัส โอภากุล, “สมเด็จพระเพทราชาเป็ นชาวสุพรรณและเป็ นขบถหรื อ?,” ศิลปวัฒนธรรม 7, 7
(พฤษภาคม. 2529) : 78-81., กีรติ เกียรติยากร, จดหมายเหตุอยุธยาล่ มสลาย : ออกพระเทพราชา หรื อฟอลคอน
ใครวางแผนชิงบัลลังก์ สมเด็จพระนารายณ์ (นนทบุรี: สํานักพิมพ์จดหมายเหตุ, 2546)
23
ปรี ดี พิศภูมิวิถี, จากบางเจ้ าพระยา สู่ ปารี ส (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551)
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แตกแยกออกเป็ นกลุม่ ต่างๆ เพื่อความอยู่รอด และต่อมาสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีทรงรวบรวมไพล่
พลและกลุ่มคนต่างๆ ที่กระจัดกระจายมาอยู่ที่กรุ งธนบุรี นอกจากการศึกษาวิจยั เพื่ออธิบายเหตุ
บ้ าน การเมืองต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลานี ้แล้ ว ยังพบว่ายังมีการศึกษาวิจยั ที่เสนอแนวคิดอื่นๆ ที่
สําคัญ คือ
- ปูมหลังชี วิตของสมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรี และสภาพสังคมการเมืองหลังกรุ งแตก
ประโยชน์ ของกลุ่มและวิถีทางที่สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีทรงก่อร่ างสร้ างตัว บีบบังคับให้ สมเด็จ
พระเจ้ ากรุ งธนบุรีฟืน้ ราชอาณาจักรด้ วยการเมืองแบบชุมนุม รวมไปถึงการอธิบายความเกี่ยวข้ อง
สัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีและกลุม่ คนจีน24
- กรุงธนบุรีมีฐานะกํากวมในการเป็ นราชธานีอนั แท้ จริ งมาเกือบตลอดรัชกาล ต่อมา ใน
ปี พ.ศ.2325 เมื่อราชวงศ์จกั รี เข้ ามามีอํานาจแทนที่สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรี ราชวงศ์จกั รี จึงเป็ น
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการฟื ้ น คื น ชี พ แบบแผนธรรมเนี ย มของราชอาณาจั ก รอย่ า งแท้ จริ ง เมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้ างราชธานีที่ริมฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยาฝั่ งตะวันออก
เป็ นการยุติยคุ สมัยของการตัง้ “ค่าย” หรื อที่พํานักชัว่ คราวในสมัยธนบุรี และพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าฯ ทรงเข้ าถึงความสําคัญของการสร้ างสิ่งก่อสร้ างตามแบบแผนธรรมเนียมในระบบ
ราชอาณาจักร จึงสร้ างราชธานี ให้ สอดคล้ องกับแบบแผนการสร้ างราชธานีของราชอาณาจักร
อยุธยา อันเป็ นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่สําคัญใน “บูราณราชประเพณี” ซึง่ อาจไม่มีความหมาย
นักต่อการเมืองแบบชุมนุม แต่สําคัญยิ่งต่อการเมืองแบบราชอาณาจักร นอกจากราชธานีและ
ปราสาทราชวังที่สมบูรณ์ตามแบบแผนแล้ ว ก็มีการสร้ างวัดในพระราชวังขึ ้นเทียบเคียงกับวัดพระ
ศรี สรรเพชญในอยุธยา มีทกุ อย่างที่พงึ มีในอยุธยา25
3) เมืองธนบุรีหรื อพืน้ ที่ธนบุรีกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมจากสิ่ง
ที่เ ข้ ามาจากตะวั นตก ทัง้ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ม หาราช และในต้ นรั ตนโกสินทร์ โดย
ประเด็นสําคัญที่มีนกั วิชาการกล่าวถึง คือ ชนชันผู
้ ้ นําไทยเป็ นกลุ่มแรกที่ตระหนักถึงอิทธิพลทาง
การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศตะวันตก และถึงแม้ ว่าชนชันนํ
้ าจะเป็ นส่วนน้ อยในสังคมแต่มี
บทบาทสําคัญต่อการกําหนดนโยบายในการบริ หาร ควบคุมสังคม วัฒนธรรมของประเทศ ทัง้ นี ้
การเปลี่ ย นแปลงแนวคิด และการเปลี่ย นแปลงระบบสํา คัญต่า งๆ ในประเทศอัน เนื่ อ งมาจาก
อิทธิพลตะวันตกมีผลต่อการกําหนดทิศทางและทัศนคติของสังคมด้ วย26
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นิธิ เอียวศรี วงศ์, การเมืองไทยสมัยพระเจ้ ากรุ งธนบุรี (กรุงเทพฯ: มติชน, 2539).
25
เรื่ องเดียวกัน
26
วิไลเลขา ถาวรธนสาร, ชนชัน้ นําไทยกับการรั บวัฒนธรรมตะวันตก (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2545)
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3.2.1.2 การศึกษาวิจัยโดยการตัง้ คําถามว่ าเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์ ท่ ี
เกิดขึน้ เป็ นเช่ นนัน้ ใช่ หรื อไม่ จริ งหรื อเท็จประการใด หรื อแสดงความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์
นันๆ
้ เช่น การพยายามถกประเด็นเรื่ องอัตชีวประวัติ เรื่ องเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีในด้ าน
ต่างๆ เช่น เป็ นผู้วิกลจริ ต การแย่งชิงราชสมบัติ พระองค์เป็ นคนจีนไม่ใช่ชนชันสู
้ ง หรื อพระองค์ทรง
มีพระราชโอรสลับ ฯลฯ ว่ามีความเท็จจริ งหรื อไม่? เห็นด้ วยหรื อไม่? หรื อเรื่ องการผลัดเปลี่ยน
ราชวงศ์จากพระนารายณ์มหาราชมาเป็ นพระเพทราชา พระมหากษัตริ ย์ต้นราชวงศ์บ้านพลูหลวง
ว่าเป็ นการยึดอํานาจหรื อได้ มาซึง่ อํานาจอย่างชอบธรรม? และการเข้ ามาของชาวตะวันตกมีผลทํา
ให้ ไทยมีการปรับตัวอย่างไร? และมีอิทธิพลอย่างไรต่อบ้ านเมืองในขณะนัน้
3.2.1.3 การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ องการใช้ เ อกสารทางประวั ติ ศ าสตร์ มอง
ประวัติศาสตร์ นักวิชาการบางท่านเห็นว่าการศึกษาโดยแบ่งตามรัชกาลนันทํ
้ าให้ เกิดปั ญหาใน
การอธิบายประวัตศิ าสตร์ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน และมองไม่เห็นความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ เมื่อมี
การเปลี่ยนรัชกาล นิธิ เอียวศรี วงศ์27 มองว่าการแบ่งแยกยุคสมัยเพื่ออธิ บายประวัติศาสตร์ เป็ น
อันตรายยิ่งต่อผู้ศกึ ษา ทําให้ มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงรอยต่อระหว่างยุคที่มีลกั ษณะการ
เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ซึง่ ไม่ได้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันที การใช้ พระ
ราชพงศาวดารในการศึกษาประวัติศาสตร์ ว่าพระราชพงศาวดารนันมิ
้ ใช่เป็ นหลักฐานที่บอกเล่า
เรื่ องราวในอดีตที่ตวั อักษรนัน้ จดบันทึกเท่านัน้ หากพระราชพงศาวดารเป็ นหลักฐานที่แสดงถึง
อิทธิพลทางการเมืองที่ต้องการผลประโยชน์บางอย่างในช่วงเวลาของการชําระพระราชพงศาวดาร
นัน้ ๆ 28 และวิ พ ากษ์ ใ นประเด็ น ต่ า งๆ ทางประวัติ ศ าสตร์ ที่ ขัด แย้ ง กับ หลัก ฐานทางพระราช
พงศาวดารที่มีการชําระตังแต่
้ รัชกาลที่ 1 เป็ นต้ นมา โดยพยายามเข้ าใจสภาพแวดล้ อมทางด้ าน
ต่างๆ ในช่วงเวลานันอย่
้ างลึกซึ ้งและรอบด้ านก่อนจะศึกษา เพื่อที่ไม่ตกไปอยู่ในขัวใดขั
้ วหนึ
้ ่งของ
การอ่านและตีความหลักฐานนันๆ
้ 29
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นิธิ เอียวศรี วงศ์, ปากไก่ และใบเรื อ : รวมความเรี ยงว่ าด้ วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ต้น
รั ตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ การพิมพ์, 2527).
28
นิ ธิ เอี ยวศรี วงศ์ , ประวัติศาสตร์ รั ตนโกสินทร์ ในพระราชพงศาวดารอยุธยา, พิมพ์ ครั ง้ ที่ 3,
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2543)
29
แนวคิดในการศึกษาดังกล่าว เห็นได้ ชดั ในผลงานของ นิธิ เอียวศรี วงศ์ ดู ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ เขียนใน
คํ า นํ า ใน นิ ธิ เอี ย วศรี ว งศ์ , กรุ ง แตก พระเจ้ า ตากฯ และประวั ติ ศ าสตร์ ไทย ว่ าด้ ว ยประวั ติ ศ าสตร์ และ
ประวัตศิ าสตร์ นิพนธ์ , พิมพ์ครัง้ ที่ 3, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2540), 11-22.
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3.2.2 การศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ ร่วมกับชาติพันธุ์วิทยา การศึกษาวิจยั ใน
กลุ่มนีจ้ ะใช้ ความรู้ ทางประวัติศาสตร์ ร่วมกับการศึกษาทางชาติพนั ธุ์วิทยา หรื อร่ วมกับการเก็บ
ข้ อมู ล ภาคสนามโดยการสัม ภาษณ์ แ ละทํ า กิ จ กรรมร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในท้ องถิ่ น เพื่ อ อธิ บ าย
ปรากฎการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ ้นในท้ องถิ่นนันๆ
้ เพื่อสร้ างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นใน
พื ้นที่ต่างๆ ได้ แก่ ชุมชนบ้ านบุและพื ้นที่เกี่ยวเนื่อง เขตบางกอกน้ อย30 ตลิ่งชัน คลองสาน บ้ าน
สมเด็จเจ้ าพระยา31 เป็ นต้ น
3.2.3
การศึ ก ษาวิจั ย พัฒ นาการของบ้ า นเมื อง โดยใช้ ความรู้ ทาง
ประวัตศิ าสตร์ ประยุกต์ กับศาสตร์ ด้านผังเมืองและศิลปะ การศึกษาวิจยั ลักษณะนี ้ เป็ นสร้ าง
ความรู้ เรื่ องพัฒนาการของบ้ านเมือง โดยใช้ พระราชพงศาวดาร บันทึกของชาวต่างชาติ จดหมาย
เหตุ ตลอดจนแผนที่ แผนผังโบราณ ร่ วมกับการศึกษาด้ านสถาปั ตยกรรม ผังเมือง ประวัติศาสตร์
ศิลปะ นักวิชาการประวัติศาสตร์ เมือง นักสถาปั ตยกรรมและผังเมืองหลายท่านให้ ความสนใจใน
การศึกษาวิจัยกรุ งเทพมหานครในประเด็นเรื่ องการใช้ ประโยชน์ พื ้นที่และลักษณะของผังเมือง
รวมทังคติ
้ สญ
ั ลักษณ์ของการสร้ างบ้ านแปงเมืองรัตนโกสินทร์ หนึ่งในกลุม่ ของการศึกษาวิจยั นันๆ
้
คล้ า ยคลึง กัน ในแง่ ของการพยายามอธิ บ ายการเจริ ญ เติบ โตของเมื อ งในอดีต จนกระทั่ง สมัย
ปั จ จุ บัน อัน มี ลัก ษณะของการเรี ย บเรี ย งเรื่ อ งราวคล้ า ยคลึ ง กัน กล่ า วคื อ พยายามอธิ บ าย
ประวัติศาสตร์ ของเมืองที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงเวลา พร้ อมกับอธิบายตําแหน่งที่ตงของสิ
ั้
่งก่อสร้ าง
สําคัญที่ เกิ ดขึน้ และเสื่อมสลายไปแต่ละสมัย ในตอนสุดท้ ายงานวิจัยบางชิ น้ ได้ ความสัมพัน ธ์
ระหว่างตําแหน่งที่ตงของสิ
ั้
่งก่อสร้ างต่างๆ บ้ างเสนอแนวทางความน่าเป็ นของการอนุรักษ์ เมืองใน
ปั จ จุ บัน และอนาคต อย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาวิ จัย ทัง้ หมดให้ ความสํ า คัญ กับ พื น้ ที่ ริ ม แม่ นํ า้
เจ้ าพระยาฝั่ งตะวันออกมากกว่าพื ้นที่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาฝั่ งตะวันตก และให้ ความสําคัญกับการ
เติบโตของเมือง สภาพสังคม วัฒนธรรมที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลารัตนโกสินทร์ หรื อกรุ งรัตนโกสินทร์ มาก
จนอาจละเลยการอธิ บายลักษณะของพื ้นที่ สภาพสังคม การเมือง วัฒนธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นใน
พื ้นที่นี ้ในสมัยอยุธยาและธนบุรีหรื อแม้ กล่าวถึงเมืองธนบุรี ประเด็นที่ขาดหายนี ้ นักประวัติศาสตร์
เมืองได้ พยายามอธิ บายรายละเอียดปลีกย่อยของประวัติศาสตร์ พื ้นที่ต่างๆ เป็ นบทความ งาน
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สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, โครงการชุมชนท่ องเที่ยวยั่งยืน (การสํารวจและจัดทําแฟนดําเนินการ
เพื่อพัฒนาและส่ งเสริ มการท่ องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ ของกรุ งเทพมหานครด้ านชุมชนท่ องเที่ยวยั่งยืน) ในชุมชน
บ้ านบุและพืน้ ที่เกี่ยวเนื่อง เขตบางกอกน้ อย บ้ านบุ (กรุ งเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550),
กุสมุ า รักษมณี, 100 ปี ราชการุ ญ (กรุงเทพฯ : สมาคมราชการุญ, 2550)
31
100 ปี บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ น้ ติ ้ง. 2539)

23
เขียน แต่ยงั ไม่พบว่ามีงานวิจยั ชิ ้นไหนที่อธิบายการใช้ พื ้นที่ในภาพรวมของเมืองธนบุรีได้ ครอบคลุม
เกือบทังหมดของการศึ
้
กษาการใช้ พื ้นที่จะเน้ นอธิบายพื ้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาหรื อ
กรุ งรัตนโกสินทร์ ส่วนพื ้นที่ฝั่งตะวันตกหรื อธนบุรีจะมีอยู่เพียงส่วนน้ อยหรื อกล่าวเป็ นบางพื ้นที่
ั นาการทางกายภาพของกรุ งรัตนโกสินทร์ ฝั่ง
เท่านัน้ ผลงานวิจยั ที่นิยมนําไปใช้ อ้างอิง คือ วิวฒ
ตะวันออก : ตังแต่
้ ก่อนเริ่ มสร้ างกรุ ง จนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง32 โดย กําธร กุลชล
และทรงสรรค์ นิลกําแหง จดหมายเหตุการอนุรักษ์ กรุงรัตนโกสินทร์ 33 จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภช
กรุ งรั ตนโกสินทร์ 200 ปี องค์ประกอบทางกายภาพ กรุ งรัตนโกสินทร์ โดย รศ. ม.ร.ว.แน่งน้ อย
ศักดิ์ศรี และคณะ จัดพิมพ์ขึ ้นจากงานวิจยั เรื่ อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบเมืองด้ านกายภาพใน
เขตกรุ งรัตนโกสินทร์ : ตําแหน่งที่ตงและความสั
ั้
มพันธ์ ต่อเนื่องของ วัง วัด สถาบันราชการ บ้ าน
ตลาด คลอง สะพาน ถนน” 34 ประเด็นต่างๆ ที่พบจากงานวิจยั ในลักษณะนี ้ ได้ แก่
3.2.3.1 การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ องประวั ติ ก ารเจริ ญเติ บ โตของกรุ ง
รั ตนโกสินทร์ โดยเน้ นวิเคราะห์ ด้านการผังเมื องในอดีต โดยเฉพาะพื น้ ที่ กรุ งรั ตนโกสินทร์ ฝั่ง
ตะวันออก ประเด็นสําคัญที่มีการศึกษาวิจยั ในหัวข้ อนี ้ คือ ประวัติความเป็ นมาของพืน้ ที่ก่อน
เริ่มสร้ างกรุ งรัตนโกสินทร์ โดยอธิบายว่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ได้
ย้ ายศูนย์กลางการปกครองจากเมืองธนบุรีบนฝั่ งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยามาสถาปนาเมือง
ใหม่บนฝั่ งตะวันออกแทน โดยไม่ได้ วิจยั ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการเมือง แต่ให้ ความสําคัญกับ
การเติ บ โตและการขยายเมื อ งใหม่ บ นพื น้ ที่ ฝั่ งตะวั น ออกของแม่ นํ า้ เจ้ าพระยาหรื อ กรุ ง
รัตนโกสินทร์ 35
3.2.3.2 การศึกษาวิจัยผังกรุ งรั ตนโกสินทร์ ทางกายภาพโดยการทดลอง
สังเคราะห์ แผนผังขององค์ ประกอบทางกายภาพของเมือง การศึกษาวิจยั นี ้จะใช้ วิธีพิจารณา
ตําแหน่งที่ ตงั ้ และความสัมพันธ์ ที่มีต่อกันระหว่างองค์ประกอบที่สําคัญของเมื อง ได้ แก่ วัง วัด
สถาบันราชการ บ้ าน ตลาด และเส้ นทางสัญจร อันประกอบไปด้ วย คลอง สะพาน และถนน
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กําธร กุลชล และทรงสรรค์ นิลกําแหง, “วิวฒ
ั นาการทางกายภาพของกรุ งรัตนโกสินทร์ ฝั่งตะวันออก :
ตังแต่
้ ก่อนเริ่ มสร้ างกรุ ง จนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง,” วารสารศิลปากร 4-5 (ธันวาคม 2523-ธันวาคม
2525): 221-244.
33
คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุ งรัตนโกสินทร์ 200 ปี , จดหมายเหตุการอนุรักษ์ กรุ งรั ตนโกสินทร์
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525).
34
แน่งน้ อย ศักดิ์ศรี และคณะ, องค์ ประกอบทางกายภาพ กรุ งรั ตนโกสินทร์ (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534).
35
แน่งน้ อย ศักดิ์ศรี และคณะ, องค์ ประกอบทางกายภาพ กรุ งรั ตนโกสินทร์ .

24
เพื่อให้ เข้ าใจเหตุผลการก่อตัวของแต่ละองค์ประกอบ และแสดงให้ เห็นรูปแบบและการเติบโตของ
เมืองโดยดูจากตําแหน่งที่ตงขององค์
ั้
ประกอบนันๆ
้ เป็ นสําคัญ โดยนําเสนอในรู ปแบบของแผนที่
แสดงตําแหน่งที่ตงขององค์
ั้
ประกอบที่สําคัญของเมืองในแต่ละรัชกาล เพื่อแสดงภาพรวมของการ
เติบโตของสิ่งก่อสร้ างหรื อองค์ประกอบทางกายภาพที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทดลองสังเคราะห์ อันแสดงให้ เห็น
ภาพการเติบโตของกรุ งรัตนโกสินทร์ ตงแต่
ั ้ สมัยธนบุรี-รัชกาลที่ 9 อย่างไรก็ตาม โมเดลผังเมือง
ดังกล่าวยังทดลองสังเคราะห์เพียงฝั่ งตะวันออกของม่นํ ้าเจ้ าพระยาเท่านัน้ 36
3.2.3.3 การศึกษาวิจัยลักษณะทางกายภาพของกรุ งธนบุรีจากแผนที่
แผนผังโบราณ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ได้ ศกึ ษาแผนที่พม่า เป็ นภาพ “ตัวกรุ งธนบุรี” ในสมัย
ธนบุรีที่พม่าลอบทําขึ ้น แผนที่ฉบับนี ้วาดด้ วยสีฝนลงบนแผ่
ุ่
นกระดาษขนาดใหญ่ มีตวั อักษรพม่า
กํากับชื่อสถานที่ และจุดสําคัญต่างๆ มีสีสนั สวยงาม จัดว่าเป็ นแผนที่เก่าแก่ที่สดุ ฉบับหนึ่งที่จดั ทํา
ขึ ้นโดยคนพื ้นถิ่นที่มิใช่ชาวตะวันตก อันแสดงการตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อของชุมชนธนบุรีและชนชาติ
ต่างๆ ในกรุ งธนบุรีและปริ มณฑล37 จากการศึกษาของ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ประมวลได้ ว่าตัว
กรุ งธนบุรีในสมัยนี ้ ทางตอนใต้ สดุ เป็ นพระราชวังของพระเจ้ ากรุ งธนบุรี ในขณะที่พระองค์โปรดให้
สร้ างพระราชวังนัน้ ทรงเอากําแพงป้อมวิชยั ประสิทธิ์ ข้างฝั่ งตะวันตกเป็ นที่ตงของตั
ั้
วพระราชวัง
แล้ วให้ ขยายกันเขตพระราชวั
้
งทางตอนเหนือสุดเขตคลองนครบาล วัดแจ้ งจึงเข้ ามาอยู่ภายในเขต
พระราชวัง และกลายเป็ นวัดตามคติโบราณที่มีวดั อยู่ในพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรี
สรรเพชญ์ที่กรุงเก่า พระราชวังของพระเจ้ ากรุงธนบุรีถกู ขนาบด้ วยทางนํ ้า 4 สาย มีปืนใหญ่กนด้
ั ้ าน
ที่ตดิ กับคลองบางกอกใหญ่ ทางฝั่ งใต้ ของพระราชวังเป็ นป่ ามะม่วง ป่ าจาก ส่วนด้ านทิศตะวันออก
ั น์สตั ยา พระราชวังใน
ที่ติดกับแม่นํ ้าเจ้ าพระยามีท่านํ ้าขึ ้นวัง มีท่าข้ าวเปลือก มีประตูถือนํ ้าพิพฒ
แผนที่พม่าประกอบไปด้ วยประตูทงสิ
ั ้ ้น 21 ประตู ด้ านทิศใต้ มี 2 ประตู ด้ านนี ้ มีป้อมปื นวางอย่าง
หนาแน่ น ด้ า นทิ ศ เหนื อ มี 3 ประตู ด้ า นทิ ศ ตะวัน ออกที่ ติ ด กั บ แม่ นํ า้ เจ้ าพระยามี 8 ประตู
เช่นเดียวกับฝั่ งตะวันตก ประตูฝั่งทิศตะวันออกนีม้ ีชื่อกํ ากับทัง้ 8 ประตู หากมี 1 ประตูที่ยังไม่
สามารถอ่านได้ คือ ประตูท่าเทียบเรื อเจ้ าเมืองบางกอก ประตูถือนํ ้าสาบาน ประตูท่าต้ นโพธิ์ ท่า
ข้ าวเปลือก ท่าข้ าวสาร ท่าวัด และท่าปื นใหญ่38 (แผนที่ 3)
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เรื่ องเดียวกัน
สุเนตร ชุตินธรานนท์ , พม่ ารบไทย ว่ าด้ วยการสงครามระหว่ างไทยกับพม่ า, พิมพ์ ครั ง้ ที่ 10,
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2554), 125-150.
38
เรื่ องเดียวกัน, 138.
37
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แผนที่ที่ 3 แผนที่กรุงธนบุรีทงสองฝั
ั้
่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา เป็ นแผนที่ที่พม่าลอบทําไว้ ในสมัยธนบุรี
1. เขตพระราชฐานชันใน
้
2. บ้ านพระยาจักรี
3. วังลูกเจ้ าเมืองบางกอก
4. ท่าขึ ้นวัง
5. ประตูถือนํ ้าพิพฒ
ั น์สตั ยา, นํ ้าสาบาน
6. ท่าข้ าวเปลือก
7. ป้อมปื น
8. โรงช้ างสําคัญ
9. บ้ านหัวหน้ าชาวจีน (พระยาราชาเศรษฐี )
10. บริ เวณวัดเฉลิมพระเกียรติ (มีป้อมค่ายทหาร)
ที่มา : สํานักผังเมือง, 225 ปี กรุ งรั ตนโกสินทร์ (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง,
2552), 43.

26
3.2.3.4 การศึกษาวิจัยการใช้ พืน้ ที่ธนบุรีโดยการสํารวจ การศึกษาใน
ลักษณะนี ้เห็นได้ ชดั เจนเมื่อมานิต วัลลโภดมได้ ทําการศึกษาเส้ นทางนํ ้าโบราณและสถานที่ตามที่
กวีได้ แต่งบรรยายสถานที่ตา่ งๆ ตามเส้ นทางเรื อที่ลอ่ งผ่านมาในโครงกําศรวลศรี ปราชญ์ และได้ ทํา
แผนที่ เส้ นทางนํ า้ โบราณในพืน้ ที่ธนบุรีเป็ นครั ง้ แรก39 ต่อมา น ณ ปากนํา้ ได้ ทําการออกสํารวจ
ศิลปกรรมโบราณตามวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯ และธนบุรี ในปี พ.ศ.251340 โดยบันทึกเป็ นลายลักษณ์
อักษรและภาพถ่าย ต่อจากนันได้
้ มีผ้ สู ํารวจศิลปกรรมโบราณตามวัดวาอารามต่างๆ ตามที่น ณ
ปากนํ ้าได้ เคยสํารวจไว้ 41 และศึกษาวิจยั โดยลักษณะนี ้เป็ นการบันทึกร่ องรอยหลักฐานต่างๆ ซึ่ง
เป็ นประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่อ การศึก ษาในครั ง้ หลัง เพราะในปั จ จุบัน พบว่ า อาคารหรื อ ลัก ษณะ
ศิลปกรรมบางประการที่ผ้ เู ขียนได้ บนั ทึกทังด้
้ วยการพรรณนาและภาพถ่ายไม่ปรากฏแล้ วโดยมีการ
รื อ้ ทิ ้งทําลายหรื อบูรณปฎิสงั ขรณ์ใหม่เสียแล้ ว อย่างไรก็ตาม ศิลปกรรมบางอย่าง เช่น พระพุทธรูป
เป็ นสิง่ ที่เคลื่อนย้ ายได้ จึงควรระมัดระวังเมื่อนํางานนี ้ไปใช้ ตอ่ ไป
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4. แนวทางการศึกษาโบราณคดีในพืน้ ที่ธนบุรีจากการทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุ ป ลัก ษณะของการศึ ก ษาวิ จัย ที่ ผ่ า นมาที่
เกี่ยวข้ องกับธนบุรีในเชิงพื ้นที่ และสรุ ปแนวทางการศึกษาในครัง้ นี ้ที่ได้ จากการทบทวนวรรณกรรม
ดังตารางที่ 1
จากตารางดังกล่า วแสดงเห็ นว่า แนวทางในการศึก ษาวิจัย ในครั ง้ นี ม้ ี ลักษณะบาง
ประการที่เพิ่มเติมขึ ้นมา โดยใช้ วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ และโบราณคดีร่วมกัน และใช้
เทคนิ คการสํารวจและการขุดค้ นทางโบราณคดี เพื่อพิสูจน์ และตรวจสอบร่ องรอยทาง
ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีต่างๆ และศึกษาตําแหน่ งที่ตัง้ และร่ องรอยหลักฐานต่ างๆ ในแต่
ละช่ วงเวลาที่เกิดขึน้ ในสมัยอยุธยาถึงต้ นรั ตนโกสินทร์ เพื่อศึกษาพัฒนาการหรื อการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเมืองธนบุรี/กรุ งธนบุรี และอธิบายเรื่ องการตัง้ ถิ่นฐานของ
ชุมชน รวมไปถึงตําแหน่ งที่ตงั ้ ของตัวเมืองธนบุรีในอดีต
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มานิต วัลลิโภดม “ตามเรื อใบขทิงทอง” ใน พ.ณ ประมวญมารค, กําสรวลศรี ปราชญ์ - นิราศนรินทร์ :
ศรี ปราชญ์ และกําสรวลศรี ปราชญ์ (นครหลวงฯ: แพร่พิทยา, 2515).
40
น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก (พระนคร ; เกษมบรรณกิจ, 2514).
41
ประภัสสร์ ชูวิเชียร, “วัดในคลองบางระมาด,” เมืองโบราณ 32, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2549): 73-88.
ศรันย์ ทองปาน, ”ชุมทางตลิ่งชัน,” เมืองโบราณ 32, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2549): 43-57.
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ตารางที่ 1 สรุ ปข้ อสังเกตลักษณะการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ ยวข้ องกับธนบุรีในเชิงพื ้นที่ และ
แนวทางการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ที่ได้ จากการทบทวนวรรณกรรม
ข้ อสังเกตลักษณะ
การศึกษาวิจัยที่
ผ่ านมา
ลักษณะของการ
ศึกษาวิจัยทาง
ประวัตศิ าสตร์
พืน้ ที่

การศึกษาวิจัยที่ผ่านมา

แนวทางการศึกษาวิจัย

เน้ นการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ สถานที่
ประวั ติ ศ าสตร์ ความเป็ นมาของพื น้ ที่
พัฒนาการของเมืองโดยดูจากตําแหน่งที่ตงั ้
ขององค์ประกอบทางกายภาพ โดยใช้ วิธีการ
ค้ นคว้ าหลักฐานทางเอกสารเป็ นสําคัญ และ
การสํารวจ และนําเสนอในแบบพรรณา และ
สร้ างภาพจํ า ลองผัง เมื อ ง ทัง้ นี ย้ ัง ปรากฎ
ภาพจําลองกรุงธนบุรีในสมัยธนบุรีสมัยเดียว

เน้ นการศึ ก ษาโบราณคดี เ ชิ ง พื น้ ที่ ศึ ก ษา
พัฒนาการทางกายภาพของเมืองโดยดูจาก
ตําแหน่งที่ตงขององค์
ั้
ประกอบทางกายภาพ
โดยใช้ วิธีการศึกษาทางโบราณคดีร่วมกับ
การค้ น คว้ า หลัก ฐานทางเอกสาร และใช้
วิธีการนําเสนอแบบพรรณา และสร้ างภาพ
จํ าลองผังเมื องตัง้ แต่ในสมัย อยุธ ยาถึง ต้ น
รัตนโกสินทร์

ขอบเขตของพืน้ ที่ เน้ นฝั่ งพระนครอั น เป็ นใจกลางของกรุ ง
ศึกษา
รั ต นโกสิ น ทร์ ม ากกว่ า ฝั่ ง ตะวัน ตกอัน เป็ น
พื ้นที่ฝั่งธนบุรีหรื อเมืองธนบุรี/กรุงธนบุรี และ
พบว่าการศึกษาพื ้นที่แถบชานเมืองหรื อชาย
ขอบ หรื อแม้ กระทัง่ ในพื ้นที่ที่ไม่ใช่ศนู ย์กลาง
ของเมือง ยังมีอยูน่ ้ อยมาก
ขอบเขตทางด้ าน เน้ น ช่วงเวลาในสมัยรั ตนโกสินทร์ มากกว่า
เวลาของ
ช่วงเวลาสมัยธนบุรีและอยุธยา
การศึกษา
วิธีวทิ ยาใน
ยัง ไม่มี การศึก ษาใดที่ ป ระมวลองค์ ค วามรู้
การศึกษาความรู้ จากการค้ นคว้ าทางประวัติศาสตร์ และใช้
ในอดีตในพืน้ ที่
เ ท ค นิ ค วิ ธี ก า ร สํ า ร ว จ แ ล ะ ขุ ด ค้ น ท า ง
ธนบุรี
โบราณคดีเข้ ามาเพื่อพิสูจน์ และตรวจสอบ
ร่ องรอยหลักฐาน เพื่อสร้ างความรู้ ใหม่ เสริ ม
เพิ่มเติมรายละเอียดความรู้ ที่มีอยู่ รวมไปถึง
สอบทานความรู้ ต่ า งๆ โดยเฉพาะในภาพ
ของประวัติศาสตร์ พื น้ ที่ ตํ า แหน่ ง ที่ ตัง้ ของ
เมือง ศูนย์กลางของเมือง ตลอดจนลักษณะ
ของตัวเมืองธนบุรีในช่วงเวลาต่างๆ

ศึกษาเฉพาะพื ้นที่ธนบุรี บนฝั่ งตะวันตกของ
แม่ นํ า้ เจ้ าพระยาสายเดิ ม เป็ นสํ า คั ญ ทั ง้
บริ เวณ ไม่เฉพาะในบริ เวณศูนย์กลางของ
เมือง
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ศึกษาช่วงเวลาอยุธยาถึงต้ นรัตนโกสินทร์

ใช้ วิ ช าโบราณคดี โ ดยใช้ หลั ก ฐานทาง
โบราณคดี ที่ ไ ด้ จ ากการสํ า รวจและขุด ค้ น
ทางโบราณคดี ม าช่ ว ยพิ สู จ น์ ต รวจสอบ
ประเด็นต่างๆ ในเชิงพื ้นที่ตามวัตถุประสงค์
ที่ตงไว้
ั้
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5. ข้ อสันนิษฐานต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าองค์ความรู้ ในปั จจุบนั มีข้อสันนิษฐานที่เกี่ยวข้ องกับ
การศึกษาวิจยั เชิงพื ้นที่ธนบุรีหลายประเด็นสําคัญ ดังต่อไปนี ้
5.1 การแบ่ งยุคพัฒนาการของเมืองธนบุรี
สุนิสา มัน่ คง ได้ จดั แบ่งยุคพัฒนาการของเมืองธนบุรีในสมัยอยุธยา จากหลักฐาน
ทางด้ านเอกสาร ออกเป็ น 3 ระยะ คือ42
ระยะแรก พัฒนาการของเมืองธนบุรีก่อนการขุดคลองลัดบางกอก
ระยะสอง พัฒนาการของเมืองธนบุรีภายหลังการขุดคลองลัดบางกอก
ระยะสาม พัฒนาการของเมืองธนบุรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช (พ.ศ.
2199-2231)
โดยให้ เหตุผลว่า เหตุที่แบ่งระยะที่ 2 ออกมานัน้ เนื่องจากในหลักฐานทางเอกสารเริ่ ม
ชัดเจนในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งมีเอกสารกล่าวถึงนายพระขนอนทณบุรี และมีความ
ชัดเจนในความเป็ นเมืองมากขึ ้นในสมัยพระเจ้ าทรงธรรมจากบันทึกของฮอลันดา ที่มีบนั ทึกถึง
เมื องบางกอกเป็ นจํ า นวนมาก และเหตุที่ แ บ่ง ระยะที่ 3 ออกมา เนื่ อ งจากในสมัย สมเด็จ พระ
นารายณ์มหาราช เป็ นช่วงเวลาที่มีเอกสารทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเอกสารต่างชาติกล่าวถึง
เมืองบางกอกมากที่สดุ ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการของเมืองที่มากขึ ้นกว่าเดิม
5.2 ข้ อสันนิษฐานเรื่องอายุสมัยของเมืองธนบุรี
นักวิชาการต่างสันนิษฐานว่าเมืองธนบุรีมีมาก่อนกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานีแล้ ว
โดยนักวิชาการผู้ตงข้
ั ้ อสันนิษฐานแรกเริ่ ม คือ น ณ ปากนํา้ ในการสํารวจศิลปกรรมในพื ้นที่ฝั่ง
ธนบุรี ในปี พ.ศ.2513 โดยสันนิษฐานว่า “หลักฐานโดยเฉพาะทางด้ านโบราณวัตถุแสดงให้ เห็นว่า
เมืองบางกอกมีมาในก่อนสมัยกรุ งศรี อยุธยา เนื่องจากพบพระพุทธรู ปสมัยอู่ทอง พระเจดีย์ เสมา
ในวัดแถบบริ เวณราษฎร์ บูรณะซึ่งอยู่ตามริ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา เช่น วัดประเสริ ฐสุทธาวาส วัดแจง
ร้ อน วัดบางปะกอก เป็ นต้ น และเชื่อว่ามีชมุ ชนขนาดใหญ่บริ เวณริ มฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยาตังแต่
้ แถบ
บุคคโลไปจนถึงราษฎร์ บรู ณะซึง่ เก่ากว่าเมืองบางกอก อาจจะถือว่าเป็ นเมืองเก่าของเมืองบางกอก
ก็ได้ ”43 (แผนที่ที่ 4)
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สุนิสา มัน่ คง, รายงานการขุดตรวจทางโบราณคดีคลองคูเมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้ านขมิน้ ), (อัด
สําเนา), 2545, 20.
43
เรื่ องเดียวกัน, 6-13.
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5.3 ข้ อสันนิษฐานของการตัง้ ถิ่นฐานแรกเริ่มในเมืองธนบุรี
น ณ ปากนํ ้า สันนิษฐานไว้ วา่ การตังถิ
้ ่นฐานในระยะแรกเริ่มในสมัยอยุธยาที่เมือง
ธนบุรี อยู่ที่ย่านบางระมาด บางเชือกหนัง เนื่องจากพบศิลปะเก่าแก่รุ่นอยุธยาตอนต้ นที่ วัดแก้ ว
วัดตะพาน วัดจันตาผ้ าขาว วัดเพลงในคลองบางพรม วัดบางแวก และหลายๆ วัดที่อยู่ในบริ เวณ
บางระมาด บางเชือกหนัง แม่นํ ้าอ้ อม ซึง่ ล้ วนเป็ นวัดที่มีมาก่อนขุดคลองลัดสมัยพระไชยราชา สมัย
นันจะเรี
้
ยกเมืองอะไรไม่ร้ ู เมืองบางกอกนันคงจะสถาปนาขึ
้
้นเมื่อได้ ขดุ คลองลัดแล้ ว44 (แผนที่ที่ 4)
5.4 ข้ อสันนิษฐานเรื่องศูนย์ กลางของเมืองธนบุรีในระยะแรก
ในตํานานเมืองธนบุรีระบุถึงศูนย์กลางของเมืองธนบุรีในระยะแรกว่า เมืองธนบุรี
เดิมตังอยู
้ ่บริ เวณคลองบางกอกใหญ่ตรงวัดคูหาสวรรค์หรื อที่เรี ยกว่าวัดศาลาสี่หน้ า45 บริ เวณฝั่ ง
ตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม หลังจากนันเมื
้ ่อมีการขุดคลองลัดแล้ ว จึงได้ ย้ายศูนย์กลาง
ของเมืองมายังฝั่ งตะวันออกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยามาตังป
้ ้ อมตรงปากคลองบางกอกใหญ่ขึ ้นที่ตรง
วัดอรุณราชวราราม (แผนที่ที่ 4)
5.5 ลักษณะทางกายภาพของเมืองบางกอกในสมัยอยุธยา
สุจิตต์ วงษ์ เทศ ได้ จําลองภาพพัฒนาการของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาและพื ้นที่ธนบุรี ไว้ 3
ระยะ คือ ช่วงเวลาที่ยงั ไม่ได้ ขดุ คลองลัด เมื่อมีการขุดคลองลัดแล้ ว และภายหลังขุดคลองลัดเมื่อ
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมแคบลง โดยได้ จําลองให้ เห็นภาพว่าพื ้นที่ธนบุรีมีลกั ษณะทางกายภาพ
อย่างไรในอดีตจากการขุดคลองลัด และได้ ศกึ ษาเปรี ยบเทียบแผนผังเมืองบางกอกที่ฝรั่งเศสทําขึ ้น
ในสมัยพระนารายณ์ (แผนผังการรบระหว่างทหารสยามกับฝรั่งเศสในต้ นแผ่นดินพระเพทราชาเมื่อ
พ.ศ.2231 มองซิเออร์ วอลลันด์ เดสเวอร์ เกนส์ นายทหารช่างฝรั่งเศสที่รักษาป้อมคราวนันได้
้ ทําไว้
(Plan of the Fortress of Bangkok in the Kingdome of Siam)) เปรี ยบเทียบกับลักษณะพื ้นที่ใน
ปั จจุบนั และได้ สร้ างแผนผังสันนิษฐานเมืองบางกอกและป้อมปราการลงในภาพถ่ายทางอากาศ
แสดงเป็ นเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า บริ เวณปากคลองบางกอกใหญ่ มีป้อมบริ เวณปากคลอง และฝั่ ง
ตรงกันข้ ามเป็ นป้อมรูปห้ าเหลี่ยม (ภาพที่ 1-2)
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44

เรื่ องเดียวกัน
45
ยิ ้ม ปั ณฑยางกูร, ประชุมหมายรั บสั่ง ภาคที่ 1 สมัยกรุ งธนบุรี ภาคผนวกที่ 2 ตํานานเมืองธนบุรี
(กรุงเทพ: คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี , 2523), 60-61.
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แผนที่ที่ 4 แสดงพื ้นที่ตงของบริ
ั้
เวณที่เป็ นข้ อสันนิษฐานต่างๆ
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ภาพที่ 1 แม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริ เวณพื ้นที่ธนบุรีในช่วงเวลาต่างๆ
ที่มา : สุจิตต์ วงษ์ เทศ, กรุ งเทพฯ มาจากไหน, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 47.

ภาพที่ 2 ภาพจําลองเมืองธนบุรีภายหลังสร้ างป้อมปราการในสมัยพระนารายณ์
ที่มา : สุจิตต์ วงษ์ เทศ, กรุงเทพฯ มาจากไหน, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 47.
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5.6 กําแพงเมืองกรุ งธนบุรีในสมัยธนบุรี ความรู้ ปัจจุบนั เรื่ องกําแพงเมืองธนบุรีอิง
ตามเอกสารประวัตศิ าสตร์ วา่ กรุงธนบุรีที่สมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีทรงตังเมื
้ องขึ ้นใหม่นนั ้ เป็ นเมือง
อกแตก มีแม่นํ ้าเจ้ าพระยาไหลผ่ากลางเมือง โดยในตอนแรกโปรดให้ ทําค่ายด้ วยไม้ ทองหลวงทัง้
ต้ นไว้ เป็ นที่มนั่ พลางไว้ ก่อน แล้ วขุดคูนํ ้ารอบเมือง มูลดินขึ ้นเป็ นเชิงเทินริมค่าย ตอนหลังจึงโปรดให้
ก่อกําแพงอิฐขึ ้นตามแนว กําแพงอิฐนี ้โอบล้ อมพื ้นที่ทงสองฝั
ั้
่ งแม่นํ ้า มีป้อมตังอยู
้ ่ที่หวั มุมทังสองฝั
้
่ง
แม่นํ ้าบริ เวณด้ านใต้ ของกรุงธนบุรี46 (แผนที่ที่ 5)

แผนที่ที่ 5 กําแพงเมืองและป้อมปราการกรุงธนบุรีในสมัยธนบุรีในความรู้ปัจจุบนั
46

คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี , จดหมายเหตุการณ์ อนุรักษ์ กรุ งรั ตนโกสินทร์ .
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บทที่ 3
แนวคิดทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจัย
วิชาโบราณคดีเป็ นศาสตร์ ที่อาศัยความรู้ จากสาขาวิชาต่างๆ มาช่วยตีความและแปล
ความหมายหลักฐานทางโบราณคดี เพื่ออธิบายเรื่ องราวต่างๆ ที่เคยเกิดขึ ้นกับมนุษย์ในอดีต การ
ศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาที่เกี่ยวข้ องเมือง จึงได้ ทําการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
้
กับการศึกษาเมืองในงานโบราณคดี เพื่อนํามาใช้ เป็ นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์รวมทังทบทวน
ระเบียบวิธีที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้
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1. แนวคิดทฤษฎีโบราณคดีเมือง
1.1 ความหมายของโบราณคดีเมือง (Urban Archaeology)
โบราณคดีเมือง (Urban Archaeology) คือ การศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีและ
วัตถุตา่ งๆ ในอดีตทังที
้ ่อยูบ่ นดินและใต้ ดนิ ในปั จจุบนั เพื่อตอบคําถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรม
ต่างๆ ที่เคยเกิดขึ ้นของเมือง โดยเฉพาะการพยายามตอบคําถามต่างๆ ในเชิงพื ้นที่ ได้ แก่
พัฒนาการทางกายภาพของเมือง
กระบวนการก่อกําเนิดเมือง
การตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั
ความสัมพันธ์หรื อความเกี่ยวข้ องระหว่างเมืองนันๆ
้ เมืองบริ วารและเมืองอื่นๆ โดยรอบ
เนื่ อ งด้ ว ยเมื อ งเป็ นแหล่ ง อาศัย ของมนุ ษ ย์ ที่ ร วมตัว กัน ทางสัง คมและก่ อ เกิ ด เป็ น
วัฒนธรรมต่างๆ เกิดขึ ้น จึงพบวัตถุตา่ งๆ ทังที
้ ่ยงั ใช้ ประโยชน์อยู่ในปั จจุบนั เคยถูกประดิษฐ์ ขึ ้น ถูก
ทิ ้งทําลาย หรื อแม้ กระทัง่ ถูกนํากลับมาใช้ ใหม่ ทังที
้ ่อยู่บนดินและใต้ ดิน หลักฐานทางโบราณคดี
หรื อวัตถุต่างๆ เหล่านี ้สามารถนํามาตีความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของ
เมืองในอดีต ตลอดจนอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ที่เคยขึ ้น ณ เมืองนันๆ
้ ซึง่ อาจศึกษาได้ ทงในระดั
ั้
บ
เมือง (cities and town scale) และในระดับภูมิภาค (national and regional scale) ใน
ขณะเดียวกัน โบราณคดีเมืองยังใช้ ในความหมายถึง งานโบราณคดีที่ทําการศึกษาและทํางานใน
เมืองปั จบุ นั ด้ วย
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1.2 ลักษณะของงานโบราณเมือง
การทํางานโบราณคดีเมืองมีลกั ษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการศึกษาโบราณคดีใน
สาขาอื่นๆ คือ เมืองล้ วนมีลําดับพัฒนาการตังแต่
้ การก่อกําเนิด การถูกใช้ ประโยชน์ การทิ ้งร้ างและ
การกลับมาใช้ ประโยชน์ ขึ ้นมาใหม่ เมืองในอดีตต่างล้ วนถูกซ้ อนทับด้ วยเมืองใหม่ที่เกิดขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องมาจนปั จจุบนั ความหนาแน่นของสิ่งก่อสร้ างต่างๆ ในเมืองปั จจุบนั ทําให้ ไม่สามารถเลือก
ตําแหน่งหลุมขุดค้ นได้ ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดดังเช่นการขุดค้ นในพื ้นที่ที่ไม่มีสิ่งก่อสร้ างใดๆ
หรื อพื ้นที่ที่มีความหนาแน่นของสิ่งก่อสร้ างเป็ นจํานวนน้ อย และชันดิ
้ นทางโบราณคดียงั มีความ
้ นที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการรื อ้ ถอนสิ่งก่อสร้ างเก่าบน
ซับซ้ อนจากการทับถมอย่างต่อเนื่องของชันดิ
ดินและฐานรากใต้ ดิน หรื อการเกลี่ย การตักหน้ าดินหรื อชัน้ ดินในระดับลึกเพื่อการก่อสร้ างใน
ปั จจุบนั จากความซับซ้ อนของชัน้ ดินทําให้ บางครั ง้ นักโบราณคดีเมืองไม่สามารถใช้ ชัน้ ดินทาง
โบราณคดีในการเทียบเคียงกับโบราณวัตถุที่พบในแต่ละชันดิ
้ นเพื่อบ่งบอกถึงลําดับชันทั
้ บถมทาง
วัฒนธรรมหรื ออายุสมัยทางโบราณคดีได้ อย่างชัดเจน เนื่องจากชัน้ ดินต่างๆ ล้ วนมีการรบกวน
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ โบราณวัตถุตา่ งๆ ปะปนกันจนไม่สามารถแบ่งแยกอายุสมัยและบ่งบอกลําดับ
ชันดิ
้ นทางวัฒนธรรมได้ หรื ออาจกล่าวได้ วา่ เป็ นการยากในการใช้ โบราณวัตถุซงึ่ เป็ นวัตถุที่เคลื่อนที่
ได้ และเคลื่อนไหวไปตามชัน้ ทับถมที่มีการรบกวนจากการสร้ างหรื อการรื อ้ ถอนสิ่งก่อสร้ างเป็ น
ตัวชี ้วัดทางโบราณคดี
1.3 ความหมายของเมือง (Meaning of City)
เมือง หรื อ นคร มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า City, Town, Urban และ Metropolis
ในพจนานุกรมสังคมวิทยา ราชบัณฑิตยสถานให้ ความหมายว่า “นคร” หมายถึง (1) บริ เวณที่ซึ่ง
กล่าวได้ ว่ามีประชากรตังถิ
้ ่นฐานอยู่เป็ นประจําและหนาแน่น โดยดําเนินชีวิตหรื อครอบครัวตาม
ประเพณี มีองค์กรทางการเมืองดําเนินการปกครองและประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรื องาน
อาชีพต่างๆ (2) ทางด้ านกฎหมาย หมายถึง ชุมชนที่มีชนหรื
ั ้ อฐานะเป็ นนครหรื อเมืองตามกฎบัตรที่
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐเป็ นผู้ออกให้ 1
ในขณะเดียวกันในการกําหนดว่าชุมชนใดเป็ นเมืองหรื อชนบท อาจใช้ จํานวนประชากร
ในท้ องที่เป็ นตัวกําหนด ในประเทศไทยเมืองกําหนดด้ วยเขตเทศบาล มีประชากรตังแต่
้ 10,000 ขึ ้น
ไป หากในทางวิชาการความเป็ นเมืองอาจไม่กําหนดได้ ด้วยจํานวนประชากร แต่อาจกําหนดด้ วย
ลักษณะบางอย่างของประชากรในชุมชนนันๆ
้ เช่น การกําหนดด้ วยอาชีพว่าอาชีพส่วนใหญ่จะต้ อง
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1

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ สังคมวิทยา (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2524), 61.
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ประกอบอาชี พ ที่ ไม่ใช่ เ กษตรกรรม 2 อย่า งไรก็ ตาม การให้ ค วามหมายของคํา ว่า เมื อ งมี ค วาม
แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม เช่น กรี ก โรมัน เมืองในรัฐโบราณ เมืองในสังคมศักดินา หมายถึง
บริ เวณที่อยู่ในเขตกํ าแพงเมือง ประเทศอังกฤษในอดีต เมือง หมายถึง บริ เวณที่อยู่ในเขตการ
ปกครองขององค์บชิ อบหรื อกษัตรย์ ในสหรัฐอเมริกาเมือง หมายถึง บริเวณที่อยูใ่ นเขตการปกครอง
และดําเนินการของเทศบาลตามกฎหมาย ทังนี
้ ้คําจํากัดความของเมืองล้ วนแตกต่างกันตามผู้ให้
ความหมายเป็ นสําคัญ3
1.4 กระบวนการทําให้ เป็ นเมือง (Urbanization)
ในพจนานุกรมสังคมวิทยา ราชบัณฑิตยสถานให้ ความหมายว่า กระบวนการที่
ชุมชนกลายเป็ นเมืองหรื อการเคลื่อนย้ ายชุมชน หรื อการดําเนินกิจการงานเข้ าสู่บริ เวณเมืองหรื อ
การขยายตัวของเมืองออกไปทางพื ้นที่ การเพิ่มจํานวนประชากรหรื อในการดําเนินกิจการงานต่างๆ
้ ้ลักษณะของการใช้ พื ้นที่และลักษณะของเมือง ได้ แก่5
มากขึ ้น4 ทังนี
รู ปร่ างของเมือง ซึ่งอิทธิ พลที่มีผลต่อรู ปร่ างของเมืองเกิดทังจากธรรมชาติ
้
เช่น ภูเขา
แม่นํา้ ทะเล ความสูงตํ่าของระดับพื ้นที่ และจากมนุษย์ เช่น การสร้ างกํ าแพงเมือง ที่พกั อาศัย
ถนน การขุดคลอง เป็ นต้ น
เส้ นทางคมนาคม มีผลการให้ เมืองมีการขยายตัวออกจากศูนย์ กลาง และมีขนาดที่
ใหญ่ไปเรื่ อยๆ ตามโครงสร้ างเครื อข่ายคมนาคม และทําให้ เกิดชุมชนตามแนวเส้ นคมนาคมทังทาง
้
นํ ้า ทางบก ทางรถไฟ เป็ นต้ น
ความหนาแน่นของประชากรส่งผลต่อการใช้ พื ้นที่ เช่น ความหนาแน่นของประชากร
น้ อยทําให้ ชุมชนกระจัดกระจายไปตามเส้ นทางในแนวราบ อาจมีพื ้นที่ว่างเป็ นช่วงๆ และกระจัด
กระจาย ในขณะเดียวกันความหนาแน่นของประชากรสูงทําให้ มีใช้ พื ้นที่เป็ นแนวดิ่ง เช่น การสร้ าง
อาคารใช้ สอยที่สงู ขึ ้น เป็ นต้ น
การกําหนดการใช้ ที่ดิน มีผลทําให้ เมืองมีหน้ าที่และรู ปแบบของเมืองเปลี่ยนแปลงไป
เช่น การกํ าหนดที่ ดินให้ เป็ นย่านการค้ าหนาแน่นมากเป็ นพิเศษ ทําให้ เมืองนัน้ กลายเป็ นเมือง
การค้ า การกํ าหนดให้ ที่ ดิน เป็ นที่ สาธารณะและที่ พัก ผ่อนทํ า ให้ พื น้ ที่ บริ เวณนัน้ เป็ นเป็ นแหล่ง
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2

เรื่ องเดียวกัน, 408
ปฐม ทรัพย์เจริ ญ์, สังคมวิทยาเมือง Urban Sociology (กรุงเทพฯ: ภาควิชาสังคมและมานุษยวิทยา
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ท่องเที่ ยวและพักผ่อน การกํ าหนดให้ เป็ นสถานที่ราชการทํ าให้ เมืองเป็ นศูนย์ ทางการเมืองการ
ปกครอง เป็ นต้ น
การพึ่งพาอาศัย สําหรับเมืองที่พึ่งพาตัวเองได้ มกั จะอยู่โดดเดี่ยวและไม่เป็ นส่วนหนึ่ง
ของนครใหญ่ ในขณะเดียวกันเมืองขนาดเล็กและจําเป็ นต้ องใช้ วตั ถุดิบหรื อสินค้ าบางประเภท
จําเป็ นต้ องมีการติดต่อสัมพันธ์กนั ระหว่างเมืองอื่นๆ ที่อยูไ่ กลออกไป
นอกจากนันยั
้ งมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมี
ผลต่ อ การกลายเป็ นเมื อ งอัน มี ส าเหตุห ลายประการที่ เ กี่ ย วโยงสัม พัน ธ์ กัน ซึ่ ง เมื่ อ เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ย่ อ มส่ ง ผลให้ ส่ ว นอื่ น ๆ ของสัง คมสั่น คลอนและจะเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย ทัง้ นี ม้ ูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงนัน้ นักคิด นักปรั ชญา นักวิชาการ
โดยทัว่ ไปมักจะกล่าวถึงปั จจัยต่างๆ ดังนี6้
สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ ได้ แก่ สภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ดิ น ฟ้ าอากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ สิ่งต่างๆ นีเ้ ป็ นสิ่งที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง เช่น การตังอยู
้ ่บริ เวณ
ทางผ่าน บริเวณศูนย์กลางทางการค้ า
การเปลี่ยนแปลงประชากร ได้ แก่ การกระจายตัวของประชากรและขนาดของประชากร
เช่น เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ ้นมีผลต่อความต้ องการใช้ พื ้นที่เพื่ออยู่อาศัยและทํากินมากขึ ้น ความ
ต้ องการอาหารที่เพิ่มมากขึ ้นทําให้ มีความจําเป็ นต้ องเพิ่มผลผลิตมากขึ ้นด้ วย
การอยู่โดดเดี่ยวและการติดต่อกัน สังคมที่ มีการติดต่อกับสังคมอื่นๆ ทํ าให้ มีการมี
อิทธิพลทางด้ านต่างๆ ต่อชุมชน และมีผลทําให้ สงั คมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามากกว่าสังคมที่อยู่
อย่างโดดเดี่ยวหรื อสังคมปิ ด
ระบบชนชัน้ สังคมที่มีการยึดถือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นผู้นําและมีความสําคัญสูงสุด
มักเปลี่ยนแปลงได้ น้อยและยากกว่าสังคมที่ถือปั จเจกบุคคล
ทัศนคติ ค่านิยมในสังคมที่ยืดมัน่ สิ่งเดิม เช่น ยกย่องนับถือบรรพบุรุษ เชื่อในศาสนา
ความเชื่อในค่านิยมแต่โบราณ ฯลฯ สังคมในลักษณะนี ้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้ าๆ และน้ อย
กว่าสังคมที่ไม่มีคา่ นิยมหรื อทัศนคติในการยึดถืออะไรเป็ นสําคัญ
การเล็งเห็นความสําคัญ ถ้ าคนในสังคมเห็นความจําเป็ นที่จะต้ องเปลี่ยนแปลงเพื่อ
นําไปความต้ องการอย่างใดอย่างหนึง่ เป็ นพิเศษ จะทําให้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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ณรงค์ เส็งประชา, มนุษย์ กบั สังคม (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 2530), 112-113., Leonard Reissman,
The Urban Process (New York: The Free Press of Clencoe), 1964.
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นโยบายของผู้นําในสังคม สังคมใดที่มีผ้ นู ํานโยบายที่สนับสนุนให้ มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อนําประเทศหรื อชุมชนเป็ นไปในทิศทางใดทิศทางนัน้ ในสังคมๆ นันจะเปลี
้
่ยนไปอย่างรวดเร็ ว
ตามเป้าหมายและนโยบาย
ระดับ ความรู้ และเทคโนโลยี ในสัง คมที่ มี ผ้ ูมี ค วามรู้ ความสามารถที่ จ ะประดิ ษ ฐ์
ดัดแปลงสร้ างสิง่ ของเครื่ องใช้ นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนแบบแผนในการสร้ างกิจกรรมต่างๆ ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมากกว่าสังคมที่มีระดับความรู้ และเทคโนโลยีน้อย
กว่า
ความล้ าทางวัฒนธรรม เมื่อวัฒนธรรมด้ านใดด้ านหนึ่งล้ ากว่าอีกด้ านหนึ่ง ก็จะทําให้ มี
ความจํ า เป็ นต้ องปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ เข้ ากั บ วั ฒ นธรรมทั ง้ สองประเภทเพื่ อ ให้ ใช้ ประโยชน์ ใ น
ชีวิตประจําวันได้
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่ง เนื่องจากมนุษย์ต้องการปั จจัย
ทางด้ านต่างๆ ในการดํารงชีวิตและมีความต้ องการอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด ดังนัน้ การขึน้ ลงทาง
เศรษฐกิจมีผลทําให้ สงั คมมีการเปลี่ยนแปลง
ปั จจัยทางด้ านอุดมการณ์ เมื่อต้ องการให้ สงั คมของตนเดินไปในกรอบที่วางไว้ จึงมีการ
เตรี ยมปั จจัยพื ้นฐานเพื่อให้ สงั คมเป็ นไปตามเป้าหมาย ซึง่ เป้าหมายที่เกิดขึ ้นเป็ นอุดมการณ์ที่ให้
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างรวดเร็ว
นอกจากนันปั
้ จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมสามารถแบ่งได้ หลักๆ
เป็ น 2 ประเภท คือ7
ปั จจัยภายใน (Internal or Sociogenic Factor) เกิดขึ ้นภายในชุมชนในสังคมนันๆ
้ ทัง้
ที่เกิดจากการแสดงออกอย่างเปิ ดเผยและตังใจจะกระทํ
้
าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การออกมา
เคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง การประดิษฐ์ สิ่งของใหม่ๆ รวมไปถึงลักษณะที่ไม่
แสดงออกอย่างเปิ ดเผย เช่ น ความตึงเครี ยดภายใน ภาวะบีบคัน้ จากสภาพสังคม เศรษฐกิ จ
การเมือง การขาดแคลนทรัยากร เป็ นต้ น
ปั จจัยภายนอก (External Factor) เป็ นปั จจัยที่เห็นได้ จากภายนอกสังคมที่เข้ ามาใน
สังคมและส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ชดั เจน คือ การเปลี่ยนแปลงประชากร เช่น การย้ ายถิ่น
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อม เช่น สภาพแวดล้ อมมีการเปลี่ยนแปลงไป แม่นํา้ ตื ้นเขิน นํา้ ท่วม
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สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ , การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม : แนวทางศึกษา วิเคราะห์ และ
วางแผน, (ขอนแก่น: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536).
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ภูมิอากาศที่ ร้อนชื น้ เป็ นต้ น และกลุ่มที่ เข้ ามากระทบจากภายนอก เช่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
นําเข้ ามา ชนชาติตา่ งๆ ที่เข้ ามา และการยืมหรื อลอกวัฒนธรรมจากกลุม่ หนึง่ ไปสูอ่ ีกกลุม่ หนึง่
1.5 โมเดลของ Childe (Childe’s Model)
V. Gordon Childe (1892-1957) เป็ นผู้บกุ เบิกการศึกษาเกี่ยวกับการกําเนิดและ
พัฒนาการของเมืองในอดีต เป็ นบุคคลแรกที่ ประยุกต์ใช้ ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีร่วมกับ
แนวคิดทฤษฎีวิชาผังเมือง และสร้ างแนวคิดการอธิบายการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสังคมของ
เมืองแรกเริ่ มสู่การเป็ นรัฐ (Childe’s Model) อันแสดงให้ อิทธิพลต่อการศึกษาลักษณะของเมือง
โบราณในอดีต โดยงานของ Childe ได้ รับการอ้ างอิงโดยนักโบราณคดีตลอดมานับตังแต่
้ เขาได้
ตีพิมพ์บทความ The Urban Revolution8 และถือว่าเป็ นบุคคลที่ให้ อิทธิพลต่อนักโบราณคดีและ
นักผังเมืองในศตวรรษที่ 20 ทัง้ นีง้ านอื่นๆ ของ Childe เน้ นศึกษาในเรื่ องวิวฒ
ั นาการของยุคหิน
ใหม่ (the Neolithic Revolution) และวิวฒ
ั นาการของเมือง (the Urban Revolution) โดย Childe
ได้ เสนอโมเดลของวิวฒ
ั นาการเมืองไว้ ใน 10 ข้ อ คือ9
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1. In point of size the first cities must have been more extensive and more
densely populated than any previous settlements.
2. In composition and function the urban population already differed from
that of any village… full-time specialist craftsmen, transport workers, merchants,
officials and priests.
3. Each primary producer paid over the tiny surplus he could wring from
the soil with his still very limited technical equipment as tithe or tax to an imaginary
deity or a divine king who thus concentrated the surplus.
4. Truly monumental public buildings not only distinguish each know city
from any village but also symbolic the concentration of the social surplus.
5. But naturally priests, civil and military leaders and officials absorbed a
major share of the concentrated surplus and thus formed a “ruling class”
6. Writing

8

Childe, V.G., “The Urban Revolution,” The Town Planning Review 2I, 1950, 2-17.
9
Smith, Michael E., “V. Gordon Childe and the urban revolution: A historical perspective on a
revolution in urban studies,”10-11. อ้ างใน Childe, V.G., “The Urban Revolution,” 2-15.
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7. The elaboration of exact and predictive sciences – arithmetic,
geometry and astronomy.
8. Conceptualised and sophisticated styles.
9. Regular “foreign” trade over quite long distances.
10. A States organization based now on residence rather than kinship.

โมเดลของ Childe มีความสําคัญมาก และส่งอิทธิพลต่อการศึกษางานโบราณคดีเมือง
อื่นๆ และถือเป็ นความก้ าวหน้ าของการวิจยั ในช่วงกลางคริ สตศตรรษที่ 20 รวมทังรู้ ปแบบโมเดล
ของ Childe เป็ นฐานรากให้ แก่งานวิจยั ในภายหลังในการศึกษาพัฒนาการและวิธีการวิจยั เมือง
และรัฐเริ่มแรก10
1.6 แนวคิดเรื่ องการตัง้ ถิ่นฐาน
1.6.1 ความหมายของการตัง้ ถิ่นฐาน (Settlement) หมายถึง การสร้ างที่อยู่
อาศัยของมนุษย์โดยการรวมอยูเ่ ป็ นกลุม่ เป็ นหมู่บ้าน เป็ นเมือง หรื ออาจหมายถึงการที่มนุษย์หรื อ
กลุ่มมนุษย์ อพยพย้ ายเข้ าไปอยู่ในดินแดนใหม่ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เหตุผลทางด้ านเศรษฐกิจ
การเมือง ศาสนา ซึง่ การตังถิ
้ ่นฐานมีทงแบบชั
ั้
ว่ คราวและถาวร11
1.6.2 ประเภทของการตัง้ ถิ่นฐานในอดีต แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ12
1.6.2.1 การตัง้ ถิ่นฐานที่ไม่ มีการวางแผนไว้ ก่อน แบ่งออกได้ ดงั นี ้
การตังถิ
้ ่ นฐานแบบกลุ่ม (Cluster Settlement) ลักษณะดังกล่าวจะปรากฎเป็ น
บ้ านเรื อนอยู่รวมกันเป็ นหย่อมๆ (Clustered Settlement) ตามปั จจัยทางธรรมชาติ การตังถิ
้ ่นฐาน
แบบนี จ้ ะเป็ นการตัง้ ถิ่ น ฐานของพื น้ ที่ ช นบทที่ ป ระกอบอาชี พ เกษตร เรี ย กรวมว่ า หมู่ บ้ าน
เกษตรกรรม (Farm Village)
้ ่นฐาน
การตังถิ
้ ่นฐานแบบกระจัดกระจาย (Scattered Settlement) มีลกั ษณะการตังถิ
บ้ านเรื อนของตัวเองกระจายในแบบโดดเดียว และมีศนู ย์กลางร่วมกัน คือวัด และตลาด การตังถิ
้ ่น
ฐานประเภทนี ้จะปรากฎในบริเวณที่ประกอบอาชีพการทําไร่และสวนผลไม้
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Ibid., 3–29.
11
นําพวัลย์ กิจรักษ์ กลุ , ภูมศิ าสตร์ การตัง้ ถิ่นฐาน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ , 2528)
12
เรื่ องเดียวกัน, ณรงค์ ศรี สวัสดิ์, สังคมวิทยาชนบท (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สํานักนายกรัฐมนตรี , 2515),
21-26.
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การตังถิ
้ ่นฐานแบบสุ่ม (Random Settlement) เป็ นการตังถิ
้ ่นฐานในสองแบบแรก
รวมกัน คือ อาจจะมีการตังถิ
้ ่นฐานโดยรวมกลุ่มกันก่อน ต่อมาเมื่อมีประชากรจํานวนมากขึ ้นจึงมี
การขยายขอบเขตพื ้นที่ออกไป
การตังถิ
้ ่ นฐานตามแนวเส้ นทางคมนาคม (Linear Settlement) ลักษณะการตัง้
บ้ านเรื อนจะกระจายเป็ นแนวยาวตามเส้ นทางคมนาคมที่ส่งเสริ มให้ มีการตังถิ
้ ่นฐาน ได้ แก่ แม่นํ ้า
ลําคลอง ถนน ตามเส้ นทางหุบเขา
1.6.2.2 การตัง้ ถิ่นฐานที่มีการวางแผน โดยมีการจัดวาง จัดระเบียบ
พื ้นที่ออกเป็ นส่วนๆ เพื่อการพัฒนาที่ดนิ เพื่อให้ เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงู สุด
การตังถิ
้ ่นฐานกลางพื ้นที่เกษตรกรรม เป็ นการสร้ างหมูบ่ ้ านโดยมีศนู ย์รวมการให้ บริการ
เป็ นศูนย์กลางเพื่อความสะดวกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
้ ่นฐานให้ ศนู ย์กลางของ
การตังถิ
้ ่นฐานรู ปวงกลม (Round Settlement) เป็ นการตังถิ
หมูบ่ ้ านอยูก่ ลางพื ้นที่ ถัดออกมามีบ้านเรื อนกระจายเป็ นวงล้ อม
การตังถิ
้ ่นฐานแบบชุมชนใหญ่ (Regional Settlement) มีการกํ าหนดชุมชนใหญ่
ศูนย์กลางเป็ นชุมชนให้ บริ การหมู่บ้านหลายหมู่บ้านการเกษตรโดยรอบ โดยแต่ละหมู่บ้านจะมี
ศูนย์บริการชุมชนของตนเอง เมื่อรวมหลายหมูบ่ ้ านเข้ าด้ วยกันจึงกลายเป็ นชุมชนใหญ่
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2. แนวทางการเก็บข้ อมูลในการวิจัย
การศึกษาวิจยั นี ้มีระเบียบวิธีวิจยั โดยใช้ หลักฐานข้ อมูลต่างๆ เพื่อนํามาแปลความ ดังนี ้
2.1 การรวบรวมข้ อมูลทางด้ านประวัตศิ าสตร์
ข้ อมูลที่ได้ จากด้ านประวัตศิ าสตร์ ประกอบไปด้ วยข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี ้
2.2.1 ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา รวมไปถึงการทบทวนวรรณกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาโบราณคดีเชิงพื ้นที่ ที่มงุ่ ศึกษาเรื่ องพัฒนาการลักษณะทางกายภาพ
ั้
วเมืองธนบุรีในสมัยอยุธยาถึงต้ นรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะ
ของเมืองธนบุรี และตําแหน่งที่ตงของตั
ทบทวนข้ อสันนิษฐานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อแสดงแนวทางวิจัยใหม่ที่สามารถตอบคําถามหรื อ
เพิ่มพูน ตรวจสอบความรู้ที่มีอยูเ่ ดิมได้
2.2.2 ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการศึ ก ษาเอกสารทางประวั ติ ศ าสตร์ เอกสาร
้ ้รวม
ประวัติศาสตร์ ได้ แก่ พระราชพงศาวดาร บันทึกเอกสารราชการไทย บันทึกชาวต่างชาติ ทังนี
ไปถึงแผนที่ แผนผังเมืองธนบุรีในสมัยอยุธยา และแผนที่กรุงเทพฯ โบราณ
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2.2 การรวบรวมข้ อมูลจากการสํารวจร่ องรอยหลักฐานทางโบราณคดี
การรวบรวมข้ อมูลจากการสํารวจร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดี ได้ ทําการสํารวจ
ในพื ้นที่ธนบุรี ทัง้ 15 เขต ที่มีร่องรอยหลักฐานความเก่าแก่หรื อร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์
โบราณคดี และใช้ วิธีการสืบค้ นทางเอกสารโดยเฉพาะการศึกษาประวัติความเป็ นมาก่อนแล้ วจึง
เข้ าทําการสํารวจสถานที่จริ ง การสํารวจนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาร่ องรอยหลักฐานความเป็ นเมือง
ธนบุรี โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
2.2.1 องค์ ป ระกอบทางกายภาพที่ ทํา การสํ า รวจ ในการสํ า รวจร่ อ งรอย
หลักฐานทางโบราณคดี ได้ กําหนดการสํารวจร่ องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีตาม
องค์ประกอบทางกายภาพที่พบต่างๆ ดังนี ้
้ ่เป็ นเส้ นทางนํ ้า
2.2.1.1 เส้ นทางนํา้ หมายถึง แม่นํ ้า ลําคลอง คูคลอง ทังที
ธรรมชาติและที่มนุษย์ได้ ขดุ ไว้ ในสมัยโบราณ ซึง่ สามารถแปลความถึงเส้ นทางสัญจร เส้ นทางการ
ติดต่อ การเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ที่ตดิ ต่อกันระหว่างพื ้นที่
2.2.1.2 กําแพงเมือง และป้อมปราการ หมายถึง กําแพงเมืองทังที
้ ่ก่อด้ วย
อิฐ ดิน หรื อคัน ดิน รวมไปถึ งป้อมปราการทัง้ ที่ สร้ างด้ วยสิ่งก่ อสร้ างถาวรและไม่ถ าวร ซึ่งเป็ น
ผลผลิตจากสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึน้ กําแพงเมืองและป้อมปราการนีส้ ามารถนํามาแปลความได้ ถึง
อาณาเขตของเมือง ขอบเขต ศูนย์กลางของเมือง และการป้องกัน และระบบการป้องกันเมือง
2.2.1.3 พระราชวัง วัง บ้ านขุนนาง หมายถึง พระราชวังที่เป็ นที่ประทับ
้
หรื อบ้ านของข้ าราชการหรื อขุน
ของพระมหากษัตริ ย์ผ้ ปู กครอง วังของเจ้ านายในลําดับชันลงมา
นางผู้มีอํานาจ ซึง่ นํามาแปลความได้ ถึง ศูนย์กลางการปกครอง จุดศูนย์รวมของชุมชน
2.2.1.4 ศาสนสถาน หมายถึง อาคารหรื อพื ้นที่หรื อบริ เวณที่ถกู กําหนดให้
้ ดในพุทธศาสนา โบสถ์ ในคริ สต์ศาสนา มัสยิดหรื อกุฎีใน
เป็ นที่ใช้ ประโยชน์เพื่อการศาสนา ทังวั
ศาสนาอิสลาม รวมไปถึงศาลเจ้ า หรื ออาคาร/พื น้ ที่ ที่ เกี่ ยวข้ องกับความเชื่ ออื่น ๆ ศาสนสถาน
สามารถนํามาแปลความได้ ถึงการที่มีชมุ ชนหรื อย่านในบริเวณใกล้ เคียง
2.2.2 หลักเกณฑ์ ในการสํารวจ ในการสํารวจองค์ประกอบทางกายภาพต่างๆ
ของเมือง จะใช้ ศกึ ษาส่วนสําคัญ 2 ประการ คือ
2.2.2.1 ตําแหน่ งที่ตัง้ ในการสํารวจได้ ทําการกํ าหนดตําแหน่งที่ตงั ้ โดย
วิธีการกําหนดตําแหน่งพิกดั อ้ างอิงทางภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate System) โดยใช้
เครื่ องมือรับสัญญาณดาวเทียมของระบบการกําหนดตําแหน่งบนโลก (Global Positioning
System Receiver: GPS) หรื อที่เรี ยกว่า จีพีเอส (GPS) ในแผนที่ ร่วมกับการใช้ แผนที่ในปั จจุบนั
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และแผนที่ทางอากาศ เช่น Google Maps โดยใช้ ระบบพิกัดกริ ดแบบ UTM (Universal
Transverse Mercator co-ordinate System)
2.2.2.2 ความสําคัญ/ความเป็ นมาของสถานที่ และอายุ สมัย ในการ
สํารวจได้ ทําการศึกษาหลักฐานทางเอกสาร ร่ วมกับการศึกษาวิจยั ที่ผ่านมา และวิเคราะห์ร่วมกับ
ข้ อสังเกตต่างๆ ที่ได้ จากการสํารวจ เพื่อแสดงความสําคัญ/ความเป็ นมาของสถานที่ และอายุสมัย
โดยหลักฐานที่ใช้ ในการพิจารณา ได้ แก่
พระราชพงศาวดาร จารึก บันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง (Documentary Source)
ผลงานวิจยั และการศึกษาที่ผา่ นมา (Literature Study)
การเทียบเคียงกับรูปแบบทางศิลปะ (Comparative Study)
ทิศทางและการวางตัวของอาคารและแผนผัง (Plan & Building Orientation)
ความเป็ นไปได้ ทางภูมิศาสตร์ กายภาพ (Physical Geography Study)
เมื่ อได้ ข้อมูลในการสํารวจแล้ วจะได้ ชุดข้ อมูลของสถานที่ ต่างๆ ที่ ได้ สํารวจ รวมทัง้
จัดทํ าแผนที่ การกระจายตัวของร่ องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในแต่ละช่วงเวลาตามที่
กําหนดอายุสมัยไว้ แล้ ว
2.3 การรวบรวมข้ อมูลจากการขุดค้ นทางโบราณคดี
ในการรวบรวมข้ อมูลในส่วนของการขุดค้ นทางโบราณคดี ได้ ทําการรวบรวมข้ อมูล
ในหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
2.3.1 แหล่ งขุดค้ นทางโบราณคดีท่ ที าํ การศึกษา ในการรวบรวมข้ อมูลนี ้ได้ ทํา
การรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งโบราณคดีที่ได้ ทําการขุดค้ นไว้ แล้ ว ซึ่งคัดเลือกแหล่งที่เกี่ยวข้ องกับ
วัต ถุป ระสงค์ ใ นการตรวจสอบ คื อ เป็ นแหล่ ง ที่ ตัง้ อยู่ใ นพื น้ ที่ ธ นบุ รี ห รื อ พื น้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กบั หลักฐานทางโบราณคดีที่จะนํามาวิเคราะห์ จํานวน 4 แหล่ง ได้ แก่
ฐานรากป้อมวิชยั ประสิทธิ์
คลองคูเมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้ านขมิ ้น)
บริ เวณพื ้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)
บริ เวณพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม)
โดยกําหนดข้ อมูลเพื่อนํามาใช้ ในการศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี ้
สรุปความรู้ที่ได้ จากการขุดค้ นทางโบราณคดีในแต่ละแหล่ง
โบราณวัตถุที่เป็ นสิง่ ชี ้วัดอายุสมัยของแหล่งหรื อพื ้นที่ที่ศกึ ษา
เชื่อมโยงและประมวลความรู้จากการขุดค้ นทางโบราณคดีในแต่ละแหล่ง
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เลขหน้ า
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บทที่ 4
ธนบุรี จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
ธนบุรีหรื อบริเวณพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาเป็ นพื ้นที่มีความสําคัญมาตังแต่
้
ครัง้ กรุงศรี อยุธยาเป็ นราชธานี วรรณกรรมต่างๆ ได้ กล่าวถึงพื ้นที่บริ เวณนี ้ทังในพระราชพงศาวดาร
้
จดหมายเหตุ บันทึกจากชาวต่างชาติ นอกจากนัน้ ภาพวาด ภาพถ่าย แผนที่ แผนผังโบราณก็เป็ น
หลักฐานสําคัญที่แสดงสภาพของพื ้นที่และลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ ้นในอดีตได้ เป็ น
อย่างดี ดังนันการศึ
้
กษาหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ จงึ มีความสําคัญมากต่องานโบราณคดีในสมัย
ประวัติศาสตร์ ในที่นีไ้ ด้ รวบรวมความรู้ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พื ้นที่ธนบุรีใน
ช่วงเวลาต่างๆ ตามปรากฎในหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ ดงั นี ้
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1. ภูมิลักษณ์ “ธนบุรี”
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาเป็ นแม่นํ ้าเส้ นหลักอันเป็ นหัวใจสําคัญของพื ้นที่กรุ งเทพมหานครมา
ตัง้ แต่อดีตจวบจนกระทั่ง ปั จจุบัน หากแม่นํา้ เจ้ า พระยาในอดีตนัน้ ไม่ได้ ไหลตามเส้ นทางสาย
เดียวกับปั จจุบนั แต่เดิมเมื่อแม่นํ ้าเจ้ าพระยาไหลจากผ่านพื ้นที่ต่างๆ ทางตอนเหนือมาถึงบริ เวณ
นนทบุรีแล้ ว จะแยกเข้ าทางด้ านทิศตะวันตก คือ ตลาดขวัญ ไหลตามแม่นํ ้าอ้ อม ผ่านปากคลอง
บางกอกใหญ่แล้ ววกลงทางใต้ ผ่านคลองบางกรวยมาออกปากนํ ้าบริ เวณหน้ าวัดเขมาภิรตาราม
แล้ วไหลตามลํานํ ้าสูป่ ากคลองบางกอกน้ อย (บริ เวณโรงพยาบาลศิริราช) ไหลผ่านคลองบางกอก
น้ อย ผ่านคลองชักพระ ซึง่ เชื่อมต่อกับปากคลองบางระมาด บางพรม บางเชือกหนัง บางแวก ภาษี
เจริ ญ แล้ วจึงไหลออกคลองบางกอกใหญ่ข้างวัดกัลยาณมิตร ก่อนจะไหลตามลํานํ ้าเจ้ าพระยาสู่
ปากแม่นํ ้าเจ้ าพระยา หรื อกล่าวได้ ว่า ในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร คลองบางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่
คือ แม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม
ในอดีต การเดินทางจากปากแม่นํ ้าเจ้ าพระยาไปสูก่ รุงศรี อยุธยาจะเสียเวลาเดินทางมาก
เนื่องจากจะต้ องล่องผ่านความคดเคี ้ยวของลํานํ ้าเจ้ าพระยาในบริ เวณต่างๆ การลดทอนระยะทาง
จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจากปากนํ ้าถึงกรุ งศรี อยุธยาได้ ซึง่ มีผลทําให้ การเดินทางเข้ าออกระหว่างปากนํ ้าและแผ่นดินใหญ่สะดวกยิ่งขึ ้น รวมไปถึงการขนส่งสินค้ าก็มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้นด้ วย การขุดคลองลัดจึงเกิดขึ ้นหลายครัง้ นับตังแต่
้ สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ.2035 43
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2072) เป็ นต้ นมา โดยพระองค์โปรดให้ ขดุ ซ่อมคลองสําโรงและคลองทับนาง ในรัชสมัยสมเด็จพระ
ไชยราชา (พ.ศ.2077-2089) โปรดให้ ขดุ คลองลัดบางกอก สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ.20912111) โปรดให้ ขุดคลองลัดที่ บางกรวย สมเด็จพระเจ้ าทรงธรรม (พ.ศ.2153-2171) โปรดให้ ขุด
คลองลัดเกร็ ดใหญ่ที่สามโคก สมเด็จพระเจ้ าปราสาททอง (พ.ศ.2172-2199) โปรดให้ ขดุ คลองลัด
ที่นนทบุรี สมเด็จพระเจ้ าเสือ (พ.ศ.2245-2251) โปรดให้ ขดุ คลองมหาชัย สมเด็จพระเจ้ าท้ ายสระ
(พ.ศ.2251-พ.ศ.2275) โปรดให้ ขดุ คลองลัดอีกเส้ นที่ปากเกร็ด1
คลองลัดบางกอกที่ขดุ ขึ ้นในสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089) เป็ นคลองลัดที่ขดุ ขึ ้น
ตังแต่
้ ปากคลองบางกอกน้ อยไปจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่2 รวมเป็ นระยะทางประมาณ 3
กิโลเมตร ขุดเพื่อร่ นระยะเวลาในการเดินทางโดยไม่ต้องเดินทางอ้ อมตามลํานํ ้าคดโค้ ง คลองลัดที่
เกิดขึ ้นทําให้ เส้ นทางเดินเรื อในแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเก่าลดความสําคัญลงเพราะลํานํ ้ามีความคด
เคี ้ยวทําให้ เสียเวลาเดินทาง และมีแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายใหม่เกิดขึ ้นตังแต่
้ ปากคลองบางกอกน้ อย
จนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ทรงสันนิษฐานว่า “การ
ขุดลัดครัง้ แผ่นดินสมเด็จพระชัยราชาเห็นจะไม่ได้ ขุดแผ่นดินดอน คงจะมีคลองลัดเล็กๆ ซึ่งเขา
เดินเรื อกันอยูแ่ ล้ วเป็ นสิง่ นําทางขุดซํ ้ารอบให้ เป็ นคลองกว้ างขวาง..คลองลัดเดิมน่าจะเป็ นชาวบ้ าน
ขุดบางประจบกัน”3 คลองลัดนี ้ช่วยร่ นระยะเวลาเดินทางเป็ นอย่างมาก นอกจากการเดินทาง
ระหว่างหัวเมืองต่างๆ ที่อยู่ตามลํานํา้ เจ้ าพระยาและละแวกใกล้ เคียงจะเป็ นไปโดยสะดวกและ
รวดเร็ วแล้ ว ยังเป็ นเส้ นทางสัญจรที่สะดวกที่สดุ ต่อการเดินเรื อจากปากแม่นํ ้าสู่กรุ งศรี อยุธยาด้ วย
ภายหลังขุดคลองลัด พื ้นที่บริ เวณนี ้กลายเป็ นพื ้นที่สนั ดอนขึ ้นมาเนื่องจากแม่นํ ้านําตะกอนจากที่
ต่างๆ มาทับถมทุกปี ในฤดูนํ ้าหลาก ในพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
รัชกาลที่ 4 เล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตในจดหมายเหตุ The Bangkok Recorder ว่าสมัยอดีตต้ อง
พายเรื อกันแต่เช้ า ตอนเช้ าหุงข้ าวกินที่ตรงวังหน้ า เสร็ จแล้ วพายเรื อกันต่อมา แต่ลืมหม้ อไหไว้ ต้อง
วังหน้ า พอตกเย็นจอดเรื อที่วงั กรมหลวงวงษา จะหุงข้ าวกินก็ร้ ู ว่าลืมหม้ อไหเอาไว้ แต่เมื่อเช้ า เลย
ให้ คนไปเดินเอากลับมา ใช้ เวลาเพียงไม่ถึงอึดใจก็กลับมาเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังที
้ ่ก่อนหน้ านี ้พายเรื อมา
แต่เช้ ากว่าจะถึงคลองนี ้ก็เย็นแล้ ว ซึง่ เสียเวลาพายเรื อนานมากเมื่อเทียบกับคนเดินเท้ า (แผนที่ที่ 3)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1

สุจิตต์ วงษ์ เทศ, บรรณาธิการ, บางขุนเทียน : ส่ วนหนึ่งของแผ่ นดินไทยและกรุ งรั ตนโกสินทร์
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2530), 40.
2
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (กรุงเทพฯ: ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ศิวพร, 2511), 311-312.
3
สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสน์ สมเด็จ
เล่ ม 14 (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2526), 226.
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จากข้ างต้ น น่าสนใจว่านอกจากคลองลัดที่เกิดขึ ้นจะมีผลทําให้ การเดินทาง การติดต่อ
ปฏิสมั พันธ์ กนั ระหว่างเมืองต่างๆ ทังที
้ ่เดินเรื อเข้ าออกทางปากนํ ้าและหัวเมืองต่างๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่ในผืน
แผ่นดินใหญ่ รวมไปถึงระหว่างหัวเมืองต่างๆ ตามลํานํ ้า จะมีความสะดวกมากขึ ้นแล้ ว คลองลัดที่
เกิดขึน้ นีเ้ อง มีผลทําให้ พนื ้ ที่ธนบุรีมีภมู ิลักษณ์ เปลี่ยนไปอย่ างถาวร กล่ าวคือ แต่ เดิมพืน้ ที่
ธนบุรีประกอบไปด้ วยแผ่ นดินฝั่ งตะวันตกและฝั่ งตะวันออกของแม่ นํา้ เจ้ าพระยาสายเดิม
ต่ อมาภายหลังขุ ดคลองลัด (สมัยพระไชยราชา พ.ศ.2077-2089) พืน้ ที่ธนบุรีจึงถูกแบ่ ง
พืน้ ที่ใหม่ ออกเป็ นสองส่ วน คือ พืน้ ที่ฝ่ ั งตะวันออกของแม่ นํา้ เจ้ าพระยา (ฝั่ งพระนครใน
ปั จจุบัน) และพืน้ ที่ฝ่ ั งตะวันตกของแม่ นํา้ เจ้ าพระยา (ฝั่ งธนบุรีในปั จจุบัน) ผืนแผ่ นดินที่
เคยอยู่ตดิ กันจึงถูกแบ่ งออกในคราวนัน้

(ก)

(ข)

แผนที่ที่ 6 (ก) แผนที่แสดงการขุดคลองลัดในสมัยอยุธยา (ข) แม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายใหม่ที่เกิดขึ ้น
ภายหลังขุดคลองลัด
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สิง่ สําคัญที่ใช้ อธิบายภูมิลกั ษณ์ของธนบุรีได้ ดีที่สดุ อีกประการหนึ่ง คือ “บาง” สังเกตได้
ว่า ในบริเวณนี ้พบว่ามีการใช้ คําว่า “บาง” เป็ นคํานําหน้ าชื่อเรี ยกพื ้นที่นี ้หลายแห่งในโคลงกําสรวล
สมุทร (หรื อที่เรี ยกกันว่า กํ าสรวลศรี ปราชญ์ ) เป็ นวรรณกรรมเก่าแก่ที่สดุ ที่ใช้ คําว่าบางเรี ยกชื่อ
ชุมชนหมู่บ้านแรกเริ่ มเก่าแก่ที่ตงอยู
ั ้ ่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริ เวณนนทบุรีและกรุ งเทพมหานคร เช่น
บางเขน บางกรู ด บางพลู บางระมาด บางฉนัง บางจาก บางนางนอง ในพจนานุก รมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานให้ ความหมายว่า “บาง” หมายถึง ทางนํา้ เล็กๆ ทางนํา้ เล็กที่ไหลขึ ้นลงตาม
ระดับนํ ้าในแม่นํ ้า ลําคลองหรื อทะเล หรื อ ตําบลบ้ านที่อยู่หรื อเคยอยู่ริมบางหรื อในบริ เวณที่เป็ น
บางมาก่อน สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงอธิบายความหมายของ
“บาง” ว่า หมายถึง คลองตันซึ่งเกิดจากการขุดชักนํ ้าในแม่นํ ้าเข้ าไปยังพื ้นที่เรื อกสวนไร่ นาต่างๆ
ต่อมาเมื่อมีผ้ คู นมาตังถิ
้ ่นฐานใหม่ก็มีการขุดชักนํ ้าให้ มีความยาวเพิ่มขึ ้นต่อไปอีกจนอาจกลายเป็ น
แม่นํ ้า ลําคลองต่อไป4 ในขณะเดียวกันนักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าคําว่า “บาง” อาจมีที่มา
จากภาษามอญโดยมาจากคําว่า “บัง” ที่แปลว่าเรื อ5 ในอีกความหมายหนึ่ง “บาง” หมายถึงตําบล
หรื อชื่อบริเวณที่อยูร่ ิมบางหรื อในบริเวณที่เคยเป็ นบางมาก่อน
ทัง้ หมดนี ้ สรุ ป ได้ ว่ า คํ า ว่า “บาง” เป็ นชื่ อ เรี ย กเพื่ อ อธิ บายสภาพพื น้ ที่ อัน หมายถึ ง
บริ เวณที่มีลํานํา ทางนํ ้า ลําคลอง แม่นํ ้าพาดผ่านหรื อสุดตันลง ซึง่ บางแห่งอาจมีสายนํ ้าไหลผ่าน
้ เป็ นได้ นอกจากความหมายในแง่นี ้แล้ ว บางมี
หรื อบางแห่งอาจจะเป็ นจุดสิ ้นสุดของทางนํ ้านันก็
ความหมายที่เกี่ยวข้ องกับชุมชน ซึง่ เมื่อกล่าวถึง “บาง” โดยนัยนี ้จะหมายถึง ย่ านหรือสถานที่ท่ มี ี
ชุมชนมาอยู่อาศัยรวมกัน ในย่ านนัน้ เป็ นบริ เวณที่มีทางนํา้ ลํานํา้ ลําคลอง แม่ นํา้ ไหลตัด
ผ่ านหรื อสุ ดตันลง และควรจะมีท่าเรื อเพื่อใช้ เดินทางติดต่ อสัมพันธ์ กันระหว่ างชุ มชน
เดียวกันหรื อย่ านอื่นๆ ในความหมายนี ้จึงใช้ อธิบายทังลั
้ กษณะของพื ้นที่และชุมชนในบริ เวณนี ้
ได้ เป็ นอย่างดี
ชื่อบางที่น่าสนใจอีกบางหนึ่ง คือ “บางเจ้ าพระยา” (บางเจ้ าพญา) เป็ นคําเก่าที่ใช้ เรี ยก
แม่นํ ้าเจ้ าพระยามาแต่ก่อน มีความหมายตามชื่อทางภูมิศาสตร์ บริ เวณปากแม่นํ ้าก่อนออกทะเลที่
อ่าวไทย ซึ่งน่าจะเป็ นบริ เวณจังหวัดสมุทรปราการในปั จจุบัน ดังปรากฎในนิ ราศเรื่ อง ต้ นทาง
ฝรั่งเศส ซึง่ อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ วได้ คํานวณว่า ผู้แต่งได้ เริ่มเดินทางออกจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ในวัน
้ าออกมา จากบางเจ้ าพญา พระทวารอันใหญ่
จันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2228 ดังความว่า “ตังหน้
4

สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวตั ติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสน์ สมเด็จ
เล่ ม 14 (กรุงเทพฯ: องค์การค้ าคุรุสภา, 2504), 239-241.
5
อาณัติ อนันตภาค, บางบ้ านบางเมือง (กรุงเทพฯ: ยิปซี กรุ๊ป, 2552), 24.
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6
จักไปฝรั่งเศส ประเทศเมืองไกล ข้ ายกมือไหว์ อารักษ์ ทงปวง”
ั้
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยเสนอ
ความเห็นในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันเรื่ องที่มาของชื่อแม่นํ ้าเจ้ าพระยาที่เรี ยกกันในปั จจุบนั ว่า
ตรงจุดที่แม่นํ ้านี ้ไหลออกทะเลนัน้ เคยมีชื่อ “เจ้ าพระยา” ชื่อตําบลนันก็
้ เลยใช้ ชื่อเรี ยกทังแม่
้ นํ ้าทัง้
7
สายว่า “แม่นํ ้าเจ้ าพระยา”
ไม่ เ ฉพาะเพี ย งบางเจ้ า พระยาเท่ า นัน้ บางยัง ถูก ใช้ เ ป็ นชื่ อ เรี ย กบ้ า นตามริ ม แม่นํ า้
เจ้ าพระยาตังแต่
้ ปากอ่าวเรื่ อยไปจนถึงอยุธยาและถึงอินทร์ บุรี ดังปรากฎชื่อตําบลต่างๆ ในท้ องที่
สําคัญตามริ มแม่นํ ้าพระยาในปั จจุบนั สําหรับในพื ้นที่ธนบุรีฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสาย
เดิมนัน้ พบว่ามีคลองหลายสายไหลออกแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม คือ คลองบางระมาด บางพรม
บางเชือกหนัง บางจาก ซึ่งปั จจุบนั ก็ยงั ปรากฎคลองและย่านที่ใช้ ชื่อเดียวกันอยู่ ซึ่งชื่อต่างๆ
ดังกล่าวปรากฏใน “โคลงกําสรวลสมุทร” (หรื อที่เรี ยกกันว่าโครงกําศรวลศรี ปราชญ์) ซึง่ เชื่อกันว่า
เป็ นวรรณกรรมที่แต่งก่อน พ.ศ.20858 หรื อบ้ างว่าแต่งในสมัยพระบรมราชาธิราชที่ 3 ต่อสมัย
สมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 2 หรื อในระหว่างพ.ศ.2031-20729 กล่าวอีกนัยหนึ่งคืออย่างน้ อยที่สุด
วรรณกรรมนี ้มีมาก่อนการขุดคลองลัดบางกอก (พ.ศ.2077-2089) เท่ากับว่า บางเหล่ านีค้ วรเป็ น
ที่ตั ง้ ของชุ ม ชนโบราณธนบุ รี ท่ ี ตั ง้ อยู่ ริ ม แม่ นํ า้ เจ้ า พระยาสายเดิม และเป็ นชุ ม ชนที่ มี
ความสําคัญและมีมาก่ อนชุมชนที่เติบโตและเจริ ญขึน้ บริเวณริ มแม่ นํา้ เจ้ าพระยาสายใหม่
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ปรี ดี พิศภูมิวิถี, จากบางเจ้ าพระยา สู่ ปารี ส (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน, 2551), 59-61.
อาณัติ อนันตภาค, บางบ้ านบางเมือง, 26.
8
ตามตํานานกล่าวว่าศรี ปราชญ์เป็ นผู้แต่ง ศรี ปราชญ์เป็ นกวีเอกที่ได้ รับการยกย่องว่ามีโวหารโลดโผนยิ่ง
ในสมัยพระนารายณ์มหาราช ต่อมาเมื่อถูกเนรเทศให้ ออกจากกรุงศรี อยุธยาไปยังนครศรี ธรรมราช ศรี ปราชญ์ต้องลงเรื อ
ละถิ่นฐานและคนรักไป จึงแต่งโคลงด้ วยถ้ อยคําโศกเศร้ าเป็ นเชิงนิราศ เมื่อไปถึงที่ใดก็จะรํ าพันถึงคนที่รักตลอดเส้ นทาง
ั ้ ใช่ศรี ปราชญ์ ในตํานาน หากเป็ นกวีใดไม่ทราบได้ และน่าจะเป็ น
นักวิชาการบ้ างเชื่อว่ากวีที่แต่งกําสรวลศรี ปราชญ์ นนไม่
คนใหญ่โตเนื่องจากใช้ คําราชาศัพท์และการเดินทางครัง้ นี ้มีผ้ หู ญิงมาส่งมากมายสามารถเรี ยกสัง่ ได้ ไม่เหมือนกันการถูก
เนรเทศ และภาษาที่ใช้ มีความเก่าแก่เกินสมัยพระนารายณ์ ดจู ากเนื ้อโครงแล้ วคล้ ายลิลิตยวนพ่ายในสมัยพระบรมไตร
โลกนาถหรื อน่าจะแต่งก่อนพ.ศ.2085 มากกว่า เนื่องจากในบทกวีได้ กล่าวถึงเรื อขทิงทองแล่นออกจากกรุงศรี อยุธยาล่อง
ตามลํานํ า้ เจ้ าพระยาสายเดิม คือ ล่องเข้ าคลองบางกอกน้ อยออกทางบางกอกใหญ่ ซึ่งหากแต่งหลังพ.ศ.2085 คือ
หลังจากมีคลองลัดบางกอกแล้ ว ควรจะล่องตามเส้ นทางลัดไม่ควรจะอ้ อมวกตามลํานํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม ทําให้ บ้าง
เรี ยกโคลงนี ้ว่ากําสรวลสมุทรแทนกําสรวลศรี ปราชญ์ อ่านรายละเอียดบทวิเคราะห์ประวัติของศรี ปราชญ์และนิราศได้ ที่
พระวรเวทย์พิสิฐ์, คู่มือกําสรวลศรี ปราชญ์ (พระนคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2503). และ พ.ณ ประมวญมารค,
กําสรวลศรี ปราชญ์ -นิราศนรินทร์ : ศรี ปราชญ์ และกําสรวลศรี ปราชญ์ (นครหลวงฯ: แพร่พิทยา, 2515).
9
สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์, “ย่านตลิ่งชัน : ประวัติศาสตร์ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง,” ดํารง
วิชาการ 11, 1 (มกราคม-มิถนุ ายน, 2555): 190-219.
7
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ภายหลั งมีการขุดคลองลั ดบางกอกขึน้ แล้ ว ต่ อมาเมื่อคลองลั ดบางกอกเกิดขึน้ ชุ มชน
โบราณฝั่ งตะวันตกของแม่ นํา้ เจ้ าพระยาสายเดิมจึงลดความสําคัญลงไปและผสมผสาน
เคลื่อนย้ ายจนกลายมาเป็ นชุมชนธนบุรีท่ มี ีความสําคัญมากและเติบโตอย่ างรวดเร็วกว่ า

แผนที่ที่ 7 เส้ นทางนํ ้าบริเวณพื ้นที่ธนบุรีของมานิต วัลลิโภดม
ที่มา : มานิต วัลลิโภดม “ตามเรื อใบขทิงทอง” ใน พ.ณ ประมวญมารค, กําสรวลศรี ปราชญ์ นิราศนรินทร์ : ศรี ปราชญ์ และกําสรวลศรีปราชญ์ (นครหลวงฯ: แพร่พิทยา, 2515).
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2. “ธนบุรี” หรื อ “บางกอก”
คํ า ว่ า “ธนบุรี ” และ “บางกอก” เป็ นชื่ อ ที่ ใ ช้ กัน อยู่อ ย่ า งแพร่ ห ลาย โดยยัง ไม่มี ก าร
ทบทวนความเข้ าใจในชื่อเมืองทังสองว่
้
าเป็ นเมืองเดียวกันหรื อไม่ ขอบเขตของเมืองตําแหน่งที่ตงั ้
และความเข้ าใจเกี่ยวกับเมืองทังสองเป็
้
นอย่างไร
2.1 คําว่ า “ธนบุรี”
ถึงแม้ ว่า ในเอกสารไทยทัง้ จากพระราชพงศาวดารต่างๆ และกฎหมายตราสาม
ดวง10 จะปรากฏชื่อเมืองธนบุรี และเขียนต่างๆ กัน คือ เมืองทน11 เมืองทนทบุรีย12 เมืองทนบุรีย13
เมืองทณยุรีย14 และเมืองทนบุรีศรี มหาสมุทร15 หากไม่พบหลักฐานว่ามีการใช้ ชื่อธนบุรี แทนการ
สะกดด้ วย “ท”ตังแต่
้ เมื่อใด ในกฎหมายพระไอยการอาชญาหลวง ซึง่ เป็ นกฎหมายที่ตราขึ ้นในสมัย
พระเจ้ าจักรพรรดิ (พ.ศ.2091-2111) มีกฎหมายบทหนึง่ กล่าวถึงเมืองธนบุรี ดังนี ้
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มาตราหนึ่ ง นายพระขนอนทณบุ รี ขนอนนํ า้ ขนอนบก แห่ ง ใดใดใน
พระนครศรี อยุธยา แลจะเก็บจังกอบในสําเภานาวาเรื อน้ อยใหญ่ก็ดี หนบกหนเกียนหนทาง
อันจะเข้ าถึงขนอนใน ท่านให้ นบั สิง่ ของจนถึงสิบ ถ้ าถึงสิบไซ้ ทา่ นจึง่ ให้ เอาจังกอบนั้นหนึ่ง ถ้ า
หมีถึงสิบไซ้ ท่านมิให้ เอาจังกอบนั้นเลย ถ้ าผู้ใดเกบเอาท่านให้ ไหมเอาหนึ่งเป็ นสอง และให้ ตี
ด้ วยไม้ หวาย ๑๕ ที

ในพระราชกําหนดเก่า 16 ซึ่งถูกบัญญัติขึ ้นในสมัยพระเจ้ าปราสาททอง (พ.ศ.21722199) ปรากฎชื่อเมืองธนบุรี ในเนื ้อหาที่เกี่ยวกับการเก็บค่ารับฟ้องในแต่ละท้ องที่ โดยเรี ยกว่า “หัว
เมือง...ทนทบุรีย”

10

ถึงแม้ จะเป็ นกฎหมายที่ถกู ชําระมาในรัชกาลที่ 1 ก็ตาม แต่ยงั ยึดรูปแบบและสาระดังเดิ
้ มมาแต่ครัง้ กรุ ง
ศรี อยุธยา และจัดรวบรวมหมวดหมูเ่ สียใหม่ ซึง่ ในปั จจุบนั เรี ยกว่า การทําประมวลกฎหมาย คือ การรวบรวมกฎหมายเก่า
ให้ เป็ นหมวดหมูต่ ามลักษณะความ ฯลฯ ดู สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานกฎหมายเมืองไทย (พระนคร
: บริ ษัทอุสาหะพาณิชย์ จํากัด, 2490), 6.
11
กรมศิลปากร, กฎหมายเหตุตราสามดวง เล่ ม 4 (พระนคร: องค์การค้ าของครุสภา, 2505), 244.
12
กรมศิลปากร, กฎหมายเหตุตราสามดวง เล่ ม 5 (พระนคร: องค์การค้ าของครุสภา, 2506), 11, 15.
13
เรื่ องเดียวกัน, 31.
14
เรื่ องเดียวกัน, 32.
15
กรมศิลปากร, กฎหมายเหตุตราสามดวง เล่ ม 4, 293.
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ถึงแม้ ชื่อเมืองธนบุรีจะถูกสะกดต่างๆ กัน อย่างน้ อยก็แสดงให้ เห็นถึงการมีตวั ตนของ
เมืองธนบุรีให้ ประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงให้ เห็นว่า ธนบุรีมีสถานะเป็ นเมืองอย่างน้ อย
ภายหลังขุดคลองลัดในสมัยพระจักรพรรดิ์ (พ.ศ.2091-2111)
2.2 คําว่ า “บางกอก”
ไม่พบคําว่า “บางกอก” ปรากฎในเอกสารราชการในราชสํานักกรุ งศรี อยุธยา หาก
กลับพบครัง้ แรกในเอกสารของชาวต่างประเทศ ในที่นี ้ขอเสนอประเด็นสําคัญอันเป็ นที่ถกเถียงของ
นักวิชาการ คือ
บางกอกเป็ นชื่ อตําบลหนึ่ งหรื อบางหนึ่ งบริ เวณริ มแม่ นํา้ เจ้ าพระยาสายเดิม
(บางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่ ) สมเด็จฯ กรมพระยาดํา รงราชานุภาพเคยแสดงพระวินิ จฉัย
โต้ ตอบกับสมเด็จฯ กรมพระยานริ ศรานุวัดติวงศ์ ใน สาส์นสมเด็จ เล่ม 14 ว่า บางกอกอาจอยู่
บริ เวณปากคลองบางกอกน้ อย ส่วนคลองบางกอกใหญ่มกั ถูกเรี ยกว่าคลองบางหลวง ดังนันแถวนี
้
้
อาจเป็ นบางหลวง ต่อมาเมื่อมีการขุดคลองลัด พื ้นที่บางด้ านบนบริ เวณปากคลองบางกอกน้ อย
และด้ านใต้ บริเวณคลองบางหลวงเชื่อมต่อกัน และมีระยะสันมากขึ
้
้น พื ้นที่สองส่วนจึงเรี ยกรวมกัน
ว่าบางกอก โดยบางตอนบนคือ บางกอกน้ อย และบางตอนล่างคือ บางกอกใหญ่16
คลองบางหลวง ตามที่สมเด็จฯ ได้ กล่าวถึงไว้ นนั ้ ผู้ศึกษาเห็นว่า ไม่ควรจะเป็ นชื่อบาง
มาแต่ครัง้ กรุ งศรี อยุธยา ตามที่สมเด็จฯ ทรงสันนิษฐาน ซึ่งไม่เคยปรากฎชื่อบางหลวงในเอกสาร
ฉบับใดๆ ในสมัยอยุธยาเลย หากน่าจะเป็ นชื่ อที่ เรี ยกกันมาตัง้ แต่ในสมัยธนบุรี ตามที่ ปรากฏ
คําอธิบายในหนังสือจดหมายหตุ The Bangkok Recorder ว่า
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บางกอกใหญ่นั้นพิเคราะห์ดเู ถิด. ฝั่ งป้อมแลบ้ านหมอปรัดเลท้ ายเมืองธนบุรีนั้น
ดอน, เพราะเปนตลิ่งเดิม, ฝั่ งข้ างกะดีจีนเข้ าไปนั้นลุ่ม, เพราะปนเนื ้อแม่นํ ้า. เปนดัง่ นี ้เข้ าไป
จนพ้ นวัดสังกระจายไป. ร่องนํ ้าก็เปลี่ยนไปปิ ดฝั่ งนํ ้าโน้ น, ตั้งแต่บางยี่เรื อเข้ าไปลุม่ กลับมาอยู่
ฝั่ งหนึง่ , ตรงบางยี่เรื อค่าม
อย่างหนึ่งให้ สงั เกตด้ วยวัด, วัดเรี ยงไปตามข้ างดอน, แต่ปากคลองไปจนถึงวัดสัง
กระจาย. ก็ฝั่งข้ างกะดีจีนไม่มีวดั , เพราะเปนแม่นํ ้า. วัดไปมีฝั่งแม่นํ ้าเก่าคือวัดดอกไม้ , วัดใหญ่
, วัดน้ อย, บางไส้ ไก่, วัดเหล่านี ้อยู่ฝั่งแม่นํ ้าโบราณ, กลายเปนวัดกลางสวนไปเสียแล้ ว. ไปถึง
บางยี่เรื อจึ่งมีวดั ริ มคลองเปนฝั่ งนํ ้าเก่า, ก็แนวฝั่ งข้ างวัดสังกระจายต่อไป, มีวดั ดีดวด, วัดเจ้ า
16

14, 237-238.

สมเด็จฯ กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ และ สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาส์ นสมเด็จ เล่ ม
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มูล, อยู่ในฝั่ งแม่นํ ้าเก่า เดี๋ยวนี ้กลายเปนวัดกลางสวนไปเสียแล้ ว, คลองที่ด่านตั้งอยู่เดี๋ยวนี ้นั้น
เป็ นคลองเดิมโบราณ. คลองนั้นแลชื่อว่าคลองบางหลวงแท้ . ก็ลําบางกอกใหญ่นั้นแต่เดิม, ก็
ใหญ่โตเท่ากับคลองบางกอกน้ อย, แต่เพราะตั้งอยูใ่ กล้ เมืองธนบุรี, คนสร้ างเย่าสร้ างเรื อนลงมา
มาก ปั กถมที่ทางออกมา, ก็ ทําให้ แคบไป. ราษฎรเห็นว่าเล็กกว่าลําบางกอกน้ อย, ไม่ควร
เรี ย กว่า บางกอกใหญ่ , เห็ น ว่า เท่า กับลํ า บางหลวงเสีย แล้ ว , ก็ เ รี ย กว่า คลองบางหลวงเสี ย
ทีเดียว. แต่ผ้ รู ้ ูเปนอันมากไม่ว่าอย่างนั้น, ว่าที่เรี ยกว่าคลองบางหลวงนั้น, เรี ยกเมื่อแผ่นดินเจ้ า
ตาก, เพราะเจ้ าตากไปตั้งวังอยูท่ ี่วงั กรมหลวงวงศาเดี๋ยวนี ้, ก็เรี ยกว่าวังหลวง, ก็ในคลองนั้นเจ้ า
ตากให้ ไปไล่บ้านราษฎรเปนอันมากเอาเปนที่หลวง, ประทานขุนนางและเจ้ านายในแผ่นดิน
นั้น . แลคนจะเดิ น เรื อ ทางนั้น ก็ ต้ อ งรวัง ตัว ต่า งๆ, คนจึ่ ง เรี ย กว่ า คลองหลวงบางหลวงไป,
เพราะเปนคลองริ มวังหลวง. เหมือนกับจีนแต้ จิ๋วในแผ่นดินนั้นคนเรี ยกว่าจีนหลวง, เพราะเปน
เมืองเดียวฤาพวกเดียวกันกับเจ้ าตาก. แต่ในกระบวนราชการแล้ วเคยบาดหมางเพดทูลว่า
บางกอกใหญ่เสมออยู่, ไม่ใช้ บางหลวงเลย ใช้ ว่าคลองบางหลวงตั้งแต่ด่านเลี ้ยวเข้ าไปข้ างวัด
ปากนํ ้า, นอกนั้นออกมายังคงเปนบางกอกใหญ่...17
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จากข้ างต้ น น่าเชื่อว่าบางกอกควรเป็ นชื่อตําบลหรื อบางๆ หนึ่งที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณแม่นํา้
เจ้ าพระยาสายเดิม (คลองบางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่) เช่นเดียวกับการปรากฎชื่อบางอื่นๆ เช่น
บางระมาด บางเชือกหนัง บางจาก บางนางนอง ฯลฯ นักวิชาการบางท่านให้ ความเห็นว่า ย่าน
บางกอก ที่ปัจจุบนั อยูส่ องฝั่ งคลองบางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่18 ใน “พระสมณศาสตร์ ” มีข้อความ
ตอนหนึ่งว่า “เมือง (ธนบุรี) นันแหละ
้
เรี ยกว่า เมืองบางกอก เพราะสร้ างขึ ้นระหว่างคลองบางกอก
ทังสอง
้
โดยชื่อแห่งเมืองไรเล่า แม้ ราชธานีของไทยบัดนี ้ (คือรัตนโกสินทรฯ) ชาวต่างประเทศมี
อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็ นต้ น ก็ยงั เรี ยกกันอยู่อย่างนันแหละ”
้
หลักฐานดังกล่าวจึงสนับสนุนข้ อ
สันนิษฐานข้ างต้ นได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากนัน้ คําว่า “บางกอก” มีนกั วิชาการสันนิษฐานไว้ ถึงที่มาไว้ 2 ประการด้ วยกัน
คือ มาจากคําว่าบางมะกอก เนื่องจากบริ เวณนี ้เป็ นพื ้นที่ที่มีต้นมะกอกอยู่เป็ นจํานวนมาก ดังชื่อ
เดิมของวัดอรุณราชวราราม ที่มีชื่อว่า วัดบางมะกอก หรื อวัดมะกอก แต่เปลี่ยนเป็ นวัดแจ้ งในสมัย
ธนบุรี ศาสตราจารย์ขจร สุขพาณิชสันนิษฐานตามสภาพทางภูมิศาสตร์ วา่ น่าจะมาจากคําว่า บาง
17

สํานักราชเลขาธิการ, หนังสือจดหมายเหตุ The Bangkok Recorder เล่ ม 1 จุลศักราช 1206-1207
(กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง, 2537), 67-69.
18
อาณัติ อนันตภาค, บางบ้ านบางเมือง, 33-34.
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เกาะ ซึง่ ลํานํ ้าที่คดโค้ งคล้ ายเกือกม้ ามีลกั ษณะคล้ ายเกาะ และตรงกับคําว่า I.de Bankok (I.คง
หมายถึง Ile ที่แปลว่า เกาะ) ตามแผนที่ของเดอ ลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส นอกจากนี ้ในเอกสาร
สมัยรัชกาลที่ 1 บางฉบับก็เขียนถึงบางกอกเป็ นบางกอะ19 และตรงกับชื่อบางเกาะในจดหมายเหตุ
ของคุณหญิงจัน (ท้ าวเทพสตรี เมืองถลาง) ที่เขียนถึงกัปตันฟรานซิส ไลท์ ผู้ว่าราชการเกาะปี นังใน
พ.ศ.233020 ในแผนที่ที่ชาวต่างประเทศได้ ทําขึ ้นในสมัยอยุธยาได้ ปรากฎชื่อเมืองบางกอกโดย
สะกดแตกต่างกัน เช่น Bangkok, Bancoc, Bancok, Banckok, Bankock, Bancocg,
Bancock21
บางกอกเป็ นชื่อที่ใช้ เรี ยกเมืองด่ านภาษีหรื อขนอนบางกอก (Canen Bangkok)
ซึ่งปรากฏชื่อนี เ้ ป็ นครั ง้ แรกในปี 2160-2161 และเป็ นชื่อที่ชาวตะวันตกใช้ เรี ยกตัง้ แต่ ใน
ช่ วงเวลานี เ้ ป็ นต้ นไป ชื่อ บางกอก ปรากฎครัง้ แรกในบันทึกพ่อค้ าชาวฮอลันดาที่ เดินทางมา
ค้ าขายกับอยุธยาในระหว่างปี พ.ศ. 2160-2161 ซึง่ เป็ นบันทึกต่างชาติที่เก่าแก่ที่สดุ ตรงกับรัชกาล
ที่ของพระเจ้ าทรงธรรม (พ.ศ.2153-2181) ซึ่งเป็ นช่วงเวลาภายหลังการขุดคลองลัด และมีแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาสายใหม่เกิดขึ ้นแล้ ว ในบันทึกนี ้ได้ บรรยายถึงการเดินทางโดยเรื อเพื่อเข้ าไปยังกรุ งศรี
อยุธยา และได้ บรรยายว่าแม่นํ ้าเจ้ าพระยาเป็ นประเภทแม่นํ ้าที่ดีที่สดุ ในย่านอินดีส เพราะให้ เรื อที่
มีระวางหนักเข้ าไปได้ และจอดได้ โดยสะดวก จากปากนํ ้าเข้ าไป 5 ไมล์เป็ นที่ตงของเมื
ั้
องล้ อมรอบ
ด้ วยกําแพงมีชื่อว่าบางกอก ณ ที่นี ้เป็ นที่ตงของด่
ั้
านภาษี แห่งแรก เรี ยกว่าขนอนบางกอก (Canen
22
Bangkok) ในประเด็นนี ้จะเห็นได้ ว่า บางกอกในความเข้ าใจของชาวต่างประเทศ จะเป็ นชื่อเมือง
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ขจร สุขพาณิช, “เอกสารในรัชสมัยพระนารายณ์มหาราช,” อนุสรณ์ แด่ โชติ สุวรรณชิน (พระนคร: โรง
พิมพ์บรรหาร, 2509), 56.
20
ขจร สุขพาณิช, บางเกาะ-เกาะรั ตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยเขษม, พิมพ์แจกเป็ นมิตรพลีเนื่อง
ในโอกาสทําบุญอายุครบ 60 ปี 9 มิถนุ ายน 2523, 2516), 21-22. อ้ างถึงใน ฉัตราภรณ์ พิรุณรัตน์, “พัฒนาการของ
บางกอกฝั่ งตะวันตก พ.ศ.2325-2369”, 6.
21
ส่วนคําว่า Bangkok ที่ใช้ สะกดชื่อเมืองบางกอก กรุงรัตนโกสินทร์ หรื อที่ใช้ เรี ยกกรุงเทพมหานครอย่าง
ภาษาอังกฤษในปั จจุบนั ขจร สุขพานิชให้ ความเห็นว่า ปกติเป็ นคําที่ฝ่ายสังฆราชผู้ใหญ่ในคริ สต์ศาสตนาที่กรุงศรี อยุธยา
เขียนถึงบางกอก ทุกครัง้ ที่ทา่ นเขียนรายงานไปยังสํานักงานใหญ่ที่กรุงปารี สและได้ ใช้ เรื่ อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 ทรงพระอักษรไปถึงพวกฝรั่งก็ทรงสะกดคํานี ้ว่า Bangkok ตามที่
พระสังฆราชฝรั่งเศสใช้ ตลอดมา จนกลายเป็ นมาตรฐานในปั จจุบนั ดู ขจร สุขพาณิช, บางเกาะ-เกาะรั ตนโกสินทร์ , 2122.
22
กรมศิลปากร, บันทึกเรื่ องสัมพันธไมตรี ระหว่ างประเทศสยามกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17
เล่ ม 1 (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2512), 105-106.
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อันเป็ นที่ตงของด่
ั้
านภาษี ซึง่ ไม่ใช่เฉพาะเป็ นบางๆ หนึ่งตามริ มคลองบางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่
เท่านัน้
บรรดาชาวต่างชาติที่ ได้ บันทึกเรื่ องราวต่างๆ ทัง้ เป็ นตัว อักษรและแผนที่ ที่เ กี่ ยวกับ
บางกอกตังแต่
้ ในรัชกาลพระเจ้ าทรงธรรมเป็ นต้ นมานัน้ ได้ สะกดชื่อเมืองบางกอกเป็ นคําที่แตกต่าง
กันออกไป เป็ น Bangkok, Bancoc, Bancok, Banckok, Bankoc, Bangok, Bancocq,
Bancock และในบรรดาแผนที่ตา่ งชาติทงหมด
ั้
ต่างกําหนดให้ เมืองบางกอกอยูบ่ ริเวณ ณ ตําแหน่ง
เดียวกับเมืองธนบุรี
ซึง่ หากพิจารณาหลักฐานที่ผ่านมาทังหมดน่
้
าเชื่อว่า บางกอก เป็ นเมืองที่เป็ นด่านภาษี
แห่งแรกและควรจะเป็ นเมืองเดียวกับเมืองธนบุรี หากเมืองบางกอกเป็ นชื่อที่ตา่ งชาติใช้ เรี ยก แต่ชื่อ
ธนบุรีเป็ นชื่อที่ใช้ ในทางราชการที่คนไทยเรี ยก อย่างไรก็ตาม น่าแปลกว่าเมืองธนบุรีเป็ นหัวเมืองที่
เป็ นด่านภาษี มาตังแต่
้ สมัยพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ.2091-2111) เป็ นอย่างน้ อย แต่กลับไม่เคย
ปรากฏชื่อเมืองธนบุรีในเอกสารต่างชาติเลย ในประเด็นนี ้หนังสือจดหมายเหตุ The Bangkok
Recorder ให้ เหตุผลว่า
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เมื องหนึ่งมี ชื่อสองอย่างสามอย่าง, ฤาวัดหนึ่งมีชื่อสองอย่างสามอย่าง, ตามคํา
หลวงแลคําราษฎร, แลคําเก่าคําใหม่, เมืองที่เปนเมืองหลวงเมืองไทยบัดนี ้, แต่เดิมเปนหัวเมือง
ชื่ อ ธนบุ รี , เปน ภาษาวั ง สกฤฎ. เขี ย นตามครู ที่ เ ขาแปลงสัง สกฤฎเปนหนั ง สื อ โรมดั่ง นี .้
Dhonapuri. จะเขียนอย่างเสียงไทยอ่านไม่ได้ . แต่คํานี ้ใช้ ในหนังสือราชการ, แต่คําตลาดเรี ยก
เมืองบางกอกทั้งนั้น, ก็คนต่างประเทศเดี๋ยวนี ้ก็เอาคําไพร่ คนทั้งบ้ านทั้งเมืองไปเรี ยกบางกอก,
มาบางกอก, อยูบ่ างกอก, ตามคําคนเปงอันมากพูดกัน. ก็ไม่มีใครว่าไรเพราะเป็ นคําไทยแท้ . แต่
ที่จริ งนั้นควรเป็ นบางกอกอยู,่ แต่ปากคลองบางกอกใหญ่ขึ ้น, ปากคลองบางกอกน้ อยลงมา...

จากที่กล่าวมาทังหมดสรุ
้
ปได้ ว่า ธนบุรีเป็ นเมืองที่เป็ นด่ านภาษีมาตัง้ แต่ สมัยพระ
เจ้ าจักรพรรดิ์มาเป็ นอย่ างน้ อย และเป็ นคําที่ใช้ ในทางราชการไทย ส่ วนบางกอกเป็ นคําที่
เกิดขึน้ ในภายหลังการขุดคลองลัดแล้ ว เป็ นคําที่ชาวต่ างชาติในเรี ยกเมืองธนบุรีมาตัง้ แต่
ในปี พ.ศ.2161-2161 (รั ชสมัยพระเจ้ าทรงธรรม) เป็ นอย่ างน้ อย และในความเข้ าใจของ
ฝรั่ ง คือ บางกอกเป็ นคําที่ใช้ เรี ยกเมืองธนบุรี ซึ่งคําว่ าบางกอกน่ าจะเป็ นคําท้ องถิ่นและ
ฝรั่ งเรี ย กตามคํา ท้ อ งถิ่น นั น้ ๆ และหากเป็ นไปตามประเด็น หลั ก ฐานในข้ อที่ 1 ทํา ให้
สันนิษฐานได้ ว่า บางกอกควรเป็ นบางหนึ่งในเมืองธนบุรี เป็ นบางที่อยู่ริมคลองบางกอก
น้ อย-บางกอกใหญ่ ซึ่งเป็ นเพียงพืน้ ที่หนึ่งในธนบุรีเท่ านัน้ แต่ ฝรั่ งเข้ าใจว่ าบางกอกเป็ น

54
เมืองธนบุรี ซึง่ เป็ นเมืองใหญ่มีอาณาเขตครอบคลุมพื ้นที่ตามที่ปรากฎตามเอกสารประวัติศาสตร์
คือ มีย่านบางยี่ขนั อยู่ทางทิศเหนือ เป็ นสวนผลไม้ ติดต่อไปจนถึงเขตเมืองนนทบุรี ทิศตะวันออกมี
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาขนานไปตามพื ้นที่ ทิศตะวันตกเป็ นย่านบางระมาด ตลิง่ ชัน ส่วนทางด้ านใต้ พบว่า
มีย่านบางขุนเที ยนเป็ นย่านที่ ไกลที่ สุด ต่อมาในรั ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ า
นภาลัย แนวเขตนี ้กินไปถึงบางบอน เมื่อพระองค์โปรดให้ ครอบครัวข่าที่กบฎให้ อพยพมาอยู่ที่ย่าน
บางบอน23
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3. ธนบุรี ในช่ วงเวลาต่ างๆ จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
ในที่นี ้ ได้ แบ่งการอธิ บายพัฒนาการของเมืองธนบุรีออกเป็ น 5 ช่วงเวลา จากกระแส
การณ์สําคัญๆ ที่เกิดขึ ้นในแต่ละช่วงเวลานันๆ
้ ซึง่ การแบ่งการอธิบายเมืองธนบุรีในแต่ละช่วงเวลา
นี ้ได้ ปรับมาจากการแบ่งการอธิบายพัฒนาการของเมืองบางกอกของสุนิสา มัน่ คง ที่มีมาก่อน ซึ่ง
ได้ แบ่งพัฒนาการของเมืองบางกอกออกเป็ น 3 ช่วงเวลา คือ ระยะแรก เมืองธนบุรีก่อนการขุด
คลองลัดบางกอก ระยะที่สอง เมืองธนบุรีภายหลังการขุดคลองลัดบางกอก และระยะที่สาม เมือง
ธนบุรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 24
การแบ่งพัฒนาการของเมืองธนบุรีออกเป็ นช่วงเวลานี ้เป็ นการรวบรวมองค์ความรู้เท่าที่
มีในแต่ละสมัย ได้ แก่ 1) ช่วงก่อนการขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (ก่อน พ.ศ.
2077)) 2) ช่วงหลังการขุดคลองลัดบางกอกถึงก่อนสมัยพระนารายณ์มหาราช (หลังสมัยพระไชย
ราชา - ก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - 2198) 3) ในสมัยพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรี
อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) 4) ในสมัยสมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325) 5)
ในช่วงต้ นกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325 - 2394)
3.1 ธนบุรี ก่ อนการขุดคลองลัดบางกอก (ก่ อนสมัยพระไชยราชา (ก่ อน พ.ศ.
2077))
เมื องธนบุรี ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเกิ ดขึน้ ตัง้ แต่เมื่ อใด สันนิษฐานว่าเป็ นชุมชน
้ ่บริ เวณคลอง
เกษตรกรรมที่อยู่ตามริ มนํ ้ามาแต่เดิม ตํานานเมืองธนบุรีระบุว่า เมืองธนบุรีเดิมตังอยู

23

ฉัตราภรณ์ พิรุณรัตน์, “พัฒนาการของบางกอกฝั่ งตะวันตก พ.ศ.2325-2369”, 3.
24
สุนิสา มัน่ คง, รายงานการขุดตรวจทางโบราณคดีคลองคูเมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้ านขมิน้ ),
(เอกสารอัดสําเนา, 2545), 20.
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บางกอกใหญ่ตรงวัดคูหาสวรรค์หรื อที่เรี ยกว่าวัดศาลาสี่หน้ า25 บริ เวณนันเป็
้ นพื ้นที่คดโค้ งของลํา
นํ ้า ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากการสะสมของดินตะกอนจากช่วงฤดูนํ ้าหลาก
พื น้ ที่ ที่ เ ป็ นเมื อ งธนบุรี เ ดิม ตามตํ า นานเมื อ งธนบุรี ก ล่า วถึ ง นัน้ คื อ พื น้ ที่ ฝั่ ง ตะวัน ตกของแม่นํ า้
เจ้ าพระยาสายเดิม ส่วนชื่อเมืองบางกอกพบครัง้ แรกในพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับวันวลิต ว่า
เป็ นเมื อ งที่ พ ระเจ้ า อู่ทองสร้ างขึน้ 26 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวถึงเมืองธนบุรีอีกครั ง้ ใน
พงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาราว พ.ศ.1976 ตรงกับสมัยเจ้ าสามพระยาว่า ทรงตังตํ
้ าแหน่ง “นายพระ
ขนอนทณบุรี” ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าธนบุรีในช่วงเวลานี ้มีฐานะเป็ นด่านขนอน หรื อ ด่านที่ตงเพื
ั ้ ่อเก็บ
ภาษี อากรเมื่อมีผ้ ูนําสินค้ าผ่านเข้ าไปในเขต ซึ่งภาษี อากรที่เก็บได้ ถือเป็ นรายได้ หนึ่งของกรุ งศรี
อยุธยา
ั ้ ่นฐานในพื ้นที่เมืองธนบุรี ปรากฏอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้นในโครง
ภาพของชุมชนที่ตงถิ
กําสรวลสมุทร เมื่อผู้แต่งล่องเรื อขทิงทองมาจากกรุ งศรี อยุธยาเรื่ อยมาตามแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสาย
เดิมจนออกท้ องทะเลแล้ ววกไปชลบุรี ในระหว่างทางก็ได้ บรรยายสภาพ ลักษณะของพื ้นที่ที่ตนได้
้ เมืองบางกอก
เดินทางผ่านและพบเห็น27 และได้ พรรณนาสภาพสวนผลไม้ ไว้ หลากหลายชนิดตังแต่
ถึงเมืองนนทบุรี เช่น กล้ วย อ้ อย ผักนาง มะม่วง ขนุน ซึง่ มีเป็ นจํานวนมากมายเรี ยงรายไปทัว่ ดัง
บทกวีที่ว่า “มุ่งเห็นเดี ยรดาษสร้อย แสนสวน” ในโครงกําสรวลสมุทรนี ้ปรากฏชื่อบางสําคัญๆ อัน
เป็ นที่ตงชุ
ั ้ มชนเก่าแก่ของกรุ งเทพมหานคร 8 แห่งตามที่เรื อขทิงทองแล่นผ่าน ได้ แก่ บาง 3 แห่ง
ตังอยู
้ ่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาฝั่ งตะวันออก คือ บางเขน (ปั จจุบนั มีคลองบางเขนแยกออกจากแม่นํ ้า
เจ้ าพระยา ที่อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี อยู่ทาง
ตอนเหนือของคลองบางเขน ทางตอนใต้ ของคลองเป็ นเขตบางซื่อ กรุงเทพฯ คลองบางเขนนี ้ยังเป็ น
คลองที่ใช้ แบ่งเขตจังหวัดนนทบุรีและกรุ งเทพมหานคร และเขตจตุจกั รและเขตหลักสี่ด้วย) บาง
กรู ด (อยู่ทางตอนใต้ บางเขนลงมา) ฉมังราย (ปั จจุบันตัง้ อยู่ในแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
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ยิ ้ม ปั ณฑยางกูร, ประชุมหมายรั บสั่ง ภาคที่ 1 สมัยกรุ งธนบุรี ภาคผนวกที่ 2 ตํานานเมืองธนบุรี
(กรุงเทพ: คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี , 2523), 60-61.
26
วนาศรี สามรเสน, ผู้แปล, พงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับวันวลิต พ.ศ.2182 (กรุ งเทพฯ: ภาควิชา
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2523), 22.
27
และถึงแม้ กวีจะไม่ได้ แต่งโคลงนิราศเพื่อบรรยายสภาพของพื ้นที่เป็ นสําคัญ แต่หากศึกษาตําแหน่งของ
สถานที่ที่กวีเอ่ยถึงจะสามารถทราบถึงเส้ นทางโบราณที่ใช้ ในเดินทางสัญจรในอดีตได้ ดูเพิ่มเติมที่ พระวรเวทย์พิสิฐ์, คู่มือ
กําสรวลศรี ปราชญ์ . และ พ.ณ ประมวญมารค, กําสรวลศรี ปราชญ์ -นิราศนริ นทร์ : ศรี ปราชญ์ และกําสรวลศรี
ปราชญ์ .

56
กรุ งเทพมหานคร ฉมังรายชื่อนี ้เรี ยกกันภายหลังต่อมาว่าสมอราย มีวดั สมอรายตังอยู
้ ่ ปั จจุบนั คือ
วัดราชาธิวาส กวีพรรณนาว่าย่านนี ้เป็ นหลักแหล่งของชาวประมงแม่นํ ้า ใช้ อวนหาปลาในแม่นํ ้า)
บาง 4 แห่งตังอยู
้ ร่ ิมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาฝั่ งตะวันตก ได้ แก่28
บางพลู ปั จจุบนั อยูใ่ นแขวงบางยี่ขนั เขตบางพลัด มีคลองบางพลูอยูแ่ ถบบริเวณนัน้
๐ เยียมาพิเศษพี ้ บางพลู
ถนัดเหมือนพลูนางเสวย พี่ดิ ้น
เรี ยมรักษเมื่อไขดู กระเหนียก นางนา
รสรํ าเพยต้ องมลิ ้น ลัน่ ใจลานใจ ฯ
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บางระมาด ปั จจุบนั ตังอยู
้ ่ในแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน และยังมีคลองบางระมาด
้ กแหล่งเรี ยงราย
อยู่ กวีบรรยายย่านนี ้เป็ นเรื อกสวน มีกล้ วย อ้ อย และผักต่างๆ มีชาวสวนตังหลั
รวมทังมี
้ ตลาด (จรหลาด) ด้ วย
๐ กล้ วยอ้ อยเหลืออ่านอ้ าง ผักนาง
จรหลาดเล็กคนหนา ฝั่ งเฝ้า
เยียมาลุดลบาง ระมาด
ถนัดระมาดเต้ นเต้ า ไต่เฉนียน
บางฉนั ง ปั จจุบันเรี ยกเป็ น บางเชื อกหนัง อยู่ในคลองบางกอกน้ อยใต้ บางระมาด
ปั จจุบัน คือ แขวงบางเชื อกหนัง เขตตลิ่ง ชัน บางท่า นสัน นิ ษฐานว่าชุมชนโบราณแถบนี น้ ่า จะ
เกี่ยวข้ องอะไรบางอย่างกับหม้ อ ไม่ว่าจะเป็ นแหล่งผลิต ขาย ชุมชนตังอยู
้ ่ในทําเลที่เหมาะสม ติด
ริ มนํา้ สามารถใช้ เป็ นวัตถุดิบที่ใช้ ทําหม้ อได้ และอาจเกี่ยวข้ องกับเขมร หรื อมีชาวเขมรถูกกวาด
ต้ อนมาอาศัยอยู่ในบริ เวณนี ้ก็เป็ นได้ เนื่องจากคําว่า “ฉนัง” หรื อ “ชนัง” เป็ นภาษาเขมรแปลว่า
หม้ อ ดังนันบางฉนั
้
งแปลว่าบ้ านหม้ อ ย่านนี ้เป็ นย่านที่มีเรื อกสวนไร่นาหนาแน่น เพราะกวีพรรณนา

28

ดู มานิต วัลลิโภดม “ตามเรื อใบขทิงทอง” ใน พ.ณ ประมวญมารค, กําสรวลศรี ปราชญ์ -นิราศนริ นทร์
: ศรี ปราชญ์ และกําสรวลศรี ปราชญ์ .
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มาก่อนว่าสองฝั่ งแม่นํ ้าที่แล่นมานันเต็
้ มไปด้ วยสวนผลไม้ มีมะม่วง ขนุน มะปราง ฯลฯ สวนถัดๆ
ไปยังมีหมาก มะพร้ าว เต็มไปหมด พวกแม่ค้าชาวบ้ านต่างทําขนมแล้ วเอาผลหมากผลไม้ มาขาย
๐ มุง่ เห็นเดียรดาษสร้ อย แสนสวน
แมนม่วงขนุนไรเรี ยง รุ่นสร้ อย
กทึงทองลําดวนโดร รสอ่อน พี่แม่
ปรางประเหลแก้ มช้ อย ซาบฟั น ฯ
๐ เยียมาแล้ วไส้ หย่อน บางฉนัง
ฉนังบ่มาทันสาย แสบท้ อง
ขนมทิพย์พงารัง รจเรข มาแม่
ยินข่าวไขหม้ อน้ อง อิ่มเอง ฯ
๐ ด้ าวหันอเนกซื
้
้อ ขนมขาย
อรอ่อนเลวงคิด ค่าพร้ าว
หมากสุกชระลายปลง ปลิดใหม่
มือแม่ค้าล้ าวล้ าว แล่นชิงโซรมชิง ฯ
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บางจาก ตังอยู
้ ่ใต้ บางเชือกหนัง ปั จจุบนั คือ แขวงบางจาก เขตภาษี เจริ ญ ปั จจุบนั ยัง
ปรากฎคลองบางจากอยู่ ซึง่ อยูใ่ กล้ กบั คลองด่านและวัดคูหาสวรรค์ มีโคลงว่า
๐ มลักเห็นนํ ้าหน้ าไน่ นัยน์ตา พี่แม่
เรี ยมตากตนติงกาย น่าน้ อง
ลันลุงพี่แลมา บางจาก
เจียรจากตีอกร้ อง เรี ยกนางหานาง ฯ
และ 1 แห่งในคลองด่าน คือ
บางนางนอง ปั จจุบนั อยูใ่ นแขวงบางค้ อ เขตจอมทอง ในโคลงเขียนครํ่ าครวญว่า "นอง
ชลเนตร" เมื่อกวีลอ่ งเรื อตามแม่นํ ้า (เดิม) ถึงคลองบางกอกใหญ่ เลี ้ยวขวาเข้ าคลองด่าน (ตรงวัด
ปากนํ ้าภาษี เจริ ญ) มุ่งไปทางบางขุนเทียน ผ่านตําบลบ้ านแห่งหนึ่ง คือ บางนางนอง มีโคลงกล่าว
ว่า
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๐ เสียดายหน้ าช้ อยชื่น บัวทอง กูนา
ศรี เกษเกษรสาว ดอกไม้
มาดลบันลุนอง ชลเนตร
ชลเนตรชู้ช้อยไห้ ร่วงแรงโรยแรง ฯ
จากข้ างต้ น ทําให้ พอมองเห็นภาพชุมชนเก่าแก่ธนบุรีเท่าที่มีบนั ทึกเอาไว้ ว่าเป็ นชุมชน
เกษตรกรรม ยังชีพด้ วยการเพาะปลูก ทําสวน น่าสนใจว่าเหตุใดถึงไม่ปรากฏชื่อ “บางกอก” ทังๆ
้
ที่เรื อขทิงทองแล่นผ่านลํานํ า้ เจ้ าพระยาสายเดิม ในบริ เวณที่ควรจะเป็ นที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานของชุมชน
บางกอก ในประเด็นนี ้ผู้ศึกษาเห็นว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวน่าจะยังไม่มีชมุ ชนบางกอกหรื อไม่ก็ยงั
เป็ นย่านที่ที่ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั เท่าใดนัก เพราะหากมีชมุ ชนบางกอกอยูห่ รื อเป็ นที่ร้ ูจกั แล้ วในช่วงเวลานัน้
แล้ ว กวีควรจะกล่าวอ้ างถึงบางกอกบ้ างไม่มากก็น้อย ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ลํานํ ้าที่
เรื อขทิงทองแล่นผ่านในความเข้ าใจของกวีในตอนนี ้ ไม่ได้ มีชื่อว่าคลองบางกอกน้ อย-บางกอก
ใหญ่ หรื ออีกนัยคือ ชื่อ บางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่ ยังไม่ได้ เกิดขึ ้นในช่วงเวลานี ้นัน่ เอง อย่างไรก็
ตาม ภาพที่มองเห็นได้ จากโครงกําสรวลสมุทร คือ เรื อขทิงทองแล่นออกจากกรุ งศรี อยุธยาโดยใช้
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมแล้ วแล่นออกไปทางคลองด่าน (ผ่านบางนางนอง) ซึ่งคลองด่านนี ้เป็ น
แม่นํ ้าสายสําคัญมาแต่โบราณที่เชื่อมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมไปรวมกับคลองมหาชัยชลมารค
ไหลลงสู่แม่นํ ้าท่าจีนที่เมืองสาครบุรี (สมุทรสาคร) และสามารถใช้ เส้ นทางนี ้เดินทางต่อไปยัง
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ได้ โดยผ่านคลองสุนขั หอนเข้ าสูแ่ ม่นํ ้าแม่กลอง หรื อแยก
จากคลองมหาชัยที่สมุทรสาครไปตามแม่นํ ้าท่าจีนก็จะสามารถไปได้ ถึงเมืองสุพรรณบุรีได้ เส้ นทาง
เหล่านี ้เป็ นเส้ นทางเชื่อมต่อเมืองโบราณต่างๆ มาตังแต่
้ โบราณ น่าสนใจว่ายังปรากฎชื่อบางอื่นๆ
ในพื ้นที่ธนบุรีและในพื ้นที่ริมแม่นํ ้าตามที่กล่าวมาข้ างต้ น นอกเหนือจากชื่อบางที่ปรากฎในโครง
กําสรวลสมุทร หรื อกล่าวได้ วา่ ยังมีบางอื่นๆ ในพื ้นที่ธนบุรีและตามริ มนํ ้าอื่นๆ อีกเป็ นจํานวนมาก
ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ.2034-2072) เป็ นต้ นไป จนก่อนขุดคลอง
ลัดบางกอก เป็ นเวลาประมาณ 30 ปี ถึงแม้ จะไม่มีหลักฐานใดที่กล่าวถึงเมืองธนบุรีโดยตรง แต่
ช่วงเวลานี ้เอง มีชาวโปรตุเกสซึง่ เป็ นชาวยุโรปชาติแรกเข้ ามาติดต่อปฎิสมั พันธ์ รวมทังส่
้ งราชทูต
เข้ ามาสร้ างสนธิสญ
ั ญาพระราชไมตรี และการค้ าขายกับกรุงศรี อยุธยา โตเม ปิ เรส ชาวโปรตุเกสได้
บันทึกในจดหมายเหตุการเดินทางในช่วงนัน้ ว่า การเดินทางค้ าขายในกรุ งศรี อยุธยาต้ องเดิน
ทางผ่านหัวเมืองทางตอนใต้ ก่อนเข้ าถึงแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ดังความว่า
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เรื่ องนี ้ เราจะต้ องกล่าวถึงก่อนที่เราจะพูดถึงเคดะห์ เพื่อว่าจะเป็ นไปตามลําดับ
เริ่ มต้ นจากปะหัง และตรังกานู กลับตัน สายบุรี ปั ตตานี นครศรี ธรรมราช (Lugor) Martara
Callnansey Bamoha Cotinuo เพชรบุรี Pamgoray เมืองท่าเหล่านี ้อยู่ภายใต้ การปกครอง
ของเจ้ าเมืองในแผ่นดินสยามและเจ้ าเมืองบางคนเป็ นกษัตริ ย์ เจ้ าเมืองเหล่านี ้มีเรื อสําเภา
ทุกคน เรื อสําเภาเหล่านี ้ไม่เป็ นของพระเจ้ ากรุงสยาม แต่เป็ นของพ่อค้ าและเจ้ าเมืองเหล่านั้น
เมื่อผ่านเมืองท่าเหล่านี ้ไปแล้ ว ก็เป็ นแม่นํ ้าอยุธยา (แม่นํ ้าเจ้ าพระยา) ซึ่งเรื อเดินทางไปถึง
กรุ ง ศรี อ ยุธ ยา เป็ นแม่ นํ า้ ที่ เ รื อ เล็ก และสํ า เภาเดิน ทางผ่า นไปได้ ทั้ง กว้ า งและมี ทิ ว ทัศ น์
สวยงามด้ วย29
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สนทึกชาวต่างชาตินี ้ไม่ปรากฏชื่อเมืองธนบุรี หรือ เมืองบางกอก ซึง่ เป็ น
น่าแปลกว่าในบั

ชื่อที่ชาวต่างชาตินิยมเรี ยกแต่อย่างใด เท่ากับว่าเมืองธนบุรีในช่ วงเวลานีย้ ังไม่ มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ใดที่นํามายืนยันบทบาทหน้ าที่ท่ ีชัดเจนในการเป็ นเมืองท่ า เมืองหน้ าด่ าน
หรื อหัวเมืองสําคัญในการตรวจตราเรื อสินค้ าที่เข้ าออกในช่ วงเวลานี ้ ถึงแม้ จะปรากฎชื่อ
“นายพระขนอนทณบุ รี” ในพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาก็ตาม ซึ่งน่าจะเป็ นเพียงชุมชนด่าน
ขนอนที่ ตัง้ ไว้ เ พื่ อ เก็ บ ภาษี อ ากร หรื อ กล่า วได้ อี ก นัย หนึ่ง ว่ า ธนบุรี ใ นช่ ว งเวลานี ย้ ัง ไม่ป รากฎ
หลักฐานใดที่แสดงความเป็ นหัวเมืองของกรุ งศรี อยุธยา อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลานี ้ สมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 2 ทรงเล็งเห็นความสําคัญของพื ้นที่แถบลุม่ แม่นํ ้าเจ้ าพระยาตอนล่าง ดังที่โปรดให้ ขดุ
ซ่อ มคลองสํ า โรงและคลองทับ นาง (ตัง้ อยู่ฝั่ ง ตะวัน ออกของแม่นํ า้ เจ้ า พระยา บริ เ วณจัง หวัด
สมุทรปราการในปั จจุบนั )
3.2 ธนบุรี ช่ วงขุดคลองลัดบางกอกถึงก่ อนสมัยพระนารายณ์ (หลังสมัยพระ
ไชยราชา - ก่ อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - 2198))
พระไชยราชาโปรดให้ ขุดคลองลัดบางกอกขึน้ ภายหลังการเข้ ามาของโปรตุเกส
ประมาณ 30 ปี เท่ากับในช่วงเวลานี ้พระมหากษัตริ ย์ทรงเห็นความสําคัญของพื ้นที่บริ เวณนี ้ และ
เนื่องจากเส้ นทางนํ ้าที่คดเคี ้ยวทําให้ การเดินทางเสียเวลานาน การขุดคลองลัดจึงเท่ากับเป็ นการร่น
ระยะเวลาและลดเวลาเดินทางด้ วย นานวันเข้ านํ ้าเซาะบริเวณตลิง่ สองฝั่ งคลองลัดให้ กว้ างขึ ้น ส่วน
ลํานํ ้าเดิมได้ แคบและตื ้นเขินจนกลายเป็ นคลองบางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่ ภายหลังจากขุดคลอง
29

โตเม ปิ เรศ. “จดหมายเหตุการณ์ เดินทางของโตเม ปิ เรส ตอนที่เกี่ยวกับสยาม” แปลโดย พัฒนพงศ์
ประคัลภ์พงศ์ ใน ข้ อมูลประวัติศาสตร์ ไทยสมัยอยุธยาจากเอกสารไทยและต่ างประเทศ (นครปฐม: ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), 3.
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ลัดประมาณ18 ปี ในรัชสมัยของพระมหาจักรพรรดิ์ (พ.ศ.2091-2111) ได้ โปรดให้ ขุดคลองลัดที่
บางกรวย ถึงแม้ จะไม่เกี่ยวกับเมืองธนบุรีแต่ก็แสดงให้ เห็นว่าพระองค์ทรงเห็นความสําคัญของ
แม่นํ ้าเจ้ าพระยา ลํานํ ้าที่เป็ นเส้ นทางการเดินทางอันเป็ นหัวใจหลักของกรุ งศรี อยุธยา ในรัชสมัย
เดียวกันนี ้เอง ยังปรากฎหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเมืองธนบุรีเป็ นจํานวนมากกว่าในรัชสมัยใด
ที่ผ่านมา ในกฎหมายตราสามดวงปรากฏชื่อในทําเนียบหัวเมืองว่า “เมืองทณบุรีศรี มหาสมุทร” มี
ฐานะเป็ น 1 ใน 11 หัวเมืองชันใน
้ ได้ แก่ วิเศษไชยชาญ อินทบุรี พรหมบุรี สรรคบุรี นนทบุรี ธนบุรี
นครไชยศรี สระบุรี นครนายก และปราจีนบุรี30 ในพระไอยการเก่าตําแหน่งนาหัวเมืองระบุถึงชื่อ
เจ้ าเมืองว่า “ออกพระธนบุรีศรี มหาสมุท เมืองธน นา ๓๐๐๐ ขึ ้นประแดงอินปั ญญาซ้ าย”31 รวมไป
ถึงกฎหมายพระไอยการอาชญาหลวง ซึ่งเป็ นกฎหมายที่ตราขึ ้นในสมัยพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ.
2091-2111) มีกฎหมายบทหนึง่ กล่าวถึงเมืองธนบุรี ดังนี ้
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มาตราหนึ่ ง นายพระขนอนทณบุ รี ขนอนนํ า้ ขนอนบก แห่ ง ใดใดใน
พระนครศรี อยุธยา แลจะเก็บจังกอบในสําเภานาวาเรื อน้ อยใหญ่ก็ดี หนบกหนเกียนหนทาง
อันจะเข้ าถึงขนอนใน ท่านให้ นบั สิง่ ของจนถึงสิบ ถ้ าถึงสิบไซ้ ทา่ นจึง่ ให้ เอาจังกอบนั้นหนึ่ง ถ้ า
หมีถึงสิบไซ้ ท่านมิให้ เอาจังกอบนั้นเลย ถ้ าผู้ใดเกบเอาท่านให้ ไหมเอาหนึ่งเป็ นสอง และให้ ตี
ด้ วยไม้ หวาย ๑๕ ที

ในรัชสมัยของพระเจ้ าทรงธรรม (พ.ศ.2153-2181) พระองค์โปรดให้ ขุดคลองลัดเกร็ ด
ใหญ่ที่สามโคก และในรัชกาลนี ้หรื อภายหลังจากรัชกาลของพระมหาจักรพรรดิ์ราว 66 ปี บันทึก
ต่างๆ ได้ กล่าวถึงเมืองธนบุรีอีกครัง้ หนึง่ กล่าวคือ
ในปี พ.ศ.2160-2161 บันทึกของชาวฮอลันดาที่เข้ ามาติดต่อกับกรุ งศรี อยุธยาที่เก่าที่สดุ
เท่าที่สอบค้ นได้ ที่กล่าวถึงเมืองบางกอก คือ บันทึกเรื่ องสัมพันธไมตรี ระหว่างประเทศไทยกับนานา
ประเทศในศตวรรษที่ 17 (The Records of Relation Between Siam and Foreign Countries in
17th Century) กล่าวว่าแม่นํ ้าเจ้ าพระยาจัดเป็ นแม่นํ ้าที่ดีที่สดุ ในย่านอินเดส ซึง่ สามารถให้ เรื อที่มี
ระวางหนักและกินนํ ้าลึกเข้ าออกได้ โดยสะดวก โดยมีบางกอกเป็ นเมืองมีกําแพงล้ อมรอบเป็ น
ที่ตัง้ ของด่ านภาษีแห่ งแรกที่เรี ยกว่ าขนอนบางกอก (Canen Bangkok) ซึง่ เรื อทุกลําจะต้ อง
30
31

2546), 343.

กรมศิลปกร, กฎหมายตราสามดวง เล่ ม 5, 11.
“พระไอยการตําแหน่งนาหัวเมือง ฉบับอยุธยา” ใน ศรี ชไมยาจารย์ (กรุงเทพฯ : เฟื่ องฟ้ าการพิมพ์,
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หยุดเพื่อตรวจและจ่ายอากรแผ่นดินก่อนเข้ าสูก่ รุ งศรี อยุธยา และเพื่อแจ้ งให้ ทราบว่าจะเข้ ามาเพื่อ
จุดประสงค์อนั ใด บรรทุกสินค้ าจากไหน มีใครมาบ้ างและมีสินค้ าอะไรก่อนที่เรื อจะล่วงลํ ้าเข้ าไป
และเมื่อเดินทางกลับต้ องตรวจอีกครัง้ ที่บ้านตะนาว และเรื อที่ จะออกไปนัน้ ต้ องใช้ “ตรา” หรื อ
เอกสารใช้ แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งจะต้ องนําไปแสดงที่ด่านภาษี บางกอกเพื่อจ่ายอากรแผ่นดิน
สําหรับเรื อและสินค้ า หากไม่ปฏิบตั ติ ามจะถูกยึดเรื อทันที ด่านศุลกากรที่เรี ยกว่าบ้ านตะนาวนันอยู
้ ่
้ ้ความดังกล่าวสอดคล้ องกับกฎหมายตราสามดวงที่ว่า
เหนือขึ ้นไปจากบางกอก 1 ไมล์32 ทังนี
ขนอนทณบุรี (บางกอก) ทําหน้ าที่คอยตรวจตราเรื อที่สญ
ั จรเข้ าออกอยุธยาทางทะเล33ความตอน
หนึง่ กล่าวถึงชาวญี่ปนต้
ุ่ องอพยพไปจากเมืองพริบพรี (เพชรบุรี) ไปยังเมืองบางกอกในสมัยพระเจ้ า
ทรงธรรม ในปี พ.ศ.215734 และกล่าวถึงพ่อค้ าต่างๆ ที่ได้ มีโอกาสแวะพักที่เมืองบางกอก เจ้ าเมือง
ให้ การต้ อนรับอย่างสมเกียรติ และได้ เข้ าพักที่เรื อนรับรองเมืองบางกอกที่เป็ นตึกใหญ่สามชัน้ 35
ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สดุ สําหรับการเดินทางสูส่ ยามคือ ในเดือนมิถนุ ายนหรื อกรกฎาคม และ
เดือนกันยายนก็เดินทางกลับซึ่งเป็ นเวลาพอดีกับฤดูนํ ้าลด เพราะในเดือนสิงหาคมและกันยายน
เป็ นฤดูนํ ้าไหลเชี่ยว หลังจากนี ้แล้ วเรื อจะไม่สามารถแล่นออกไปได้ หรื อถ้ าจะออกไปจะต้ องเสีย
ค่าใช้ จ่ายมาก36
โยส เชาเต็น (Joost Schouten) ผู้จดั การบริ ษัทการค้ าของฮอลันดา บันทึกในปี พ.ศ.
2161 ว่าเมืองบางกอกเป็ นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งมาตังแต่
้ ในรัชกาลของพระเจ้ าทรงธรรมแล้ ว ซึ่ง
สยามเป็ นประเทศที่มีชื่อเสียง และมีหัวเมืองต่างๆ เช่น สวรรคโลก พิษณุโลก สัชนาลัย ลําปาง
กําแพงเพชร นครสวรรค์ ตะนาวศรี นครศรี ธรรมราช เพชรบุรี ราชบุรี มะริ ด รวมถึงเมืองบางกอก
ด้ วย37
นอกจากนัน้ ในปี พ.ศ.2108 พระยาละแวกยกทัพเข้ ามาดูลาดเลา ได้ “จับเอาคนทัว่
จังหวัดเมืองธนบุรีได้ มาก” เมืองจึงร้ างคนไป ช่วงสงครามในรัชกาลของพระมหาธรรมราชาเมื่อ
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กรมศิลปากร, บันทึกเรื่ องสัมพันธไมตรี ระหว่ างประเทศสยามกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17
เล่ ม 1, 105-106.
33
กรมศิลปากร, กฎหมายตราสามดวง เล่ ม 4, 49.
34
กรมศิลปากร, บันทึกเรื่ องสัมพันธไมตรี ระหว่ างประเทศสยามกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17
เล่ ม 1, 7.
35
เรื่ องเดียวกัน, 34-35.
36
เรื่ องเดียวกัน, 106-107.
37
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 76 จดหมายเหตุของ โยส เชาเต็น พ่ อค้ าชาวฮอลันดาในสมัยพระเจ้ า
ทรงธรรมและพระเจ้ าปราสาททอง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2504), 1.
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กวาดต้ อนเทครัวอพยพชาวเมืองเหนือลงมายังกรุ งศรี อยุธยา อาจมีกลุ่มคนที่ส่งมาตังบ้
้ านเรื อนที่
ธนบุรี ทํ าให้ เมืองกลับมามีผ้ ูคนคับคัง่ อีกครั ง้ นอกจากชุมชนชาวพุทธ ยังมีชุมชนชาวมุสลิม ที่
เรี ยกว่า “แขกแพ” มาตังบ้
้ านเรื อนริมนํ ้ามาตังแต่
้ สมัยพระเจ้ าทรงธรรม มีชาวจีนทําการค้ า มีตลาด
นํ ้าทังที
้ ่ปากคลองบางกอกน้ อยและบางกอกใหญ่ และในสมุดข่อยของชุมชนชาวมุสลิมมัสยิดต้ น
สนตอนหนึ่งมีใจความว่า “...เจี่ยมลูกพ่อเดช มันถูกเกณฑ์ไปเป็ นทหารของพระเจ้ าทรงธรรมที่กรุ ง
ศรี อยุธยา อุตส่าห์ส่งผ้ านุ่งตาหมากรุก มาให้ พ่อของมันถึงคลองบางกอกใหญ่จนได้ ...“38 แสดงให้
เห็นถึงการมีชมุ ชนมุสลิมอยูแ่ ล้ วในบางกอกในช่วงรัชสมัยพระเจ้ าทรงธรรม (พ.ศ.2163-2171)
ในหนังสือแบบเรี ยนภูมิศาสตร์ ประเทศสยามของกรมตํารา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ
พิมพ์ครัง้ แรก พ.ศ.2468 ได้ กล่าวถึงเรื่ องที่ตงของเมื
ั้
องธนบุรี ความตอนหนึง่ ว่า
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เมื อ งธนบุรี เ ดิ ม ตั้ง อยู่ใ นบริ เ วณคลองบางกอกใหญ่ ตรงวัด คูห าสวรรค์ ห รื อ ที่
เรี ยกว่าวัดศาลาสี่หน้ า เมื่อรัชกาลสมเด็จพระชัยราชาธิราชสมัยกรุ งศรี อยุธยา โปรดให้ ขดุ
คลองลัดแม่นํา้ เจ้ าพระยาตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้ อยเดี๋ยวนี ้ มาถึงปากคลองบางกอก
ใหญ่ที่ตรงวัดอรุ ณราชวราราม คลองนั้นนานมากลายเป็ นแม่นํ ้าเจ้ าพระยา จึงย้ ายเมือง
ธนบุรีมาตั้งป้อมปราการขึ ้นที่ตรงวัดอรุณราชวราราม39

จากหลั กฐานข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่ า ภายหลังจากการขุ ดคลองลัดแล้ ว เมือง
ธนบุรีหรื อเมืองบางกอก อย่ างน้ อยที่สุดในรั ชกาลพระเจ้ าทรงธรรม (พ.ศ.2060-2061 ปี ที่
ได้ บันทึกไว้ ) เป็ นเมืองสําคัญที่มีบทบาทหน้ าที่ชัดเจนในการเป็ นเมืองหน้ าด่ านคอยตรวจ
ตราสินค้ าและเรื อผ่ านเข้ าออก รวมทัง้ คอยเรี ยกเก็บภาษีอากร รวมทัง้ เป็ นเมืองท่ า เป็ น
สถานรั บรองและที่พักชั่วคราวของพ่ อค้ าและแขกชาวต่ างประเทศ ซึ่งเป็ นเมืองที่ประกอบ
ไปด้ วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการพาณิชย์ และกิจการงานการตกลงทางการค้ าระหว่ าง
ประเทศ และประกอบด้ ว ยผู้ คนเข้ า มาตัง้ ถิ่น ฐานหลายชาติศ าสนา หากเป็ นไปตามข้ อ
สันนิษฐานตามหนังสือแบบเรี ยนภูมิศาสตร์ ประเทศสยามของกรมตํารา กระทรวงศึกษาธิการแล้ ว
ศูนย์กลางของชุมชนเมืองเดิมคงจะย้ ายมาจากวัดศาลาสี่หน้ า (วัดคูหาสวรรค์) มาตังที
้ ่ปากคลอง
38

คณะกรรมการจัดงานเสวนา "มุสลิมมัสยิดต้ นสนกับบรรพชนสามยุคสมัย," ใน มุสลิมมัสยิดต้ นสนกับ
บรรพชนสามยุคสมัย : ประวัตชิ าวมัสยิดต้ นสน บทวิเคราะห์ ความเป็ นมา 400 ปี เคียงคู่เอกราชไทย (กรุงเทพฯ:
หจก.จิรรัชการพิมพ์, 2544), 167.
39
ยิ ้ม ปั ณฑยางกูร, ประชุมหมายรั บสั่ง ภาคที่ 1 สมัยกรุ งธนบุรี ภาคผนวกที่ 2 ตํานานเมืองธนบุรี,
60-61.
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บางกอกใหญ่ ทําให้ พื ้นที่ตรงกลางระหว่างแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมและสายใหม่มีคนเข้ ามาตังถิ
้ ่น
ฐานมากขึ ้น (หรื อฝั่ งตะวันออกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม) รวมไปถึงสองฝั่ งของลํานํ ้า
3.3 ธนบุ รี สมั ย พระนารายณ์ ถึง การเสี ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาครั ้ง ที่ 2 (พ.ศ.2199 2310)
เรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในเมืองธนบุรีหรื อเมืองบางกอกปรากฎเป็ นจํานวนมากใน
บันทึกของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาในรัชกาลของพระนารายณ์ (พ.ศ.2199-2231) และช่วงต้ น
รัชกาลของพระเพทราชา (พ.ศ.2231-2246) ดังปรากฎในบันทึกต่างๆ ดังนี ้
บาทหลวง เดอ ชัวซีย์40 เป็ นผู้ช่วยทูตชาวฝรั่งเศส บันทึกเรื่ องเมืองบางกอกในปี พ.ศ.
2228 ไว้ หลายตอนด้ วยกั น และบั น ทึ ก ว่ า เมื อ งบางกอกเป็ นหั ว เมื อ งสํ า คัญ เมื อ งหนึ่ ง ใน
ราชอาณาจักรสยาม มีเจ้ าเมืองปกครอง เจ้ าเมืองในสมัยนี ้เป็ นชาวมุสลิม จวนเจ้ าเมืองตกแต่ง
อย่างหรูหรา41 หากราชทูต เชอวาเลีย เดอ โชมอง ราชทูตฝรั่งเศสคนแรกที่เข้ ามายังสยามในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ์ บนั ทึกไว้ ว่าเจ้ าเมืองบางกอกเป็ นแขกชาติตุรกี เกิ ดที่ เมืองบูโอซ42 หากใน
เอกสารต่างชาติหลายฉบับก็ได้ กล่าวถึงเจ้ าเมืองบางกอกเช่นเดียวกัน เช่น เจ้ าเมืองบางกอกที่ชื่อ
เซเลบี (CHELEBI) เป็ นชาวเตอร์ ก หรื อ เปอร์ เ ซี ย มาจาก “หรุ่ ม ” (RUM)43 นับ ถื อ ศาสนาพระ
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บาทหลวง เดอ ชัวซีย์ เป็ นผู้ช่วยทูตมาในคณะของเชอวาลิเอร์ เดอ โชมองต์ (Chevalier de Chaumont)
ซึง่ เป็ นราชทูตของพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 พระเจ้ ากรุงฝรั่งเศส เชิญพระราชสาสน์มายังสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ออกเรื อ
จากท่าเมืองเบรสต์เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2227 ถึงสันดอนปากนํ ้าเจ้ าพระยาเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2228 อยู่ใน
ประเทศสยามไปจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2228 ได้ บนั ทึกหนังสือ Journal du voyage de Siam หรื อ จดหมายเหตุ
รายวัน การเดินทางไปสูส่ ยามประเทศ
41
เดอ ซัวซีย์, จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ.1685 และ 1686 ฉบับ
สมบูรณ์ , แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, (กรุงเทพฯ: ก้ าวหน้ าการพิมพ์, 2516), 551.
42
กรมศิลปากร, “จดหมายเหตุราชทูตฝรั่ งเศสในแผ่นดิ นสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช,” ประชุ ม
พงศาวดาร เล่ ม 29 ภาค 48 (พระนคร : องค์การค้ าคุรุสภา, 2511), 184.
43
ชาวมุสลิมเชื ้อสายเตอร์ กที่อาจมาจากเปอร์ เซียหรื อหมายถึงเติร์กในอาณาจักรออตโตมัน ซึ่งในอดีตถือ
ว่าอาณาจักรไบแซนไทน์ที่มีกรุ งคอนสแตนตโนเบิลเป็ นศูนย์กลางนัน้ เป็ นเสมือน “โรมันตะวันออก” และเมื่อชาวเมือง
เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม จึงเปลี่ยนเป็ นอาณาจักรซัลบุค และเปลี่ยนมาเป็ นอาณาจักรออตโตมันในปี พ.ศ.1823
โดยมีกรุ งอิสตันบูลเป็ นศูนย์กลาง ปรากฏในเอกสารของสยามว่ายังคงมีการเรี ยกดินแดนในอาณาจักรออตโตมันว่าหรุ่ ม
ที่มาจากคําว่าโรม ซึ่งหมายถึง “โรมันตะวันออก” ตามที่เข้ าใจของคนทัว่ ไป ซึง่ เป็ นซื่อเรี ยกของดินแดนนี ้ ดู O’Kane, J,
The ship of Sulaiman, (London: Routledge&Kegan Paul, 1972), 50-51 อ้ างถึงใน อาดิศร์ อิดรี สร รักษมณี,
“แนวคิดที่เกี่ยวกับสถาปั ตยกรรมมัสยิด” (วิทยานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 108.
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มะหะหมัด44 ในเอกสารประวัติของเจ้ าพระยาอภัยราชา (มรว.ลพ) และเจ้ าพระยาบดินทรเดชา
(มรว.อรุ ณ) พิมพ์ที่โรงพิมพ์ ประเภท ริ มวัดราชบพิธ ถนนเฟื่ องนคร กรุ งเทพฯ เมื่อพ.ศ.2456 ใน
รัชกาลที่ 6 มีตอนหนึง่ กล่าวว่าพระยาราชวังสันเสนี (มะหะหมุด) ได้ สร้ างสุเหร่ากุฎีใหญ่ (วัดแขกสุ
หนี่) ที่หลังเมืองธนบุรีศรี มหาสมุทร์ (ริ มวัดหงสาราม ในคลองบางกอกใหญ่) เมื่อจุลศักราช 1050
ปี มะโรง สัมฤทธิศก (พ.ศ.2231) เรื่ องราวดังกล่าวยังปรากฏเป็ นเรื่ องเล่าของตํานานเจ้ าแม่วดั ดุสิต
และในสมุดพิมพ์อกั ษรภาษาฝรั่งเศสชื่อละโว้ ผู้แต่งคือบาดหลวงดิปอง 45เหตุที่เจ้ าเมืองบางกอก
เป็ นแขกนันน่
้ าจะสอดคล้ องกับนโยบายของสมเด็จพระนารายณ์ ที่ทรงสนับสนุนให้ พวกแขกมัวร์
เป็ นผู้ทําการค้ าและสร้ างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ แก่พระองค์46 ซึง่ ในเวลาเดียวกันนี ้ เมืองสําคัญ
อื่นๆ ในเส้ นทางการค้ านี ้ เช่น มะริ ด ตะนาวศรี กุยบุรี สุพรรณบุรี ล้ วนมีเจ้ าเมืองเป็ นแขกเช่นกัน47
บาทหลวง เดอ ชัวซีย์ ยังบันทึกอีกว่า มีขนุ นางผู้ใหญ่ 2 นาย นายหนึง่ เป็ นชาวโปรตุเกส
มารับตําแหน่งผู้บญ
ั ชาทหารของบางกอกและมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือเจ้ าเมือง ที่บางกอกมี
ป้อมปื นอยู่สองฝั่ งแม่นํ ้าอยู่ในสภาพดี48 มีบ้านพักรับรอง บ้ านเรื อนชุมชนริ มนํ ้าทํารัว้ ไม้ ไผ่ทําเป็ น
ซุ้ม ประดับ ด้ ว ยกิ่ ง ไม้ ใ บเขี ย ว อัน เป็ นเกี ยรติที่ ร าษฎรทํ า ถวายพระเจ้ า แผ่น ดิน 49 เขตของเมื อ ง
บางกอกสิ ้นสุดเมืองเข้ าสู่เมืองตลาดขวัญ (Teland-couan) บริ เวณป้อมแก้ ว (Hale de cristal)
และป้อมทับทิม (Hale de rubis) ซึง่ เป็ นป้อมไม้ ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณฝั่ งตะวันตกและตะวันออกของแม่นํ ้า
้
ชัวซีย์ได้ เปรี ยบเทียบบางกอกเป็ นเสมือนกุญแจ
เจ้ าพระยาตามลําดับ50 นอกจากนันบาทหลวงเดอ
ของราชอาณาจักรทางด้ านทะเลใต้ มีป้อมปื นอย่างดีสองป้อม มี เรื อกสวนและผลไม้ เช่น พลู
มะพร้ าว ทุเรี ยน กล้ วย ส้ ม ฯลฯ51
บาทหลวงตาชาร์ ด บันทึกสภาพของในปี พ.ศ.2228-2229 ไว้ วา่
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44

กวีย์ ตาชาร์ ด, จดหมายเหตุการณ์ เดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ ด, แปลโดย สันต์
โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2519), 10-23.
45
มณี โยธาสมุทร, “ธนบุรีกบั มุสลิม” ใน มุสลิมมัสยิดต้ นสนกับบรรพชนสามยุคสมัย : ประวัติชาว
มัสยิดต้ นสน บทวิเคราะห์ ความเป็ นมา 400 ปี เคียงคู่เอกราชไทย, 107-108.
46
นิธิ เอียวศรี วงศ์, การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2527), 68.
47
ฉัตราภรณ์ พิรุณรัตน์, “พัฒนาการของบางกอกฝั่ งตะวันตก พ.ศ.2325-2369”, 13.
48
เดอ ซัวซีย์, จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสู่ประเทศสยาม ในปี ค.ศ.1685 และ 1686 ฉบับ
สมบูรณ์ , 324, 329, 348.
49
เรื่ องเดียวกัน, 347.
50
เรื่ องเดียวกัน, 350.
51
เรื่ องเดียวกัน, 552.

65
เดือนกันยายนที่เราไปถึงนั้น แม่นํา้ ของสยามท่วมฝั่ งและนองไปในท้ องทุ่งนา
โดยเหตุที่พื ้นดินในบริ เวณนั้นจนกระทัง่ เหนือกรุ งศรี อยุธยาขึ ้นไปในระยะทางเดินเท้ า 1 วัน
มีความตํ่ามาก นํ ้าจึงท่วมอยู่นานเป็ นเวลาตั้งครึ่ งปี ฝนซึ่งตกลงมาติดต่อกันเป็ นเวลาหลาย
เดือนนั้น ทําให้ นํ ้าในแม่นํ ้าล้ นฝั่ งและท่วมเข้ าไปในแผ่นดิน เหตุนี ้เองจึงทําให้ ผืนดินมีโอชะ
อุดมสมบูรณ์นกั มิฉะนั้นแล้ วข้ าวซึ่งขึ ้นงอกแต่ในนํ ้าเท่านั้นและมีอยู่เต็มท้ องทุ่งทัว่ ทุกแห่งก็
ไม่ได้ ผลดังที่เป็ นอยู่ อันใช้ เป็ นอาหารหลักของชาวสยามและอาณาจักรใกล้ เคียง อนึ่งการที่
นํ ้าท่วมนี ้ยังเป็ นความสะดวกต่อการที่จะไปไหนมาไหนด้ วยเรื อได้ ทวั่ ทุกหนทุกแห่ง .. เราพบ
ลิงเป็ นอันมากตามายฝั่ งนํ ้า มันยืนอยูต่ ามต้ นไม้ แต่อะไรก็ไม่น่าดูเท่านกยางขาวเป็ นจํานวน
มากที่จบั อยู่ตามต้ นไม้ นกตามท้ องไร่ ท้องนานั้นมีขนงดงามมาก มีสีต่างๆ กัน บ้ างก็เหลือง
บ้ างก็แดง บ้ างก็เป็ นสีฟ้า สีเขียว จํานวนมากมาย ไม่มีเลยที่ว่าเมื่อเดินทางไปสักหนึ่งลิเออ
แล้ วจะไม่พบวัดเข้ าสักแห่ง.. ตั้งแต่บางกอกไปจนถึงสยาม เราพบหมู่บ้านเป็ นอันมากเกือบ
ทัว่ ไปทั้งสองฟากแม่นํ ้า หมู่บ้านเหล่านี ้ประกอบด้ วยกระท่อมเป็ นเรื อนยกพื ้นสูงเนื่องจากนํ ้า
ท่วม สร้ างขึ ้นด้ วยไม้ ไผ่ ใกล้ ๆ กับหมู่บ้านนั้นมี (Bazar) หรื อตลาดลอยนํ ้า52
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สําหรับชุนชนเมืองแต่เดิมเป็ นเพียงชุมชนชาวสวน ลา ลูแบร์ 53 บันทึกเอาไว้ ในปี พ.ศ.
2231 ว่า “สวนผลไม้ ที่บางกอกนันมี
้ อาณาบริเวณยาวไปตามชายฝั่ งแม่นํ ้าโดยทวนไปสูเ่ มืองสยาม
ถึง 4 ลี ้ จนกระทัง่ จรดตลาดขวัญ (Talacoan) ทําให้ เมืองหลวงแห่งนี ้มีความอุดมสมบูรณ์ ไปด้ วย
ผลาหารซึง่ คนพื ้นเมืองชอบบริ โภคกันนักหนา ข้ าพเจ้ าหมายถึงผลไม้ นานาชนิดเป็ นอันมาก”54 คน
ชาวสยามไม่ค่อยนิยมปลูกบ้ านเรื อนตามชายฝั่ งทะเลมากนัก แต่นิยมอาศัยอยู่ตามชายนํ ้าที่ขึ ้น
ล่องสะดวกแก่การค้ าทางทะเล55
แผนผังเมืองบางกอก (A Map of Bancock) ในจดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักร
สยาม ฉบับแปลเป็ นภาษาไทยโดย สันต์ ท.โกมลบุตร ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2 ปี พ.ศ.2548 (ภาพซ้ าย)
52

กวีย์ ตาชาร์ ด, จดหมายเหตุการณ์ เดินทางสู่ประเทศสยาม, แปลโดย สันต์ โกมลบุตร (กรุ งเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2517), 23.
53
มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ (Simon de La Laloubère) ราชทูตผู้มีอํานาจเต็มของพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14
กษัตริ ย์ของฝรั่งเศสเข้ ามาทูลพระราชสาสน์เจริ ญสัมพันธไมตรี ครัง้ ที่ 2 ในปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ.
2230
54
ซิมอน เดอ ลา ลู แบร์ , จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร
(นนทบุรี: ศรี ปัญญา, 2548), 28.
55
เรื่ องเดียวกัน, 27.

66
และแผนผังเมืองบางกอก (Plan de Bancok) ในจดหมายเหตุลา ลูแบร์ ฉบับภาษาฝรั่งเศส พิมพ์
โดยอาบราฮัม โวล์ฟกัง (Abraham Wolfgang) ที่อมั สเตอร์ ดมั เนเธอร์ แลนด์ ในปี พ.ศ.2234 ตรง
กับสมัยพระเพทราชา (ภาพขวา) แผนผังฉบับทังสองนี
้
้ทําให้ มองเห็นภาพของเมืองธนบุรีหรื อเมือง
บางกอกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่าเป็ นเมืองที่มีอาณาบริ เวณรอบมีป้อมปราการสอง
ฝั่ งริ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา โดยมีฝั่งตะวันตกมีป้อมบริ เวณหัวมุมด้ านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมือง
เป็ นป้ อมที่ ติ ด กับ กํ า แพง คื อ ป้ อมบางกอกฝั่ ง ตะวัน ตก และป้ อมที่ อ ยู่บ ริ เ วณหัว มุม ด้ า นทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ โดยฝั่ งตะวันออกปรากฎป้อมที่เป็ นลักษณะอาคารเดี่ยว คือ ป้อมบางกอกฝั่ ง
ตะวันออก บริ เวณเส้ นทางนํ ้าแสดงลูกศรเส้ นทางนํ ้าไปยังทิศใต้ คือ เส้ นทางลงจากเมืองบางกอก
ไปยังปากแม่นํ ้าเจ้ าพระยา

(ก)

(ข)

แผนที่ที่ 8 (ก) แผนผังเมืองบางกอกฉบับภาษาอังกฤษ (ข) ฉบับภาษาฝรั่งเศส
ที่มา : ซิมอน เดอ ลา ลู แบร์ , จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต์ ท.
โกมลบุตร (นนทบุรี: ศรี ปัญญา, 2548), 29.
ที่มา : ธวัชชัย ตังศิ
้ ริวาณิช, กรุ งศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549),104.

67
นิโกลาส แชร์ แวส ยืนยันความสําคัญของเมืองบางกอกในปี พ.ศ.2231 ไว้ วา่
บางกอก (Bankoc) เป็ นสถานที่อนั มีความสําคัญที่สดุ แห่งราชอาณาจักรสยาม
อย่างปราศจากข้ อสงสัย เพราะว่าในบรรดาเมืองท่าด้ วยกันแล้ ว ก็เป็ นแห่งเดียวเท่านั้นที่จะ
พอป้องกันข้ าศึกได้ ผังเมืองนั้นมีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้ าง มีอาณาบริ เวณไม่เกินครึ่ งลี ้ มี
กําแพงกั้นเฉพาะทางด้ านช้ ายแม่นํา้ ใหญ่ ซึ่งไหลผ่านตัวเมืองด้ านทิศตะวันออกกับทิศใต้
เหนือจากปากอ่าวขึ ้นมาประมาณ 12 ลี ้ ตรงแหลมที่แม่นํ ้าแบ่งสายทางแยกนั้นมีพื ้นที่เป็ น
รู ปจันทร์ ครึ่ งซี ก เป็ นทํ าเลพอป้องกันได้ มี ป้อมอยู่เ พี ยงแห่งเดี ยว มี ปืนใหญ่ หล่อ อยู่ 24
กระบอก ใช้ การได้ ดี ตรงฝั่ งฟากแม่นํ ้าตรงกันข้ ามมีป้อมเล็กๆ อีกป้อมหนึง่ ซึง่ ไม่น่าจะทําการ
ป้องกันได้ แข็งแรงนัก แม้ จะมีปืนใหญ่ตั้ง 30 กระบอกก็ตาม ..นายช่างที่เชวอลิเอร์ เดล โช
มองต์ ได้ ทลู เกล้ าฯ ถวายต่อพระเจ้ าแผ่นดินนั้น จะได้ ลงมือเสริ มสร้ างป้อมในเร็ วๆ นี ้ โดยที่
เป็ นผู้ชํานาญงานจึงอาจจะดัดแปลงพื ้นที่ให้ ได้ ป้อมที่ถกู แบบพอจะป้องกันอริ ราชศัตรูได้ อยู่
ข้ าพเจ้ ากล่าวได้ วา่ บางกอกเป็ นกุญแจดอกสําคัญของพระราชอาณาจักรสยาม56

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ในพงศาวดารเรื่ องฝรั่งเศสเป็ นไมตรี กบั ไทย ครัง้ แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(Relations de la Franve et du Royaume de Siam de 1662 à 1703) แต่งโดยมองซิเออรลันเย
(Lanier) แสดงให้ เห็นว่าฝรั่งเศสเห็นความสําคัญของบางกอกมากเพียงใด ซึง่ ได้ ให้ ความเห็นว่า
หากได้ มีการสร้ างป้อมปราการอย่างดี ท่าเรื อ และโรงเก็บสินค้ าอย่างดีแล้ วจะมีประโยชน์ ยิ่งใน
้
ค้ าขายต่อฝรั่งเศส ซึง่ เป็ นหนึง่ ความคิดของฝรั่งเศสที่ต้องการสร้ างป้อมปราการใหญ่รวมทังอาจจะ
เข้ ายึดบางกอกเป็ นเมืองขึ ้นในเวลาต่อมา ดังความว่า
ทางฝ่ ายบริ ษัทฝรั่ งเศสก็ ร้ ู สึกดีว่า บางกอกนั้นเป็ นแห่งที่สําคัญอย่างไร เพราะ
บางกอกนี ้เป็ นทําเลท่ามกลางในระหว่างอ่าวสยาม ท่าเรื อต่างๆ ในพระราชอาณาเขตสยาม
และท่าเรื อในประเทศจีนด้ วย แต่เมืองมะริ ดนั้นบริ ษัทก็อยากได้ เหมือนกัน เพราะเป็ นทะเล
เหมาะสําหรับการค้ าขายในอ่าวเบงกอล ทั้งบางกอกและมะริ ด ถ้ าได้ สร้ างป้อมอย่างดีและมี
ทหารรักษาแข็งแรง มีท่าจอดเรื ออย่างมัน่ คง และสร้ างโรงเก็บของใหญ่ๆ ไว้ หลายหลัง ก็คง
จะทําให้ สนิ ค้ าทั้งปวงในฝ่ ายอินเดียและแหลมมลายูมารวมอยู่ในที่นี ้ได้ ทั้งหมด เมื่อบางกอก
56

นิโกลาส์ แชรแวส, ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและการเมืองแห่ งราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต์
ท. โกมลบุตร (พระนคร: ก้ าวหน้ า, 2506), 63.

68
และมะริ ดได้ จัดอย่างว่านี ้ได้ แล้ ว ก็เป็ นทางป้องกันมิให้ เรื อฮอลันดา อังกฤษและโปรตุเกส
มาสู้ในการค้ าขายได้ ตั้งแต่คอรอมันเดลตลอดไปถึงเมืองญี่ ปนที
ุ่ เดียว ในประเทศสยามมี
ท่าเรื อเป็ นทะเลเหมาะและมัน่ คงหลายแห่ง คือเมืองตะนาวศรี เมืองมะริ ด เมืองภูเก็ตอยู่ทาง
อ่ า วเบงกอล ตรงกั บ ที่ ตั้ง ค้ าขายของฝรั่ ง เศสที่ ฝั่ งคอรอมั น เดล เมื อ งสงขลา เมื อ ง
นครศรี ธรรมราช เมืองเพชรบุรี ก็อยู่ทางอ่าวสยาม และบางกอกซึง่ เท่ากับเป็ นลูกกุญแจของ
ประเทศสยามฝ่ ายใต้ ก็เป็ นทําเลอันสินค้ าทั้งปวงต้ องมารวมอยู่ทั้งสิ ้น เพราะเหตุว่าบางกอก
ตั้งอยูใ่ กล้ กบั ปากนํ ้าเจ้ าพระยา เป็ นเมืองซึง่ อาจแข่งกับบาตาเวียได้ 57
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ในพระราชพงศาวดารฝ่ ายไทย ของสมเด็จพระพนรัตน์ นนั ้ กล่าวถึงเหตุการณ์ ตอนนี ้
เพียงว่า “แลทรงพระกรุ ณาดํารัสให้ เจ้ าพระยาวิชาเยนทร์ เป็ นแม่กองก่อป้อม ณ เมืองพิษณุโลก,
แลเมืองธนบุรีนน,
ั ้ แล้ วเสร็จทังสองตํ
้
าบล”58
จากความสําคัญของเมืองบางกอกดังบันทึกต่างๆ ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น กล่าวได้ ว่าในรัช
สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) เป็ นช่วงเวลาที่มีการค้ าพาณิชย์และการ
ติดต่อกับต่างประเทศเป็ นอย่างมาก เมืองบางกอกในรั ชกาลนี จ้ ึงเป็ นชุมชนใหญ่ ที่สําคัญมาก
โดยเฉพาะภายหลังจากที่ ฮอลันดานํ ากองทัพเรื อมาปิ ดปากนํ า้ ในปี พ.ศ.2207 ความขัดแย้ งที่
เกิดขึ ้นนี ้ อาจเป็ นเหตุหนึ่งที่ทําให้ พระมหากษัตริ ย์ทรงตระหนักถึงความสําคัญของเมืองบางกอก
กุญแจแห่งพระราชอาณาจักรสยาม เมืองยุทธศาสตร์ ทางทะเล และเมืองท่าเพื่อการค้ าในระดับ
นานาชาติ59 ในรัชกาลนี ้เมืองบางกอกถูกพัฒนาอย่างเป็ นรูปธรรมโดยพระองค์โปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ าง
ป้อมปราการขึ ้น 2 แห่งที่เมืองบางกอกในปี พ.ศ.2228 ป้อมทังสองตั
้
งขนาบสองฝั
้
่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
ทังฝั
้ ่ งตะวันตกและตะวันออก เรี ยกรวมกันว่าป้อมบางกอก ป้อมเมืองธนบุรี หรื อป้อมวิไชยเยนทร์
ระหว่างป้อมทัง้ 2 ฝั่ งมีโซ่ใหญ่ขงึ ขวางกลางลําแม่นํ ้าเจ้ าพระยา เจ้ าพระยาวิไชยเยนทร์ เป็ นแม่กอง
อํานวยการก่อสร้ าง ผู้ออกแบบคือโวลังต์ (Vaulante) และมีเจ้ าพระยาวิไชยเยนทร์ และออกพระ

57

ลานิเอร์ , ประชุมพงศาวดารเล่ ม 16 (ภาคที่ 27) เรื่ อง ไทยกับฝรั่ งเศสเป็ นไมตรี กันครั ง้ แผ่ นดิน
สมเด็จพระนารายณ์ Relations de la France et du Reyaume de Siam de 1662 a 1703, แปลโดย อรุณ อมาตย
กุล (กรุงเทพฯ: องค์การค้ าคุรุสภา, 2507), 5, 294.
58
สมเด็จพระพนรัตน์, พระราชงพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับสมเด็จพระพนรั ตน์ วัดพระเชตุพน
(กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2514), 470-471.
59
ปรี ดี พิศภูมิวิถี, จากบางเจ้ าพระยาสู่ปารี ส, 142.

69
ศักดิ์สงคราม (เชวาลิเอร์ เดอ ฟอร์ บงั (Chevalier de Forbin))60 รัง้ ตําแหน่งเจ้ าเมืองบางกอก
ควบคุมการก่อสร้ าง โดยมีนายช่างเดอ ลามาร์ เป็ นนายช่างวิศวกร (Lamare) พร้ อมด้ วยกองทหาร
ที่มากับคณะทูตของมองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ (Simon de La Laloubère) อยู่ประจํารักษาป้อมที่
เมืองบางกอก ทังทหารไทยฝึ
้
กหัดราว 400 นาย ทหารโปรตุเกสราว 40 นาย และทหารฝรั่งเศส
จํานวนหนึ่งรวมประมาณ 1,000 นาย ป้อมที่สร้ างในคราวนี ้ยังไม่เสร็ จดีนกั ฟรองซัวส์ อองรี ตรู
แปง (Turpin) กล่ า วถึ ง ป้ อมนี ไ้ ว้ ว่ า “เมื อ งบางกอกนี เ้ ป็ นเมื อ งป้ อมที่ สํ า คัญ แห่ ง หนึ่ ง ในพระ
ราชอาณาจักรสยาม เชอวาลิเยร์ เดอ โชมองต์ เป็ นผู้จดั สร้ างป้อมให้ ในค.ศ.1685 แต่งานสร้ าง
ทังหมดนี
้
้กลายเป็ นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แก่ชาวสยาม เพราะเขาไม่ร้ ู จกั โจมตีป้อมและไม่ร้ ู จกั ป้องกัน
ป้อม”61
ในจดหมายเหตุฟอร์ บัง มี เนื อ้ หาเกี่ ยวกับการสร้ างป้อมบางกอก และมี เนื อ้ ความที่
แสดงว่าบางกอกเป็ นเมืองสํา คัญเปรี ยบเสมือนเป็ นกุญแจของพระราชอาณาจักรนี ้ และป้อม
ปราการที่จะเสริมสร้ างให้ สมบูรณ์ ดังความว่า
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ต่อไปไม่ช้าโปรดเกล้ าฯ ให้ วิชาเยนทร์ และฉันลงไปเมืองบางกอกเพื่อสร้ างป้อม
ปราการขึ ้นอีกป้อมหนึ่ง สําหรับมอบให้ ทหารฝรั่งเศสควบคุม ทหารฝรั่งเศสนั้นพระนารายณ์
มหาราชได้ ทรงขอให้ สง่ ออกมาพร้ อมกันกับคณะทูตไทยที่ได้ เดินทางออกไปกับ เซวาวิเอร์ เดอ
โชมองต์ เราได้ วาดรูปป้อมปราการมีหอรบเป็ นรูปห้ าเหลี่ยม โดยเหตุที่บางกอกเป็ นกุญแจของ
พระราชอาณาจักรนี ้ จึงมีทหารอยูส่ องกองๆ ละสี่สบิ คนควบคุมป้อมขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยม

ในปี พ.ศ.2230 ฝรั่งได้ ส่งกองกําลังทหารจํานวนหนึ่งนําโดยนายพลเดฟาร์ ช (Général
des Farges) สมเด็จพระนารายณ์ได้ สง่ กองกําลังนี ้มารักษาเมืองบางกอก และช่วยเสริมสร้ างป้อม
ปราการให้ มนั่ คงแข็งแรงยิ่งขึ ้น ป้อมปราการนี ้ถูกซ่อมเสริ มใหม่โดยชาวฝรั่งเศสในปี พ.ศ.2230 ดัง

60

เชวาลิเอร์ เดอ ฟอร์ บงั (Chevalier de Forbin) ชาวฝรั่งเศสที่เข้ ามากับคณะทูตที่พระเจ้ าหลุยส์ที่ 14
ทรงแต่งตังเข้
้ ามาเป็ นทูตเจริ ญสัมพันธไมตรี กบั สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็ นครัง้ แรก เมื่อ พ.ศ.2228 โดยมีเชวาลิเอร์
เดอ โชมองต์ (Chevalier de Chaumon) เป็ นราชทูต เมื่อคณะทูตได้ กลับไป ฟอร์ บงั ยังอยู่ในกรุงศรี อยุธยาเพื่อรับราชการ
ต่อ
61
ตรูแปง ฟรองซัว อองรี , ประวัตศิ าสตร์ แห่ งพระราชอาณาจักรสยาม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2539),
15-16.

70
ในสําเนาจดหมายของบาทหลวงตาชาร์ ด62ตอนหนึ่งที่กล่าวว่า เมืองบางกอกเป็ นเมืองปราการที่มี
ความสําคัญที่สดุ แห่งราชอาณาจักรเพราะเป็ นสถานที่ป้องกันการผ่านเข้ าไปในแม่นํ ้า กับป้อมปื น
อีกแห่งหนึ่งทางฝั่ งข้ างโน้ น ทัง้ สองแห่งมีปืนใหญ่เหล็กหล่อมากพอสมควร ป้อมเล็กสี่เหลี่ยมที่
บางกอก การก่อสร้ างไม่ส้ แู ข็งแรงเท่าไรนัก ม.เดอ ลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งท่านราชทูตทิ ้งไว้
ในประเทศสยาม ได้ รับพระบรมราชโองการให้ ดําเนินการเสริ มสร้ างให้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยและให้ เป็ น
ป้อมปราการที่ดีเยี่ยมด้ วย63 พื ้นที่ดินในป้อมนี ้เป็ นเลน เป็ นโคลนถูกแดด หน้ าดินก็แห้ งแข็งเหมือน
เป็ นดินแข็งไปทังหมด
้
ครัน้ ขุดลึกลงไป 6 ฟุตก็เป็ นเลนเป็ นตมไปหมด เมื่อเอาท่อนเหล็กยาตัง้ 2025 ฟุต ก็ไม่พบหน้ าดินแข็งเลย
ในระหว่า งสร้ างป้อม ได้ เ กิ ดกบฏมักกะสัน ขึน้ ฟอร์ บัง ได้ บัน ทึก เหตุการณ์ ตอนนี ไ้ ว้
ั ้ านเรื อนอยู่ย่านคลอง
ค่อนข้ างละเอียดว่า แขกมักกะสันคือกลุม่ แขกชาวมุสลิมราว 300 คน ที่ตงบ้
ตะเคียน ร่ วมกับเจ้ าเขมร เจ้ าจามและเจ้ าแขกมลายู แต่ถูกปราบปรามจนล่องเรื อผ่านไปทาง
บางกอก และถูกสกัดกันจากทหารยุ
้
โรปที่รักษาเมือง ในระหว่างนันแขกมั
้
กกะสันได้ เผาเรื อ เผาวัด
เผาโรงทหารและไล่ฆ่าพลเมืองโดยมีอาวุธเป็ นกริ ช ถึงแม้ ว่าทหารรักษาเมืองชาวยุโรปของฟอร์ บงั
จะมีจํานวนมากกว่าและใช้ ปืนเป็ นอาวุธ แต่เมื่อปราบปรามเสร็ จสิ ้นในคราวนันมี
้ ทหารรักษาเมือง
เสียชีวิตไป 366 คน แขกมักกะสันตายเพียง 17 คน ถูกฆ่าบนป้อม 6 คน ที่วดั 6 คน ที่สมรภูมิหน้ า
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บาทหลวงกวีย์ ตาชารด์ (le père jésuite Guy Tachard) เดินทางเข้ ามาในสยามถึง 3 ครัง้ ด้ วยกัน ครัง้
แรกในปี พ.ศ.2228 โดยเดิ น ทางมากั บ คณะทู ต ของพระเจ้ าหลุ ย ส์ ที่ 14 ซึ่ ง มี เ ชอวาลิ เ อร์ เดอ โชมองต์
(Chevalier de Chaumont) เป็ นราชทูต ครัน้ บาทหลวงตาชาร์ ดเดินทางกลับไปประเทศฝรั่งเศสแล้ วได้ นําบันทึกเรื่ องราว
ต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางและสิ่งที่ตนเองพบเห็นไปตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ.2229 ในชื่อเรื่ องว่า “Voyage de Siam des
Père Jesuites, envoyés par le roy aux Indes & à la Chine, Avee leurs observations astronomiques et leurs
remarques de physique de geographic d’hydrographic & d’histoire” การเดินทางครัง้ ที่ 2 มาพร้ อมกับมองซิเออร์
เดอ ลาลูแบร์ (Simon de La Laloubère) ราชทูตฝรั่งเศส และคณะทูตสยามซึง่ มีออกพระวิสตู รสุนทรเป็ นราชทูต ในปี
พ.ศ.2230-2231 เมื่ อ เดิ น ทางกลับ ฝรั่ ง เศสได้ นํ า บัน ทึก ครั ง้ ที่ 2 จัดพิ ม พ์ เ ผยแพร่ อี ก ครั ง้ หนึ่ง ในปี พ.ศ.2231 ในชื่ อ
“Second Voyage du Père Tachard” การเดินทางสู่กรุงสยามครัง้ ที่ 3 ได้ เข้ ามาในรัชกาลของพระเพทราชา บาทหลวง
ั เชิญพระราชสาสน์ของสมเด็จพระเพท
ตาชาร์ ดเป็ นผู้เฝ้าถวายพระราชสาสน์แก่พระเพทราชาในคราวนัน้ และเป็ นผู้อญ
ราชาไปถวายพระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 ด้ วยสําหรับการเดินทางเข้ ามาเป็ นครัง้ ที่ 3 ไม่ปรากฏว่าบาทหลวงตาชาร์ ด ได้ จดบันทึก
เรื่ องราวตีพิมพ์เผยแพร่ แต่ปรากฏหลักฐานในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 36 จดหมายเหตุโลเน ซึ่งเป็ นจดหมายเหตุของ
คณะบาทหลวง เล่าเรื่ องเหตุการณ์ต่างๆ ทางศาสนา การเมือง ดู กวีย์ ตาชาร์ ด, จดหมายเหตุการณ์ เดินทางครั ง้ ที่ 2
ของบาทหลวงตาชารด์ ค.ศ.1687-1688, แปลโดย สันต์ โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2519), ก-จ.
63
กวีย์ ตาชาร์ ด, จดหมายเหตุการณ์ เดินทางสู่ประเทศสยาม, แปลโดย สันต์ โกมลบุตร (กรุ งเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2539), 17-18.

71
ป้อม 5 คน ฟอร์ บงั ได้ บนั ทึกตอนหลังถึงแขกมักกะสันว่า เขาได้ ถามชาวโปรตุเกส เขาบอกว่าคน
เหล่านี ้มาจากเกาะเสลีเลสหรื อเกาะมักกะสัน เคร่งในศาสนามะหะหมัดและถือลางเชื่อคาถาอาคม
ที่พวกอหม่ามแจกจ่ายให้ มียนั ต์ผูกไว้ ที่แขน เพราะได้ รับคําสัง่ สอนว่าถ้ ามีไว้ ติดตัวก็ไม่มีใครทํา
อันตรายได้ 64
ในรัชกาลของพระเพทราชา (พ.ศ. 2231–2245) นโยบายด้ านความสัมพันธ์ ระหว่าง
ประเทศของสยามโดยเฉพาะกับชาติฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงไป พระองค์โปรดเกล้ าฯ แต่งตังออกญา
้
โกษาธิ บดี (ปาน) เป็ นหัวหน้ าในการผลักดันทหารฝรั่งเศสนําโดยนายพลเดฟาร์ จออกจากเมือง
บางกอกซึง่ ได้ ย้ายมาอยู่ที่ป้อมด้ านฝั่ งตะวันออก โดยนํากําลังทหารเข้ าล้ อมป้อมและสู้รบเมื่อวันที่
6 มิถนุ ายน พ.ศ.2231 ภายหลังเหตุการณ์ปะทะกัน ฝรั่งเศสและสยามได้ ตกลงเจรจาสงบศึก และ
ฝรั่งเศสยอมคืนป้อมให้ แก่สยาม โดยที่สยามยอมให้ ฝรั่งเศสทุกคนออกจากอาณาจักรและคืนเรื อ
กําปั่ นของฝรั่งเศส 2 ลํา เรื อของพระเจ้ ากรุงฝรั่งเศส 1 ลํา รวมทังได้
้ มอบเรื อซึง่ มีปืน 75 กระบอกให้
มองซิเออร์ เดฟาร์ ชเพื่อลําเลียงคนออกนอกราชอาณาจักรสยาม65 ต่อมาพระองค์โปรดเกล้ าฯ ให้ รือ้
ถอนป้อมฝั่ งตะวันออกออกบางส่วน เหลือแต่ฝั่งตะวันตก66 นายแพทย์แกมเฟอร์ บนั ทึกภาพเมือง
บางกอกภายหลังเกิดเหตุการณ์นี ้ในปี พ.ศ.2333 ไว้ ว่า “...ไม่ไกลออกไปเท่าใด เราแลเห็นรังดินปื น
ทิ ้งอยู่กับปื นใหญ่ทัง้ สองฟากแม่นํ ้า ตังขึ
้ ้นไว้ ตงแต่
ั ้ คราวเกิดเหตุย่งุ ยากกับฝรั่งเศสที่แล้ วมา...”67
และเมืองบางกอกมีสภาพเสียหายมาก หากเหนือเมืองมีผ้ คู นอาศัยหนาแน่นทังสองฝั
้
่ ง มีบ้านเรื อน
ตังอยู
้ เ่ ป็ นหมูบ่ ้ าน ต้ นมะม่วงเป็ นต้ นไม้ ที่พบได้ โดยทัว่ ไป68
ในปลายสมัยอยุธยา ในรัชกาลพระเจ้ าเสือ เมืองธนบุรีเกิดโจรผู้ร้ายชุกชุม จนต้ องออก
กฎหมายและบทลงโทษผู้รักษาเมืองผู้รัง้ กรมการที่ไม่ใส่ใจดูแล ในปี พ.ศ.2308 พม่ายกทัพโจมตี
เมืองบางกอก แม้ จะมีกองทหารของพระยารัตนาภิเบศร์ ที่เกณฑ์จากเมืองนครราชสีมา และความ
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ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 80 จดหมายเหตุฟอร์ บัง (พระนคร : กรมศิลปากร, 2509), 106-121.
กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 81 จดหมายเหตุเรื่ อง การจลาจลเมื่อปลายแผ่ นดิน
สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช, แปลโดย หลวงจินดาสหกิจ, (พิมพ์เป็ นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มรว.ทอง
เถา ทองแถม ณ เมรุวดั มกุฎกษัตริ ยาราม, 2510), 27-28.
66
อย่างไรก็ตามบุคคลสําคัญที่อยู่ในเหตุการณ์สงครามที่เมืองบางกอก คือ นายพลเดส์ฟาร์ จ ชาวฝรั่งเศส
ซึง่ ได้ ควบคุมการต่อสู้กบั ฝ่ ายไทยอย่างเหนียวแน่นได้ บนั ทึกเหตุการณ์ชาวงสุดท้ ายก่อนออกจากสยามไว้ คอ่ นข้ างละเอียด
ดู เดส์ฟาร์ จ, ชิงบัลลังก์ พระนารายณ์ , แปลโดย ปรี ดี พิศภูมิวืถี (กรุงเทพฯ: มติชน, 2552).
67
เอนเยลเบิร์ต แกมเฟอร์ , ไทยในจดหมายเหตุแกมเฟอร์ , แปลโดย อ. สายสุวรรณ (ธนบุรี: โรงพิมพ์
เจริ ญสิน, 2508), 13.
68
เรื่ องเดียวกัน, 24-28.
65

72
ช่วยเหลือของนายเรื อกํ าปั่ นอังกฤษ ในที่ สุดกองทหารก็ แตกหนี กลับไปกรุ งศรี อยุธยา กองเรื อ
ต่างชาติถกู พม่าโจมตีจนออกเรื อหนีไป พม่าเผาสวน ปล้ นบ้ านเรื อนและทําลายป้อม เมืองกลับมา
ร้ างอีกครัง้ หนึง่ และพม่าใช้ เป็ นที่กกั ขังเชลยในคราวนัน้ 69

แผนผังที่ 1 แผนผังของป้อมรูปดาว (Star Fort) ทังสองฝั
้
่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริเวณเมืองบางกอก
ที่มา : “แผนที่ป้อมกรุ งเทพฯ พ.ศ.2230.” แผนที่จากหอสมุดวชิรญาณ. ภ.002 หวญ. 4-2. หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ.

แผนผังที่ 2 แผนผังของป้อมฝั่ งตะวันตกที่คดิ จะสร้ าง
ที่มา : “แผนที่ป้อมกรุ งเทพฯ พ.ศ.2230.” แผนที่จากหอสมุดวชิรญาณ. ภ.002 หวญ. 4-2. หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ.
69

วิกลั ย์ พงศ์พนิตานนท์, “วังหลัง-ฝั่ งธน” (เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่ อง “วังหลัง : การ
ค้ นพบทางโบราณคดี 120 ปี ศิริราช” คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 9 เมษายน 2552), 2.

73

แผนผังที่ 3 แผนผังการรบระหว่างทหารสยามกับฝรั่งเศสในต้ นแผ่นดินพระเพทราชา
ที่มา : “แผนที่ป้อมเมืองธนบุรี ครัง้ รบฝรั่งเศสต้ นแผ่นดินสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ.2231 มองซิเออร์
วอลสันต์ เดสเวอร์ เกนส์ นายทหารช่างฝรั่งเศสที่รักษาป้อมคราวนันทํ
้ าไว้ .” หอสมุดวชิรญาณพิมพ์
จําหน่ายพ.ศ.2456. พิมพ์ที่กรมแผนที่ทหาร. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

แผนผังที่ 4 แผนผังการรบระหว่างทหารสยามกับฝรั่งเศสในต้ นแผ่นดินพระเพทราชา
ที่มา : ธวัชชัย ตังศิ
้ ริวาณิช, กรุ งศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 98.

74

แผนที่ที่ 9 แสดงที่ ตงเมื
ั ้ องบริ เวณสองฝั่ งแม่นํา้ (เจ้ าพระยา) ตังแต่
้ กรุ งศรี อยุธยาลงสู่ทะเล (A
MAPP of the Course of the River MENAM from SIAM to the SEA) ในรัชสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แผนที่นี ้วาดขึ ้นใหม่โดยชาวฝรั่งเศส Mons de La mar
Ingenie ตามต้ นฉบับเดิม แต่ย่อสัดส่วนและขนาดลงมาเพื่อถวายพระเจ้ าแผ่นดิน
ฝรั่งเศส แผนที่นี ้แสดงตําแหน่งของบ้ านเมือง ชุมชนต่างๆ ตามเส้ นทางเดินเรื อ สังเกตว่า
ใช้ ชื่อเรี ยกกรุงศรี อยุธยาว่า SIAM และเรี ยกแม่นํ ้าเจ้ าพระยาว่า MENAM เรี ยกชื่อชุมชน
เมื องที่ ผ่านว่า Ban
ส่ว นบริ เวณที่ สําคัญจะใช้ เขี ยนตัว อักษรตัว พิม พ์ ใ หญ่ เช่น
BANKOC, TALAQUEO, J.BANTRAN, I.ROYALL, I.CHINOISE มีป้อมไม้ (Wooden
fort) อยู่ 1 แห่ง ซึ่งอยู่เหนือตลาดแก้ ว (TALAQUEO) ขึ ้นไป ส่วนบริ เวณเมืองบางกอก
(BANKOC) มีสญ
ั ลักษณ์ของป้อมปรากฏอยู่ (Brick fort)
ที่มา : ซิมอน เดอ ลา ลู แบร์ , จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต์ ท.
โกมลบุตร (นนทบุรี: ศรี ปัญญา, 2548), 24.

75

แผนที่ที่ 10 แผนที่แม่นํ ้าเจ้ าพระยา (CARTE DE COURS DU MENAM Depuis Siam Jusqu’ la
Mer) โดย ฌาคส์ นิโกลาส์ เบแล็ง (Jacques Nicolas Bellin) ชาวฝรั่งเศส พิมพ์ที่กรุ ง
ปารี ส ปี พ.ศ.2294 แผนที่ฉบับนี ้ให้ รายละเอียดคล้ ายกับแผนที่ที่ 6 หากแตกต่างในเรื่ อง
ลายเส้ น สีสนั รายละเอียดเล็กน้ อยที่ตกแต่งให้ สวยงาม และชื่อสถานที่สะกดแตกต่าง
กั น บางแห่ ง ในแผนที่ นี ป้ รากฏชื่ อ เมื อ งบางกอก (Bankok) และป้ อม (Bankok
forteresse) ด้ วย
ที่มา : ธวัชชัย ตังศิ
้ ริวาณิช, กรุ งศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 104.

76

แผนที่ที่ 11 แผนที่แม่นํ ้าเจ้ าพระยา (CARTE du cours de la Riviere de MEINAM) ในหนังสือ
จดหมายเหตุ แ กมเฟอร์ ฉบั บ ภาษาฝรั่ ง เศส พิ ม พ์ ที่ ก รุ ง อั ม สเตอร์ ดั ม ประเทศ
เนเธอร์ แลนด์ ในปี พ.ศ.2275 ปรากฏชื่อเมืองบางกอก (Bankock) และป้อม (fort) ซึ่ง
สะกดต่างกับแผนที่ฉบับก่อนหน้ าทังสองฉบั
้
บ นอกจากนันยั
้ งปรากฏชื่อคลองบางกอก
้
่ง
น้ อย (Bankok Noy) ในแผนที่ฉบับนี ้เห็นสัญลักษณ์ของป้อมที่เมืองบางกอกทังสองฝั
แม่นํ ้า
ที่มา : ธวัชชัย ตังศิ
้ ริวาณิช, กรุ งศรี อยุธยาในแผนที่ฝรั่ง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 96.

77
3.4 ธนบุรี ในสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325)
ภายหลังจากภัยสงครามคราวเสียกรุ งศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 เมืองธนบุรีมีแต่ซากศพ
ซากปรักหักพัง ภายในเมืองแทบจะเป็ นเมืองร้ าง ผู้คนจํานวนมากล้ มตายจากภัยสงคราม โรคภัย
ไข้ เจ็บ ความลําบาก อดอยากแร้ นแค้ น ภัยจากโจรผู้ร้าย คนและนักโทษที่อยู่รอดนันมี
้ รูปร่ างผอม
70
โซ ส่วนผู้คนที่นอกเหนือจากนี ้ บ้ างก็ล้มตาย ส่วนที่รอดมาได้ บางกลุม่ ถูกพม่าจับและกวาดต้ อน
ไปเป็ นเชลย บางกลุ่มหลบหนีออกนอกเมืองไป สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีทรงมีพระราชดําริ ว่ากรุ ง
ศรี อยุธยาเสียหายหนักจนยากเกินกว่าที่จะปฏิสงั ขรณ์ได้ เมืองธนบุรีเป็ นหน้ าด่านสําคัญ ใกล้ ทะเล
มีป้อมปราการและชัยภูมิที่ดี จึงโปรดให้ ดดั แปลงโดยทําค่ายด้ วยไม้ ทองหลวงทังต้
้ นไว้ เป็ นที่มนั่
พลางก่อนแล้ วจึงจะก่อกําแพงเมื่อภายหลัง แล้ วขุดคูนํ ้ารอบเมือง มูลดินขึ ้นเป็ นเชิงเทินริ มค่ายข้ าง
ในตอนหลังจึงโปรดให้ ก่อกําแพงอิฐขึ ้นตามแนวนี ้ ดังความว่า
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ฝ่ ายทหารพลเรื อนทําค่ายด้ วยไม้ ทองหลางทั้งต้ น เป็ นที่มนั่ ไว้ พลางก่อน จึงจะก่อ
กําแพงเมื่อภายหลัง ให้ ทําค่ายตั้งแต่มมุ กําแพงเมืองเก่าไปจนถึงวัดบางว้ าน้ อยวกไปตามริ ม
แม่นํ ้าใหญ่ แล้ วขุดคูนํ ้ารอบพระนคร มูลดินขึ ้นเป็ นเชิงเทินตามริ มค่ายข้ างใน เดือนหนึง่ สําเร็ จ
การ71
แล้ วให้ เกณฑ์คนไปรื อ้ อิฐกําแพงเก่า ณ เมืองพระประแดงและกําแพงค่ายพม่า
ณ โพธิ์สามต้ น และสีกุกบางไทรทั้งสามค่าย ขนบรรทุกเรื อมาก่อกําแพงและป้อมตามที่ถม
เชิงดินสามด้ านทั้งสองฟากนั้น เอาแม่นํ ้าไว้ หว่างกลางเหมือนอย่างเมืองพระพิษณุโลก และ
แม่นํ ้าตรงหน้ าเมืองทั้งสองฟากนั้น เป็ นที่ขดุ ลัดแต่ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ อนึ่ง
ป้อมวิไชเยนทร์ ท้ายพระราชวังนั้นให้ ชื่อป้อมวิชยั ประสิทธิ์ แล้ วให้ ขดุ ที่สวนเดิมเป็ นที่ท้องนาน
อกคูเมืองทั้งสองฟาก ให้ เรี ยกว่าทะเลตม ไว้ สําหรับจะได้ ทํานาใกล้ พระนคร และกระทําการ
ฐาปนาพระนครขึ ้นใหม่ ครั้งนั้น 6 เดือนก็สําเร็ จสมบูรณ์72

การสร้ างเมืองใหม่เริ่ มจากการสัง่ สมกําลังคน โดยนําเจ้ านาย ขุนนาง ราษฎรไทยและ
คนชาติต่างๆ ที่เข้ ามาพึ่งพระบารมีจากกรุ งเก่าให้ เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐาน ส่วนราษฎรทัว่ ไปโปรดเกล้ าฯ
70

พระราชพงศาวดารกรุ งธนบุรี ฉบับพันจันนุมาศ (เจิม) จดหมายรายวันทัพ, อภินิหารบรรพ
บุรุษ และเอกสารอื่นๆ (กรุงเทพฯ: ศรี ปัญญา, 2551), 54.
71
เรื่ องเดียวกัน, 73.
72
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา, 637.

78
ให้ กลับเข้ ามาอยู่ในเขตเมืองและพระราชทานข้ าวสารเป็ นการจูงใจอย่างเสมอหน้ ากัน ดังความ
ตอนหนึง่ ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ความว่า
ลุศกั ราช 1130 ปี ชวดสัมฤทธิศก จึ่งท้ าวพระยาข้ าราชการจีน ไทย ผู้ใหญ่ผ้ นู ้ อยทั้ง
ปวง ก็ปรึ กษาพร้ อมกันอัฐเชิญเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็ นบรมกษัตริ ย์ผ่านพิภพลีลา ณ
กรุงธนบุรี ตั้งขึ ้นเป็ นราชธานีนี ้สืบไป ทรงพระกรุณาให้ แจกจ่ายอาหารแก่ราษฎรทั้งหลายซึง่ อด
โซอนาถาทัว่ สีมามณฑล เกลื่อนกล่นกันมารั บพระราชทานมากกว่าหมื่น บรรดาข้ าราชการ
ฝ่ ายทหารพลเรื อนไทยจีนทั้งปวงนั้น ได้ รับพระราชทานข้ าวสารเสมอคนละถังกินคนละยี่สิบวัน
...และทรงพระกรุณาโปรดให้ ชบุ เลี ้ยงตั้งแต่ขนุ นาง ข้ าราชการผู้ใหญ่ ผู้อยู่ครบตําแหน่งถานานุ
ศักดิ์เหมือนแต่ก่อน แล้ วโปรดตังเจ้
้ าเมืองกรมการให้ ออกไปครองหัวเมืองใหญ่น้อยซึ่งอยู่ใน
พระราชอาณาเขตใกล้ ๆ นั้นทุกเมือง ให้ ทั้งเกลี ้ยกล่อมซ่องสุมอาณาประชาราษฎรซึง่ แตกฉาน
ซ่านเซ็นไปนั้นให้ กลับมาอยูต่ ามภูมิลําเนาเหมือนก่อนทุกบ้ านเมือง73
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ในช่วงที่สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีทรงฟื น้ ฟูเมืองธนบุรีขึ ้นเป็ นเมืองหลวงนันอยู
้ ่ในภาวะ
คับขัน กรุ งธนบุรีที่สร้ างขึน้ ใหม่เป็ นเมื องที่ มีสมรภูมิที่ดี ตัง้ อยู่ในภูมิศาสตร์ ที่ดี คือ ใกล้ กรุ งศรี
อยุธยาเดิม หากพระเจ้ ากรุงธนบุรีต้องการเสด็จไปฟื น้ ฟูราชอาณาจักรหรื อเดินทัพเพื่อปราบชุมนุม
ต่างๆ ที่ตงตนเป็
ั้
นใหญ่ก็ขึ ้นมาก็เป็ นไปได้ โดยง่าย อีกทังอยู
้ ่ใกล้ หวั เมืองทางใต้ มีทําเลการค้ า มีวดั
วาอารามเก่ า แก่ ไม่ ต้ อ งสร้ างกัน ใหม่ใ ห้ เ ปลื อ งเงิ น มากมาย 74 อย่ า งไรก็ ต าม กลับ ไม่ ป รากฎ
หลักฐานชี ้ชัดว่าทรงมีพระราชดํารึในการยกกรุงธนบุรีขึ ้นเป็ นราชธานีถาวรเลย สภาพของเมืองเป็ น
เมืองอกแตกมาตลอด ไม่ได้ รับการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง75 หลังจากเสร็ จศึกโพธิ์สามต้ นพระองค์เสด็จ
ยับยังอยู
้ ่ที่พระตําหนักกรุ งธนบุรี ซึ่งตังอยู
้ ่บางคลองบางหลวง (คลองบางกอกใหญ่) ที่ตรงนันมี
้
ป้อมปราการแข็งแรงและมีกําแพงเมืองเดิมอยูแ่ ล้ ว
ลักษณะสัณฐานของกรุ งธนบุรี ในสมัยนี ้มีแนวคูเมืองทางด้ านตะวันตกของแม่นํา้
เจ้ าพระยาเริ่ มตังแต่
้ คลองแยกคลองบางกอกใหญ่ทางด้ านทิศใต้ ของเมืองตามแนวคลองวัดท้ าย
ตลาดหรื อด้ านทิศตะวันตกของวัดโมลีโลกยารามในปั จจุบนั ไล่ไปตามแนวคลองบ้ านหม้ อ คลอง
73
74

เรื่ องเดียวกัน, 619.
ชัย เรืองศิลป์, ประวัตศิ าสตร์ ไทยด้ านเศรษฐกิจแต่ โบราณถึงพ.ศ.2399 (กรุงเทพฯ: บริ ษัทต้ นอ้ อ,

25533), 196.
75

นิธิ เอียวศรี วงศ์, การเมืองไทยสมัยพระเจ้ ากรุ งธนบุรี (กรุงเทพฯ: มติชน, 2539), 157.

79
บ้ านช่างหล่อ คลองบ้ านขมิ ้นมาบรรจบกับคลองบางกอกน้ อยทางด้ านทิศเหนือของเมือง โดยขุดคู
เมืองธนฯ เดิม76 คูเมืองฝั่ งตะวันตกนี ้ยังปรากฎอยู่หากแต่บริ เวณด้ านที่บรรจบกับคลองบางกอก
น้ อยนัน้ ถูกถมส่วนหนึ่งเมื่ อมี การก่ อสร้ างทางรถไฟสายใต้ บริ เวณสถานี รถไฟบางกอกน้ อยใน
ปั จจุบนั การสร้ างกรุงธนบุรีในคราวนี ้จึงเปลี่ยนแผนที่เมืองเดิม ซึง่ ตังฝั
้ ่ งเดียวเอาแม่นํ ้าไว้ หน้ าเมือง
กลายเป็ นเมืองตังสองฟากเอาแม่
้
นํ ้าไว้ กลางเมือง77 ส่วนแนวคูเมืองทางด้ านตะวันออกเป็ นคูขุด
ใหม่ โดยปากคลองด้ านใต้ อยู่บริ เวณปากคลองตลาดและไล่ตามแนวปากคลองตลอดไปทางด้ าน
ทิศเหนือจนถึงคลองโรงไหมและบรรจบกับแม่นํา้ เจ้ าพระยาบริ เวณสะพานพระปิ่ นเกล้ า คูเมือง
ด้ านตะวันออกนี ้ บริ เวณปากคลองทัง้ ทางด้ านทิศเหนือและใต้ และยึดอยู่ในแนวเดียวกับแนวคู
เมืองด้ านตะวันตกเป็ นหลัก ทําให้ ลกั ษณะสัณฐานของเมืองเป็ นเมืองที่มีแม่นํ ้าผ่ากลางหรื อเมือง
อกแตก คลองคูเมืองด้ านตะวันออกต่อมาเป็ นคูเมืองชันในของกรุ
้
งรัตนโกสินทร์ ในสมัยต่อมา
กําแพงเมืองธนบุรีก่อด้ วยอิฐ สร้ างขนานไปกับแนวคูเมือง มีป้อมปราการอยู่บริ เวณ
กําแพงเป็ นบางช่วง กําแพงและป้อมปราการที่สร้ างขึ ้นมานี ้บางส่วนสร้ างเพิ่มเติมกับกําแพงเมือง
บางกอกและป้อมปราการเดิม โดยป้อมบางกอกฝั่ งตะวันตกได้ รับพระราชทานชื่อใหม่เป็ นป้อมวิ
ไชยประสิทธิ์
ส่วนพระราชวังของพระเจ้ ากรุ งธนบุรีตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กบั ปากคลองบางกอกใหญ่ (คลองบาง
หลวง) อาณาเขตของพระราชวังขยายไปจรดคลองนครบาล มีวดั ในเขตพระราชฐาน 2 วัด คือ วัด
้ ง
แจ้ งหรื อวัดมะกอก (วัดอรุ ณราชวราราม) และวัดท้ ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม) นอกจากนันยั
ปรากฎวัดภายในกําแพงเมืองฝั่ งตะวันตก ได้ แก่ วัดบางว้ าใหญ่ (วัดระฆังโฆษิ ตาราม) วัดบางว้ า
น้ อย (วัดอมริ นทราราม) ถัดจากคลองนครบาลถึงคลองมอญเป็ นที่ตงของวั
ั้
งเจ้ านายและสถานที่
ราชการต่างๆ เช่น กรมพระนครบาล ศาล คุก ฉางเกลือ ฉางข้ าว เป็ นต้ น ช่วงคลองมอญถึงวัดบาง
ว้ าใหญ่(วัดระฆังโฆษิ ตาราม) มีบ้านข้ าราชการผู้ใหญ่ คือ เจ้ าพระยาธรรมาธิกรณ์ (บุญรอด ต้ น
สกุลบุณยรัตพันธุ์) เป็ นบ้ านเจ้ าพระยาจักรี ต่อไปเป็ นอู่เรื อหลวง บ้ านขมิ ้น บ้ านปูน สวนมังคุด
สวนลิ ้นจี่ ในกลุม่ พื ้นที่นี ้มีโรงช้ างเผือก โรงช้ างสําคัญ ฉางข้ าว ฉางเกลือ และบ้ านข้ าราชการเครื อ
ญาติของสมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรี78 ถัดจากนี ้ไปเป็ นอันสุดเขตกําแพงเมืองธนบุรี บริ เวณใกล้ เขต
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สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เรื่ องตํานานวังเก่ า, พิมพ์เนื่อง
ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก หม่อมราชวงศ์เล็ก งอนรถ วัดโสมนัสราชวรวิหาร, วันที่ 14 พฤษภาคม 2513 (พระ
นคร: โรงพิมพ์ทา่ พระจันทร์ , 2513), 3.
77
เรื่ องเดียวกัน, 3.
78
วิกลั ย์ พงศ์พนิตานนท์, “วังหลัง-ฝั่ งธน”, 5.

80
กําแพงเมืองมีประชากรอาศัยหนาแน่น เช่น ที่ปากคลองบางกอกใหญ่และปากคลองบางกอกน้ อย
เป็ นตลาด โดยเฉพาะปากคลองบางกอกใหญ่มีทงั ้ คนไทย จีน ปลูกบ้ านจอดเรื อแพทังอยู
้ ่อาศัย
ค้ าขายตังแต่
้ บ้านกะดีจีนเรื่ อยไปจนถึงวัดท้ ายตลาด79 ถัดไปทางใต้ มีกลุ่มคนนับถือศาสนาคริ สต์
นิกายโรมันคาทอลิก มีวดั ชื่อ วัดมหากางเขน (วัดซางตาครูส) ว่าด้ วยบ้ านหรื อชุมชนต่างๆ นันจะมี
้
“ศาลากลางบ้ าน” ไว้ ใช้ เป็ นพื ้นที่เอนกประสงค์ร่วมกันหรื อใช้ ในพิธีทางศาสนาของหมู่บ้านตาม
โอกาส ศาลากลางบ้ านที่ยงั ปรากฎหลักฐานอยู่ คือ ศาลาต้ นจันทร์ ของชุนชนบ้ านขมิ ้น ศาลาแดง
ของบ้ านช่างหล่อ ศาลานํ ้าร้ อนของชุมชนบางกอกน้ อย
ทางด้ า นฝั่ ง ตะวัน ออกของแม่ นํ า้ เจ้ าพระยา ศาสนสถานภายในกํ า แพงเมื อ งฝั่ ง
ตะวันออกมี วัดโพ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) และวัดสลัก (วัดมหาธาตุยุวราชรั งสฤษดิ์)
ภายในเมืองมีชมุ ชนเบาบาง มีบ้านของพระยาราชาเศรษฐี และกลุม่ ชุมชนจีนและญวนที่ถกู กวาด
ต้ อนมา80
ในคราวนัน้ สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีโปรดให้ สร้ างพระราชวังที่ประทับขึ ้นที่ปากคลอง
บางกอกใหญ่ ขนาบด้ วยวัด 2 ข้ าง คือ วัดท้ ายตลาด (วัดโมฬีโลกยาราม) และวัดแจ้ งหรื อวัด
มะกอก (วัดอรุณราชวราราม) นอกจากพระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีแล้ ว นิวาส
ถานของขุนนางคนสําคัญตังอยู
้ ท่ างฝั่ งคลองบางกอกใหญ่ อันได้ แก่
- นิวาสถานเจ้ าพระยาธรรมาธิ กรณ์ (บุญรอด บุณยรัตพันธ์ ) เจ้ ากรมวัง บริ เวณบ้ าน
ของท่านได้ สร้ างเป็ นวัดเครื อวัลย์วรวิหารในเวลาต่อมา
- นิวาสถานเจ้ าพระยาจักรี (ทองด้ วง) พระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 โปรด
เกล้ า ฯให้ สร้ างกํ า แพงมี ใ บเสมา เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งหมายแสดงว่า สถานที่ นี ไ้ ด้ เ คยเป็ นวัง มาก่ อ น
ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ตงของกองเรื
ั้
อลํานํ ้า กองเรื อยุทธการ81
ถัดจากวัดระฆังขึ ้นมาทางเหนือทางด้ านฝั่ งคลองบางกอกน้ อย เป็ นบ้ านสวนของท่าน
สา ต่อมาเฉลิมยศเป็ นสมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี พระพี่นางเธอองค์ใหญ่ในรัชกาลที่ 1
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ชัย เรื องศิลป์, ประวัตศิ าสตร์ ในสมัย พ.ศ.2352-2453 : ด้ านสังคม (กรุงเทพฯ: เรื องศิลป์, 2519),

278.
80

คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุ งรัตนโกสินทร์ 200 ปี , จดหมายเหตุการอนุรักษ์ กรุ งรั ตนโกสินทร์
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2525), 31.
81
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เรื่อง ตํานานวังเก่ า, 17.

81
บริ เวณโดยรอบเป็ นสวนผลไม้ ได้ แก่ สวนมังคุด ถัดไปเป็ นสวนลิ ้นจี่ซึ่งอยู่ติดกัน ทัง้ นีบ้ ุตรชายหญิงของท่านสาได้ ถวายตัวเข้ ารับราชการกับสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีทงั ้ 4 คน ได้ แก่
1.พระยาสุริยอภัย (ทองอิน) ว่าราชการเมืองนครราชสีมา
2.พระยาอภัยสุริยะ (บุญเมือง) รับราชการ ณ เมืองนครราชสีมา
3.หลวงนายฤทธิ์ (ทองจีน) ร่วมในคณะทูตไปเมืองจีนปลายสมัยกรุงธนบุรี
4.ทองคํา
เป็ นบุตรสาวคนเดียว ถวายตัวเข้ ารับราชการฝ่ ายใน
ในพระราชวังหลวง82
พระประยูรญาติอีกองค์ คือ ท่านแก้ ว หรื อ สมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระศรี สุดารักษ์ พระพี่
นางองค์ ร อง มิ ป ระสงค์ จ ะเข้ า รั บ ราชการกับ พระเจ้ า กรุ ง ธนบุรี ได้ อ าศัย เรื อ นแพอยู่ห น้ า วัด
กัลยาณมิตร ย่านชุมชนจีน จนกระทัง่ สิ ้น ต่อมาบริ เวณที่ตงเรื
ั ้ อนแพรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้ าฯให้ สร้ าง
หอไตร วัดกัลยาณมิตร83
ลัก ษณะของพื น้ ที่ บ ริ เ วณฝั่ ง คลองบางกอกน้ อ ย-บางกอกใหญ่ ใ นสมัย กรุ ง ธนบุรี นี ้
นอกจากหลักฐานที่กล่าวไว้ ในตํานานวังเก่าของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพแล้ ว ยังมี
ปรากฏอยู่ในแผนที่จารชนพม่าที่แสดงภาพ “ตัวกรุ งธนบุรี” แผนที่พม่าฉบับนี ้เป็ นแผนที่ที่วาดด้ วย
สีฝนลงบนแผ่
ุ่
นกระดาษขนาดใหญ่ราว 3x6 ฟุต มีสีสนั สวยงาม บอกผังเมืองและจุดสําคัญต่างๆ
ไว้ เช่น ภาพของโรงช้ างสําคัญ 3 เชือก แสดงอยู่ในบริ เวณติดกําแพงเมืองด้ านฝั่ งตะวันตกทางทิศ
เหนือของเมือง ส่วนอีก 1 เชือกยืนโรงอยู่ทางเมืองฝั่ งตะวันออกตรงข้ ามพระราชวังชัน้ นอกของ
สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรี ภาพวาดแผนที่ของพม่าฉบับนี ้ น่าจะเขียนขึ ้นก่อน พ.ศ.2319 เพราะยัง
แสดงภาพของนางพญาช้ างเผือกที่ยงั ยืนโรงอยู่ ซึง่ ช้ างเผือกในสมัยสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีมีเพียง
เชือกเดียว คือ นางพญามงคลเศวตคชสารศรี เมือง ซึ่งล้ มลงเมื่อปี วอกอัฐศก (จ.ศ.1138 (พ.ศ.
้
่นี ้
2319)) ซึง่ สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีมีพระราชดํารัสให้ ฝังไว้ ณ วัดสําเพ็ง84 นอกจากนันในแผนที
ยังแสดงกําแพงเมืองล้ อมรอบพระนครทังสี
้ ่ด้าน บริ เวณคลองคูเมืองด้ านฝั่ งตะวันตกซึ่งมีให้ เห็น
เพียงบางส่วนนัน้ มีเครื่ องหมายชี ้ไปทางคลองบางกอกน้ อย เขียนข้ อความกํากับว่า “ทางไปสุสาน
และอูเ่ ก็บเรื อ”85
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กรมศิลปากร, ราชสกุลวงศ์ (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์ , 2512), 4-5.
83
อนุสรณ์ หม่ อมหลวงเรณู อิศรางกูร ราชสกุล-อิสรางกูร (พระนคร: เรื อนแก้ วการพิมพ์, 2518), 24.
84
พระราชพงศาวดารกรุ งธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) จดหมายรายวันทัพ, อภินิหารบรรพ
บุรุษ และเอกสารอื่นๆ, 112.
85
สุรินทร์ มุขศรี . “กรุงธนบุรีในแผนที่พม่า,” ศิลปวัฒนธรรม 21, 9 (กรกฎาคม 2543), 69.

82
ชุมชนกรุ งธนบุรี ภายหลังสงครามพม่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองธนบุรีมีน้อยมาก
ครัน้ เมื่อพระเจ้ ากรุ งธนบุรีมาย้ ายมาตังเมื
้ องธนบุรี ทําให้ มีคนอพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานมากขึ ้น โดย
จากเมืองเดิมที่แทบจะปราศจากร้ างผู้คนกลายเป็ นเป็ นชุมชนที่เติบโตขึ ้นอย่างชัดเจน จากพระราช
พงศาวดารต่างบันทึกว่ากลุม่ คนที่เข้ ามาอาศัยในกรุงธนบุรีมีหลากหลายเชื ้อชาติ วัฒนธรรม ทังคน
้
ไทยและชาวต่างชาติ สามารถสรุปความได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงชุมชนต่างชาติที่อพยพมาอยูใ่ นกรุงธนบุรีในปี พ.ศ.2310-232286
ลําดับ

กลุ่มชน
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1

ชาวโปรตุเกส

2

ชาวจีน
- กลุม่ พระยาราชา
เศรษฐี

3

เหตุผลการอพยพ

ติดตามมาจากอยุธยา

ติดตามมาจากอยุธยา

ชาวมอญ
- กลุม่ ที่ 1

ติดตามมาจากอยุธยา

- กลุม่ ที่ 2
กลุม่ เจ้ าพระยาเจ่ง

ขอพึง่ พระบรมโพธิสมภาร
พ.ศ.2317

86

บริเวณที่ตงั ้ ถิ่นฐาน

จํานวน
(คน)

ริ มคลองบางกอกใหญ่ บริ เ วณ ป ร ะ ม า ณ
400 คน
บ้ านกุฎีจีน
ริ ม แ ม่ นํ ้ า เ จ้ า พ ร ะ ย า ฝั่ ง
ต ะ วั น อ อ ก บ ริ เ ว ณ ที่ ตั ้ ง
พระบรมมหาราชวังในปั จจุบัน
(ต่อมารัชกาลที่ 1 โปรดให้ ย้าย
ไปยังนอกกําแพงเมืองด้ านใต้ ที่
สําเพ็ง)

ฝั่ งตะวั น ตก - ริ ม คลองมอญ
คลองบางกอกใหญ่
ฝั่ งตะวันออก – บริ เวณวัดชนะ
สงคราม สะพานมอญ สะพาน
มอญสี่กกั๊ พระยาศรี
สามโคก นนทบุรี

เก็บความจาก เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รั ชกาลที่ 1 (พระนคร: องค์การค้ าของคุรุ
สภา, 2503), 11-12., ญัง ปั ปติสท์ ปาลเลกัวซ์, เล่ าเรื่ องกรุ งสยาม, แปลโดย สันต์ ท.โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: ศรี ปัญญา,
2549), กรมศิลปากร, 470 ปี แห่ งมิตรสัมพันธ์ ระหว่ างไทยและโปรตุเกส (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2528), ฉัตรา
ภรณ์ พิรุณรัตน์, “พัฒนาการของบางกอกฝั่ งตะวันตก พ.ศ.2325-2369”, 48-50.,

83
ตารางที่ 2 ตารางแสดงชุมชนต่างชาติที่อพยพมาอยูใ่ นเมืองธนบุรีในปี พ.ศ.2310-2322 (ต่อ)
ลําดับ

กลุ่มชน

เหตุผลการอพยพ

4

ชาวเขมร
- กลุม่ ชาวเขมร
ติดตามมาจากอยุธยา
มุสลิม หรื อแขกจาม

5

ชาวลาว
- กลุม่ ที่ 1
ขอพึง่ พระบรมโพธิสมภาร
ลาวหัวเมืองล้ านนา
(ลาวพุงดํา) ลาวหัว
เมืองล้ านช้ าง (ลาว
พุ ง ขาว) ลาวโซ่ ง
ลาวภูครัง
ถูก กวาดต้ อ นมาจากเวี ย ง
- กลุม่ ที่ 2
จันทร์ พ.ศ.2322
เจ้ านันทเสน เจ้ าอิน
ทรวงศ์ เจ้ าอนุวงศ์

6

บริเวณที่ตงั ้ ถิ่นฐาน

จํานวน
(คน)

สมัยธนบุรีไม่มีหลักฐานว่าอยู่ที่
ใด แต่สมัยรัชกาลที่ 1 โปรดให้
อ ยู่ น อ ก กํ า แ พ ง เ มื อ ง ด้ า น
ตะวันออกที่บ้านครัว
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ชาวญวณ
- กลุม่ องเชียงชุน

ขอพึง่ พระบรมโพธิสมภาร

ให้ ลาวพุ ง ดํ า อยู่ ใ นกรุ ง ธนบุ รี หมื่นคน
บ้ านช่ า งหล่ อ และบางยี่ ขั น
นอกนัน้ ให้ ไปอยู่สระบุรีและหัว
เมืองต่างๆ
บางยี่ ขัน และสระบุรี ส่ว นลาว หลายหมื่น
ทรงดําให้ ไปอยูท่ ี่เพชรบุรี
คน แต่ตาย
และบาดเจ็บ
ระหว่างทาง

ริ ม แ ม่ นํ ้ า เ จ้ า พ ร ะ ย า ฝั่ ง
ตะวันออกใกล้ ๆ กับชุมชนจีน

84
3.5 ธนบุรี ในช่ วงต้ นรั ตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325 - 2394)
การสร้ างกรุ งรั ตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช ได้ สถาปนากรุ งรัตนโกสินทร์ บริ เวณพื ้นที่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาฝั่ งตะวันออกเป็ นราช
ธานี ด้ วยทรงพระราชดําริ ว่ากรุ งธนบุรีฝั่งตะวันออกมีชยั ภูมิดีกว่า ด้ วยเป็ นที่โค้ งแหลมมีลําแม่นํ ้า
เป็ นขอบเขตอยู่กว่าครึ่ ง หากข้ าศึกยกมาติดถึงชานพระนครก็จะต่อสู้ป้องกันได้ ง่ายกว่า สมเด็จฯ
กรมพระยาดํ า รงราชานุภ าพมี พ ระวิ นิ จ ฉัย ว่า 87 เมื อ งอกแตกอย่า งเมื องธนบุรี ห าได้ ส ร้ างโดย
ปราศจากการพิจารณาไม่ บางทีอาจด้ วยเหตุเพราะเมืองที่มีแม่นํ ้าผ่ากลางเมืองมีมาแต่โบราณ
เช่น เมืองพิษณุโลก เมืองเพชรบูรณ์ เมืองสรรคบุรี เมืองสุพรรณบุรี เป็ นต้ น เพราะมีประโยชน์
บางอย่าง เช่น อาจเอาพาหนะสําหรับใช้ ทางนํ ้ารักษาไว้ ในเมืองได้ ไม่ให้ เป็ นอันตราย เมื่อมีข้าศึก
มาประชิดเมือง อย่างในคราวศึกพระเจ้ ามังลองยกทัพพม่ามาตีกรุ งศรี อยุธยา กองทัพพม่ามาถึง
ชานพระนคร กรุงศรี อยุธยาไม่มีที่ไว้ เรื อ เรื อทังปวงทั
้
งเรื
้ อหลวงและเรื อสินค้ าของราษฎรโดนข้ าศึก
เผาเรื อเสียเกือบหมด หากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรงทราบว่า เมือง
ที่ตงสองฟากแม่
ั้
นํ ้าไว้ กลางเมือง เวลาสู้มีแต่เสียเปรี ยบข้ าศึก เวลาศึกทางด้ านไหนส่งกําลังถึงกันก็
ไม่สะดวก แม่นํ ้าที่กรุงธนบุรีและกว้ างและลึกกว่าเมืองพิษณุโลกที่ยงั พอทําสะพานข้ ามได้ พระองค์
จึงโปรดให้ ย้ายเมืองไปยังฟากตะวันออก ถึงจะอยูต่ รงข้ ามกันคัน่ กันเพื่อแม่นํ ้า แต่ชยั ภูมิผิดกันด้ วย
อยู่หัวแหลมได้ แม่นํา้ เป็ นคูเมืองสองด้ าน พื ้นที่ทางด้ านตะวันออกพ้ นคูเมืองไปก็เป็ นทะเลตม88
เหตุผลสําคัญในการย้ ายราชธานีมายังฝั่ งตะวันออกสามารถสรุปได้ ดงั นี89้
ความเหมาะสมทางด้ า นยุท ธศาสตร์ กล่ า วคื อ พื น้ ที่ ฝั่ ง ตะวัน ออกมี ลัก ษณะเป็ น
หัวแหลมโอบรอบล้ อมสามด้ านและยังมีคลองคูเมืองธนบุรีเป็ นด่านป้องกันด่านแรก หากขุดคูเมือง
และป้อมปราการรอบเมืองจะสามารถป้องกันข้ าศึกได้ มากกว่า ส่วนนอกคูเมืองเป็ นทะเลตมยากที่
ข้ าศึกจะบุกมาประชิดเมือง
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สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เรื่ องตํานานวังเก่ า, 3-4.
88
ในตอนแรกพระองค์จะทรงสร้ างสะพานช้ าง คือ สะพานก่ออิฐทอดไม้ เหลี่ยมเป็ นพื ้น ไว้ ให้ ช้างข้ ามผ่านคู
พระนครด้ านทิศตะวันออก แต่พระพิมลธรรมวัดโพธารามได้ ห้ามไว้ ดู เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ , พระราชพงศาวดาร
รั ชกาลที่ 1, 75-76.
89
แน่งน้ อย ศักดิ์ศรี ณ พิศร กฤตติกากุล และดรุณี แก้ วม่วง, พระราชวังและวังในกรุ งเทพฯ (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2525), 11-1, อ้ างถึงใน สวรรค์ ตัง้ ตรงสิทธิ กุล, กรุ งเทพฯ ไม่ มีพิพิธภัณฑ์
กรุ งเทพฯ (กรุงเทพฯ: พิฆเณศ พริ น้ ติ ้ง เซ็นเตอร์ , 2545), 26.

85
ความเหมาะสมทางด้ านสภาพพื ้นที่ เนื่องด้ วยทางฝั่ งตะวันตกของกรุงธนบุรีเป็ นฝั่ งโค้ ง
ของแม่นํ ้าที่ไหลเชี่ยวจากทางเหนือ ทําให้ ตลิง่ ทรุดพังเร็วกว่าฝั่ งตะวันออก
ความเหมาะสมในการพัฒ นาเมื อ ง เนื่ อ งจากการใช้ ที่ ดิ น ทางฝั่ ง ตะวัน ตกมี ค วาม
หนาแน่นมากกว่า โดยเฉพาะบริ เวณทางตอนใต้ ซงึ่ เป็ นเขตพระราชวัง ในขณะที่ฝั่งตะวันออกเป็ น
พื ้นที่ใหม่ซึ่งมีชุมชนชาวจีนและญวน ซึ่งโปรดเกล้ าฯให้ ย้ายแล้ วก็จะได้ พื ้นที่กว้ างใหญ่ สามารถ
สร้ างพระนครให้ เป็ นศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากรุงศรี อยุธยาได้
ในการสร้ างพระนครพระองค์โปรดเกล้ าฯ ให้ พระยาราชาเศรษฐี และพวกจีนที่ตงถิ
ั ้ ่น
้ านเรื อน ณ ที่สวน ตังแต่
้ คลองวัดสามปลื ้มจนถึงคลองวัดสามเพ็ง แล้ วจึง
ฐานอยู่ก่อนย้ ายไปตังบ้
สร้ างพระราชมณเฑียรสถานเพื่อเป็ นราชธานีแห่งใหม่แห่งราชวงศ์จกั รี 90 ดังความว่า
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พระยาธรรมาธิกรณ์ (บุญรอด) และพระยาวิจิตรนาวีเป็ นแม่กองคุมไพร่ พลช่าง
และไพร่ ไปวัดกะที่สร้ างพระนครใหม่ข้างฝั่ งตะวันออก ได้ ตั้งพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อ ณ วัน
อาทิตย์ เดือนหกขึ ้นสิบคํ่า ฤกษ์ เวลายํ่ารุ่งแล้ ว 54 นาที พระราชวังใหม่ให้ ตั้งในที่ซงึ่ พระยา
ราชาเศรษฐี และพวกจีนอาศัยตั้งบ้ านเรื อนอยู่แต่ก่อน โปรดให้ พระยาราชาเศรษฐี และพวก
จีนย้ ายไปตั้งบ้ านเรื อนอยู่ ณ ที่สวน ตั้งแต่คลองวัดสามปลื ้มไปจนถึงคลองวัดสามเพ็งแล้ ว
จึง่ ได้ ฐาปนาสร้ างพระราชนิเวศน์มณเทียรสถาน ล้ อมด้ วยปราการระเนียดไม้ ไว้ ก่อน พอเป็ น
ที่ประทับอยูค่ วรแก่เวลา91

จากนันจึ
้ งโปรดเกล้ าฯ ให้ มีพระราชพิธีปราบดาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็ น
พระปฐมกษัตริ ย์แห่งราชวงศ์จกั รี ณ พระราชมณเฑียรที่สร้ างขึ ้นใหม่และโปรดเกล้ าฯให้ สร้ างพระ
นครต่อให้ บริ บรู ณ์ การสร้ างพระนครใหม่เริ่ มในปี พ.ศ.232592 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชทรงมีพระราชปณิธานที่จะทํานุบํารุ งพระนครให้ รุ่งเรื องเหมือนครัง้ บ้ านเมืองยังดี การ
สร้ างพระนครใหม่มีการก่อสร้ าง 2 ระยะ คือระยะแรก ยังคงรักษากรุ งธนบุรีไว้ เป็ นที่มนั่ แต่ย้าย
พระราชวังหลวงและสถานที่สําคัญต่างๆ ทางราชการมาที่พระนครฝั่ งตะวันออก ระยะสอง ขุดคู
เมืองขยายพระนครด้ านทิศตะวันออกแต่ฝั่งเดียวแล้ วรื อ้ กําแพงกรุ งธนบุรีฝั่งตะวันตก คงรักษาไว้
90

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รั ชกาลที่ 1, 11-12., พระราชพงศาวดารฉบับพระ
ราชหัตถเลขา, 695.
91
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รั ชกาลที่ 1, 11.
92
เรื่ องเดียวกัน, 13-14.

86
แต่ที่ริมแม่นํ ้าเป็ นเขื่อนหน้ าพระนครที่สร้ างใหม่ และให้ รือ้ พระราชวังสมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีเสีย
กึ่งหนึง่ คงเหลือแต่กําแพงสกัดชันในและใช้
้
เป็ นที่ประทับของพระราชวงศ์ชนสู
ั ้ งต่อมา93
สําหรับการสร้ างพระนครในฝั่ งตะวันออกนัน้ โปรดเกล้ าฯ ให้ รือ้ ซากป้อมบางกอกเดิม
กับกําแพงเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกเพื่อขยายกําแพงเมืองและคูพระนครใหม่ให้ กว้ างขวางออกไป
เกณฑ์เขมร 10,000 เข้ ามาขุดคูพระนครใหม่ตงแต่
ั ้ บางลําพูตลอดมาออกแม่นํ ้าข้ างใต้ เหนือวัดสาม
ปลื ้ม (วัดจักรวรรดิราชาวาส) หรื อที่เรี ยกว่าคลองโอ่งอ่าง ยาว 85 เส้ น 13 วา กว้ าง 10 วา ลึก 5
ศอก พระราชทานนามว่า “คลองรอบกรุ ง” แล้ วขุดคลองขนาดเล็ก (คลองหลอด) เชื่อมคูพระนคร
เดิมและคูพระนครใหม่ (คลองขนาดเล็ก 2 คลองที่ขดุ ในคราวนัน้ ปั จจุบนั เรี ยกว่าคลองหลอดวัด
เทพธิดาและคลองหลอดวัดราชบพิธ) และขุดคลองใหม่เหนือวัดสะแก (วัดสระเกศวรมหาวิหาร)
อี ก คลองหนึ่ ง พระราชทานนามว่ า “คลองมหานาค” 94 เพื่ อ เป็ นเส้ น ทางติ ด ต่ อ กับ พื น้ ที่ ด้ า น
ตะวันออกของพระนคร และเป็ นที่สําหรับประชาชนลงเรื อไปประชุมเล่นเพลงและสักวาในเทศกาล
ฤดูนํ ้า เหมือนอย่างครัง้ กรุงศรี อยุธยากรุ งเก่า เมื่อขุดคลองมหานาคแล้ ว พระราชทานนามวัดใหม่
ว่า วัดสระเกศ ครัน้ ขุดคลองและตระเตรี ยมอิฐปูนและตัวไม้ สําหรับก่อสร้ างพระนครพร้ อมแล้ ว จึง
โปรดเกล้ าฯ ให้ เกณฑ์ลาวเวียงจันทร์ และปั กปั นหน้ าที่ทงข้
ั ้ าราชการในกรุงและหัวเมืองช่วยคุมไพร่
ขุดรากก่อกําแพงรอบพระนครและสร้ างป้อมไว้ เป็ นระยะห่าง 10 เส้ นบ้ าง ไม่ถึง 10 เส้ นบ้ าง รอบ
พระนคร95 นอกจากแม่นํ ้าและคลองจะเป็ นเส้ นทางสัญจรที่สําคัญในพระนครแล้ ว พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างถนนดินและถนนอิฐเรี ยงตะแคงตามแบบ
กรุ งศรี อยุธยาเพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางคมนาคมทางบก ถนนที่สร้ างในรัชกาลนี ้ ได้ แก่ ถนนจักรวรรดิวงั
หลวง ถนนจักรวรรดิวังหน้ า ถนนเสาชิ ง ช้ า ถนนท่า ช้ างวัง หลวง ถนนพระจันทร์ ถนนหน้ า วัด
มหาธาตุ ถนนหน้ าโรงไหม ถนนท่าขุนนาง ถนนสามเพ็ง
สําหรับพื ้นที่ฝั่งตะวันตกนัน้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่
1 โปรดให้ รือ้ กําแพงเมืองลงแล้ ว ก็ไม่ปรากฎสิ่งใหม่ทดแทน หากมีการนําอิฐไปใช้ ในการก่อสร้ าง
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93

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เรื่องตํานานวังเก่ า, 6.
กรมหลวงนริ นทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนริ นทรเทวี (พ.ศ.2310-2381) และ
พระราชวิจารณ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ พิมพ์
พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าวาปี บุษบากร, วัดเทพศริ นทราวาส วันที่ 26
มีนาคม พ.ศ.2526), 22.
95
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รั ชกาลที่ 1, 74-75.
94

87
พระนครใหม่ เช่นเดียวกับโปรดให้ เลกไพร่ หัวเมืองไปรื อ้ อิฐกํ าแพงกรุ งเก่าส่งมา96 เพื่อเป็ นการ
ประหยัดรายจ่าย
กรุ งรัตนโกสินทร์ เมื่อแรกสร้ างมีกําแพงพระนครและคูพระนครยาว 177 เส้ น 9 วา (7.2
กิโลเมตร) มีเนือ้ ที่ภายในกํ าแพงพระนคร 2,589 ไร่ กํ าแพงพระนครสูงประมาณ 7 ศอก (3.60
เมตร) หน้ าประมาณ 5 ศอก (2.70 เมตร) มีประตู 63 ประตูเป็ นประตูใหญ่ 16 ประตู ขนาดกว้ าง
ประมาณ 8 ศอก (4.20 เมตร) สูงประมาณ 9 ศอก (4.50 เมตร) ประตูเล็กหรื อช่องกุด 47 ประตู
ขนาดกว้ างประมาณ 5 ศอก (2.70 เมตร) สูงประมาณ 4 ศอก (2.40 เมตร) สําหรับป้อมปราการที่
สร้ างขึ ้นนัน้ มีจํานวน 14 ป้อม คือ ป้อมพระสุเมรุ ป้อมยุคนธร ป้อมมหาปราบ ป้อมมหากาฬ ป้อม
หมูทลวง ป้อมเสือทยาน ป้อมมหาไชย ป้อมจักรเพชร ป้อมผีเสื ้อ ป้อมมหาฤกษ์ ป้อมมหายักษ์
ป้อมพระจันทร์ ป้อมพระอาทิตย์ และป้อมอิสนิ ธร97
สําหรับพระราชวังบวรสถานมงคลสร้ างบริ เวณพระบรมมหาราชวังขึ ้นมาจากวัดสลักไป
จนจดคูพระนครด้ านทิศเหนือ ดังความว่า
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จึงมีพระราชโองการให้ สมเด็จพระอนุชาธิราชเป็ นมหาอุปราชกรมพระราชวังบวร
สถานมงคลว่าราชการพระนครกึ่งหนึ่งดังโบราณจารี ตราชประเพณีมหากษัตราธิราชเจ้ าแต่
ก่อนมา และสมเด็จพระพุทธเจ้ าอยู่หวั กรมพระราชวังบวรก็ให้ ฐาปนาพระราชนิเวศน์ขึ ้นใหม่
ใกล้ คฤหฐานที่เดิมตั้งเป็ นพระราชวังหน้ า 98

พระราชวังบวรสถานมงคลที่สร้ างขึ ้นมาในคราวนันมี
้ กําแพงล้ อมรอบพร้ อมด้ วยป้อม
ปื นรายรอบกําแพง 10 ป้อม
พระราชวังบวรสถานพิมขุ ตังอยู
้ ่ที่วงั บริ เวณสวนลิ ้นจี่ ซึ่งเป็ นนิเวศน์สถานที่สมเด็จเจ้ า
ฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี พระพี่นางองค์ใหญ่ในรัชกาลที่ 1 ทรงสร้ างขึ ้นแล้ วประทานแก่เจ้ าฟ้า
ทองอินพระโอรสองค์ใหญ่ ต่อมาเจ้ าฟ้าทองอินเมื่อเป็ นพระยาสุริยอภัย เจ้ าเมืองนครราชสีมามี
ความดีความชอบยกทัพปราบจลาจล จึงโปรดให้ สถาปนาพระยาสุริยอภัยเป็ นสมเด็จพระเจ้ า
หลานเธอ เจ้ าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์ เทเวศร์ พระองค์ทรงรับราชการสําคัญหลายครัง้ ครัง้ สําคัญคือ
ได้ ชยั ชนะจากศึกปากพิงในสงครามเก้ าทัพในการรบพม่าทางเมืองนครสวรรค์และพิษณุโลก ศึกใน
96
97
98

เรื่ องเดียวกัน, 22.
ปั จจุบนั เหลืออยูเ่ พียงสองป้อม คือ ป้อมพระสุเมรุและป้อมมหากาฬ
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา, 698.

88
ครัง้ นัน้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ เลื่อนพระยศ
เป็ นกรมพระอนุรักษ์ เทเวศร์ ดํารงพระเกียรติยศในที่กรมพระราชวังบวรสถานพิมขุ สืบมา99 ดังนัน้
พระราชวังบวรสถานพิมขุ ในสมัยนี ้จึงเป็ นชื่อเรี ยกของพระราชวังหลังหรื อวังหลัง ซึง่ หมายความว่า
เป็ นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานพิมขุ
เมื่อแรกสร้ างพระนคร พระบรมมหาราชวัง พระราชวังบวรสถานมงคลเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ วทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ ตงการพระราชพิ
ั้
ธีบรมราชาภิเษก ในปี พ.ศ.2328 และให้ จดั การสมโภชพระ
นครเป็ นเวลา 3 วัน หลังจากเสร็ จการสมโภชพระนครแล้ ว จึงพระราชทานนามพระนครใหม่ให้ ต้อง
กับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากรว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหา
ดิลกภพนพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทิตติย
วิษณุกรรมประสิทธิ์”100
ในคราวนันสมเด็
้
จพระบวรราชเจ้ ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรง
มีพระราชศรัทธาให้ ปฏิสงั ขรณ์วดั สลัก ซึ่งอยู่ริมพระราชวังบวรสถานมงคล และพระราชทานนาม
ว่า วัดนิพพานาราม101 ต่อมารัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานนามให้ ใหม่ว่า วัด
พระศรี สรรเพ็ชญ แล้ วเปลี่ยนเป็ นวัดมหาธาตุ
สําหรับบริ เวณหน้ าวัดมหาธาตุระหว่าง
พระบรมมหาราชวังและและพระราชวังบวรสถานมงคลเป็ นท้ องทุ่งรกชัฏ คราวหน้ านํา้ เซาะขัง
คราวฤดูแล้ งเป็ นที่สร้ างพระเมรุ สําหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบรมวงศานุวงศ์ จึงเรี ยกกัน
ว่า “ทุ่งพระเมรุ”
อาณาเขตของกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ฝั่ งตะวั น ตกหรื อ พื น้ ที่ ธ นบุ รี หลั ง จากที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 โปรดให้ รือ้ กําแพงเมืองธนบุรีเดิมทางฝั่ ง
ตะวัน ตกลง ไม่ป รากฎอาณาเขตของบริ เวณฝั่ ง ธนบุรีอ ย่างแน่ชัด สัน นิ ษ ฐานว่า ในบริ เวณฝั่ ง
ตะวันตกไม่น่าจะแตกต่างจากเดิมไปสักเท่าใดนัก ยังคงอาศัยอยู่ที่เดิม โดยวังทางฝั่ งตะวันตกที่
สร้ างในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้ แก่ พระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรี พระนิเวศน์ เดิมของ
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วิกลั ย์ พงศ์พนิตานนท์, “วังหลัง-ฝั่ งธน”, 7.
ในรัชกาลที่ 4 ทรงแปลงสร้ อยที่ว่า บวรรัตนโกสินทร์ เป็ นอมรรัตนโกสินทร์ นอกนันให้
้ คงไว้ ตามเดิม ดู
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 1, 105.
101
เรื่ องเดียวกัน, 87-88., ในรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิสงั ขรณ์วดั นี ้ด้ วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิ ร าช เจ้ า ฟ้ ามหาวชิ รุ ณ หิ ศ สยามมงกุฎ ราชกุม าร ซึ่ ง เสด็ จ สวรรคตในพ.ศ.2437 จึ ง ทรงโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานนามวัดใหม่เป็ น วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์
100

89
รัชกาลที่ 1 พระราชวังหลัง102 วังสวนมังคุด103 วังบ้ านปูน104 นอกจากพระราชวังและวังเจ้ านายที่
สร้ างขึ ้นใหม่และมีอยู่เดิมแล้ ว เจ้ านายองค์สําคัญในรัชกาลที่ 1 ได้ ตงบ้
ั ้ านเรื อนกระจายอยู่สองฝั่ ง
แม่นํ ้าเจ้ าพระยา ซึง่ ที่ตงของวั
ั้
งของเจ้ านายองค์สําคัญได้ วางตัวต่อเนื่องกันไปตังแต่
้ ทางตอนใต้ ถึง
ทางตอนเหนือ คือ จากปากคลองบางกอกใหญ่เป็ นพระราชวังและที่ประทับของพระราชโอรสและ
พระบรมวงศานุวงศ์ เช่น กรมพระราชวังบวรสถานพิมขุ สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้ าฟ้ากรมหลวง
อิศรสุนทร (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย) สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้ากรมหลวงเสนา
นุรักษ์ สมเด็จพระเจ้ าหลานเธอ เจ้ าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์ เทเวศร์ สมเด็จพระเจ้ าหลานเธอกรม
้ ้เพื่อให้
หลวงธิเบศร์ บดินทร์ สมเด็จพระเจ้ าหลานเธอ เจ้ าฟ้ากรมหลวงนิเรนทร์ รณเรศ เป็ นต้ น ทังนี
เจ้ านายองค์สําคัญต่างๆ ได้ ควบคุมและดูแลความเรี ยบร้ อยของพื ้นที่ฟากตะวันตก
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ตังอยู
้ ่ที่ตําบลสวนลิ ้นจี่ ปากคลองบางกอกน้ อย แต่เดิมเคยเป็ นที่ของสมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยาเทพสุดา
วดี พระพี่นางองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งมีพระโอรสทรงปฎิบตั ิราชการครัง้ ธนบุรี
ถึง 3 พระองค์ หนึ่งในนันคื
้ อ พระราชวังหลัง (พระองค์ใหญ่) ได้ เป็ นพระยาสุริยอภัย สมเด็จฯพระยาดํารงราชนุภาพ
ั ้ เวศน์สถาน เพราะ
สันนิษฐานว่าบางทีสมเด็จพระพี่นางพระองค์นนทรงให้
ั้
สวนลิ ้นจี่ประทานแก่กรมพระราชวังหลังให้ ตงนิ
ปรากฎในพงศาวดารว่า เมื่อเกิดจราจลมนกรุ งธนบุรี ครัง้ พระยาวรรค์มาตีพระยคร กรมพระราชวังหลังยกทัพเข้ ามาจาก
เมืองนครราชสีมา มาตังที
้ ่ พระนิเวศน์สถานเดิม” พระยาสรรค์ยใุ ห้ เจ้ ารามลักษณ์ไปรบกับกรมพระราชวังหลัง กองทัพเจ้ า
รามลักษณ์ ไปตังที
้ ่บ้านปูน และวางคนโอบรอบถึงวัดบางหว้ าน้ อย (วัดอมริ นทรารามปั จจุบนั ) หมายจะไหม้ พระนิเวศน์
สสานของกรมพระราชวังหลัง ตามความที่ปรากฎบ่งว่า ขณะนันสมเด็
้
จเจ้ าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีประทับที่สวนมังคุด
้
กรมพระราชวังหลังเส็จอยู่ที่สวนลิ ้นจี่ ตังค่
้ ายรักษาทังสองแห่
้
ง ฤาชักแนวค่ายตลอดถึงกัน ด้ วยพระนิเวศน์สถานทังสอง
แห่งเกือบจะต่อติดกันไม่หา่ ง ตอนปลายรัชกาลที่ 1 เมื่อกรมพระราชวังหลังเสด็จทิวงคตแล้ ว พระราชวังหลังแบ่งออกเป็ น
4 วัง ดู สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เรื่ องตํานานวังเก่ า, 10-12.
103
วังสวนมังคุดเป็ นพระนิเวศน์สถานของสมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีเมื่อกรุงธนบุรีเป็ นราชธานี
ต่อมาเมื่อสร้ างกรุ งรัตนโกสินทร์ ได้ เสด็จเข้ าไปประทับอยู่ในพระราชวังหลวง จึงประทานพระนิเวศน์สถานที่จําบลสวน
มังคุดให้ เป็ นวังเจ้ าฟ้ากรมหลวงนริ นทรรณเรศร์ ซึง่ เป็ นพระโอรสองค์น้อยเสด็จประทับต่อมา เมื่อเจ้ าฟ้ากรมหลวงนริ นทร
รณเรศร์ สิ ้นพระชนม์แล้ ว หม่อมเจ้ าในกรมอยู่วงั ต่อจนถึงรัชกาลที่ 3 ปรากฎว่าปี ที่ 6 ของรัชกาลที่ 3 วังสวนมังคุดทรุ ด
โทรมมาก เจ้ าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ ทรงซื ้อและย้ ายไปประทับที่วงั ใหม่ ประทับได้ 1 ปี ก็สิ ้นพระชนม์ กรมหมื่นเทวานุรักษ์
พระโอรสองค์ใหญ่ได้ ครอบครองต่อมา แต่นนหม่
ั ้ อมเจ้ าในกรมขุนอิศรานุรักษ์ ก็อยู่ต่อมา มักเรี ยกว่า “วังกรมเทวา” แต่หา
ได้ มีเจ้ านายพระองค์ อื่นเสด็จไปประทับ ปั จจุบนั ยังมีกําแพงวังปรากฎอยู่, ดู สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เรื่ องตํานานวังเก่ า, 17-18.
104
วังบ้ านปูนเป็ นวังที่สร้ างในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็ นที่ประทับของพระองค์เจ้ าขุนเณร อันเป็ นพระอนุชาต่าง
ชนนีกบั พระราชวังหลัวง รัชกาลที่ 1 โปรดให้ สร้ างเพื่อพระราชทานแก่พระองค์เจ้ าขุนเณรเมื่อเป็ นนายกองโจรครัง้ รบพม่า
ที่ลาดหญ้ า วังบ้ านปูนอยู่ระหว่างวังเจ้ าฟ้ากรมหลวงนริ นทรรณเรศร์ กบั เขตวัดระฆัง ปั จจุบนั ยังมีทางเดินเรี ยกว่าตรอกเจ้ า
ขุนเณรปรากฎอยู่ ดู สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 26 เรื่ องตํานานวังเก่ า, 18-19.

90
นอกจากวังเจ้ านายสําคัญ 5 วังข้ างต้ นแล้ ว ยังมีบ้านขุนนางอยู่ถดั เข้ าไปในลําคลอง
สายใหญ่ เช่น บริ เวณเหนือคลองมอญขึ ้นไปเป็ นบ้ านพระยาธรรมาธิกรณ์ (บุญรอด บุณยรัตพันธุ์
ต่อมาเป็ นเจ้ าพระยาศรี ธรรมาธิราชในรัชกาลที่ 1) หรื อบริเวณวัดเครื อวัลย์วรวิหารในปั จจุบนั เรื อน
แพของเจ้ าขรัวเงิน พระภัสดาท่านแก้ วหรื อกรมพระศรี สดุ ารักษ์ สมเด็จพระพี่นางพระองค์รองใน
ั้ ่
รัชกาลที่ 1 ที่ปากคลองบางกอกใหญ่ ตรงวัดกัลยาณมิตรในปั จจุบนั 105 ประชาชนส่วนใหญ่ทงที
เป็ นไทยและชาวต่างชาติยงั คงปลูกบ้ านเรื อนและลอยแพตามเรื อกสวนริ มคลองต่างๆ ที่อาศัย
รวมอยู่เป็ นกลุ่มๆ เรี ยกเขตที่อยู่รวมกันว่าย่าน โดยมีชื่อตามลักษณะอาชีพของชุมชน เช่น บ้ านบุ
ริ มคลองบางกอกใหญ่ คนในชุมชนบุขนั นํา้ พานรอง ทําเครื่ องทองลงหิน ถาด และเครื่ องดนตรี
ฯลฯ คนที่บ้านช่างหล่อด้ านใต้ พระราชวังหลังมีอาชีพหล่อพระ ทํารู ปหล่อสําริ ดขาย ชุมชนบ้ าน
ขมิ น้ ทํ า ขมิ น้ ขาย นอกจากนี ย้ ัง มี พ วกแขกอิส ลามที่ แถวเจริ ญ พาศน์ ชาวจี น ที่ กุฎี จี น ริ ม คลอง
บางกอกใหญ่ที่ตลาดพลู และพวกโปรตุเกสที่วดั ซางตาครู สติดกับตําบลกุฎีจีน ตลาดพลูที่ปลาย
คลองด่าน เป็ นต้ น106
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย รัชกาลที่ 2 เมืองมีการขยายตัว
มากขึ ้น โดยโปรดให้ ขนุ นางที่เคยตังบ้
้ านเรื อนอยู่ท้ายพระบรมมหาราชวังต้ องย้ ายออกจากบริ เวณ
นัน้ เนื่องด้ วยพระองค์ มีพระราชดําริ ที่จะขยายพระบรมมหาราชวังไปจรดวัดโพธิ์ ทําให้ ขุนนาง
เหล่านันต้
้ องย้ ายมาอยู่บริ เวณสวนกาแฟซึง่ เป็ นพื ้นที่ริมนํ ้าฝั่ งตะวันตกติดบ้ านกุฎีจีน บริ เวณตอน
ใต้ ของปากคลองบางกอกใหญ่ ซึง่ หนึ่งในขุนนางเหล่านัน้ คือ เสนาบดีตระกูลบุนนาค ทําให้ พื ้นที่
ทางฝั่ งตะวันตกบริ เวณนันมี
้ ชมุ ชนอาศัยอยู่หนาแน่นมากขึ ้นเป็ นลําดับ และพวกตระกูลบุนนาคตัง้
รกรากในบริเวณนี ้อย่างต่อเนื่องทําให้ เป็ นเขตอิทธิพลของบุนนาค โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เสนาบดี
ตระกูลบุนนาคมีอิทธิพลและอํานาจมากในการเมืองการปกครองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
อาณาเขตของฝั่ งตะวันตกนี ้ขยายไปไกลถึงย่านบางขุนเทียนและถึงย่านบางบอน เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยโปรดให้ ลงโทษพวกครอบครัวข่าที่สมคบกับอ้ ายสาเกียด
้ านที่บางบอน107 ซึ่งทําให้ ย่านบางบอนดู
โง้ งก่อกบฎในพ.ศ.2362 ให้ ไปเป็ นตะพุ่นหญ้ าช้ าง ตังบ้
เหมือนจะเป็ นย่านที่ห่างไกลจากชุมชนมากที่สดุ และเป็ นเขตแดนของเมืองฟากตะวันตกตอนใต้
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ชัย เรืองศิลป์, ประวัตศิ าสตร์ ไทยสมัย พ.ศ.2352-2453 ด้ านสังคม, 30.
ฉัตราภรณ์ พิรุณรัตน์, “พัฒนาการของบางกอกฝั่ งตะวันตก พ.ศ.2325-2369”, 41-42.
107
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 2 (พระนคร: องค์การค้ าของ
คุรุสภา, 2504), 114.
106

91
สําหรับทางเหนือสุดติดกับเขตเมืองนนทบุรีคือย่านบางยี่ขนั 108 เป็ นสวนผลไม้ ต่อเนื่องไปดังเช่น
สมัยอยุธยา ส่วนด้ านตะวันตกเฉียงเหนือมีอาณาเขตถึงบางบําหรุ บางระมาดเป็ นส่วนผลไม้ นานา
ชนิด เช่นเดียวกับทางด้ านตะวันตกของเมืองที่เป็ นสวนผลไม้ และทุ่งนาต่อเรื่ องไปจนถึงนครชัยศรี
และสมุทรสาคร109
จะเห็นได้ ว่าพื ้นที่ฝั่งตะวันตกถึงจะถูกลดความสําคัญจากศูนย์กลางการปกครองไปยัง
พื ้นที่ฝั่งตะวันออก แต่ยงั เป็ นพื ้นที่ที่มีความสําคัญ อันเป็ นที่ตงของเจ้
ั้
านายพระญาติวงศ์องค์สําคัญ
บ้ า นขุน นางคนสํ า คัญ ย่ า นของชุม ชนหลากเชื อ้ ชาติ วัฒ นธรรม และพื น้ ที่ เ พาะปลูก และการ
เกษตรกรรมอีกด้ วย
ั ้ ่นฐานของกลุ่มเจ้ านายเชื ้อสาย
ชุมชนฝั่ งธนบุรี ในช่วงเวลานี ้ พื ้นที่ธนบุรีเป็ นที่ตงถิ
จักรี กลุม่ ขุนนาง กลุม่ ชุมชนไทย และกลุม่ ชนต่างชาติ (จีน มอญ มุสลิม มลายูจากหัวเมืองทางใต้
เขมร ลาว ข่า และชาวตะวันตก) จากสงครามคราวเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 และสงครามที่เกิดขึ ้น
อย่างต่อเนื่องเป็ นเหตุที่ทําให้ มีการเคลื่อนไหวของประชากรอย่างกว้ างขวาง มีการเปลี่ยนแปลง
รู ปลักษณ์ ของสังคมชุมชน สังคมเมือง โดยเฉพาะจํ านวนประชากรในช่วงต้ นกรุ งรัตนโกสินทร์
ครอว์ฟอร์ ดบันทึกว่าในปี พ.ศ.2365 ประชากรทังสองฟากฝั
้
่ งแม่นํ ้ามีราวๆ 50,000 คน ซึง่ มีจํานวน
ประชากรเบาบางอาจเป็ นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ มีการกวาดต้ อนเอาแรงงานต่างชาติเข้ ามาหลาย
ครัง้ ในสมัยต้ นกรุง110
กลุม่ ชนต่างชาติที่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในช่วงเวลานี ้มีหลายกลุม่ ด้ วยกัน ได้ แก่
กลุ่มชาวมุสลิม – เป็ นกลุ่มชนชาติกลุ่มแรกที่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณเมืองบางกอก
คาดว่าน่าจะเข้ ามาตังแต่
้ ในสมัยพระนารายณ์ โดยมีแขกมัวร์ ชาวตุรกีเป็ นเจ้ าเมืองบางกอก เกิดที่
เมืองบูโอต์111 และน่าจะเป็ นชุมชนใหญ่เพราะมีสเุ หร่ าประจําหมู่บ้าน ชาวมุสลิมเหล่านี ้อาศัยอยู่
ตามแนวคลองบางกอกน้ อยประกอบอาชีพค้ าขายจนเมื่อเสียกรุ งศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 มุสลิมจาก
อยุธยาได้ ล่องแพอพยพมาสมทบกับพวกจอดแพอยู่เดิม ชุมชนมุสลิมจึงขยายตัวขึ ้นตามสองฟาก
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“เรื่ องที่ 2 ไม่มีชื่อเรื่ อง” ใน จดหมายเหตุรัชกาลที่ 1, จ.ศ.1156, เลขที่ 4.
ฉัตราภรณ์ พิรุณรัตน์, “พัฒนาการของบางกอกฝั่ งตะวันตก พ.ศ.2325-2369”, 39.
110
วิกลั ย์ พงศ์พนิตานนท์, “คนกรุงเทพฯ ในยุคต้ นกรุงรัตนโกสินทร์ ,” ศิลปวัฒนธรรม 11, 9 (กรกฎาคม
2533): 38-103.
111
กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร เล่ ม 29 ภาค 48 จดหมายเหตุราชทูตฝรั่ งเศสในแผ่ นดิน
สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช (กรุงเทพฯ: องค์การค้ าของคุรุสภา, 2511), 184.
109
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ฝั่ งคลองไปตามแนวคลองจนถึงตลาดพลูในปั จจุบนั 112 ในสมัยธนบุรีมสั ยิดต้ นสนเป็ นเพียงกุฎีที่
เดียวที่รองรับชาวมุสลิม เมื่อชุมชนมีประชากรมากขึ ้นทําให้ สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
แคบลงตามลําดับ จึงได้ มีการสร้ างมัสยิดขึ ้นอีกหลายหลัง คือ กุฎีขาว (มัสยิดวังหลวง) (ริ มคลอง
บางกอกใหญ่ ตรงข้ ามวัดหงส์วนาราม) กะฑีเขียว (บริเวณตลาดพลู) ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้
มีการสร้ างมัสยิดวัดน้ อยขึ ้นอีกหลังหนึ่งแถบวัดเวฬุราชิน113 ในปี พ.ศ.2334 ชาวมุสลิมตานีถูก
ปราบและกวาดต้ อนขึ ้นมาจากเมืองปั ตตานีอีกครัง้ ที่สอง หลังจากเคยถูกกวาดต้ อนให้ ไปอยู่แถบ
ฝั่ งตะวันออก โดยมีเจ้ านายและขุนนางแขกตานีถกู กวาดต้ อนมาด้ วยในครัง้ นี ้ และโปรดให้ ตงถิ
ั ้ ่น
ฐานอยูบ่ ริ เวณสี่แยกบ้ านแขกเพื่อให้ ขนุ นางไทยและมุสลิมฝั่ งธนบุรีคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิด
กลุ่มชาวตะวันตกอื่นๆ – ชาวโปรตุเกสบางส่วนอพยพมาจากอยุธยา โดยสมเด็จพระ
เจ้ ากรุงธนบุรีโปรดให้ ตงบ้
ั ้ านเรื อนอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ใกล้ กบั พระราชวังของพระองค์เรี ยกว่า
้ วดั ซางตาครูส ซึง่ สร้ างขึ ้นในปี พ.ศ.2312 เป็ นศูนย์กลางของชาวโปรตุเกสที่
กุฎีจีน โดยบริ เวณนันมี
้ านเรื อนในพระนคร
นับถือนิกายคาทอลิก ในตอนปลายรัชกาลที่ 2 เริ่ มมีชาวตะวันตกอื่นๆ มาตังบ้
คือ นายโรเบิร์ต ฮันเตอร์ และนายมอร์ แกน ชาวอังกฤษมาเปิ ดห้ างมอร์ แกนแอนด์ฮนั เตอร์ ที่ริม
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาใกล้ วซั างตาครูสที่ตําบลกุฎีจีน
กลุ่มชาวมอญ – เป็ นกลุ่มที่อพยพมาจากกรุ งศรี อยุธยาคราวเสียกรุ ง บางกลุ่มอพยพ
เข้ ามาในสมัยกรุ งธนบุรีและต้ นกรุ งรัตนโกสินทร์ ในจดหมายเหตุกรมหลวงนริ นทรเทวีระบุว่า ใน
สมัยรัตนโกสินทร์ มีชมุ ชนมอญตังอยู
้ ร่ ิมสองฟากของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา พวกมอญที่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ วดั ตอง
ปุ (วัดชนะสงคราม)114 เป็ นไพร่ สงั กัดในสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 1 เมื่อ
ครัง้ ยังเป็ นเจ้ าพระยาสุรสีห์ ในบริ เวณนีย้ งั มีบ้านขุนนางมอญระดับสูง คือ บ้ านเจ้ าพระยามหา
โยธา (ทอเรี ย) และตังแต่
้ ริมคลองคูพระนครฝั่ งตะวันออกแถบสะพานมอญ ในปั จจุบนั มีพวกมอญ
ตังบ้
้ านเรื อนเรี ยงรายไปจนตลอดสะพานข้ ามคลองตลาด จึงเรี ยกว่า สะพานสี่กั๊กพระยาศรี 115
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ประวัตมิ ัสยิดต้ นสน (กรุงเทพฯ: การพิมพ์ไชยวัฒน์, 2518), 13.
ชาวมุสลิมกลุม่ แรกที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานที่ฝั่งตะวันออกคือกลุม่ ใหม่ที่ถกู กวาดต้ อนจากทางใต้ หรื อที่เรี ยกว่าแขก
ตานี สมเด็จพระราชวังบวรฯยกทัพไปปราบหัวเมืองมลายูพ.ศ.2329 กวาดต้ อนชาวเมืองปั ตตานีขึ ้นมาเป็ นจํานวนมากให้
มาตังถิ
้ ่นฐานที่วดั ตองปุ (วัดชนะสงคราม) ดู ญัง ปั ปติสท์ ปาลเลกัวซ์, เล่ าเรื่ องกรุ งสยาม, 20.
114
กรมหลวงนริ นทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนริ นทรเทวี (พ.ศ.2310-2381)
และพระราชวิจารณ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั , 2.
115
ประยุทธิ สิทธิพนั ธ์, ต้ นตระกูลขุนนางไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์กรุงธน, 2505), 135. อ้ างถึงใน ฉัต
ราภรณ์ พิรุณรัตน์, “พัฒนาการของบางกอกฝั่ งตะวันตก พ.ศ.2325-2369”, 71.
113

93
ส่วนชาวมอญที่เคยตังถิ
้ ่นฐานอยู่ในบริ เวณนี ้ตังแต่
้ ในสมัยธนบุรีแล้ ว กลุม่ มอญเข้ ามาตังบ้
้ านเรื อน
ที่ริมคลองมอญ ริ มคลองบางกอกใหญ่และที่ตําบลบางยี่เรื อ ในปี พ.ศ.2358 ชาวมอญเมืองเมาะ
ตะมะอพยพเข้ ามาประมาณสี่หมื่นกว่าคน พระบาทสมเด็จพระพุธเลิศหล้ านภาลัยโปรดให้ สร้ าง
บ้ านเรื อนอยูท่ ี่สามโคก แขวงเมืองปทุมธานี เมืองนนทบุรี เมืองนครเขื่อนขันธ์116 และบางส่วนให้ อยู่
ในฟากตะวันตกใกล้ วดั ลิงขบ หรื อวัดบวรมงคล ซึง่ สถาปนาในรัชกาลที่ 2 เพื่อให้ เป็ นวัดของพระ
มอญและชาวมอญบริเวณนี ้
กลุ่มชาวจีน – จากตารางที่ 1 ที่กล่าวไปแล้ วในสมัยธนบุรีจะเห็นได้ ว่ามีชาวจีนที่อยู่
อาศัยมาตังแต่
้ ในสมัยธนบุรี ซึง่ ชาวจีนเหล่านี ้มีบทบาทสําคัญในการช่วยสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี
รบกับพม่าในคราวกู้เอกราช ทําให้ มีชาวจีนเป็ นจํานวนมากติดตามพระองค์มาตังถิ
้ ่นฐานในกรุ ง
ธนบุรี โดยในช่วงแรกให้ อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริ เวณที่ตงพระบรมมหาราชวั
ั้
งใน
ปั จจุบัน โดยมีพระยาราชาเศรษฐี เป็ นหัวหน้ า ต่อมาเมื่ อเมื่ อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดให้ กลุ่มชาวจีนนี ้ย้ ายถิ่นฐานออกไปที่บริ เวณนอกกําแพงเมืองทางด้ าน
ตะวันตกเฉียงเหนือหรื อบริ เวณสําเพ็งในปั จจุบนั ซึง่ รัฐกําหนดควบคุมการย้ ายและการตังถิ
้ ่นฐาน
ของชาวจีนเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ หลังจากนันไม่
้ พบว่ามีการควบคุมการตังถิ
้ ่นฐานของชาวจีนอีก
ชาวจีนจึงให้ สามารถตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนได้ ตามอิสระซึ่งปะปนอยู่กบั ชาวเมืองทัว่ ไป บริ เวณที่อยู่
ชาวจีนอยูเ่ ป็ นจํานวนมากได้ แก่บริ เวณบางลําภูลา่ งและคลองสานซึง่ อยู่ตรงข้ ามแม่นํ ้ากับสําเพ็งที่
มีชื่อเรี ยกว่า ฮวยจุ้นล้ ง แปลว่าท่าเรื อไฟ เพราะมีเรื อไฟเข้ ามาเข้ าท่าขนถ่ายสินค้ าเป็ นประจํ า
นอกจากนันก็
้ มีที่บ้านกุฎีจีนฟากตะวันออกซึ่งเป็ นชุมชนจีนเก่าแก่มาแต่สมัยอยุธยาและตามริ ม
คลองบางกอกใหญ่มีชมุ ชนจีนชุมชนใหญ่คือตลาดพลู
กลุ่มชาวเขมร – ชาวเขมรเข้ ามาอยู่ตงแต่
ั ้ ในสมัยอยุธยาและอพยพมาอยู่ในกรุ งธนบุรี
ช่วงหลังสงครามเสียกรุงครังที่ 2 ด้ วย สําหรับชุมชนชาวเขมรในฝั่ งตะวันตกมีกลุม่ เขมรบริ เวณวัด
ทุ่ง (โพธิ์ทอง) ตรงชายทุ่งนาของคลองเขมร หรื อคลองบางปะแก้ วตอนต่อโค้ งกับคลองลัดขี ้เหล็ก
(ในเขตบางขุนเทียนและเขตราษฎร์ บูรณะในปั จจุบนั ) ไม่ปรากฎว่ากลุ่มเขมรนีเ้ ข้ ามาอาศัยอยู่
เมื่อใดและจํานวนมากเท่าไร นอกจากนันยั
้ งมีกลุ่มชาวเขมรที่นบั ถือศาสนาอิสสาม เรี ยกว่า แขก
ครัวหรื อแขกจาม ได้ เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานตังแต่
้ สมัยอยุธยาและติดตามเข้ ามาในสมัยธนบุรีแต่ไม่แน่ชดั
ว่ า อยู่ บ ริ เ วณใด จนกระทั่ ง พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ าจุ ฬ าโลกมหาราช รั ช กาลที่ 1
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เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 2, 74-75.

94
พระราชทานที่ดินนอกกํ าแพงเมืองฝั่ งตะวันออกให้ บริ เวณ บ้ านครัว (ปั จจุบนั อยู่ทางตอนเหนือ
คลองแสนแสบในเขตพญาไท)
กลุ่มชาวลาว – กลุม่ ชาวลาวเข้ ามาตังแต่
้ สมัยธนบุรี โดยชาวลาวจากหัวเมืองล้ านนา
เรี ยกว่าลาวพุงดํา ลาวจากหัวเมืองล้ านช้ างเรี ยกว่าลาวพุงขาว นอกจากนันยั
้ งมีลาวพวนจากเมือง
พวน ลาวโซ่งหรื อลาวทรงดํา และวางภูครัง ลาวต่างที่อพยพเข้ ามาล้ วนมาด้ วยเหตุทางการเมือง
ทังสิ
้ ้น โดยสมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่พ.ศ.2317117 ตีเมืองจําปาศักดิ์ได้ ในปี
พ.ศ.2319 นอกจากนันยั
้ งมีครัวลาวจํานวนมากมาขอพึง่ พระโพธิสมภารคราวพม่ามาครอบครอง
เมืองล้ านช้ าง ซึง่ พระองค์โปรดให้ อยู่ที่เมืองสระบุรี ในปี พ.ศ.2322 ได้ ตีเมืองเวียงจันทร์ และกวาด
ต้ อนชาวลาวเข้ ามาด้ วย โดยมีพระโอรสของพระเจ้ าสิริบญ
ุ สารรวมอยู่ด้วย คือ เจ้ านันทเสน เจ้ าอิน
ทรวงศ์ เจ้ าอนุวงศ์ โปรดให้ อยู่ที่บางยี่ขนั (วัดดาวดึงษารามในปั จจุบนั ) และให้ ครัวลาวตังถิ
้ ่นฐาน
ใกล้ บริ เวณนันด้
้ วย นอกจากนันให้
้ ไปรวมกับลาวกลุม่ แรกที่เมืองสระบุรีและหัวเมืองใกล้ เคียง ส่วน
ลาวทรงดําที่ถกู กวาดต้ อนมาคราวเดียวกันให้ ไปอยู่ที่เมืองเพชรบุรี ต่อมาเมื่อพระเจ้ านันทเสน ซึง่
รัชกาลที่ 1 แต่งตังให้
้ ครองเวียงจันทร์ ทรงขอพระราชทานกลุ่มชาวลาวที่ถกู กวาดต้ อนไปกลับคืน
ซึง่ พระเจ้ านันทเสนกวาดต้ อนชาวลาวพวนส่งมาถวายที่กรุ งรัตนโกสินทร์ กลุ่มลาวพวนนี ้โปรดให้
ตังบ้
้ านเรื อนที่สองฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา โดยฝั่ งตะวันออกให้ อยู่ที่ย่านบางขุนพรหม ซึง่ เดิมเรี ยกว่าไร่
พริ ก เมื่อลาวเข้ าไปอยู่จึงเรี ยกว่าบ้ านลาว ต่อมาในปี พ.ศ.2335 ลาวพวนและลาวโซ่งถูกส่งเข้ ามา
จํานวน 4,000 คนเศษ โปรดให้ อยูแ่ ถบบถนนเจริญกรุงและพาหุรัดและเรี ยกชื่อสินค้ าที่ผลิตในบ้ าน
ลาว คือ บ้ านกระบะ และใกล้ วดั คอกหมูบริเวณหลานหลวงเป็ นกลุม่ ลาวพวนมีอาชีพทอผ้ า ทางฝั่ ง
้ ่นฐานมาตังแต่
้ สมัยธนบุรีที่บ้านชาวเหนือเรี ยกว่าบ้ านช่างหล่อ บางยี่ขนั
ตะวันตกมีชาวลาวตังถิ
และบางไส้ ไก่ (ปั จจุบนั คือ แถบคลองไส้ ไก่ บางขุนเทียน) บริ เวณนี ้น่าเป็ นชุมชนลาวขนาดใหญ่
เพราะมีวดั ลาวเป็ นวัดประจําชุมชนด้ วย
ในปี พ.ศ.2347 ชาวพุงดําเมืองเชียงแสนถูกกวาดต้ อนมากว่า 23,000 คนจากการยก
ทัพไปตีเมืองเชียงแสน ชาวลาวที่ถกู กวาดต้ อนมาในครัง้ นี ้ถูกแบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ หนึ่งในห้ ากลุม่ นี ้
ถูกส่งมาที่เมืองหลวง บางพวกถูกส่งไปที่สระบุรี ราชบุรี บางพวกแจกจ่ายให้ กับเจ้ านายและขุน
นางไทยที่เป็ นแม่ทพั ในศึกคราวนัน้ (เช่น กรมพระราชวังบวรสถานมงคล กรมพระราชวังหลัง ฯลฯ)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

117

พระราชพงศาวดารกรุ งธนบุรี ฉบับพันจันนุมาศ (เจิม) จดหมายรายวันทัพ, อภินิหารบรรพ
บุรุษ และเอกสารอื่นๆ, 72, 79.

95
เนื่องจากมีลาวที่อยู่ในสังกัดกรมพระราชวังหลัง จึงมีชาวลาวพุงดําอาศัยอยู่ที่เขตวังหลังด้ วยและ
อาจขยายกว้ างไปถึงบ้ านช่างหล่อ และบางยี่ขนั ซึง่ เป็ นกลุม่ เจ้ านายลาวพุงขาว (ลาวเวียงจันทร์ )
กลุ่ มชาวข่ า – ในปี พ.ศ.2362 อ้ ายสาเกียดโง้ งก่อความไม่สงบขึ ้นในหัวเมืองลาว
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลัสนภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดให้ เจ้ าพระยานครราชสีมาและเจ้ า
้ บตัวอ้ ายสาเกียดโง้ งพร้ อมครอบครัวข่าเป็ น
อนุวงศ์เจ้ าเมืองเวียงจันทร์ ยกทัพไปปราบ พร้ อมทังจั
จํานวนมากส่งมาเมืองหลวง มีรับสัง่ ให้ จําคุกอ้ ายสาเกียดโง้ ง และพวกข่าไปเป็ นตะพุน่ หญาช้ างอยู่
ที่บางบอน ซึง่ ถือว่าเป็ นชุมชนที่อยูส่ ดุ แดนและห่างไกล
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างรีในปี พ.ศ.2325-2394
น
ำ างชาติที่อพยพมาอยูใ่ นเมืลองธนบุ
ตารางที่ 3 ตารางแสดงชุส
มชนต่

118

ลําดับ
1

2

กลุ่มชน

ชาวมุสลิม
- กลุม่ แขก
ตานี

ชาวตะวันตก
- ชาว
โปรตุเกส

- ชาวอังกฤษ

118

เหตุผลการอพยพ

บริเวณที่ตงั ้ ถิ่นฐาน

จํานวน
(คน)

ถู ก กวาดต้ อนมาจากเมื อ ง ฝั่ งตะวันออก – อพยพมาครัง้ แรกให้
ปั ตตานี 2 ครัง้ ในปี พ.ศ.2329 อยูใ่ กล้ วดั ตองปุ (วัดชนะสงคราม)
และ 2334
ฝั่ งตะวันตก – อพยพเข้ ามาครัง้ ที่สอง
โดยเจ้ า นายและขุน นางให้ ไ ปอยู่ที่
บ้ านแขก
ติดตามมาจากอยุธยามาอยู่ที่
เมื อ งธนบุรีแ ละขยายการตัง้
ถิ่ น ฐานมาทางฝั่ ง ตะวัน ออก
ในปี พ.ศ.2325, 2329 และ
2361
ตังห้
้ างทําการค้ าในช่วงปลาย
รัชกาลที่ 2

ฝั่ งตะวันออก - บริ เวณใกล้ สถานทูต
ฝรั่งเศสในปั จจุบนั
และในปี พ.ศ.2361 อยูบ่ ริ เวณบ้ านอง
เ ชี ย ง สื อ เ ดิ ม บ ริ เ ว ณ ส ถ า น ทู ต
โปรตุเกสในปั จจุบนั
ฝั่ ง ตะวัน ตก - ริ ม แม่ นํ า้ เจ้ าพระยา
ใกล้ วดั ซางตาครูส กุฎีจีน

เก็บความจาก เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รั ชกาลที่ 1., เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์
, พระราชพงศาวดาร รั ชกาลที่ 2, ฉัตราภรณ์ พิรุณรัตน์, “พัฒนาการของบางกอกฝั่ งตะวันตก พ.ศ.23252369”, 48-50.
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงชุมชนต่างชาติที่อพยพมาอยูใ่ นเมืองธนบุรีในปี พ.ศ.2325-2394 (ต่อ)
ลําดับ
กลุ่มชน
3 ชาวมอญ
- กลุม่ สมิง
สอดเบา

4

ชาวจีน

5

ชาวเขมร
- กลุม่ ที่ 1

- กลุม่ ที่ 2

- กลุม่ ที่ 3

6

ลาว
- กลุม่ ที่ 1
- กลุม่ ที่ 2

เหตุผลการอพยพ

บริเวณที่ตงั ้ ถิ่นฐาน

ขอพึง่ พระบรมโพธิสมภาร
พ.ศ.2358

ตัง้ อยู่ที่สามโคก เมืองนนทบุรี เมือง
นครเขื่อนขันธ์
ฝั่ งตะวันตก – ใกล้ วดั ลิงขบ (วัดบวร
มงคล)
ขอพึง่ พระบรมโพธิสมภาร
ส า ม า ร ถ ตั ้ ง บ้ า น เ รื อ น ไ ด้ ทั่ ว
ซึง่ อพยพตังแต่
้ สมัยธนบุรีและ ราชอาณาจักร ไม่มีการแบ่งเขต
รัตนโกสินทร์
ฝั่ ง ตะวัน ตก - มี ชุ น ชนจี น ใหญ่ ๆ ที่
ฮวยจุ้นล้ ง ตําบลบางลําภูล่าง คลอง
สาน และที่ ริ ม คลองบางกอกใหญ่
จนถึงตลาดพลู

จํานวน
40,000
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500
ฝั่ งตะวันออก – ที่หมู่บ้านเขมรเหนือ
วัดสมอราย ส่วนนักองเองให้ ไปอยู่ที่
คอกกระบือ
ฝั่ งตะวันตก – ใกล้ วัดทุ่งโพธิ์ ทอง
คลองเขมร คลองงบางปะแก้ ว คลอง
ลั ด ขี เ้ หล็ ก (บางขุ น เที ย นราษฎร์
กลุ่มนักองสงวนมาขอพึ่งพระ บูรณะปั จจุบนั )
โปรดให้ อยู่ในเขตราชธานีทงสองฝั
ั้
่ ง เจ้ านาย
บรมโพธิสมภาร พ.ศ.2354
แม่นํ ้าเจ้ าพระยา
และขุนนาง
200 คน
ไพร่พลราว
2,500คน

กลุ่ม นัก องเองออกญาแป้ น
ออกญานวน มาขอพึ่ ง พระ
บรมโพธิสมภาร พ.ศ.2325
ขอพึง่ พระบรมโพธิสมภาร (?)

เจ้ านันทเสนกวาดต้ อนกลุม่
ลาวพวนมาถวาย พ.ศ.2325
กลุม่ ลาวพวนและลาวโซ่งถูก
กวาดต้ อนมาถวาย พ.ศ.
2335

ฝั่ ง ตะวัน ออก – ไร่ พ ริ ก (บ้ า นลาว)
บางขุนพรหม
ฝั่ งตะวันออก – บ้ านกระบะ ถนน
เจริ ญกรุ งและพาหุรัด สี่แยกคอกหมู
หลานหลวง
ฝั่ งตะวันตก – บางไส้ ไก่ บางขุนเทียน

97
ตารางที่ 3 ตารางแสดงชุมชนต่างชาติที่อพยพมาอยูใ่ นเมืองธนบุรีในปี พ.ศ.2325-2394 (ต่อ)
ลําดับ

กลุ่มชน

เหตุผลการอพยพ

- กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ลาวเมืองเชียงแสนถูกกวาด
ต้ อนมาคราวกองทัพไป
ตีเมืองเชียงแสน พ.ศ.2347

บริเวณที่ตงั ้ ถิ่นฐาน
สระบุ รี ราชบุ รี และตามหั ว เมื อ ง
ต่างๆ บางส่วน

พระราชทานกรมพระราชวังหน้ าและ
กรมพระราชวังหลัง เจ้ านาย ขุนนาง
ที่ไปราชการทัพ แถบฝั่ งตะวันตกอยู่
ในแถบวังหลังใกล้ บ้านช่างหล่อและ
บางยี่ขนั
สมุทรปราการเป็ นลาวอาสาปากนํ ้า
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7

8

9

- กลุม่ ที่ 4 กลุ่ ม ลาวนครพนม กลุ่ ม เจ้ า
อิ น ทรพิ ส ารขอพึ่ ง พระบรมโพธิ นครชัยศรี
สมภารใน พ.ศ.2352
- กลุม่ ที่ 5 เจ้ า อนุว งศ์ ส่ง กลุ่ม ลาวภูค รั ง มา
ถวายใน พ.ศ.2352
ชาวญวน
- กลุม่ ที่ 1 กลุ่มที่อพยพมาพร้ อมกับองเชียง ฝั่ งตะวันออก – บางโพ
ซุนและถูกเนรเทศให้ อยู่นอกกรุ ง
ธนบุรี ใ นปี พ.ศ.2323 ต่อ มา
รัชกาลที่ 1 โปรดให้ อพยพกลับ
เข้ ามาอยูใ่ นกรุง
กลุ่มองเชียงสือมาขอพึ่งพระบรม
- กลุม่ ที่ 2 โพธิสมภาร
ฝั่ งตะวันออก – ริ มแม่นํา้ เจ้ าพระยา
ทางตอนใต้ ที่บ้านต้ นสําโรง (บริ เวณ
สถานทูตโปรตุเกสปั จจุบนั )
ชาวทวาย กลุ่มพระยาทวายโปรดให้ เข้ ามา ฝั่ งตะวันออก - พวกช่างต่อเรื อให้ อยู่
ป้องกัน พม่า โจมตี เ มื อ งทวาย ปี ถัดจากป่ าช้ าวัดสระเกศ และพระยา
พ.ศ.2335
ทวายและพวกที่ เ หลื อ ให้ อ ยู่ที่ ค อก
กระบือ
ชาวข่า
ถูกจับตัวมาเป็ นเชลยพ.ศ.2362 บางบอน

จํานวน

เลขหน้98
า

ตารางที่ 4 สรุปเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ ้นในธนบุรี ก่อนการขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (ก่อนพ.ศ.2077)
ยุค
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เหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิดขึน้
-พรรณนาเรื่ องอาณาจักรสยามของฟานฟลีต (วันวลิต) กล่าวว่าเป็ นเมืองที่พระอู่ทองได้ สร้ างเมืองคองขุดเทียมและ
เมืองบางกอก (Chongh Cout Thiam and Banckocq)

-ทรงแต่งตังนายพระขนอนทณบุ
้
รี

-โคลงกําสรวลสมุทรระบุชื่อของบางต่างๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม ได้ แก่ บางเขน บางกรู ด บางพลู ฉนัง
ราย บางระมาด บางฉนัง บางจาก บางนางนอง
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รายพระนามกษัตริย์
1.สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระ
เจ้ าอูท่ อง) (พ.ศ.1893-1912)
2.สมเด็จพระราเมศวร
(พ.ศ.1912-1913)
3.สมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 1
(ขุนหลวงพะงัว่ )
(พ.ศ.1913-1931)
4.สมเด็จพระเจ้ าทองลัน
(พ.ศ.1931)
5.สมเด็จพระรามราชาธิราช
(พ.ศ.1938-1952)
6.สมเด็จพระนครินทราธิราช
(พ.ศ.1952-1967)
7.สมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 2
(เจ้ าสามพระยา)
(พ.ศ.1967-1991)
8.สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
(พ.ศ.1991-2031)
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รายพระนามกษัตริย์
เหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิดขึน้
9.สมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 3
(พ.ศ.2031-2034)
10. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
-ขุดคลองสําโรงและคลองทับนาง
(พ.ศ.2034-2072)
-ชาวโปรตุเกสเป็ นชาติแรกที่เข้ ามาค้ าขายกับอยุธยา ในปี พ.ศ.2061 โปรตุเกสเข้ ามาขอทําสัญญาเป็ นไมตรี
-โตเม ปิ เรส ชาวโปรตุเกส กล่าวว่าถึงการค้ าขายในกรุงศรี อยุธยาแม่นํ ้าเจ้ าพระยาเป็ นแม่นํ ้าที่เรื อเล็กและสําเภาเดิน
ทางผ่านไปได้ ทงกว้
ั ้ างและมีทิวทัศน์งดงามด้ วย
11.สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4
(พ.ศ.2072-2076)
12.สมเด็จพระรัษฎาธิราช
(พ.ศ.2076-2077)
13.สมเด็จพระไชยราชา
-ขุดคลองลัดบางกอก
(พ.ศ.2077-2089)
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ตารางที่ 5 สรุปเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ ้นในธนบุรี ช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึงก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - 2198)
ยุค

รายพระนามกษัตริย์
14.สมเด็จพระยอดฟ้า
(พ.ศ.2089-2091)
15.สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
(พ.ศ.2091-2111)
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เหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิดขึน้

-ปรากฎชื่อเมืองทณบุรีศรี มหาสมุทรมีฐานะเป็ นเมืองเป็ นหัวเมืองชันในเช่
้
นเดียวกันกับหัวเมืองอื่นๆ ได้ แก่ วิเศษไชยชาญ
อินทบุรี พรหมบุรี สรรคบุรี สิงหบุรี นนทบุรี สระบุรี นครนายก และปราจีนบุรี (ซึ่งแสดงว่าในช่วงเวลานี ้เมืองต่างๆ เหล่านี ้
้
องหลวงและในระดับหัวเมืองด้ วยกัน)
ล้ วนเป็ นเมืองที่มีความสําคัญต่ออยุธยาและมีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันทังจากเมื
-ในกฎหมายพระไอยการอาชญาหลวงกล่าวถึงเมืองธนบุรีว่า “มาตราหนึ่งนายพระขนอนทณบุรี ขนอนนํ ้า ขนอนบก แห่งใด
ใดในพระนครศรี อยุธยา แลจะเกบจังกอบในสําเภานาวาเรื อน้ อยใหญ่ก็ดี หนบกหนเกียนหนทางอันจะเข้ าถึงขนอนใน ท่าน
ให้ นบั สิ่งของจนถึงสิบ ถ้ าถึงสิบไซ้ ท่านจึ่งให้ เอาจังกอบนันหนึ
้ ่ง ถ้ าหมีถึงสิบไซ้ ท่านมิให้ เอาจังกอบนัน้ เลย ถ้ าผู้ใดเกบเอา
ท่านให้ ไหมเอาหนึง่ เป็ นสอง และให้ ตีด้วยไหวาย 15 ที”119
-ขุดคลองลัดที่บางกรวย -พระยาละแวกยกทัพมาดูลาดเลา ได้ จบั เอาคนทัว่ เมืองธนบุรีไปได้ มาก ในปี พ.ศ.2108

119

ร.แลงกาต์, กฎหมายตราสามดวง เล่ ม 4 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุ ุสภา, 2506), 89-90.
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16.สมเด็จพระมหินทราธิราช
(พ.ศ.2111-2112)
17.สมเด็จพระมหาธรรม
ราชาธิราช (พ.ศ.2112-2133)
18.สมเด็จพระนเรศวร
(พ.ศ.2133-2148)
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ตารางที่ 5 สรุปเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ ้นในธนบุรี ช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึงก่อนสมัยพระนารายณ์มหาราช (หลัง พ.ศ.2077 - 2198) (ต่อ)
ยุค

รายพระนามกษัตริย์
19.สมเด็จพระเอกาทศรถ
(พ.ศ.2148-2153)
20.สมเด็จพระศรี เสาวภาค
(พ.ศ.2153)
21.สมเด็จพระเจ้ าทรงธรรม
(พ.ศ.2154-2171

อยุธยา
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เหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิดขึน้

-ขุดคลองลัดเกร็ดใหญ่
-บันทึกเรื่ องสัมพันธไมตรี ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17 บันทึกว่า บางกอกเป็ นเมืองมีกําแพง
ล้ อมรอบเป็ นที่ตงของด่
ั้
านภาษี แห่งแรกที่เรี ยกว่าขนอนบางกอก (Canen Bangkok) เรื อทุกลําจะต้ องหยุดเพื่อตรวจ
และจ่ายอากรแผ่นดินก่อนเข้ าสูก่ รุงศรี อยุธยา / มีชาวญี่ปนอพยพจากเมื
ุ่
องพริ บพรี ไปยังเมืองบางกอก (พ.ศ.2057) /
พ่อค้ าต่างๆ ที่ได้ มีโอกาสแวะพักที่เมืองบางกอก เจ้ าเมืองให้ การต้ อนรับ และได้ เข้ าพักที่เรื อนรับรองเมืองบางกอกที่เป็ น
ตึกใหญ่สามชัน้ / ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สดุ สําหรับการเดินทางสูส่ ยามคือ ในเดือนมิถนุ ายนหรื อกรกฎาคม และเดือน
กันยายนก็เดินทางกลับซึง่ เป็ นเวลาพอดีกบั ฤดูนํ ้าลด เพราะในเดือนสิงหาคมและกันยายนเป็ นฤดูนํ ้าไหลเชี่ยว
-โยส เชาเต็น (Joost Schouten) ผู้จดั การบริ ษัทการค้ าของฮอลันดา บันทึกในปี พ.ศ.2161ว่าเมืองบางกอกเป็ นเมือง
ใหญ่เมืองหนึง่ มาตังแต่
้ ในรัชกาลของพระเจ้ าทรงธรรมแล้ ว ซึง่ สยามเป็ นประเทศที่มีชื่อเสียง และมีหวั เมืองต่างๆ
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22.สมเด็จพระเชษฐาธิราช
(พ.ศ.2171)
23.สมเด็จพระอาทิตยวงศ์
(พ.ศ.2172)

เลขหน้ า
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รายพระนามกษัตริย์
24.สมเด็จพระเจ้ าปราสาททอง -ขุดคลองลัดที่นนทบุรี
(พ.ศ2172-2199)
25.สมเด็จพระเจ้ าชัย
(พ.ศ.2199)
26.สมเด็จพระศรี สธุ รรมราชา
(พ.ศ.2199)

เหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิดขึน้
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เหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิดขึน้
-ฮอลันดานํากองทัพเรื อมาปิ ดปากนํ ้า (พ.ศ.2207)
-ในช่วงเวลานี ้คณะราชทูตฝรั่งเศสชุดที่ 1 ได้ เข้ ามายังสยาม ได้ แก่ เชอวาลิเอร์ เดอโชมองต์ บาทหลวง เดอ ซัวซีย์ พร้ อม
ด้ วยคณะบาทหลวงเยซูอิต 6 รูป อาทิเช่น บาทหลวงตาชาร์ ดและบาทหลวงวาเชต์ ข้ าราชการฝรั่งเศส เช่น ม.เดอลามาร์
กงต์ เดอ ฟอร์ บงั (พ.ศ.2228) สองปี ต่อมาคณะราชทูตชุดที่ 2 คือ โกลด เซเบเรต์ เดอ บุลเล และซิมอง เดอ ลา ลูแบร์ เดิน
ทางเข้ ามาติดต่อสัมพันธไมตรี พร้ อมบาทหลวงตาชาร์ ด (พ.ศ.2230-31) ในครัง้ นันได้
้ นําทหารซึง่ บัญชาการโดยนายพลเด
ฟอร์ ชเข้ ามายังสยามด้ วย
-ในพงศาวดารเรื่ องฝรั่งเศสเป็ นไมตรี กบั ไทย ครัง้ แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (Relations de la Franve et du
Royaume de Siam de 1662 à 1703) แต่งโดยมองซิเออรลันเย (Lanier) แสดงให้ เห็นว่าฝรั่งเศสเห็นความสําคัญของ
บางกอกว่า บางกอกตังอยู
้ ่ในทะเลที่เหมาะสําหรับการค้ าขายในอ่าวเบงกอล ถ้ าได้ สร้ างป้อมอย่างดีและมีทหารรักษา
้
ายอินเดียและ
แข็งแรง มีท่าจอดเรื ออย่างมัน่ คง และสร้ างโรงเก็บของใหญ่ๆ ไว้ หลายหลัง ก็จะทําให้ สินค้ าทังปวงในฝ่
แหลมมลายูมารวมอยู่ในที่นี ้ได้ ทงหมด
ั้
-บางกอกซึ่งเท่ากับเป็ นลูกกุญแจของประเทศสยามฝ่ ายใต้ ก็เป็ นทําเลอันสินค้ า
ทังปวงต้
้
องมารวมอยูท่ งสิ
ั ้ ้น เพราะเหตุวา่ บางกอกตังอยู
้ ใ่ กล้ กบั ปากนํ ้าเจ้ าพระยา เป็ นเมืองซึง่ อาจแข่งกับบาตาเวียได้
-สร้ างป้อมเมืองบางกอก 2 แห่งอยูต่ รงข้ ามระหว่างฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ให้ ฝรั่งเศสดูแลเมือง (พ.ศ.2228-30)
-เกิดกบฏมักกะสัน
-เชวาลิเอร์ เดอ ฟอร์ บงั (Chevalier de Forbin) ชาวฝรั่งเศสที่เข้ ามากับคณะทูตที่พระเจ้ าหลุยส์ที่ 14 ทรงแต่งตังเข้
้ ามา
เป็ นทูตเจริ ญสัมพันธไมตรี กับสมเด็จพระนารายณ์ มหาราชเป็ นครัง้ แรก เมื่อ พ.ศ.2228 โดยมีเชวาลิเอร์ เดอ โชมองต์
(Chevalier de Chaumon) เป็ นราชทูต เมื่อคณะทูตได้ กลับไป ฟอร์ บงั ยังอยู่ในกรุ งศรี อยุธยาเพื่อรับราชการต่อ มี
บรรดาศักดิ์เป็ นออกพระศักดิสงครามคอยดูแลป้อมเมืองบางกอก
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ตอน
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รายพระนามกษัตริย์
27.สมเด็จพระนารายณ์
(พ.ศ.2199-2231)

ตารางที่ 6 สรุปเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ ้นในธนบุรี ในสมัยพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ยุค

รายพระนามกษัตริย์

28.สมเด็จพระเพทราชา
(พ.ศ.2231-2245)

29สมเด็จพระเจ้ าเสือ
(พ.ศ.2245-2251)
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เหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิดขึน้
-บาทหลวงเดอ ชัวชีย์ ผู้ช่วยทูตชาวฝรั่งเศส (พ.ศ.2228) บันทึกว่าเมืองบางกอกมีเจ้ าเมืองชาวมุสลิม มีจวนอย่างหรู หรา
เมืองบางกอกเป็ นเสมือนกุญแจของราชอาณาจักรทางด้ านทะเลใต้ มีป้อมสองป้อม มีเรื อกสวนผลไม้ มีบ้านพักรับรอง
เขตเมืองบางกอกสุดที่เมืองตลาดขวัญ บริเวณป้อมแก้ ว(Hale de cristal) และป้อมทับทิม(Hale de rubis)
-บาทหลวงตาชาร์ ด บันทึกสภาพเมืองบางกอกในปี พ.ศ.2228-2229 ไว้ ว่าเดือนกันยายน นํ ้าท่วมนองไปทัว่ ท้ องทุ่งนา นํ ้า
ท่วมอยูน่ านครึ่งปี หมูบ่ ้ านทังสองฟากแม่
้
นํ ้าเป็ นเรื อนยกพื ้นสูง สร้ างด้ วยไม้ ไผ่ ใกล้ กบั หมูบ่ ้ านมีตลาดลอยนํ ้า
-มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศสบันทึกว่า สวนผลไม้ ที่บางกอกยาวไปตามแนวชายฝั่ งแม่นํ ้าจนถึงตลาดขวัญ มี
ความอุดมสมบูรณ์ มีผลไม้ นานาชนิด ผู้คนนิยมอาศัยอยูต่ ามชายนํ ้าที่ขึ ้นล่องสะดวกแก่การค้ าขายทางทะเล
-นิโกลาส แชร์ แวส กล่าวว่าบางกอกเป็ นสถานที่ที่สําคัญที่สดุ แห่งราชอาณาจักสยามอย่างปราศจากข้ อสงสัย เมืองมีสว่ น
ยาวมากกว่าส่วนกว้ าง มีอาณาเขตไม่เกินครึ่งลี ้ มีกําแพงกันเฉพาะด้
้
านชายแม่นํ ้าใหญ่
-พระยาราชวังสันเสนี (มะหะหมุด) ได้ สร้ างสุเหร่ ากุฎีใหญ่ (วัดแขกสุหนี่) ที่หลังเมืองธนบุรีศรี มหาสมุทร์ (ริ มวัดหงสาราม
ในคลองบางกอกใหญ่) เมื่อจุลศักราช 1050 ปี มะโรง สัมฤทธิศก (พ.ศ.2231)
-เกิดการสู้รบเพื่อขับไล่ทหารฝรั่งเศสออกจากเมืองบางกอก หลังจากสงครามเสร็ จสิ ้น เมืองบางกอกเสียหายมาก และ
สยามยอมให้ ฝรั่งเศสทุกคนออกจากพระราชอาณาจักร
-นายแพทย์แกมเฟอร์ บนั ทึกภาพความเสียหายของเมืองปี พ.ศ.2333 ไว้ วมีสภาพเสียหายมาก ทางตอนเหนือของเมืองยังมี
ผู้คนอาศัยอย่างหนาแน่นทังสองฝั
้
่ ง มีบ้านเรื อนตังเป็
้ นหมูบ่ ้ าน
-ขุดคลองมหาชัย
-เกิดโจรผู้ร้ายชุกชุม จนต้ องออกกฎหมายและบทลงโทษผู้รักษาเมืองผู้รัง้ กรมการที่ไม่ใส่ใจดูแล
-ขุดคลองโคกขาม ซึง่ พระยาจักรี เกณฑ์เอาเลขหัวเมืองนนทบุรี เมืองธนบุรี เมืองนครชัยศรี เมืองสาครบุรี เมือง
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ตารางที่ 6 สรุปเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ ้นในธนบุรี ในสมัยพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ยุค

อยุธยา
ตอน
ปลาย

รายพระนามกษัตริย์
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เหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิดขึน้
สมุทรสงคราม เมืองเพชรบุรี เมืองราชบุรี เมืองสมุทรปราการ
30.สมเด็ จ พระเจ้ าท้ ายสระ -ขุดคลองลัดปากเกร็ด
(พ.ศ.2251-2275)
31.สมเด็ จ พระเจ้ าบรมโกศ
(พ.ศ.2275-2301)
32.สมเด็จพระเจ้ าอุทมุ พร
(พ.ศ.2301)
33.สมเด็จพระเจ้ าเอกทัศน์
-เมืองธนบุรีถูกโจมตีจากกองทัพพม่าในสงครามคราวเสียกรุ งศรี อยุธยาครั ง้ ที่ 2 มีพระยารัตนาธิ เบศคุมกองทัพเมือง
(พ.ศ.2301-2310)
นครราชสีมา ยกตังมารั
้ กษาเมืองธนบุรี มีเรื อกําปั่ นอังกฤษ 1 ลํายกมาช่วยรักษาเมืองธนบุรี แต่ไม่เป็ นผล พม่าเผาสวน
ปล้ นบ้ านเรื อน ทําลายป้อม เมืองธนบุรีจงึ ร้ างผู้คน พม่าใช้ เป็ นที่กกั ขังเชลย
-พม่าแต่งตังให้
้ นายทองอิน (บางฉบับว่านายบุญส่ง) รักษาการเป็ นเจ้ าเมืองธนบุรี
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ตารางที่ 7 สรุปเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ ้นในธนบุรี ในสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325)
ยุค
ธนบุรี

รายพระนามกษัตริย์
1.สมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี
(พ.ศ.2310-2325)
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เหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิดขึน้
-ระหว่างการสงครามเพื่อขับไล่พม่าออกจากกรุ งศรี อยุธยา สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีได้ นํากองทัพบุกตีเมืองธนบุรี เมือง
ธนบุรีในตอนนันมี
้ แต่ซากศพและคนโทษ ซากปรักหักพัง
-สมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีใช้ เมืองธนบุรีเป็ นที่ตงมั
ั ้ น่ ในการกอกบกู้กรุงศรี อยุธยา ใช้ ไม้ ทองหลางตังเป็
้ นที่มนั่ แล้ วก่อกําแพง
ภายหลัง ขุดคูนํ ้ารอบเมือง โปรดให้ สร้ างพระราชวังที่ประทับ

ตารางที่ 8 สรุปเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ ้นในธนบุรี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325 - 2394)
ยุค
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รายพระนามกษัตริย์
เหตุการณ์ สาํ คัญที่เกิดขึน้
1.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า -สร้ างกรุงรัตนโกสินทร์ บริเวณพื ้นที่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาฝั่ งตะวันออก โปดให้ รือ้ ซากป้อมบางกอกเดิมกับกําแพงเมือง
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1
ธนบุรีลงเพื่อนําอิฐไปใช้ ก่อสร้ าง
(พ.ศ.2325-2352)
ต้ น
2.พระบาทสมเด็ จ พระพุท ธเลิ ศ
รัตนโกสินทร์ หล้ านภาลัย รัชกาลที่ 2
(พ.ศ.2352-2367)
3.พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ า -โปรดให้ บรู ณปฏิสงั ขรณ์วดั วาอารามต่างๆ ในฝั่ งธนบุรี เช่น วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดนางนอง ฯลฯ
เจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3
(พ.ศ.2367-2393)
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บทที่ 5
ธนบุรี จากการสํารวจร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
พื ้นที่ธนบุรีหรื อบริ เวณพื ้นที่แม่นํา้ เจ้ าพระยาฝั่ งตะวันตกในปั จจุบนั ถึงแม้ จะมีสภาพ
ความเป็ นเมือง แต่ยงั ปรากฎร่ องรอยของหลักฐานต่างๆ อันเป็ นพยานเชิงประจักษ์ แสดงให้ เห็นถึง
ร่ องรอยของเมืองธนบุรีในอดีต อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ ว่าพื ้นที่ธนบุรีเป็ นพื ้นที่ที่มีแม่นํ ้าและคลอง
ตัดผ่านไปมาเป็ นจํานวนมาก แม่นํ ้าและคลองต่างๆ ล้ วนเป็ นหนึ่งในเส้ นทางคมนาคมสัญจรทาง
นํ ้า การสํารวจเพื่อรวบรวมร่องรอยหลักฐานต่างๆ นัน้ มีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเข้ าใจแม่นํ ้า
ลําคลอง ต่างๆ โดยเฉพาะเส้ นทางนํ ้าสําคัญในอดีต เนื่องจากเส้ นทางนํ ้าเหล่านี ้มีความสําคัญมาก
นอกจากจะใช้ นํ ้าในการบริ โภคในชีวิตประจําวันรวมถึงใช้ ในการเพาะปลูกแล้ ว เส้ นทางนํ ้ายังเป็ น
เส้ นทางสัญจรหลักที่คนโบราณใช้ ตดิ ต่อ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพื ้นที่ห่างไกลเข้ าด้ วยกันก่อนที่
จะมีถนนเกิดขึ ้น ในที่นี ้จึงได้ สํารวจเรื่ องแม่นํ ้าลําคลองต่างๆ เป็ นลําดับแรก เพื่อให้ เข้ าใจเส้ นทาง
สัญจรหลักของพื ้นที่ธนบุรีก่อนที่จะกล่าวถึงการสํารวจในหมวดอื่นๆ
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1. แม่ นํา้ ลําคลอง : เส้ นทางสัญจรโบราณในพืน้ ที่ธนบุรี
เส้ นทางนํ ้าหรื อแม่นํ ้า คูคลอง ในอดีตมีความสําคัญมากเนื่องจากเป็ นเส้ นทางสัญจร
หลักเพราะเป็ นเส้ นทางตามธรรมชาติที่แผ่กระจายไปยังพื ้นที่ตา่ งๆ ในขณะที่การเดินทางทางบกยัง
ั จรได้ อย่างสะดวก นอกจากเส้ นทางนํ ้า
มีความยากลําบากเพราะไม่มีถนนหนทางที่ราบเรี ยบที่สญ
ที่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติแล้ วยังมีเส้ นทางนํ ้าที่เกิดจากมนุษย์ขดุ ขึ ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
คมนาคม เช่น เพื่อลัดคลองที่คดเคี ้ยว หรื อเพื่อความต้ องการทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ เป็ นต้ น
พื ้นที่ธนบุรีตงอยู
ั ้ ่ที่ราบลุ่มแม่นํ ้าเจ้ าพระยาตอนล่าง มีแม่นํ ้าเจ้ าพระยาเป็ นแม่นํ ้าสาย
หลักของพื ้นที่ และมีคลองย่อยที่แยกจากแม่นํ ้าสายหลัก นอกจากนันยั
้ งมีคลองที่ขดุ เชื่อมระหว่าง
เส้ นทางนํ ้า และขุดเพิ่มเพื่อให้ สามารถเดินทางได้ ทวั่ ถึง ทังคลองที
้
่เกิดจากธรรมชาติและคลองที่ขดุ
เพิ่ ม นี ท้ ํ า ให้ เ กิ ด ทางที่ ติ ด ต่อ ถึ ง กัน โดยตลอดระหว่า งกรุ ง เทพฯ และหัว เมื อ งใกล้ เ คี ย งโดยย่ น
ระยะทางและเวลาด้ วย โดยผู้ ศึ ก ษาเห็ น ด้ วยกั บ ปิ ยนาถ บุ น นาคที่ ไ ด้ ศึ ก ษาคลองใน
กรุ งเทพมหานครและแบ่งคลองขุดในสมัยก่อนรัตนโกสินทร์ ได้ 3 ประเภท ได้ แก่ คลองรอบเมือง
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หรื อคลองคูเมือง คลองลัด และคลองที่เชื่อมระหว่างแม่นํา้ 1 ทัง้ นีใ้ นการศึกษาครั ง้ นีซ้ ึ่งขอบเขต
ระยะเวลาการศึกษาถึงรัชกาลที่ 3 ผู้ศกึ ษาเห็นว่าคลองขุดในกรุ งเทพมหานครทังฝั
้ ่ งพระนครและ
ธนบุรีในสมัยก่อนรัชกาลที่ 3 สามารถแบ่งได้ ออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
คลองรอบเมืองหรื อคลองคูเมือง หมายถึงคลองที่ขดุ ขึ ้นรอบเมืองโดยผลประโยชน์ทาง
การเมือง เป็ นองค์ประกอบหนึ่งในการผังเมือง เช่น เพื่อเป็ นปราการป้องกันข้ าศึกเข้ าประชิดเมือง
และเป็ นเส้ นอาณาเขตแบ่งพื ้นที่นอกเมืองและในเมือง เมืองโบราณต่างๆ ล้ วนมีการขุดคูคลองมา
ตังแต่
้ สมัยโบราณ เช่น เมืองโบราณในสมัยทวาราวดี เช่น เมืองคูบวั เมืองอินทร์ บรุ ี เป็ นต้ น คลอง
ในลักษณะนี บ้ างครั ง้ ได้ ปรับใช้ เส้ นทางนํา้ ธรรมชาติที่มีอยู่เดิมมาเป็ นคูเมือง คลองที่สําคัญใน
ธนบุรี คือ คลองคูเมืองเดิมธนบุรี
คลองลัด หมายถึงคลองที่ขดุ เพื่อช่วยร่ นระยะทางและเวลาในการเดินทาง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแม่นํ ้าเจ้ าพระยาบางตอนมีความคดเคี ้ยวมาก พระมหากษัตริ ย์จึงโปรดให้ ขดุ คลองลัดขึ ้น
เพื่อความสะดวกในการเดินทางสัญจร คลองลัดที่สําคัญของธนบุรี คือ คลองลัดบางกอกที่ขดุ ขึ ้น
ในสมัยพระเจ้ าไชยราชาตังแต่
้ ปากคลองบางกอกน้ อยไปจนออกปากคลองบางกอกใหญ่ ปั จจุบนั
คลองลัดบางกอกที่ขดุ ขึ ้นได้ กลายมาเป็ นแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายใหม่
คลองขุดเชื่ อมแม่นํา้ หมายถึง คลองที่ ขุดขึน้ เพื่อเชื่ อมแม่นํา้ กับแม่นํา้ หรื อระหว่าง
คลองกับคลอง เพื่อช่วยเพิ่มเส้ นทางสัญจรให้ มีความสะดวกมากขึ ้น คลองที่ขดุ เพื่อเชื่อมระหว่าง
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาและแม่นํ ้าท่าจีน คลองที่ขดุ ขึ ้นเพื่อช่วยให้ เพิ่มเส้ นทางการเดินทางไปยังหัวเมือง
ตะวันตกและเพิ่มทางออกสูท่ ะเลโดยไม่ต้องผ่านแม่นํ ้าเจ้ าพระยา เช่น คลองภาษี เจริ ญ และคลอง
โคกขาม (คลองโคกมะขาม) หรื อคลองพระพุทธเจ้ าหลวง ในจังหวัดสมุทรสาคร ทัง้ นีร้ วมไปถึง
คลองเส้ นเล็กๆ ที่เชื่อมระหว่างคลองสองคลองเข้ าด้ วยกัน
อย่างไรก็ตาม คลองต่างๆ ทังหมดในธนบุ
้
รี น่าเชื่อว่านอกจากคลองทัง้ 3 ประเภทนี ้แล้ ว
น่าจะมีคลองที่ขุดเพื่อขยายเส้ นทางให้ ไกลขึ ้น โดยเฉพาะคลองที่แยกออกจากคลองแม่นํา้ อ้ อม
(แม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม)
จากการสํารวจเส้ นทางนํา้ ในธนบุรีพบว่าตามแม่นํา้ และคูคลองโดยเฉพาะลํานํา้ ที่เป็ น
เส้ นทางสัญจรหลักในอดีตล้ วนพบวัดตามเส้ นทางนํ ้า อันแสดงถึงการมีชมุ ชนตังถิ
้ ่นฐานในบริ เวณ
ใกล้ เคียง เส้ นทางนํา้ ที่ มีมาแต่โบราณเท่าที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ และยังคงปรากฎ
ร่องรอยให้ เห็นอยูท่ ี่สําคัญได้ ทําการสํารวจดังตารางที่ 6
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1

ปิ ยนาถ บุนนาค, คลองในกรุ งเทพฯ : ความเป็ นมา การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ อกรุ งเทพฯ
ในรอบ 200 ปี (พ.ศ.2325-2525) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), 10-18.
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แผนที่ที่ 12 แม่นํ ้าและคลองสําคัญสายต่างๆ ในพื ้นที่ธนบุรี
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ตารางที่ 9 แม่นํ ้าและลําคลองสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่ธนบุรี
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ลําดับ
ชื่อคลอง
ประวัตแิ ละความสําคัญ
ภาพประกอบ
1
แม่ นํา้ เจ้ าพระยา เป็ นแม่นํ ้าสายหลักสายหนึ่งของประเทศ เกิดจากการรวมตัวของแม่นํ ้าสาย
หลัก 2 สาย คือแม่นํ ้าปิ งและแม่นํ ้าน่าน ที่ตําบลปากนํ ้าโพ อําเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ แล้ วไหลลงไปทางทิศใต้ ผ่านจังหวัดอุทยั ธานี ชัยนาท
สิงห์บรุ ี อ่างทอง พระนครศรี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร
ก่อนออกสู่อ่าวไทยที่ปากนํ ้า ซึง่ อยู่ระหว่างเขตตําบลท้ ายบ้ าน ตําบลบางปู
ใหม่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ และตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ แม่นํ ้าเจ้ าพระยามีความคดเคี ้ยวมาก
โดยเฉพาะบริ เวณตอนปลายของแม่นํา้ ก่อนลงสู่ทะเลอ่าวไทย โดยแม่นํา้ แม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริเวณหน้ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เจ้ าพระยาสายเดิมจะไหลเข้ าสู่คลองบางกอกน้ อยก่อนที่จะอ้ อมออกคลอง
บางกอกใหญ่ ซึ่งใช้ เวลาในการเดินทางมาก การขุดคลองลัดบางกอกใน
สมัยพระไชยราชาจึงช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางได้ มาก คลองลัดที่เกิดขึ ้น
มี ระยะทางตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้ อยจนถึ งปากคลองบางกอกใหญ่
ต่อมาคลองลัดนี ม้ ี ความกว้ างมากขึน้ และกลายเป็ นแม่นํา้ เจ้ าพระยาใน
ปั จจุบนั เป็ นที่ตั้งของวัดที่สําคัญในธนบุรี ได้ แก่ วัดวิมตุ ยาราม วัดฉัตรแก้ ว
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกน้ อย
จงกลมณี วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดเทพากร วัดเทพนารี วัดบวรมงคล วัด
คฤหบดี วัด ระฆัง โฆษิ ต าราม วัด อรุ ณ ราชวราราม วัด กัล ยาณมิ ต ร วัด
เศวตฉัตร วัดบุคคโล วัดกลางดาวคนอง วัดดาวคะนอง

111เลขหน้ า

ตารางที่ 9 แม่นํ ้าและลําคลองสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่ธนบุรี (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อวัด
2
คลองคูเมือง
ธนบุรีเดิม

ภาพถ่ าย

คลองบ้ านช่างหล่อในปั จจุบนั

คลองคูเมืองเดิมเมืองธนบุรี บริเวณที่เคยเป็ นคลอง
บ้ านเนิน
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ประวัตแิ ละสิ่งสําคัญ
สมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีโปรดให้ ขดุ ขึ ้น โดยเริ่ มตั้งแต่คลองบางกอกใหญ่ขน
ถึงคลองบางกอกน้ อย ปั จจุบนั มีสภาพตื ้นเขิน นํ ้าในคลองเน่าเสียและมีกลิ่น
เหม็นในบางช่วง น่าสังเกตว่าบริ เวณจุดที่ตดั ระหว่างคลองคูเมืองเดิมคลอง
บางกอกน้ อยถูกถมหายไป เหลือร่ อ งรอยเป็ นแอ่งนํ า้ ใกล้ ลานจอดรถใต้
สะพานอรุ ณอมริ นทร์ คลองคูเมืองนี ้ในบางครั้งเรี ยกว่าคูเมืองด้ านหลัง มี
ความกว้ างประมาณ 6 เมตร ยาว 4 กิโลเมตร มีคลองเล็กๆ หลายสายตัด
ผ่านเป็ นตอนๆ ทําให้ มีชื่อเรี ยกต่างกันตามย่านที่ผา่ นคือ
-จากปากคลองบางกอกน้ อยถึงสถานีรถไฟธนบุรี เรี ยกว่า คลองบ้ านเนิน
(ปั จจุบนั ถูกถมเพื่อสร้ างสถานีรถไฟธนบุรี)
-ตั้งแต่สถานีรถไฟธนบุรีถึงคลองวัดระฆังเรี ยกว่า คลองบ้ านช่างหล่อ
-ตั้งแต่คลองวัดระฆังถึงคลองมอญ เรี ยกว่า คลองบ้ านขมิ ้น
-ตั้งแต่คลองมอญถึงคลองวัดแจ้ ง (คลองนครบาล) เรี ยกว่า คลองบ้ านหม้ อ
-ตั้งแต่คลองวัดอรุณราชวรารามถึงคลองบางกอกใหญ่เรี ยกว่า คลองวัดท้ าย
ตลาด หรื อ คลองวัดโมลีโลกย์

112เลขหน้ า

ตารางที่ 9 แม่นํ ้าและลําคลองสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่ธนบุรี (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อวัด
3
คลองวัดระฆัง

ประวัตแิ ละสิ่งสําคัญ
อยูด่ ้ านข้ างวัดระฆังโฆษิ ตาราม เป็ นหนึ่งในสามคลองตัดขวางพื ้นที่ระหว่าง
แม่นํ ้าเจ้ าพระยามากับคูเมืองธนบุรีฝั่งตะวันตก (คลองบ้ านขมิ ้น) ยาว 700
เมตร

ภาพถ่ าย

คลองวัดระฆัง

4

แม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกน้ อย

Hhjjhjfasdfsdfsdfsfsfsfsdfsdfs112

คลองแม่ นํา้ อ้ อม ในบริ เวณธนบุรี คลองแม่นํา้ อ้ อมตั้งอยู่ที่เขตบางกอกน้ อย บางกอกใหญ่
กรุ งเทพมหานคร ใช้ เรี ยกแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม โดยมีชื่อเรี ยกออกเป็ น
ช่วงๆ คือ
คลองบางกอกน้ อย เริ่ มต้ นตั้งแต่แม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริ เวณสถานีรถไฟธนบุรี
(เดิม) ไหลไปบรรจบคลองชักพระ (คลองบางขุนศรี ) และคลองลัดบางกรวย
บริ เวณตรงข้ ามวัดสุวรรณคีรี มีความกว้ าง 40 เมตร และยาว 3.3 กิโลเมตร
เป็ นที่ตั้งของวัดสําคัญในธนบุรี ได้ แก่ วัดดุสิตาราม วัดอมริ นทราราม วัด
สุวรรณาราม วัดใหม่ยายแป้น วัดศรี สดุ าราม วัดนายโรง วัดภาวนาภิรตา
ราม วัดสุวรรณคีรี วัดน้ อยใน วัดชัยพฤกษ์ มาลา
คลองชักพระ (คลองบางขุนศรี ) เป็ นคลองที่ไหลต่อจากคลองบางกอกน้ อย

113เลขหน้ า

ตารางที่ 9 แม่นํ ้าและลําคลองสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่ธนบุรี (ต่อ)
ลําดับ

ชื่อวัด

ภาพถ่ าย

คลองชักพระหน้ าวัดตลิง่ ชัน

คลองบางกอกใหญ่หน้ าวัดคูหาสวรรค์
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ประวัตแิ ละสิ่งสําคัญ
โดยเริ่ มบริ เวณตรงข้ ามกับวัดสุวรรณคีรี และไหลไปเชื่อมกับคลองบางกอก
ใหญ่ที่บริ เวณแยกออกคลองมอญ บางครั้งให้ ถือว่าแบ่งคลองชักพระและ
คลองบางกอกใหญ่ที่สามแยกคลองบางกอกใหญ่และคลองภาษี เจริ ญมา
รวมกัน ชื่ อ เรี ย กคลองชัก พระถูก เรี ย กตามประเพณี ชัก พระในสมัย ก่ อ น
ประเพณีชักพระจะมีในวันแรม 2 คํ่า เดือน 12 โดยเรื อประดิษฐาน
พระพุทธรูปจะถูกชักลากจูงมาจากวัดนางชี ไปตามลําแม่นํ ้าอ้ อม มุ่งไปทาง
ทิศเหนือออกสูป่ ากคลองบางกอกน้ อย เลี ้ยวขวาไปตามลําแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
เข้ าคลองบางกอกใหญ่กลับสูว่ ดั นางชี เป็ นที่ตั้งของวัดสําคัญในธนบุรี ได้ แก่
วัดตลิง่ ชัน วัดช่างเหล็ก วัดเรไร
คลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง) เริ่ มตั้งแต่แยกจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
บริ เวณป้อมวิชยั ประสิทธิ์ ไปบรรจบกับคลองชักพระที่บริ เวณปากคลอง
มอญ (บ้ างให้ ถือว่าสุดเขตที่ปากคลองภาษี เจริ ญ) คลองบางกอกใหญ่เป็ น
คลองสําคัญที่มีคลองสาขาได้ แก่ คลองบ้ านสมเด็จ คลองบางไส้ ไก่ คลอง
สําเหร่ คลองบางนํ ้าชน คลองบางสะแก และคลองถ่าน มีวดั สําคัญตั้งอยู่
หลายวัด ได้ แก่ วัดโมลีโลกยาราม วัดหงส์รัตนาราม วัดสังข์กระจาย วัด
ประดิษฐาราม วัดเวฬุราชิน วัดอิ นทาราม วัดจันทาราม วัดราชคฤห์ วัด
ปากนํ ้าภาษี เจริ ญ วัดประดู่ฉิมพลี วัดนวลนรดิศ วัดทองศาลางาม วัดคูหา
สวรรค์ วัดกําแพง (ภาษี เจริ ญ)

114
เลขหน้ า

ตารางที
ตารางที่ ่99แม่
แม่นนํ ้าและลํ
ํ ้าและลําาคลองสํ
คลองสําาคัคัญญทางประวั
ทางประวัตตศิ ศิ าสตร์
าสตร์ใในพื
นพื้นที
้นที่ธ่ธนบุ
นบุรรี ี (ต่(ต่ออ))
ลําดับ
ชื่อวัด
5
คลองมอญ

ประวัตแิ ละสิ่งสําคัญ
เป็ นคลองที่ขุดขึ ้นในสมัยอยุธยา เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่าคลองบางเสาธง ยาว
ประมาณ 3 กิโลเมตร เริ่ มตั้งแต่แม่นํ ้าเจ้ าพระยาตัดขวางพื ้นที่ธนบุรีชั้นในไป
ถึงคลองคูเมืองธนบุรีฝั่งตะวันตกบริ เวณคลองบ้ านขมิ ้นและตัดไปออกคลอง
บางขุนศรี (คลองชักพระ) ไปจนถึงวัดเกาะและแยกออกเป็ นสองสาย คือ
คลองบางน้ อยและคลองบางเชือกหนัง เดิมคลองมอญเป็ นคลองสําคัญที่มี
ด่านตรวจตราสินค้ า มีวดั โบราณเรี ยงรายตามคลอง ได้ แก่ วัดเครื อวัลย์
วรวิหาร วัดนาคกลางวรวิหาร วัดพระยาทํา วัดชิโนรสารามวรวิหาร วัดครุ ฑ
วัดโพธิเรี ยง วัดบางเสาธง วัดปากนํ ้าฝั่ งเหนือ วัดปากนํ ้าฝั่ งใต้ วัดเกาะ

ภาพถ่ าย

คลองมอญเมื่อมองไปทางวัดพระยาทํา
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คลองมอญบริเวณหน้ าวัดปากนํ ้าฝั่ งใต้

115 เลขหน้ า

ตารางที่ 9 แม่นํ ้าและลําคลองสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่ธนบุรี (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อวัด
6
คลองนครบาล
(คลองวัดแจ้ ง /
คลองวัดอรุ ณ)

ประวัตแิ ละสิ่งสําคัญ
ตั้งอยูใ่ นเขตบางกอกใหญ่ทางเหนือของวัดอรุณราชวราราม บางครั้งเรี ยกว่า
“คลองวัดอรุ ณ” เริ่ มตั้งแต่แม่นํ ้าเจ้ าพระยาด้ านข้ างวัดอรุ ณราชวรารามไป
บรรจบกับคลองคูเมืองธนบุรีฝั่งตะวันตกบริ เวณคลองบ้ านหม้ อ และไหล
ต่อมาไปบรรจบกับคลองมอญ บริ เวณในซอยอิสรภาพ 33 มีความยาว
ประมาณ 1 กิโลเมตร ในสมัยกรุงธนบุรีเป็ นคูพระราชวังทางทิศเหนือ

ภาพถ่ าย

คลองนครบาลบริเวณประตูนํ ้า

7

คลองบางยี่ขัน

สภาพคลองบางยี่ขนั ในปั จจุบนั

Hhjjhjfasdfsdfsdfsfsfsfsdfsdfs115

เริ่ มตั้งแต่แม่นํ ้าเจ้ าพระยาในเขตบางพลัดใกล้ วดั ดาวดึงษารามไปบรรจบ
คลองบางบําหรุ ในแขวงบางบําหรุ เป็ นที่ตั้งของวัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ วัดดาวดึงษาราม วัดมุธราชวราราม วัดอมรศิรี วัด
น้ องนางหงส์

116
เลขหน้ า

ตารางที่ 9 แม่นํ ้าและลําคลองสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่ธนบุรี (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อวัด
8
คลองบางจาก
(บางพลัด)

ประวัตแิ ละสิ่งสําคัญ
เป็ นคลองย่อยที่ แยกจากแม่นํา้ เจ้ า พระยาแถบบางพลัด ผ่านวัดโบราณ
สําคัญ ได้ แก่ วัดภคินีนาถวรวิหาร วัดใหม่เทพนิมิตร วัดเปาโรหิตย์ วัดทอง
วัดสิงห์

ภาพถ่ าย

สภาพคลองบางจากในปั จจุบนั

9

คลองบางบําหรุ

คลองบางบําหรุบริเวณหน้ าวัดบางบําหรุ

Hhjjhjfasdfsdfsdfsfsfsfsdfsdfs116

เริ่ มตั้งแต่ปากคลองแยกจากคลองบางกอกน้ อยบริ เวณวัดนายโรงไปจนสุด
เขตสถานีรถไฟ ซึง่ เป็ นเส้ นแบ่งเขตกรุงเทพมหานคร-นนทบุรี แล้ วกลายเป็ น
คลองบางละมุดไปออกแม่นํ ้าเจ้ าพระยาแถวเชิงสะพานพระรามหก เป็ น
ที่ตั้งของวัดบางบําหรุ และวัดรวกบางบําหรุ

117เลขหน้ า

ตารางที่ 9 แม่นํ ้าและลําคลองสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่ธนบุรี (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อวัด
10 คลองบ้ านไทร

ประวัตแิ ละสิ่งสําคัญ
เริ่ มต้ นตั้งแต่แยกจากคลองชักพระตรงวัดช่างเหล็กไหลตามแนวตะวันออก
ไปทางทิศตะวันตกไปสุดที่คลองควาย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา
มีวดั โบราณเรี ยงรายตามสองฝั่ งคลอง ได้ แก่ วัดมณฑป วัดสมรโกฎิ วัดทอง
วัดกระจัง วัดจําปา วัดมะกอก บ้ างเข้ าใจกันว่าคลองบ้ านไทรตั้งแต่คลองชัก
พระถึงแยกออกคลองบัวเป็ นคลองระมาด

ภาพถ่ าย

คลองบ้ านไทรบริเวณหน้ าวัดกระจัง

11

คลองบางระมาดในปั จจุบนั

Hhjjhjfasdfsdfsdfsfsfsfsdfsdfs117

คลองบางระมาด แยกจากคลองบ้ านไทรฝั่ งใต้ ไหลไปลงคลองขุนศรี บุรีรักษ์ ที่ แขวงศาลา
ธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นา บ้ างเข้ าใจกันว่าปากคลองเริ่ มจากคลองชักพระ
เป็ นสายเดียวกับคลองบ้ านไทร

118เลขหน้ า

ตารางที่ 9 แม่นํ ้าและลําคลองสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่ธนบุรี (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อวัด
12 คลองบางพรม

ประวัตแิ ละสิ่งสําคัญ
เริ่ มแยกจากคลองชักพระบริ เวณวัดรัชฎาธิษฐาน ไหลไปตามทิศตะวันออกตะวันตก ไปจนตัดกับคลองทวีวฒ
ั นา มีวดั โบราณเรี ยงรายตามสองฝั่ งคลอง
ได้ แก่ วัดกาญจนสิงหาสน์ วัดรัชฎาธิษฐาน วัดแก้ ว วัดประสาท วัดเทพพล
วัดอินทราวาส วัดเพรงกลางสวน

ภาพถ่ าย

คลองบางพรมหน้ าวัดกาญจนสิงหาสน์
มองไปเห็นวัดรัชฎาธิษฐาน ริ มคลองฝั่ งตรงข้ าม

13

คลองบางน้ อย

คลองบางน้ อยหน้ าวัดสะพาน

Hhjjhjfasdfsdfsdfsfsfsfsdfsdfsd118

เริ่ มแยกจากคลองมอญบริ เวณวัดเกาะไหลไปตามทิศตะวันออก-ตะวันตก
ไปจนตัดกับคลองทวีวฒ
ั นา เป็นที่ตั้งของวัดโบราณ ได้ แก่ วัดกระโจมทอง
วัดสะพาน

119เลขหน้ า

ตารางที่ 9 แม่นํ ้าและลําคลองสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่ธนบุรี (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อวัด
14 คลองบางเชือก
หนัง

ประวัตแิ ละสิ่งสําคัญ
เริ่ มแยกจากคลองมอญบริ เวณวัดเกาะไหลไปตามทิศตะวันออก-ตะวันตก
ไปจนตัดกับคลองทวีวัฒนา เป็ นที่ตั้งของวัดโบราณ ได้ แก่ วัดทอง วัด
กําแพง วัดพิกลุ วัดตะล่อม

ภาพถ่ าย

คลองบางเชือกหนัง ด้ านซ้ ายของฝั่ งคลองเป็ นวัด
กําแพง

15

คลองบางแวก

คลองบางแวกบริเวณหน้ าวัดบางแวก

Hhjjhjfasdfsdfsdfsfsfsfsdfsdfs119

เริ่ ม แยกจากคลองบางกอกใหญ่ บ ริ เ วณวั ด บางแวก ไหลไปตามทิ ศ
ตะวันออก-ตะวันตก ไปจนตัดกับคลองทวีวฒ
ั นา มีวดั สําคัญ ได้ แก่ วัดบาง
แวก วัดนก วัดตะโน วัดโตนด วัดชัยฉิมพลี

120เลขหน้ า

ตารางที่ 9 แม่นํ ้าและลําคลองสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่ธนบุรี (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อวัด
16 คลองบางจาก
(ภาษีเจริญ)

ประวัตแิ ละสิ่งสําคัญ
เริ่ มแยกจากคลองบางกอกใหญ่บริ เวณวัดกําแพง ไหลไปตามทิศตะวันออกตะวันตก ไปจนตัดกับคลองทวีวฒ
ั นา มีวดั โบราณเรี ยงรายตามสองฝั่ งคลอง
ได้ แก่ วัดประดูบ่ างจาก วัดจันทร์ ประดิษฐาราม

ภาพถ่ าย

คลองบางจากบริเวณหน้ าวัดจันทร์ ประดิษฐาราม

17

คลองภาษีเจริญ

คลองภาษี เจริญหน้ าวัดรางบัว

Hhjjhjfasdfsdfsdfsfsfsfsdfsdfsd120

เริ่ มปากคลองที่บริ เวณปากคลองบางกอกใหญ่และคลองชักพระมาบรรจบ
กันแล้ วไหลไปตามแนวตะวันออก-ตะวันตก ไปออกแม่นํ ้าท่าจีนที่ตําบลดอน
ไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร ยาว 28 กิโลเมตร ปรากฏประวัติในพระราช
พงศาวดารว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว โปรดให้ พ ระภาษี
สมบัตบิ ริ บรู ณ์ (ยิ ้ม พิศาลบุตร) เจ้ าภาษี ฝิ่นเป็ นแม่กองขุด กว้ าง 7 วา ลึก 5
ศอก เป็ นระยะทาง 620 เส้ น โดยหักเงินภาษี ฝิ่นพระราชทานเป็ นค่าจ้ าง
เป็ นเงิน 112,000 บาท พระราชทานนามว่า “คลองภาษี เจริ ญ” การขุดคลอง
เสร็ จสมบูรณ์ในรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้
เสด็จพระราชดําเนินเปิ ดคลองในปี พ.ศ.2415 ต่อมาได้ มีการขุดลอกใน
ระหว่างปี พ.ศ.2428-2429 และในพ.ศ.2445 ได้ มีการขุดลอกคลองอีกครั้ง
หนึง่ มีวดั สําคัญได้ แก่ วัดอ่างแก้ ว วัดรางบัว วัดนิมมานรดี

121เลขหน้ า

ตารางที่ 9 แม่นํ ้าและลําคลองสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่ธนบุรี (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อวัด
18 คลองด่ าน

ภาพถ่ าย

คลองด่านบริ เวณหน้ าวัดอัปสรสวรรค์
มองไปฝั่ งตรงกันข้ ามเป็ นวัดขุนจันทร์

คลองด่านหน้ าวัดราชโอรส

Hhjjhjfasdfsdfsdfsfsfsfsdfsdfs121

ประวัตแิ ละสิ่งสําคัญ
เริ่ มปากคลองโดยไหลแยกจากคลองบางกอกใหญ่บริ เวณวัดปากนํ ้า ภาษี
เจริ ญ วัดอัปสรสวรรค์ (วัดหมู) โดยไหลไปทางทิศใต้ จนถึงทางแยกออก
คลองสนามชัยและคลองบางขุนเทียน ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร คลองนี ้
เป็ นคลองสําคัญทางประวัติศาสตร์ ในอดีต แต่เดิมบริ เวณปากคลองตรงวัด
อัปสรสวรรค์ (วัดหมู) เคยเป็ นด่านขนอนมาก่อน และเคยเป็ นเส้ นทางเสด็จ
พระราชดําเนิน เส้ นทางเดินทัพ และเป็ นเส้ นทางสําคัญที่ออกไปสู่แม่นํ ้าท่า
จีน ดังปรากฎในวรรณคดีหลายๆ เรื่ อง เช่น นิราศเณรกลัน่ (นิราศพระแท่น
ดงรัง) ลิลิตเสด็จไปขัดทัพพม่าเมืองกาญจนบุรี (เดิมชื่อลิลิตนิราศราชบุรี)
เป็ นต้ น ในรัชกาลที่ 3 คลองด่านมีลกั ษณะตื ้นเขิน พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้ าเจ้ าอยู่หวั โปรดให้ พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทองจีน) เป็ นแม่กองจ้ างจีน
ขุดซ่อมในพ.ศ.2374 มีวดั โบราณเรี ยงรายตามสองฝั่ งคลอง ได้ แก่ วัดขุน
จันทร์ วัดอัปสรสวรรค์ วัดใหม่ยายนุ้ย วัดหนัง วัดนางนอง วัดราชโอรส

122เลขหน้ า

ตารางที่ 9 แม่นํ ้าและลําคลองสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่ธนบุรี (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อวัด
19 คลองสนามชัย

ภาพถ่ าย

คลองสนามชัยบริ เวณหน้ าวัดสิงห์
ปั จจุบนั มีศาลเจ้ าตังอยู
้ ท่ ี่หวั โค้ งนํ ้า

คลองสนามชัยบริเวณหน้ าวัดบางกระดี่
ก่อนออกสูม่ หาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

Hhjjhjfasdfsdfsdfsfsfsfsdfsdfs122

ประวัตแิ ละสิ่งสําคัญ
เป็ นคลองที่ต่อเนื่องกับคลองด่าน โดยเชื่อมต่อคลองด่านบริ เวณแยกคลอง
บางขุ น เที ย น เขตจอมทอง และไหลลงสู่ แ ม่ นํ า้ ท่ า จี น ที่ อ .มหาชั ย จ.
สมุท รสาคร คลองช่ ว งที่ ผ่ า นคลองอ.มหาชัย จึ ง นิ ย มเรี ย กคลองมหาชัย
คลองนี ้เป็ นคลองที่ขุดเพิ่มขึ ้นในรัชสมัยพระเจ้ าเสือในสมัยอยุธยา แทนที่
คลองโคกขามเดิ ม ซึ่ ง มี ค วามคดเคี ย้ วอย่ า งมาก ปรากฎในพระราช
พงศาวดารกรุงศรี อยุธยาว่าพันท้ ายนรสิงห์ นายท้ ายเรื อถือคัดท้ ายแก้ ไม่ทนั
จนหัวเรื อพระที่นั่งกระทบกับกิ่งไม้ ใหญ่ พระองค์จึงโปรดให้ ขุดคลองเพิ่ม
และเรี ยกคลองที่ขุดขึ ้นใหม่นีว้ ่าคลองพระพุทธเจ้ าหลวง แต่ยังไม่ทันแล้ ว
เสร็ จก็ทรงสวรรคตไปก่อน ต่อมาสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ท้ ายสระโปรดให้ พระ
ราชสงครามเป็ นนายกอง เกณฑ์คนจากหัวเมืองปั กษ์ ใต้ มาขุดต่อ (หมายถึง
หัวเมืองที่อยู่ทางด้ านใต้ ของกรุ งศรี อยุธยา เช่น เมืองสาครบุรี สามโคก
ใช้ เวลาขุดสองเดือนจึงแล้ วเสร็ จ ในปี พ.ศ.2352 สมเด็จกรม
ราชบุรี)
พระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ ทรงใช้ เส้ นทางนี ้ยกทัพไปปราบพม่าที่เมือง
ถลางและเมืองชุมพร คลองนี ้เป็ นเส้ นทางคมนาคม ขนส่งสินค้ า และเดินทัพ
มาแต่สมัย โบราณ โดยเป็ นเส้ น นํ า้ ที่ เ ชื่ อ มต่อ ตั้ง แต่แม่ นํ า้ เจ้ า พระยา แม่
นํ ้าท่าจีนและปากอ่าวไทยลงสู่ทะเล และสามารถลงสู่อ่าวไทยโดยไม่ต้อง
ผ่านแม่นํ ้าเจ้ าพระยา มีวดั โบราณเรี ยงรายตามสองฝั่ งคลอง ได้ แก่ วัดไทร
วัดสิงห์ วัดกําแพง วัดกก วัดเลา

123เลขหน้ า

ตารางที่ 9 แม่นํ ้าและลําคลองสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่ธนบุรี (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อวัด
20 คลองหัวกระบือ

ภาพถ่ าย

คลองหัวกระบือบริเวณหน้ าวัดหัวกระบือ

สุจิตต์ วงษ์ เทศ, บรรณาธิการ, บางขุนเทียนส่ วนหนึ่งของแผ่ นดินไทยและกรุ งรั ตนโกสินทร์ (พิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ น.ท.สุขมุ บุนปาน รน., 28 มีนาคม

2530), 139.
3

กรมหลวงนริ นทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนริ นทรเทวี (พ.ศ.2310-2381) และพระราชวิจารณ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว, (พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าวาปี บุษบากร, วัดเทพศริ นทราวาส วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2526), 9798.
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2

ประวัตแิ ละสิ่งสําคัญ
เป็ นคลองที่แยกออกจากคลองด่านบริ เวณ เป็ นเส้ นคดเคี ้ยว เดิมเคยเป็ นลํา
นํ า้ สายเดี ย วกับ คลองด่า นและคลองสนามชัย แต่เ ดิม เป็ นเส้ น ทางนํ า้ ที่
ติดต่อกับทะเลได้ ฝั่ งทะเลในอดีตจะอยู่ลึกเข้ ามาในแผ่นดินแถวๆ ปลาย
คลองหัวกระบือ2 ปั จจุบันเป็ นที่ตั้งของหมู่บ้านลูกกระบือ และเมื่อชายฝั่ ง
ทะเลลดลงมาที่ตําแหน่งปั จจุบนั จึงได้ มีการขุดคลองขุนราชพินิจใจต่อจาก
คลองหัวกระบือเพื่อติดต่อกับทะเล ปั จจุบนั คลองขุนราชพินิจใจเป็ นคลองที่
เป็ นเส้ นตรงเป็ นแนวกันเขตบางขุนเทียน กรุ งเทพมหานครและตําบลพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ คลองหัวกระบือนี ้ตรงวัดหัวกระบือมี
สภาพเป็ นเกาะ องเชียงซุงได้ ใช้ เส้ นทางนํ ้าจากเมืองญวน (ปากนํ ้าสมิถ่อ)
มาถึงเกาะกระบือพบพระยาชลบุรีและพระยาระยองที่นี ้ก่อนเข้ ามาเฝ้าขอ
พึง่ พระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี3

เลขหน้ า
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ตารางที่ 9 แม่นํ ้าและลําคลองสําคัญทางประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่ธนบุรี (ต่อ)
ลําดับ
ชื่อวัด
21 คลองบางขุน
เทียน

ประวัตแิ ละสิ่งสําคัญ
เป็ นคลองที่ขดุ ขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยโปรดให้ พระยาโชฎึกเศรษฐี (ทอง
จี น ) ดํ า เนิ น การขุด ลอกซ่อ มคลองเดิม โดยใช้ แ รงงานจี น ในปี พ.ศ.2374
ตั้งแต่ดา่ นวัดปากนํ ้าไปจนถึงบางขุนเทียนและจากบางขุนเทียนไปถึงวัดกก
วัดเลา มีวดั สําคัญเรี ยงรายตามลํานํ ้า คือ วัดบางขุนเทียนนอก วัดบางขุน
เทียนกลาง และวัดบางขุเทียนใน

ภาพถ่ าย

คลองบางขุนเทียน

22

คลองบางไส้ ไก่

คลองบางไส้ ไก่
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ปากคลองแยกออกจากคลองบางกอกใหญ่ ตรงข้ ามวัดสังข์ กระจาย แล้ ว
ไหลมายังด้ านทิศใต้ มาออกแม่นํ ้าเจ้ าพระยาที่บางลําพูล่างตรงกันข้ ามกับ
วัดพระยาไกร ยาว 3 กิโลเมตร มีวดั สําคัญริ มคลองได้ แก่ วัดบางไส้ ไก่ วัด
ใหญ่ศรี สพุ รรณ วัดหิรัญรูจี และวัดสุทธาราม
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2. ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทต่ างๆ ที่พบในแต่ ละช่ วงเวลา
จากการสํารวจร่ องรอยหลักฐานประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในพื น้ ที่ ธนบุรี ได้ พบ
ร่ องรอยหลักฐานต่างๆ เป็ นจํานวนมาก ในที่นี ้ได้ ทําการแบ่งร่ องรอยหลักฐานที่พบตามช่วงเวลา
ทางประวัตศิ าสตร์ ที่ได้ แบ่งไว้ แล้ วในบทที่ 4 ดังนี ้
1) ช่วงก่อนการขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (ก่อน พ.ศ.2077))
2) ช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึงก่อนสมัยพระนารายณ์มหาราช (หลังสมัยพระไชยราชาก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - 2198)
3) ในสมัยพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310)
4) ในสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325)
5) ในช่วงต้ นกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325 - 2394)
ในแต่ละช่วงเวลาได้ แบ่งร่องรอยหลักฐานที่พบออกเป็ นองค์ประกอบทางกายภาพต่างๆ
ได้ ดงั นี ้
1) ร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทกําแพงเมือง ป้อมปราการ
2) ร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทพระราชวัง วัง บ้ านขุนนาง
3) ร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทวัด
4) ร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทมัสยิดและชุมชนมุสลิม
5) ร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทศาสนสถานในศาสนาอื่นๆ
การสํารวจในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อจะนําข้ อมูลที่ได้ มาสร้ างภาพเมืองธนบุรี ซึ่งไม่
จํากัดเฉพาะบริ เวณศูนย์กลางของเมืองธนบุรี คือ บริ เวณตัวเมืองบางกอกเท่านัน้ ซึง่ ผู้ศกึ ษาพบว่า
องและไม่สอดคล้ องกันกับการศึกษาของนักวิชาการ
ข้ อมูลที่ได้ จากการสํารวจมีทงความสอดคล้
ั้
บางท่านที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตาม ผู้ศกึ ษาไม่พยายามกําหนดอายุของร่องรอยหลักฐานดังกล่าวหาก
ไม่มีความชัดเจนของหลักฐานทังร่้ องรอยทางศิลปกรรมและสภาพแวดล้ อมที่ตงั ้ และหากต่อไปใน
อนาคตมีนกั วิชาการ นักวิจยั ที่พบข้ อมูลใหม่ก็สามารถเพิ่มเติมข้ อมูลได้
2.1 ร่ องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีท่ พ
ี บ ที่กาํ หนดอายุได้ อยู่ช่วง
ก่ อนการขุดคลองลัดบางกอก (ก่ อนสมัยพระไชยราชา(ก่ อน พ.ศ.2077))
(1) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทกําแพงเมือง ป้อมปราการ
(1.1) ด่ านขนอน คือ ด่านเก็บภาษี อากรเมื่อผ่านเข้ าไปในเขตหนึ่ง ๆ การปรากฎ
ชื่อ “นายพระขนอนทณบุรี” นันแสดงให้
้
เห็นว่าเมืองธนบุรีเป็ นชุมชนด่านขนอน ในปั จจุบนั เชื่อกัน
ว่าด่านขนอนควรจะอยู่บริ เวณแถบปากคลองด่าน บริ เวณแถบวัดปากนํา้ ภาษี เจริ ญ จากการ
สํารวจร่องรอยหลักฐานบนดินในปั จจุบนั ไม่ร่องรอยใดที่อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นร่องรอยของด่านขนอน
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ที่มีอยูม่ าแต่เดิม หากจากการสํารวจตรวจสอบจากแผนที่โบราณหลายฉบับ พบสิ่งก่อสร้ างหนึ่งซึง่
คล้ ายแนวกําแพงยาวก่อเป็ นแนวมีลกั ษณะคงทนถาวร ยาวพาดกันระหว่
้
างคลองด่านและคลอง
บางสะแกซึ่งเป็ นคลองโบราณ ปั จจุบนั ร่ องรอยดังกล่าวน่าจะอยู่ใต้ บริ เวณถนนเทอดไท 26 และ
เทอดไท 22 ชวนให้ สงสัยว่าร่ องรอยดังกล่าวซึง่ ปั จจุบนั อยู่ใต้ ดินนัน้ อาจจะเป็ นส่วนหนึ่งของด่าน
ขนอนหรื อสิง่ ก่อสร้ างที่มีความเกี่ยวข้ องกันก็เป็ นได้

้
านและคลองบางสะแกจากแผนที่
แผนที่ที่ 13 ร่องรอยสิง่ ก่อสร้ างเป็ นแนวยาวพาดกันคลองด่
กรุงเทพ พ.ศ.2439
ที่มา : กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนที่กรุ งเทพฯ พ.ศ.2431-2475 (จัดพิมพ์ขึ ้นน้ อมเกล้ าฯ
ถวายเนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2443)

(2) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทพระราชวัง วัง บ้ านขุนนาง
ไม่ปรากฏร่องรอยหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพระราชวัง วัง บ้ านขุนนางในช่วงเวลานี ้
(3) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทวัด
วัดเป็ นศาสนสถานที่ อยู่คู่กับชุมชนพุทธมาตัง้ แต่โบราณ หากวัดตังอยู
้ ่ในบริ เวณใด
บริ เวณนัน้ น่าจะมีชุมชนหรื อเกี่ ยวข้ องกับชุมชนไม่ก็ทางใดทางหนึ่ง ผลของการสํารวจพบว่าวัด
โบราณทัง้ หมดตังอยู
้ ่ตามลําคลองซึ่งเป็ นเส้ นทางสัญจรหลักในอดีต ซึ่งการสํารวจวัดโบราณใน
พื ้นที่ธนบุรีเคยมี น ณ ปากนํ ้า ได้ ลงพื ้นที่สํารวจในปี พ.ศ.2513 เป็ นครัง้ แรก4 ได้ พบหลักฐานทาง
โบราณวัตถุสถานที่แสดงถึงความเก่าแก่และความสําคัญของวัดในอดีต โดยเฉพาะในบางแห่ง
4

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก (กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, 2514).
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สามารถกําหนดอายุได้ เก่าแก่ถึงสมัยอยุธยาตอนต้ นจากรูปแบบของพระพุทธรูปและใบเสมา ซึง่ ได้
มีผ้ นู ําผลการสํารวจนี ้ไปใช้ อ้างต่อๆ กันเป็ นจํานวนมาก และนําไปใช้ เขียนประวัติศาสตร์ พื ้นที่และ
ประวัติวดั โดยใช้ วิธีการอ้ างและคัดลอกเนื ้อความต่อๆ กันมาโดยขาดการตรวจสอบเอกสารที่ใช้
และลงพื ้นที่สํารวจจริ ง การสํารวจในครัง้ นี ้จึงเป็ นการสอบทานข้ อมูลเดิมที่มีอยู่และพยายามหา
ร่องรอยหลักฐานโบราณเพื่อแสดงชุมชนและการใช้ พื ้นที่ในบริ เวณต่างๆ ให้ มากที่สดุ ซึง่ ข้ อมูลที่ได้
จากการสํารวจนี ้นับว่าเป็ นข้ อมูลใหม่ที่น่าสนใจซึง่ ได้ นําผลจากการสํารวจในปี พ.ศ. 2513 มาเป็ น
แนวทางเบื อ้ งต้ น โดยมี ห ลัก เกณฑ์ ในการสํ า รวจวัดทุก วัด ในฝั่ ง ธนบุรี ทัง้ 15 เขตที่ มี ร่ อ งรอย
หลักฐานความเก่าแก่ และใช้ วิธีการสืบค้ นประวัติวดั ก่อนแล้ วจึงเข้ าทําการสํารวจจริ ง การสํารวจนี ้
มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ หาร่ อ งรอยหลัก ฐานความเป็ นเมื อ งธนบุรี ตัง้ แต่ใ นอดี ต เป็ นต้ น มา โดยให้
ความสําคัญกับเรื่ องที่ตงั ้ แผนผังและสภาพแวดล้ อมโดยรอบของวัด และร่ องรอยหลักฐานสําคัญ
อย่างไรก็ตาม การสํารวจวัดมีข้อจํากัดบางประการ กล่าวคือ บางวัดพบเพียงพระพุทธรู ป
เก่าแก่เป็ นพยานหลักฐาน แต่พระพุทธรู ปนันเป็
้ นสิ่งที่เคลื่อนย้ ายได้ ในบางวัดตามประวัติกล่าวว่า
เป็ นวัดโบราณ แต่ปัจจุบันกลับไม่ปรากฎร่ องรอยของโบราณเลยหรื อร่ องรอยหลักฐานนัน้ ถูก
บิดเบือนไปแล้ วจนก่อให้ เกิดการสับสน บางวัดใช้ เรื่ องตําแหน่งที่ตงและสภาพแวดล้
ั้
อมของวัดเป็ น
ตัว กํ า หนดหลัก ฐาน เช่ น วัด อรุ ณ ราชวราราม น่ า จะเป็ นวัด ที่ มี ภ ายหลัง การขุด คลองลัด แล้ ว
เนื่องจากวัดตังอยู
้ ่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายใหม่และหันหน้ าสูแ่ ม่นํ ้า ซึง่ แม่นํ ้าดังกล่าวมีมาภายหลัง
เป็ นต้ น ข้ อจํากัดต่างๆ ทําให้ ในบางครัง้ จึงไม่สามารถระบุยคุ สมัยของร่องรอยที่พบโดยละเอียดได้
หรื อการระบุอายุนนอาจมี
ั้
ความคลาดเคลื่อนไปตามข้ อจํากัดที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม การสํารวจใน
ครั ง้ นี เ้ พื่ อแสดงให้ เห็นว่า วัดนัน้ ๆ ปรากฎร่ องรอยหลักฐาน หากวัดที่ สํารวจไม่ปรากฏร่ องรอย
หลัก ฐานใดๆ เป็ นพยานเด่ น ชัด ผู้ศึก ษาไม่ พ ยายามกํ า หนดอายุ ถึ ง แม้ ด้ ว ยสภาพแวดล้ อ ม
ใกล้ เคียงที่มีวดั อื่นๆ รายรอบนัน้ จะชวนให้ คดิ ว่าควรจะเป็ นวัดที่มีมาแล้ วในคราวเดียวกันก็ตาม
วัดที่พบร่องรอยหลักฐานในช่วงเวลานี ้ ได้ แก่ วัดสิงห์ (บางพลัด) วัดรวกบางบําหรุ วัด
น้ อยนางหงส์ วัดมุธราชวราราม วัดดุสติ าราม วัดบางบําหรุ วัดนครป่ าหมาก วัดแก้ ว วัดบางเสาธง
วัดท่าพระ วัดคูหาสวรรค์ วัดขุนจันทร์ วัดบางสะแกนอก วัดสะพาน วัดกําแพง (บางเชือกหนัง) วัด
จันทร์ ประดิษฐาราม วัดบางขุนเทียนกลาง วัดสิงห์ (คลองสนามชัย) วัดกําแพง (คลองสนามชัย)
วัดบางนํ ้าชน วัดราษฎร์ บรู ณะ วัดประเสริ ฐสุทธาวาส วัดแจงร้ อน น่าสังเกตว่าวัดในกลุม่ นี ้ที่ตงอยู
ั้ ่
แถบราษฎร์ บรู ณะพบพระพุทธรู ปหินทรายแดงในสมัยอยุธยาทังสิ
้ ้น รวมไปถึงแถบย่านบางพรมบางระมาด-บางน้ อย-บางเชือกหนังอย่างวัดสะพาน วัดกําแพง วัดจันทร์ ประดิษฐารามด้ วย รวมไป
ถึ ง บริ เ วณปากคลองด่า นที่ วัดขุน จัน ทร์ พ บร่ อ งรอยในสมัย อยุธ ยาตอนต้ น วัดต่า งๆ ในกลุ่ม นี ้
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ทังหมดจะตั
้
งอยู
้ ่ตามเส้ นทางแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมและลํานํ ้าสาขาทังหมด
้
สังเกตได้ ว่าไม่พบ
วัดที่ ตงั ้ อยู่ริมแม่นํา้ เจ้ าพระยาสายใหม่ ที่ น่าสนใจ คือ บริ เวณแถบเขตธนบุรี บริ เวณแขวงวัด
กัลยาณ์ แขวงสมเด็จเจ้ าพระยา บริ เวณนันเป็
้ นพื ้นที่โค้ งของลํานํ ้าเจ้ าพระยาพอดี เป็ นบริ เวณที่ไม่
พบร่ องรอยหลักฐานใดๆ ซึ่งบริ เวณนี เ้ ป็ นส่วนคดโค้ งของแม่นํา้ เจ้ าพระยาซึ่งไม่สะดวกในการ
เดินทาง อีกทังมี
้ คลองหลายคลองที่เชื่อมเส้ นทาระหว่างแม่นํ ้าเจ้ าพระยากับคลองด่านได้ ซึ่งช่วย
ร่นระยะเวลาในการเดินทางได้ มาก โดยไม่จําเป็ นต้ องล่องผ่านแม่นํ ้าเจ้ าพระยาในบริเวณนี ้เลย
วัดต่างๆ ล้ วนหันหน้ าสู่เส้ นทางนํา้ ซึ่งเป็ นเส้ นทางสัญจรหลักในอดีต ซึ่งสามารถ
สัน นิ ษ ฐานความกว้ า งของแม่ นํ า้ หรื อ คลองเดิ ม ได้ จ ากตํ า แหน่ ง ที่ ตัง้ และการหัน หน้ า ของวัด
ยกตัวอย่างเช่ น วัดแก้ ว มี ห ลัก ฐานจํ านวนมากที่ สนับสนุนความเก่ าแก่ ของวัดที่ มาตัง้ แต่สมัย
ั ้ จจุบนั พบว่าตัววัดไม่ติดกับเส้ นทางนํา้ ใดๆ เลย เมื่อ
อยุธยาตอนต้ น หากจากตําแหน่งที่ตงในปั
สังเกตพบว่าตัววัดหันหน้ าไปทางคลองชักพระหรื อแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม ซึง่ อยู่ไม่ห่างไกลกัน
มากนัก ทําให้ สนั นิษฐานว่าแต่เดิมแนวชายฝั่ งอยู่ไม่ไกลจากวัดดังเช่นปั จจุบนั ซึ่งสอดคล้ องกับ
ความรู้ทางธรณีวิทยาที่วา่ บริเวณนี ้เป็ นช่วงที่แผ่นดินงอกขึ ้นมาใหม่นนั่ เอง5 (ตารางที่ 10)
(4) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทมัสยิดและชุมชนมุสลิม
ไม่ปรากฏร่องรอยหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับมัสยิดและชุมชนมุสลิมช่วงเวลานี ้
(5) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทศาสนสถานในศาสนาอื่นๆ
ไม่ปรากฏร่องรอยหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับศาสนสถานอื่นๆ ช่วงเวลานี ้

5

สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขี ยว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจํ าภาควิชาโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปกร, 18 มิถนุ ายน 2555
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กําแพงเมืองและป้อมปราการ
(1.1) ด่านขนอน
วัด
(3.1) วัดสิงห์ (บางพลัด)
(3.2) วัดรวกบางบําหรุ
(3.3) วัดน้ อยนางหงส์
(3.4) วัดมุธราชวราราม
(3.5) วัดดุสติ าราม
(3.6) วัดบางบําหรุ
(3.7) วัดนครป่ าหมาก
(3.8) วัดแก้ ว
(3.9) วัดบางเสาธง
(3.10) วัดท่าพระ
(3.11) วัดคูหาสวรรค์
(3.12) วัดขุนจันทร์
(3.13) วัดบางสะแกนอก

แผนที่ที่ 14 ตําแหน่งที่ตงของร่
ั้
องรอยหลักฐานต่างๆ ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))

(3.14) วัดสะพาน
(3.15) วัดกําแพง (บางเชือกหนัง)
(3.16) วัดจันทร์ ประดิษฐาราม
(3.17) วัดบางขุนเทียนกลาง
(3.18) วัดสิงห์ (คลองสนามชัย)
(3.19) วัดกําแพง (คลองสนามชัย)
(3.20) วัดบางนํ ้าชน
(3.21) วัดราษฎร์ บรู ณะ
(3.22) วัดประเสริ ฐสุทธาวาส
(3.23) วัดแจงร้ อน
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.1) วัดสิงห์
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางจาก แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
47N X 661624 Y1524252
ไม่ปรากฏประวัตคิ วามเป็ นจากเอกสาร เล่ากันว่าเป็ นวัดโบราณมาแต่ครั้งกรุงศรี
อยุธยา
-บริ เวณลานโดยรอบกลายเป็ นที่จอดรถ มีเศษอิฐและชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปหินทราย
แดงเป็ นจํานวนมากอยูใ่ ต้ ต้นไม้
-พระวิหารขนาด 5 ห้ อง แต่เดิมเป็ นพระอุโบสถ(พระอุโบสถใหม่สร้ างปี พ.ศ.2513)
รูปทรงแบบอยุธยา
-พระอุโบสถสร้ างใหม่ต้องอยูข่ ้ างพระวิหาร

ข้ อสังเกต

หลักฐานสําคัญ ชิ ้นส่วนของพระพุทธรูปหินทรายแดงและขาวเป็ นจํานวนมาก และคราวที่น ณ
ปากนํ ้ามาสํารวจได้ พบใบเสมาหินทรายสีแดงขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนต้ น6
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระอุโบสถเดิม ปั จจุบนั เป็ นพระวิหาร
ในบริเวณใกล้ เคียงพบชิ ้นส่วนพระพุทธรูปหินทราย

6

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, (กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, 2514), 245-246.
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.2) วัดรวกบางบําหรุ
วัดรวก
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางจาก แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
47N X 660472 Y1524141
ไม่ปรากฏประวัตคิ วามเป็ นจากเอกสาร เล่ากันว่าเป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา
ตอนต้ น
ข้ อสังเกต
-บริ เวณลานโดยรอบเป็ นที่จอดรถ สามารถเข้ าถึงได้ โดยง่ายทางรถยนต์ ปั จจุบัน
คลองอยูห่ า่ งออกจากตัววัด
-พระอุโบสถเดิมเป็ นแบบอยุธยาตอนต้ น7 ผนังด้ านข้ างเจาะช่องหน้ าต่างกลางข้ าง
ละบาน แต่ปั้น ปูน หน้ า ต่า งหลอกทํ า ให้ ดูมี 6 บาน ถูก ปฏิ สัง ขรณ์ ใ นรั ช กาลที่ 3
ปั จจุบันแปลงเป็ นพระวิหาร ขนาด 6 ห้ อง หันหน้ าไปสู่ทิศตะวันออกสู่คลอง ผนัง
ด้ านหลังตัน มีพระพุทธรูปอยุธยาประดิษฐานอยู่หลายองค์ พระอุโบสถเดิมนี ้สร้ าง
ตามคติเดิมคือหันหน้ าคลองอันเป็ นเส้ นทางสัญจรหลัก
-พระอุโบสถใหม่ตั้งขวางกับพระอุโบสถเดิม โดยสร้ างขนานกับคลอง อาคารทั้งสอง
มีกําแพงแก้ วล้ อมรอบ
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถเดิม
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระอุโบสถเก่า (พระวิหาร) หันหน้ าสูค่ ลอง (อาคารด้ านซ้ าย)
พระอุโบสถใหม่ตงขนานกั
ั้
บคลอง (อาคารด้ านขวา)

7

เรื่ องเดียวกัน, 242-243.
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089)) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

หลักฐานสําคัญ
อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.3) วัดน้ อยนางหงส์
วัดน้ อย
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางยี่ขนั แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
47N X 660915 Y1523040
ไม่ปรากฏประวัตคิ วามเป็ นจากเอกสาร เล่ากันว่าเป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา
ตอนต้ น
บริ เวณลานโดยรอบเป็ นที่จอดรถและตลาดนัด มีชาวบ้ านใช้ เป็ นลานเอนกประสงค์
- พระอุโบสถ ขนาด 5 ห้ อง มีกนั สาดยื่นมาออกทั้งทางด้ านหน้ าและหลัง หันหน้ าสู่
คลองเล็กๆ หน้ าวัด ล้ อมรอบด้ วยกําแพงแก้ ว น ณ ปากนํ ้ากล่าวว่าเสมาที่พบทํา
จากหินทรายแดง เป็ นเสมาแบบอยุธยาตอนต้ น8
ใบเสมา
อยุธยาตอนต้ น

พระอุโบสถ

8

เรื่ องเดียวกัน, 211.
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.4) วัดมุธราชวราราม
วัดบางยี่ขนั
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางยี่ขนั แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
47N X 661007 Y1522891
ไม่ปรากฏประวัตคิ วามเป็ นจากเอกสาร เล่ากันว่าเป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา
บริ เวณลานโดยรอบเป็ นที่จอดรถ มีชาวบ้ านใช้ เป็ นลานเอนกประสงค์
-พระอุโบสถรูปทรงแบบอยุธยาแอ่นโค้ งสําเภา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลาย
องค์อยู่ร่วมในฐานชุกชีเดียวกัน ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนโดยฝี มือคงแป๊ ะและครู
ทองอยู่ เป็ นภาพเทพชุมชนแบบเดียวกับวัดสุวรรณาราม ผนังช่องหน้ าต่างรู ปทศ
ชาติชาดก ภาพเขียนชํารุ ดมาก มีภาพสวนผลไม้ เช่น ต้ นเงาะ ทุเรี ยน น ณ ปากนํ ้า
กล่าวว่า ใบเสมาทําด้ วยหินทรายแดงขนาดใหญ่แบบเดียวกับวัดประเสริ ฐสุทธาวาส9
หลักฐานสําคัญ ใบเสมาสมัยอยุธยาตอนต้ น
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

9

เรื่ องเดียวกัน, 210.
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ข้ อสังเกต

(3.5) วัดดุสิตารามวรวิหาร
วัดเสาประโคน
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกน้ อย แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย
47N X 660839 Y1522073
เป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมหลวงศรี สดุ าเทพ ทรงสถาปนา
ใหม่ ทั้ง วั ด ในรั ช กาลที่ 2 กรมพระราชวั ง บวรมหาเสนานุ รั ก ษ์ ส ถาปนาและ
พระราชทานนามว่าวัดดุสิต บูรณะอี กครั้งในรั ชกาลที่ 310 ในพระราชพงศาวดาร
รัชกาลที่ 1 บันทึกว่าตั้งแต่หน้ าวัดนีข้ ึ ้นไปจนถึงคลองบางยี่ขนั เป็ นโรงเรื อทําถวาย
พระบรมมหาราชวังบ้ าง พระราชวังบวรบ้ าง11 นิราศภูเขาทองในราว พ.ศ.2371 ก็ได้
กล่าวถึงวัดนี ้ไว้ ว่า “ถึงอารามนามวัดประโคนปั ก ไม่เห็นหลักลือเล่าว่าเสาหิน เป็ น
สําคัญปั นแดนในแผ่นดิน มิร้ ู สิ ้นสุดชื่อที่ฦาชา” ในพ.ศ.2456 วัดภุมริ นทร์ ราชปั กษี
ซึ่ ง เป็ นวั ด เล็ ก ๆ ติ ด กั บ วัด ดุสิ ด าราม ลัก ษณะสถาปัตยกรรมเป็ นแบบต้ น กรุ ง
รัตนโกสินทร์ ต่อมามีสภาพรกร้ าง จึงได้ รวมกับวัดดุสติ ารามในรัชกาลที่ 5
สภาพปั จจุบนั
บริ เวณโดยรอบวัดไม่ตดิ คลองหรื อแม่นํ ้า ต้ องเดินผ่านที่ชมุ ชนก่อนถึงแม่นํ ้า
หลักฐานสําคัญ - พระวิหารเล็ก 2 หลังทรวดทรวงแบบอยุธยาตอนต้ น มี ลักษณะการหันหน้ าออก
ของวัด แสดงให้ เห็นว่าเคยเป็ นวัดตั้งอยู่ที่ปากคลองบางกอกน้ อย ต่อมาตะกอนได้
พัดพามาทับถมเกิดแผ่นดินใหม่ ทําให้ แผ่นดินบริ เวณฝั่ งนี ้ของคลองเพิ่มขึ ้นมา
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

ที่ตงวั
ั ้ ดดุสิตารามหันหน้ าสูแ่ ม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม

10

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2 (พระนคร: องค์การ
ค้ าของคุรุสภา, 2504), 169.
11
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 1 (กรุงเทพฯ : องค์การค้ า
ของคุรุสภา, 2503), 303.
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.6) วัดบางบําหรุ
วัดรวก/วัดใน
ตั้งอยูต่ ้ นคลองบางบําหรุ แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย
47N X 659321 Y1523500
เป็ นวัดโบราณมีมาแต่ครั้งกรุงศรี อยุธยา เดิมเรี ยกวัดใน คูก่ บั วัดนอก (วัดนายโรง) ซึง่
ตั้งอยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงกัน
ข้ อสังเกต
วัดหันหน้ าสูค่ องบางบําหรุ
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถมีลกั ษณะรูปแบบอยุธยา แต่ถกู ปฏิสงั ขรณ์ใหม่ ใบเสมาหินแบบอยุธยา
ตอนต้ น พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตั้งเรี ยงรายหน้ าศาลาหลังพระอุโบสถ เคยมีการขุด
พบพระเครื่ องสมัยอยุธยาจากเจดีย์ใกล้ พระวิหารเก่า ใบเสมาหินทรายแดงแบบ
อยุธยาตอนต้ น ปั จจุบนั ถูกทาสีใหม่ พระเจดีย์รายเป็ นแบบเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สอง
อายุสมัย
ภาพประกอบ

อยุธยาตอนต้ น

พระอุโบสถที่ถกู ปฎิสงั ขรณ์ขึ ้นใหม่

สภาพปั จจุบนั ของใบเสมาหินทรายแดง

136
ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.7) วัดนครป่ าหมาก
ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน
47N X 658269 Y1524267
ไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสาร กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณในสมัยอยุธยา
เป็ นวัดที่ไม่ติดกับคลองใดๆ คลองที่ใกล้ ที่สดุ คือคลองบางกอกน้ อย และมีคลองเล็กๆ
อยูใ่ กล้ เคียง สิง่ ก่อสร้ างหลักในวัดหันหน้ าสูค่ ลองบางกอกน้ อย สันนิษฐานว่าเดิมวัดนี ้
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกน้ อยมาก่อน ต่อมาเมื่อมีการขุดคลองลัดทําให้ แผ่นดินงอกหรื อ
คลองบางกอกน้ อยซึ่งเป็ นแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมแคบเข้ าทําให้ วดั นี ้จึงค่อยๆ ห่าง
จากคลองออกมา
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถมีลกั ษณะรูปแบบอยุธยา แต่ถกู ปฏิสงั ขรณ์ใหม่
- ใบเสมาหินแบบอยุธยาตอนต้ น
- พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตั้งเรี ยงรายหน้ าศาลาหลังพระอุโบสถ
- เคยมีการขุดพบพระเครื่ องสมัยอยุธยาจากเจดีย์ใกล้ พระวิหารเก่า
-พระเจดีย์รายเป็ นแบบเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สอง
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระอุโบสถที่ถกู ปฎิสงั ขรณ์ขึ ้นใหม่

พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้ น ภาพถ่ายจาก
คราวที่น ณปากนํ ้ามาสํารวจปี พ.ศ. 2513
ที่ ม า:
น ณ ปากนํ า้ , “ตลิ่ ง ชั น 2513,”
ศิลปวัฒนธรรม 32, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2549),
35.
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.8) วัดแก้ ว
ตั้งอยูใ่ กล้ คลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิง่ ชัน
47N X 657382 Y1521199
ไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสาร กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณในสมัยอยุธยา
เป็ นวัดที่ไม่ติดกับคลองใดๆ ด้ านหน้ าทางเข้ าวัดในปั จจุบนั เป็ นทางเข้ าจากถนน ซึ่ง
เป็ นตลาดขนาดใหญ่ และเป็ นที่จอดรถ คลองที่ใกล้ ที่สุดคือคลองชักพระและคลอง
บางพรม สิ่งก่อสร้ างหลักในวัดหันหน้ าสูค่ ลองชักพระ สันนิษฐานว่าเดิมวัดนี ้ตั้งอยู่ริม
คลองชักพระมาก่อน ต่อมาเมื่อมีการขุดคลองลัดทําให้ แผ่นดินงอกหรื อคลองชักพระ
ซึง่ เป็ นแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมแคบเข้ าทําให้ วดั นี ้จึงค่อยๆ ห่างจากคลองออกมา
หลักฐานสําคัญ - พระอุโบสถเดิมถูกรื อ้ ทําลายก่อนพ.ศ.2513 แล้ วสร้ างเป็ นพระอุโบสถใหม่ ขนาด 5
ห้ อง โดยใช้ ใบเสมาเดิม พระอุโบสถหันหน้ าสูค่ ลองชักพระ พบศาลาท่านํ ้าตั้งอยู่กลาง
ลานวัดด้ านข้ างพระอุโบสถ และอยู่ระหว่างพระอุโบสถและพระวิหาร สันนิษฐานว่า
แต่เดิมคงเคยมีทางนํ ้าไหลเข้ ามา แต่ตอนนี ้ถูกถมเป็ นถนนแล้ ว แต่ทางนํ ้าเข้ ามาสู่วดั
ในปั จจุบนั ยังเห็นเป็ นทางนํ ้าตื ้นเขินสายเล็กๆ ที่แยกออกมาจากคลองชักพระ
- พระวิหาร ขนาด 3 ห้ อง ไม่มีเสาร่วมใน น่าจะเป็ นอาคารเดิมแล้ วมาปฏิสงั ขรณ์ใหม่
ในรัชกาลที่ 3 - ใบเสมาหินทรายแดงแบบอยุธยาตอนต้ น
- พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้ นและตอนกลาง12 ในพระวิหาร
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้ น
พระวิหารที่ถกู ปฎิสงั ขรณ์ขึ ้นใหม่

12

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 94.

ที่มา: น ณ ปากนํ ้า, “ตลิ่งชัน 2513,”
ศิลปวัฒนธรรม 32, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม
2549), 40.
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.9) วัดบางเสาธง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองมอญฝั่ งเหนือ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้ อย
47N X 658679 Y1519843
ไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสาร กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณในสมัยอยุธยา
เป็ นวัดอยู่ใกล้ คลองมอญ ถนนทางเข้ าในปั จจุบนั มีขนาดเล็กมาก หากมาทางนํ ้าจะ
สะดวกกว่า
หลักฐานสําคัญ - พระอุโบสถ ขนาด 5 ห้ อง ตั้งขนานกับลําคลอง สร้ างใหม่ ลักษณะไม่ตรงกับพระ
อุโบสถสมัยอยุธยาซึ่งลายหน้ าบันแบบฝรั่งปนไทยที่น ณ ปากนํ ้าเคยพบในปี พ.ศ.
2513
-น ณ ปากนํ ้าเคยพบเศียรหินทรายขนาดใหญ่ 2 เศียรสมัยอยุธยาตอนต้ น ลักษณะ
คล้ ายหลวงพ่อมงคลบพิตร ตั้งพิงกับโคนต้ นโพธิ์กบั ซากอิฐเก่าบริ เวณที่พบอาจเป็ น
ที่ตั้งของพระวิหารเดิม13
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระอุโบสถที่ถกู ปฏิสงั ขรณ์ขึ ้นใหม่

13

เรื่ องเดียวกัน, 127.
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.10) วัดท่ าพระ
วัดเกาะ
ซอยจรัลสนิทวงศ์ 4 แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
47N X 659284 Y1518787
กล่ า วกั น ว่ า เป็ นวัด โบราณในสมั ย อยุ ธ ยา เดิ ม ชื่ อ ว่ า วัด เกาะ เนื่ อ งจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ ของวัดนี ้เป็ นเกาะมีนํ ้าล้ อมรอบ ต่อมาได้ เติมคําว่าท่าพระ กลายเป็ นวัด
เกาะท่าพระ แต่นิยมเรี ยกกันว่าวัดท่าพระ14
ข้ อสังเกต
วัดอยู่ห่างจากเส้ นทางนํา้ สายหลักจากคลองบางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่ (แม่นํา้
เจ้ าพระยาสายเดิม) แต่กลับตั้งใกล้ และหันหน้ าสูค่ ลองบางเพลี ้ยซึง่ ทางนํ ้าสาขาย่อย
ที่ไหลออกจากคลองบางกอกใหญ่ และตั้งอยูป่ ลายสุดของคลอง
หลักฐานสําคัญ - ปั จ จุบัน พระอุโ บสถและพระวิ ห ารสร้ างขึน้ ใหม่ โดยเฉพาะพระวิ ห ารสร้ างเป็ น
อาคารจตุรมุขใหญ่ โตครอบพระวิหารเดิมที่เป็ นซากโบราณสถานรู ปแบบอยุธยา
ตอนกลาง
- ภายในพระวิหารเดิมที่ถูกครอบทับด้ วยอาคารใหม่ประดิษฐานพระพุทธรู ปนาม
หลวงพ่ อ เกสร ซึ่ง เป็ นพระพุท ธรู ป ปูน ปั้น ศิ ล า แบบศิ ล ปะอยุธ ยาตอนต้ น 15 นณ
ปากนํา้ บันทึกไว้ วว่าเคยขุดพบชิน้ ส่วนปูนปั้นสมัยทวาราวดีและแท่งหินสลักสมัย
ลพบุรีบริ เวณใกล้ พระวิหารเล็กนี ้
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระวิหารใหม่ที่สร้ างครอบพระวิหารเดิม
14

กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษ์ กรุ งรั ตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2525) 379.
15
เรื่ องเดียวกัน.
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ภาพประกอบ

พระวิหารเดิมมีลกั ษณะเป็ นซาก
ปรักหักพังในพระวิหารใหม่

ภายในพระวิหารเดิมประดิษฐานหลวงพ่อ
เกสรและพระพุทธรูปอื่นๆ

141
ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.11) วัดคูหาสวรรค์
วัดศาลาสี่หน้ า
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกใหญ่ ปากคลองบางจาก แขวงคูหาวรรค์ เขตภาษี เจริ ญ
47N X 658063 Y1518619
เป็ นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดศาลาสี่หน้ า ได้ รับการสถาปนาใหม่ในสมัย
รั ชกาลที่ 116 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬ าโลกมหาราชโปรดให้ เชิ ญพระ
ประธานจากวัดนีไ้ ปเป็ นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
แล้ วพระราชทานพระพุทธเทวะมาประดิษฐานแทน แล้ วปฏิสงั ขรณ์และพระราชนาม
วัดใหม่ว่าวัดคูหาสวรรค์17 ในรัชกาลที่ 3 โปรดให้ เจ้ าพระยามหาโยธาไปปฏิสงั ขรณ์18
ในหนังสือแบบเรี ยนภูมิศาสตร์ ประเทศสยามของกรมตํารา กระทรวงศึกษาธิ การ
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2468 กล่าวว่าเมืองธนบุรีเดิมตั้งอยูต่ รงวัดคูหาสวรรค์
ข้ อสังเกต
การเดินทางโดยทางถนนเข้ าไปในซอยลึก ด้ านหน้ าวัดด้ านที่ติดกับคลองเป็ นลานโล่ง
จอดรถ โดยรอบมี ชุมชนริ มนํ า้ หนาแน่น ยังคงพบเห็นร่ องรอยของบางหรื อทางนํ า้
เล็กๆ ที่คนขุดขึ ้นเป็ นทางแยกเข้ าไปในพื ้นที่เป็ นจํานวนมาก
หลักฐานสําคัญ -พระพุทธรู ปยืนทําจากหินทรายแดง ปั จจุบนั ประดิษฐานที่พระระเบียงเป็ นแบบสมัย
อยุธ ยาตอนต้ น มี ลัก ษณะเป็ นชิ น้ ส่ว น แต่มี ก ารซ่ อ มโดยการใช้ ปูน หล่อ เป็ นองค์
สมบูรณ์ ลายหน้ าบันสลักไม้ และปี กหน้ าบันพระอุโบสถเป็ นฝี มือช่างอยุธยา พระ
ประธานเป็ นแบบสมัยอยุธยา
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระอุโบสถหันหน้ าสูค่ ลอง

16

พระพุทธรูปยืนทําจากหินทรายแดง มีร่องรอย
ของบางชิ ้นส่วนของพระพุทธรูปถูกหล่อซ่อม

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 1, 347.
17
เรื่ องเดียวกัน.
18
เจ้ าพระยาทิพากวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 172.
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.12) วัดขุนจันทร์
ตั้งอยูร่ ิ มคลองด่าน แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
47N X 657422 Y1517528
อยู่ตรงข้ ามฝั่ งคลองกับวัดอัปสรสวรรค์ (วัดหมู) สันนิษฐานว่าเป็ นวัดที่มาแต่ในสมัย
อยุธยา ได้ รับปฎิสงั ขรณ์ใหญ่ในรัชกาลที่ 3 โดยพระยามหาอํามาตย์ (ป้อม)19
ข้ อสังเกต
การเดินทางโดยทางถนนเทอดไท อยู่ริมคลองด่านตรงข้ า มกับวัดอัป สรสวรรค์ มี
สะพานข้ ามคลองเดินถึงกันได้ ปั จจุบนั เป็ นวัดใหญ่โต มีสงิ่ ก่อสร้ างใหม่หลายหลัง
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถเดิมเป็ นพระอุโบสถร้ าง แล้ วปฎิสังขรณ์ ใหม่ในสมัยรั ชกาลที่ 3 ต่อมา
ชํารุ ดทรุดโทรมและปฏิสงั ขรณ์ใหม่ปีพ.ศ. 2507 น ณ ปากนํ ้ากล่าวว่าพระพุทธรู ปใน
พระวิหารใหญ่ (หลวงพ่อโต) เป็ นพระแบบอู่ทอง และพบเจดีย์องค์ระฆังกลมที่อยู่ใน
สมัยอยุธยาตอนต้ น20
-พระปรางค์ขนาดใหญ่ถกู ซ่อมใหม่แบบต้ นรัตนโกสินทร์
-พระเจดีย์องค์ระฆังกลมฐานยกเก็จ
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

ภาพถ่ายเก่าหลวงพ่อโตภายในพระวิหาร
ที่มา : หลวงพ่ อโตวัดขุนจันทร์ เมื่อ 100 ปี ที่
แล้ ว, เข้ าถึงเมือ่ 3 มิถนุ ายน 2555,เข้ าถึงได้ จาก
http://www.watkhunchan.com/?p=237.

19
20

พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้ นใน
วิหารหลวงพ่อโต

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 172.
น. ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 284-285.
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.13) วัดบางสะแกนอก
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางสะแก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
47N X 659589 Y15146776
กล่ า วกั น ว่ า เป็ นวัด โบราณ และเคยเป็ นวัด ร้ างเหลื อ แต่ ซ ากมาก่ อ นและมี ก าร
ปฏิสงั ขรณ์ใหม่ในรัชกาลที่ 3 พบจารึกในวัดระบุไว้ วา่ เป็ นวัดที่สร้ างในรัชกาลที่ 3 พ.ศ.
2377 มหาทองดีซึ่งเป็ นพระฝ่ ายวิปัสสนาธุระได้ รับการแต่งตั้งเป็ นพระวรญาณมุนี
ได้ มาทําการขุดซากวัดโบราณแห่งนี ้ แล้ วปฏิสงั ขรณ์วดั นี ้ขึ ้น
ข้ อสังเกต
การเดินทางโดยทางถนนเข้ าไปในซอย เป็ นวัดไม่ใหญ่โตมากนัก สิ่งก่อสร้ างสําคัญใน
วัดหันหน้ าสู่คลองบางสะแก ในขณะที่ในปั จจุบนั ตัววัดไม่ได้ อยู่ติดกับกับคลองบาง
สะแกเท่าไรนัก
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถ คราวที่ น ณ ปากนํ ้าเคยมาสํารวจนั้นเป็ นพระอุโบสถแบบมหาอุดแบบ
อยุธยาตอนต้ น และพบใบเสมาสมัยอยุธยาแบบพระไชยราชา21 แต่ปัจจุบนั ไม่ปรากฏ
แล้ ว พระอุโบสถถูกปฏิสงั ขรณ์ขึ ้นใหม่
-ศาลเจ้ าจีนไม่ปรากฎว่าสร้ างในสมัยใด
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระอุโบสถในสภาพปั จจุบนั

21

เรื่ องเดียวกัน, 175-178.
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.14) วัดสะพาน
วัดตะพาน
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางน้ อย แขวงบางพรม เขตตลิง่ ชัน
47N X 655531 Y1520387
กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณในสมัยอยุธยา ไม่ปรากฎบันทึกในเอกสารใดๆ
สภาพโดยรอบเป็ นสวน ชุมชนโดยรอบอยู่อาศัยไม่หนาแน่น มีตลาดนํ ้าหน้ าวัด และมี
ทางนํ ้าเชื่อมคลองบางน้ อยเพื่อเดินทางเข้ ามาในวัด เป็ นที่จอดเรื อ
หลักฐานสําคัญ - แต่เดิมมีพระวิหารขนาดย่อม 3 หลังเรี ยงกัน หันหลังให้ คลอง ต่อมาพระวิหารทรุ ด
โทรมจึงสร้ างพระวิหารโถงแทน ณ ตําแหน่งพระวิหาร 3 หลังเดิม โดยย้ ายพระพุทธรูป
หินทรายขาวและแดงและชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปหินทรายจํานวนมากมาอยู่ในพระวิหาร
โถงพระวิหารโถงนี ้สร้ างมาเมื่อประมาณ 40 ปี มาแล้ ว รอบพระวิหารยังเห็นร่ องรอย
ของกําแพงแก้ วเดิม
- พระพุทธรูปหินทรายขาวและแดงในสมัยอยุธยาตอนต้ น
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระอุโบสถในสภาพปั จจุบนั

ชิ ้นส่วนพระพุทธรูป
หินทรายในพระวิหารโถง

ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายในพระวิหาร

หลวงพ่อกลางในพระวิหารหลังกลาง
ที่มา: น ณ ปากนํ ้า, “ตลิง่ ชัน 2513,”
ศิลปวัฒนธรรม 32, 4 (ต.ค.-ธ,ค, 2549), 42.

145
ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.15) วัดกําแพง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางเชือกหนัง แขวงบางพรม เขตตลิง่ ชัน
47N X 656351 Y1519406
กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณ อยูร่ ิ มบางเชือกหนัง วัดนี ้ยังอยูร่ ิ มคลองอยู่
การเดินทางโดยทางถนนเข้ า ไปในซอยวัดกํ า แพง ถนนบางแวก มี ชุม ชนโดยรอบ
หนาแน่น
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถ หันหน้ าสูค่ ลอง มีลกั ษณะรู ปทรงแบบอยุธยาแต่ถกู บูรณปฏิสงั ขรณ์ใหม่
เมื่อประมาณ 20 ปี มาแล้ ว ระหว่างการขุดดินเพื่อทําถนนหน้ าวัดและสะพานข้ าม
คลองบางเชื อ กหนัง ได้ พ บซากเจดี ย์ อิ ฐ เก่ า และพระพุท ธรู ป หิ น ทรายสมัย อยุธ ยา
ตอนต้ น ปางสมาธิ 1 องค์ (หลวงพ่อ แดง) และปางมารวิ ชัย 1 องค์ หลวงพ่อ ดํ า )
ปั จจุบนั พระพุทธรู ปทั้งสององค์ประดิษฐานไว้ ที่พระวิหารน้ อยด้ านหน้ าพระอุโบสถ
และพบเศษชิ ้นส่วนพระพุทธรูปทําจากหินทรายจํานวนมาก
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระพุทธรูปหินทรายที่ขดุ พบบริ เวณด้ านหน้ าวัด ริมคลองบางเชือกหนัง

ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายที่ขดุ พบด้ านหน้ าวัด ริมคลองบางเชือกหนัง
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.16) วัดจันทร์ ประดิษฐาราม
วัดจันตาผ้ าขาว / วัดจันปะขาว
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางจาก ตรงทางแยกเข้ าสูค่ ลองบางด้ วน แขวงบางด้ วน เขตภาษี เจริ ญ
47N X 655910 Y1517154
กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้ น
การเดินทางโดยทางถนนเข้ าไปในซอยเพชรเกษม 48 เป็ นวัดใหญ่โตเป็ นที่เคารพนับ
ถือของชุมชนบริ เวณนั้น มีผ้ คู นเข้ ามาสักการบูชาเป็ นจํานวนมาก สิ่งก่อสร้ างใหม่ถกู
สร้ างขึ ้นเป็ นจํานวนมากและมีโรงเรี ยนอยูด่ ้ านข้ างวัด
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถเดิมถูกรื อ้ และสร้ างใหม่ในปี พ.ศ.2453 ตั้งขนานกับพระวิหารหลวงพ่อ
ขาว ซึง่ ขนานกับคลองบางจาก
-พระวิหารหลวงพ่อขาวประดิษฐานพระพุทธรูปนาม “หลวงพ่อขาว” เป็ นพระในสมัย
อยุธยาตอนต้ น ในวิหารหลวงพ่อขาวพบพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้ นหลายองค์
-ด้ านหลังพระอุโบสถพบพระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สอง และพระปรางค์ในสมัยอยุธยา
อายุสมัย
ภาพประกอบ

อยุธยาตอนต้ น

พระอุโบสถหลังใหม่ ณ ตําแหน่งเดิม

หลวงพ่อขาวในพระวิหาร

พระปรางค์ด้านหน้ าและด้ านข้ างพระวิหารหลวงพ่อขาว
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.17) วัดบางขุนเทียนกลาง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางขุนเทียน และคลองสนามชัย แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
47N X 658583 Y1514604
กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้ น
อยูใ่ กล้ กบั วัดบางขุนเทียนนอกและวัดบางขุนเทียนใน หากวัดนี ้ติดกับวัดบางขุนเทียน
นอกโดยไม่มีกําแพงกั้น คล้ ายเป็ นวัดเดียวกัน พื ้นที่ภายในวัดเป็ นลานโล่ง
หลักฐานสําคัญ -คําบอกเล่าของเจ้ าอาวาสกล่าวว่า ลายหน้ าบันพระอุโบสถเดิมปั้นปูนเป็ นรู ปภูเขา
และสัตว์ตา่ งๆ แบบวัดราชโอรส ภายหลังจึงรื อ้ ออกแปลี่ยนแปลงใหม่
-พระพุทธรู ปโลหะที่ตั้งอยู่หน้ าพระอุโบสถเป็ นพระยืนแบบอู่ทองแต่ถูกคนขโมยตัด
เศียรไป พระพุทธรูปโลหะอื่นๆ วางบนศาลาล้ วนเป็ นพระเก่าในสมัยอยุธยาทั้งสิ ้น22
-พระอุโบสถ ขนาด 7 ห้ อง แบบอยุธยา บูรณะใหม่ในรัชกาลที่ 3
-พระเจดีย์ยอ่ มุมตั้งอยูด่ ้ านข้ างของพระอุโบสถข้ างละ 3 องค์
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระอุโบสถและเจดีย์ยอ่ มุมไม้ ยี่สิบตังอยู
้ ด่ ้ านข้ างพระอุโบสถข้ างละ 3 องค์

22

เรื่ องเดียวกัน, 275-276.
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.18) วัดสิงห์
ตั้งอยูร่ ิ มคลองสนามชัย แขวงบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน
47N X 656527 Y1513078
กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้ น
น่าสังเกตว่าวัดตั้งอยู่ตรงทางแยกคลองวัดสิงห์และคลองบางบอน บริ เวณนั้นมีศาล
เจ้ าจีนขนาดเล็กตั้งอยูท่ ี่ทางแยกของลํานํ ้า
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถรู ปทรงแบบอยุธยา ใบเสมาแบบพระบรมโกศ รวมไปถึงลวดลายปูนปั้น
พระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สองด้ านหน้ าพระอุโบสถ และได้ รับการปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 3
-พระพุทธรูปหินทรายแดงและขาวที่พบหลายองค์ชํารุดทรุดโทรม23 จากพระพุทธรูป
หินทรายนี ้ น ณ ปากนํ ้าเชื่อว่าน่าจะเป็ นวัดที่มีความเก่าแก่ถึงอยุธยาตอนต้ น รวมไป
ถึงพระพุทธรูปในพระวิหารเล็ก24
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระวิหารในปั จจุบนั รูปทรงแบบอยุธยา

พระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สองหน้ าพระอุโบสถ
ปฏิสงั ขรณ์ใหม่ในรัชกาลที่ 3

23

ดูภาพพระพุทธรูปหินทรายแดงและอื่นๆ เพิ่มเติมได้ จาก สุจิตต์ วงษ์ เทศ, บรรณาธิการ, บางขุนเทียน
ส่ วนหนึ่งของแผ่ นดินไทยและกรุ งรั ตนโกสินทร์ , 129.
24
น. ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 187-190.
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ

อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.19) วัดกําแพง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองสนามชัย แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
47N X 656568 Y1512796
กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้ น
อยูใ่ กล้ กบั วัดสิงห์ เป็ นวัดใหญ่โต สิง่ ก่อสร้ างถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่
-มณฑปหลวงพ่อไปล่ ประดิษฐานหลวงพ่อไปล่ ฉันทสโร เป็ นที่นับถื อศรั ทธามาก
ท่านเกิดปี พ.ศ.2403 ด้ านหลังพบพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา
-พระอุโบสถใหม่ปฏิสงั ขรณ์ใหม่ในปี พ.ศ.2500 ภายในพบเศียรพระพุทธรู ปหินทราย
ในสมัยอยุธยาจํานวน 3 เศียร น ณ ปากนํ ้าบันทึกไว้ ว่า พระอุโบสถเก่ามีขนาดไม่ส้ ู
ใหญ่ นัก ผนังอุดตัน ใบเสมาหินทรายแดงเข้ าใจว่าสมัยพระเจ้ าทรงธรรม ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรู ปหน้ าตักกว้ างประมาณ 6 ศอก ปางมารวิชัย เป็ นแบบสมัย
อยุธยาตอนต้ น หน้ าพระอุโบสถเก่ามีพระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สอง 2 องค์คกู่ นั
-ด้ านหลังพระวิหารเก่า มีพระปรางค์ขนาดย่อมและพระเจดีย์รายย่อมุมไม้ สบิ สอง
อยุธยาตอนต้ น

พระอุโบสถที่ถกู ปฏิสงั ขรณ์ใหม่รูปทรงแบบอยุธยา ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปหินทราย

พระพุทธรูปในมณฑปหลวงพ่อไปล่

พระเจดีย์ประธานทรงปรางค์
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.20) วัดบางนํา้ ชน
ตั้งอยูร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ปากคลองบางนํ ้าชน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
47N X 661186 Y1515519
กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้ น
บริ เวณนี ้มีคลองโบราณที่เข้ าสู่แม่นํ ้าเจ้ าพระยา คือ คลองบางนํ ้าชน คลองสําเหร่
คลองบางไส้ ไก่
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถ ขนาด 5 ห้ อง ถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ หันหน้ าสูค่ ลองบางนํ ้าชน ภายใน
พระพุทธรูปประธานหินทรายแดงขนาดใหญ่ มีเค้ าว่าสมัยอยุธยาตอนต้ นเช่นเดียวกับ
ใบเสมา น ณ ปากนํ ้า เคยพบเศียรพระพุทธรูปหินทรายขนาดเท่าคนจริ ง วางอยูบ่ น
ฐานชุกชี25 วัดนี ้แต่เดิมคงเป็ นวัดใหญ่และมีความสําคัญมากจากวัตถุสถานที่พบ
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระอุโบสถในปั จจุบนั

พระประธานที่ประดิษฐานอยูภ่ ายใน

25

เรื่ องเดียวกัน, 300-311.
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้

(3.21) วัดราษฎร์ บูรณะ
วัดราชบูรณ
ตั้งอยูร่ ิ มปากคลองราษฎร์ บรู ณะ ทางออกสูแ่ ม่นํ ้าเจ้ าพระยา
แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บรู ณะ
พิกัด
47N X 664360 Y1512420
ประวัติ
กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้ น
ข้ อสังเกต
สิ่งก่อสร้ างหลักหันหน้ าสู่คลองราษฎร์ บูรณะทางด้ านทิศตะวันออก ซึ่งเป็ นคลอง
สาขาแยกออกจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยา จากลักษณะการหันหน้ าดังกล่าวหมายถึงวัดนี ้
ให้ ความสําคัญกับคลองราษฎร์ บรู ณะมากกว่าแม่นํ ้าสายหลัก
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถบูรณะใหม่ ขนาด 5 ห้ อง
-แต่เดิมภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรู ปประธานทําจากหินทรายแดง
ขนาดใหญ่สนั นิษฐานว่าเป็ นแบบเป็ นพระรุ่ นราวคราวเดียวกับวัดประเสริ ฐสุทธาวาส26
แต่เมื่อทางวัดได้ ปฏิสงั ขรณ์พระอุโบสถใหม่จงึ รื อ้ ทิ ้งไปด้ วยเนื่องจากชํารุดมาก
-ถาวรวัตถุที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ แก่ พระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สอง ตั้งคูด่ ้ านข้ างพระอุโบสถ
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระอุโบสถในปั จจุบนั

พระประธานที่ประดิษฐานอยูภ่ ายในพระอุโบสถ

26

เรื่ องเดียวกัน, 322.

152
ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้

(3.22) วัดประเสริฐสุทธาวาส
ตั้งอยูร่ ิ มปากคลองราษฎร์ บรู ณะ ทางออกสูแ่ ม่นํ ้าเจ้ าพระยา
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ
พิกัด
47N X 663720 Y1512053
ประวัติ
กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้ น ไม่ปรากฎหลักฐานเอกสารที่
ระบุอายุการสร้ าง
ข้ อสังเกต
สิง่ ก่อสร้ างหลักหันหน้ าสูค่ ลองราษฎร์ บรู ณะทางด้ านทิศตะวันออก ซึง่ เป็ นคลองสาขา
แยกออกจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยา น่าสังเกตว่าวดนี ้อยูต่ ดิ กับแม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริ เวณปาก
คลอง หากเลือกหันหน้ าสูค่ ลอง อาจหมายถึงการเดินทางของชุมชนผู้คนที่จะเดินทาง
มาวัดนั้นได้ เดินทางผ่านเข้ ามายังคลอง หรื ออาศัยในคลองเป็ นหลัก
หลักฐานสําคัญ -พระวิหารและพระอุโบสถบูรณะตามแบบพระราชนิยม ภายในพระอุโบสถเขียนภาพ
แบบจีนทุกผนัง ใบเสมาทําจากหินทรายแดงรุ่นเก่า น ณ ปากนํ ้ากล่าวว่าเป็ นใบเสมา
รุ่ น ก่ อ นอยุธ ยา จารึ ก ด้ า นหลัง พระประธานเป็ นอัก ษรจี น แนวตั้ง 1 บรรทัด และ
อักษรไทย 21 บรรทัด ระบุวา่ วัดบูรณะโดยพระประเสริ ฐวาณิชเสร็ จในปี พ.ศ.2381 ใน
รัชกาลที่ 3 พระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ 12 เรี ยงรายรอบวัด
-แต่เดิม น ณ ปากนํ ้าบันทึกว่า พระประธานใหญ่ในพระอุโบสถเป็ นพระเก่าทําจากหิน
ทรายแดงอาจเป็ นพระอู่ทองรุ่นหลังหรื ออยุธยาตอนต้ น มีพระพุทธรู ปยืนหลายองค์ที่
เป็ นแบบอยุธยา ปั จจุบนั ไม่ปรากฎ27
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระอุโบสถในปั จจุบนั

27

เรื่ องเดียวกัน, 319-320.
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ตารางที่ 10 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงก่อนขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (พ.ศ.2077-2089))(ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้

(3.22) วัดแจงร้ อน
วัดพลา/วัดภารา
ตั้งอยูร่ ิ มปากคลองแจงร้ อน ทางออกสูแ่ ม่นํ ้าเจ้ าพระยา
แขวงราษฎร์ บรู ณะ เขตราษฎร์ บรู ณะ
พิกัด
47N X 66360 Y1512420
ประวัติ
กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้ น ไม่ปรากฎหลักฐานเอกสารที่
ระบุอายุการสร้ าง
ข้ อสังเกต
สิง่ ก่อสร้ างหลักหันหน้ าสูแ่ ม่นํ ้าเจ้ าพระยา บริ เวณด้ านริ มม่นํ ้าเจ้ าพระยาเป็ นลานโล่ง
และที่จอดรถ
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถเดิมถูกรื อ้ ทิ ้งและสร้ างใหม่ ปี พ.ศ.2466 พระประธานแบบอู่ทองถูกย้ าย
มายังพระวิหาร ส่วนพระวิหาร ก่อผนังหนา ผนังข้ างทึบตันทั้งสองด้ าน ผนังด้ านหน้ า
มี ป ระตู 3 ประตู ด้ า นหลัง มี 2 ประตู เป็ นแบบอยุธ ยาหรื อ อย่า งน้ อ ยที่ สุด มี ก าร
ปฏิสงั ขรณ์ ในสมัยพระนารายณ์ พระพุทธรู ปที่ประดิษฐานภายในพระวิหาร หลาย
องค์เป็ นพระในสมัยอยุธยาทําจากหินทรายสีแดงแล้ วลงรักปิ ดทอง พระวิหารแห่งนี ้
เป็ นหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่าชุมชนธนบุรีอยู่บริ เวณนี ้มาตั้งแต่ก่อนการขุดคลองลัด
บางกอก
อายุสมัย
อยุธยาตอนต้ น
ภาพประกอบ

พระวิหารในสภาพปั จจุบนั
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2.2 ร่ องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีท่ พ
ี บ ที่กาํ หนดอายุได้ อยู่
ช่ วงขุดคลองลัดบางกอกถึงก่ อนสมัยพระนารายณ์ (หลังสมัยพระไชยราชา- ก่ อนสมัย
พระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198)
(1) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทกําแพงเมือง ป้อมปราการ
(1.2) ร่ องรอยตัวเมืองธนบุรี ในพระราชพงศาวดารหรื อเอกสารประวัติศาสตร์
ไทยไม่เคยมี ตอนใดที่ กล่าวถึ งขอบเขตทางกายภาพของเมืองธนบุรีหรื อเมื องบางกอกในสมัย
อยุธยา หากในบันทึกของชาวต่างชาติมีหลายฉบับที่กล่าวถึงเมืองบางกอกว่าเป็ นเมืองใหญ่ และ
เป็ นเมืองที่มีความสําคัญมากเพราะเป็ นด่านเก็บภาษี ของเรื อที่จะแล่นเข้ าออกกรุ งศรี อยุธยา เป็ น
เมืองที่ประกอบไปด้ วยกิจกรรมการพาณิชย์นานาชาติ เรื อทุกลําจะต้ องหยุดเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจ
ตราและจ่ายอากรแผ่นดิน ลักษณะของเมืองบางกอกเป็ นเมืองที่มีกําแพงล้ อมรอบอันเป็ นที่ตงของ
ั้
ด่านภาษี แห่งแรกที่เรี ยกว่าขนอนบางกอก (Canen Bangkok)28 ซึง่ สอดคล้ องกับกฎหมายตราสาม
ดวงที่ว่า ขนอนทณบุรี (บางกอก) ทําหน้ าที่คอยตรวจตราเรื อที่สญ
ั จรเข้ าออกกรุ งศรี อยุธยาทาง
ทะเล29
แผนผัง แผนที่โบราณหลายฉบับทําให้ น่าเชื่อว่าเมืองธนบุรีหรื อเมืองบางกอกในสมัย
อยุธยา แต่เดิมนันเป็
้ นเมืองที่มีขอบเขตล้ อมรอบเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าและมีป้อมมุมเมืองด้ านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือนอกเหนือจากป้อมวิไชยเยนทร์ ที่ตงอยู
ั ้ ่มมุ ด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ เป็ น
องค์ความรู้ ที่มีอยู่เดิมแล้ ว ในแผนผังแผนที่หลายฉบับที่วาดในสมัยพระนารายณ์ได้ วาดผังไว้ เป็ น
เมืองที่มีขอบเขตล้ อมรอบ มีป้อมสองฟากแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ดังปรากฏในแผนผังเมืองบางกอกใน
จดหมายเหตุลา ลู แบร์ ทงฉบั
ั ้ บภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส และในแผนผังป้อมบางกอกในปี พ.ศ.
2230 ป้อมที่คิดจะสร้ าง เขียนโดย เดอ ลา มาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส แสดงให้ เห็นป้อมรูปดาว (Star
Fort) ทัง้ สองฝั่ งแม่นํา้ เจ้ าพระยา ด้ านข้ างของแผนผังแสดงรายละเอียดอธิ บายอาคาร สถานที่
ต่างๆ เป็ นภาษาฝรั่งเศส กลางแม่นํ ้ามีโซ่ขงึ เชื่อมระหว่างป้อมทังสอง
้ ป้อมฝั่ งตะวันตกที่คดิ จะสร้ าง
มีขนาดใหญ่มากสร้ างครอบลงบนกําแพงเมืองในสมัยนัน้ นอกจากนันใน
้ “แผนที่ป้อมบางกอกครัง้
รบกับ ฝรั่ ง เศสต้ น แผ่ น ดิ น พระเพทราชา เมื่ อ พ.ศ.2231 มองซิ เ ออร์ วอลลัน ด์ เดสเวอร์ เ กนส์
นายทหารช่างฝรั่งเศสที่รักษาป้อมคราวนันได้
้ ทําไว้ (Plan of the Foetress of Bangkok in the
Kingdome of Siam)” แสดงให้ เห็นขอบเขตของเมืองบางกอกว่ามีขอบเขตเป็ นรู ปสี่เหลี่ยม
28

กรมศิลปากร, บันทึกเรื่ องสัมพันธไมตรี ระหว่ างประเทศสยามกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17
เล่ ม 1 (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2512), 105-106.
29
กรมศิลปากร, กฎหมายตราสามดวง เล่ ม 4 (พระนคร: องค์การค้ าของคุรุสภา, 2505), 49.
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เช่นเดียวกับแผนที่ฉบับอื่นๆ ในแผนที่ฉบับนี ้ได้ ใส่รายละเอียดไว้ ว่า “Old enclose of the town of
Bangkok” จากหลักฐานดังกล่าวทําให้ เชื่อว่าขอบเขตของสิง่ ก่อสร้ างที่เชื่อว่าเป็ นตัวเมืองเดิมตาม
แผนที่โบราณตังแต่
้ สมัยพระนารายณ์เป็ นต้ นมานันมี
้ อยู่จริ งแม้ จะไม่เคยปรากฎการกล่าวถึงใดๆ
ในเอกสารไทยเลยก็ตาม

(ข)

(ก)
แผนผังที่ 5 (ก) แผนผังเมืองบางกอกในจดหมายเหตุลาลูแบร์ (ข) แผนผังของป้อมที่คดิ จะสร้ าง
ที่มา : ซิมอน เดอ ลา ลู แบร์ , จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต์ ท.
โกมลบุตร (นนทบุรี: ศรี ปัญญา, 2548), 29.
ที่มา : “แผนที่ป้อมกรุงเทพฯ พ.ศ.2230.” แผนที่จากหอสมุดวชิรญาณ. ภ.002 หวญ. 4-2.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
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ในหนังสือเรื่ องกรุ งเทพฯมาจากไหน ได้ จัดทําภาพถ่ายทางอากาศจําลองพื ้นที่ธนบุรี
และได้ จําลองแผนผังของป้อมไว้ ทงสองฝั
ั้
่ งแม่นํ ้า โดยแสดงผังรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า มีคลองผ่ากลาง
เข้ า ใจว่ า ผู้เ ขี ย นน่ า ใช้ ภาพถ่ า ยทางอากาศจากที่ อื่ น มาจํ า ลองพื น้ ที่ ก รุ ง เทพฯ ในอดีต และใช้
หลักฐานจากแผนที่ป้อมฉบับต่างๆ ข้ างต้ นมาใช้ ในการสร้ างภาพ หากผู้ศกึ ษาเห็นต่างว่าตัวเมีองที่
ถูกจําลองขึน้ มานัน้ มีขนาดและสัดส่วนที่เล็กเกินไป และเมื่อศึกษาแผนที่โบราณอย่างละเอียด
โดยเฉพาะฉบับที่ชื่อ “แผนที่ป้อมบางกอกครัง้ รบกับฝรั่งเศสต้ นแผ่นดินพระเพทราชา เมื่อพ.ศ.
2231 มองซิเออร์ วอลลันด์ เดสเวอร์ เกนส์ นายทหารช่างฝรั่งเศสที่รักษาป้อมคราวนัน้ ได้ ทําไว้
(Plan of the Foetress of Bangkok in the Kingdome of Siam)”30 จะเห็นว่ามีการเขียนในผังว่า
สิ่งก่อสร้ างต่างๆ นันคื
้ ออะไร ซึ่งปรากฏชื่อ “Buddhist Temples” อยู่ในผังด้ วย ซึง่ โดยตําแหน่ง
ที่ตงแล้
ั ้ วควรจะเป็ นวัดแจ้ ง และคลองที่อยูข่ ้ างวัดแจ้ ง ควรเป็ นคลองนครบาล

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายทางอากาศ ที่ถกู ดัดแปลงให้ เป็ นเมืองธนบุรีในอดีตและปรากฏร่องรอยของป้อม
้
นํ ้า
ทังสองแม่
ที่มา : สุจิตต์ วงษ์ เทศ, กรุ งเทพมาจากไหน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 47.
30

ฉบับ ที่ ใ ช้ กัน คื อ ฉบับ ที่ ก รรมการหอพระสมุด วชิ ร ญานพิ ม พ์ จํ า หน่ า ย พ.ศ. 2496 โดยมี คํ า อธิ บ าย
ภาษาอัง กฤษไว้ ด้ า นขวามื อ และคํ า แปลภาษาไทยด้ า นซ้ า ยมื อ ซึ่ ง คํ า แปลภาษาไทยมี บ างส่ ว นแปลไม่ ต รงกั บ
ภาษาอังกฤษ
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ภาพที่ 4 ภาพขยายตัวเมืองบางกอกที่ปรากฏในแผนผังป้อมบางกอกครัง้ รบกับฝรั่งเศสต้ นแผ่นดิน
พระเพทราชา เมื่อพ.ศ.2231 (Plan of the Fortress of Bangkok in the Kingdome of
Siam) ปรากฏสัญลักษณ์ตา่ งๆ ดังนี ้
B Fortress which the French were obliged to abandon on the even of the
declaration of the war as they had not sufficient people to guard the two posts,
and which two days later was cupies by the Siamese. The French had previously
taken there .. all the ammunition and had bur t some of the cannon and spiked
the rest
F Lodging for the French troops
E Barracks for the French troops
M Old enclosure of the town of Bangkok
N Buddhist Temples
O Court of Justice of the Governor of Bangkok
P A wooden tower which the Siamese elected over the masonry structure of the
Fortress “B” to be able to make better observations of what the French were
doing, and to see the effect of their bombs and their cannon
ที่มา: “แผนที่ป้อมเมืองธนบุรี ครัง้ รบฝรั่งเศสต้ นแผ่นดินสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ.2231 มองซิเออร์
วอลสันต์ เดสเวอร์ เกนส์ นายทหารช่างฝรั่งเศสที่รักษาป้อมคราวนันทํ
้ าไว้ .” หอสมุดวชิรญาณพิมพ์
จําหน่ายพ.ศ.2456. พิมพ์ที่กรมแผนที่ทหาร. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
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ในแผนที่กรุ งเทพฯ ในปี พ.ศ.2474 และ 2475 ซึง่ เป็ นแผนที่สําคัญที่มีการลงสีเพื่อบอก
รายละเอี ย ดประเภทของร่ อ งรอยสิ่ ง ก่ อ สร้ างที่ เ หลื อ อยู่ ในแผนที่ นี ป้ รากฏร่ อ งรอยของแนว
สิ่งก่อสร้ างที่ก่อด้ วยอิฐ แสดงด้ วยเส้ นประสีแดงวาดเป็ นขอบเขตรู ปเกือบสี่เหลี่ยมผืนผ้ า มีปลาย
ยื่นแหลมออกมาจากมุมด้ านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ปั จจุบนั คือกรมการขนส่งทหารเรื อ กองทัพเรื อ
ซึง่ เส้ นประสีแดงในแผนที่ทงสองฉบั
ั้
บนันหมายถึ
้
งร่องรอยของสิ่งก่อสร้ างที่ทําจากอิฐ (แสดงด้ วยสี
แดง) ซึง่ มีสภาพชํารุ ด พังทลาย ทรุ ดโทรมไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ (แสดงด้ วยเส้ นประ) เส้ นประบริ เวณ
เส้ นขอบเขตทิศเหนือและตะวันตกของเมือง น่าเชื่อว่าใต้ พื ้นที่นี ้ควรปรากฎร่ องรอยของแนวนี ้อยู่
หากมีการขุดตรวจสอบทางโบราณคดี นอกจากนัน้ เมื่อทําการตรวจสอบกับแผนที่อื่นๆ คือ แผนที่
กรุ ง เทพฯ ปี พ.ศ.2439 พบว่ า ขอบเขตของเมื อ งบางกอกโดยเฉพาะทางด้ า นทิ ศตะวัน ตกนัน้
้
องแผนที่พ.ศ.2453 และ
สอดคล้ องกับแนวถนนพอดี ในปั จจุบนั คือถนนอิสรภาพ รวมทังสอดคล้
ฉบับปี พ.ศ. 2458 ด้ วย ดังนัน้ จึงเป็ นไปได้ ว่าใต้ แนวถนนอิสรภาพทางตอนใต้ ในปั จจุบนั ควรจะ
ปรากฎร่องรอยบางประการเกี่ยวกับแนวกําแพงใดๆ ก็ตาม ที่สมั พันธ์กบั ตัวเมืองธนบุรีในอดีตอยู่
สรุ ปได้ ว่า เมืองธนบุรีในสมัยอยุธยาเป็ นเมืองที่มีขอบเขต มีกําแพงล้ อมรอบเป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า มีป้อมปราการเป็ นมุมเมืองอยู่ และป้อมวิไชยเยนทร์ ควรมีมาก่อนแล้ ว และนายช่าง
ฝรั่งได้ ก่อสร้ างต่อเติมขึ ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถทราบได้ ว่าขอบเขตของเมืองสร้ างขึ ้นมาเป็ น
กําแพงก่ออิฐที่มีความคงทนถาวรอย่างไร หรื อใช้ เพียงไม้ ปักกันเป็
้ นค่ายหรื อใช้ วสั ดุอื่นๆ ก่อนหน้ า
จะมี การขุดคูเ มื องและสร้ างกํ าแพงเมื อ งธนบุรีในสมัย ธนบุรีขึน้ ซึ่ง เมื อ งดัง กล่า วถูก บัน ทึกใน
เอกสารต่างชาติในสมัยพระนารายณ์ ซึง่ ผู้ศกึ ษาเห็นว่าเมืองนี ้ควรมีมาก่อนหน้ าสมัยพระนารายณ์
(2) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทพระราชวัง วัง บ้ านขุนนาง
ไม่ปรากฏร่องรอยหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพระราชวัง วัง บ้ านขุนนางในช่วงเวลานี ้
(3) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทวัด
วัดต่างๆ ที่พบร่ องรอยที่มีความสัมพันธ์ กบั ช่วงเวลานี ้ ได้ แก่ วัดบางพลัด วัดใหม่เทพ
นิมิตร วัดทอง (บางพลัด) วัดชัยพฤกษมาลา วัดระฆังโฆษิตาราม วัดอรุณราชวราราม วัดกาญจน
สิงหาสน์ วัดรัชฎาธิษฐาน วัดราชคฤห์ วัดแก้ วไพฑูรย์ ที่น่าสนใจคือ วัดชัยพฤกษมาลาน่าจะเป็ น
วัดที่เกิดขึ ้นภายหลังขุดคลองลัดบางกรวยในสมัยพระมหาจักรพรรดิแ์ ล้ ว คลองที่ขดุ ขึ ้นทําให้ ชมุ ชน
มาตังถิ
้ ่นฐานมากขึ ้นด้ วย นอกจากนัน้ วัดกาญจนสิงหาสน์ วัดรัชฎาธิษฐานถึงปั จจุบนั วัดทังสอง
้
ั ้ ่ปากคลองบางพรม เนื่องมาจากตะกอนของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมทับถมจนเกิด
จะไม่ได้ ตงอยู
แผ่นดินงอกขึน้ มาก แต่วัดทัง้ สองเป็ นวัดใหญ่ และอยู่ตรงกันข้ ามปากคลอง แสดงถึงชุมชนใน
บริ เวณน่าจะมีขนาดใหญ่ด้วย (ตารางที่ 11)
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แผนที่ที่ 15 แผนที่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2474 ปรากฎเส้ นประสีแดงแสดงแนวที่คาดว่าเป็ นขอบเขต
เมืองธนบุรีเดิมที่ยงั ปรากฎร่องรอยอยูใ่ นขณะนัน้
ที่มา : กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนที่กรุ งเทพฯ พ.ศ.2431-2475. จัดพิมพ์ขึ ้นน้ อมเกล้ าฯ
ถวายเนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2443.

(ก)

(ข)

แผนที่ที่ 16 (ก) ขอบเขตสีเทาแสดงอาณาเขตที่คาดว่าน่าจะเป็ นเมืองธนบุรีเดิมจากแผนที่ พ.ศ.
2474 และ 2475 เมื่อนํามาซ้ อนทับกับแผนที่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2439 จะเห็นเป็ นแนว
ขอบที่รับกันพอดีกบั (ข) แผนที่บริ เวณกรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2458 จะเห็นร่องรอยของเส้ น
สีแดงแสดงขอบเขตเกือบเป็ นรูปสี่เหลีย่ มผินผ้ า
ที่มา : กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนที่กรุ งเทพฯ พ.ศ.2431-2475. จัดพิมพ์ขึ ้นน้ อมเกล้ าฯ
ถวายเนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2443.
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(4) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทมัสยิดและชุมชนมุสลิม
หลักฐานการตังถิ
้ ่นฐานที่เก่าที่สดุ ระบุว่ามีชุมชนชาวมุสลิมอยู่ในเมืองธนบุรีสมัยพระ
เจ้ าทรงธรรม (พ.ศ.2163-2171) มาเป็ นอย่างน้ อย ดังปรากฎในสมุดข่อยของชุมชนชาวมุสลิม
มัสยิดต้ นสนตอนหนึ่งมีใจความว่า “...เจี่ยมลูกพ่อเดช มันถูกเกณฑ์ไปเป็ นทหารของพระเจ้ าทรง
ธรรมที่กรุ งศรี อยุธยา อุตส่าห์ส่งผ้ านุ่งตาหมากรุ ก มาให้ พ่อของมันถึงคลองบางกอกใหญ่จนได้ ...
“31 ในเอกสารต่างชาติหลายฉบับได้ กล่าวถึงเจ้ าเมืองบางกอกที่ชื่อเซเลบี (CHELEBI) เป็ นชาวเต
อร์ กหรื อเปอร์ เซีย มาจาก “หรุ่ ม” (RUM)32 นับถือศาสนาพระมะหะหมัด33 ในเอกสารประวัติของ
เจ้ าพระยาอภัยราชา (มรว.ลพ) และเจ้ าพระยาบดินทรเดชา (มรว.อรุ ณ) พิมพ์ที่โรงพิมพ์ประเภท
ริ มวัดราชบพิธ ถนนเฟื่ องนคร กรุ งเทพฯ เมื่อพ.ศ.2456 ในรัชกาลที่ 6 มีตอนหนึ่งกล่าวว่าพระยา
ราชวังสันเสนี (มะหะหมุด) ได้ สร้ างสุเหร่ ากุฎีใหญ่ (วัดแขกสุหนี่) ที่หลังเมืองธนบุรีศรี มหาสมุทร์
(ริ มวัดหงสารามในคลองบางกอกใหญ่ เมื่อจุลศักราช 1050 ปี มะโรง สัมฤทธิศก (พ.ศ.2231) กุฎี
ใหญ่นี ้สร้ างขึ ้นพร้ อมวัดฝรั่งเศส (วัดซันตาครูส) ใต้ เมืองธนบุรี เรื่ องราวดังกล่าวยังปรากฏเป็ นเรื่ อง
เล่าของตํานานเจ้ าแม่วดั ดุสิต และในสมุดพิมพ์อกั ษรภาษาฝรั่งเศสขื่อละโว้ ผู้แต่งคือบาดหลวงดิ
ปอง 34
ชาวมุสลิมจะรวมตัวกันในแต่ละกลุ่มชนชาติของตนเพื่อความสะดวกในการประกอบ
ศาสนกิจตามหลักคําสอนของศาสนา โดยรวมตัวกันทําละหมาดกันในบ้ านใดบ้ านหนึ่ง ซึง่ มักเป็ น
บ้ านของผู้อาวุโสผู้ก่อตังชุ
้ มชน อิหม่ามหรื อโต๊ ะครู เมื่อชุมชนมีความมั่นคงก็จะสร้ างมัสยิดขึน้
ร่ วมกันเป็ นศูนย์กลางของชุมชนต่างๆ ซึ่งอิสลามเป็ นศาสนาแห่งการปฏิบตั ิ นอกจากหลักศรัทธา
31

สรยุทธ ชื่นภักดี, มุสลิมมัสยิดต้ นสนกับบรรพชนสามยุคสมัย (กรุ งเทพฯ: จิรัรัชการพิมพ์, 2544),

167.
32

ชาวมุสลิมเชื ้อสายเตอร์ กที่อาจมาจากเปอร์ เซียหรื อหมายถึงเติร์กในอาณาจักรออตโตมัน ซึ่งในอดีตถือ
ว่าอาณาจักรไบแซนไทน์ที่มีกรุ งคอนสแตนตโนเบิลเป็ นศูนย์กลางนัน้ เป็ นเสมือน “โรมันตะวันออก” และเมื่อชาวเมือง
เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม จึงเปลี่ยนเป็ นอาณาจักรซัลบุค และเปลี่ยนมาเป็ นอาณาจักรออตโตมันในปี พ.ศ.1823
โดยมีกรุ งอิสตันบูลเป็ นศูนย์กลาง ปรากฏในเอกสารของสยามว่ายังคงมีการเรี ยกดินแดนในอาณาจักรออตโตมันว่าหรุ่ ม
ที่มาจากคําว่าโรม ซึ่งหมายถึง “โรมันตะวันออก” ตามที่เข้ าใจของคนทัว่ ไป ซึง่ เป็ นซื่อเรี ยกของดินแดนนี ้ ดู O’Kane, J,
The ship of Sulaiman (London: Routledge&Kegan Paul, 1972), 50-51. อ้ างถึงใน อาดิศร์ อิดรี สร รักษมณี,
“แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ สถาปั ตยกรรมมัส ยิ ด ” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ดุษ ฎี บัณ ฑิ ต คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2552), 108.
33
กวีย์ ตาชาร์ ด, จดหมายเหตุการณ์ เดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชาร์ ด, แปลโดย สันต์
โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2519), 10-23.
34
มณี โยธาสมุทร, “ธนบุรีกบั มุสลิม” ใน มุสลิมมัสยิดต้ นสนกับบรรพชนสามยุคสมัย, 107-108.
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แล้ ว การละหมาดซึ่งเป็ น 1 ในหลักปฏิบตั ินนมี
ั ้ ความสําคัญมาก ชาวมุสลิมจึงต้ องไปรวมตัวกันที่
มัสยิดเพื่อปฏิบตั ิภารกิจทางศาสนา35 และมัสยิดยังเป็ นสถานที่อมรมธรรมและอบรมเยาวชนใน
ด้ านวิชาการศาสนาและในการอื่ นๆ นอกจากนัน้ แล้ ว ตามหลักการสร้ างมัสยิ ดอิสลามนัน้ จะ
ก่อสร้ างขึ ้นก็ตอ่ เมื่อมีชาวมุสลิมมาตังถิ
้ ่นฐานขึ ้น36 ซึง่ คําว่า “ชุมชน” หรื อ “กําปง” หรื อ”มู่เก่ม” ของ
ชาวไทยมุสลิมหมายถึงการตังถิ
้ ่นฐานของชาวไทยมุสลิมในอาณาบริ เวณหนึ่ง โดยมีมสั ยิดเป็ น
ศูนย์กลาง มีอิหม่ามเป็ นผู้นําชุมชน จากความหมายของชุมชนดังกล่าว กล่าวได้ ว่า ชุมชนมุสลิมมี
้ ้นโดยหน่วยงานรัฐในปั จจุบนั ที่ยึดเขตพื ้นที่เป็ นหลัก37 ซึง่ ทําให้
ความแตกต่างจากชุมชนที่จดั ตังขึ
ชุมชนมุสลิมหนึ่งถูกแบ่งแยกออกไปเป็ นหลายชุมชน ในขณะเดียวกันมโนทัศน์ของมุสลิมที่มีต่อ
มัสยิดนันได้
้ เปรี ยบมัสยิดเสมือนบ้ านของพระเจ้ า มัสยิดเป็ นศูนย์กลางชุมชนมุสลิม และมัสยิดเป็ น
สถาปั ตยกรรมอิสลามที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของมุสลิม38
จากหลักทางศาสนาดังกล่าวแสดงว่าเมื่อชาวมุสลิมรวมตัวกันตังหลั
้ กแหล่งที่ใดต้ องมี
มัสยิด สมัยแรกอาจจะเป็ นเรื อนไม้ หลังคามุงจาก หน้ าจั่วมีชานและชายคายื่นยาว กันแดดฝน
คล้ ายโบสถ์ วัด หรื อบ้ านขนาดใหญ่ มีการซ่อมแซมต่อเติมหรื อรื อ้ สร้ างใหม่อยู่เสมอเพราะอาคาร
ไม้ ไม่คงทนถาวร และยังไม่เรี ยกว่าเป็ นมัสยิด เรี ยกว่า บะแล (บะลาซาธ์ )39 ต่อมาเมื่อประชากร
มากขึ ้นจึงขยับขยายต่อเติม พัฒนาจนเป็ นอาคารมัสยิดที่มนั่ คงถาวร ดังเช่น มัสยิดต้ นสน ในสมัย
ธนบุรีมสั ยิดต้ นสนเป็ นเพียงที่เดียวที่รองรับชาวมุสลิม เมื่อชุมชนมีประชากรมากขึ ้นทําให้ สถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแคบลงตามลําดับ จึงได้ มีการสร้ างมัสยิดขึ ้นอีกหลายหลัง คือ กุฎีขาว
(มัสยิดวังหลวง) (ริ มคลองบางกอกใหญ่ ตรงข้ ามวัดหงส์วนาราม) กฎีเขียว (บริเวณตลาดพลู)
ชาวไทยมุสลิมประกอบไปด้ วยเชือ้ ชาติต่างๆ ได้ แก่ เชือ้ สายอาหรับ-เปอร์ เซีย ทํามา
้ ในสมัยอยุธยา ดังปรากฏกุฎีทองเป็ นมัสยิดของมุสลิมเชื ้อสายนี ้และเป็ น
ค้ าขายตังบ้
้ านเรื อนตังแต่
มัสยิดแห่งแรกในไทย เชื ้อสายชวา-มลายู หรื อเชือ้ สายปั ตตานี (แขกตานี) ตังบ้
้ านเรื อนที่คลอง
ตะเคียนด้ านทิศใต้ ของกรุ งศรี อยุธยา ส่วนแขกที่มาจากอินโดนีเซีย เกาะมากาซา (แขกมักกะสัน)
ตังบ้
้ านเรื อนที่ธนบุรีมาตังแต่
้ สมัยอยุธยา ในช่วงคราวเสียกรุ งศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 เป็ นไปได้ ว่าชาว
35

เสาวนีย์ จิตต์หมวด, วัฒนธรรมอิสลาม (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จจู ีนไท, 2524), 437.
36
อํานวย สุวรรณกิจบริ หาร, “ความเป็ นมาของมัสยิดต้ นสนในมุมมองสังคมวิทยา” ใน มุสลิมต้ นสนกับ
บรรพชนสามยุคสมัย, 121.
37
เสาวนีย์ จิตต์หมวด, “มัสยิดต้ นสนกับพิพิธภัณฑ์ในปั จจุบนั ” ใน มุสลิมต้ นสนกับบรรพชนสามยุค
สมัย, 136.
38
อาดิศร์ อิดรี สร รักษมณี, แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับสถาปั ตยกรรมมัสยิด.
39
เรื่ องเดียวกัน, 112.
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มุสลิมที่เคยอยู่ที่กรุ งศรี อยุธยาเดิมได้ อพยพเคลื่อนย้ ายมาตังถิ
้ ่นฐานรวมกลุ่มกับชาวมุสลิมที่มีอยู่
เดิมที่ธนบุรี เชื ้อสายจาม-เขมร พวกเชื ้อสายจามได้ เข้ ามาตังแต่
้ สมัยพระนเรศวรมหาราชและเข้ า
มาเป็ นทหาร เรี ยก อาสาจาม และมุสลิมที่มาจากกัมพูชาได้ เข้ าร่วมกับพวกอาสาจามเข้ าร่ วมต่อสู้
กับพม่าในสงครามคราวเสียกรุงครัง้ ที่ 2 ซึง่ บาดเจ็บล้ มตายเป็ นจํานวนมาก บางส่วนที่เหลืออยู่ได้
อพยพมาตังถิ
้ ่นฐานที่บริ เวณริ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยาที่บางอ้ อและที่อื่นๆ เชื ้อสายอินเดีย-ปากีสถาน-บัง
้ ่มที่มสั ยิดตึกแดง
คลาเทศ มีทงั ้ ที่เป็ นสายชีอะฮ์และชุนนีย์ ชุมชนเชื ้อสายอินเดียได้ เข้ ามาตังกลุ
บางส่วนมาอยู่ที่แถบมัสยิดโซฟี (มัสยิดตึกขาว)40 ซึ่งจะกล่าวต่อไปในภายหลัง ในการวิจัยของ
ธี รนันท์ ช่วงพิชิต41 แสดงให้ เห็นว่าแขกเป็ นคําที่คนไทยคุ้นเคยที่ใช้ เรี ยกกลุ่มชาติพันธุ์ที่นับถื อ
ศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็ นแขกอาหรับ แขกเปอร์ เซีย แขกอินเดีย แขกจาม แขกมักกะสัน แขก
มลายู แขกชวาหรื อแขกตานีแล้ ว ยังมีคําอีกกลุม่ หนึง่ ที่ใช้ เรี ยกแขกกลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะ ได้ แก่ คําว่า
แขกเทศ แขกมะหง่น แขกมัวร์ และแขกเจ้ าเซ็น42 ซึง่ เป็ นคําที่เกิดขึ ้นในสังคมอยุธยาแล้ ว (ตารางที่
12)
(5) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทศาสนสถานในศาสนาอื่นๆ
ไม่ปรากฏร่องรอยหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับศาสนสถานอื่นๆ ช่วงเวลานี ้

40

เสาวนีย์ จิตต์หมวด, กลุ่มชาติพันธุ์ : ชาวไทยมุสลิม (กรุงเทพฯ: กองทุนสง่า รุ จิระอัมพร, 2531),

136.
41

ธีรนันท์ ช่วงพิชิต, “พิธีเจ้ าเซ็น (อาชูรอ) : อัตลักษณ์และการธํารงชาติพนั ธุ์ของมุสลิมนิกายชีอะห์ใน
สังคมไทย” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551)
42
แขกเทศ เรี ยกกลุ่มคนที่เดินทางจากประเทศอินเดีย เปอร์ เซีย อาหรับ แขกมะหง่นเป็ นกลุ่มเดียวกับแขก
เทศแต่เรี ยกจากชื่อราชวงศ์โมกุลของอินเดียที่ได้ รับอิทธิพลศาสนาอิสลามผ่านราชวงศ์ชาฟาวิดของอินเดียราวค.ศ.1555
แขกมัวร์ ใช้ เรี ยกผู้นบั ถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ ชาวตะวันตกใช้ เรี ยกเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มที่นบั ถือศาสนาอิสลามที่มา
จากเปอร์ เซีย อาณาจักรออตโตมานและอินเดีย แขกเจ้ าเซ็น คือ กลุ่มที่เรี ยกกลุ่มคนอิสลามที่เข้ ามาปฏิสมั พันธ์ และนํา
รูปแบบของตนเข้ ามาในสังคม คือ พิธีมะหะหรํ่ าหรื ออาชูรอ (คนไทยเรี ยกพิธีเจ้ าเซ็น) ดู เรื่ องเดียวกัน, 20-22.
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กําแพงเมืองและป้อมปราการ
(1.2) ร่องรอยของเมืองในสมัยอยุธยา
วัด
(3.24) วัดใหม่เทพนิมิตร
(3.25) วัดทอง (บางพลัด)
(3.26) วัดชัยพฤกษมาลา
(3.27) วัดระฆังโฆษิตาราม
(3.28) วัดอรุณราชวราราม

(3.29) วัดกาญจนสิงหาสน์
(3.30) วัดรัชฎาธิษฐาน
(3.31) วัดราชคฤห์
(3.32) วัดแก้ วไพฑูรย์

มัสยิด
(4.1) มัสยิดต้ นสน

แผนที่ที่ 17 ตําแหน่งที่ตงของร่
ั้
องรอยหลักฐานต่างๆ ในช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึงก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลังสมัยพระไชยราชา - ก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198)
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ตารางที่ 11 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึง
ก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.24) วัดใหม่ เทพนิมิตร
วัดใหม่/วัดใน
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางจาก แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
47N X 661825 Y1523748
เดิมชื่อวัดใหม่ ชาวบ้ านเรี ยกว่าวัดใน เนื่องจากอยูถ่ ดั จากวัดนอก (วัดภคินีนาถ) ที่
อยูด่ ้ านปากคลองบางจาก ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้ างเมื่อใด
ข้ อสังเกต
สภาพพื ้นที่อยูต่ ดิ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา เป็ นพื ้นที่ตํ่ามาก โดยเฉพาะพื ้นที่ภายในกําแพง
แก้ ว ต่อกว่าระดับผิวที่ปพู ื ้นปั จจุบนั ภายนอกประมาณ 80-100 เซนติเมตร
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถรู ปทรงแบบอยุธยาแอ่นโค้ งสําเภา ใบเสมาทําจากหินทรายแดงแบบ
อยุธยาตอนกลาง43 พระอุโบสถมีกําแพงแก้ วล้ อมรอบ ที่มมุ กําแพงแก้ วทั้งสี่เป็ นที่ตั้ง
ของพระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สิบสองที่ยอดหักพังทลายหมดแล้ ว ภายในกําแพงแก้ วสังเกต
ได้ ว่าพื น้ ใช้ งานในอดีตมี ร ะดับตํ่า กว่าพื น้ ในสมัยปั จจุบันมาก อาจจะตํ่า กว่าพื น้
ปั จจุบันประมาณ 80-100 เซนติเมตร ภายในพระอุโบสถเป็ นภาพจิตรกรรมสมัย
อยุธยาเป็ นภาพไตรภูมิ ด้านหลังพระประธาน มารผจญที่ ผนังสกัดหน้ า และเทพ
ชุมนุมรายรอบ
อายุสมัย
อยุธยาตอนกลาง
ภาพประกอบ

พระอุโบสถและพื ้นที่โดยรอบ (บน)

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใน

43

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 218.
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ตารางที่ 11 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึง
ก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.25) วัดทอง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางจาก แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
47N X 661433 Y1523768
ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้ างเมื่อใด เล่ากันว่าเป็ นวัดโบราณในสมัยอยุธยา
ทางที่เข้ าถึงค่อนข้ างแคบ ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 มีพระวิหารและพระอุโบสถหัน
หน้ าสูค่ ลอง มีพระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สอง ตั้งอยูร่ ะหว่างกลางอาคาร
หลักฐานสําคัญ -พระวิหารตั้งคูก่ บั พระอุโบสถ พระอุโบสถมีใบเสมาเป็ นแบบอยุธยาตอนกลาง มีพระ
เจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สอง 2 องค์ตั้งอยูร่ ะหว่างพระวิหารและพระอุโบสถ พระประธานใน
พระอุโบสถเป็ นพระในสมัยอยุธยา จิตรกรรมฝาผนังภายในเป็ นช่างในสมัยรัชกาลที่
4 เขียนภาพบ้ านเมืองแบบตะวันตก ภาพท้ องฟ้า แม่นํ ้า ทหาร เรื อใบ
อายุสมัย
อยุธยาตอนกลาง
ภาพประกอบ

สภาพทัว่ ไปของวัดทอง

พระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สองที่ตั้งอยู่
ระหว่างพระอุโบสถและพระวิหาร
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ตารางที่ 11 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึง
ก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.26) วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
วัดชัยพฤกษ
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกรวย แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน
47N X 658570 Y1525577
เป็ นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ริมคลองลัดบางกรวย ซึ่งน่าจะมีวดั นี ้
ภายหลังมีการขุดคลองลัดบางกรวยในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ (พ.ศ.20912111) เมื่อครั้งกรุ งธนบุรีสร้ างขึ ้นได้ มีการนําอิฐที่วดั ไปก่อกําแพงเมือง วัดจึงร้ างไป
ช่วงหนึ่ง จนะกระทัง่ รัชกาลที่ 1 ได้ โปรดให้ รัชกาลที่ 2 ขณะนั้นเป็ นสมเด็จพระเจ้ า
ลูกยาเธอพระองค์ใหญ่สร้ างวัดขึ ้นใหม่แต่ยงั ไม่สําเร็ จเรี ยบร้ อยดี จนรัชกาลที่ 3 ก็ยงั
ไม่เรี ยบร้ อยดี จนในรัชกาลที่ 4 โปรดให้ พระเจ้ าลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส
เป็ นแม่กองไปปฏิสงั ขรณ์ใหม่ สร้ างพระอุโบสถ พระวิหารการเปรี ยญ พระเจดีย์ใหญ่
ด้ านหลังพระวิห าร พระอุโ บสถ กุฎิ สงฆ์ แล้ วพระราชทานนามว่า วัด ไชยพฤกษ
มาลา44 และหม่อมเจ้ าเพิ่ม ลดาวัลย์ได้ ทรงบูรณปฏิสงั ขรณ์ปีพ.ศ. 2478 ได้ อญ
ั เชิญ
พระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 3 และเจ้ าหลายพระองค์มาบรรจุที่พระเจดีย์ด้วย
ข้ อสังเกต
น่าจะมีวดั นี ้ภายหลังขุดคลองลัดบางกรวยในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ (พ.ศ.
2091-2111)
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถรู ปทรงอยุธยาแบบวัดแม่นางปลื ้ม แต่ถกู ปฏิสงั ขรณ์และยกพระอุโบสถ
ใหม่เมื่อคราวนํ ้าท่วมเมื่อคราวปี พ.ศ. 2551-2552 และกําลังบูรณะอยู่ในปั จจุบนั
พระวิหารรูปทรงแบบอยุธยา สภาพเป็ นซากปรักหักพัง หลังคาพังแต่ยงั ใช้ งานอยู่
อายุสมัย
อยุธยาตอนกลาง
ภาพประกอบ

พระวิหารในปั จจุบนั

44

พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 4 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ ฯ (ขํา บุนนาค)
(กรุงเทพฯ: ต้ นฉบับ, 2547), 397-398.

167
ตารางที่ 11 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึง
ก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.27) วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร
วัดบางว้ าใหญ่
ตังอยู
้ ร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้ อย
47N X 650579 Y1520861
เป็ นวัดโบราณตังแต่
้ ครัง้ กรุ งศรี อยุธยา เดิมชื่อวัดบางว้ าใหญ่ พระบาทสมเด็จพระ
พุท ธยอดฟ้ าจุฬ าโลกมหาราชทรงฎิ สัง ขรณ์ และขุด พบระฆัง 1 ลูก 45 และทรง
อาราธนาพระเถระมาประชุมและชําระพระไตรปิ ฎกซึง่ อัญเชิญจากนครศรี ธรรมชาติ
ที่วดั นี ้ ในรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้ ขุด
สระและรื อ้ พระตํ า หนัก และหอนั่ง ที่ ทรงปลูก ไว้ ทางตะวันตกของพระอุโ บสถเก่ า
(ปั จจุบนั เป็ นที่ตงของพระวิ
ั้
หาร) มาปลูกลงในสระทําหอไตรเป็ นรู ปเรื อน 3 หลังแฝด
นอกจากนันยั
้ งโปรดให้ รือ้ ตําหนักทองอันเป็ นที่ประทับของพระเจ้ ากรุ งธนบุรี ซึ่งอยู่
ในพระราชวังกรุ งธนบุรีมาปลูกไว้ ทิศใต้ ของพระอุโบสถเพื่ อ ให้ เป็ นที่ ประทับของ
พระสังฆราช (ศรี ) แล้ วพระราชทานนามว่า วัดระฆังโฆสิตาราม
ข้ อสังเกต
สันนิษฐานว่าวัดนี ้คงจะมีมาภายหลังขุดคลองลัดแล้ ว เนื่องจากตําแหน่งที่ตงของวั
ั้
ด
อยูไ่ กลจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมมาก ซึง่ วัดควรตังอยู
้ ่บริ เวณริ มนํ ้ามากกว่า และ
ภายหลังขุดคลองลัดแล้ ว วัดระฆังจึงสร้ างขึ ้นริ มนํา้ ทัง้ นีส้ งั เกตได้ ว่าวัดที่ตงอยู
ั ้ ่ริม
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายใหม่ (คลองลัด) มีเพียงวัดระฆังฯและวัดอรุณราชวราราม
หลักฐานสําคัญ -หอพระไตรปิ ฎก
เคยเป็ นพระตําหนักและหอประทับนั่งของรั ชกาลที่ 1 ตู้
พระไตรปิ ฎกลายรดนํ ้าสมัยอยุธยา -พระวิหาร (พระอุโบสถหลังเก่าสมัยอยุธยา)
-พระอุโบสถ พระปรางค์ สมัยรัชกาลที่ 1 -พระเจดีย์ของเจ้ านายวังหลัง 3 องค์
อายุสมัย
อยุธยาตอนกลาง
ภาพประกอบ

พระวิหารหรื อพระอุโบสถหลังเก่าในสมัยอยุธยา และภาพจิตรกรรมฝาผนัง
45

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 1, 347.
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ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.28) วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดมะกอก/วัดแจ้ ง
ตั้งอยูร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
47N X 660943 Y1519917
เป็ นวัดโบราณตังแต่
้ ครั้งกรุ งศรี อยุธยา เดิมชื่อวัดมะกอก สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรี
โปรดให้ ปฏิสงั ขรณ์แล้ วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็ นวัดแจ้ ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสงั ขรณ์ รั ชกาลที่ 2 โปรดให้ กรมหมื่นเจษฎา
บดินทร์ เป็ นแม่กองในการปฏิสงั ขรณ์ โปรดให้ สร้ างพระอุโบสถ พระวิหารและศาลา
การเปรี ยญใหม่ทั้งหมด พระอุโบสถเดิมที่อยู่ริมํ ้าให้ ปฏิสงั ขรณ์ถวายเป็ นพระวิหาร
แล้ วถวายนามว่า วัดอรุ ณราชธาราม46 รั ช กาลที่ 3 ทรงบูรณปฎิ สังขรณ์ ต่อ จาก
รัชกาลที่ 2 ที่ยงั ไม่แล้ วเสร็ จ โดยได้ เสด็จพระราชดําเนินไปก่อพระฤกษ์ พระปรางค์วดั
อรุณในปี พ.ศ.2385 และได้ ก่อหุ้มพระปรางค์ขึ ้นใหม่47 ในรัชกาลที่ 4 ทรงปฏิสงั ขรณ์
เพิ่มเติมและเปลี่ยนนามวัดเป็ น “วัดอรุณราชวราราม” และพระองค์โปรดให้ อญ
ั เชิญ
พระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยมาบรรจุไว้ ที่พระพุทธอาสน์
ของพระประธานในพระอุโบสถ48
ข้ อสังเกต
สันนิษฐานว่าวัดนี ้คงจะมีมาภายหลังขุดคลองลัดแล้ ว เนื่องจากเป็ นวัดที่อยู่แม่นํ ้า
เจ้ าพระยาสายใหม่ (คลองลัด) เช่นเดียวกับวัดระฆัง
หลักฐานสําคัญ -พระปรางค์ ของเดิมสูงเพียง 16 เมตร รัชกาลที่ 2 โปรดให้ สร้ างพระปรางค์ใหม่ และ
รัชกาลที่ 3 ทรงสร้ างต่อสูงสูด 1 เส้ น 13 วา เป็ นอาคารไทยที่สงู ที่สดุ
-โบสถ์ น้อยและวิหารจุฬามณี ตั้งอยู่ด้านหน้ าพระปรางค์หนั หน้ าสู่แม่นํ ้า เป็ นพระ
อุโบสถและพระวิหารเดิมของวัดในสมัยอยุธยา
-พระอุโบสถและพระวิหารหลวงในปั จจุบนั สร้ างขึ ้นใหม่ในรัชกาลที่ 2
อายุสมัย
อยุธยาตอนกลาง

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระพงศาวดารดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 2 (พระนคร: องค์การค้ า
ของคุรุสภา, 2504), 160-161.
47
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระพงศาวดารดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 76, 167-168.
48
พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 4 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ ฯ (ขํา บุนนาค),
393-394.
46
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ภาพประกอบ

พระปรางค์วดั อรุณสร้ างทับพระปรางค์เดิมในสมัยอยุธยา

พระวิหารและพระอุโบสถเดิมของวัดแจ้ งในสมัยอยุธยา ปั จจุบนั คือโบสถ์น้อย
และวิหารจุฬามณี ตั้งอยูด่ ้ านหน้ าพระปรางค์ หันหน้ าสูแ่ ม่นํ ้าเจ้ าพระยา
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ตารางที่ 11 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึง
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ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.29) วัดกาญจนสิงหาสน์
วัดทอง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางพรม แขวงคลองชักพระ เขตตลิง่ ชัน
47N X 657139 Y1521694
เป็ นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดทอง คูก่ บั วัดเงิน (วัดรัชฎาธิฐาน) สมเด็จ
พระอมริ นทรามาตย์ทรงปฏิสงั ขรณ์ ใหม่ในรัชกาลที่ 1 และได้ รับการปฏิสงั ขรณ์ ใน
รัชกาลที่ 349 ในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระราชทานนาม
ใหม่วา่ วัดกาญจนสิงหาสน์ ในปี พ.ศ.2397
ข้ อสังเกต
วัดตั้งหันหน้ าออกสู่คลองชักพระ หากไม่ติดกับคลองชักพระ ด้ านข้ างคือคลองบาง
พรม เข้ าใจว่าแต่เดิมวัดน่าจะอยู่ติดริ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม ตรงปากคลองบาง
พรมที่ แ ยกจากแม่ นํ า้ ต่ อ มาภายหลัง ขุ ด คลองลัด ด้ า นหน้ าวัด ที่ ติ ด กั บ แม่ นํ า้
เจ้ าพระยาสายเดิมเกิดแผ่นดินงอก ทําให้ ด้านหน้ าวัดไม่ติดกับแม่นํ ้าอีกต่อไป วัดนี ้
จึงควรสร้ างภายหลังจากขุดคลองลัดแล้ ว
หลักฐานสําคัญ -ภายในกําแพงแก้ ว มีพระอุโบสถขนาด 3 ห้ อง รู ปทรงอยุธยาสมัยพระนารายณ์ลง
มาแต่มาบูรณปฎิสงั ขรณ์ ใหม่ ใบเสมาแบบสมัยพระนารายณ์ มีปรางค์ตั้งอยู่ที่มุม
กําแพงแก้ ว 4 มุม และมีเจดีย์รายย่อมุมไม้ สิบสองด้ านละ 2 องค์ เช่นเดียวกับวัดเงิน
(วัดรัชฎาธิษฐาน)
อายุสมัย
อยุธยาตอนกลาง
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

49

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 169.
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ภาพประกอบ

ภายในพระอุโบสถเก่า
ที่มา: ฝ่ ายภาพ สารคดี อ้ างถึงใน ศรันย์ ทองปาน และวิชญดา ทองแดง, “ชุม
ทางตลิง่ ชัน,” วารสารเมืองโบราณ 32, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2552), 49.

พระปรางค์เป็ นเจดีย์ประจํามุมทั้งสี่ทิศรอบพระอุโบสถ

ใบเสมา
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ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.30) วัดรั ชฎาธิษฐาน
วัดเงิน
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางพรม แขวงคลองชักพระ เขตตลิง่ ชัน
47N X 657205 Y1521527
เป็ นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา มี เรื่ องเล่าว่ากล่าวกันว่าเจ้ าขรั วเงิน ภัสดาของ
สมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระศรี สดุ ารักษ์ เป็ นผู้สร้ างใหม่ เจ้ าขรัวเงินเป็ นคนจีน แซ่ตนั มี
น้ องชายชื่อเจ้ าครัวทอง สองพี่น้องจึงได้ สร้ างวัดเงินวัดทองขึ ้นสองฝั่ งคลองบางพรม
ในรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระอมริ นทรามาตย์ทรงบูรณปฏิสงั ขรณ์ ไว้ ในรัชกาลที่ 350 4
และ 5 โปรดให้ ปฎิสงั ขรณ์ ใหม่ นามวัดพระราชทานนามใหม่ว่าวัดรั ชฎาธิ ฐานใน
สมัยรัชกาลที่ 451
ข้ อสังเกต
เช่นเดียวกับวัดกาญจนสิงหาสน์
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถเก่า ขนาด 2 ห้ อง ไม่มีเสาภายใน มีพระปรางค์ทิศตั้งอยู่รายรอบ 8 ทิศ
ปั จจุบนั ถูกทิ ้งร้ าง ทรุดโทรมและไม่สามารถเข้ าไปด้ านในได้ พระอุโบสถใหม่ แต่เดิม
เป็ นพระวิหาร รู ปแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 บานประตูเขียนลายทองรู ปฝรั่งขี่
ม้ า ใบเสมาไม่ตํ่ากว่าสมัยพระเจ้ าทรงธรรม
-พระวิหารใหญ่ ด้านหลังพระอุโบสถได้ รับการปฎิสงั ขรณ์ ใหม่ในพ.ศ.2531 มีพระ
เจดีย์ย่อมุมไม้ สิบสองรายรอบจํานวน 9 องค์ น ณ ปากนํ ้าบันทึกไว้ ว่ารกร้ าง มีหญ้ า
และต้ นไม้ ขึ ้นเต็มลาน ชํารุดทรุดโทรมมาก
-ศาลาการเปรี ยญเป็ นอาคารไม้ ยาว 9 ห้ อง ภายในมีจิตรกรรมไทยประเพณี แต่เดิม
เคยเป็ นตํ า หนัก แดงที่ ป ระทับ ของสมเด็ จ ฯ เจ้ า พระกรมพระศรี สุด ารั ก ษ์ ตั้ง อยู่
เบื ้องหลังพระที่นงั่ พิมานรัตยา ในหมู่พระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสืในพระบรมมหาราชวัง
ต่อมาเป็ นที่ประทับของกรมสมเด็จพระอรมินทรามาตย์ ต่อมาวัดได้ รับพระราชทาน
พระตําหนักนี ้มาในรัชกาลที่ 3 หอไตรเป็ นเรื อนไทยสี่หลังตั้งกลางนํ ้า
อายุสมัย
อยุธยาตอนกลาง

50

เรื่ องเดียวกัน.
51
วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร, ที่ระลึกสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชดําเนินทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกิมิตและเจิมฉัตรพระประธาน พระอุโบสถ วันพฤหัสบดีท่ ี 17 มิถุนายน
พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ: บริ ษัท เพอร์ เฟคเพรส จํากัด), 2553.
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ตารางที่ 11 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึง
ก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ต่อ)
ภาพประกอบ

พระอุโบสถเดิม ถูกทิ ้งร้ าง

พระวิหารและพระอุโบสถปั จจุบนั

ภาพในอดีตของซากพระวิหาร
ที่มา: ศูนย์ ข้อมูลเมืองโบราณ, (กรกฎาคม
2522) อ้ างถึงใน ศรันย์ ทองปาน และวิชญ
ดา ทองแดง, “ชุ ม ทางตลิ่ ง ชัน ,” วารสาร
เมื อ งโบราณ 32, 4 (ตุ ล าคม-ธั น วาคม
2552), 52.

พระปรางค์ทิศรอบพระอุโบสถเดิม

ใบเสมา

ภาพในอดีตของซากพระวิหาร
ที่มา: น ณ ปากนํ ้า “ตลิ่งชัน 2513,”
ว า ร ส า ร เ มื อ ง โ บ ร า ณ 3 2 , 4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2552), 38.
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ตารางที่ 11 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึง
ก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.31) วัดราชคฤห์ วรวิหาร
วัดบางยี่เรื อเหนือ/วัดบางยี่เรื อมอญ
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกใหญ่ แขวงบางยี่เรื อ เขตธนบุรี
47N X 660028 Y1517502
เป็ นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยา นายกองมอญที่อพยพเข้ ามาตั้งบ้ านเรื อนในแขวง
บางยี่เรื อเป็ นผู้สร้ างขึ ้น เข้ าใจว่ามีการปฏิสงั ขรณ์ในสมัยพระเจ้ ากรุงธนบุรี52 ในสมัย
รั ชกาลที่ 3 พระเจ้ าบรมวงศ์ เธอกรมพระยาเดชอดิศรปฏิ สังขรณ์ ในรั ชกาลที่ 353
เพราะเป็ นวัดของเจ้ าพระยาพระคลัง (หน)
ข้ อสังเกต
พระอุโ บสถและพระวิ ห ารเดิม หัน หน้ า สู่ค ลอง ในขณะที่ อ าคารส่ว นใหญ่ ที่ ส ร้ าง
สมัยใหม่หนั ขนานกับคลอง
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถกําลังปฏิสงั ขรณ์รูปทรงแบบอยุธยา ฐานเสมาและใบเสมาเข้ าใจว่าเป็ น
แบบสมัยพระเจ้ าทรงธรรม54 ในกําแพงแก้ วมีเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สองโดยรอบ
-พระวิหารรู ปแบบอยุธยา บัวหัวเสาเป็ นบัวกลุ่มแบบอยุธยา ด้ านข้ างพระวิหารมี
ภูเขาจําลอง ด้ านบนทําเป็ นมณฑปยอดปราสาทจตุรมุข ซึ่งได้ รับการกล่าวขวัญใน
สมัยรัชกาลที่ 1 ว่างดงามมาก
อายุสมัย
อยุธยาตอนกลาง
ภาพประกอบ

พระวิหาร

52

พระอุโบสถ

กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษ์ กรุ งรั ตนโกสินทร์ , 407.
53
เจ้ าพระยาทิพากวงศ์, พระราชงพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 171.
54
น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 163.
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ตารางที่ 11 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึง
ก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.32) วัดแก้ วไพฑูรย์
วัดบางประทุนใน
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางประทุน แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
47N X 657597 Y1514639
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ างวัด เล่ากันว่าเป็ นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยา
พระวิหาร พระอุโบสถซึ่งเป็ นอาคารหลักของวัดหัวหน้ าสู่คลอง สิ่งก่อสร้างใหม่อื่น
สร้ างขนานกับคลอง
หลักฐานสําคัญ - ใบเสมาเก่ า ที่ เ คยถูก ทิ ง้ ไว้ ค ราว น ณ ปากนํ า้ มาสํ า รวจเป็ นแบบสมัย อยุธ ยา
ตอนกลาง และพระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ ยี่สบิ อาจมีมาแล้ วตั้งแต่สมัยอยุธยา55
-พระวิหารมีลกั ษณะแบบมหาอุดคือผนังด้ านหลังทึบตัน แบบอยุธยาตอนต้ น-กลาง
-ศาลาการเปรี ยญไม้ มีไม้ แกะสลัก ยังปรากฎภาพจิตรกรรมฝาผนังแต่ลบเลือนมาก
แล้ ว กําลังจะทําการบูรณะ
อายุสมัย
อยุธยาตอนกลาง
ภาพประกอบ

พระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ ยี่สบิ และพระวิหาร

55

เรื่ องเดียวกัน, 182-183.

พระพุทธรูปที่ประดิษฐานในพระวิหาร
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ตารางที่ 12 มัสยิดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึง
ก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(4.1) มัสยิดต้ นสน
กุฎีต้นสน กุฎีใหญ่ กุฎีบางกอกใหญ่
ถนนอรุณอมริ นทร์ ตดั ใหม่ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
47N X 660976 Y1519426
สร้ างขึ ้นตอนที่ชาวมุสลิมเข้ ามาตั้งถิ่นฐานที่คลองบางกอกใหญ่ก่อนสมัยพระเจ้ าทรง
ธรรม (พ.ศ.2145-2170)56แรกสร้ างเป็ นเรื อนไม้ ขนาดเล็กยกพื ้น ฝาขัดแตะ มุงจาก
ในข้ อมูลเรื่ องการปฏิสงั ขรณกะดีบางกอกใหญ่สมัยพระนารายณ์ บนั ทึกไว้ ว่า พระ
นารายณ์ โปรดให้ พระยาราชวังสันเสนี (มะหาหมุด) สมุหกลาโหมมาบังคับบัญชา
ป้อมวิไชยประสิทธิ์ โดยท่านได้ พาครอบครัวจากอยุธยามาตั้งบ้ านเรื อนใกล้ กบั ป้อม
และไปประกอบศาสนกิจที่กะดีคลองบางกอกใหญ่เป็ นประจําและได้ ร่วมกับแขกเก่า
ที่อาศัยแถบนั้น ปฏิสงั ขรณ์กะดีบางกอกใหญ่ (กะดีใหญ่) ให้ ตวั อาคารใหญ่ขึ ้นเพียง
พอที่จะรับมุสลิมที่มาบําเพ็ญศาสนกิจ57 คราวเสียกรุ งครั้งที่ 2 ชาวมุสลิมได้ อพยพ
เข้ ามาอยู่สองฝั่ งคลองบางกอกใหญ่ไปจนถึงนศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมที่ใหญ่
ที่สดุ ในช่วงนั้น ในรัชกาลที่ 2 ได้ สร้ างมัสยิดใหม่โดยรื อ้ เรื อนไม้ เดิมที่ได้ ปรับปรุ งเป็ น
เรื อนไม้ สี หลังคามุงกระเบื ้อง มาเป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้าใบระกาแบบพุทธ
ต่อ มาได้ ย กช่ อ ฟ้ าออกในรั ช กาลที่ 3 และรื อ้ สร้ างใหม่ อี ก ครั้ง ในปั จ จุบัน โดยยึด
รูปแบบสถาปั ตยกรรมเดิมไว้ 58 ชุมชนมุสลิมแถบนี ้เรี ยกว่าแขกมัวร์ /แขกเทศหรื อแขก
แพ การขุดแต่งปรับพื ้นที่ของสุสาน (กุบรู ) มัสยิดต้ นสน พบสุสานแห่งหนึ่งมีแท่นก่อ
อิฐถือปูนคล้ ายฐานชุกชี มีรูปทรงปูนปั้นศิลปะอยุธยาตอนกลางหรื อตอนปลาย
สันนิษฐานว่า เป็ นสุสานของขุนนางมุสลิมสําคัญในสมัยอยุธยา อาจจะเป็ นพระยาสี
หราชเดโชชัย (ทิพ) บ้ างก็เขียนว่า ยะหิป เป็ นบุตรพระยาราชวังสัน (ฮะซัน)

56

“ประวัติมสั ยิดต้ นสน” ใน หนังสืองานที่ระลึกเปิ ดมัสยิด 25 กุมภาพันธ์ 2498 (พระนคร: การพิมพ์
ไชยวัฒน์, 2518), 7-8.
57
เกษม ท้ วมประถม, “มุสลิมสมัยอยุธยา” ใน มุสลิมต้ นสนกับบรรพชนสามยุคสมัย, 106.
58
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏธนบุรี, “ชีวิตไทยในธนบุรี” (เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ สถาบันราชภัฏธนบุรี, 20-22 มิถนุ ายน 2533)
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ตารางที่ 12 มัสยิดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึง
ก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198) (ต่อ)
ประวัติ

ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อย่างไรก็ตาม ศิลปะของแท่นเหนือสุสาน
แห่งนี ้ บ่งบอกว่า สุสานของมัสยิดต้ นสนมีอายุย้อนไปถึงสมัยอยุธยา59
สุสานแห่งนี ้ยังเป็ นที่ฝังศพของข้ าราชการตําแหน่ง “จุฬาราชมนตรี ” จํานวน 9 ท่าน
จนกระทัง่ เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.247560 แต่เดิมจุฬาราชมนตรี เป็ นตําแหน่ง
ที่ตั้งโดยพระมหากษัตริ ย์ เป็ นผู้นําของชุมชนอิสลาม ในอดีตมีตําแหน่งเทียบเท่าขุน
นาง ในตอนหลังเรี ยกกรมท่าขวาเป็ นตัวแทนการค้ ากับกลุม่ ชาติ ตะวันตกของสยาม
ขึ ้นตรงต่อพระคลัง เรี ยกได้ ว่าเป็ นหัวหน้ าฝ่ ายแขก คู่กับพระยาโชฎึกเศรษฐี หัวน้ า
ฝ่ ายจีน
หลักฐานสําคัญ -บริ เวณโดยรอบยังเป็ นที่ตั้งของชุมชนชาวมัสยิดต้ นสน ไม่ปรากฎถาวรวัตถุที่แสดง
ยุคสมัยอย่างชัดเจน
อายุสมัย
อยุธยาตอนกลาง
ภาพประกอบ

ภาพเก่ามัสยิดต้ นสน จะเห็นเป็ นอาคาร
หลังคาจัว่ ทรงไทยอยู่
ที่มา: ชุมชนมัสยิดต้ นสน, เข้ าถึงเมื่อ 3
มิถนุ ายน 2555, เข้ าถึงจาก
มัสยิดต้ นสนในปั จจุบนั สร้ างใหม่ในปี
http://www.masjidtonson.com
พ.ศ.2495

59

ศาสนสถานนาม “กุฎี” ในฝั่ งธนบุรีและกรุ งเก่ า, เข้ าถึงเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.alisuasaming.com/index.php/historyofislaminthailand/
1230-historyofislaminthailand06
60
ชุมชนมัสยิดต้ นสน, เข้ าถึงเมือ่ 3 มิถนุ ายน 2555, เข้ าถึงจาก http://www.masjidtonson.com
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2.3 ร่ องรอยหลั กฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีท่ ีพบ ที่กําหนดอายุได้ อยู่
ในช่ วงสมัยพระนารายณ์ ถงึ การเสียกรุ งศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310)
(1) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทกําแพงเมือง ป้อมปราการ
(1.3) ป้อมต้ นโพธิ์ คาดว่าเป็ นป้อมเมืองมาแต่ครั ง้ กรุ งศรี อยุธยา ในคราวที่
ั เชิญพระแก้ วมรกตและพระบางลง
สมเด็จเจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศกึ ตีเมืองเวียงจันทร์ สําเร็ จ ได้ อญ
มาด้ วย สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีโปรดให้ สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอกท รมขุนอินทรพิทกั ษ์ ขึ ้นไปรับ
ล่วงหน้ าพาล่องมาตามลํานํ ้า เมื่อถึงวัดแจ้ งโปรดให้ อญ
ั เชิญพระพุทธรู ปขึ ้นที่สะพานป้อมต้ นโพธิ์
ปากคลองนครบาล ซึง่ ควรน่าจะอยูเ่ ยี ้องหน้ าพระอุโบสถเดี๋ยวนี61้
(1.4) ป้อมวิชัยประสิทธิ์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.2199-2231) ทรง
เล็งเห็นความสําคัญของเมืองบางกอก จึงโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างป้อมปราการขึน้ 2 แห่งที่ เมือง
บางกอก ป้อมทังสองตั
้
งขนาบสองฝั
้
่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยาทังฝั
้ ่ งตะวันตกและตะวันออก เรี ยกรวมกันว่า
ป้อมบางกอก ป้อมเมืองธนบุรี หรื อป้อมวิไชยเยนทร์ ระหว่างป้อมทัง้ 2 ฝั่ งมีโซ่ใหญ่ขึงขวางกลาง
ลําแม่นํ ้าเจ้ าพระยา เจ้ าพระยาวิไชยเยนทร์ เป็ นแม่กองอํานวยการก่อสร้ าง ผู้ออกแบบคือโวลังต์
(Vaulante) และมี เ จ้ า พระยาวิ ไ ชยเยนทร์ แ ละออกพระศัก ดิ์ส งคราม (เชวาลิเ อร์ เดอ ฟอร์ บัง
(Chevalier de Forbin)) ควบคุมการก่อสร้ าง โดยมีนายช่างเดอลามาร์ เป็ นนายช่างวิศวกร ในปี
พ.ศ.2230 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดเกล้ าฯ ให้ นายพลเดส์ฟาร์ ช (Général Desfarges)
พร้ อมด้ วยกองทหารที่มากับคณะทูตของมองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ (Simon de La Laloubère) อยู่
ประจํารั กษาป้อมที่ เมืองบางกอก ต่อมานโยบายด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศของสยาม
โดยเฉพาะกับชาติฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงไป พระเพทราชา (พ.ศ. 2231–2245) โปรดเกล้ าฯ แต่งตัง้
ออกญาโกษาธิบดี (ปาน) เป็ นหัวหน้ าในการผลักดันทหารฝรั่งเศสออกจากเมืองบางกอกซึง่ ประจํา
อยู่ที่ป้อมบางกอกด้ านฝั่ งตะวันออก โดยนํากํ าลังทหารเข้ าล้ อมป้อมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.
223162 เมื่อทหารอยุธยารบชนะจึงโปรดเกล้ าฯ ให้ รือ้ ถอนป้อมบางกอกฝั่ งตะวันออกออกบางส่วน
เหลือแต่ฝั่งตะวันตก
ในปี พ.ศ.2311 สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรี ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็ นราชธานี ทรงเลือก
ที่ตงพระราชวั
ั้
งติดกับป้อมบางกอกฝั่ งตะวันตก ต่อมาอีก 3 ปี โปรดเกล้ าให้ สร้ างกําแพงพระนคร
้ อมใหม่ว่า “ป้อมวิชยั ประสิทธิ์” ในรัชสมัยนี ้
และบูรณะซ่อมแซมตัวป้อม อีกทังพระราชทานนามป
้
61

กรมหลวงนริ นทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนริ นทรเทวี (พ.ศ.2310-2381) และ
พระราชวิจารณ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั , 152.
62
รายละเอียดของเหตุการณ์ในตอนนี ้มีเป็ นจํานวนมาก ดู ปรี ดี พิศภูมิวิถี, “เมืองธนบุรีกบั การปฏิวตั ิ พ.ศ.
2231 กรณีศกึ ษาจากเอกสารนายทหารฝรั่งเศส”, ใน จากบางเจ้ าพระยาสู่ปารี ส (กรุงเทพฯ : มติชน, 2551), 136-175.
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ป้อมนี ้ยังเป็ นแดนประหารและที่เสียบศีรษะประจานด้ วย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แม้ ว่าจะทรงย้ ายราชธานีมายังกรุ งรัตนโกสินทร์ แล้ ว ก็ยงั ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานวังเดิมให้ เป็ นที่ ประทับของพระราชวงศ์ ชัน้ สูงต่อมา ป้อมวิชัย
ประสิทธิ์ซงึ่ อยูต่ ดิ กับพระราชวังเดิมจึงได้ รับการดูแลรักษาอยูเ่ สมอ
ในปี พ.ศ.2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้ าฯ พระราชทานพระราชวังเดิมให้ เป็ นโรงเรี ยนนายเรื อ ป้อมวิชยั ประสิทธิ์และพระราชวัง
เดิมจึงอยูใ่ นความดูแลของกองทัพเรื อตลอดมา

ภาพที่ 5 ป้อมวิชยั ประสิทธิ์ในปั จจุบนั ตังอยู
้ ร่ ิมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่
(2) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทพระราชวัง วัง บ้ านขุนนาง
ไม่ปรากฏร่องรอยหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพระราชวัง วัง บ้ านขุนนางในช่วงเวลานี ้
(3) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทวัด
วัดที่พบร่องรอยหลักฐานในช่วงเวลานี ้หรื อสมัยอยุธยาตอนปลาย ทังนี
้ ้ให้ รวมไปถึงวัดที่
ทราบแต่เพียงว่าเป็ นวัดโบราณที่มีอยูใ่ นสมัยอยุธยา แต่ไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้ อย่างชัดเจน
ได้ แก่ วัดต่างๆ จํานวน 101 วัด ได้ แก่ วัดตามตารางที่ 13
(4) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทมัสยิดและชุมชนมุสลิม
มัสยิดที่ยงั ปรากฏอยู่ในปั จจุบนั ถึงแม้ จะไม่ปรากฏลักษณะภายนอกให้ เห็นถึงความ
้ ทําให้ ทราบว่าแต่เดิมมัสยิด
เก่าแก่ถึงสมัยอยุธยาแล้ ว หากด้ วยประวัติศาสตร์ ของสิ่งก่อสร้ างนันๆ
และชุมชนมุสลิมเคยตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่ดงั กล่าว มัสยิดที่ปรากฏให้ เห็นอยู่ ได้ แก่ มัสยิดบางหลวง
และมัสยิดบางอ้ อ (ตารางที่ 14)
(5) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทศาสนสถานในศาสนาอื่นๆ
ไม่ปรากฏร่องรอยหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับศาสนสถานอื่นๆ ช่วงเวลานี ้
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กําแพงและป้อมปราการ
(1.3) ป้อมต้ นโพธิ์
(1.4) ป้อมวิชยั ประสิทธิ์
วัด
(3.33) วัดโมลีโลกยาราม
(3.34) วัดวิมตุ ยาราม
(3.35) วัดฉัตรแก้ วจงกลมณี
(3.36) วัดอาวุธวิกสิตาราม
(3.37) วัดเทพากร
(3.38) วัดเทพนารี
(3.39) วัดภคินีนาถวรวิหาร
(3.40) วัดบวรมงคลราชวรวิหาร
(3.41) วัดเศวตฉัตร
(3.42) วัดบุคคโล
(3.43) วัดกลางดาวคะนอง
(3.44) วัดดาวคะนอง
(3.45) วัดอมริ นทรารามวรวิหาร
(3.46) วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
(3.47) วัดชีปะขาว
(3.48) วัดนายโรง
(3.49) วัดภาวนาภิรตาราม
(3.50) วัดสุวรรณคีรี

แผนที่ที่ 18 ตําแหน่งที่ตงของร่
ั้
องรอยหลักฐานต่างๆ ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310)

(3.51) วัดไก่เตี ้ย
(3.52) วัดน้ อยใน
(3.53) วัดช่างเหล็ก
(3.54) วัดตลิง่ ชัน
(5.55) วัดป่ าเชิงเลน
(3.56) วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
(3.57) วัดสังข์กระจายวรวิหาร
(3.58) วัดอินทารามวรวิหาร
(3.59) วัดจันทารามวรวิหาร
(3.60) วัดปากนํ ้าภาษีเจริญ
(3.61) วัดนวลนรดิศวรวิหาร
(3.62) วัดทองศาลางาม
(3.63) วัดกําแพง (บางกอกใหญ่)
(3.64) วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
(3.65) วัดดาวดึงษาราม
(3.66) วัดภาณุรังษี
(3.67) วัดปฐมบุตรอิศราราม
(3.68) วัดบางพลัด
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(3.69) วัดเครื อวัลย์วรวิหาร
(3.70) วัดนาคกลางวรวิหาร
(3.71) วัดพระยาทํา
(3.72) วัดชิโนรสารามวรวิหาร
(3.73) วัดครุฑ
(3.74) วัดปากนํ ้าฝั่ งเหนือ
(3.75) วัดปากนํ ้าฝั่ งใต้
(3.76) วัดเกาะ
(3.77) วัดเจ้ าอาม
(3.78) วัดไชยทิศ
(3.79) วัดบางขุนนนท์
(3.80) วัดเพลงวิปัสสนา
(3.81) วัดยางสุทธาราม
(3.82) วัดดงมูลเหล็ก
(3.83) วัดสุทธาวาส
(3.84) วัดสีหไกรสร
(3.85) วัดเจ้ ามูล
(3.86) วัดใหม่พิเรนทร์
(3.87) วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
(3.88) วัดมณฑป
(3.89) วัดสมรโกฎิ
(3.90) วัดทอง (บ้ านไทร)
(3.91) วัดกระจัง
(3.92) วัดจําปา
(3.93) วัดมะกอก
(3.94) วัดประสาท
แผนที่ที่ 18 ตําแหน่งที่ตงของร่
ั้
องรอยหลักฐานต่างๆ ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)

(3.121) วัดบางสะแกใน
(3.95) วัดเทพพล
(3.122) วัดมงคลวราราม
(3.96) วัดอินทราวาส
(3.123) วัดพิชยญาติการาม
(3.97) วัดเพรงกลางสวน
(3.124) วัดทองธรรมชาติ
(3.98) วัดกระโจมทอง
(3.125) วัดทองนพคุณ
(3.99) วัดทอง(บางเชือกหนัง)
(3.126) วัดบางไส้ ไก่
(3.100) วัดพิกลุ
(3.127) วัดใหญ่ศรี สพุ รรณ
(3.101) วัดบางแวก
(5.128) วัดหิรัญรูจีวรวิหาร
(3.102) วัดตะโน
(3.129) วัดสุทธาราม
(3.103) วัดโตนด
(3.130) วัดบุปผารามวรวิหาร
(3.104) วัดประดูบ่ างจาก
(3.131) วัดโพธิ์นิมิตรสถิตมหาสีมาราม
(3.105) วัดอ่างแก้ ว
(3.132) วัดกระจับพินิจ
(3.106) วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร
(3.133) วัดราชวรินทร์
(3.107) วัดหนังราชวรวิหาร
(3.134) วัดบางปะกอก
(3.108) วัดนางนองวรวิหาร
(3.109) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
มัสยิด
(3.110) วัดไทร
(4.2) กุฎีบางหลวง
(5.111) วัดกก
(4.3) มัสยิดบางอ้ อ
(3.112) วัดเลา
(3.113) วัดนางชี
(3.114) วัดนาคปรก
(3.115) วัดเพรง
(3.116) วัดศาลาครื น
(3.117) วัดบางขุนเทียนนอก
(3.118) วัดบางขุนเทียนใน
(3.119) วัดบางประทุนนอก
(3.120) วัดหัวกระบือ
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.33) วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
วัดท้ ายตลาด
ตั้งอยูป่ ากคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
47N X 66989 Y1519550
-เป็ นวัดโบราณมาแต่ครั้งสมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดท้ ายตลาด สมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี
โปรดให้ เป็ นวัดในเขตพระราชฐาน เป็ นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์อยู่ รัชกาลที่ 1 โปรดให้
นิมนต์พระมาจําพรรษาอยูท่ ี่วดั นี ้ รัชกาลที่ 2 ทรงปฎิสงั ขรณ์ใหม่ภายหลังเปลี่ยนชื่อ
วัดเป็ นวัดพุทไธสวรรย์ ต่อมาในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระราชทาน
นามใหม่วา่ วัดโมลีโลกยาราม แล้ วโปรดให้ สร้ างสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน) ซึง่
เป็ นกรรมวาจารย์ไว้ ในหอพระ ในรัชกาลที่ 4 ทรงปฎิสงั ขรณ์ใหม่ทั้งอาราม
ข้ อสังเกต
สันนิษฐานว่าเป็ นวัดที่มีในสมัยอยุธยาตอนปลาย และสร้ างหลังวัดอรุ ณฯเนื่องจาก
ในแผนผังป้อมบางกอกนั้นปรากฎวัดอรุณฯ แต่ไม่เคยมีครั้งใดที่ปรากฏวัดนี ้
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถขนาด 5 ห้ อง สร้ างในยุคต้ นกรุงรัตนโกสินทร์ หนั หน้ าสูค่ ลองทางด้ านทิศ
ใต้ ตั้งอยู่ในแนวแกนเดียวกับพระวิหารรู ปแบบอยุธยา ขนาด 7 ห้ อง ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรู ปปูนปั้นอยุธยา เล่ากันว่าแต่เดิมเคยเป็ นฉางเกลือในสมัย
ธนบุรี กุฎีที่ประทับของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็ นอาคารไม้ สองชั้น ชํารุ ดทรุ ด
โทรม แต่ยงั มีภาพเขียนจิตรกรรมงดงาม หอสมเด็จมีรูปหล่อพระพุทธโฆษาจารย์
(ขุน) ผู้เคยเป็ นราชาคณะของวัดนี ้ บริ เวณชั้นล่างทําเป็ นซุ้มโค้ งแหลมแบบสมัยพระ
นารายณ์มีปนู ปั้นรูปทหารฝรั่งอยูโ่ ดยรอบ
อายุสมัย
อยุธยาตอนปลาย
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ภาพประกอบ

พระวิหาร

กุฎีที่ประทับของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ภายในมีภาพจิตรกรรมสมัยธนบุรี

หอสมเด็จบูรณะใหม่ ชันล่
้ างมีซ้ ุมโค้ งแหลมแบบสมับพระนารายณ์
ภายในมีรูปปั น้ ทหารฝรั่งโดยรอบ

184
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.34) วัดวิมุตยาราม
วัดละมุด
ตังอยู
้ ร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา แขวงบางอ้ อ แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลัด
47N X 663650 Y1527220
-เป็ นวัดโบราณมีมาแต่ครัง้ กรุ งศรี อยุธยา เดิมชาวบ้ านเรี ยกวัดละมุดสีดา วัดละมุด
ทอง วัดละมุดไทย ต่อมาพระอุปัชฌาย์เขียน พุทธรักขิโต อดีตเจ้ าอาวาสเปลี่ยนชื่อ
เป็ นวิมุตติเนื่องจากชื่อคล้ ายละมุดและมีความหมายว่าการหลุดพ้ น ปั จจุบันพระ
อุโบสถถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ พระประธานในพระอุโบสถมีจารึ กไว้ ว่ายายมากับตาสน
ชักชวนสัปบุรุษสร้ างพระพุทธองค์นี ้ เมื่อวันอังคาร ขึ ้น 3 คํ่า เดือน 4 2356
ข้ อสังเกต
วัดหันหน้ าออกแม่นํา้ เจ้ าพระยา เป็ นวัดที่อ ยู่สุดเขตทางทิศเหนื อของพืน้ ที่ ธนบุรี
ปั จจุบนั วัดนี ้เป็ นสถานที่ปฎิบตั ธิ รรม สิง่ ก่อสร้ างถูกปฏิสงั ขรณ์และสร้ างใหม่หมด
หลักฐานสําคัญ ใบเสมาตังบนแท่
้
นแบบอยุธยาสมัยพระบรมโกศ คล้ ายวัดภาณุรังษ๊
พระประธานในพระอุโบสถเป็ นพระในสมัยอยุธยา และพระองค์อื่นเป็ นสมัยอยุธยา63
อายุสมัย
อยุธยาตอนปลาย
ภาพประกอบ

มุมมองจากด้ านหน้ าฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา

63

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 252-253.

185
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.35) วัดฉัตรแก้ วจงกลมณี
วัดบางอ้ อ
ตังอยู
้ ร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา แขวงบางอ้ อ แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลัด
47N X 663631 Y1526307
-ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ าง กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณตังแต่
้ สมัยอยุธยา
วั ด หั น หน้ าสู่ แ ม่ นํ า้ เจ้ าพระยา พระปรางค์ แ ละพระอุ โ บสถอยู่ ห่ า งจากแม่ นํ า้
พอสมควร สิง่ ก่อสร้ างใหม่ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ แม่นํ ้ามากกว่า
หลักฐานสําคัญ พระปรางค์ประธานสูง มีกําแพงแก้ วล้ อมรอบ บนมุมของกําแพงแก้ วมีพระปรางค์มมุ
ตังอยู
้ ท่ งสี
ั ้ ่มมุ ฐานสิงห์ น่าแปลกที่ น ณ ปากนํ ้าไม่ได้ บนั ทึกถึงพระปรางค์องค์นี ้ ทังๆ
้
ที่มีขนาดใหญ่มาก พระอุโบสถถูกซ่อมใหม่ หันหน้ าสู่แม่นํา้ น ณ ปากนํ ้าบันทึกว่า
ภายในพระโบสถมีพระพุทธรูปและใบเสมาสมัยอยุธยา
อายุสมัย
อยุธยาตอนปลาย
ภาพประกอบ

พระปรางค์ประธานของวัด

ใบเสมาแบบอยุธยารอบพระอุโบสถใหม่

186
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.36) วัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดบางพลัดนอก/งวัดปากคลองบางพลัด
ตั้งอยูร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ปากคลองบางพลัด แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
47N X 662717 Y1525002
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ างที่แน่นอน กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา เล่า
กันว่า มีชาวบ้ านและพระมาตั้งถิ่นฐานบริ เวณนี ้คราวเสียกรุ งครั้งที่ 2 ได้ สร้ างวัดขึ ้น
และต่อมาวัดได้ รับการปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 4
ข้ อสังเกต
สิง่ ก่อสร้ างถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถเก่าเคยตั้งอยู่บนเนินสูง เป็ นโบสถ์สมัยอยุธยา มาปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่
4 ใบเสมาถูกทําลายหมดแล้ ว คราว น ณ ปากนํ ้ามาสํารวจพบใบเสมาเอกด้ านหน้ า
เป็ นเสมาของกํ า แพงรอบวัดไชยวัฒ นาราม64 มี พระเจดีย์ ย่อมุม ไม้ สิบสองตั้งอยู่
ด้ านหน้ าในเขตกําแพงแก้ ว
อายุสมัย
อยุธยาตอนปลาย
ภาพประกอบ

พระอุโบสถเก่า
ที่มา: รสสุคนธ์ ไตรรงค์, วัดอาวุธวิกสิตาราม, เข้ าถึงเมื่อ 16 สิงหาคม 2555,
เข้ าถึงจาก http://library.bsru.ac.th/rLocal/index.php?option=com_
content&view=article&id=78:2011-08-08-10-54-36&catid=63:2011-0727-14-11-10&Itemid=82

64

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 251.

187
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ
อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.37) วัดเทพากร
วัดบางพลูบน/วัดบน
ตั้งอยูร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ปากคลองบางพลู แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
47N X 662411 Y1524633
เป็ นวัดคูก่ บั วัดล่าง (วัดเทพนารี ) สร้ างโดยชาวมอญ 2 พี่น้อง
วัดหันหน้ าสูแ่ ม่นํ ้าเจ้ าพระยา
-พระอุโบสถถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ในรัชกาลที่ 4
-พระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ ยี่สบิ ปั จจุบนั อยูใ่ นโรงเรี ยนวัดเทพากร
อยุธยาตอนปลาย

พระอุโบสถแบบรัชกาลที่ 4
พระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ ยี่สบิ
ปั จจุบนั อยูใ่ นโรงเรี ยนวัดเทพากร
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.38) วัดเทพนารี
วัดบางพลูลา่ ง
ตั้งอยูร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
47N X 662274 Y1524435
สร้างขึ ้น ปี พ.ศ.2329 โดยชาวมอญ 2 พี่น้อง ที่มาพึ่งพระโพธิ สมภารตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ 1 ผู้พี่นามว่าเงิน ผู้น้องนามว่าทอง เดิมเรี ยกวัดเงินต่อมาเปลี่ยนเป็ นวัดเทพ
นารี ชาวบ้ านยังเรี ยกอีกว่าวัดบางพลูบน คูก่ บั วัดเทพากรหรื อเรี ยกว่าวัดบางพลูบน
หรื อ วัดบน
ข้ อสังเกต
ถึงแม้ ตามประวัตกิ ล่าวว่าน่าสร้ างในรัชกาลที่ 1 แต่ความสําคัญของที่ตั้งบางพลูที่มา
แต่อดีตและลักษณะของพระเจดีย์ ทําให้ ชวนคิดว่าวัดนี ้ควรมีมาแต่สมัยอยุธยา น ณ
ปากนํา้ กล่าวว่าพระเจดีย์ราวสมัยพระบรมโกศด้ วยใบเสมาคู่กันเป็ นของสมัยนั้น
รวมไปถึงพระพุทธรูปในพระวิหารบางองค์เป็ นของสมัยอยุธยา65
หลักฐานสําคัญ -พระวิหารและพระอุโบสถวางตัวขนานกัน ล้ อมรอบด้ วยกําแพงแก้ ว ที่มมุ ทั้งสี่ของ
กําแพงแก้ วมีปรางค์ประจํามุมตั้งอยู่ พระอุโบสถปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 4
-ด้ านหลังของพระวิหารและพระอุโบสถมีเจดีย์ยอ่ มุมไม้ ยี่สบิ เป็ นเจดีย์ประธาน
อายุสมัย
อยุธยาตอนปลาย
ภาพประกอบ

พระวิหารและพระอุโบสถในกําแพงแก้ ว
พระปรางค์ตั้งอยูท่ ี่มมุ กําแพงแก้ วทั้งสี่
้

65

เรื่ องเดียวกัน, 247.

พระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สอง
ตั้งอยูด่ ้ านหลังระหว่าง

189
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.39) วัดภคินีนาถวรวิหาร
วัดบางจาก/วัดนอก
ตั้งอยูร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ปากคลองบางจาก แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
47N X 661825 Y1523748
เป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีทรงสถาปนา
ใหม่ ทั้ง อาราม โปรดให้ เปลี่ ย นพระอุ โ บสถเดิ ม เป็ นวิ ห าร ในรั ช กาลที่ 2
พระบาทสมเด็ จ พระพุท ธเลิ ศ หล้ า นภาลัย ทรงพระราชนามว่ า “วัด ภคิ นี น าถ”66
หมายความว่าเป็ นวัดของพระน้ องนาง ปฏิสงั ขรณ์อีกครั้งในรัชกาลที่ 367 และ 468
ข้ อสังเกต
ตั้งอยู่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาตรงปากคลองบางจากฝั่ งซ้ าย หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าวัด
นอก ด้ วยมีวดั อื่นอยูถ่ ดั ไปในสวนอีก เช่น วัดทองและวัดสิงห์ และเรี ยกว่าถัดไปทาง
ใต้ วา่ วัดใน ตามคําบอกเล่าวัดนี ้ถูกถมมาหลายสมัย
หลักฐานสําคัญ -พระวิหาร เดิมเป็ นพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมหลวงเทพย
วดีเห็นว่าคับแคบจึงบูรณะและเปลี่ยนเป็ นพระอุโบสถ ภายในประเดิษฐานหลวงพ่อ
ดํา อาจเป็ นพระในสมัยอยุธยา
-กุฎิตําหนักเรื อนไทยเก่าของสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีที่
รื อ้ ถวายวัด อยูร่ ิ มคลองด้ านทิศเหนือ
-พระอุโบสถแบบรัชกาลที่ 1 ล้ อมรอบด้ วยพระระเบียง
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระวิหาร เดิมเป็ นพระอโบสถเก่า
66

หลวงพ่อดํา ภายในพระวิหาร

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 2, 160-161.
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2,169.
68
พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 4 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ ฯ (ขํา บุนนาค),
67

396.

190
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.40) วัดบวรมงคลราชวรวิหาร
วัดลิงขบ
ตั้งอยูร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
47N X 661780 Y1523388
เป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา ในรัชกาลที่ 2 กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
ทรงสถาปนาใหม่ พระราชทานนามว่าวัดบวรมงคล รัชกาลที่ 3 ทรงปฎิสงั ขรณ์ และ
พระยามหาเทพ(ปาน) เคยทํ า ผ้ า ป่ าไปทอดที่ วัด นี 69้ ต่อ มาวัด นี ส้ ถาปนาเป็ นวัด
รามัญ มีพระราชาคณะฝ่ ายรามัญปกครองติดต่อกัน จนพ.ศ.2462 ได้ เปลี่ยนจากวัด
รามัญเป็ นวัดธรรมยุตินิกายและมีพระสงฆ์ไทยจําพรรษา รั ชกาลที่ 4 โปรดให้
พระองค์เจ้ าใยเป็ นแม่กองบูรณปฏิสงั ขรณ์70
ข้ อสังเกต
เป็ นวัดมอญและยังปรากฎชุมชนมอญโดยรอบ
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถแบบต้ นรัตนโกสินทร์ ล้ อมด้ วยพระระเบียง ภายในวิหารคตประดิษฐาน
พระพุทธรูป 108 องค์
-ลานโล่งริ มแม่นํ ้ามีพระเจดีย์ทรงกลมแบบมอญ
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

เจดีย์มอญ

69

ทอดผ้ าป่ าในครัง้ นี ้มีนายเวรขุนหมื่นผู้คมุ ในกรม ขุนนาง เจ๊ สวั จุ้นจู๊ ขุนพัฒน์ และชาวแพมารออาสารับ
ไปทํามากกว่าจนเหลือพระในวัด ต้ องเอาไปทอดที่วดั อื่นๆ ต่างทํามาประชัดกวดขันกัน ดูเรื่ องต่อหน้ านี ้ได้ ที่ เจ้ าพระยา
ทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 102-103.
70
พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 4 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ ฯ (ขํา บุนนาค),
396.

191
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.41) วัดเศวตฉัตร
วัดบางลําภูลา่ ง/วัดแมลงภู่ทอง/วัดกัมพูฉตั ร/วัดบางลําภู
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางลําพูลา่ ง ถนนเจริ ญนคร แขวงบางลําภูลา่ ง เขตคลองสาน
47N X 662754 Y1516612
เป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
(พระองค์เจ้ าฉัตร) พระราชโอรสในรั ชกาลที่ 1 ทรงสถาปนาวัดนี ข้ ึน้ ใหม่71ในราว
ปลายรัชกาลที่ 2 ต่อรัชกาลที่ 3 โดยย้ ายเขตพุทธาวาสมาสร้ างใหม่ บริ เวณริ มนํ ้าที่
แผ่นดินริ มตลิ่งงอกขึน้ มา โดยพระอุโบสถเดิมครั้งแรกสร้ างอยู่ห่างจากฝั่ งแม่นํา้
เจ้ าพระยาประมาณ 500 เมตร ปั จจุบันถนนเจริ ญนครตัดผ่านระหว่างวัดกับพระ
อุโบสถเดิม วัดนีม้ ีชื่อเรี ยกต่างๆ ตามสมัย เช่น วัดแมลงภู่ทอง วัดกัมพูฉัตร วัด
บางลํ า ภู ในครั ง้ หลัง สุด เรี ย กวัด บางลํ า ภู ล่ า งตามตํ า บลที่ ตั้ง รั ช กาลที่ 4 ทรง
พระราชทานนามใหม่วา่ วัดเศวตฉัตร72
ข้ อสังเกต
สิง่ ก่อสร้ างส่วนใหญ่ปฏิสงั ขรณ์ใหม่แบบต้ นรัตนโกสินทร์
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถเดิม เป็ นแบบสมัยอยุธยา
-พระอุโบสถใหม่และพระวิหารเป็ นอาคารแบบพระราชนิยมในรั ชกาลที่ 3 ภายใน
ประดิษฐานหลวงพ่อโบสถ์บนเป็ นพระแบบสมัยอยุธยา
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

สภาพทัว่ ไป
ที่มา: วัดเศวตฉัตรวรวิหาร, เข้ าถึง
เมื่อ 16 สิงหาคม 2555, เข้ าถึงจาก
http://www.meedee.net
71
72

เรื่ องเดียวกัน., 393.
เรื่ องเดียวกัน.

หลวงพ่อโบสถ์บน
ที่มา: วัดเศวตฉัตร กทม, เข้ าถึงเมื่อ 16
สิงหาคม 2555, เข้ าถึงจาก http://board.
palungjit

192
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.42) วัดบุคคโล
ตั้งอยูร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
47N X 661020 Y1515030
เป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา และได้ รับการปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 4
ปัจจุ บัน ทางวั ด ได้ ส ร้ างสิ่ ง ก่ อ สร้ างใหม่ ใ หญ่ โ ต น่ า สัง เกตว่ า วัด ตามริ ม แม่ นํ า้
เจ้ าพระยาตั้งแต่บคุ คโล เรื่ อยมาทาตอนล่าง จะนิยมทําผังอาคารคล้ ายกัน
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถขนาด 5 ห้ อง รูปแบบอยุธยา หันหน้ าออกแม่นํ ้าทางด้ านทิศตะวันออก มี
เจดีย์ทรงปรางค์ตั้งที่หวั มุมด้ านหน้ าทั้งสองด้ าน ล้ อมรอบด้ วยกําแพงแก้ ว
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถและพระปรางค์ภายในกําแพงแก้ ว

193
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.43) วัดกลางบุคลโล
กลาง
ตั้งอยูร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
47N X 660950 Y1514710
ไม่ทราบประวัตกิ ารสร้ าง ทราบเพียงจะเป็ นวัดโบราณ
อย่างน้ อยในแผนที่กรุ งเทพฯปี พ.ศ.2439 ปรากฏวัดนีแ้ ล้ วชื่อวัดกลาง ปั จจุบันวัด
แลดูทรุดโทรม
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถขนาด 4 ห้ อง บูรณะใหม่ และพระวิหารขนาด 4 ห้ องวางขนานกัน หัน
หน้ าสูแ่ ม่นํ ้าเจ้ าพระยา มีเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สิบสองตั้งคูห่ น้ าพระอุโบสถ
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ พระวิหารและเจดีย์รายย่อมุม

194
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.44) วัดดาวคะนอง
วัดกลาง
ตั้งอยูร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ปากคลองดาวคะนอง แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
47N X 660979 Y1514539
ไม่ทราบประวัตกิ ารสร้ าง ทราบเพียงจะเป็ นวัดโบราณสมัยอยุธยา
วัดนีต้ ั้งอยู่ที่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ตรงปากคลองดาวคะนอง ซึ่งคลองนีเ้ ชื่อมต่อกับ
คลองบางขุนเทียนและล่องเข้ าคลองด่านได้ อันเป็ นเส้ นทางสําคัญเชื่อมแม่นํา้
เจ้ าพระยา คลองบางขุนเทียน และคลองด่านทางด้ านตะวันออก-ตะวันตก
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถรู ปทรงอยุธยา มีลกั ษณะรู ปแบบคล้ ายที่วดั กลางดาวคนองและวัดบุคค
โล คือ มีชายคายื่นมาด้ านหน้ าและหลัง หันหน้ าออกสู่แม่นํ ้าเจ้ าพระยา มีเจดีย์ย่อ
มุมเรี ยงรายรอบภายในกําแพงแก้ ว ซึง่ มีการวางผังเช่นเดียวกัน
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

195
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.45) วัดอมรินทรารามวรวิหาร
วัดบางว้ าใหญ่
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกน้ อย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้ อย
47N X 660317 Y1521652
เป็ นวัดโบราณตั้งแต่ครั้งกรุ งศรี อยุธยา เดิมชื่ อวัดบางว้ าน้ อย กรมพระราชวังบวร
สถานพิมขุ ทรงปฏิสงั ขรณ์ใหม่ทั้งอาราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ได้ พ ระราชทานนามใหม่ ว่ า วัด อมริ น ทราราม 73 ในรั ช กาลและ 3 ทรง
ปฏิสงั ขรณ์74 ในคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกระเบิดทําลายเป็ นส่วนใหญ่ เหลือวิหาร
หลวงพ่อโบสถ์น้อยและอื่นๆ ตําหนักเขียว กล่าวกันว่าเป็ นตําหนักของสมเด็จพระเจ้ า
บรมวงศ์เธอเจ้ าฟ้า กรมพระยาเทพสุภาวดี โปรดให้ รือ้ มาสร้างพระราชทานป็ นกุฎี
สงฆ์ ปั จจุบนั อยูใ่ นคณะ 1
ข้ อสังเกต
ขนาดของที่ดินวัดมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเวนคืนที่ดินในสมัยสร้ างสถานีรถไฟ
ธนบุรีในรัชกาลที่ 5
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถมีมาแต่ในสมัยอยุธยา แต่ปฏิสงั ขรณ์เพิ่มเติมหลายสมัย
-พระปรางค์ แบบต้ นรัตนโกสินทร์ อาจสร้ างทับบนพระปรางค์เดิม
-หอไตร เดิมเป็ นตําหนักและหอนัง่ ของสมเด็จเจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศกึ
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

วัดอมรินทราราม
จากภาพถ่ายทางอากาศ

73
74

วัดอมรินทราราม
ปั จจุบนั

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 1, 327.
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 169.

196
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.46) วัดสุวรรณารารามราชวรวิหาร
วัดทอง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกน้ อย แขวงศิริราช เขตบางกอกน้ อย
47N X 659702 Y1522058
เป็ นวัดโบราณตั้งแต่ครั้งกรุงศรี อยุธยา เดิมชื่อวัดทอง ในรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนาใหม่ทวั่ ทั้งพระอาราม พระราชทาน
นามว่าวัดสุวรรณาราม กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงสร้ างเครื่ องป่ าช้ า
ได้ แก่ เมรุ และสามสร้ าง หอสวด หอทิ ้งทาน โรงโขน โรงหุ่น ระทาและพลับพลาโรง
ครัว ทําถวายเป็ นของพระบรมมหาราชวัง75 ในรัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสงั ขรณ์เพิ่มเติม76
เดิมมีพระเมรุ หลวงซึ่งใช้ พระราชทานเพลิงศพเจ้ านายละขุนนางผู้ใหญ่นอกกําแพง
เมือง เมรุหลวงนี ้ใช้ จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4
ข้ อสังเกต
วัดถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ในรัชกาลที่ 3 มีการจัดวางแผนผังแบบรัชกาลที่ 3 หากอาคาร
ยังคงหันหน้ าสูค่ ลอง
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถแบบรัชกาลที่ 3 ขนานกับพระวิหาร ปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 3 ภายในมี
ภาพจิ ต รกรรมฝาผนัง ที่ ค รู ท องอยู่แ ละคงแป๊ ะมาประชัน ฝี มื อ กัน ภายในมี ภ าพ
จิตรกรรมฝาผนัง
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระวิหาร

75
76

จิตรกรรมฝาผนังภายใน

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 1, 304-305.
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 169.

197
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.47) วัดศรี สุดารามวรวิหาร
วัดชีปะขาว
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกน้ อย แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้ อย
47N X 659254 Y1522485
เป็ นวัดโบราณตังแต่
้ ครั้งกรุ งศรี อยุธยา เดิมชื่อวัดชีปะขาว สมเด็จเจ้ าฟ้ากรมสมเด็จ
พระศรี สดุ ารักษ์ พระพี่นางในรัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสงั ขรณ์ เชื่อกันว่าสุนทรภู่เคยเรี ยน
อยู่ที่นี ้ ในรัชกาลที่ 4 นํ ้าเซาะตลิ่งพังไปจนถึงหน้ าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โปรดให้ เจ้ าพระยามุขมนตรี สร้ างพระอุโบสถขึ ้นใหม่เลื่อนไปให้
พ้ นตลิง่ และสิง่ ก่อสร้ างอื่นๆ แล้ วพระราชทานนามว่า วัดศรี สดุ าราม77
ข้ อสังเกต
เชื่อกันว่าเป็ นวัดที่มีความเกี่ยวข้ องกับสุนทรภู่
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถรูปแบบในรัชกาลที่1 หันหน้ าสูค่ ลอง มีพระปรางค์ตั้งอยูท่ ี่มมุ กําแพงแก้ ว
คู่หน้ า ส่วนด้ านหลังเป็ นเจดีย์กลมเรี ยงเป็ นแถวจํ านวน 4 องค์และเจดีย์ย่อมุม 4
องค์
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระวิหาร

77

396.

พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 4 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ ฯ (ขํา บุนนาค),

198
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.48) วัดนายโรง
วัดนอก
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกน้ อย แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย
47N X 659118 Y15223290
เป็ นวัดโบราณตั้งแต่ครั้งกรุ งศรี อยุธยา กล่าวกันว่าผู้สร้ างคือชื่อเจ้ ากลับเป็ นเจ้ านาย
และนายโรงละคร มี ชื่อเสียงมาก ได้ เงินก็ นํามาสร้ างวัดจึงเรี ยกชื่ อว่าวัดนายโรง
ได้ รับการปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 3 และ 4 78
ข้ อสังเกต
อาคารมีรูปทรงลักษณะคล้ ายกับพระวิหารน้ อย วัดหน้ าพระเมรุ ทั้งพระวิหารและ
อุโบสถ
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถขนาด 5 ห้ อง และพระวิหารขนาด 3 ห้ อง ผนังอุด หันหน้ าไปทางทิศ
ตะวันออก มีลกั ษณะรู ปแบบอยุธยา น่าแปลกที่หนั หลังให้ คลองบางกอกน้ อยและ
หันหน้ าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็ นคติรุ่ นหลัง เป็ นไปได้ ว่าอาจเป็ นอาคารที่สร้ าง
เลียนแบบสมัยอยุธยาก็เป็ นได้ ระดับพื ้นใช้ งานเดิมของพระโบสถพระวิหารอยู่ตํ่า
กว่าพื ้นปั จจุบนั ประมาณ 80 เซนติเมตร
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระวิหารและพระอุโบสถ

78

กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษ์ กรุ งรั ตนโกสินทร์ , 401.

199
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.49) วัดภาวนาภิรตาราม
วัดใหม่วินยั ชํานาญ
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกน้ อย แขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย
47N X 658859 Y1523449
เป็ นวัดโบราณตั้งแต่ครั้งกรุงศรี อยุธยา ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ างอย่างแน่ชดั
ภายในวัดล้ วนถูกปฏิสงั ขรณ์สมัยต้ นรัตนโกสินทร์ คาดว่าเพียงน่าจะเป็ นวัดที่มีมาแต่
สมัยอยุธยา
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถขนาด 6 ห้ อง เป็ นแบบรัชกาลที่ 1 แบบเดียวกับวัดสุวรรณคีรี ซึง่ เป็ นวัด
ที่อยูเ่ ยี ้ยงตรงข้ ามฝั่ งคลอง
-มุมของพระอุโบสถทั้งสี่ด้านมีพระปรางค์ตั้งอยู่ทั้งสี่ทิศ พระปรางค์ดงั กล่าวมีระดับ
ตํ่ากว่าพระอุโบสถมาก น่าเชื่อว่าพระอุโบสถนี ้สร้ างทับพระอุโบสถอยุธยาเดิม
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถปฏิสงั ขรณ์ใหม่
ในต้ นรัตนโกสินทร์

พระปรางค์อยูต่ ํ่ากว่าระดับ
ของพระอุโบสถปั จจุบนั

200
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้

(3.50) วัดสุวรรณคีรี
วัดขี ้เหล็ก/วัดดงเหล็ก
ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้ อย ทางแยกออกคลองชักพระ แขวงอรุ ณอมริ นทร์ เขต
บางกอกน้ อย
พิกัด
47N X 658770 Y1523967
ประวัติ
เป็ นวัดโบราณตั้งแต่ครั้งกรุงศรี อยุธยา กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 1
ทรงบูรณปฏิสงั ขรณ์และทรงเปลี่ยนพระนามว่าวัดสุวรรณคีรี
ข้ อสังเกต
ภายในวัดมีชมุ ชนริ มนํ ้าโดยรอบ ชุมชนบางส่วนลุกลํ ้าเข้ ามาในส่วนพื ้นที่วดั
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถแบบรัชกาลที่ 1
-หอพระไตรปิ ฎกไม้ ที่ยงั คงเหลืออยูส่ นั นิษฐานว่าเป็ นฝี มือช่างในรัชกาลที่ 3 หรื อ 4
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

ปากทางแยกเข้ าสูค่ ลองชักพระหน้ าวัด

201
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้

(3.51) วัดไก่ เตีย้
ตั้งอยู่ริมคลองลัดบางกรวย ปากคลองวัดไก่เตี ้ย แขวงอรุ ณอมริ นทร์ เขตบางกอก
น้ อย
พิกัด
47N X 658398 Y1524516
ประวัติ
เป็ นวัดที่มีมาแล้ วแต่อยุธยา ตามประวัติกล่าวว่าคราวขุดคลองลัดบางกรวยในสมัย
พระเจ้ าจักรพรรดิ์ (พ.ศ.2091-2111) วัดไก่เตี ้ยมีมาอยูก่ ่อนแล้ ว
ข้ อสังเกต
จากการสํารวจพบว่าวัดตั้งอยู่ริมคลองลัด อาจเป็ นวัดที่ตั้งภายหลังขุดคลองลัดบาง
กรวย และมีคลองวัดไก่เตี ้ยขุดขึ ้น เชื่อมกับคลองบางกอกน้ อย พระอุโบสถตั้งขนาน
กับพระวิหาร หันหน้ าสู่คลอง พระอุโบสถเป็ นแบบของใหม่ วัดนี ้น่าจะมีความเก่าแก่
และสําคัญ ถาวรวัตถุล้วนถูกปฎิสงั ขรณ์ในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ และรัชกาลที่ 4
หลักฐานสําคัญ -พระวิหารรู ปทรงอยุธยา อาจเป็ นพระอุโบสถเดิม มีมขุ ยื่นออกทั้งด้ านหน้ าและหลัง
น่าเสียดายว่าปั จจุบันถูกทิง้ ให้ รกร้ างไม่ใช้ ประโยชน์ และถูกปิ ดกั้นด้ วยสิ่งของรก
และไม่สามรถเดินเข้ าไปสํารวจได้
-หอพระไตรปิ ฎกไม้ รูปทรงแบบต้ นรัตนโกสินทร์ ปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 4
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระวิหาร

หอพระไตรปิ ฎกและสภาพแวดล้ อมโดยรอบ

202
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.52) วัดน้ อยใน
วัดน้ อย
ตั้งอยูร่ ิ มคลองลัดบางกรวย แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน
47N X 658538 Y1525127
เป็ นวัดที่มีมาแล้ วแต่อยุธยา ไม่ปรากฎหลักฐานการสร้ างชัดเจน
จากการสํารวจพบว่าวัดตั้งอยู่ริมคลองลัดบางกรวย อาจเป็ นวัดที่ตั้งภายหลังขุด
คลองลัดบางกรวย
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถถูกปฎิสงั ขรณ์ใหม่ในปี พ.ศ.2489 ภายในประดิษฐานพระประธานและ
พระพุทธรูปในสมัยอยุธยา79
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถถูกปฎิสงั ขรณ์ใหม่

79

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 263.

203
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.53) วัดช่ างเหล็ก
ตั้งอยูร่ ิ มคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตบางกอกน้ อย
47N X 657111 Y1523232
เป็ นวัดที่มีมาแล้ วแต่อยุธยา ไม่ปรากฎหลักฐานการสร้ างชัดเจน
เป็ นวัดขนาดเล็ก ถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ คาดว่ามีมาแต่สมัยอยุธยา ในแผนที่มณฑล
กรุงเทพปี 2444 มีวดั ช่างเหล็กแล้ ว
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถ แบบรัชกาลที่ 1 ขนาด 7 ห้ อง หันหน้ าออกสูล่ ําคลอง
-พระวิหารประดิษฐนหลวงพ่อดํา น่าจะเป็ นพระพุทธรู ปหินทรายสมัยอยุธยาแต่ลง
รักปิ ดทองแล้ ว
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถและเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สิบสองประจํามุม

204
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.54) วัดตลิ่งชัน
ตั้งอยูร่ ิ มคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตบางกอกน้ อย
47N X 656217 Y1523707
เป็ นวัดที่มีมาแล้ วแต่อยุธยา ไม่ปรากฎหลักฐานการสร้ างชัดเจน
-ไม่ปรากฏประวัติวดั ที่แน่นอน ทราบเพียงเป็ นวัดโบราณ80 ถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ทั้งวัด
สันนิษฐานว่าเป็ นวัดที่มีมาแต่สมัยอยุธยา
- ลานหน้ าวัดริ มคลองชักพระกว้ างและห่างจากพระอุโบสถมาก พื ้นที่บริ เวณอาจ
เป็ นแผ่นดินที่งอกขึ ้นใหม่เมื่อมีการขุดคลองลัดบางกอก
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถรูปทรงแบบต้ นรัตนโกสินทร์ หันหน้ าสูค่ ลอง ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียน
ใหม่เป็ นรูปอดีตพุทธ อาจจะเขียนตามแบบของเดิม
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

ภาพจิตรกรรมเรื่ องอดีตพุทธภายในพระอุโบสถ

ลานหน้ าพระอุโบสถที่ติดกับคลอง

80

น ณ ปากนํ ้าสันนิษฐานว่อาจเป็ นวัดในสมัยอยุธยาตอนต้ น ดู เรื่ องเดียวกัน, 83
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.55) วัดป่ าเชิงเลิน
วัดเชิงเลน
ตั้งอยูร่ ิ มคลองชักพระ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้ อย
47N X 657134 Y1522848
สันนิษฐานว่าเป็ นวัดที่มีมาแต่ครั้งกรุ งศรี อยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม
ครั้งพระราชวังบวรสถานพิมขุ ทรงผนวช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ทรง
มีพระราชวิจารณ์ ว่า อธิ การวัดเชิงเลนเป็ น 1 ในพระสงฆ์ ที่เข้ าร่ วมขบวนสมโภช81
ต่อมาเป็ นวัดร้ าง และได้ พบวัดนี โ้ ดยบังเอิญในเดือนมี นาคม พ.ศ.2532 เป็ นซาก
ปรักหักพังของพระอุโบสถ ส่วนอื่นๆ ของวัดอยูจ่ มนํ ้าอยูใ่ นคลอง
ข้ อสังเกต
ปั จจุบนั เข้ าถึงยากต้ องเข้ าสวนรกร้ างและเดินเท้ าตามทางเดินไม้ ริมคลอง หรื อต้ อง
นัง่ เรื อล่องตามคลองชักพระ วัดในปั จจุบนั สร้ างใหม่เป็ นอาคารไม้ บริ เวณที่เคยเป็ น
วัดเดิมจมนํ ้าอยู่
หลักฐานสําคัญ ซากอาคารรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าคาดว่าเป็ นพระวิหาร พระอุโบสถ ภายในมีพระปาง
มารวิชยั และพระเจดีย์จะเห็นเฉพาะช่วงเวลานํ ้าลด ในช่วงนํ ้าหลาก82
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

สภาพของซากโบราณสถานร้ าง
ที่มา : ประวัติวัดป่ าเชิงเลน, เข้ าถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.watpachoenglane.com/node/2

81

กรมหลวงนริ นทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ.2310-2381) และ
พระราชวิจารณ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั , 276-281.
82
ประวัตวิ ัดป่ าเชิงเลน, เข้ าถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.watpachoenglane.com/node/2
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.56) วัดหงส์ รัตนารามราชวรวิหาร
วัดเจ๊ สวั หง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
47N X 660910 Y1519334
เป็ นวัดโบราณมี มาแต่ส มัยอยุธ ยา เดิมเรี ยกว่าวัดเจ๊ สัว หง (บางว่าเจ้ า ขรั วหงส์ )
สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีทรงสถาปนาพระอุโบสถ ศาลาการเปรี ยญ เสนาสนะ กุฎี
สงฆ์83 ในรัชกาลที่ 1 กรมสมเด็จพระศรี สรุ ิ เยนทรามาตย์ทรงสถาปนาใหม่ ต่อมาใน
รัชกาลที่ 3 โปรดให้ สมเด็จพระยาน้ องยาเธอ เจ้ าฟ้ากรมขุนอิศเรศรั งสรรค์เป็ นแม่
กองบูรณะเพิ่มเติม84
ข้ อสังเกต
แต่เดิมเคยมีพระวิหารร้ าง ขวางด้ านหลังพระอุโบสถ ภายในประดิษฐานพระปรธาน
ปูนปั้น เมื่อกะเทาะเนื ้อปูนออกเป็ นพระสมัยสุโขทัย85 ที่มีเนื ้อทองคํามากกว่าปกติ86
พระวิหารนี ้ถูกรื อ้ แล้ ว
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถเดิมปฎิสงั ขรณ์ต้นรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

วัดหงส์รัตนารามในปั จจุบนั

83

พระราชพงศาวดารกรุ งธนบุรี แผ่ นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (พระเจ้ าตากสิน จุลศักราช
1128-1144 ฉบับกรมหลวงมหิศวรินทร์ 2472, (พระนคร: โรงพิมพ์กรมตํารากระทรวงธรรมการ, 2472), 166.
84
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 168.
85
นายเอ บี กิริสโวลด์ เคยศึกษาและกล่าวว่าพระพุทธรู ปองค์นี ้เป็ นแบบสุโขทัยแบบหลังคลาสสิคอย่าง
แท้ จริ ง ดู เอ. บี. กริ ลโวลด์ , คําบรรยายสัมมนาโบราณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ.2503, แปลโดย หม่อมเจ้ า สุภัทรดิศ
ดิศกุล, (พระนคร: กรมศิลปากร, 2507, 92.
86
น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 144.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.57) วัดสังข์ กระจายวรวิหาร
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกใหญ่ แขวงบางยี่เรื อ เขตธนบุรี
47N X 660404 Y1517608
เป็ นวัดโบราณตั้งแต่ครั้งกรุ งศรี อยุธยา และสถาปนาใหม่โดย คุณแว่น พระสนมเอก
ของรัชกาลที่1 ได้ บรู ณะพระอาราม และได้ รับการสถาปนาใหม่ในรัชกาลที่ 387 เมื่อ
คราวสร้ างพระอุโบสถได้ ขดุ พบพระกัจจายน์สําริ ดหน้ าตักกว้ าง 10 นิ ้ว และสังข์ตวั
หนึ่ง จึงได้ พระราชทานนามว่า “วัดสังข์กระจาย” นอกจากนั้นชื่อวัดสังข์กระจายยัง
ปรากฏในนิราศนริ นทร์ นิราศเมืองเพชรในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ ด้วย
ข้ อสังเกต
มีพืน้ ที่ว่างบริ เวณด้ านหน้ าพระอุโบสถ ปั จจุบันเป็ นลานกว้ าง เหมาะสําหรั บการ
ตรวจสอบใต้ ดนิ
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถรู ปทรงอยุธยา เดิมปฎิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 1 ภายในมีภาพจิตรกรรมฝา
ผนังฝี มิต้นรัตนโกสินทร์
-หอระฆัง สมัยรัชกาลที่ 3
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

พระอุโบสถก่อนการบูรณะ เป็นรูปทรงแบบอยุธยา
ที่มา : วัดสังข์ กระจาย, เข้ าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2555, เข้ าถึง
ได้ จาก http://www.watsangkrajai.com/Structure01.html

87

เรื่ องเดียวกัน.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม

(3.58) วัดอินทารามวรวิหาร
วัดบางยี่เรื อ/วัดบางยี่เรื อใต้ /วัดบางยี่เรื อนอก/วัดสวนพลู (ในสมัยธนบุรีที่ดินบริ เวณนี ้
มีคนทําเป็ นนา เมื่อเลิกจากนากลายเป็ นสวน และก็มีการทําสวนพลูขึ ้น)
ที่ตงั ้
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกใหญ่ฝั่งเหนือ แขวงท่าพระเขตบางกอกใหญ่
พิกัด
47N X 660404 Y1517608
ประวัติ
เป็ นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา สมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีทรงปฏิสงั ขรณ์ใหม่ทั้งพระ
อาราม 88 พระองค์ ไ ด้ เสด็ จ มาทรงศี ล บํ า เพ็ ญ ภาวนาที่ วั ด นี ้ เมื่ อ สวรรคตได้
ประดิษ ฐานพระบรมศพ ถวายพระเพลิง และบรรจุพ ระบรมอัฐิ ที่ วัด นี ด้ ้ ว ย กรม
พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ เสด็จมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระองค์89 วัด
นีย้ ังเป็ นที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงของเจ้ าเสงและเจ้ านราสุริวงษ์ เจ้ าเมื อง
นครศรี ธรรมราช ในสมัยธนบุรี90 ต่อมาในรัชกาลที่ 3 พระยาศรี สหเทพ (เพ็ง) ปลัด
บาญชี กรมมหาดไทยได้ บรู ณะ และได้ รับพระราชทานนามว่าวัดอินทาราม91
ข้ อสังเกต
วัดนี ้มีสําคัญมากในสมัยธนบุรี มีความเกี่ยวข้ องกับสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี ปั จจุบนั
เป็ นวัดขนาดใหญ่ มีสงิ่ ก่อสร้ างได้ รับการสร้ างและปฏิสงั ขรณ์ในต้ นรัตนโกสินทร์
หลักฐานสําคัญ -พระวิหารเดิมเป็ นพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรู ปสมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรี มี
พระเจดีย์ยอ่ ยมุมไม้ 12 ด้ านหน้ าา มีพระวิหารเล็กตั้งขนานพระวิหารประธาน
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ
88

พระราชพงศาวดารกรุ งธนบุรี แผ่ นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (พระเจ้ าตากสิน จุลศักราช
1128-1144 ฉบับกรมหลวงมหิศวรินทร์ 2472, 165-166.
89
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 1, 89.
90
กรมหลวงนริ นทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ.2310-2381) และ
พระราชวิจารณ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั , 108-112.
91
เจ้ าพระยาทิพากวงศ์, พระราชงพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 172.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.59) วัดจันทารามวรวิหาร
วัดบางยี่เรื อกลาง/วัดกลางตลาดพลู
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกใหญ่ฝั่งเหนือ แขวงท่าพระเขตบางกอกใหญ่
47N X 660140 Y1517539
เป็ นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมามีสภาพทรุดโทรมมาก ในรัชกาลที่ 3 พระยา
สุรเสนา (ขุนเณร) บูรณะ และได้ รับพระราชทานนามใหม่วา่ วัดจันทาราม92
ข้ อสังเกต
-สมัยโบราณ วัดนี ้อยู่ที่บางยี่เรื อ ซึ่งมีอยู่ 3 วัด คือ วัดบางยี่เรื อนอก (วัดอินทาราม)
วัดบางยี่เรื อใน (วัดราชคฤห์) ส่วนวัดนี ้อยูต่ รงกลาง เรี ยกวัดบางยี่เรื อกลาง
-ที่จริ งแล้ ววัดนี ้มีเขตถึงวัดราชคฤห์ ด้ านทิศตะวันออกสุดเขตที่คลองบางยี่เรื อ (คลอง
สําเหร่) แต่ถกู ตัดทางรถไฟสายแม่กลองเข้ ามาทําให้ ที่ดนิ ดูเหมือนไม่เป็ นผืนเดียวกัน
-พื ้นที่ระหว่างพระอุโบสถถึงคลองเป็ นพื ้นที่กลาง บริ เวณดังกล่าวอาจเป็ นพื ้นที่งอก
เพิ่มขึ ้นในภายหลัง
หลักฐานสําคัญ -แต่เดิมพระอุโบสถเดิมทรุ ดโทรมมาก พระวิสทุ ธิ วราภรณ์ เจ้ าอาวาสได้ เริ่ มบูรณะ
แล้ วเสร็ จในปี พ.ศ.2520 เป็ นแบบศิลปะจีน ตัวอาคารหันหน้ าสูค่ ลอง
-พระวิหารตั้งขวางอยูด่ ้ านหลังพระอุโบสถ
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

92

เรื่ องเดียวกัน.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้

(3.60) วัดปากนํา้ ภาษีเจริญ
ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ ปากคลองภาษี เจริ ญและคลองด่าน แขวงปากคลอง
ภาษี เจริ ญ เขตภาษี เจริ ญ
พิกัด
47N X 659029 Y1517435
ประวัติ
เป็ นวัดโบราณมาแต่ก รุ งศรี อ ยุธ ยา มี ม าในสมัย พระนารายณ์ เ ป็ นอย่า งน้ อ ย ใน
ตํานานวัตถุสถานต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าอยู่หวั ทรงสถาปนา93ระบุว่า
เป็ นพระอารามหลวงครั้งกรุ งศรี อยุธยา เป็ นวัดประจํ าหัวเมื องหน้ าด่านทางทะเล
และเป็ น 1 ใน 20 พระอารามหลวงในรั ช กาลที่ 1 94 วัด นี ถ้ ูก โอบล้ อ มด้ ว ยคลอง
บางกอกใหญ่ คลองด่าน และยังมีคลองโบราณสายเล็กๆ สั้นๆ ทางด้ านทิศใต้ และ
ตะวันตกขุดไว้ แต่สมัยอยุธยากั้นเป็ นขอบเขตวัด ต่อมาในรัชกาลที่ 4 มีการขุดคลอง
ภาษี เจริ ญ วัดจึงถูกโอบล้ อมคล้ ายเป็ นเกาะ ในแผนที่กรุ งเทพฯโบราณบางฉบับเช่น
แผนที่ปีพ.ศ.2453 เรี ยกวัดนี ้ว่าวัดสมุทธาราม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราชได้ เสด็จพระราชดําเนินทางชลมารถถวายผ้ าพระกฐิ นหลวงอยุ่เสมอ ใน
รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าอยูห่ วั ได้ บรู ณะและให้ คงรูปแบบเดิมเอาไว้
ข้ อสังเกต
วัดนี ้อาจะมีมาก่อนสมัยพระนารายณ์ แต่ยงั ไม่พบหลักฐานใดระบุแน่ชดั
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถ พระประธาน พระเจดีย์ ถูกปฎิสงั ขรณ์ ใหม่ไม่เหลือเค้ าอยุธยา หากยัง
พบหอพระไตรปิ ฎกฝี มือช่างในสมัยพระนารายณ์95 ทางวัดได้ บรู ณะปี พ.ศ.2529
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

สภาพทางภูมิศาสตร์ วดั ปากนํ ้าภาษี เจริ ญ
ที่มา : วัดปากนํา้ , เข้ าถึงเมื่อ 3 มิถนุ ายน 2555, เข้ าถึงจากwww.watpaknam.org
93

ราชบัณฑิตยสภา, ตํานานเรื่ องวัตถุสถานต่ างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรง
สถาปนา (พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2472), 32.
94
จดหมายเหตุสมัยกรุ งธนบุรี จศ.1142 เล่ มที่ 10, สมุดไทยดํา
95
น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 285.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.61) วัดนวลนรดิศ
วัดมะกอกใน
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกใหญ่ แขวงปากคลองภาษี เจริ ญ เขตภาษี เจริ ญ
47N X 658751 Y1517648
วัดนีอ้ ยู่ตรงข้ ามฟากนํา้ กับวัดปากนํา้ เดิมชื่ อมะกอกใน คู่กับวัดมะกอกนอก (วัด
อรุณราชวราราม) เป็ นวัดโบราณครั้งกรุงศรี อยุธยา ในสมัยธนบุรีวดั อยู่ในสภาพทรุด
โทรมเกือบเป็ นวัดร้าง ในรัชกาลที่ 2-3 ท่านผู้หญิงนวล ภริ ยาเจ้ าพระยาอรรคมหา
เสนา (บุนนาค) ได้ ทําการบูรณปฎิ สังขรณ์ ต่อมาเมื่ อท่านผู้หญิ งนวลถึงแก่กรรม
สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิส บุนนาค) ซึง่ เป็ นบุตรของท่าน ขณะดํารง
ตําแหน่งเป็ นเจ้ าพระยาพระคลังได้ ร่วมกันปฏิสงั ขรณ์ และในปี พ.ศ.2369 สมเด็จ
พระบรมมหาประยูรวงษ์ (ดิศ บุนนาค) ได้ มาบูรณปฎิสังขรณ์ แล้ วถวายเป็ นพระ
อารามหลวง พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดนวลนรดิศ 96 ต่อมาได้ มีการปฎิสงั ขรณ์
อีกหลายครั้งโดยขุนนางตระกูลบุนนาค
ข้ อสังเกต
น่าจะเป็ นวัดที่สําคัญมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เนื่องจากอยูใ่ กล้ คลองด่านและวัดปากนํ ้า
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถ ขนาด 5 ห้ อง หันหน้ าสูค่ ลอง ตั้งอยูในแนวเดียวกันกับพระเจดีย์ย่อมุม
ไม้ สบิ หกและพระวิหารที่ถกู ปฏิสงั ขรณ์ใหม่
-น ณ ปากนํ ้าเคยมาสํารวจก่อนพ.ศ.2513 พบพระพุทธรูปที่ทําจากหินทรายแดงเป็ น
จํานวนมาก97
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ
96
97

พระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ หก

เจ้ าพระยาทิพากวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 171.
น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 286.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ

อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.62) วัดทองศาลางาม
วัดทอง/วัดทองล่าง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกใหญ่ แขวงปากคลองภาษี เจริ ญ เขตภาษี เจริ ญ
47N X 658215 Y1518224
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ างแน่ชดั ว่ากันว่าเป็ นวัดโบราณในสมัยอยุธยา
พระอุโบสถใหม่ตั้งอยูข่ ้ างพระอุโบสถเดิม (พระวิหารในปั จจุบนั )
-พระวิ ห าร (พระอุ โ บสถเดิ ม ) ถู ก ปฏิ สั ง ขรณ์ ใ หม่ หั น หน้ าสู่ ค ลอง แต่ เ ดิ ม
ก่อนปฎิสังขรณ์ ผนังด้ านนอกของพระอุโบสถเขียนภาพพระยืนขนาดใหญ่ มี พระ
วิหารตั้งขนานกัน อาคารแบบนี ้เข้ าใจว่าสร้ างตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ลงมา ใบเสมา
และซุ้มใบเสมาตอนที่ น ณ ปากนํ ้ามาสํารวจเป็ นแบบอยุธยาตอนปลาย98
อยุธยา

พระวิหาร

98

เรื่ องเดียวกัน, 113.

213
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.63) วัดกําแพง
วัดกําแพงบางจาก
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกใหญ่ ปากคลองบางจาก แขวงวัดคูหาสวรรค์ เขตภาษี เจริ ญ
47N X 658201 Y1518345
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ างแน่ชดั ว่ากันว่าเป็ นวัดโบราณในสมัยอยุธยา
-วัด นี น้ ่ า มี ค วามสํ า คัญ มากในอดี ต เนื่ อ งจากตั้ง อยู่ป ากคลองบางจากและวัด คู
หาวรรค์ซงึ่ เป็ นบริ เวณที่มีหลักฐานว่ามีความสําคัญในสมัยอยุธยาก่อนขุดคลองลัด
-พบพระเจดีย์ย่อมุมไม้ สิบสองร้ างอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงบริ เวณปากคลองบางจาก
นํ ้าท่วมถึง มีรูปแบบเดียวกันกับพระเจดีย์ที่วดั นี ้
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถ รู ปทรงอยุธยา ได้ รับการปฎิสงั ขรณ์ในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ ภายในมี
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัชกาลที่ 3 พระประธานเป็ นแบบอยุธยา ด้ านหลังพระ
อุโบสถมีพระเจดีย์ย่อมุมและพระปรางค์ พระวิหารสองหลังตั้งขนาบข้ างพระอุโบสถ
รูปทรงแบบอยุธยา น่าจะสร้ างเลียนแบบขึ ้นในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์
-กําแพงแก้ วล้ อมรอบอาคารทั้งสาม ยังปรากฏซุ้มประตูยอดปรางค์อยู่ 2 ด้ าน
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

สภาพทัว่ ไป

ซุ้มประตูยอดปรางค์

พระเจดีย์ยอ่ มมุมไม้ สบิ สองที่พบ
อยูป่ ากคลลองบางจาก

214
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.64) วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
วัดอากรฟั ก
อยูร่ ิ มคลองบางยี่ขนั แขสงบางยี่ขนั เขตบางพลัด
47N X 661388 Y1522662
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ างแน่ชดั ว่ากันว่าเป็ นวัดโบราณในสมัยอยุธยา นายอากรฟั ก
ข้ าราชการวังหน้ าในสมัยรัชกาลที่ 3 มาบูรณปฎิสงั ขรณ์99
ข้ อสังเกต
อาคารหลักหันหน้ าสูแ่ ม่นํ ้าเจ้ าพระยา แต่ตั้งขนานกับคลองบางยี่ขนั
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถทรวดทรงแบบอยุธยา ขนาด 3 ห้ อง มีฐานแอ่นโค้ งสําเภา ล้ อมรอบด้ วย
กําแพงแก้ ว ปฎิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 3
-พระเจดีย์ย่อ มุมตั้งคู่กันอยู่ที่มุมกํ าแพงแก้ วด้ านหน้ า พระเจดีย์กลมตั้งอยู่กลาง
ระหว่างเจดีย์ยอ่ มุม
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระเจเดีย์ทรงปรางค์และทรงระฆัง
อยูด่ ้ านหน้ าพระอุโบสถ

99

เรื่ องเดียวกัน , 213.

อาคารแอ่ น ท้ อ งโค้ ง สํ า เภา พื น้ ภายใน
พระอุโ บสถถูก ถม ตัว อาคารมี ร่ อ งรอย
ปฎิ สัง ขรณ์ ใ นรั ช กาลที่ 3 เช่ น การใช้
กระเบื ้องปรุ คลือบสีเขียวประทับที่พนัก
บันได
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.65) วัดดาวดึงษาราม
วัดขรัวอิน
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางยี่ขนั แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลัด
47N X 661250 Y1522559
ไม่ปรากฏประวัติการสร้ างแน่ชดั ทราบเพียงเป็ นวัดโบราณในสมัยอยุธยา เจ้ าจอม
แว่น พระสนมในรั ชกาลที่ 1 บูรณปฏิ สังขรณ์ 100 และนิ มนต์ พระอาจารย์ อิ น พระ
ผู้เชี่ยวชาญทางวิปัสสนามาครองวัด ชาวบ้ านจึงเรี ยกว่าวัดขรัวอิน101 ในรัชกาลที่ 2
พระราชทานนามว่า วัดดาวดึงษาสวรรค์ ในรัชกาลที่ 3 พระยามหาเทพ (ปาน) ได้
บูรณปฏิสังขรณ์ ใหม่ทั้งพระอาราม102 และได้ รับพระราชทานนามใหม่ว่า วัดดาว
ดึงษาราม
ข้ อสังเกต
เจ้ มจอมแว่นเป็ นชาวลาวเวียงจันทร์ และได้ บรู ณปฎิสงั ขรณ์วดั นี ้ซึง่ เป็ นอยู่ในบริ เวณ
ชุมชนลาวอยู่
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถรู ปแบบแบบรั ชกาลที่ 1 ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังในรั ชกาลที่ 1
บางภาพเป็ นรูปมโหสถชาดกฝี มือจิตรกรคงแป๊ ะในรัชกาลที่ 3
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

สภาพโดยรอบพระอุโบสถ

พระอุโบสถก่อนได้ รับการปฎิสงั ขรณ์
ที่ ม า : วั ด ดาวดึ ง ษาราม, เข้ า ถึ ง เมื่ อ 3
มิถนุ ายน 2555, เข้ าถึงจาก http://www.
oknation.net/blog/surasakc/2010/06/11/en
try-1

100

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 172.
101
กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษ์ กรุ งรั ตนโกสินทร์ , 395-396.
102
เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 172.

216
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.66) วัดภาณุรักษี
วัดใน
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางพลู แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
47N X 661020 Y1524853
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ างแน่ชดั ทราบเพียงเป็ นวัดโบราณในสมัยอยุธยา
พระอุโบสถเก่ าหันหน้ าสู่คลอง ในขณะที่สิ่งก่ อสร้ างใหม่อื่นๆ หันหน้ าไปทางทิศ
ตะวันออกสูแ่ ม่นํ ้าเจ้ าพระยา
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถเป็ นแบบอยุธยา ขนาด 3 ห้ อง แต่ไม่เจาะช่องหน้ าต่าง ผนังสกัดหลัง
เจาะช่องเป็ นรู ปวงรี ใบเสมาเป็ นแบบอยุธยาสมัยพระเจ้ าบรมโกศ คล้ ายกับวัดสิงห์
คลองสนามชัย103 ปฎิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 4
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

103

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 249.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ

อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.67) วัดปฐมบุตรอิศราราม
วัดยี่สา่ ย
แขวงอรุณอัมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย
47N X 659712 Y1523079
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ างแน่ชดั ทราบเพียงเป็ นวัดโบราณในสมัยอยุธยา
พระวิหารและพระอุโบสถตั้งขนานกันหันหน้ าสูค่ ลอง
-พระอุโบสถถูกปฏิสงั ขรณ์ขึ ้นใหม่ แต่ยงั ปรากฎทรวดทรงแบบโบราณ พระเจดีย์ย่อ
มุมไม้ สบิ หกตั้งอยูด่ ้ านข้ างพระอุโบสถสององค์ มีกําแพงแก้ วล้ อมรอบ
-พระพุทธรูปสมัยอยุธยาทําจากหินทรายแดงและขาวประดิษฐานอยูใ่ นพระอุโบสถ
อยุธยา

พระอุโบสถ

พระพุทธรูปสมัยอยุธยา
ที่มา : เอื ้อเฟื อ้ ภาพโดย รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกลู
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.68) วัดบางพลัด
วัดบางพลัดใน
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางพลัด แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
47N X 663631 Y1526307
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ างแน่ชดั ทราบเพียงเป็ นวัดโบราณในสมัยอยุธยา
พระอุโบสถและพระอุโบสถตั้งหันหน้ าสู่คลองบางพลัด วัดนี ้จัดเป็ นวัดที่อยู่ปลายสุด
ของคลองบางพลัด
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถและพระวิหารตั้งขนานกัน ผนังตัน ใบเสมาเป็ นแบบอยุธยาตอนปลาย
หรื อเป็ นแบบสมัยพระเจ้ าทรงธรรมก็เป็ นได้ 104 ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปแบบ
อยุธยาหลายองค์ ภายในวัดยังพบพระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สองร้ างยอดหักอยู่
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถมีฐานแอ่นท้ องสําเภาเรื อ

ใบเสมา

104

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 249.

พระวิหารน้ อย
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.69) วัดเครือวัลย์ วรวิหาร
ตั้งอยูร่ ิ มคลองมอญฝั่ งใต้ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
47N X 660611 Y1520151
ตามประวัติวดั กล่าวว่า เจ้ าจอมเครื อวัลย์ ธิดาในเจ้ าพระยาอภัยภูธร (น้ อย บุณยรัต
พันธุ์) ได้ สร้ างขึ ้นใหม่ การยังไม่แล้ ว ก็ถึงแก่กรรมเสีย พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั โปรดให้ ทําต่อไปแล้ วพระราชทานนามว่า “วัดเครื อวัลย์วรวิหาร”105
ข้ อสังเกต
วัดเครื อวัลย์น่าจะเป็ นวัดโบราณสมัยอยุธยา ด้ วยแผนผังวัดมีพระวิหารและพระ
อุโบสถอยู่เคียงคู่กนั หันหน้ าออกคลองมอญ แทนที่จะหันหน้ าออกแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
เช่นเดียวกับวัดอรุณ แต่เดิมพื ้นที่บริ เวณนี ้หรื อใกล้ เคียงเคยเป็ นกุฎีหลวงมาก่อน
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถหันหน้ าสูค่ ลองมอญเคียงกับพระวิหาร บานประตูและหน้ าต่าง
พระอุโบสถมีลายปูนปั้นแผ่นไม้ ลงรักปิ ดทองประดับกระจกเป็ นรู ปโขดเขา ป่ าและ
สัตว์ตา่ งๆ ในฝี มือช่วงรัชกาลที่ 3 ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเป็ นเรื่ องพระ
เจ้ า 500 ชาติ พระประธานเป็ นพระพุทธรู ปประทับยื นปางห้ า มญาติ มี ลัก ษณะ
เหมือนพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์
อายุสมัย
อยุธยาปลาย
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

105

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 169.

220
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.70) วัดนาคกลางวรวิหาร
วัดกลาง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองมอญฝั่ งใต้ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
47N X 660457 Y1520067
เป็ นวัดโบราณมาแต่ครั้งกรุงศรี อยุธยา เดิมชื่อวัดกลาง ปฏิสงั ขรณ์ใหญ่ในรัชกาลที่
3106
ข้ อสังเกต
พื ้นลานพระอุโบสถเททับขึ ้นมาจากระดับเดิมทับพระเจดีย์
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถปั จจุบนั สร้ างใหม่ ณ ตําแหน่งเดิม โดยยกพื ้นสูงขึ ้น พระอุโบสถล้ อมรอบ
ด้ วยกําแพงแก้ ว มีพระเจดีย์ย่อมุมประจําอยู่แต่ละด้ าน ในขณะที่พื ้นปั จจุบนั ถมทับ
พระเจดีย์ย่อมุมเดิม ถมพระเจดีย์ย่อมุมเหลือส่วนฐานด้ านบนขึน้ มา พระปรางค์
ตั้งอยูท่ างด้ านนอกในสภาพรกร้ าง พระวิหารตั้งขนานกับพระอุโบสถ
อายุสมัย
อยุธยาตอนปลาย
ภาพประกอบ

พระอุโบสถที่สร้ างขึ ้นใหม่ ณ ตําแหน่งเดิม

106

เรื่ องเดียวกัน.

พระเจดีย์ยอ่ มุมอยูด่ ้ านนอกพระอุโบสถ

221
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.71) วัดพระยาทํา
วัดนาค
ตั้งอยูร่ ิ มคลองมอญฝั่ งเหนือ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้ อย
47N X 660350 Y1520337
เป็ นวัดโบราณมาแต่ครั้งกรุงศรี อยุธยา ปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 3107
ข้ อสังเกต
ถาวรวัตถุล้วนถูกปฏิขรณ์ใหม่
หลักฐานสําคัญ น ณ ปากนํา้ กล่าวว่าพระอุโบสถในคราวที่สํารวจทรวดทรงแบบรั ชกาลที่ 1 ธรรม
มาสน์สลักไม้ ที่พบเป็ นฝี มือช่างสมัยอยุธยาตอนปลาย นับเป็ นธรรมาสน์ที่สวยงาม
อีกชิ ้นหนึง่ ที่เป็ นฝี มือช่างอยุธยา108
อายุสมัย
อยุธยาตอนปลาย
ภาพประกอบ

พระอุโบสถที่สร้ างขึ ้นใหม่ ณ ตําแหน่งเดิม

107
108

เรื่ องเดียวกัน.
น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 121.

222
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.72) วัดชิโนรสารามวรวิหาร
ตั้งอยูร่ ิ มคลองมอญฝั่ งเหนือ แขวงบ้ านช่างหล่อ เขตบางกอกน้ อย
47N X 659951 Y1520182
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ครั้งดํารงพระอิสริ ยยศเป็ นกรม
หมื่ น ปรมานุชิ ต ชิ โ นรส ทรงสร้ างขึน้ ในสมัย รั ช กาลที่ 3 109 แต่ยัง สร้ างค้ า งอยู่ ใน
รัชกาลที่ 4 ทรงปฎิสงั ขรณ์ โดยโปรดให้ สร้ างพระเจดีย์อีกสององค์ และเขียนผนังที่ยงั
ค้ างอยู่ให้ สําเร็ จ แล้ วพระราชทานชื่อว่า วัดชิโนรสาราม110 ตามประวัติวดั นี ้ในสมัย
รัชกาลที่ 3 แต่อาจเป็ นวัดโบราณก็เป็ นได้ เช่นเดียวกับวัดบุปผาราม
ข้ อสังเกต
ถาวรวัตถุล้วนถูกปฏิขรณ์ใหม่
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถแบบรัชกาลที่ 3 พระวิหารเล็กสองหลังตั้งด้ านหลังพระอุโบสถ
-พระเจดีย์ยอ่ มุมขนาดใหญ่ ตั้งอยูด่ ้ านหน้ าพระอุโบสถ
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระเจดีย์ยอ่ มุม

109

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 169.
110
เรื่ องเดียวกัน, 170-171., พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 4 ฉบับเจ้ าพระยาทิพา
กรวงศ์ ฯ (ขํา บุนนาค), 395.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.73) วัดครุ ฑ
ตั้งอยูร่ ิ มคลองมอญฝั่ งเหนือ แขวงบ้ านช่างหล่อ เขตบางกอกน้ อย
47N X 659951 Y1520182
เป็ นวัดโบราณมาแต่ครั้งอยุธยา ในรัชกาลที่ 1 สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิง
หนาถ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงร่ วมกับสมเด็จพระวันรัต วัดพระเชตุพน
บูรณะปฏิสงั ขรณ์
ข้ อสังเกต
พื ้นภายในกําแพงแก้ วถูกถมขึ ้นสูงจากเดิม
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถขนาด 5 ห้ อง มีกําแพงแก้ วล้ อมรอบ ใบเสมาคู่ทําจากหินทรายสีแดง
เป็ นใบเสมาตั้งแท่นแบบศิลปะสมัยพระเจ้ าปราสาททอง111
-พระวิหารน้ อยตั้งอยูท่ ี่หวั มุมกําแพงแก้ วทางด้ านหน้ า 2 หลัง ช่องทางเข้ าเป็ นซุ้มโค้ ง
แหลมแบบสมัยพระนารายณ์
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ ฐานแอ่นโค้ งสําเภา

พระวิหารน้ อยตังอยู
้ ม่ มุ ด้ านหน้ าพระอุโบสถในกําแพงแก้ ว
พื ้นภายในกําแพงแก้ วถูกถมขึ ้นสูงจากเดิม

111

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 125.

224
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ
อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.74) วัดปากนํา้ ฝั่ งเหนือ
ตั้งอยูร่ ิ มคลองมอญฝั่ งเหนือ แขวงคลองชักพระ เขตตลิง่ ชัน
47N X 657790 Y1519968
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ าง ทราบเพียงเป็ นวัดโบราณมาแต่ครั้งอยุธยา
ภายในวัดถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ อยูต่ รงข้ ามฝั่ งคลองวัดปากนํ ้าฝั่ งใต้
-พระวิ ห ารตั้ง ขนานกับ คลอง เป็ นอาคาร 4 ห้ อ ง มี กัน สาดยื่ น ด้ า นหน้ า และหลัง
ล้ อมรอบด้ วยกําแพงแก้ ว ถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่
อยุธยา

พระอุโบสถทรงโบราณ ถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่

225
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ

อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.75) วัดปากนํา้ ฝั่ งใต้
ตั้งอยูร่ ิ มคลองมอญฝั่ งใต้ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษี เจริ ญ
47N X 657791 Y1519825
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ าง ทราบเพียงเป็ นวัดโบราณมาแต่ครั้งอยุธยา
ภายในวัดถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ อยูต่ รงข้ ามฝั่ งคลองวัดปากนํ ้าฝั่ งเหนือ
-พระอุโบสถล้ อมรอบด้ วยกํ าแพงแก้ ว เป็ นอาคาร 5 ห้ อง มีกันสาดยื่นยาวทั้งทาง
ด้ านหน้ าและหลัง มีรูปแบบอาคารเหมือนกับพระวิหารวัดปากนํ ้าฝั่ งเหนือ ใบเสมา
เป็ นหินทรายสีแดง
-พระวิหารเล็กตั้งขนานกับพระอุโบสถและลําคลอง เป็ นอาคารผนังอุด คือ ผนัง
ด้ านหลังพระประธานไม่มีช่องเปิ ด ภายในไม่มีเสาร่ วมใน ประดิษฐานพระพุทธรู ป
จํ า นวนมาก และเป็ นพระพุ ท ธรู ป สมั ย อยุ ธ ยาและรั ต นโกสิ น ทร์ ห ลายองค์ มี
พระพุทธรูปทรงเครื่ องด้ วย พระพุทธรูปโบราณถูกเก็บไว้ ในเหล็กดัดด้ านหลังสุดของ
พระวิหาร เพื่อป้อมกันคนขโมย
อยุธยา

พระอุโบสถ

พระวิหารน้ อย

พระพุทธรูปจํานวนมากประดิษฐานในพระวิหารน้ อย

226
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้

(3.76) วัดเกาะ
ตั้งอยู่ริมคลองมอญบริ เวณทางแยกออกสู่คลองบางน้ อยและบางเชือกหนัง แขวง
บางพรม เขตตลิง่ ชัน
พิกัด
47N X 657518 Y1519795
ประวัติ
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ าง ว่ากันว่าเป็ นวัดโบราณมาแต่ครั้งอยุธยา
ข้ อสังเกต
วัดตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่ ง ระหว่างคลองมอญทางแยกออกเป็ นคลองบางน้ อยและ
คลองบางเชือกหนัง ที่ตั้งลักษณะถูกโอบล้ อมเป็ นเกาะ สภาพภูมิประเทศร่ มรื นมอง
เห็นท้ องร่ องสวนโดยรอบ ยังไม่มีถนนเข้ าถึง เดินทางโดยเรื อสะดวกที่สดุ หรื อต้ อง
เดินจากถนนชุมชนเล็กๆ จากวัดปากนํ ้าฝั่ งใต้ แล้ วเดินข้ ามคลองมายังวัดนี ้ สามารถ
เดินตามถนนตามร่องสวนจากวัดทองมาได้ แต่ไกลกว่ามาก
หลักฐานสําคัญ -พระวิหารหันหน้ าสู่คลอง เป็ นอาคาร 3 ห้ อง ทรงฝรั่ง อาจเป็ นพระวิหารสมัยพระ
นารายณ์ ไม่มีเสาร่ วมใน แต่ถกู ปฏิสงั ขรณ์ใหม่ ภายในประดิษฐานหลวงพ่อดํา พระ
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย -พระอุโบสถปฎิสงั ขรณ์ใหม่ จากรู ปถ่ายเก่าของวัดพบว่า
พระอุโบสถมีลกั ษณะแบบอยุธยา แบบเดียวกับวัดทอง ที่อยู่ใกล้ กัน มีพระเจดีย์ย่อ
มุมไม้ ยี่สบิ ยอดปรางค์ เจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สอง และเจดีย์กลมตั้งอยูใ่ กล้ นํ ้า
อายุสมัย
อยุธยาตอนปลาย
ภาพประกอบ

ที่ตงของวั
ั้
ดมีลกั ษณะเป็ นเกาะ

พระวิหาร

พระเจดีย์ยอดปรางค์

227
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้

(3.77) วัดเจ้ าอาม
ตั้งอยูร่ ิ มคลองวัดเจ้ าอาม (คลองย่อยที่แยกออกจากคลองชักพระ) แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้ อย
47N X 658395 Y1523382

พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

ตามประวัติวดั กล่าวว่าเป็ นวัดที่พระเจ้ ากรุงธนบุรีสร้ างในปี พ.ศ.2322 เพื่ออุทิศให้ เจ้ าอาม
น่าจะเป็ นวัดที่มีมาแต่สมัยอยุธยาแล้ ว ด้ วยลักษณะของคันทวยและใบเสมา รวมไปถึง
พระพุทธรูปต่างๆ ที่พบ ในพระวิหาร112

หลักฐานสําคัญ -ปั จจุบนั พระอุโบสถมีขนาด 5 ห้ อง ปฏิสงั ขรณ์ใหม่
-พระวิหารขนาด 3 ห้ อง พระปรางค์ย่อมุมไม้ ยี่สิบตังอยู
้ ่ทางด้ านหน้ า พระพุทธรู ปอยุธยา
หลายองค์ประดิษฐานในพระวิหาร

อายุสมัย
ภาพประกอบ

อยุธยาตอนปลาย

พระอุโบสถสร้ างใหม่

พระวิหาร

พระปรางค์ตงอยู
ั ้ ด่ ้ านหลังพระวิหาร พระพุทธรุปสมัยอยุธยาและต้ นร้ ตนโกสินทร์
หลายองค์ประดิษฐานในพระวิหาร

112

เรื่ องเดียวกัน, 256-257.

228
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.78) วัดไชยทิศ
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้ อย
47N X 658384 Y1522464
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ าง ว่ากันว่าเป็ นวัดโบราณมาแต่ครั้งอยุธยา
วัดนี ้ตังอยู
้ บ่ นถนนบางขุนนท์ ซึง่ มีวดั ตังเรี
้ ยงรายตามถนนนี ้เป็ นจํานวนมาก

ร่ องรอยศิลปกรรมยังปรากฏร่ องรอยของอยุธยาอยู่ แต่คงมีการปฏิสงั ขรณ์ สมัยต้ น
รั ตนโกสินทร์ จากพระเจดีย์ หอระฆัง ซุ้มใบเสมา ปูนปั้นกรอบปรตูหน้ าต่างพระ
อุโบสถ
หลักฐานสําคัญ -พระอุโ บสถ รู ป ทรงสมัย อยุธ ยาตอนปลาย หัน หน้ า สู่ค ลองเล็ก หน้ า วัด ด้ า นทิ ศ
ตะวันออก ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปปางมารวิชัย สํารวจมีจิตรกรรมฝาผนัง
ฝี มื อช่างสมัยอยุธยาตอนปลายต่อกรุ งธนบุรี ซ่อมและต่อเติมภาพในสมัยต้ น
รัตนโกสินทร์ มีภาพตอนหนึ่งรู ปโปรดพระมารดา ปรากฏภาพคนแต่งกายเป็ นฝรั่ง
เป็ นเปอร์ เซียก็มี -พระวิหารยังพอเหลือเค้ ารู ปทรงสมัยอยุธยาตอนปลาย ตามพื ้น
ระหว่างพระวิหารและพระอุโบสถพบอิฐขนาดใหญ่ที่เจาะรูไว้ 8 รู แบบอิฐโบราณ
อายุสมัย
อยุธยาตอนปลาย
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

229
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ภาพประกอบ

พระวิหาร

ภายในพระอุโบสถ

พระเจดีย์ทรงปรางค์

หอระฆัง

230
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.79) วัดบางขุนนนท์
วัดไชยชิต
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้ อย
47N X 658801 Y1522508
เป็ นวัดโบราณมาแต่ครั้งอยุธยา สร้ างโดยเจ้ าสามกรมพร้ อมกับวัดไชยทิศ บูรณะ
อารามโดยกรมหมื่นนเรศโยธี ในรัชกาลที่ 3 ระฆังจารึ กอักษรไว้ ว่ “ศุภมัศดุ พระ
พุทธศักหลาดสาษหนาล่วงแล้ วได้ 2366 พระวัศษา กรมหมื่นณเรษโยธี ทรงพระราช
ศรัทธาส้ างระฆังไว้ ในพระสาษหนาเดชผลอานี ้ ...”
ข้ อสังเกต
ตามประวัติกล่าวว่าวัดนี ้ตั้งอยู่แถวสวนผลไม้ ร่ องรอยศิลปกรรมยังปรากฏร่ องรอย
ของอยุธยาอยู่ ปฏิสงั ขรณ์สมัยรัชกาลที่ 3
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถตั้งขนานกับพระวิหาร แต่ถกู ปฏิสงั ขรณ์ใหม่ในรัชกาลที่ 3 มีเสาพาไล
โดยรอบ ใบเสมาตั้งแท่นเป็ นแบบอยุธยาตอนปลาย
- พระวิหารหลวงพ่อดํา ประดิษฐานพระในสมัยอยุธยา113
อายุสมัย
อยุธยาตอนปลาย
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

หลวงพ่อดําในพระวิหาร

113

เรื่ องเดียวกัน, 246-247.

231
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.80) วัดเพลงวิปัสสนา
วัดเพลง
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้ อย
47N X 658644 Y1522037
เป็ นวัดโบราณมาแต่ครั้งอยุธยา แต่เดิมเป็ นสวนผักกาด ชาวจีนสองพี่น้องที่อาศัย
ปลูกผักได้ สร้ างศาลเจ้ าและพระพุทธรู ปขึ ้นในสมัยอยุธยา ในสมัยธนบุรีสมเด็จพระ
เจ้ ากรุงธฯบุรีได้ เสด็จผ่าน ชาวบ้ านก็ได้ มาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อร้ องเพลงสรรเสริ ญบารมี
ให้ ท่าน ในรัชกาลที่ 3 กรมหลวงรักษณเรศ (ไกรสร) ให้ เจ้ ากรมปลัดขํา ปฏิสงั ขรณ์ วัด
เพลงวิปัสสนาขึ ้น
ข้ อสังเกต
วัดนี ้ตั้งอยูล่ กึ เข้ าไปในซอย ห่างจากตัวถนนใหญ่มาก เงียบสงบ
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถปฏิสงั ขรณ์ใหม่ตั้งขนานกับพระวิหาร (พระอุโบสถเดิม) รู ปแบบอยุธยา
ตอนกลางที่มีลกั ษณะชํารุ ดทรุ ดโทรมเหลือเพียงผนังอิฐ ซึ่งแสดงให้ เห็นอิฐขนาด
ใหญ่แบบอยุธยา
อายุสมัย
อยุธยาตอนปลาย
ภาพประกอบ

พระอุโบสถเดิม

ภาพเก่าพระอุโบสถเดิม
ที่มา: วัดเพลงวิปัสสนา, โบสถ์เก่า, เข้ าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://www.watplengvipassana.org/sasanasatharn/469-old-church-a.html
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.81) วัดยางสุทธาราม
วัดยาง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองวัดยางสุทธาราม แขวงบ้ านช่างหล่อ เขตบางกอกน้ อย
47N X 659260 Y1521022
เป็ นวัดโบราณมาแต่ครั้งอยุธยา คราวศึกพระยาสรรค์กบั พวกได้ ก่อกบฎที่กรุ งธนบุรี
สมเด็จพระเจ้ าธนบุรีไปการสงครามที่เขมร พระรามลักษณ์ (กรมขุนอนุรักษ์ สงคราม)
ได้ เข้ าตีวงั หลังสุดท้ ายสู้ไม่ได้ จึงมาที่วดั ยางก่อนถูกจับได้ 114 แสดงว่ามีวดั ก่อนสมัย
ธนบุรีแล้ ว บ้ างว่าเป็ นวัดที่สร้ างในสมัยธนบุรีโดยเจ้ าสามกรม
ข้ อสังเกต
ตั้งอยูใ่ กล้ กบั กุฎีหลวง
หลักฐานสําคัญ -พระวิหาร แต่เดิมเป็ นพระอุโบสถ แบบมหาอุด มีประตูทางเข้ าทางเดียว รูปทรงแบบ
อยุธยาตอนปลาย พบลายปูนปั้นลายไทยปนฝรั่งที่หน้ าบันพระวิหาร มีเทพแต่งกาย
คล้ ายฝรั่งสมัยพระนารายณ์ และที่ซ้ ุมประตูทางเข้ า พระประธานคือหลวงพ่อใหญ่
สมัยอยุธยา รวมทั้งมีแบบอยุธยาหลายองค์ แต่ถกู ปฏิสงั ขรณ์ใหม่115
อายุสมัย
อยุธยาตอนปลาย
ภาพประกอบ

พระอุโบสถเดิม

หลวงพ่อใหญ่

ปูนปั น้ เทพแบบฝรั่ง
114

กรมหลวงนริ นทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ.2310-2381) และ
พระราชวิจารณ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั , 182-184.
พระวิหาร (พระอุโบสถเดิม)
115
น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 227-228.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ
อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.82) วัดดงมูลเหล็ก
วัดน้ อยนางทํา/วัดพระยาทํา
ซอยอิสรภาพ 39 (จรัญสนิทวงศ์ 28) แขวงบ้ านช่างหล่อ เขตบางกอกน้ อย
47N X 659466 Y1520730
กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณสมัยอยุธยา
สิง่ ก่อสร้ างล้ วนถูกสร้ างและปฏิสงั ขรณ์ใหม่
-พระอุโบสถสร้ างใหม่บนพระอุโบสถเดิม หันหน้ าทางทิศตะวันออก พระอุโบสถเดิม
มีลกั ษ์ แบบเดียวกับพระอุโบสถหลังก่าวัดละครทํา และเป็ นอิฐที่มีขนาดใหญ่
อยุธยาตอนปลาย?

พระอุโบสถ
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.83) วัดสุทธาวาส
วัดเจ้ าแม่ดสุ ติ
ริ มคลองวัดทอง แขวงบ้ านช่างหล่อ เขตบางกอกน้ อย
47N X 657996 Y1524833
กล่าวกันว่าเป็ นวัดโบราณสมัยอยุธยา บ้ างว่าเป็ นวัดที่ สร้ างในปี พ.ศ.2314 โดย
เจ้ านายผู้ลี ้ภัสงครามมาจากกรุงศรี อยุธยา
ข้ อสังเกต
บ้ างว่าสร้ างในสมัยพระเจ้ าทรงธรรมหรื อพระเจ้ าปราสาททองจากใบเสมาหินทราย
แดง116
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถรุปทรงแบบอยุธยา ถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ในรัชกาลที่ 1
-ใบเสมาทําจากหินทรายแดงสมัยอยุธยาตอนปลาย
อายุสมัย
อยุธยาตอนปลาย
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

116

เรื่ องเดียวกัน, 63.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.84) วัดสีหไกรสร
วัดช่องลม
ถนนพรานนก แขวงบ้ านช่างหล่อ เขตบางกอกน้ อย
47N X 660061 Y1521525
ตามประวัตกิ ล่าวว่าสร้ างขึ ้นในสมัยธนบุรี มีชื่อเดิมว่าวัดช่องลม เพราะลักษณะที่ตั้ง
ของวัดตั้งอยูใ่ นเขตช่องลม ต่อมาเปลี่ยนเป็ นวัดสีหไกรสร
ข้ อสังเกต
ที่ตั้งปั จจุบนั มีชมุ ชนรายรอบใกล้ สีแยกพรานนก
หลักฐานสําคัญ น ณ ปากนํ ้ากล่าวว่าอาจจะเป็ นวัดที่มาแต่อยุธยาเนื่องจากพระอุโบสถผนังอุดแบบ
นี ้นิยมในสมัยอยุธยา พระประธานท่วงทีจะเป็ นแบบอยุธยา อีกทีพบพระพุทธรูปศิลา
องค์เล็กตกอยูด่ ้ านข้ างพระอุโบสถ
-ปั จจุบนั พระอุโบสถมีขนาด 5 ห้ อง ปฏิสงั ขรณ์ใหม่
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.85) วัดเจ้ ามูล
วัดเจ้ ามูน
ถนนพรานนก แขวงบ้ านช่างหล่อ เขตบางกอกน้ อย
47N X 660061 Y1521525
เป็ นวัดโบราณมีมาแต่ในสมัยอยุธยา และเล่ากันว่ามีเชื ้อพระวงศ์นาม “พระองค์เจ้ า
มูล” ได้ รือ้ ย้ ายพระตําหนักของพระองค์มาสร้ างถวายเป็ นกุฏิสงฆ์ทรงเรื อนไทยให้
เป็ นสมบัติของสงฆ์ เป็ นที่อยู่ของพระภิกษุผ้ เู ป็ นเจ้ าอาวาส และท่านเป็ นผู้สร้ างวัดนี ้
ชาวบ้ านต่างพร้ อมใจกันตั้งชื่อวัดนี ้ว่า “วัดเจ้ ามูลราชพงศาวราราม” แต่นิยมเรี ยก
สั้นๆ ว่า วัดเจ้ ามูล
ข้ อสังเกต
สิง่ ก่อสร้ างเดิมล้ วนถูกรื อ้ ทําลายและสร้ างสิง่ ใหม่ทดแทน
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถสร้ างใหม่ในปี พ.ศ.2513 ภายในเขียนภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมใหม่ ซึ่ง
เป็ นเรื่ อ งราวที่ นิ ย มในสมัย อยุธ ยา อาจเขี ย นล้ อ กับ ของเดิม ก็ เ ป็ นได้ ไม่ ป รากฏ
ร่ องรอยหลักฐานใดๆ -พระวิหาร (พระอุโบสถเดิม) ภายในประดิษฐานหลวงพ่อ
ทับทิม เป็ นพระพุทธรูปแบบสมัยอยุธยา (บ้ างว่าอู่ทอง) ภาพถ่ายเก่าแสดงให้ เห็นว่า
เคยมีพระปรางค์ 2 องค์ตั้งอยูด่ ้ านหน้ า
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถหลังเดิมปั จจุบนั คือพระวิหาร ตังอยู
้ ่ด้านหน้ าพระอุโบสถ

ภาพเก่าพระอุโบสถหลังเดิม
ที่มา : จากภาพที่ติดบนผนังพระวิหารในปั จจุบนั

หลวงพ่อทับทิม
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.86) วัดใหม่ พเิ รนทร์
วัดใหม่/วัดข้ าวหลามตัด
ถนนอิสรภาพ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
47N X 660313 Y1519644
เป็ นวัดโบราณมีมาแต่ในสมัยอยุธยา ต่อมาทรุ ดโทรมมาก พระพิเรนทรเทพได้ เสด็จ
มาสักการะพระราชวังเดิมและพบเข้ า จึงทําการปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 3 ชาวบ้ าน
เรี ยกวัดใหม่ข้าวหลามตัด เนื่องจากชุมชนแถบนั้นทําข้ าวหลามตัดขาย ต่อมาเมื่อ
ถนนอิสรภาพตัดผ่าน เรี ยกวัดใหม่โพธิ์สามต้ นเนื่องจากใกล้ กบั แยกโพธิ์สามต้ น
ข้ อสังเกต
สิง่ ก่อสร้ างเดิมล้ วนถูกรื อ้ ทําลายและสร้ างสิง่ ใหม่ทดแทน
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถล้ อมรอบด้ วยกําแพงแก้ ว มีเจดีย์ยอ่ มุมตั้งอยูค่ หู่ น้ ามุมกําแพงแก้ ว
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถบูรณะใหม่ปี 2541 เจดีย์ยอ่ มุมไม้ 12
ตังคู
้ อ่ ยูด่ ้ านหน้ า
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.87) วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
วัดพลับ
ซอยอิสรภาพ 23 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
47N X 660516 Y1519160
เป็ นวัดโบราณตั้งแต่ครั้งกรุงศรี อยุธยา เดิมชื่อวัดพลับ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้ างวัดใหม่ในที่ที่ติดกับวัดพลับ จึงโปรดให้ รวมวัดพลับเข้ า
กั บ วั ด ที่ ส ร้ างใหม่ 117 ในรั ช กาลที่ 3 พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว
ทรงปฎิสงั ขรณ์ใหม่ทั้งวัดแล้ วพระราชทานนามว่า “วัดราชสิทธาราม” นอกจากนั้น
พระองค์เคยเสด็จมาจําพรรษาที่วดั นี ้คราวพระองค์ผนวชในแผ่นดินรัชกาลที่ 2 ใน
รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ทรงสร้ างพระเจดีย์ทรงเครื่ อง
ข้ างหน้ าวัด 2 องค์ นามว่า พระศิรจุมพฎเจดีย์
ข้ อสังเกต
สิ่งก่อสร้ างที่เห็นในปั จจุบนั ล้ วนอยู่ในต้ นรัตนโกสินทร์ ยังไม่พบร่ องรอยของวัดพลับ
เดิม
หลักฐานสําคัญ -พระอุโ บสถล้ อ มรอบด้ ว ยกํ า แพงแก้ ว มี เ จดี ย์ ย่อ มุม ตั้ง อยู่คู่ห น้ า มุม กํ า แพงแก้ ว
ด้ านหน้ ามีพระเจดีย์กลม 2 องค์ที่รัชกาลที่ 4 ทรงสร้ างไว้
-ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็ นแบบรัชกาลที่ 1 ซ่อมในรัชกาลที่ 3 มี
เนือ้ หาของเรื่ องเป็ นเรื่ องพุทธประวัติ มหาเวสสันดรชากด ไตรภูมิ และเทพชุมนุม
ลักษณะยังคงสืบทอดคติและเทคนิคของช่างอยุธยาอยูม่ าก118
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระเจดีย์ด้านหน้ าพระอุโบสถ

117
118

ภายในพระอุโบสถ

เจ้ าพระยาทิพากวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 1, 347.
เมืองโบราณ, วัดราชสิทธาราม, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525)

239
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.87) วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
วัดพลับ
ซอยอิสรภาพ 23 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
47N X 660516 Y1519160
เป็ นวัดโบราณตั้งแต่ครั้งกรุ งศรี อยุธยา เดิมชื่อวัดพลับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้ างวัดใหม่ในที่ที่ติดกับวัดพลับ จึงโปรดให้ รวมวัดพลับเข้ า
กั บ วั ด ที่ ส ร้ างใหม่ 119 ในรั ช กาลที่ 3 พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว
ทรงปฎิสงั ขรณ์ใหม่ทั้งวัดแล้ วพระราชทานนามว่า “วัดราชสิทธาราม” นอกจากนั้น
พระองค์เคยเสด็จมาจําพรรษาที่วดั นี ้คราวพระองค์ผนวชในแผ่นดินรัชกาลที่ 2 ใน
รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ทรงสร้ างพระเจดีย์ทรงเครื่ อง
ข้ างหน้ าวัด 2 องค์ นามว่า พระศิรจุมพฎเจดีย์
ข้ อสังเกต
สิง่ ก่อสร้ างที่เห็นในปั จจุบนั ล้ วนอยูใ่ นรัชกาลที่ 3
หลักฐานสําคัญ -พระอุโ บสถล้ อ มรอบด้ ว ยกํ า แพงแก้ ว มี เ จดี ย์ ย่อ มุม ตั้ง อยู่คู่ห น้ า มุม กํ า แพงแก้ ว
ด้ านหน้ ามีพระเจดีย์กลม 2 องค์ที่รัชกาลที่ 4 ทรงสร้ างไว้
-ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็ นแบบรัชกาลที่ 1 ซ่อมในรัชกาลที่ 3 มี
เนือ้ หาของเรื่ องเป็ นเรื่ องพุทธประวัติ มหาเวสสันดรชากด ไตรภูมิ และเทพชุมนุม
ลักษณะยังคงสืบทอดคติและเทคนิคของช่างอยุธยาอยูม่ าก120
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระเจดีย์ด้านหน้ าพระอุโบสถ

119
120

ภายในพระอุโบสถ

เจ้ าพระยาทิพากวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 1, 347.
เมืองโบราณ, วัดราชสิทธาราม, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2525)

240
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ
อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.88) วัดมณฑป
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบ้ านไทร แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน
47N X 656688 Y1523102
เป็ นวัดโบราณ ไม่ปรากฎประวัตกิ ารสร้ าง
สิง่ ก่อสร้ างล้ วนสร้ างหรื อปฏิสงั ขรณ์ใหม่
-พระอุโบสถ หันหน้ าสูค่ ลอง ขนาด 5 ห้ อง แบบใหม่
อยุธยา

พระอุโบสถ

241
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ

อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.89) วัดสมรโกฎิ
ตังอยู
้ ร่ ิ มคลองบ้ านไทร แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน
47N X 656205 Y1523065
สิง่ ก่อสร้ างล้ วนสร้ างหรื อปฏิสงั ขรณ์ใหม่
สิง่ ก่อสร้ างที่เห็นในปั จจุบนั ล้ วนอยูใ่ นรัชกาลที่ 3
-พระอุโ บสถและพระวิ ห ารตัง้ คู่กัน ขนานกับ ลํ า คลองล้ อ มด้ ว ยกํ า แพงแก้ ว เป็ น
อาคาร 5 ห้ อง ผนังอุด (ไม่มีช่องเปิ ดด้ านผนังสกัดหลัง) ถูกปฏิสงั ขรณ์ ใหม่ มีพระ
ปรางค์มมุ 1 องค์ ตังอยู
้ ่ ถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่
อยุธยา

พระอุโบสถ (ซ้ าย) และพระวิหาร (ขวา)

ด้ านหลังพระอุโบสถ (ขวา) และพระวิหาร (ซ้ าย)
เป็ นแบบมหาอุด

242
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.90) วัดทอง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบ้ านไทร แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน
47N X 655865 Y1523163
เป็ นวัดโบราณ ไม่ปรากฎประวัตกิ ารสร้ าง
สิ่งก่อสร้างที่เห็นในปั จจุบนั ล้ วนถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ มีคลองย่อยเป็ นทางนํ ้าไหลเข้ า
มาในวัด
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถน่าจะถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ในรัชกาลที่ 1121 ขนาด 5 ห้ อง หันหน้ าสูค่ ลอง
ทางด้ านทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ มีพระปรางค์ทิศ 1 องค์ที่ด้านหน้ ามุมทิศใต้ ของพระ
อุโบสถ ล้ อมรอบด้ วยกําแพงแก้ ว
-พระวิหารเล็ก 2 หลังตั้งในแนวเดียวกัน หันหน้ าออกคลอง เป็ นอาคารขนาด 3 ห้ อง
และ 1 ห้ อง
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

ใบเสมา

พระปรางค์ตงภายในกํ
ั้
าแพงแก้ ว 1 องค์

121

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 83.

243
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.91) วัดกระจัง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบ้ านไทร แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน
47N X 655633 Y1523189
เป็ นวัดโบราณ ไม่ปรากฎประวัตกิ ารสร้ าง
สิ่งก่อสร้างที่เห็นในปั จจุบนั ล้ วนถูกปฏิสงั ขรณ์ ใหม่ วัดที่ตั้งอยู่แถบริ มคลองบ้ านไร
ล้ วนเป็ นวัดโบราณที่ถกู ปฎิสงั ขรณ์ใหม่
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถตั้งเยื ้องขนานกับลําคลอง น ณ ปากนํ ้าสันนิษฐานว่าเป็ นวัดมีมาแต่สมัย
อยุธยาจากรูปทรงพระอุโบสถและใบเสมา 122
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

122

เรื่ องเดียวกัน, 84.

244
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ

อายุสมัย
ภาพประกอบ

123

(3.92) วัดจําปา
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบ้ านไทร แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน
47N X 655101 Y1523285
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ าง สันนิษฐานว่ามีมาแต่อยุธยา ถูกปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 3
เป็ นวัดที่มีความสวยงามยิ่ง
-พระอุโบสถขนาด 4 ห้ อง คล้ ายอาคารสมัยอยุธยาตอนปลาย หน้ าบันประดับเครื่ อง
กระเบื อ้ งถ้ ว ยชามวางตัว ขนานกับ คลอง ล้ อ มรอบด้ ว ยพระระเบี ยง ภายในพระ
ระเบียงประดิษฐานพระพุทธรู ปศิลปะรัตนโกสินทร์ เจดีย์ค่หู น้ าพระอุโบสถเป็ นแบบ
ย่อมุมไม้ สิบสอง ซุ้มประตูกําแพงแก้ วแบบอยุธยา123 ใบเสมาลักษณะเหมือนกับใบ
เสมาของวัดทองที่ตั้งอยูใ่ นคลองเดียวกัน
อยุธยา

เรื่ องเดียวกัน, 85.

ประตูทางเข้ าพระระเบียง

พระอุโบสถทางด้ านหลัง

พระอุโบสถ

พระเจดีย์ยอ่ มุมในพระระเบียง

245
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.93) วัดมะกอก
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบ้ านไทร แขวงฉิมพลี เขตตลิง่ ชัน
47N X 654439 Y1523458
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ าง สันนิษฐานว่ามีมาแต่อยุธยา
สิ่งก่อสร้ างล้ วนถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ น่าสังเกตว่าใบเสมาของวัดที่อยู่ในคลองเดียวกัน
นี ้ล้ วนมีรูปแบบเช่นเดียวกัน
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถขนานกับลําคลอง ขนาด 5 ห้ อง รูปลักษณะแบบของใหม่
-พระวิ ห ารน้ อ ย หัน หน้ า สู่ค ลองริ ม นํ า้ กํ า ลัง อยู่ใ นระหว่ า งกาสร้ างใหม่ ภายใน
ประดิษฐานพระป่ าเลไลยก์ ที่ถกู ปฎิสงั ขรณ์ใหม่เช่นเดียวกัน
-ศาลาการเปรี ยญ หันหน้ าสู่คลอง จากเดิมที่ น ณ ปากนํ ้าสํารวจพบเสากลมเขียน
ลายทอง 3 ต้ น และหอสวดมนต์ 1 ต้ น ฝี มือช่างในรัชกาลที่ 3 ซึง่ เป็ นเสาทองที่ถกู รื อ้
มาจากวัดชนะสงคราม จากเดิมเป็ นกุฎีของสมเด็จนั้น ปั จจุบนั ไม่มีแล้ ว124
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

พระป่ าเลไลยก์
124

เรื่ องเดียวกัน, 86-87.

246
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.94) วัดปราสาท
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางพรม แขวงบางพรม เขตตลิง่ ชัน
47N X 656649 Y1521481
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ าง สันนิษฐานว่ามีมาแต่อยุธยา
ระดับของพื ้นพระวิหารอยู่ ตํ่ากว่าระดับพื ้นวิหารและพื ้นในวัดปั จจุบนั และถูกถมขึ ้น
ประมาณ 2 ขั้นบันได
หลักฐานสําคัญ -พระวิหารและพระอุโบสถตั้งขนานกับลําคลอง พระวิหารเป็ นอาคารเก่า แต่เดิมเป็ น
พระอุโบสถ รู ปทรงสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมาได้ สร้ างพระอุโบสถใหม่ขนาบข้ าง
ยังพบใบเสมาหินทรายสีแดง
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ (ซ้ าย) และพระวิหาร (ขวา)

247
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.95) วัดเทพพล
วัดใหม่/วัดใหม่เทพพล
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางพรม แขวงบางพรม เขตตลิง่ ชัน
47N X 654983 Y1521053
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ าง สันนิษฐานว่ามีมาแต่อยุธยา
ตั้งอยู่ตรงข้ ามฝั่ งคลองบางพรมตรงข้ ามกับวัดประดู่ (วัดอินทราวาส) ซึ่งเป็ นวัด
โบราณในสมัยอยุธยาเช่นเดียวกัน ตัววัดมีขนาดพื ้นที่ใหญ่มาก
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถเก่าถูกรื อ้ ทิ ้งสร้ างพระอุโบสถใหม่
-เคยพบพระพุทธรุปสมัยอยุธยา
-แต่เดิมมีเจดีย์องค์ใหญ่ (ชาวบ้ านเรี ยกเจดีย์มอญซึ่งน่าจะเป็ นเจดีย์กลม) และใบ
เสมาดินเผา ปั จจุบันไม่ปรากฏแล้ ว ในคราวที่ น ณ ปากนํ ้ามาสํารวจปี พ.ศ.2513
พบแผ่นไม้ จารึกจับใจความว่า นางแสงนางฉิมได้ มาสร้ างพระพุทธรูปและก่อเจดีย์ไว้
ปี พ.ศ.2306 125
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

125

เรื่ องเดียวกัน, 96-97.

248
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.96) วัดอินทราวาส
วัดประดู่
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางพรม แขวงบางระมาด เขตตลิง่ ชัน
47N X 655000 Y1521457
ไม่ปรากฏประวัติการสร้ าง สันนิษฐานว่ามีมาแต่อยุธยา บ้ างว่าสร้ างใสมัยพระเจ้ า
ทรงธรรม126
ข้ อสังเกต
ตั้งอยูต่ รงข้ ามฝั่ งคลองบางพรมตรงข้ ามกับวัดเทพพล (วัดใหม่)
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถและพระวิหารหลังเดิมถูกรื อ้ ทิ ้งสร้ างใหม่หลังปี พ.ศ.2466127 พระพุทธรูป
ในพระอุโบสถใหม่เป็ นพระพุทธรูปในสมัยอยุธยา(บางว่าสุโขทัย) นามว่าหลวงพ่อโต
เป็ นพระพุทธรูปที่นํามาในสมัยรัชกาลที่ 1
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถหลังใหม่ในปั จจุบนั

ใบเสมา

พระอุโบสถหลังเดิมก่อนถูกรื อ้
ที่มา : วัดอินทราวาส, เข้ าถึงเมือ่ 3 กุมภาพันธ์ 2555,
เข้ าถึงได้ จาก http://intrawas.org/main/intrawa

126
127

หลวงพ่อโต พระในสมัยอยุธยา

วัดอินทราวาส, เข้ าถึงเมือ่ 3 กุมภาพันธ์ 2555, เข้ าถึงได้ จาก http://intrawas.org/main/intrawas
เรื่ องเดียวกัน

249
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.97) วัดเพรงกลางสวน
วัดเพลง/วัดเพรง
ตั้งอยูใ่ นสวนระหว่างคลองบางพรมและบางน้ อย แขวงบางพรม เขตตลิง่ ชัน
47N X 655803 Y1520844
เป็ นวัดโบราณ มีเรื่ องเล่าว่าวัดเพรงเป็ นที่พกั แรมของกองทัพของสมเด็จพระเจ้ ากรุง
ธนบุรี และผลไม้ ละแวกนี ้เป็ นที่เลื่องชื่อ ในรัชกาลที่ 3 มีผ้ มู าบูรณปฏิสงั ขรณ์ ต่อมา
กลายเป็ นวัดร้ างในหลังพ.ศ.2460 จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2519 จึงได้ มีการนิมนต์พระภิกษุ
สงฆ์มาจําพรรษาอีกครั้งหนึง่
ข้ อสังเกต
วัดอยูใ่ นสวน
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถปฎิสงั ขรณ์ใหม่ เป็ นอาคาร 3 ห้ อง ไม่มีเสาร่วมใน มีตวั อักษรบนหน้ าบัน
ว่ามีผ้ มู ีจิตศรัทธามาบูรณะปี พ.ศ.2521-2522 ระดับตํ่ากว่าพื ้นปั จจุบนั 30-50 ซ.ม.
ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา
-พระวิหารเป็ นอาคารถูกปฏิ สังขรณ์ ใหม่ ประดิษฐานพระพุทธรู ปปางสมาธิ นาม
“หลวงพ่อสิน” เป็ นพระพุทธรู ปศิลปะอยุธยา พระพุทธรู ปอีกสององค์ข้างเคียงเป็ น
พระพุทธรูปปางมารวิชยั ศิลปะอยุธยา 2 องค์
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ (ซ้ าย) และพระวิหาร (ขวา)

พระพุทธรูปอยุธยาในพระอุโบสถ

250
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.98) วัดกระโจมทอง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางน้ อย แขวงบางพรม เขตตลิง่ ชัน
47N X 655950 Y1520295
ไม่ปรากฏประวัติการสร้ าง ทราบเพียงเป็ นวัดโบราณ สอบถามจากทางวัดได้ ความ
ว่าน่าจะสร้ างซ่อมในพ.ศ.2403
ข้ อสังเกต
ในละแวกเดียวกัน (ทางเข้ าเดียวกัน) มีวดั สะพานเป็ นวัดสมัยอยุธยาอีกวัดที่ตั้งอยู่
ใกล้ กนั สองข้ างทางเป็ นสวน
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถเก่าขนาด 3 ห้ อง หันหน้ าไปทางทิศใต้ ส่คู ลอง รู ปทรงโบราณ ถูกบูรณะ
ใหม่ มีเจดีย์กลมประดับที่มมุ ทั้งสี่ สังเกตว่าระดับพื ้นใช้ งานเดิมอยู่ตํ่ากว่าระดับพื ้น
ปั จจุบนั 70-80 ซ.ม.โดยสังเกตจากระดับบันไดที่ถกู ถมใหม่
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ (ซ้ าย) และพระวิหาร (ขวา)

พระเจดีย์ยอดปรางค์

251
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.99) วัดทอง
ตังอยู
้ ร่ ิ มคลองบางเชือกหนัง แขวงบางพรม เขตตลิง่ ชัน
47N X 656606 Y1519568
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ าง ทราบเพียงเป็ นวัดโบราณในสมัยอยุธยา128
ข้ อสังเกต
น่าจะถูกซ่อมในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์
หลักฐานสําคัญ -พระวิหารตัง้ ขนานกับคลอง ขนาด 3 ห้ อง รู ปทรงแบบอยุธยา ปั จจุบันสร้ างพระ
อุโบสถใหม่ติดกับพระวิหาร พื ้นภายในพระวิหารเป็ นกระเบื ้องปูพื ้นเขียนสีนํ ้าเงินใต้
เคลือบแบบจีน
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

พื ้นภายในเป็ นกระเบื ้องเคลือบดินเผา
ทําลายพิมพ์สนี ํ ้าเงินใต้ เคลือบ

128

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 105.

พระพุทธรูป
ที่ประดิษฐานในพระอุโบสถ

252
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.100) วัดพิกุล
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางเชือกหนัง แขวงบางแวก เขตภาษี เจริ ญ
47N X 655027 Y1519545
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ าง ทราบเพียงเป็ นวัดโบราณในสมัยอยุธยา129
ข้ อสังเกต
วัดนี ้มีท่านํ ้าจอดเรื อเพื่อเดินทางต่อไปยังคลองชักพระ คลองบางกอกน้ อย สู่แม่นํ ้า
เจ้ าพระยา ซึง่ เป็ นเส้ นทางการเดินทางเดิมของชุมชน
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถหันหน้ าสูค่ ลอง ถูกต่อเติมใหม่ น ณปากนํ ้าสันนิษฐานว่าเป็ นวัดโบราณ
ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับวัดกําแพง จากรูปแบบพระอุโบสถ130
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

สภาพของคลองและสวนภายในวัด

129
130

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 105.
เรื่ องเดียวกัน, 106.

253
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.101) วัดบางแวก
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษี เจริ ญ
47N X 657810 Y1519255
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ าง ทราบเพียงเป็ นวัดโบราณ
วัดนี ้มีท่านํ ้าจอดเรื อเพื่อเดินทางต่อไปยังคลองชักพระ คลองบางกอกน้ อย สู่แม่นํ ้า
เจ้ าพระยา ซึง่ เป็ นเส้ นทางการเดินทางเดิมของชุมชน
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถปฏิสงั ขรณ์ ใหม่ ขนาด 5 ห้ อง ถาวรวัตถุทั่วทั้งพระอารามล้ วนเป็ น
ของใหม่ น ณ ปากนํ ้าบันทึกว่าพระพุทธรูปในพระวิหารและพระอุโบสถเป็ นฝี มือช่าง
อยุธยา131
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถใหม่

พระพุทธรูปในพระวิหาร

131

เรื่ องเดียวกัน, 115.

254
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ
อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.102) วัดตะโน
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษี เจริ ญ
47N X 657564 Y1519261
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ าง ทราบเพียงเป็ นวัดโบราณ
ระดับพื ้นเดิมของพระอุโบสถอยูต่ ํ่าราว 80 เซนติเมตร
พระอุโ บสถขนาด 5 ห้ อ ง รู ป ทรงแบบอยุธ ยาตอนปลาย ทํ า หลัง คากัน สาดยื่ น
ด้ านหน้ า หันหน้ าสูค่ ลองบางแวก
อยุธยา

พระอุโบสถใหม่

ระดับพื ้นเดิมของพระอุโบสถอยูต่ ํ่ากว่าพื ้นปั จจุบนั ราว 80 เซนติเมตร

255
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.103) วัดโตนด
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษี เจริ ญ
47N X 657564 Y1519261
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ าง ทราบเพียงเป็ นวัดโบราณ
วัดในละแวกคลองบางแวกมีลกั ษณะการวางผังอาคารเช่นเดียวกันคือ พระอุโบสถ
ล้ อมรอบด้ วยกําแพงแก้ ว หันหน้ าสูค่ ลอง
หลักฐานสําคัญ พระอุ โ บสถขนาด 5 ห้ อง หั น หน้ าสู่ ค ลองบางแวก ล้ อมรอบด้ ว ยกํ า แพงแก้ ว
ถูกปฎิสงั ขรณ์ใหม่
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

256
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.104) วัดประดู่บางจาก
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางจาก แขวงบางด้ วน เขตภาษี เจริ ญ
47N X 657422 Y1517528
ไม่ปรากฏประวัตกิ ารสร้ าง ทราบเพียงเป็ นวัดโบราณ
วัดนีอ้ ยู่เกื อบตรงข้ ามฝั่ งคลองกับวัดปากนํา้ ภาษี เจริ ญ ซึ่งเป็ นวัดใหญ่ และสําคัญ
บริ เวณปากคลองด่าน
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถรู ปทรงแบบอยุธยา หันหน้ าสู่คลอง ใบเสมาทําจากหินทรายสีแดงมี
ความหนากว่าใบเสมาวัดอื่นๆ เป็ นแบบอยุธยาตอนปลาย
-พระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สองตั้งที่มมุ ด้ านหน้ าพระอุโบสถ
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระเจดีย์ยอ่ มุมตังอยู
้ ม่ มุ ด้ านหน้ าพระอุโบสถ

พระอุโบสถ

ใบเสมาแบบอยุธยาตอนปลาย

257
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ
อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.105) วัดอ่ างแก้ ว
ตั้งอยูร่ ิ มคลองภาษี เจริ ญ แขวงบางหว้ า เขตภาษี เจริ ญ
47N X 657282 Y1516833
เป็ นวัดโบราณสมัยอยุธยา ได้ รับการปฎิสงั ขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3
ความหนาแน่นของวัดโบราณตามริ มคลองภาษี เจริ ญมีน้อย
-พระอุโบสถถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ ในปี พ.ศ.2420 ตั้งขนานกับลําคลอง
อยุธยา

พระอุโบสถปั จจุบนั

พระพุทธรูปเก่าที่ประดิษฐานในพระอุโบสถ

258
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.106) วัดอัปสรสวรรค์
วัดหมู
ตั้งอยูร่ ิ มคลองด่าน แขวงปากคลองภาษี เจริ ญ เขตภาษี เจริ ญ
47N X 658940 Y1517247
เป็ นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดหมู เพราะเคยเป็ นพื ้นที่เลี ้ยงหมูมาก่อน
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั โปรดให้ สถาปนาขึ ้นใหม่ พระราชทานให้ เจ้ า
จอมน้ อย พระสนมเอกเป็ นเจ้ าของ พระราชทานชื่อวัดอัปสรสวรรค์132
ข้ อสังเกต
อยู่ตรงข้ า มฝั่ ง คลองกับ วัด ขุนจันทร์ วัดในสมัยอยุธ ยาตอนต้ น และอยู่ติด กับ วัด
ปากนํ ้าภาษี เจริ ญ ซึง่ เป็ นวัดใหญ่และสําคัญบริ เวณปากคลองด่าน
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถและพระวิหารเป็ นแบบศิลปะจีน หอพระไตรปิ ฏกตั้งอยู่กลางนํ ้า พระ
วิเชียรกวี (รอด) เดิมอยู่ที่วดั สุวรรณาราม คลองบางกอกน้ อย ย้ ายมาเป็ นเจ้ าอาวาส
ในรัชกาลที่ 3 ได้ จัดการสร้างศาลาการเปรี ยญและหอพระไตรปิ ฏกนี ้ หอพระ
ไตรปิ ฏกเป็ นไม้ แกะสลักประดับกระจกสี หลังคามุงกระเบื ้องเคลือบ133
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

วัดอัปสรสวรรค์ในปั จจุบนั

132
133

289.

หอพระไตรปิ ฏกกลางนํ ้า

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 168.
กองพระพุทธศาสนา, ประวัตวิ ัดทั่วราชอาณาจักร เล่ ม 1 (กรุงเทพฯ : กองพระพุทธศาสนา, 2525),

259
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.107) วัดหนังราชวรวิหาร
ตั้งอยูร่ ิ มคลองด่าน แขวงบางค้ อ เขตจอมทอง
47N X 658429 Y1515613
เป็ นวัดที่สร้ างขึ ้นในสมัยอยุธยา ต่อมาเป็ นวัดร้ าง ในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 3
ระบุวา่ สมเด็จพระศรี สลุ าลัย พระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าอยู่หวั
ทรงบูรณะขึ ้นใหม่ และสถาปนาเป็ นพระอารามหลวง134 เสร็ จแล้ วให้ มีการฉลองเมื่อ
พ.ศ.2380
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ พระอุ โ บสถ ขนาด 5 ห้ อ ง รู ป ทรงแบบไทยประเพณี แบบรั ช กาลที่ 3 ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรู ปมีจารึ กว่าหล่อนพ.ศ.1966 ไม่ทราบที่มาชัดเจน พระอุโบสถ
ตั้งขนานกับพระวิหาร มีเจดีย์ทรงปรางค์ยอ่ มุมไม้ 20 สององค์
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถและพระวิหารตังขนานกั
้
น มีพระเจดีย์ทรง
ปรางค์ยอ่ มุมไม้ 20 ตังเป็
้ นประธานอยูด่ ้ านหลัง

134

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 168.

260
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.108) วัดนางนอง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองด่าน แขวงบางค้ อ เขตจอมทอง
47N X 658610 Y1515522
-เป็ นวัดที่สร้ างขึ ้นในสมัยอยุธยา ต่อมาได้ ร้างลง ในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 3
ระบุวา่ เป็ นของหลวง รัชกาลที่ 3 ทรงปฎิสงั ขรณ์135 และสร้ างพระทรงเครื่ องไว้ 136 ใน
หมายรับสัง่ รัชกาลที่ 3 เรื่ องเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคไปผูกพันธสีมาฯ พระ
อุโบสถวัดนางนางเมื่อพ.ศ.2384 วัดนางนองจึงควรบูรณะเสด็จในคราวนั้น วัดนาง
นองน่าจะเป็ นวัดสําคัญที่ มีม านานแล้ วเนื่ องจากปรากฎชื่ อบางนางนองในโคลง
กําสรวลสมุทร
ข้ อสังเกต
ภายในวัดมีพื ้นที่ที่เป็ นลานโล่งกว้ าง เหมาะสําหรับเป็ นที่ขดุ ค้ นทางโบราณคดี
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถเป็ นอาคารแบบพระราชนิยมในรั ชกาลที่ 3 ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง
พระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ ยี่สบิ อยูด่ ้ านหน้ าพระอุโบสถเป็ นแบบรัชกาลที่ 3
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุ
พระวิโหบสถ
าร

สภาพโดยรอบบริเวณลานโล่งเห็น
พระเจดีย์ยอ่ มุมและเจดีย์ทรงปรางค์
135
136

เรื่ องเดียวกัน.
เรื่ องเดียวกัน, 173.

พระอุโบสถ

บนกําแพงแก้ วบริเวณหัวมุมมียอด
ปรางค์ประดับ

261
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.109) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
วัดจอมทอง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองด่าน แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
47N X 655910 Y1517154
เป็ นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่ อวัดจอมทองในหนังสือตํานานวัตถุสถาน
ต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัวทรงสถาปนากล่าวว่า ในปี มะโรง
พ.ศ.2363 พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ขณะดํารงพระอิสริ ยยศเป็ นพระเจ้ า
ลูกยาเธอในรั ชกาลที่ 2 เป็ นแม่ทัพคุมพลทัพทางด่านเจดีย์ 3 องค์ เมื่อเคลื่อนทัพ
ผ่านวัดจอมทองได้ เสด็จประทับแรมและทําพิธีเบิกโขลนทวารตามลักษณะพิชัย
สงคราม และทรงอธิษฐานให้ ประสบความสําเร็ จกลับมาโดยสวัสดิภาพ หลังเสร็ จ
การศึกจึงโปรดให้ ปฏิสงั ขรณ์ วัดจอมทองใหม่ทั้งวัด และถวายเป็ นพระอารามหลวง
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย โปรดเกล้ าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า "วัด
ราชโอรส" สร้ างตามแบบสถาปั ตยกรรมแบบพระราชนิยม ปั จจุบนั ยังพบพระแท่น
ประทับใต้ ต้นพิกลุ คราวพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่เสด็จมาคุมงานก่อสร้ าง
ได้ ประทับที่แท่นใต้ ร่มพิกลุ นี ้และเล่ากันว่าพระองค์เคยตรัสว่า ถ้ าฉันตายจะมาอยู่ที่
ต้ นพิกลุ นี ้ รัชกาลที่ 4 โปรดให้ ซอ่ มแซมพระวิหารโถงและศาลารายอีก 6 หลัง137
ข้ อสังเกต
น่าจะเป็ นวัดสําคัญประจําชุมชนจอมทองมาแต่ครั้งอยุธยา
หลักฐานสําคัญ สถาปั ตยกรรมของวัดเป็ นแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 ภายในพระวิหารน้ อยมี
พระพุทธรูปสมัยอยุธยา ปรากฎร่องรอยหลักฐานความเก่าแก่อยู่
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระวิหารน้ อย

137

395-396.

พระพุทธรูปสมัยอยุธยาในพระวิหาร

พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 4 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ ฯ (ขํา บุนนาค),

262
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.110) วัดไทร
ตั้งอยูร่ ิ มสนามชัย ใกล้ สถานีรถไฟวัดไทร เขตบางขุนเทียน
47N X 656527 Y1513078
เป็ นวัดที่มีมาแต่ในสมัยอยุธยา ปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 4 ตามแผ่นกระดานจารึกระบุ
ว่าได้ ทําการปฎิสงั ขรณ์ในปี จ.ศ.1235 (พ.ศ.2416) ต้ นรัชกาลที่ 5 โดย”ท่านฟั ก ท่าน
กอน ท่านสิ ท่านสัต ท่านนูย” มอบให้ ช่างจีนชื่อจีนเต๋า รับเหมาปฏิสงั ขรณ์ มีลํา
คลองเล็กๆ (สภาพทรุดโทรม) แบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส 138
ข้ อสังเกต
สมเด็ จ พระเจ้ าเสื อ โปรดให้ รื อ้ พระตํ า หนั ก เดิ ม มาปลู ก เป็ นหอไตรไว้ แสดง
ความสําคัญชองวัดนี ้ในสมับอยุธยา
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถมีใบเสมาหินทรายสีแดงจําหลักด้ านตะวันตกของพระอุโบสถ139
-พบพระพุทธรูปสมัยอยุธยาหลายองค์ในพระวิหาร
-ตําหนักทองของพระเจ้ าเสือซึ่งอุทิศให้ เป็ นหอไตร ลวดลายและการแกะสลักไม้ น่า
ศึกษายิ่งนอกจากนั้นแล้ วยังเขียนลายทองด้ านนอกและใน ปั จจุบนั เหลือเพียงผนัง
เดียว
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

138

พระตําหนักกทอง

พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 4 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ ฯ (ขํา บุนนาค),

395-396.
สุจิตต์ วงษ์ เทศ, บรรณาธิการ, สุจิตต์ วงษ์ เทศ, บรรณาธิการ, บางขุนเทียนส่ วหนึ่งของแผ่ นดินไทย
และกรุ งรั ตนโกสินทร์ , 127.
139
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.111) วัดกก
ตั้งอยูร่ ิ มคลองสนามชัย แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
47N X 656793 Y1512153
เป็ นวัดโบราณมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมาในรั ชกาลที่ 1 และ 3 มีการปฏิสงั ขรณ์
เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สดุ ในย่านนี ้ จากนิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่ทําให้ ทราบว่าวัดกกมี
รอบกระสุนปื นพม่าที่ฝาผนังพระอุโบสถ และเป็ นสถานที่เคยทําพิธีตดั ไม้ ข่มนามเบิก
โขลนทวารมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 เป็ นต้ นมา เพราะเป็ นที่ห่างไกลและต่อเนื่องจากย่าน
เรื อกสวนชานเมือง เพราะช่วงต่อจากวัดกกไปนั้นจะร้ างผู้คน
ข้ อสังเกต
บริ เวณนี ้มีสิงห์และวัดกําแพงที่ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกัน อาจแสดงให้ เห็นถึงการตั้ง
ถิ่นฐานบริ เวณย่านนี ้
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถขนาด 8 ห้ อง ล้ อมรอบด้ วยกําแพงแก้ ว มีเจดีย์ย่อมุมไม้ สิบสองจําลอง
ตั้งอยู่มุมของกํ าแพงแก้ ว จากทรวดทรงของพระอุโบสถ คันทวย และใบเสมาเป็ น
แบบสมัยอยุธยา140
อายุสมัย
ภาพประกอบ

อยุธยา

พระอุโบสถ

140

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 193.

264
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.112) วัดเลา
ตั้งอยูร่ ิ มคลองสนามชัย แขวงท่าข้ าม เขตบางขุนเทียน
47N X 656530 Y1511141
เป็ นวัดโบราณมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมเป็ นวัดร้ างมีแต่ซากปรักหักพัง เหลือแต่ผนัง
ของอุโบสถที่เป็ นแบบทึบตัน เล่ากันว่าเดิมมีชาวลาวเพชรบุรีและราชบุรีมาอาศัย
บริ เวณนี ้ จึงเรี ยกว่าวัดลาว ชาวบ้ านดั้งเดิมมีอาชีพตัดจากและตัดฟื น เคยเอามีดไป
ลับกับหินทรายที่โผล่พ้นจากดินจนสึกกร่ อนโดยไม่ร้ ู ว่าเป็ นเข่าของพระพุทธรู ปหิน
ทราย ต่อมาพระเทพสิทธินายกหรื อเจ้ าคุณเลียบ (เกิดปี พ.ศ.2412) แห่งวัดเทวราช
กุญชรไปพบขณะไปมหาชัยโดยทางเรื อ ภายหลังได้ มาจําพรรษาและบูรณะวัดใหม่
ซ่ อ มแซมพระพุ ท ธรู ป หิ น ทรายองค์ เ ก่ า ที่ จ มดิ น อยู่ บ ริ เ วณวิ ห ารเก่ า และนํ า ไป
ประดิษฐานที่ พระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้ างด้ วยไม้ ปั จจุบันมี อุโบสถหลังใหม่สร้ าง
แทนที่พระอุโบสถเดิม141
ข้ อสังเกต
เป็ นวัดที่เป็ นที่ตั้งของชุมชนชาวลาวเพชรบุรีและราชบุรี
หลักฐานสําคัญ -พระอุโ บสถขนาด 5 ห้ อ ง เป็ นพระอุโ บสถสร้ างใหม่ มี กํ า แพงแก้ ว ล้ อ มรอบ ไม่
ปรากฎร่องรอยของโบราณ
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

141

เรื่ องเดียวกัน, 135.

265
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.113) วัดนางชี
ตั้งอยูร่ ิ มคลองนางชี และคลองด่าน แขวงปากคลองภาษี เจริ ญ เขตภาษี เจริ ญ
47N X 657422 Y1517528
เป็ นวัดโบราณมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ในรัชกาลที่ 3 พระยาโชฎึกราชเศรษฎี (จ๋อง) ได้
บู ร ณะใหม่ ทั้ง อารามแล้ วน้ อมเกล้ าฯ ถวายเป็ นพระอารามหลวง 142 ได้ รั บ
พระราชทานนามว่า วัดนางชีโชติการาม
ข้ อสังเกต
สิง่ ก่อสร้ างล้ วนสร้ างใหม่ในรัชกาลที่ 3
หลักฐานสําคัญ -พระอุโ บสถ รู ป แบบพระราชนิ ย มในรั ช กาลที่ 3 ประดิ ษ ฐานพระประธานเป็ น
พระพุทธรู ปปูนปั้นปางสมาธิ ใบเสมาทําด้ วยหินทรายขาว ยอดตัดแบบสมัยพระ
นารายณ์ ตั้งแท่นแบบอยุธยา
-พระวิหาร รูปแบบพระราชนิยม ตั้งอยูด่ ้ านข้ างพระอุโบสถ พระประธานเป็ นพระปาง
ปาเลไลยก์ ในพระวิหารมีเตียงนอนไม้ มะเกลือแบบจีนที่พระยาโชฎึกราชเศรษฐี
นํามาถวาย
-พระเจดีย์ ตั้งล้ อมรอบพระอุโบสถและพระวิหาร เป็ นเจดีย์เหลี่ยมเรี ยงกัน 4 องค์
และมีเจดีย์กลมอยู่ตรงมุมกแพงทุทละ 2 องค์ ตรงกลางระหว่างพระอุโบสถและพระ
วิหารมีพระปรางค์แปดเหลี่ยม 1 องค์
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถและพระวิหารแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3

142

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 172.

266
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ

อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.114) วัดนาคปรก
ตั้งอยูร่ ิ มคลองนางชี แขวงปากคลองภาษี เจริ ญ เขตภาษี เจริ ญ
47N X 655910 Y1517154
เป็ นวัดโบราณมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ไม่ปรากฎประวัตกิ ารสร้ าง
สิง่ ก่อสร้ างล้ วนถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่
-พระอุโบสถ มีรูปทรงแบบอยุธยาแต่ถกู ปฏิสงั ขรณ์ใหม่ ใบเสมาทําการผูกขึ ้นใหม่ใน
รัชกาลที่ 3
-พระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สอง ตั้งอยูด่ ้ านหน้ าพระอุโบสถ
อยุธยา

พระอุโบสถ

พระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สอง
ด้ านหน้ าพระอุโบสถ

ใบเสมา

267
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ
อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.115) วัดเพรง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองนางชี ใกล้ คลองภาษี เจริ ญ แขวงปากคลองภาษี เจริ ญ เขตภาษี เจริ ญ
47N X 655910 Y1517154
เป็ นวัดโบราณ ไม่ปรากฎประวัตกิ ารสร้ าง
สิง่ ก่อสร้ างล้ วนถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่
-พระอุโบสถรูปทรงแบบสมัยอยุธยา ขนาด 3 ห้ อง ถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ พระประธาน
เป็ นแบบอยุธยา143
อยุธยา

พระอุโบสถ

143

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 305

268
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.116) วัดศาลาครื น
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางหว้ า แขวงบ้ างค้ อ เขตจอมทอง
47N X 657993 Y1515743
เป็ นวัดโบราณ ประวัติวดั ระบุไว้ ว่า ช่วงที่วดั ร้ าง พระอุโบสถพังทลายลงจนเห็นพระ
ประธาน เลยได้ ชื่อว่าวัดศาลาครื น ในขณะเดียวกันกล่าวกันว่าช่วงที่ปฏิสงั ขรณ์วดั
ราชโอรสครั้งใหญ่ในรัชกาลที่ 3 ทหารช่างที่มาอาศัยพักที่วดั นี ้ทุกเย็นมีการตั้งวงกัน
อย่างครึ กครื น้ เลยเรี ยกว่าวัดเสนาคึกครื น้ หรื อวัดเสนาครื น้ ก่อนจะมาเป็ นวัดศาลา
ครื น144
ข้ อสังเกต
วัด ตั้ง อยู่ใ นละแวกวัด หนัง แต่เ ดิ ม เป็ นสวน ตั้ง อยู่ริ ม แม่ นํ า้ สาขาของคลองด่า น
ทางเข้ าถึงไม่ลําบากเหมือนแต่ก่อน
หลักฐานสําคัญ - น ณปากนํ ้ามาสํารวจในปี พ.ศ.2513 พระอุโบสถมีรูปทรงแบบอยุธยา แต่ผ่านการ
ปฏิ สัง ขรณ์ ม าหลายครั้ง ใบเสมาเป็ นแบบศิล ปะอยุธ ยา 145 ปั จ จุบัน พระอุโ บสถ
ปฏิสงั ขรณ์ใหม่ด้วย โดยในรูปภาพเขียนว่าพระอุโบสถหลังใหม่สร้ างครอบหลังเก่า
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

144

สุจิตต์ วงษ์ เทศ, บรรณาธิการ, บางขุนเทียนส่ วนหนึ่งของแผ่ นดินไทยและกรุ งรั ตนโกสินทร์ ,118.

145

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 182.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ

อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.117) วัดบางขุนเทียนนอก
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางขุนเทียน และคลองสนามชัย แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
47N X 658510 Y1514711
เป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา ไม่ทราบประวัตกิ ารก่อสร้ างที่แน่นอน
พื ้นที่วดั อยูต่ ดิ กับวัดบางขุนเทียนกลางจนดูเหมือนเป็ นวัดเดียวกัน
- พระอุโบสถมีรูปทรงแบบอยุธยา ขนาด 6 ห้ อง หันหน้ าสู่คลอง บูรณะใหม่ในสมัย
รั ช กาลที่ 3 พระพุท ธรู ป ที่ ป ระดิ ษ ฐานภายในล้ ว นเป็ นศิ ล ปะแบบอยุธ ยา ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังลบเลือนไปมาก ที่ยงั เหลืออยู่ที่บนบานหน้ าต่างเป็ นรูปชายหญิงแต่
ละชาติเป็ นคูๆ่ มีไทย จีน ลาว มอญ ฝรั่ง พราหมณ์ ฯลฯ
-พระเจดีย์ทรงปรางค์สององค์ตั้งคูก่ นั อยูบ่ ริ เวณมุมกําแพงแก้ วทั้งสี่ด้านพระอุโบสถ
อยุธยา

พระเจดีย์ทรงปรางค์สององค์ตงคู
ั ้ ก่ นั อยูด่ ้ านหน้ าะอุโบสถ

ถัดจากวัดบางขุนเทียนนอก ไกลออกไปเป็ นพระอุโบสถวัดบาง
ขุนเทียนกลาง ไม่มีกําแพงกัน้ ดูเหมือนเป็ นวัดเดียวกัน
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.118) วัดบางขุนเทียนใน
วัดขนุน
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางขุนเทียน และคลองสนามชัย แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
47N X 658754 Y1514453
เป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา ไม่ทราบประวัตกิ ารก่อสร้ างที่แน่นอน
ปั จจุบนั สิง่ ก่อสร้ างทั้งหมดเป็ นแบบศิลปะในสมัยต้ นกรุงรัตนโกสินทร์
วัดนี ้อยูฝ่ ั่ งตรงข้ ามคลองบางขุนเทียนกับวัดบางขุนเทียนกลาง
หลักฐานสําคัญ -น ณ ปากนํ ้าเคยเข้ ามาสํารวจและพบพระพุทธรูปหินทรายที่ชํารุดทุกชิ ้นที่ตั้งอยู่ข้าง
พระอุโบสถ เป็ นแบบสมัยอยุธยา146
-พระอุโบสถเป็ นรูปแบบพระราชนิยม เข้ าใจว่าได้ รับการปฏิสงั ขรณ์ใหญ่ในรัชกาลที่
3 ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนลายทองเรื่ องพุทธชาดกและการค้ าขายไทย
จีนในรัชกาลที่ 3 พระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ หกตั้งอยูห่ น้ าพระอุโบสถนอกกําแพงแก้ ว
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

ใบเสมา

146

เรื่ องเดียวกัน, 272.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ

อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.119) วัดบางประทุนนอก
ตั้งอยูร่ ิ มปากคลองบางประทุน และคลองสนามชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
47N X 657818 Y1514401
เป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา ไม่ทราบประวัตกิ ารก่อสร้ างที่แน่นอน
สิง่ ก่อสร้ างล้ วนถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่
-พระอุโบสถเคยเป็ นแบบมหาอุด มีเพิงยื่นออกมาทางด้ านหน้ า มีการปฏิสงั ขรณ์ใหม่
-พระวิ ห ารตั้ง อยู่ด้ า นข้ า งขนานกับ พระอุโ บสถ เป็ นแบบอยุธ ยา มี ลัก ษณะของ
หน้ าต่างโค้ งยอดแหลมแบบสมัยพระนารายณ์ 147 บ่งบอกว่าอย่างน้ อยวัดนี ้เคยถูก
ซ่อมอย่างน้ อยในสมัยพระนารายณ์
อยุธยา

พระอุโบสถตังขนานกั
้
บพระวิหาร

147

เรื่ องเดียวกัน, 184.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.120) วัดหัวกระบือ
ตั้งอยูร่ ิ มคลองหัวกระบือ แขวงท่าข้ าม เขตบางขุนเทียน
47N X 656779 Y1506104
เป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา ในนิราศนริ นทร์ และนิราศสามเณรกลัน่ ปรากฎชื่อ
วัดว่าเกี่ยวข้ องกับรามเกียรติ์ตอนปราบทรพี โดยพาลีตดั หัวทรพี ขว้ างไปตกที่ย่านนี ้
ในสมุดข่อยมีจารึกบอกศักราชไว้ วา่ จารขึ ้นในปี พ.ศ.2286
ข้ อสังเกต
-สิง่ ก่อสร้ างล้ วนถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ วัดนี ้เป็ นวัดใหญ่เป็ นที่เคารพของผู้คนมาก
-คลองหัวกระบือเป็ นคลองที่แยกออกมากจากคลองสนามชัย เป็ นเส้ นคดเคี ้ยว เดิม
เคยเป็ นลํานํ ้าสายเดียวกับคลองด่านและคลองสนามชัย อันเป็ นเส้ นทางนํา้ เก่ าที่
ติดต่ อกับทะเลได้ ฝั่ งทะเลในอดีตจะอยู่ลกึ เข้ ามาในแผ่นดินแถวๆ ปลายคลองหัว
กระบือ ปั จจุบนั เป็ นที่ตั้งของหมู่บ้านลูกกระบือ เมื่อชายทะลลดลงมาจึงได้ ขดุ คลอง
ขุนราชพินิจใจต่อจากคลองหัวกระบือเพื่อติดต่อทะเล 148
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถ ขนาด 5 ห้ อง ผนังอุด ถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ หันหน้ าสูค่ ลองหัวกระบือ และ
มี พ ระเจดี ย์ ย่ อ มุม อยู่ด้ า นหน้า สภาพในปั จ จุ บัน ถูก ต่ อ เติ ม อาคารและบริ เ วณ
ใกล้ เคียงเพื่อเป็ นที่สกั การะบูชา จนแทบไม่เหลือของดั้งเดิม
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ

148

พระอุโบสถถูกต่อเติม
ด้ วยสิง่ ก่อสร้ างใหม่

บางขุนเทียนส่ วนหนึ่งของแผ่ นดินไทยและกรุ งรั ตนโกสินทร์ , 139.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ
อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.121) วัดบางสะแกใน
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางสะแก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
47N X 659594 Y1516360
เป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา ไม่ปรากฎประวัตกิ ารสร้ างแน่ชดั
-สิง่ ก่อสร้ างล้ วนถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ โยรอบเป็ นตลาดและลานจอดรถ
-พระอุโบสถ ขนาด 5 ห้ อง เป็ นของใหม่
อยุธยา

พระอุโบสถ
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.122) วัดมงคลวราราม
ตั้งอยูร่ ิ มคลองสะแก ใกล้ บางขุนเทียน แขวงบางค้ อ เขตจอมทอง
47N X 659964 Y1514494
เป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา ไม่ปรากฏประวัติการสร้ างแน่ชัด เดิมเป็ นวัดร้ าง
แล้ วถูกบูรณปฎิสงั ขรณ์ใหม่
ข้ อสังเกต
-สิง่ ก่อสร้ างล้ วนถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ ไม่ปรากฎร่องรอยเดิม
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถถูกสร้ างใหม่
-ใบเสมาทําจากหินทรายแดงหนา แบบสมัยอยุธยา149
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

149

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 314.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.123) วัดพิชยญาติการาม
ตั้งอยูร่ ิ มคลองสมเด็จเจ้ าพระยา แขวงสมเด็จเจ้ าพระยา เขตคลองสาน
47N X 651850 Y1518776
เป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา เดิมเป็ นวัดร้ างไม่มีพระสงฆ์ สมเด็จเจ้ าพระยาบรม
มหาพิชยั ญาติ (ทัด บุนนาค) ครั้งดํารงพระยศเป็ นพระยาศรี พิพฒ
ั น์รัตนราชโกษาได้
ปฏิสงั ขรณ์ใหม่เมื่อพ.ศ.2384150 ในรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
พระราชทานนามว่าวัดพระยาญาติการาม ในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั พระราชทานนามใหม่วา่ วัดพิชยั ญาติการาม
ข้ อสังเกต
-แผนผังที่เน้ นให้ มีความสมมาตรกัน โดยหันหน้ าออกสู่เส้ นทางสัญจรทางนํา้ คือ
หันหน้ าออกสูค่ ลองที่ขดุ ขึ ้นแยกจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยา เพื่อให้ เป็ นเส้ นทางสัญจรผ่าน
วัด และเป็ นเส้ นทางสัญจร มองจากวัดจะเห็นพระอุโบสถอยู่ตรงกลางมีพระปรางค์
องค์ใหญ่หลังพระอุโบสถ
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถหันหน้ าไปทางทิศเหนื อ มี ลักษณะรู ปแบบพระราชนิยมในรั ชกาลที่ 3
ภายในประดิ ษ ฐานพระพุท ธรู ป สมัย สุโ ขทัย นามว่า พระสิ ท ธารถ ด้ า นหน้ า พระ
ประธานมีพระพุทธรู ปสมัยอู่ทองมีพระนามว่า พระวรวินายก มีพระเจดีย์ทรงกลม
หน้ า พระอุโ บสถ พระปรางค์ ป ระธานสามองค์ ตั้ง อยู่ใ นฐานเดี ย วกัน ตั้ง อยู่ท าง
ด้ านหลังของพระอุโบสถ
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

ภาพถ่ายทางอากาศ วัดพิชยญาติการาม
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
150

วัดพิชยญาติการามในปั จจุบนั

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 171.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.124) วัดทองธรรมชาติวรวิหาร
วัดทองบน
ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา แขวงสมเด็จเจ้ าพระยา เขตคลองสาน
47N X 652865 Y1518726
เป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา เรี ยกกันว่าวัดทองบน คูก่ บั วัดทองล่าง (วัดทองนพ
คุณ) กรมหลวงนริ นทรเทวีหรื อพระองค์เจ้ าหญิงกุ (เจ้ าครอกวัดโพธิ์) พระขนิษฐาใน
รัชกาลที่ 1 และกรมหมื่นนริ นทรพิทกั ษ์ พระภัสดาได้ ปฏิสงั ขรณ์ขึ ้นใหม่ ในรัชกาลที่
3 โปรดให้ สมเด็จเจ้ าพระยาบรมวงศ์ เธอ กรมพระยาเดชาดิศร เป็ นแม่กองสร้ าง
ปฏิสงั ขรณ์ ได้ พระราชทานชื่อว่า วัดทองธรรมชาติ151
ข้ อสังเกต
เป็ น 1 ใน 5 วัด กลุม่ วัดทอง ที่แถบคลองสาน
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถขนาด 5 ห้ อง มีกนั สาดยื่นออกมาทั้งทางด้ านหน้ าและหลัง ที่มมุ กําแพง
แก้ วเป็ นเจดีย์ย่อมุมไม้ ยี่สิบ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบรัชกาลที่ 3 เป็ นภาพ
พุทธประวัติ เทพชุมนุม หน้ าบันพระอุโบสถจําหลักไม้ รูปเทพนมบนลายก้ านขนเป็ น
ฝี มือช่างสมัยอยุธยา
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ
ภาพในพระอุโบสถ

151

เรื่ องเดียวกัน, 167.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.125) วัดทองนพคุณ
วัดทองล่าง
ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน
47N X 663044 Y1518636
เป็ นวัด โบราณมาแต่ ส มั ย อยุ ธ ยา เรี ย กกั น ว่ า วัด ทองล่ า ง คู่กั บ วัด ทองบน(วั ด
ทองธรรมชาติ) ห่างกับวัดทองธรรมชาติเพียงถนนกัน้ พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทอง
จีน ไกรฤกษ์ ) ปฏิสงั ขรณ์ขึ ้นใหม่ในรัชกาลที่ 3152 และปฏิสงั ขรณ์ใหญ่ในรัชกาลที่ 4
ข้ อสังเกต
เป็ น 1 ใน 5 วัด กลุม่ วัดทอง ที่แถบคลองสาน
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถขนาด 5 ห้ อง เป็ นแบบมหาอุด ตังขนานกั
้
นกับพระวิหาร เดิมเป็ นอาคาร
เก๋งแบบจีน ในรัชกาลที่ 4 ได้ เปลี่ยนเป็ นอาคารแบบไทย ล้ อมรอบด้ วยพระเจดีย์ย่อ
มุม และพระปรางค์จํานวนมาก พระวิหาร ขนาด 5 ห้ อง รู ปทรงโบราณ ด้ านหลัง
ด้ านข้ างพระวิหารมีพระเจดีย์ทรงปรางค์และย่อมุมรายรอบ
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

พระวิหาร

152

เรื่ องเดียวกัน, 172.

ซุ้มหน้ าต่างของพระอุโบสถ

พระปรางค์ด้านหลังพระวิหาร

278
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.126) วัดบางไส้ ไก่
วัดราษฎร์ ศรัทธาธรรม
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางไส้ ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
47N X 661016 Y1518654
เป็ นวัดโบราณ ไม่ปรากฎประวัตกิ ารสร้ าง
ปั จจุบนั สิ่งก่อสร้ างถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่หมด หรื ออาจเป็ นวัดที่มาในสมัยอยุธยาก่อน
ขุด คลองลัด เนื่ อ งจากวัด ตั้ง อยู่ริ ม แม่ นํ า้ เจ้ า พระยาสายเดิ ม แต่ ปั จ จุ บัน แม่ นํ า้
เจ้ าพระยาสายเดิมได้ แคบลงเป็ นคลองไป
หลักฐานสําคัญ พระวิหาร พระอุโบสถใหม่ หันหน้ าสูค่ ลอง คือ หันหน้ าไปทางทิศตะวันตก
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถใหม่

279
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.127) วัดใหญ่ ศรี สุพรรณ
วัดใหญ่
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางไส้ ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
47N X 660918 Y1518290
เป็ นวัดโบราณ ไม่ปรากฏประวัติการสร้ าง มีแต่เรื่ องเล่ากล่าวว่าเจ้ าขรัวทองผู้พี่ของ
เจ้ าขรั วเงินได้ สร้ างวัดใหญ่ (วัดใหญ่ ศรี สุพรรณ) และเจ้ าขรั วเงินผู้น้องได้ สร้ างวัด
น้ อย (วัดหิรัญรูจี)
ข้ อสังเกต
ปั จจุบันสิ่งก่ อสร้ างถูกปฏิ สังขรณ์ ใหม่หมด อาจจะจะตั้งอยู่บริ เวณริ มแม่นํา้
เจ้ าพระยาสายเดิม
หลักฐานสําคัญ น ณ ปากนํ ้ากล่าวว่าพระอุโบสถพระวิหารถูกรื อ้ สร้ างใหม่หมด ซากพระประธานเดิม
ถูกทุบไปรวมในใต้ ท้องพระพุทธรู ปปั จจุบนั พระพุทธรู ปในพระวิหารล้ วนเป็ นพระใน
สมัยอยุธยาทั้งสิ ้น153
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

153

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 173.

280
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.128) วัดน้ อยหิรัญรู จีวรวิหาร
วัดน้ อยใน/วัดน้ อยบางไส้ ไก่
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางไส้ ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
47N X 661204 Y1518225
เป็ นวัดโบราณ เดิมชื่อวัดน้ อย บ้ างว่าสร้ างในสมัยธนบุรีโดยเจ้ าขรัวเงิน (เจ๊ สวั เงิน)
พระชนกในสมเด็จพระศรี สรุ ิ เยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 2154 (แต่เดิมเจ้ าขรัวเงิน
ตั้งถิ่นฐานในกรุ งศรี อยุธยาและอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่แถวหน้ าวัดกัลยาณมิตรคราว
สงครามเสียกรุ งครั้งที่ 2) ในรัชกาลที่ 4 พระยาสีหราชเดโชชัยเป็ นแม่กองบูรณะทั้ง
พระอารามแล้ วทรงพระราชทานนามว่าวัดหิรัญรูจี155
ข้ อสังเกต
ปั จจุบนั สิง่ ก่อสร้ างถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ ไม่ปรากฎร่องรอยของศิลปกรรมอยุธยา
หลักฐานสําคัญ สิง่ ก่อสร้ างในปั จจุบนั เป็ นแบบในรัชกาลที่ 4 มีพระอุโบสถและพระวิหารตั้งคูก่ นั และ
มีพระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สองอยูท่ ี่มมุ กําแพงแก้ ว พระวิหาร
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

สภาพปั จจุบนั วัดหิรัญรูจี

154

แต่เดิมเจ้ าขรัวเงินตังถิ
้ ่นฐานในกรุงศรี อยุธยาและได้ อพยพหนีสมครามคราวเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2
มาตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณหน้ าวัดกัลยาณมิตร
155
พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 4 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ ฯ (ขํา บุนนาค),
396.

281
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ
อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.129) วัดสุทธาราม
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางไส้ ไก่ แแขวงบางลําภูลา่ ง เขตคลองสาน
47N X 661553 Y1516483
เป็ นวัดโบราณ ไม่ปรากฎประวัตกิ ารสร้ าง
ปั จจุบนั สิง่ ก่อสร้ างถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่
พระวิหาร พระอุโบสถในปั จจุบนั หันหน้ าสูค่ ลอง คือ หันหน้ าไปทางทิศตะวันตก
อยุธยา

สภาพปั จจุบนั

282
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.130) วัดบุปผาราม
วัดดอกไม้
ตั้งอยูร่ ิ มคลองวัดบุปผาราม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
47N X 661366 Y1518992
เป็ นวัดโบราณมาแต่สมัยอยุธยา ในอดีตตั้งอยู่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม และมีอยู่
ก่อนแม่นํ ้าเจ้ าพระยาจะแคบลง ดังปรากฏในBangkok Recorder156 ที่บนั ทึกว่า
“วัดจะเรี ยงไปตามฝั่ งที่ดอนตั้งแต่ปากคลองจนถึงวัดสังกระจาย แต่ฝั่งกะดีจีนไม่มี
วัดเพราะเป็ นแม่นํ ้า วัดไปมีฝั่งแม่นํ ้าเก่า คือ วัดดอกไม้ วัดใหญ่ วัดน้ อยบางไส้ ไก่”
ต่อมาสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สรุ ิ ยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เมื่อครั้งเป็ นพระยาศรี สรุ ิ
ยวงศ์ และเจ้าพระยาทิ พ ากรวงศ์ (ขํ า บุ น นาค) เมื่ อ ครั้ง เป็ นจมื่ น ราชามาตย์
ปฏิสงั ขรณ์ขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึง่ ก่อนหน้ านั้นเป็ นวัดร้ างกลางสวนไม่ไกลจากบ้ าน
ของท่าน รัชกาลที่ 4 พระราชทานนามว่าวัดบุบผาราม157
ข้ อสังเกต
ไม่ปรากฎร่องรอยศิลปกรรมสมัยอยุธยา
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถไทยประเพณี แบบรัชกาลที่ 4 ขนาด 5 ห้ อง ตั้งเคียงคูก่ บั พระวิหาร
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

สภาพปั จจุบนั

สภาพอุโบสถ

156

สํานักราชเลาธิการ, จดหมายเหตุ Bangkok Recorder (กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ พริ นติ ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง,

157

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 171-172.

2537), 68.

283
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
(3.131) วัดโพธิ์นิมิตรสถิตมหาสีมาราม
วัดโพธิตลาดพลู
ตั้งอยูร่ ิ มคลองสําเหร่ ฝั่ งด้ านแยกจากคลองบางกอกใหญ่ แขวงบางยี่เรื อ เขตธนบุรี
47N X 660478 Y1517355
เป็ นวัดโบราณ ตามประวัติวดั กล่าวว่า เดิมเป็ นที่ของสมเด็จพระวันรัตน (แดง) วัดสุ
ทัศนเทพวราราม ภายหลังท่านได้ สร้ างพระอารามและให้ นามว่าวัดโพธินิมิตรถวาย
เป็ นพระอารามหลวง ชาวบ้ า นเรี ย กว่ า วัด โพธิ ต ลาดพลู ปั จ จุบัน สิ่ ง ก่ อ สร้ างถูก
ปฏิสงั ขรณ์ใหม่
ข้ อสังเกต
ไม่ปรากฎร่องรอยศิลปกรรมสมัยอยุธยาแล้ ว
หลักฐานสําคัญ น ณ ปากนํ ้ากล่าวว่าพบพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ทําด้ วยหินทรายหลายองค์ในพระ
อุโบสถ วัดนี ้เป็ นแหล่งพระพุทธรู ปสมัยอยุธยาที่สมบูรณ์ และขนาดใหญ่โตมาก ซึ่ง
เป็ นแหล่งที่สําคัญมากในธนบุรี 158 ถึงแม้ ถาวรวัตถุที่เห็นในปั จจุบนั จะเป็ นของสมัย
รัตนโกสินทร์ แต่เนื่องด้ วยพระพุทธรู ปจํานวนมากที่พบ อาจกล่าวได้ ว่าวัดนี ้น่าจะมี
มาแต่สมัยอยุธยาแล้ ว
-พระอุโบสถเป็ นไทยประเพณี รัชกาลที่ 3 พระประธานภายในเป็ นพระปางมารวิชยั
ใบเสมามีอยู่ 4 แบบ เป็ นแยยมหาเสมา และเสมาที่ตดิ กับผนังพระอุโบสถ
-พระมหาเจดีย์ทรงระฆัง
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

สิง่ ก่อสร้ างต่างๆ ภายนในวัด

158

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 174-175.

284
ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
(3.131) วัดโพธิ์นิมิตรสถิตมหาสีมาราม
วัดโพธิตลาดพลู
ตั้งอยูร่ ิ มคลองสําเหร่ ฝั่ งด้ านแยกจากคลองบางกอกใหญ่ แขวงบางยี่เรื อ เขตธนบุรี
47N X 660478 Y1517355
เป็ นวัดโบราณ ตามประวัติวดั กล่าวว่า เดิมเป็ นที่ของสมเด็จพระวันรัตน (แดง) วัดสุ
ทัศนเทพวราราม ภายหลังท่านได้ สร้ างพระอารามและให้ นามว่าวัดโพธินิมิตรถวาย
เป็ นพระอารามหลวง ชาวบ้ า นเรี ย กว่ า วัด โพธิ ต ลาดพลู ปั จ จุบัน สิ่ ง ก่ อ สร้ างถูก
ปฏิสงั ขรณ์ใหม่
ข้ อสังเกต
ไม่ปรากฎร่องรอยศิลปกรรมสมัยอยุธยาแล้ ว
หลักฐานสําคัญ น ณ ปากนํ ้ากล่าวว่าพบพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ทําด้ วยหินทรายหลายองค์ในพระ
อุโบสถ วัดนี ้เป็ นแหล่งพระพุทธรู ปสมัยอยุธยาที่สมบูรณ์ และขนาดใหญ่โตมาก ซึ่ง
เป็ นแหล่งที่สําคัญมากในธนบุรี 159 ถึงแม้ ถาวรวัตถุที่เห็นในปั จจุบนั จะเป็ นของสมัย
รัตนโกสินทร์ แต่เนื่องด้ วยพระพุทธรู ปจํานวนมากที่พบ อาจกล่าวได้ ว่าวัดนี ้น่าจะมี
มาแต่สมัยอยุธยาแล้ ว
-พระอุโบสถเป็ นไทยประเพณี รัชกาลที่ 3 พระประธานภายในเป็ นพระปางมารวิชยั
ใบเสมามีอยู่ 4 แบบ เป็ นแยยมหาเสมา และเสมาที่ตดิ กับผนังพระอุโบสถ
-พระมหาเจดีย์ทรงระฆัง
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

สิง่ ก่อสร้ างต่างๆ ภายนในวัด

159

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 174-175.
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ

อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.132) วัดกระจับพินิจ
ตั้งอยูร่ ิ มคลองสําเหร่แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
47N X 660613 Y1516722
เป็ นวัดโบราณ ไม่ปรากฎประวัตกิ ารสร้ าง
ไม่ปรากฎร่องรอยศิลปกรรมสมัยอยุธยาแล้ ว
น ณ ปากนํ า้ สันนิษฐานว่าวัดนี น้ ่าจะมี มาแต่สมัยอยุธยาจากรู ปทรงพระอุโบสถ
และใบเสมา เมื่อคราวสํารวจในปี พ.ศ.2513 และพระพุทธรูปในสมัยอยุธยา ปั จจุบนั
พระอุโบสถบูรณะใหม่ ล้ อมรอบด้ วยกําแพงแก้ ว
อยุธยา

พรุอโบสถถูกสร้ างใหม่
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.133) วัดราชวรินทร์
วัดสําเหร่
ตั้งอยูร่ ิ มคลองสําเหร่ ฝั่ งใกล้ ทางแยกแม่นํ ้าเจ้ าพระยา แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
47N X 661323 Y1516073
เป็ นวัดโบราณมี มาแต่สมัยอยุธยา เดิมเรี ยกกันว่าวัดสําเหร่ อาจเพราะติดคลอง
สําเหร่ หรื อเพราะในอดีตบริ เวณนี ้มีต้นสําเหร่ อยู่มาก ซึ่งบริ เวณนี ้เป็ นพื ้นที่ท่งุ กว้ าง
ใหญ่ ได้ รับการปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 3 และ 4 และ 5
ข้ อสังเกต
ไม่ปรากฎร่องรอยศิลปกรรมสมัยอยุธยาแล้ ว
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถใหม่ มีพระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สองวางอยูด่ ้ านหน้ า 2 องค์
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

พระอุโบสถและพระเจดีย์ยอ่ มุมด้ านหน้ า
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ตารางที่ 13 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.134) วัดบางปะกอก
วัดสําเหร่
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางปะกอกฝั่ งเหนือ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์ บรู ณะ
47N X 661786 Y1513163
เป็ นวัดโบราณมีมาแต่ครั้งกรุงศรี อยุธยา และร้ างลงเมื่อคราวเสียกรุงศรี อยุธยา ครัง้ ที่
2 จนกระทัง่ ในรัชกาลที่ 1 มีผ้ คู นย้ ายเข้ ามาตั้งถิ่นฐานบริ เวณวัดเป็ นจํานวนมาก วัด
นี ้ได้ รับการปฏิสงั ขรณ์ใหม่และมีชื่อว่าวัดบางปะกอก
ข้ อสังเกต
ระดับพื ้นพระอุโบสถอยูต่ ํ่ากว่าระดับพื ้นปั จจุบนั มากราว 80 เซนติเมตร
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถขนาด 5 ห้ อง หันหน้ าสูค่ ลอง ถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่
-พระเจดีย์ทรงระฆังหลังพระวิหารทรงแบบอยุธยา และพระเจดีย์แปดเหลี่ยมแบบ
เก่าแต่ถกู แต่งเติม
-หอพระไตรปิ ฎกสร้ างเป็ นอาคารทรงไทยอยูก่ ลางสระนํ ้า
อายุสมัย
อยุธยาตอนปลาย
ภาพประกอบ

พระอุโบสและพระเจดีย์กําลังถูกปฎิสงั ขรณ์

ระดับพื ้นพระอุโบสถอยูต่ ํ่ากว่าระดับพื ้นปั จจุบนั

288
ตารางที่ 14 มัสยิดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(4.2) มัสยิดบางหลวง
กุฎีบางหลวง/กุฎีขาว/กุฎีล่าง
ถนนอรุณอมริ นทร์ ตดั ใหม่ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
47N X 661094 Y1519201
ตั้งอยูต่ รงข้ ามคลองกับมัสยิดต้ นสนและวัดหงส์รัตนาราม มุสลิมกลุม่ นี ้อพยพมาจาก
อยุธยามาตั้งถิ่นฐานใกล้ กับมัสยิดต้ นสน เมื่อประชากรมากขึ ้นทําให้ พื ้นที่มสั ยิดไม่
เพียงพอ ท่านโต๊ ะหยี่ คณบดีในชุมชนแขกแพจึงได้ รวบรวมชาวมุสลิมนิกายซุนนะห์
สร้ างมัสยิดใหม่ขึ ้นเรี ยกมัสยิดกุฎีขาวหรื อมัสยิดบางหลวง ด้ านหน้ าของมัสยิดมีกู
โบร์ ฝังศพตั้งแต่สมัยธนบุรีจนถึงปั จจุบนั 160 แต่เดิมมีกุฎีแดง ตั้งอยู่ในย่านเดียวกัน
กับกุฎีขาว เป็ นเรื อนขนาดไม่ใหญ่โตนักคล้ ายศาลาการเปรี ยญตามวัดโบราณ มุง
ด้ วยกระเบื ้องทรายเพิ่งสุกจากไฟใหม่ๆ จะมีสีแดง แต่ปัจจุบนั ไม่มีอาคารกุฎีแดงแล้ ว
โดยกุฎีแดงไปรวมกับกุฎีขาว161
ข้ อสังเกต
ชุมชนมุสลิมตั้งอยูร่ อบมัสยิด และมีกโุ บร์ ตั้งอยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียง มีเพียงถนนขนาด
เล็กเข้ าถึง
หลักฐานสําคัญ ลักษณะของมัสยิดเป็ นอาคารไทยแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

มัสยิดเป็ นอาคารไทย

160

ทางเข้ ามัสยิดบางหลวง บริเวณ
โดยรอบเป็ นชุมชนมุสลิมบางหลวง

ชาย จอนสุข, ประวัตมิ ัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) และชุมชนกุฎีขาว (กรุงเทพฯ ชุมชนกุฎีขาว แขวง
วัดกัลป์ยาณ์, ม.ป.ป.), 2.
161
“ประวัติมสั ยิดต้ นสน” ใน หนังสืองานที่ระลึกเปิ ดมัสยิด 25 กุมภาพันธ์ 2498, 175.
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ตารางที่ 14 มัสยิดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงสมัยพระนารายณ์ถึง
การเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(4.3) มัสยิดบางอ้ อ
ถนนจรัลสนิทวงศ์ 96 แขวงบางอ้ อ เขตบางพลัด
47N X 663188 Y1525678
ตั้ง อยู่ริ ม แม่ นํ า้ เจ้ า พระยาโดยชาวมุส ลิม เชื อ้ ชาติต่า งๆ ได้ ล่อ งเรื อ มาตั้ง ถิ่ น ฐาน
บริ เวณนีต้ ั้งแต่สมัยอยุธยา แต่เดิมตัวมัสยิดคงเป็ นอาคารไม้ ขนาดเล็ก ต่อมาได้ มี
การสร้ างมัสยิดเป็ นตึกก่ออิฐถือปูนในแบบศิลปะตะวันตก สร้ างในรัชกาลที่ 6
ข้ อสังเกต
ชุมชนมุสลิมตั้งอยูร่ อบมัสยิด
หลักฐานสําคัญ ลักษณะของมัสยิดเป็ นอาคารที่เพิ่งสร้ างใหม่ ตามแบบสถาปั ตยกรรมอิสลาม
อายุสมัย
อยุธยา
ภาพประกอบ

มัสยิดเป็ นอาคาร
แบบสถาปั ตยกรรมอิสลาม

บริเวณโดยรอบเป็ นกุโบร์ และชุมชน
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2.4 ร่ องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีท่ ีพบ ที่กําหนดอายุได้ อยู่ใน
สมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325)
(1) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทกําแพงเมือง ป้อมปราการ
(1.5) กําแพงเมืองธนบุรีในสมัยธนบุรี ในปี พ.ศ.2314 สมเด็จพระเจ้ ากรุ ง
ธนบุรีทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ก่อกําแพงเมืองและขุดคูเมืองล้ อมรอบเมืองทังฝั
้ ่ งตะวันออก
และตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ทางด้ านฝั่ งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยานอกจากค่ายที่สร้ าง
ด้ วยไม้ ทองหลวงรอบพระนครแล้ ว ยังโปรดให้ ขดุ คูเมืองเริ่ มตังแต่
้ คลองบางกอกใหญ่มาจรดคลอง
บางกอกน้ อยนํามูลดินขึ ้นมาถมเป็ นเชิงเทินด้ านใน แล้ วให้ เกณฑ์คนไปรื อ้ อิฐกําแพงเก่าจากเมือง
พระประแดง กําแพงค่ายพม่าจากโพธิ์สามต้ น สีกกุ และบางไทร บรรทุกเรื อมาก่อกําแพงและป้อม
ตามที่ถมเชิงเทิน ต่อเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เมื่อคราว
สร้ างกรุ งรัตนโกสินทร์ เป็ นราชธานีแห่งใหม่ในปี พ.ศ.2325 ได้ โปรดเกล้ าฯ ให้ รือ้ กําแพงเมืองธนบุรี
ฝั่ งตะวันออกเพื่อขยายกําแพงเมืองและคูพระนครใหม่ให้ กว้ างขวางออกไป
ร่ องรอยของกํ าแพงเมืองเดิมไม่ปรากฎให้ เห็นอย่างสมบูรณ์ ในปั จจุบนั การขุด
ตรวจสอบคลองคูเมืองธนบุรีบริ เวณคลองบ้ านขมิ ้นทําให้ เห็นตําแหน่งและแนวของกําแพงเมืองเดิม
โดยแนวกําแพงเมืองธนบุรีกว้ าง 1.80 เมตร อยู่ห่างจากคูเมืองธนบุรี 25 เมตร ปั จจุบนั กรมศิลปากร
ได้ บรู ณะทําเป็ นทางเท้ าถนนอรุณอมรินทร์ บริเวณหัวมุมถนนอิสรภาพ 44
นอกจากนันจากการขุ
้
ดค้ นทางโบราณคดีบริ เวณด้ านหลังตัวอาคารสถานีรถไฟ
ธนบุ รี (เดิ ม ) พบแนวอิ ฐ ก่ อ เป็ นแนวยาว แนวอิ ฐ ที่ พ บคื อ ฐานรากของป้ อมที่ ตัง้ อยู่ ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของพระราชวังหลัง ซึ่งป้อมนีเ้ ป็ นนอกจากจะเป็ นป้อมที่ติดอยู่กําแพงของ
พระราชวั ง หลั ง แล้ ว น่ า จะเคยเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของป้ อมเมื อ งธนบุ รี ที่ ตั ง้ อยู่ ท างด้ านทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองในสมัยธนบุรีอีกด้ วย ซึง่ ข้ อสันนิษฐานดังกล่าว สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ ในตํานานวังเก่า162
(2) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทพระราชวัง วัง บ้ านขุนนาง
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ ไว้ ว่าในอดีตการสร้ างพระราชวัง วัง
เจ้ านายตามประเพณี คือ เมื่อเจ้ านายโสกันต์และเสด็จผนวชเป็ นสามเณรแล้ วในตอนพระชันษายัง
ไม่ถึง 20 ปี ยังคงให้ ประทับในพระราชวัง บางพระองค์ให้ ประทับให้ พระราชวังชัน้ นอก บ้ างให้
เสด็จไปประทับอยู่กับเจ้ านายที่ออกวังแล้ ว เมื่ออกกรมแล้ วการสร้ างวังพระราชทาน จะสร้ างวัง
ตรงไหนให้ กรมนครบาลไล่ที่ให้ ราษฎรถอนเหย้ าเรื อนย้ ายไปที่อื่น เพราะถือว่าที่แผ่นดินเป็ นของ
162

ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ จากการขุดค้ นทางโบราณคดีบริ เวณสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ในบทที่ 5
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ภาพที่ 5 เข็มไม้ ปลายแหลมขนาดใหญ่จํานวนมากที่พบระหว่างการขุดดินเพื่อสร้ างอาคารใหม่ของ
โรงพยาบาลศิริราชในบริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) บางส่วนพบในสถานีรถไฟธนบุรี
บริ เวณตลาดศาลานํ ้าร้ อนนํ ้าเย็น ยังคงเห็นเข็มไม้ บางส่วนนําไปแช่นํ ้าบริ เวณคลอง
บางกอกน้ อยใกลักบั สถานีรถไฟธนบุรีใหม่ อาจจะเป็ นไม้ ที่ปักทําค่ายรอบพระนครใน
สมัยธนบุรี

ภาพที่ 6 พื ้นทางเดินปูด้วยอิฐจําลองแนวกําแพงเมือง ภายหลังจากได้ ขดุ ตรวจสอบกําแพงเมือง
บริ เวณคลองบ้ านขมิ ้นแล้ ว
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หลวงและเจ้ านายเมื่อทรงกรมแล้ วจะมีหน้ าที่ควบคุมรี พ้ ลเป็ นกําลังราชการ ที่วงั เหมือนที่ทําการ
รัฐบาลแห่งหนึ่ง163 เพราะฉะนันวั
้ งเจ้ านายจึงเป็ นที่ตงของที
ั้
่ทํางานราชการเหมือนกระทรวง ทบวง
กรมในปั จจุบนั นัน่ เอง ในแผนที่เมืองธนบุรีทงสองฝั
ั้
่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ซึง่ เป็ นแผนที่ที่พม่าลอบทําไว้
ในสมัยธนบุรีปรากฎพระราชวังและวังที่สําคัญในเมืองธนบุรี คือ พระราชวังหลวง (พระราชวังเดิม)
และพระราชนิเวศน์เดิมของพระยาจักรี (รัชกาลที่ 1) พระราชวัง วังเจ้ านายที่สําคัญที่ตงอยู
ั ้ ่ในเมือง
ธนบุรีมีดงั นี ้
(2.1) พระราชวังหลวง (พระราชวังเดิม) พระราชวังหลวงของสมเด็จพระเจ้ า
กรุ งธนบุรีตงอยู
ั ้ ่ปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งเหนือในแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ สมเด็จพระเจ้ า
กรุ งธนบุรีทรงสร้ างเมื่อสถาปนากรุ งธนบุรีประมาณพุทธศักราช 2311 เขตพระราชฐานเมื่อแรก
สร้ าง ทิศใต้ จรดป้อมวิชยั ประสิทธิ์ ทิศเหนือจรดคลองวัดแจ้ ง (คลองนครบาล) ด้ านตะวันตกจรดวัด
โมลีโลกยาราม (วัดท้ ายตลาด)164 โดยได้ รวมวัดแจ้ งและวัดท้ ายตลาดในเขตพระราชฐาน ซึ่งถือ
เป็ นเขตพระราชฐานชันนอก
้
ส่วนเขตพระราชฐานชันในคื
้ อเขตพระราชวังเดิมในปั จจุบนั ในรัชกาล
ที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประทับที่พระราชวังนี ้ประมาณ 2 เดือน
เศษ ทรงเสด็จออกว่าการที่ท้องพระโรง165 ภายหลังจากที่ย้ายพระราชวังหลวงมายังพระราชวัง
หลวงทางฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยาฝั่ งตะวันออกแล้ ว ได้ โปรดให้ รือ้ พระราชวังเดิมลงกึ่งหนึ่ง ตังแต่
้ คลอง
ริ มวัดอรุ ณราชวรารามด้ านเหนือลงมาเหลือแค่กําแพงสกัดชันใน
้ 166 พระราชวังเดิมเป็ นที่ประทับ
ของพระราชวงศ์ ชัน้ สูง ตลอดมา จนกระทั่ง สมเด็ จ พระเจ้ า น้ อ งยาเธอ เจ้ า ฟ้ าจาตุร นรั ศ มี ไ ด้
สิ ้นพระชนม์ลงเมื่อพ.ศ.2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ พระราชทานพระราชวัง
เดิมเป็ นโรงเรี ยนนายเรื อ167 สิ่งก่อสร้ างที่สําคัญ ได้ แก่ ท้ องพระโรงสร้ างขึ ้นพร้ อมกับพระราชวังใน
สมัยธนบุรี พระตําหนักเก๋งคู่ มีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมแบบจีน 2 หลังคู่ ตังอยู
้ ่ริมประตูพระราชวัง
ด้ านตะวันออก ศาลเจ้ าตาก สันนิษฐานว่าแต่เดิมเคยเป็ นศาลเทพารักษ์ หรื อศาลพระภูมิประจํา
พระราชวังเดิม
163

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เรื่ องตํานานวังเก่ า, พิมพ์เนื่อง
ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก หม่อมราชวงศ์เล็ก งอนรถ วัดโสมนัสราชวรวิหาร, วันที่ 14 พฤษภาคม 2513, (พระ
นคร : โรงพิมพ์ทา่ พระจันทร์ , 2513 ), 3.
164
เรื่ องเดียวกัน, 84.
165
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (กรุงเทพฯ : ห้ างหุ้นส่วนจํากัด ศิวพร, 2511), 695-697.
166
กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, จดหมายเหตุการณ์ อนุรักษ์ กรุ งรั ตนโกสินทร์ , 235.
167
พลเรื อตรี ดาว เพชรชาติ, “พระราชวังเดิมแหล่งกําเนิดกองทัพเรื อ,” นาวิกศาสตร์ 42 (พฤศจิกายน
2502), 1794.
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ภาพที่ 7 พระราชวังเดิมอยูใ่ นความดูแลของกองทัพเรื อในปั จจุบนั
ที่มา : กองทัพเรื อ, เข้ าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2555, เข้ าถึงได้ จาก http://www.navy.mi.th
/newwww/document /history/royalnavy/royal5.html
(2.2) พระราชนิ เวศน์ เดิม ตังอยู
้ ่บนถนนอรุ ณอัมริ นทร์ แขวงศิริราช เขต
บางกอกน้ อย เป็ นจวนเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครัง้ ยังดํารง
ตําแหน่งเป็ นเจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศึก แต่เดิมพระราชนิเวศน์นี ้ตังอยู
้ ่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริ เวณ
ปากคลองมอญฝั่ งเหนือ ต่อมาได้ ขยายออกไปถึงอู่กําปั่ น (อู่หมายเลข 1 ของกรมอู่ทหารเรื อใน
ปั จจุบนั ) ซึ่งอยู่ติดกับเขตวัดระฆังโฆษิ ตาราม (วัดบางว้ าใหญ่) เขตด้ านเหนืออยู่ประมาณพระ
อุโบสถ ด้ านใต้ ตดิ กับบ้ านพระยาธรรมาธิกรณ์ (บุญรอด บุญรัตนพันธุ์) ต่อมาเป็ นเจ้ าพระยาศรี ธรร
มาธิ ราชในรัชกาลที่ 1168 พระราชนิเวศน์เดิมนีเ้ คยเป็ นที่ประทับของพระราชวงศ์ชนั ้ สูงตลอดมา
เช่นเดียวกับพระราชวังเดิม เรี ยกว่าจวนเดิม ในปี พ.ศ.2453 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 พระราชทานพระราชนิเวศน์เดิมนี ้ให้ สร้ างที่ว่าการกรมทหารเรื อ169 ปั จจุบนั
เป็ นสถานที่ ทํ า การกองเรื อยุท ธการและกรมอู่ท หารเรื อ ในปั จจุบัน แม้ จ ะไม่ป รากฎหลัก ฐาน
สิ่งก่อสร้ างโบราณให้ เห็นอยู่ แต่ยงั คงมีแนวกําแพงประดับใบเสมา ซึ่งกําแพงนี ้ได้ กลายเป็ นส่วน
หนึ่งของผนังอาคารต่างๆ ไปเกือบหมด ส่วนกําแพงของพระราชนิเวศน์เดิม น่าจะอยู่หลังอาคาร
ธุรการกองเรื อยุทธการ
(2.3) บ้ านเจ้ าพระยาธรรมาธิกรณ์ เจ้ าพระยาธรรมาธิกรณ์ หรื อ บุญรอด บุณย
รัตพันธุ์ แม้ ในปั จจุบนั จะไม่ปรากฎร่ องรอยของตัวอาคารให้ เห็นแล้ ว หากในแผนที่พม่าคราวลอบ
168
169

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เรื่ องตํานานวังเก่ า} 17.
เรื่ องเดียวกัน.
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มาทํ าแผนที่เมืองธนบุรียังปรากฎบ้ านของเจ้ าพระยาธณรมมาธิ กรณตัง้ อยู่ริมแม่นํา้ ใต้ พระยา
ทางด้ านใต้ ของพระราชนิเวศน์เดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครัง้
ยังดํารงตําแหน่งเป็ นเจ้ าพระยามหากษัตริย์ศกึ
(2.4) วังสวนลิน้ จี่ อยู่ที่ตําบลสวนลิ ้นจี่ ในปั จจุบันตังอยู
้ ่ในแขวงศิริราช เขต
บางกอกน้ อย ในปั จจุบนั ไม่ปรากฎร่ องรอยหลักฐานใดๆ ให้ ปรากฎแล้ ว หากแต่เดิมในสมัยธนบุรี
สวนลิ ้นจี่เป็ นนิเวศน์สถานเดิมของสมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี สมเด็จพระ
พี่นางในรัชกาลที่ 1
(2.5) วังสวนมังคุด เป็ นพระราชนิเวศน์เดิมของสมเด็จพระพี่นางเธอ กรมพระยา
เทพสุดาวดี เมื่อครัง้ กรุ งธนบุรีเป็ นราชธานี คาดว่ามีอาณาเขตใกล้ กบั วังสวนลิ ้นจี่ของพระราชวัง
หลัง สมเด็จพระเจ้ าวรวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ ถึงคราวสงครามจลาจลใน
เมืองธนบุรีครัง้ พระยาสรรค์เข้ ามาตีพระนครว่า กองทัพของพระยารามลักษณ์ (กรมขุนอนุรักษ์
สงคราม) ไปตังที
้ ่บ้านปูน170 แล้ ววางคนรายโอบรอบวัดบางว้ าน้ อย แล้ วเอาไฟเผาบ้ านเรื อนราษฎร
ข้ างใต้ หมายจะให้ ไหม้ พระนิเวศน์สถานของกรมพระราชวังหลัง แต่สมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยาเทพ
สุดาวดีประทับที่วงั สวนมังคุดและกรมพระราชวังหลังประทับที่สวนลิ ้นจี่ตงค่
ั ้ ายโดยชักแนวค่าย
ตลอดถึงกัน ด้ วยพระนิเวศน์ ทงั ้ สองแห่ งเกือบจะต่ อติดกันไม่ ห่างกัน171
ต่ อ มาเมื่ อ สมเด็ จ พระพี่ น างเธอกรมพระยาเทพสุ ด าวดี เ สด็ จ ไปประทั บ ที่
พระบรมมหาราชวัง แล้ ว จึ ง ได้ พ ระราชทานวัง นี ใ้ ห้ ส มเด็จ ฯ เจ้ า ฟ้ ากรมหลวงนริ น ทรรณเรศร์
พระโอรสองค์น้อยประทับต่อมาจนถึงรัชกาลที่ 3 สมเด็จฯ เจ้ าฟ้าขุนอิศรานุรักษ์ ทรงซื ้อและเสด็จ
ไปประทับ เสด็จอยู่ได้ ปีเดียวก็สิ ้นพระชนม์ เมื่อพระองค์สิ ้นพระชนม์แล้ ว กรมหมื่นเทวาอนุรักษ์
พระโอรสองค์ใหญ่ประทับต่อมาจนสิ ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 หม่อมเจ้ าในกรมประทับอยู่ต่อมา
ปั จจุบนั ยังเหลือเป็ นกําแพงให้ เห็นบางส่วนในซอยศาลาต้ นจันทน์ มักเรี ยกว่าวังกรมเทวา มีความ
ยาวประมาณ 20 เมตร ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของกําแพงบ้ านของเชื ้อสายสกุลอิศรางกูร ณ อยุธยา

170

ไม่บ้านปูนบางยี่ขนุ ทุกวันนี ้ ชะรอยจะตังระหว่
้
างวัดอมริ นทร์ เป็ นวัดบางว้ าน้ อยกับสวนมังคุด ดูพระราช
วิจารณ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ใน กรมหลวงนริ นทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจําของกรม
หลวงนรินทรเทวี (พ.ศ.2310-2381) และพระราชวิจารณ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั , 182-183.
171
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เรื่ องตํานานวังเก่ า, 12.
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ภาพที่ 8 กําแพงวังกรมเทวาที่ยงั เหลืออยูใ่ นปั จจุบนั
(2.6) วังบ้ านปูน วังบ้ านปูนวังที่ 1 – น่าจะตังอยู
้ ่ระหว่างวัดอมริ นทรารามกับวัง
สวนมังคุด172 เป็ นวังของสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอ กรมขุนอนุรักษ์ สงคราม พระเจ้ าหลานเธอในสมเด็จ
พระเจ้ ากรุ งธนบุรี ปั จจุบนั ไม่ปรากฏหลักฐานสิ่งก่อสร้ างใดๆ เหลืออยู่ วังบ้ านปูนวังที่ 2 – ตังอยู
้ ่ที่
ตําบลบ้ านปูน ตังอยู
้ ่ระหว่างวังสวนมังคุดของสมเด็จเจ้ าฟ้าฯ กรมหลวงนิรนทรรณเรศร์ กบั วัด
ระฆัง173 คือวังของพระองค์เจ้ าขุนเณร พระอนุชาต่างพระชนนีกับกรมพระราชวังหลัง ไม่ปรากฏ
หลักฐานสิ่งก่อสร้ างใดๆ เหลืออยู่ บริ เวณที่ตงในปั
ั ้ จจุบนั น่าจะเป็ นบริ เวณลานมะเกลือเดิมซึ่ง
ปั จจุบนั เป็ นที่ตงของโรงเรี
ั้
ยนสุภทั ราและภัทราวดีเธียเตอร์
(2.7) วังบางยี่ขัน หรื อวังเจ้ าลาว ตังอยู
้ ่บริ เวณปากคลองบางยี่ขนั ในสมัยธนบุรี
วเมืองทางเหนือ ซึง่ ล้ วนมาด้ วยเหตุผลทาง
มีกลุม่ ชาวลาวเข้ ามาในธนบุรีเป็ นจํานวนมากทังจากหั
้
การเมืองทังสิ
้ ้น โดยสมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่พ.ศ.2317174 ตีเมืองจําปา
ศักดิไ์ ด้ ในปี พ.ศ.2319 และในปี พ.ศ.2322 สมเด็จเจ้ าพระยามหากษัตริย์ได้ ยกทัพตีเมืองเวียงจันทร์
พร้ อมอัญ เชิ ญ พระแก้ ว มรกต พระบางมายัง กรุ ง ธนบุรี และกวาดต้ อ นชาวลาวเขามา โดยมี
พระโอรสของพระเจ้ าสิริบญ
ุ สารรวมอยูด่ ้ วย คือ เจ้ านันทเสน เจ้ าอินทรวงศ์และเจ้ าอนุวงศ์ โปรดให้
172

กรมหลวงนริ นทรเทวี, จดหมายเหตุความทรงจําของกรมหลวงนรินทรเทวี (พ.ศ.2310-2381) และ
พระราชวิจารณ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั , 182-183.
173
สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เรื่ องตํานานวังเก่ า, 18.
174
พระราชพงศาวดารกรุ งธนบุรี ฉบับพันจันนุมาศ (เจิม) จดหมายรายวันทัพ, อภินิหารบรรพ
บุรุษ และเอกสารอื่นๆ, 72, 79.
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อยู่ที่บางยี่ขนั (วัดดาวดึงษารามในปั จจุบนั ) และให้ ครัวลาวตังถิ
้ ่นฐานใกล้ บริ เวณนันด้
้ วย ซึง่ เป็ น
การตังถิ
้ ่นฐานชุมชนอยู175
่ ปั จจุบนั ร่องรอยหลักฐานที่เหลืออยู่ คือ แนวกําแพงโบราณทางทิศเหนือ
ของลานอเนกประสงค์หน้ าสวนสาธารณะใต้ สะพานพระราม 8 ซึ่งตังอยู
้ ่ด้านหน้ าทางเข้ าชุมชน
บ้ านปูนแขวงบางยี่ขนั เขตบางพลัด มีความยาวประมาณ 100 เมตร บางส่วนของแนวกําแพงนัน้
ถูกบูรณะใหม่ด้วยอิฐใหม่เลียนแบบของเดิม อย่างไรก็ตามภายในชุนชมบ้ านปูนนี ้ ยังปรากฎร่ อง
ของศาลาโรงธรรม อาคารเก่า และพื ้นที่ว่างหลายแห่ง จากการสํารวจพบว่าพื ้นที่ในบริ เวณนีม้ ี
ความน่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง

(ก)

(ข)

ภาพที่ 9 (ก) กําแพงวังบางยี่ขนั ที่เหลืออยูใ่ นปั จจุบนั
(ข) กําแพงบางส่วนได้ รับการบูรณะขึ ้นใหม่

สุเจน กรรพฤทธิ์, "จากเวียงจันทน์ ถึงบางกอก ตามรอยเจ้ าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ ไทย-ลาว,"
สารคดี 25, 291(พฤษภาคม 2552).
175
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(3) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทวัด
วัดที่สืบค้ นได้ ว่ามีอายุอยู่ในช่วงสมัยธนบุรี คือ วัดเรไร ตังอยู
้ ่ริมคลองชักพระ ใกล้ ปาก
คลองบางระมาด
(4) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทมัสยิดและชุมชนมุสลิม
ได้ แก่ มัสยิดในนิกายชุนนะห์ ได้ แก่ มัสยิดหลวงอันซอริ ซซุนนะห์ หรื อมัสยิดบางกอก
น้ อย ย้ ายมาจากพืน้ ที่ ฝั่งตรงข้ ามคลองบางกอกใหญ่ บริ เวณปลายสถานี รถไฟธนบุรี (เดิม) ใน
รัชกาลที่ 5 มัสยิดสวนพลูหรื อมัสยิดบ้ านสวนย่านสวนพลู รวมทังกุ
้ ฎีเขียวหรื อโป๊ ะเขียว ปั จจุบนั
หายไปจากการสร้ างสะพานและตัดถนนอินทรพิทกั ษ์ และมัสยิดในนิกายชีอะห์ ได้ แก่ กุฎีหลวง
หรื อกุฎีเจ้ าเซ็นเป็ นกุฎีแห่งแรกของนิกายชีอะห์ตงอยู
ั ้ ่ปากคลองมอญ ก่อนถูกเวนคืนย้ ายไปที่ถนน
พรานนก
(5) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทศาสนสถานในศาสนาอื่นๆ
ศาสนสถานอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในธนบุรีนอกจากวัดและมัสยิดแล้ ว โบสถ์คริ สต์และศาล
เจ้ าจีนก็ปรากฎในธนบุรีเช่นเดียวกัน ดังที่กล่าวมาแล้ วว่าตังแต่
้ สมัยอยุธยาเป็ นต้ นมาชาวจีนได้ เข้ า
มาตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนบริ เวณริ มคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งชาวจีนนี ้เองเป็ นกําลังสําคัญของสมเด็จ
พระเจ้ ากรุ งธนบุรีในการกอบกู้เอกราช หลังจากกอบกู้เอกราชเสร็ จสิ ้นชาวจีนได้ อพยพเข้ ามาเป็ น
จํานวนมากทัง้ ทางฝั่ งตะวันออกและฝั่ งตะวันตกของแม่นํา้ เจ้ าพระยา บริ เวณที่มีชุมชนชาวจีน
เก่าแก่ของธนบุรีคือ แถบกุฎีจีน และบริเวณบางลําพูลา่ ง
ส่วนชาวตะวันตกที่เข้ ามาในธนบุรีเท่าที่สอบค้ นได้ คือ ชาวโปรตุเกสบางส่วนอพยพมา
ั ้ านเรื อนอยู่ริม
จากอยุธยาในคราวเสียกรุ งศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีโปรดให้ ตงบ้
คลองบางกอกใหญ่เรี ยกว่ากุฎีจีน โดยบริ เวณนันมี
้ วดั ซางตาครู ส ซึ่งสร้ างขึ ้นในปี พ.ศ.2312 เป็ น
ศูนย์กลางของชาวโปรตุเกสที่นบั ถือนิกายคาทอลิก ในตอนปลายรัชกาลที่ 2 เริ่ มมีชาวตะวันตก
อื่นๆ มาตังบ้
้ านเรื อนในพระนคร คือ นายโรเบิร์ต ฮันเตอร์ และนายมอร์ แกน ชาวอังกฤษมาเปิ ด
ห้ างมอร์ แกนแอนด์ฮนั เตอร์ ที่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาใกล้ วดั ซางตาครูสที่ตําบลกุฎีจีน
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กําแพงเมืองและป้อมปราการ
(1.5) กําแพงเมืองธนบุรีในสมัยธนบุรี
พระราชวัง วัง วังเจ้ านาย
(2.1) พระราชวังหลวง (พระราชวังเดิม)
(2.2) พระราชนิเวศน์เดิม
(2.3) บ้ านเจ้ าพระยาธรรมาธิกรณ์
(2.4) วังสวนลิ ้นจี่
(2.5) วังสวนมังคุด
(2.6) วังบ้ านปูน
(2.7) วังบางยี่ขนั
วัด
(3.135) วัดเรไร

แผนที่ที่ 19 ตําแหน่งที่ตงของร่
ั้
องรอยหลักฐานต่างๆ ในสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325)

มัสยิด
(4.4) มัสยิดสวนพลู
(4.5) กุฎีหลวง
(4.6) มัสยิดหลวงอันซอริ ซซุนนะห์
ศาสนสถานในศาสนาอื่นๆ
(5.1) กุฎีจีน
(5.2) วัดซางตาครู้ส
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ตารางที่ 15 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.135) วัดเรไร
ตั้งอยูร่ ิ มคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตบางกอกน้ อย
47N X 657134 Y1522848
ไม่ปรากฏประวัติวดั ที่แน่นอน ตามประวัติของกรมศาสนาทราบเพียงว่าวัดนี ้สร้ างใน
พ.ศ.2323 โดยมีคําบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าเจ้ าต่างกรมสามองค์ในฝ่ ายพระราชวัง
บวรสถานพิมขุ ได้ มาปฎิสงั ขรณ์ขึ ้นในรัชกาลที่ 1 ในปี พ.ศ.2419 เจ้ าต่างกรมอีก 3
พระองค์คือ กรมหลวงนรเทเวศร กรมหลวงนเรศรโยธี และกรมหลวงเสนีบริ รักษ์ ได้
ร่วมปฎิสงั ขรณ์ขึ ้นอีกครั้งหนึง่
ข้ อสังเกต
วัดตั้งอยูบ่ นถนนแก้ วเงินแก้ วทอง ซึง่ เป็ นถนนเลียบคลองชักพระ หากวัดเรไรต้ องเดิน
เข้ าไปในทางเข้ าคนเดินขนาดเล็ก ใกล้ กบั วัดอัมพวัน ซึง่ เป็ นวัดร้ างในสมัยอยุธยา
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถรูปทรงแบบรัชกาลที่ 1 ปฏิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 3
อายุสมัย
ธนบุรี
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

300
ตารางที่ 16 มัสยิดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(4.4) มัสยิดสวนพลู
มัสยิดบ้ านสวน
ซ.สวนพลู ถ.ริ มทางรถไฟ แขวงบางยี่เรื อ เขตธนบุรี
47N X 650763 Y1517623
ตั้งอยู่ใกล้ วดั โพธิ นิมิตร มุสลิมส่วนใหญ่เป็ นเชื ้อสายมลายูคงอพยพมาตั้งแต่คราว
เสียกรุงศรี อยุธยาครั้งที่ 2 มุสลิมเชื ้อสายอินเดียก็อพยพมาบริ เวณนี ้ด้ วยเช่นเดียวกัน
แต่เดิมมัสยิดเป็ นอาคารไม้ ชั้นเดียวรูปทรงแบบปั้นหยา จนปี พ.ศ.2379 นายฮัจยีโต๊ ะ
ชางอ อิหม่ามคนแรกได้ ริเริ่ มก่อสร้ างกุฎีเป็ นอาคารแบบไทย ก่ออิฐถือปูน ปั จจุบนั ตัว
อาคารเดิมได้ ถกู รื อ้ ออกและสร้ างใหม่ เปิ ดฉลองอาคารใหม่ในปี พ.ศ.2518 แต่เดิมมี
มัสยิดอีกหลังหนึ่งอยู่ใกล้ กับมัสยิดสวนพลู คล้ ายกับศาลาการเปรี ยญวัด เรี ยกกุฎี
เขียวหรื อกุฎีโป๊ ะเขียว ปั จจุบนั หายไปเนื่องจากการสร้ างสะพานและตัดถนนอินทรพิ
ทักษ์ ไปรวมกับมัสยิดสวนพลู176
ข้ อสังเกต
โดยรอบเป็ นชุมชนมุสลิม
หลักฐานสําคัญ -ตัวอาคารมัสยิดเป็ นอาคารสมัยใหม่แล้ ว
อายุสมัย
ธนบุรี
ภาพประกอบ

มัสยิดสวนพลูดในปั จจุบนั

176

“ประวัติมสั ยิดต้ นสน” ใน หนังสืองานที่ระลึกเปิ ดมัสยิด 25 กุมภาพันธ์ 2498, 175.
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ตารางที่ 16 มัสยิดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(4.5) กุฎีหลวง
กุฎีหลวง/กุฎีบน/กุฎีเจ้ าเซ็น
ซอยกุฎีหลวง ถนนพรานนก แขวงบ้ านช่างหล่อ เขตบางกอกน้ อย
47N X 659394 Y1521177
เป็ นศาสนสถานแห่งแรกของมุสลิมชีอะฮ์ สมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรีพระราชทานที่ดิน
ให้ 60 ไร่ ใกล้ พระราชวังเดิมกับหลวงศรี เนาวรัตน์ (ต่อมาเป็ นพระยาจุฬาราชมนตรี
คนที่ 5 แต่เป็ นคนแรกของกรุ งรั ตนโกสินทร์ ) ตั้งชุมชนในบริ เวณนีต้ ั้งแต่ด้านเหนือ
ของพระราชวังเดิมไปจนถึงคลองมอญ177 ต่อมา รัชกาลที่ 1 ทรงพระราชานุญาตให้
สร้ างกุฎีหลวงเจ้ าเซ็นนี ้ แต่ปัจจุบนั ไม่มีกุฎีแล้ วเนื่องจากกองทัพเรื อต้ องการขยาย
พื ้นที่จึงเวนคืนที่ดินและอาคารเดิมที่ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา บริ เวณปากคลอง
มอญตรงข้ ามกับท่าราชวรดิฐ ในปี พ.ศ.2486 กุฎีหลวงจึงย้ ายมาอยู่ในที่ดินแปลง
ใหม่ที่ถนนพรานนก แขวงบ้ างช่างหล่อ
ข้ อสังเกต
โดยรอบเป็ นชุมชนมุสลิม
หลักฐานสําคัญ -ตัวอาคารมัสยิดเป็ นอาคารสมัยใหม่แล้ ว
อายุสมัย
ธนบุรี
ภาพประกอบ

กุฎีหลวงในปั จจุบนั
ที่มา : http://halaqah-addirasiahsirah.blogspot.com
/2010/11/blog-post_2123.html
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สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวตั ติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาสน์ สมเด็จ
เล่ ม 21 (กรุงเทพฯ : องค์การค้ าคุรุสภา, 2504), 142.
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ตารางที่ 16 มัสยิดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในช่วงสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(4.6) มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์
กุฎีบางกอกน้ อย
ริ มคลองบางกอกน้ อยขวงอรุณอมริ นทร์ เขตบางกอกน้ อย
47N X 660621 Y1521893
ปั จจุบันอยู่ฝั่งด้ านเหนือของคลองบางกอกน้ อย แต่เดิมชาวมุสลิมตั้งถิ่ นฐานอยู่ที่
บริ เวณด้ านทิศตะวันตกของพื ้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ในพื ้นที่ที่ติดกับวัดอมริ นท
ราราม ซึ่งมีกูโบร์ อยู่บริ เวณนั้นด้ วย จากการขุดตรวจสอบทางโบราณคดีได้ พบโครง
กระดูกมนุษย์ที่ฝังแบบตั้งใจตามประเพณีมสุ ลิม ต่อมาปี พ.ศ.2451 เมื่อรัชกาลที่ 5
จะทรงสร้ างสถานีรถไฟธนบุรีจึงทรงพระราชทานที่ดินฝั่ งตรงข้ ามให้ เป้นที่ตั้งมัสยิด
และชุมชนแห่งใหม่พร้ อมทั้งค่าใช้ จ่ายในการสร้ าง
ข้ อสังเกต
โดยรอบเป็ นชุมชนมุสลิม
หลักฐานสําคัญ -ตัวอาคารมัสยิดเป็ นอาคารสมัยใหม่แล้ ว
อายุสมัย
ธนบุรี
ภาพประกอบ

มัสยิดบางกอกน้ อยในปั จจุบนั
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ตารางที่ 17 ศาสนสถานอื่นๆ ที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

ข้ อสังเกต

(5.1) ศาลเจ้ าเทียนอันเก๋ ง
กุฎีจีน
ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
47N X 661508 Y1519359
สร้างในสมัยธนบุรี โดยคนจีนที่มาตั้งถิ่นฐานที่คลองบางหลวงในสมัยนั้น (บ้ างว่า
สร้ างในสมัยอยุธยา) ศาลเจ้ าที่สร้ างในตอนนั้นมี 2 ศาล คือ ศาลเจ้ าพ่อโจวซือกง
และศาจเจ้ าพ่อกวนอู ต่อมาเมื่ อย้ ายพระนครหลวงไปยังฝั่ งตะวันออกของแม่นํา้
เจ้ าพระยาในรัชกาลที่ 1 คนจีนเหล่านี ้ได้ อพยพไปอยู่ฝั่งพระนครแถวตลาดน้ อยและ
สําเพ็ง ทํ าให้ ผ้ ูคนเบาบางศาลเจ้ าจึงทรุ ดโทรมลง ในรั ชกาลที่ 3 เจ้ าพระยานิ กร
บดินทร์ (กัลยาณมิตร) ได้ อุทิศบ้ านและซื ้อที่ดินเพิ่มเพื่อสร้างวัดกัลยาณมิตร เป็ น
เวลาเดียวกับชาวจีนฮกเกี ้ยนจากต.เจียงจิวและจัวจิว (ต้ นตระกูลตันติเวชกุลและสิ
มะเสถียร) ได้ มาไหว้ ที่ศาลเจ้ าและเห็นว่าทรุดโทรมจึงร่ วมกันซ่อมแซมและสร้ างศาล
เจ้ าใหม่ ณ ตําแหน่งเดิม โดยก่อสร้ างเพียงศาลเจ้ าหลังเดียวและอัญเชิญเจ้ าแม่
กวนอิมมาเป็ นประธานพร้ อมระฆังหล่อสําริ ดจากประเทศจีน
แต่เดิมตลิ่งของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมอยู่ที่นี ้ และที่ดินบริ เวณวัดกัลยาณมิตรเป็ น
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม สมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์และสมเด็จกรม
พระยาดํารงราชานุภาพทรงมีพระวินิจฉัยที่น่าสนใจว่า “ที่เรี ยกว่ากุฎีจีนนั้นมีตวั กุฎี
จีนจริ ง และเป็ นของสําคัญในโบราณคดี...หม่อมฉันเที่ยวดูวดั กัลยาณมิตรไปถึงเขต
วัดทางด้ านใต้ ที่ริมคลองกุฎีจีน แลดูข้ามฟากมีคลอง ไปเห็นศาลเจ้ าจีนขนาดใหญ่
อยู่ทางฝั่ งโน้ น ห่างลับแม่นํา้ เข้ าไปสัก 2 เส้ น ยังบริ บูรณ์ ดีอยู่เหมื อนยังจะมี ผ้ ูคน
หม่อมฉันไปถามคนที่ไปด้ วยว่านี่ศาลเจ้ าอะไร เขาบอกว่าศาลเจ้ ากุฎีจีน หม่อมฉัน
สังเกตดูศาลเจ้ านั้นสร้ างหันหน้ าแปรไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ คิดก็หผู งึ่ ด้ วยรู้
ได้ ว่าศาลเจ้ านั้นพวกจีนคงสร้างแต่เมื่อที่ตรงนั้นเปนหัวแหลมแม่นํ ้าเลี ้ยวเหมือนที่
สร้างในที่อื่นๆ เช่นกัน คือ สร้างเมื่อสายแม่นํ ้าเจ้ าพระยาไปยังคลองบางกอกใหญ่
เวลาตรงวัดกัลยายังคงเป็ นแม่นํ ้า ในสมัยเมื่อแรกหริ อก่อนขุดคลองลัดบางกอก ครั้ง
รั ช กาลสมเด็ จ พระไชยราชาธิ ร าช คลองกุฎี จี น เป็ นคลองฝั่ ง ตะวัน ตกของแม่ นํ า้
เจ้ าพระยาในสมัยนั้น แต่ตรงที่สร้ างวัดกัลยาณมิตรเห็นจะตื ้นเขินจนเก่า คลองกุฎี
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ตารางที่ 17 ศาสนสถานอื่นๆ ที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325) (ต่อ)
ข้ อสังเกต

จีนมาแต่ปลายสมัยอยุธยาแล้ ว..เมื่อพระเจ้ ากรุ งธนบุรีตั้งเมืองธนบุรีเป็ นราชธานี
รวบรวมผู้คนที่แตกฉานกระจัดกระจายให้ มาอยูท่ ี่กรุงธนฯ จึงโปรดให้ พวกจีนชาว178
หลักฐานสําคัญ ศาลเจ้ า หลัง เดี ย วอยู่ใ นชุม ชนกุฎีจี น ติด ริ ม แม่ นํ า้ เจ้ า พระยาต้ อ งเดินเข้ า จากวัด
กัลยาณมิตร
อายุสมัย
ธนบุรี
ภาพประกอบ

ศาลเจ้ าเทียนอันเก๋งในปั จจุบนั

ศาลเจ้ าเทียนอันเก๋งในปั จจุบนั

178

สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สาส์ นสมเด็จ
เล่ ม 21 (นครหลวง กรุงเทพฯ ธนบุรี : องค์การค้ าของคุรุสภา, 2515), 128-130.
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ตารางที่ 17 ศาสนสถานอื่นๆ ที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี
ในสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

อายุสมัย
ภาพประกอบ

(5.2) วัดซางตาครู้ ส
วัดมหากางเขน
ซอยกุฎีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
47N X 661508 Y1529359
สร้ างขึ ้นในปี พ.ศ.2312 โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศส ชาคกอรร์ (Jacque Corre) ท่าน
ได้ รวบรวมชาวคริ สต์ที่รวมกันอยู่ใกล้ ป้อมบางกอกและจากที่อื่นๆ ส่วนใหญ่เป็ นชาว
โปรตุเ กส โดยพระเจ้ า กรุ ง ธนบุรี ไ ด้ พ ระราชทานที่ ดิ น และเงิ น สํ า หรั บ สร้ างวัด179
บริ เ วณเหนื อ หมู่บ้ า นของพวกเข้ า รี ต ชาวโปรตุเ กสใกล้ ป้ อมธนบุรี เ ป็ นที่ ตั้ง วัด180
ขณะที่วดั ซางตาครู้ สเป็ นเพียงโรงเพิงเตี ้ยๆ ต่อมาวัดไม่ได้ รับการสนับสนุนจากทาง
ราชการและคริ สตจักรประกอบกับปั ญหาภายใน ทําให้ สภาพของวัดซางตาครู้สตาม
บันทึกของสังฆราชปาลเลอกัวซ์ (PALLEGOIX) คือ “...คงเหลือแต่ยกพื ้นเตี ้ยๆ ซึ่ง
ชื ้นและเหม็นอับ และที่ดูเหมือนว่าจะเป็ นแท่นบูชานั้น ก็ได้ กลายเป็ นดงงูเห่าและ
สัตว์ เลื ้อยคลานเสียแล้ ว181 สังฆราชปาลเลอกัวซ์ ได้ สถาปนาวัดขึน้ ใหม่ในปี พ.ศ.
2377 ตั้งชื่อวัดเป็ นภาษาโปรตุเกสว่า Santacruz ในปี พ.ศ.2456 ตัวอาคารถูกรื อ้ ลง
และสร้ างขึ ้นใหม่ในปี ต่อมาเป็ นอาคารแบบสถาปั ตยกรรมอิตาเลียนนีโอคลาสสิค
ธนบุรี

วัดซางตาครู้สในปั จจุบนั

179

ประชุมพงศาวดาร เล่ ม 23 ภาคที่ 39 จดหมายเหตุคณะบาทหลวงฝรั่ งเศสในแผ่ นดินพระเจ้ า
เอกทัศน์ กรุ งธนบุรีและกรุ งรั ตนโกสินทร์ ตอนต้ น (พระนคร : องค์การค้ าของคุรุสภา, 2511), 87-89.
180
เรื่ องเดียวกัน, 67.
181
มองเซนญอร์ ปาเลกัวซ์, เรื่ องกรุ งสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ก้าวหน้ า,
2520) , 800.
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2.5 ร่ องรอยหลั กฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีท่ ีพบ ที่กําหนดอายุได้ อยู่
ในช่ วงต้ นรั ตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325 - 2394)
(1) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทกําแพงเมือง ป้อมปราการ
ไม่ปรากฏร่องรอยหลักฐานใดๆ ที่มีการสร้ างกําแพงเมืองป้อมปราการขึ ้นใหม่
(2) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทพระราชวัง วัง บ้ านขุนนาง
(2.8) พระราชวังบวรสถานพิมุข (พระราชวังหลัง) ตังอยู
้ ่ที่ตําบลสวนลิ ้นจี่
ปั จจุบนั คือ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้ อย ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้ าหลานเธอ เจ้ าฟ้ากรม
หลวงอนุรักษ์ เทเวศน์ พระโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
้
ง ณ พระ
ได้ รับสถาปนาเป็ นกรมพระราชวังบวรสถานพิมขุ (กรมพระราชวังหลัง) ทรงตังพระราชวั
182
นิเวศน์เดิมที่ด้านเหนือของตําบลสวนมังคุด คือวังสวนลิ ้นจี่ของพระองค์ ในตํานานวังเก่า โดย
สมเด็จพระเจ้ าวรวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธ์ถึงพระราชวังหลังไว้ วา่
พระราชวังหลังสร้ างที่ตําบลสวนลิ ้นจี่ (คือ ตรงที่ตั้งโรงศิริราชพยาบาลบัดนี )้
ตั้ง แต่ก รมพระราชวัง หลัง ดํ า รงพระยศเป็ นสมเด็จ พระเจ้ า หลานเธอ เจ้ า ฟ้ ากรมหลวง
อนุรักษ์ เทเวศร์ ด้ วยที่ตรงนั้นมีป้อมปราการเป็ นมุมเมืองมาแต่ครั้งธนบุรี จึงเป็ นที่สําคัญ
สําหรับป้องกันพระนครทางฝั่ งตะวันตก มาสถาปนาเป็ นพระราชวังหลังต่อชั้นหลัง แต่จะ
ก่อสร้ างแปลกกับวังเจ้ านายต่างกรมแต่อย่างใดบ้ าง ไม่ปรากฎสิง่ สําคัญเหลืออยู่ สืบก็ไม่ได้
ความ183

ในตอนปลายของรัชกาลที่ 1 เมื่อกรมพระราชวังหลังเสด็จทิวงคตแล้ ว พระราชวัง
หลังถูกแบ่งออกเป็ น 4 วัง ให้ กบั พระชายาและพระโอรสสามพระองค์ในกรมพระราชหลัง ซึ่งล้ วน
แต่ประสูติสมัยกรุ งธนบุรี ในสมัยรั ชกาลที่ 1 ทุกพระองค์ล้วนเป็ นกํ าลังรบทัพจับศึกสําคัญช่วย
ราชการแผ่นดินมาโดยตลอด ได้ แก่ วังเดิม บริ เวณพระราชมณเฑียรสถานเดิม มีพระอัครชายาทอง
หรื อเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “เจ้ าครอกข้ างใน” ประทับอยูก่ บั พระองค์เจ้ าหญิงกระจับและพระองค์เจ้ า
ั ้ งของโอรสทัง้ 3 พระองค์ ได้ แก่ วัง
หญิงจงกลซึง่ เป็ นพระธิดา ส่วนทิศใต้ ของพระราชวังเป็ นที่ตงวั
เหนือ เรี ยกกันว่า วังน้ อย เป็ นที่ประทับของกรมหมื่นเสนีบริรักษ์ (พระองค์เจ้ าชายแตง) ต่อมาเลื่อน
เป็ นกรมหลวงในรัชกาลที่ 3 (ต้ นราชสกุล เสนีวงศ์) วังกลาง เป็ นที่ประทับของกรมหมื่นนเรศร์ โยธี
(พระองค์เจ้ าชายบัว) ไม่มีพระโอรสธิดา วังใต้ เรี ยกกันว่า วังใหญ่ เป็ นที่ประทับของกรมหมื่นนรา
182
183

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เรื่ องตํานานวังเก่ า, 17.
เรื่ องเดียวกัน, 11.
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เทเวศร์ (พระองค์เจ้ าชายปาน) (ต้ นราชสกุล ปาลกะวงศ์) พระราชวังหลังร้ างลงเมื่อเจ้ านายในวัง
ได้ สิ ้นพระชนม์ลง และต่อมาไม่มีกําลังดูแล จึงปล่อยให้ ร้าง โดยรอบๆ เป็ นที่อยู่ของสกุลเสนีย์วงศ์
หรื อปาลกะวงศ์ ที่เหลือกลายเป็ นที่ดินของราษฎร ในปั จจุบนั พื ้นที่พระราชวังบริ เวณวังเดิมเป็ น
ั้
ง
สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) (หรื อพื ้นที่ของโรงพยาบาลศิริราชในปั จจุบนั ) ส่วนวังทางด้ านใต้ ทงสามวั
เป็ นที่ตงของโรงพยาบาลศิ
ั้
ริราช จากแผนที่กรุ งเทพฯ ปี พ.ศ.2439 ได้ เห็นร่ องรอยขอบเขตของวัง
หลัง มีลกั ษณะเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ าขนานไปกับแม่นํ ้าเจ้ าพระยา โดยที่หวั มุมของกําแพงวังด้ านทิศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือมีป้อมติดกํ าแพงชื่อป้อมพระราชวังหลัง ตามปรากฏชื่อตําบลน่าป้อม
พระราชวังหลัง

แผนที่ที่ 20 แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2439 แสดงสภาพพื ้นที่ที่มีบ้านเรื อน พระราชวังบวรสถานพิมขุ
โรงศิริราชพยาบาล วังพระเจ้ าเชียงใหม่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กนั โดยกําแพงพระราชวังหลังมีผงั เกือบเป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ า โดยที่หวั มุมกํ าแพงด้ านทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีลกั ษณะเป็ นป้อมปราการอยู่
ภาพถ่ายทางอากาศในสมัยปั จจุบนั
(3) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทวัด
ได้ แก่ วัดสุวรรณ วัดทองเพลง วัดโพธิเรี ยง วัดตะล่อม วัดนิมมานรดี วัดใหม่ยายแป้น
วัด จตุ ร มิ ต รประดิ ษ ฐาราม วั ด เปาโรหิ ต ย์ วัด คฤหบดี วัด ฉิ ม ทายกาวาส วัด วิ เ ศษการ วัด
กัลยาณมิตร วัดประยุรวงศ์ษาวาส วัดอนงคาราม วัดเวฬุราชิน วัดบางสะแกใน วัดชัยฉิมพลี วัด
ประดูฉ่ ิมพลี วัดสวนสวรรค์
(4) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทมัสยิดและชุมชนมุสลิม
มัสยิดในนิกายชุนนะห์ ได้ แก่ มัสยิดกูวติลอิสลามหรื อตึกแดง/กุฎีแดง พื ้นที่ของชุมชน
อินเดีย เปอร์ เซีย มลายูที่มีความสามารถในการทํ านากและค้ าขาย และมัสยิดในนิกายชี อะห์
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ได้ แก่ กุฎีเจริ ญพาศน์หรื อกุฎีกลาง/กุฎีลา่ ง เป็ นกุฎีของชาวเปอร์ เซียกลุม่ แรกหลังจากอพยพคราว
สงครามเสียกรุ งครัง้ ที่ 2 จากกรุ งศรี อยุธยามาอยู่ธนบุรี กุฎีปลายนาหรื อมัสยิดดิสฟั ลลาห์ มัสลิมที่
มีอิหม่ามอาศัยอยูเ่ ท่านัน้
(5) ร่ องรอยทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีประเภทศาสนสถานในศาสนาอื่นๆ
ไม่ปรากฏร่องรอยหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับศาสนสถานอื่นๆ ที่สําคัญในช่วงเวลานี ้
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พระราชวัง วัง วังเจ้ านาย
(2.8) พระราชวังหลัง
วัด
(3.136) วัดสุวรรณ
(3.137) วัดทองเพลง
(3.138) วัดโพธิเรี ยง
(3.139) วัดตะล่อม
(3.140) วัดนิมมานรดี
(3.141) วัดใหม่ยายแป้น
(3.142) วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
(3.143) วัดเปาโรหิตย์
(3.144) วัดคฤหบดี
(3.145) วัดฉิมทายกาวาส
(3.146) วัดวิเศษการ
(3.147) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
(3.148) วัดประยุรวงศ์ษาวาสวรวิหาร
(3.149) วัดอนงคาราม
(3.150) วัดเวฬุราชิน
(3.151) วัดชัยฉิมพลี
(3.152) วัดประดูฉ่ ิมพลี
(3.153) วัดสวนสวรรค์

แผนที่ที่ 21 ตําแหน่งที่ตงของร่
ั้
องรอยหลักฐานต่างๆ ในธนบุรี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์

มัสยิด
(4.7) กุฎีเจริญพาศน์
(4.8) มัสยิดดิสฟั ลลาห์
(4.9) มัสยิดกูวติลอิสลาม
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ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.136) วัดสุวรรณ
ตั้งอยูร่ ิ มคลองวัดทองเพลง แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสาน
47N X 662300 Y1517724
-เป็ นวัดโบราณในสมัยต้ นรั ตนโกสินทร์ ตามประวัติวดั กล่าวว่าแถววัดนี ้เป็ นทุ่งนา
และสวนผลไม้ ส่วนชื่อวัดทองเพลงในเนื่องจากว่ามีอบุ าสกชื่อนายทอง เป็ นนักร้ อง
เพลงพื ้นบ้ าน มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ นิมนต์พระภิกษุมาจําและนําเงิน
ที่ได้ จากการร้ องเพลงมาบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั อีกด้ วย ภายหลังจึงได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นวัด
ทองเพลงอย่างในปั จจุบนั
ข้ อสังเกต
ไม่ปรากฏสิง่ ก่อสร้ างใดที่บง่ บอกถึงความเก่าแก่ของวัด
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถ ขนาด 5 ห้ อง
อายุสมัย
ต้ นรัตนโกสินทร์
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ
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ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.137) วัดทองเพลง
วัดทองเพลง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตบางกอกน้ อย
47N X 663149 Y1517725
-ว่ากันว่าชาวจีนผู้สร้ างวัดในรัชกาลที่ 1 ได้ อัญเชิญพระประธานในพระอุโบสถมา
จากสุโขทัยเพื่อนํามาประดิษฐานตั้งแต่ครั้งสร้ างวัด
ข้ อสังเกต
ไม่ปรากฏสิ่งก่อสร้ างใดที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัด เข้ าใจว่าคราวสร้ างถนน
เจริ ญ นคร ซึ่ ง เป็ นถนนทางเข้ าวั ด ในปั จจุ บั น ด้ านหน้ าของวั ด ที่ ติ ด ริ ม แม่ นํ า้
เจ้ าพระยาคงโดนตัดผ่าน เนื่องจากสังเกตได้ ว่าปั จจุบนั ทางเข้ าวัดอยู่ชิดติดกับพระ
อุโบสถพระวิหารมาก
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถ ตั้งขนานกับพระวิหาร
อายุสมัย
รัชกาลที่ 1
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ
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ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
(3.138) วัดโพธิ์เรี ยง
วัดโพธิ
ตั้งอยูร่ ิ มคลองมอญฝั่ งเหนือ แขวงบ้ านช่างหล่อ เขตบางกอกน้ อย
47N X 659175 Y1519896
-เป็ นวัดโบราณในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ ไม่ปรากฎประวัตกิ ารสร้ าง
ไม่ปรากฏสิ่งก่อสร้ างใดที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัด ในวัดมีเนินดินบริ เวณด้ านที่
ติดกับคลองมอญ
หลักฐานสําคัญ ทางด้ านหน้ าวัดด้ านที่ติดกับคลองและศาลาท่านํา้ ปั จจุบนั รกร้ างเป็ นเนินสูงและ
เสื่อมโทรม ยังปรากฎพระเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สองตั้งเด่นอยูส่ ององค์
อายุสมัย
ต้ นรัตนโกสินทร์
ภาพประกอบ
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

สภาพพื ้นที่ด้านหน้ าด้ านที่ติดคลองมอญ

พระเจดีย์ยอ่ มุมด้ านหน้ าที่ติดกับคลองมอญ
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ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต
หลักฐานสําคัญ

อายุสมัย
ภาพประกอบ

(3.139) วัดตะล่ อม
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางเชือกหนัง แขวงคลองขวาง เขตภาษี เจริ ญ
47N X 654405 Y1519652
-เป็ นวัดโบราณในสมัยต้ นรัตนโกสินทร์ ไม่ปรากฎประวัตกิ ารสร้ าง
พื ้นภายในพระอุโบสถมีระดับที่ตํ่ามาก นํ ้าท่วมเข้ าถึงเกือบทุกปี
พระวิหาร (พระอุโบสถเดิม) ตั้งขนานกับลํานํ ้า ต่างจากอาคารในละแวกใกล้ เคียงที่
หันหน้ าสูค่ ลอง น ณ ปากนํ ้าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นวัดที่สร้ างในรัชกาลที่ 1 รูปแบบ
ของพระอุโบสถเป็ นแบบรัชกาลที่ 1184
ต้ นรัตนโกสินทร์

สภาพพื ้นที่ด้านหน้ าด้ านที่ติดคลองมอญ

ถัดจากพระวิหารเป็ นพระอุโบสถที่สร้ างใหม่

184

น ณ ปากนํ ้า, ศิลปกรรมในบางกอก, 106.
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ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.140) วัดนิมมานรดี
วัดบางแค
ตั้งอยูร่ ิ มคลองภาษี เจริ ญ ปากคลองราชมนตรี แขวงบางหว้ า เขตภาษี เจริ ญ
47N X 654279 Y1515964
-เป็ นวัดโบราณในสมัยรัชกาลที่ 1 ต่อมาได้ ทรุ ดโทรมลง ในรัชกาลที่ 5 สมภารแจ้ ง
จากวัดระฆังโฆษิ ตารามได้ ย้ายมาปกครองวัด โดยมีขุนตาล วโนชากร (นิ่ม) และ
ภรรยาชื่อ ดี มาทําการปฎิสงั ขรณ์วดั ขึ ้นใหม่ทั้งหมด เมื่อได้ รับการบูรณะปฎิสงั ขรณ์
เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงได่เปลี่ยนนามเป็ นวัดนิมมานรดี ในปี พ.ศ.2422
ข้ อสังเกต
ไม่ปรากฏสิง่ ก่อสร้ างใดที่บง่ บอกถึงความเก่าแก่ของวัดถึงต้ นรัตนโกสินทร์
วัดนี ้สร้ างในสมัยรัชกาลที่ 1 และติดคลองภาษี เจริ ญ เพราะฉะนั้นคลองภาษเจริ ญ
ควรมีมาอยูก่ ่อนแล้ ว แต่อาจเป็ นคลองเล็กสายสั้นๆ ก่อนขุดลอกคลองและขุดให้ ยาว
ขึ ้นในรัชกาลที่ 4
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถสร้ างขึ ้นใหม่ปีพ.ศ. 2512 บนตําแหน่งพระอุโบสถเดิม พระเจดีย์ทรงกลม
แบบต้ นรัตนโกสินทร์ อยูท่ างด้ านหลังพระอุโบสถ พระอุโบสถหันหน้ าสูค่ ลอง
อายุสมัย
รัชกาลที่ 1
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

พระเจดีย์กลมด้ านหลังพระอุโบสถ
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ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.141) วัดใหม่ ยายแป้น
วัดใหม่
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกน้ อย แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้ อย
47N X 689376 Y1522297
-ไม่ ปรากฏว่า สร้ างเมื่ อ ใด เล่า กัน ว่า สร้ างในสมัยรั ช กาลที่ 2 โดยยายแป้ นเป็ นผู้
บริ จาคที่ดนิ และสร้ างวัด ระฆังมีจารึกเก่าแก่วา่ สร้ างพ.ศ.2492
ข้ อสังเกต
เป็ นวัดขนาดเล็กที่ถูกปฏิสังขรณ์ ใหม่ ไม่ปรากฎสิ่งก่ อสร้ างแสดงความเก่าแก่ใน
รัชกาลที่ 2
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถแบบรัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นไป
อายุสมัย
รัชกาลที่ 2
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

316
ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.142) วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
วัดสามจีน
อยูร่ ิ มคลองบางยี่ขนั แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลัด
47N X 661337 Y152255
สร้างในรั ชกาลที่ 2 เดิมชื่อวัดสี่จีน เนื่องจากชาวจีนสี่พี่น้องร่ วมกันสร้ างวัดมา แต่
ชาวบ้ านนิยมเรี ยกว่าวัดสามจีน
ข้ อสังเกต
อยูต่ รงข้ ามวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ ใกล้ วดั ดาวดึงษาราม ซึง่ เป็ นวัดโบราณ
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถ ขนาด 3 ห้ องมีลกั ษณะศิลปกรรมแบบจีน มีเสาพาไล ใช้ ใบเสมาแบบติด
ผนัง พระประธานเคยประดิษฐานที่วดั นี ้ก่อนที่จะถูกย้ ายไปประดิษฐานที่ริมระเบียง
พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม
อายุสมัย
รัชกาลที่ 2
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

317
ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.143) วัดเปาโรหิตย์
วัดเกาะ
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางจาก แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
47N X 661586 Y1523972
ตามประวัตวิ ดั ระบุวา่ วัดนี ้สร้ างราว พ.ศ.2367 ในรัชกาลที่ 3 สันนิษฐานว่าผู้สร้ างคง
เป็ นต้ นตระกูลพระยามหาราชครู ปโุ รหิตาจารย์ (บุญรอด เปาโรหิตย์) สายสกุลเปา
โรหิตย์ได้ อปุ ถัมภ์บรู ณะสืบมาจนปั จจุบนั
ข้ อสังเกต
เดิมชื่อวัดเกาะ เนื่องจากวัดเคยมีคนู ํ ้าล้ อมรอบมีสภาพเป็ นเกาะ
หลักฐานสําคัญ ปั จจุบัน พระอุโบสถขนาด 3 ห้ องแบบรั ชกาลที่ 3 ด้ านหน้ านอกกํ าแพงแก้ วมีพระ
เจดีย์ทรงปรางค์และเจดีย์ยอ่ มุมไม้ สบิ สองตั้งอยู่
อายุสมัย
รัชกาลที่ 3
ภาพประกอบ

พระอุโบสถมีพระปรางค์ตงอยู
ั ้ ท่ างด้ านหน้ า

318
ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.144) วัดคฤหบดี
ตั้งอยูร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลัด
47N X 661775 Y1522994
วัดนี ้เป็ นที่ตั้งบ้ านเดิมของพระราชมนตรี บริ รักษ์ (ภู่) ข้ าราชการในกรมพระคลังมหา
สมบัตใิ นสมัยรัชกาลที่ 3 ได้ อทุ ิศให้ สร้ างขึ ้นเป็ นวัด ถวายเป็ นพระอารามหลวง ได้ รับ
พระราชทานนามว่า วัดคฤหบดี185 พร้ อมทั้งพระราชทานพระประธาน ปางมารวิชยั
คือ พระแซกดํา
ข้ อสังเกต
ตั้งอยูใ่ กล้ กบั วัดสวนสวรรค์ ซึง่ เป็ นวัดร้ างและใกล้ กบั ชุมชนบางยี่ขนั ใกล้ วงั บางยี่ขนั
ซึง่ เป็ นชุมชนลาวที่อพยพมาแต่ต้นรัตนโกสินทร์
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถและพระวิหารแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 พระเจดีย์กลมย่อมุมไม้ สิบ
สองตั้งอยูด่ ้ านหน้ าวัด
อายุสมัย
รัชกาลที่ 3
ภาพประกอบ

พระอุโบสถแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3

พระเจดีย์กลมย่อมุมไม้ สบิ สอง

185

กรมศิลปากร, กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, จดหมายเหตุการอนุรักษ์ กรุ งรั ตนโกสินทร์ , 396.

319
ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.145) วัดฉิมทายกาวาส
วัดเจ๊ สวั ฉิม
ถนนพรานนก แขวงบ้ านช่างหล่อ เขตบางกอกน้ อย
47N X 659861 Y1520919
-ไม่ปรากฎประวัติการสร้ าง พระประธานในพระอุโบสถจารึ กไว้ ว่าสร้ างปี พ.ศ.2380
ซึ่งอาจจะสร้ างในสมัยรัชกาลที่ 3 เรี ยกกว่าวัดเจ๊ สวั ฉิม ต่อมาได้ รับเปลี่ยนนามวัด
เป็ นวัดฉิมทายิกาส ในปี พ.ศ.2482
ข้ อสังเกต
ไม่ปรากฏหลักฐานทางศิลปกรรมที่เก่ากว่ารัชกาลที่ 3 แต่จากรูปทรงของพระอุโฐสถ
มีลกั ษณะคล้ ายกับพระอุโฐสถสมัยอยุธยาอยู่
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถสร้ างเลียนแบบศิลปะจีน อาจเป็ นพระอุโบสถมีมาแต่เดิมแล้ วปฏิสงั ขรณ์
ใหม่ก็เป็ นได้
อายุสมัย
รัชกาลที่ 3
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

320
ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.146) วัดเศษการ
วัดหมื่นรักษ์
ถนนพรานนก แขวงบ้ านช่างหล่อ เขตบางกอกน้ อย
47N X 660293 Y1521258
-ตามประวัติของวัดกล่าวว่าสร้ างประมาณ พ.ศ. 2393 ชื่อวัดวิเศษอาวาส โดยหมื่น
วิเศษ (รักษ์ ) ข้ าราชการในสมัยรัชกาลที่ 3 มีตําแหน่งเป็ นผู้จดั แจงพระที่ทรงเสวย
คนนิยมเรี ยกท่านว่า "หมื่นรักษ์ " จึงได้ เรี ยกขนานนามวัดนี ้ว่า "วัดหมื่นรักษ์ " ตามชื่อ
ผู้สร้ าง ต่อมารัชกาลที่ 4 ได้ ทรงแปลงวัดใหม่เป็ น "วัดวิเศษการ"
ข้ อสังเกต
วัดตั้งอยูใ่ กล้ และอยูด่ ้ านนอกคลองคูเมืองเดิมธนบุรี
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถต้ องคู่กับพระวิหาร พระอุโบสถสร้ างตามแบบศิลปะจี นมี ลายตกแต่ง
ดอกไม้ ด้านหลังพระอุโบสถ พระวิหารเป็ นแบบทรงไทยประเพณี
อายุสมัย
รัชกาลที่ 3
ภาพประกอบ

พระอุโบสถและพระวิหาร

ลวดลายประดับรูปต้ นไม้ ด้านหน้ าหลังพระอุโบสถ
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ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.147) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
ตั้งอยูร่ ิ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
47N X 661237 Y1519457
-เจ้ าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) เมื่อครั้งเป็ นพระราชาสุภาวดี เจ้ ากรมพระ
ยาสุรัสวดีก ลาง ได้ อุทิ ศที่ ดินและซื อ้ บ้ านข้ าราชการและบ้ านเจ๊ สัว เจ้ าภาษี นาย
อาการอื่นๆ เพื่อสร้างวัดขึ ้นในปี พ.ศ.2467 ในรัชกาลที่ 3186 ซึ่งเดิมเรี ยกว่าหมู่บ้าน
กุฎีจีน แล้ วถวายเป็ นพระอารามหลวง ได้ รับพระราชทานนามว่าวัดกัลยาณมิตร
รัชกาลที่ 3 ทรงสร้ างพระวิหารหลวงและพระประธานในพระวิหาร ซึ่งต่อมาได้ รับ
พระราชทานนามในรัชกาลที่ 4 ว่า พระพุทธไตรรัตนนายก187 นอกจากนั้นพระองค์
ทรงสร้ างหอพระธรรมมณเฑี ยรเถลิงพระเกี ยรติขึน้ ตรงที่ จอดแพประทับของกรม
สมเด็จพระศรี สุดารั กษ์ ต่อมาในรั ชกาลเดียวกัน พระยารั ตนบดินทร (รอด) บุตร
เจ้ าพระยานิกรบดินทร์ ปฏิสงั ขรณ์
ข้ อสังเกต
พื ้นที่ของวัดกัลยาณมิตรน่าจะเป็ นพื ้นที่ดนิ งอกมาภายหลังขุดคลองลัดบางกอก
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถแบบไทยประเพณี ในรั ชกาลที่ 3 ภายในมี ภาพจิ ตรกรรมฝี มื อช่างใน
รัชกาลที่ 3 พระวิหารหลวง ภายในประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนายก หรื อ หลวงพ่อ
โต ()ซําปอกง ซําปอฮุด) พระวิหารเล็ก รูปทรงเดียวกับพระอุโบสถ อาคารทั้งสาม
หลังหันหน้ าสูแ่ ม่นํ ้าเจ้ าพระยาทางด้ านทิศตะวันออก
อายุสมัย
รัชกาลที่ 3
ภาพประกอบ

หน้ าพระวิหารหลวง วัดกัลยาณมิตร
186

พระราชพงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 4 ฉบับเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ ฯ (ขํา บุนนาค),

187

เรื่ องเดียวกัน, 393.

171

322
ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.148) วัดประยุรสงศืษาวาสวรวิหาร
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
47N X 661716 Y1519149
-สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์สร้างเมื่อครั้งยังเป็ นเจ้ าพระยาพระคลังว่า
ที่สมุหกลาโหมในรัชกาลที่ 3188 โดยอุทิศสวนกาแฟให้ สร้ างวัดนี ้เมื่อปี พ.ศ.2371 แล้ ว
ถวายเป็ นพระอารามหลวงในปี พ.ศ.2375 ชาวตะวันตกนิยมเรี ยกว่าวัดพระคลัง
ชาวบ้ านเรี ยกวัดรั้วเหล็ก เนื่องจากมีรั้วเหล็กทําเป็ นรู ปอาวุธเป็ นกําแพงวัดบางตอน
ต่อมาสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สรุ ิ ยวงศ์ เจ้ าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ เจ้ าพระยา
ภาสกรวงศ์ เจ้ าพระเจ้ าสุรวงศ์วฒ
ั นศักดิไ์ ด้ ปฏิสงั ขรณ์
ข้ อสังเกต
อยูต่ ดิ กับกับวัดซางตาครู้ส และใกล้ กบั วัดอื่นๆ ของสายสกุลบุนนาค
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถแบบไทยประเพณี รัชกาลที่ 3 ปฎิสงั ขรณ์ในรัชกาลที่ 4 และ 5 พระวิหาร
ตั้งขนานกับพระอุโบสถ พระเจดีย์กลมบรรจุอัฐิของสกุลบุนนาค ตู้ลายรดนํ ้า ฝี มือ
ช่างในรัชกาลที่ 3
อายุสมัย
รัชกาลที่ 3
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

188

เจ้ าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทร์ รั ชกาลที่ 3 เล่ ม 2, 171.

323
ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้

(3.149) วัดอนงคาราม
วัดน้ อยแถมขํา
ตั้งอยูร่ ิ มคลองสมเด็จเจ้ าพระยา ฝั่ งใกล้ แยกแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ถนนสมเด็จเจ้ าพระยา
แขวงสมเด็จเจ้ าพระยา เขตคลองสาน
พิกัด
47N X 661975 Y1518797
ประวัติ
เดิมชื่อวัดน้ อยขําแถม ซึ่งเป็ นชื่อของท่านผู้หญิงน้ อยในสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหา
พิชยั ญาติ สร้ างขึ ้นคูก่ บั วัดพิชยั ญาติการามแล้ วถวายเป็ นพระอารามหลวงในรัชกาล
ที่ 3189 ต่อมาเจ้ าพระยาทิพากรวงศ์ (ขํา) มาปฏิสงั ขรณ์วดั นี ้ ชื่อที่ปรากฏในพระราช
พงศาวดารรัชกาลที่ 3 คือวัดอนงค์นิกายาราม ต่อมาในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั พระราชทานนามใหม่วา่ วัดอนงคาราม
ข้ อสังเกต
อยูต่ ดิ กับกับวัดพิชยญาติการาม เพียงข้ ามฝั่ งคลอง
หลักฐานสําคัญ -พระอุโบสถ หันหน้ าทางทิศเหนื อ รู ปทรงแบบประเพณี นิยม ขนาด 5 ห้ อง แบบ
รัชกาลที่ 3 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปมารวิชยั
-พระวิหาร รูปทรงแบบประเพณีนิยม ขนาด 5 ห้ อง แบบรัชกาลที่ 3 ประดิษฐานพระ
จุลนาค (พระสมัยสุโขทัย ปางมารวิชยั ) และพระพุทธมังคโล (พระพุทธรูปทรงเครื่ อง
ปางสมาธิ)
-พระมณฑป ตั้งอยูข่ ้ างพระวิหาร 2 หลัง ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ และพระพุทธ
บาทจําลอง
อายุสมัย
รัชกาลที่ 3
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

189

เรื่ องเดียวกัน.
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ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.150) วัดเวฬุราชิน
วัดใหม่ท้องคุ้ง
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกใหญ่ แขวงบางยี่เรื อ เขตธนบุรี
47N X 660647 Y1517912
-เดิมเรี ยกวัดใหม่ท้องคุ้ง เจ้ าพระยาพลเทพ (เอี่ยม ชูโต) สร้ างขึ ้นในปลายรัชกาลที่ 3
โดยนําเงินค่าภาษี ไม้ สีสกุ ที่ท่านเป็ นเจ้ าภาษี รับสัมปทานผูกขาดการเก็บมาใช้ สร้ าง
วัด เดิมเรี ยกวัดนี ้ว่า วัดใหม่ท้องคุ้ง ตามสภาพภูมิศาสตร์ ที่ตั้งวัดที่เป็ นคุ้งนํ ้าใหญ่ใน
คลองบางกอกใหญ่ ในรั ช กาลที่ 4 พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว
พระราชทานนามว่า วัดเวฬุราชิน หมายถึงวัดที่สร้ างจากภาษี ไม้ ไผ่ของพระราชา
ข้ อสังเกต
สิง่ ก่อสร้ างทั้งหมดของวัดหันหน้ าสูค่ ลองบางกอกใหญ่
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถแบบประเพณีนิยม รัชกาลที่ 3 น่าสนใจคือ ที่มมุ กําแพงแก้ วมีวิหารน้ อย
ประดิษฐานอยูท่ ี่มมุ ทั้งสี่ พระวิหารน้ อยมีลกั ษณะหรื อสร้ างเลียนแบบอยุธยา
อายุสมัย
รัชกาลที่ 3
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ

พระวิหารน้ อยตังอยู
้ ท่ ี่มมุ ของกําแพงแก้ วทังสี
้ ่
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ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.151) วัดชัยฉิมพลี
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษี เจริ ญ
47N X 654877 Y1518803
ตามประวัติของวัดเล่ากันว่า พระยาสีหราชเดโชชัย และคุณหญิงงิ ้ว ผู้เป็ นภรรยาได้
ดําเนินการสร้ างวัดขึ ้น เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2389 โดยการบริ จาคที่ดิน 50 ไร่ เป็ นที่
สร้ างวัด ครั้นแล้ วได้ ขนานนามว่าวัดชัยฉิมพลีเพื่อเป็ นเกียรติอนุสรณ์ โดยใช้ คําว่า
“ชัย” และ “ฉิมพลี” ที่แปลว่า "ไม้ งิ ้ว" ซึง่ ตรงกับชื่อภรรยา
ข้ อสังเกต
พื ้นที่วดั มีความกว้ างขวางและมีพื ้นที๋โล่งมาก เภายในวัดมีลานจอดรถขนาดใหญ่
และมีตลาดขนาดใหญ่ บริ เวณนี ้เป็ นเคยเป็ นชุมชนชาวสวน ปั จจุบนั สวนค่อยๆ หมด
ไปมีความเป็ นเมืองมากขึ ้น
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถล้ อมรอบด้ วยกําแพงแก้ ว หันหน้ าไปทางทิศตะวันออก ขนานกับคลอง
ถูกปฏิสงั ขรณ์ใหม่ เป็ นพระอุโบสถ 5 ห้ อง มีอาคารยอดพระปรางค์ตั้งอยู่ด้านหน้ า
กําแพงแก้ ว
อายุสมัย
รัชกาลที่ 3
ภาพประกอบ

พระอุโบสถและพระปรางค์ที่ตงอยู
ั ้ ด่ ้ านหน้ า
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ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(3.152) วัดประดู่ฉิมพลี
วัดฉิมพลี
ตั้งอยูร่ ิ มคลองบางกอกใหญ่ฝั่งเหนือ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
47N X 658946 Y1517705
เดิมชื่อวัดฉิมพลี อีกชื่อหนึ่งคือวัดประดู่นอก คู่กบั วัดประดู่ในทรงธรรม ปฏิสงั ขรณ์
ใหม่ในรัชกาลที่ 3 โดยพระยาศรี พิพฒ
ั นรัตนราชโกษา (สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหา
พิชยั ญาติ) มาเสร็ จในรัชกาลที่ 4
ข้ อสังเกต
ไม่ปรากฏร่ องรอยความเก่าแก่ถึงสมัยอยุธยา ในขณะที่ตําแหน่งที่ตั้งของวัดอยู่ใกล้
กับวัดหลายๆ วัดในสมัยอยุธยาที่อยูใ่ นละแวกใกล้ เคียง
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถ ขนาด 5 ห้ อง ตั้งขนานกับคลอง ในขณะที่พระวิหารสองหลังตั้งคูก่ นั หัน
หน้ าสูค่ ลอง
อายุสมัย
รัชกาลที่ 3
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ มีพระเจดีย์ระฆังกลมอยูด่ ้ านข้ าง
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ตารางที่ 18 วัดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ
ข้ อสังเกต

(3.153) วัดสวนสวรรค์
วัดฉิมพลี
ตั้งอยูใ่ กล้ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา แขวงบางยี่ขนั เขตบางพลัด
47N X 661710 Y1523025
เป็ นวัดร้ าง ไม่ปรากฎประวัตกิ ารสร้ าง ทราบแต่เพียงว่าชื่อโบสถ์สวนสวรรค์
ปั จจุบนั เหลือเพียงอาคารพระอุโบสถและพระปรางค์ตั้งอยู่ในชุมชนบ้ านปูน ใกล้ กบั
วังบางยี่ขนั สภาพแวดล้ อมโดยรอบมีบ้านคนเรี ยงรายล้ อมรอบโบราณสถาน
หลักฐานสําคัญ พระอุโบสถทรงสูงชลูด ขนาด 3 ห้ อง ไม่มีเสาร่ วมใน ใช้ ผนังในการรับนํ ้าหนัก ผนัง
สกัดหลังเจาะเป็ นช่องหน้ าต่างขนาดเล็ก 2 ช่องระหว่างพระประธาน ผนังสกัดหน้ ามี
ประตูทางเข้ า 1 ช่อง ภายในพบว่า ผนังถูกเจาะเป็ นช่องปลายแหลมเพื่อวางตะคัน
หรื อพระพุทธรูป
-พระปรางค์ยอ่ มุมไม้ สบิ หกตั้งอยูข่ ้ างรั้วบ้ านติดกับเสาไฟฟ้า ปั จจุบนั ร้ างไม่มีคนดูแล
อายุสมัย
ต้ นรัตนโกสินทร์
ภาพประกอบ

พระอุโบสถ มีสภาพรกร้ างอยูใ่ นชุมชนบ้ านปูน

พระปรางค์ตงอยู
ั ้ ด่ ้ านหน้ าพระอุโบสถ
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ตารางที่ 19 มัสยิดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(4.7) กุฎีเจริญพาสน์
กุฎีลา่ ง
ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
47N X 660784 Y1519112
สร้างในรัชกาลที่ 1 โดยพระยาจุฬาราชมนตรี ที่ 2 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ (อากาหยี่)
กุฎีเป็ นเรื อนทรงมนิลาประดับด้ วยไม้ ฉลุแบบขนมปั งขิง ปั จจุบนั ยังเป็ นที่ประกอบพิธี
เต้ นเจ้ าเซ็นของชาวมุสลิมนิกายชีอะฮ์ที่ทํากันในเดือนมุฮรั รอมของทุกๆ ปี
ข้ อสังเกต
ตั้งอยูร่ ิ มถนนเจริ ญพาศน์ โดยมีชมุ ชนอยูล่ ้ อมรอบ
หลักฐานสําคัญ ตัวอาคารสร้ างใหม่ ไม่ปรากฏร่องรอยของสิง่ ก่อสร้ างโบราณ
อายุสมัย
ต้ นรัตนโกสินทร์
ภาพประกอบ

บริเวณทางกุฎีเจริญพาศน์
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ตารางที่ 19 มัสยิดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้
พิกัด
ประวัติ

(4.8) มัสยิดดิสฟั ลลาห์
กุฎีปลายนา/กุฎนอก
ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
47N X 660618 Y151149
สร้ างขึ ้นประมาณรัชกาลที่ 3 โดยอาดัมอาลี ชาวอินเดียจากเมืองลัคเนา โดยเป็ น
ศูน ย์ ก ลางของมุส ลิม ชี อ ะห์ ปั จจุบัน ผู้สื บ เชื อ้ สายสกุล อาดัม ได้ สื บ ทอดตํ า แหน่ ง
อิหม่ามมาโดยตลอด โดยรอบกุฎีมีแต่ครอบครัวของอิหม่ามอยู่เท่านั้นโดยไม่มีสปั
บุรุษอยู่ เนื่องจากสถานที่คบั แคบ เมื่อมีศาสนพิธีจึงเดินทางเข้ ามาร่ วม ปั จจุบนั ตัวกุ
โบร์ ตั้งอยู่ริมถนนอิสรภาพเยื ้องกับกุฎีเจริ ญพาศน์ ในขณะที่มสั ยิดอยู่ภายใน ถัดไป
เป็ นบ้ านของครอบครัวอิหม่าม
ข้ อสังเกต
ไม่มีอาคารมัสยิดใหญ่โตเหมือนกับมัสยิดอื่นๆ และไม่มีสปั บรุษอยู่เหมือนมัสยิดแห่ง
อื่นๆ
หลักฐานสําคัญ ภายในบริ เวณพื ้นที่มสั ยิดจะมีบริ เวณบ้ านของอิหม่าม และกุโบร์ อยูเ่ ท่านั้น
อายุสมัย
รัชกาลที่ 3
ภาพประกอบ

บริเวณมัสดิสฟั ลลาห์
และบริเวณบ้ านของอิหม่าม
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ตารางที่ 19 มัสยิดที่พบร่องรอยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์
(พ.ศ.2325 - 2394) (ต่อ)
ชื่อแหล่ ง
ชื่อเดิม
ที่ตงั ้

(4.9) มัสยิดกูวติลอิสลาม
ตึกแดง/กุฎีแดง
ริ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ซ.วัดอนงคาราม ถ.เจริ ญนคร แขวงสมเด็จเจ้ าพระยา เขตคลอง
สาน
พิกัด
47N X 662112 Y1519225
ประวัติ
แต่เดิมตึกแดงคือสํานักงานพระคลังสินค้ าของสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาพิชยั ญาติ
(ทัต บุนนาค) ท่านได้ บริ จาคที่ดนิ ประมาณ 1 ไร่ พร้ อมตึกโกดังอิฐสีแดงให้ ชาวมุสลิม
นี ้ด้ วยเห็นว่าชาวมุสลิมที่ตั้งถิ่นฐานบริ เวณนี ้ไม่มีมสั ยิดสําหรับปฏิบตั ิศาสนกิจ ต้ อง
เดินทางไปที่มสั ยิดบ้ านสมเด็จ ซึง่ หนทางสมัยก่อนเต็มไปด้ วยป่ าสะแก บริ เวณนี ้เป็ น
ชุมชนค้ าขายที่ มี ชาวอิ นเดีย เปอร์ เซี ย มลายูม าตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ ว กลุ่ม ชาว
มุสลิมจากเมื องสุไหงปั ตตานี เป็ นกลุ่มที่มีความสามารถในการทํานากเข้ ามาตั้ง
รกรากตั้งแต่รัชกาลที่ 3 และกลุ่มพ่อค้ ามุสลิมจากอินเดียเข้ ามาในรัชกาลที่ 4 เปิ ด
ห้ างในย่านเดียวกัน190
ข้ อสังเกต
เป็ นพื ้นที่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ต้ องเดินเข้ าไปในซอยเล็กติดกับพระคลังสินค้ าเดิม
หลักฐานสําคัญ อาคารมัสยิดเป็ นอาคารใหม่ ฝั่ งตรงข้ ามเป็ นตึกพระคลังสินค้ าเดิม ยังเห็นเป็ นอาคาร
เก่าและร้ าง
อายุสมัย
รัชกาลที่ 3
ภาพประกอบ

บริเวณทางเข้ ามัสยิดตึกแดง
เป็ นซอยคนเดินเข้ าขนาดเล็ก

190

มัสยิดตึกแดง

สัมภาษณ์ นาวิน ศาสนกูล หม่ามมัสยิดกูวติลอิสลาม เมื่อ 9 พฤษภาคม 2551 อ้ างถึงใน อาดิสร์ อิดรี ส,
“แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับสถาปั ตยกรรมมัสยิด”, 110.
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เลขหน้ า

บทที่ 6
ธนบุรี จากการขุดค้ นทางโบราณคดี
1. การดําเนินงานทางโบราณคดีในพืน้ ที่ธนบุรี
การขุดค้ นทางโบราณคดีอย่างเป็ นระบบในกรุ งเทพมหานครเริ่ มครัง้ แรกในปี พ.ศ.2537
บนพื ้นที่ริมแม่นํา้ เจ้ าพระยา ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี
โครงการปรับปรุ งพื ้นที่เพื่อสร้ างลานจอดรถใต้ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ อาคารคณะรัฐศาสตร์
ั ้ นต้ นมากรมศิลปากรจึงเห็นควรให้ มีการศึกษาทางโบราณคดี เมื่อมี
และปรับภูมิทศั น์ นับแต่นนเป็
การก่อสร้ างอาคารหรื อปรับเปลี่ยน ปรับปรุ งพื ้นที่สําคัญ แหล่งโบราณคดีที่สําคัญที่มีการขุดค้ นใน
กรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ บริ เวณพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม)(ปั จจุบนั คือมิวเซียมสยาม) บริ เวณ
พระราชวังสราญรมย์ พื ้นที่กรมการค้ าภายใน (เดิม) (ปั จจุบนั ปรับพื ้นที่ใช้ สอยเป็ นสวนนาครา
ภิรมย์) บริ เวณพื ้นที่ภายในโรงเรี ยนราชินี บริ เวณกําแพงเมืองธนบุรี (อนุสาวรี ย์สหชาติ) ลานคน
เมือง เสาชิงช้ า ป้อมพระสุเมรุ และบริเวณป้อมมหากาฬและกําแพงเมืองริ มป้อมมหากาฬ ฯลฯ
การขุดค้ นทางโบราณคดีในพื ้นที่ธนบุรีปรากฎขึ ้นครัง้ แรกในโครงการอนุรักษ์ และปรับ
ภูมิทศั น์ในบริเวณพระราชวังเดิม ในปี พ.ศ.2540 ในครัง้ นันได้
้ มีการขุดตรวจสอบฐานรากของป้อม
วิชยั ประสิทธิ์ ปั จจุบนั การขุดค้ นทางโบราณคดีในพื ้นที่ธนบุรีมีจํานวนทังสิ
้ ้น 4 แหล่งด้ วยกัน ได้ แก่
การขุดทดสอบฐานรากป้อมวิชยั ประสิทธิ์ (ปี พ.ศ.2540)
การขุดตรวจทางโบราณคดีคลองคูเมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้ านขมิ ้น) (ปี พ.ศ.2545)
การสํารวจและการขุดค้ นบริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) (ปี พ.ศ.2551 และ 2554-55)
การขุดค้ นทางโบราณคดีป้อมป้องปั จจามิตร (ปี พ.ศ.2551)
ลัก ษณะของการขุด ค้ น ทางโบราณคดี ทัง้ หมดจัด ได้ ว่ า เป็ นงานโบราณคดี ก้ ู ภัย
(Salvage Archaeology) หรื อการเก็บกู้หลักฐานทางโบราณคดีก่อนที่แหล่งโบราณคดีจะถูก
ทําลาย เพื่อตรวจสอบหลักฐานทางโบราณคดีก่อนที่จะดําเนินการใดๆ เพื่อพัฒนา อนุรักษ์ หรื อ
ปรับเปลี่ยนพื ้นที่ตามกิจกรรมใช้ สอยของคนในปั จจุบนั ในการศึกษาครัง้ นี ้ไม่ได้ รวมการขุดค้ นทาง
โบราณคดีป้อมป้องปั จจามิตร มาศึกษาวิจยั เนื่องจากป้อมป้องปั จจามิตรเป็ นป้อมปราการที่สร้ าง
ขึ ้นในรัชกาลที่ 4 ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษา แต่ได้ ศึกษาการขุดค้ นทางโบราณคดีที่พื ้นที่
กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ซึง่ พบร่ องรอยหลักฐานของป้อมวิไชยเยนทร์ ในสมัยอยุธยา ซึง่ เป็ นบริ บท
ที่เกี่ยวข้ องกับเมืองธนบุรี
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ทังนี
้ ้ ทังหมดของการขุ
้
ดค้ นทางโบราณคดีในธนบุรีเป็ นการขุดค้ นสิ่งก่อสร้ าง ซึง่ การขุด
ค้ นจะปรากฏรายงานเฉพาะแหล่ง ยังไม่ เคยมีการนําข้ อมูลที่ได้ จากแหล่ งต่ างๆ มารวบรวม
เพื่อสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ ของธนบุรี นอกจากนีก้ ารขุดค้ นทางโบราณคดีในพืน้ ที่ธนบุรีจะ
ดําเนินการขุดค้ นต่ อเมื่อต้ องการปรั บเปลี่ยนพืน้ ที่ใช้ สอยในปั จจุบัน ซึ่งจําเป็ นต้ องขุดค้ น
ทางโบราณคดีเพื่อตรวจสอบพืน้ ที่เสียก่ อน ซึ่งเท่ ากับว่ ายังไม่ มีการขุดค้ นครั ง้ ใดที่เป็ นการ
วิจัยเฉพาะ อันหมายถึง การกําหนดวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาวิจัย และกําหนดจุดขุดค้ น
เพื่อศึกษาวิจัยและตอบข้ อสันนิษฐานที่ตงั ้ ไว้

แผนที่ที่ 22 ที่ตงของแหล่
ั้
งโบราณคดีที่ทําการศึกษาวิจยั จํานวน 4 แหล่ง ได้ แก่ ป้อมวิชยั ประสิทธิ์
คลองคูเมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้ านขมิ ้น) กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)
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2. แหล่ งขุดค้ นทางโบราณคดีในพืน้ ที่ธนบุรี
2.1 การขุดทดสอบฐากรากของป้อมวิชัยประสิทธิ์1
2.1.1 ที่ตัง้ ป้อมวิชยั ประสิทธิ์ตงอยู
ั ้ ่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาฝั่ งตะวันตก บริ เวณปาก
คลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ ปั จจุบนั อยูใ่ นความดูแลของกองทัพเรื อ
2.1.2 สภาพปั จจุบัน ป้อมวิชยั ประสิทธิ์ในสภาพปั จจุบนั เป็ นป้อมก่ออิฐถือปูน มี
กําแพงสองชันขนานกั
้
น โดยกําแพงป้อมเอียงลาดเล็กน้ อย มีใบเสมาแบบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ตัว
ป้อมมีความยาวรวม 75 เมตร ความกว้ างรวม 30 เมตร กําแพงทังสองชั
้
นนั
้ นเปิ
้ ดช่องทางด้ านทิศ
ตะวันตกเป็ นบริ เวณกว้ างและเป็ นพื ้นที่วา่ ง ถัดจากทางเข้ าด้ านทิศเหนือและทิศใต้ เป็ นบันไดขึ ้นไป
ยังเชิงเทินบริเวณกําแพงชันนอก
้
เฉพาะกําแพงชันในมี
้ หอคอยกลมสองหลัง สร้ างโดยการก่ออิฐถือ
ปูนอยู่บนกําแพงด้ านทิศเหนือและใต้ ภายในหอคอยทิศเหนือสูง 2.3 เมตร และภายในหอคอยทิศ
ใต้ สงู 2.5 เมตร
2.1.3 หลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นทางโบราณคดี จากการขุดทดสอบฐานราก
ของป้อมวิชยั ประสิทธิ์ จํานวน 8 หลุม สามารถสรุปข้ อมูลหลักฐานที่พบได้ ดงั นี ้
ลักษณะของฐานรากของป้อมวิชยั ประสิทธิ์ จะใช้ กําแพงในการรับนํ ้าหนักทังหมด
้
ไม่
ปรากฎว่ามีการใช้ เข็มไม้ หรื อท่อนซุงใดในการรับนํ ้าหนักอาคาร แต่ใช้ วิธีการเรี ยงอิฐก่อซ้ อนรับ
นํ ้าหนักต่อกันไป ลักษณะของการเรี ยงอิฐจะใช้ อิฐด้ านกว้ างสลับกับด้ านยาวเรี ยงต่อกันไปเรื่ อยๆ
บริ เวณอิฐที่ก่อด้ านล่างไม่ปรากฎการสอด้ วยปูน ในขณะที่ด้านบนสอด้ วยปูน การขุด
ทดสอบในหลุมต่างๆ นันไม่
้ สามารถขุดจนสิ ้นสุดฐานรากที่อยู่ลกึ สุดได้ เนื่องจากระดับนํ ้าใต้ ดินที่
เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วและเป็ นปริ มาณมาก รวมทังผนั
้ งชันดิ
้ นพังทลายและไม่แข็งแรงเพียงพอเมื่อ
ขุด ลงไปในระดับ ลึก มี เ พี ย งในหลุม ขุด ตรวจสอบที่ 6 ที่ ส ามารถขุด ถึ ง ระดับ อิ ฐ ก้ อ นสุด ท้ า ย
สามารถสรุปผลการขุดค้ นได้ ดงั นี ้
ฐานรากของป้อมวิชัยประสิทธิ์ วัดจากผิวดินไปจนสิ ้นสุดฐานรากได้ 290 เซนติเมตร
แนวฐานรากนี ้ จะใช้ อิฐเรี ยงด้ านกว้ างสลับกับด้ านยาว เรี ยงสลับต่อกันไปเรื่ อยๆ อิฐที่ใช้ มี 2 ขนาด
คือ อิฐขนาด 18x34x4 เซนติเมตร ถัดจากผิวดินลงมา 28 เซนติเมตร จะใช้ อิฐขนาดหนากว่า
เล็กน้ อย คือ 18x34x7 เซนติเมตร การก่ออิฐในช่วงแรก 0-240 เซนติเมตรจากผิวดิน จะสอด้ วยปูน
ถัดจากระดับ 240 จนสิ ้นสุดฐานรากที่ 290 เซนติเมตร จะสอด้ วยดิน ตัวฐานรากทังหมดไม่
้
ปรากฏ
ร่องรอยการฉาบใดๆ
1

บริ ษัท มรดกโลก จํากัด, รายงานเบือ้ งต้ นการขุดทดสอบฐานรากป้อมวิชัยประสิทธิ์, เสนอต่อ มูลนิธิ
สิทธิ์อนุรักษ์ โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม, (อัดสําเนา)
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แผนผังที่ 6 ตําแหน่งของหลุมขุดทดสอบฐานรากป้อมวิชยั ประสิท ธิ์ จํานวน 8 หลุม
ที่มา: บริ ษัท มรดกโลก จํากัด, รายงานเบือ้ งต้ นการขุดทดสอบฐานรากป้อมวิชัยประสิทธิ์,
เสนอ มู ล นิ ธิ อ นุ รั ก ษ์ โ บราณสถานภายในพระราชวั ง เดิม , เสนอต่อ มูล นิ ธิ สิ ท ธิ์ อ นุรั ก ษ์
โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม, (อัดสําเนา)

ภาพที่ 10 หลุมตรวจสอบที่ 6 (TP.6) ระหว่างการขุดทดสอบ
ที่มา: บริ ษัท มรดกโลก จํากัด, รายงานเบือ้ งต้ นการขุดทดสอบฐานรากป้อมวิชัยประสิทธิ์,
เสนอ มู ล นิ ธิ อ นุ รั ก ษ์ โ บราณสถานภายในพระราชวั ง เดิม , เสนอต่อ มูล นิ ธิ สิ ท ธิ์ อ นุรั ก ษ์
โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม, (อัดสําเนา)
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ภาพที่ 11 ลักษณะฐานรากป้อมวิชยั ประสิทธิ์ในหลุมตรวจสอบที่ 6 (TP.6)
ที่มา: บริ ษัท มรดกโลก จํากัด, รายงานเบือ้ งต้ นการขุดทดสอบฐานรากป้อมวิชัยประสิทธิ์,
เสนอ มู ล นิ ธิ อ นุ รั ก ษ์ โ บราณสถานภายในพระราชวั ง เดิม , เสนอต่อ มูล นิ ธิ สิ ท ธิ์ อ นุรั ก ษ์
โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม, (อัดสําเนา)

ภาพที่ 12 ลักษณะฐานรากป้อมวิชยั ประสิทธิ์ในหลุมตรวจสอบที่ 5 (TP.5)
ที่มา: บริ ษัท มรดกโลก จํากัด, รายงานเบือ้ งต้ นการขุดทดสอบฐานรากป้อมวิชัยประสิทธิ์,
เสนอ มู ล นิ ธิ อ นุ รั ก ษ์ โ บราณสถานภายในพระราชวั ง เดิม , เสนอต่อ มูล นิ ธิ สิ ท ธิ์ อ นุรั ก ษ์
โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม, (อัดสําเนา)
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2.2 การขุดตรวจทางโบราณคดีคลองคูเมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้ านขมิน้ )2
ด้ ว ยสํ า นัก โยธา กรุ ง เทพมหานครได้ แ จ้ ง กรมศิ ล ปากรเรื่ อ งงานก่ อ สร้ างถนน
ต่อเชื่ อมซอยแสงศึกษา ถนนอรุ ณอัมริ นทร์ เพื่อแก้ ไขปั ญหาจราจร ซึ่งงานการก่อสร้ างสะพาน
ค.ส.ล ข้ ามคลองบ้ านขมิ ้นมีส่วนเกี่ยวข้ องในพื ้นที่เมืองธนบุรี คือ กําแพงเมืองและคูเมืองธนบุรี ที่
้
ลปากรจึงได้ เข้ ามาดําเนินการขุดตรวจทางด้ าน
ถูกรื อ้ ไปในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น ดังนันกรมศิ
โบราณคดีเพื่อหาแนวกําแพงเมืองเดิมสมัยธนบุรีและหลักฐานทางด้ านประวัติศาสตร์ จากการขุด
ลอกคลองบ้ านขมิ ้นหรื อคลองคูเมืองสมัยธนบุรี
2.2.1 ที่ตั ง้
บริ เ วณพื น้ ที่ ขุด ค้ น ตัง้ อยู่ใ นแขวงศิริ ร าช เขตบางกอกน้ อ ย
กรุงเทพมหานคร บริ เวณพื ้นที่มีอาณาเขตดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ศาลเจ้ าพ่อเขาตก
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ ถนนอรุณอัมรินทร์ และตรอกวัดระฆัง
ทิศใต้
ติดต่อกับ คลองวัดระฆัง และศาลเจ้ าพ่อบ้ านขมิ ้น (ปึ งท้ าวกง)
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ คลองคูเมืองธนบุรีฝั่งตะวันตก ช่วงที่เรี ยกว่าคลองบ้ าน
ขมิ ้นและที่พกั อาศัยของประชาชน

ภาพที่ 13 บริ เวณที่ทําการขุดตรวจสอบแนวคลองคูเมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้ านขมิ ้น) ปั จจุบนั มีการ
ปูพื ้นทําเป็ นแนวกําแพงเมืองเดิมไว้

2

สําเนา), 2545.

สุนิสา มัน่ คง, รายงานการขุดตรวจทางโบราณคดีคลองคูเมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้ านขมิน้ ), (อัด

337
2.2.2 สภาพปั จจุบัน ภายหลังการขุดค้ นเสร็ จสิ ้น ได้ ทําการกลบปิ ดหลุมและ
สร้ างแนวกําแพงจําลองบริเวณที่ขดุ ค้ นพบ
2.2.3 หลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นทางโบราณคดี จากการขุดตรวจสอบทาง
โบราณคดีเพื่อตรวจหากําแพงเมืองเดิมและขุดลอกคูเมืองธนบุรี (ปั จจุบนั คือคลองบ้ านขมิ ้น) ได้
พบขอบเขตบางส่วนของแนวโบราณสถาน 2 แนว คือ3
แนวโบราณสถานที่ 1 ก่อด้ วยอิฐ ขนาด 1x2 เมตร ห่างจากแนวคลองคูเมืองธนบุรี
ระยะประมาณ 5.5 เมตร แนวอิฐนี ้คล้ ายนํามาอัดเพื่อปรับระดับพื ้นที่ ไม่สามารถระบุการใช้ งานได้
แนวโบราณสถานที่ 2 ก่อด้ วยอิฐ ขนาด 1.80x2.80 เมตร สูง 1.32 เมตร ห่างจาก
แนวคูเมืองธนบุรี 25 เมตร พื ้นบนสุดของโบราณสถานอยูต่ ํ่ากว่าถนนอรุณอัมริ นทร์ ปัจจุบนั 1 เมตร
อิฐที่พบด้ านล่างมีขนาดกว้ างประมาณ 15-17 ซม.ยาวประมาณ 32-35 ซม. และหนาประมาณ 710 ซม. ส่วนชันบนใช้
้
อิฐขนาดเล็กกว่าในการก่อสร้ าง คือ อิฐมีขนาดกว้ างประมาณ 17 ซม. ยาว
ประมาณ 27 ซม. หนาประมาณ 5-7 ซม. คาดว่าเป็ นแนวกําแพงเมืองธนบุรี
นอกจากแนวโบราณสถานที่พบแล้ ว ยังได้ ทําการขุดลอกคลองคูเมื องธนบุรีเพื่อหา
ศึกษาและหาขอบเขตของแนวคลองในอดีต ซึง่ สามารถแบ่งชันทั
้ บถมดินได้ ทงหมด
ั้
3 ชัน้ ได้ แก่
ชัน้ ดินที่ 1 เป็ นชันทั
้ บถมสมัยปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นดินร่ วน พบเศษอิฐ เศษเปลือก
หอย รากไม้ กบั วัตถุสมัยใหม่ เช่น เศษปูนซีเมนต์ เศษตะปู
ชัน้ ดินที่ 2 เป็ นชัน้ ทับถมของคลองคูเมืองธนบุรีในอดีต ซึ่งเกิดจากการทํากิจกรรม
ต่างๆ ริ มคลอง พบเศษอิญ เศษไม้ และพบอินทรี ยวัตถุซงึ่ เป็ นไขมันที่ย่อยสลายแล้ ว เศษถ่าน อัน
แสดงถึงการใช้ พื ้นที่อยู่อาศัยบริ เวณริ มคลอง ซึ่งมีผลทําให้ คลองคูเมืองธนบุรีตื ้นเขินและคลอง
แคบเข้ า สามารถกํ าหนดขอบเขตความกว้ า งของคลองคูเมื องเดิมในอดีตได้ ว่า มี ความกว้ า ง
ประมาณ 10-11 เมตร
ชัน้ ดินที่ 3 เป็ นชันดิ
้ นเดิมที่น่าจะมีอายุในสมัยเดียวกันกับพื ้นขอบของคลองคูเมือง
ธนบุรี
จากการขุดค้ นทางโบราณคดีสรุ ปได้ ว่า แนวกําแพงเมืองธนบุรีบริ เวณคลองบ้ านขมิ ้น
ก่อด้ วยอิฐ อิฐมีขนาดประมาณ 1.80x2.80x1.32 เมตร ความกว้ างของกําแพงที่ปรากฎมีความ
กว้ างประมาณ 4 เมตร มีระยะห่างจากแนวคูเมืองธนบุรี 25 เมตร คลองคูเมืองธนบุรีในอดีตน่าจะ
มีความกว้ างประมาณ 10-11 เมตร ต่อมาคลองคูเมืองตื ้นเขินและแคบเข้ าจนมีสภาพดังในปั จจุบนั
3

สุนิสา มัน่ คง, “การขุดแต่งกําแพงเมืองธนบุรี (คลองบ้ านขมิ ้น),” ศิลปากร 46, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม
2546) : 30-43., สุนิสา มัน่ คง, รายงานการขุดตรวจทางโบราณคดีคลองคูเมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้ านขมิน้ ), 2545.
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2.3 การขุดค้ นทางโบราณคดีในพืน้ ที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม)4
ด้ วยคณะรัฐมนตรี มีมติให้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ ดําเนินการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้ แห่งชาติ แห่งที่ 1 (ปั จจุบนั คือ มิวเซียมสยาม) ขึ ้น ณ บริ เวณภายในพื ้นที่
กระทรวงพาณิ ช ย์ (เดิ ม ) ถนนสนามไชย และทางสถาบัน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารเรี ย นรู้ แห่ ง ชาติ ได้
มอบหมายให้ ภ าควิ ช าโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากร เป็ นผู้ดํ า เนิ น การ
“โครงการศึกษา ขุดค้ น และขุดแต่งทางโบราณคดี ภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนาม
ไชย”
2.3.1 ที่ตัง้ กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ตังอยู
้ ่ที่ถนนสนามไชย เขตพระนคร
กรุงเทพฯ มีเนื ้อที่รวมประมาณ 5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื ้นที่ตา่ งๆ ดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดกับ ซอยเศรษฐการ
ทิศใต้
ติดกับ สถานีตํารวจนครบาลพระราชวัง
ทิศตะวันออก
ติดกับ ถนนสนามไชย
ทิศตะวันตก
ติดกับ ถนนมหาราช
2.3.2 ประวัตพ
ิ นื ้ ที่ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) ทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ช่างชาวฝรั่งเศสสร้ างป้อมปราการขึ ้น 2 แห่ง ที่เมืองบางกอกขนาบอยู่
บริ เวณสองฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา สันนิษฐานว่า ป้อมนี ้น่าจะมีอาณาเขตอยู่ในบริ เวณโรงเรี ยนราชินี
ถนนสนามไชย และพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) จากแผนที่โบราณที่ มองซิเออร์ วอลลันด์ เดส์
เวอร์ เกนส์ นายทหารฝรั่งเศสที่รักษาป้อมทําไว้ ในสมัยพระเพทราชา เมื่อ พ.ศ.2231 พบว่าภายใน
ป้อมนี ้มีอาคารภายในประกอบไปด้ วยโรงทหารฝรั่งเศส โรงเก็บเสบียง โรงสวด ตึกดิน
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 พระองค์
โปรดเกล้ าฯ ให้ รือ้ ซากป้อมฝั่ งตะวันออกลงเสีย เพื่อขยายพระนครให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น ต่อจากนัน้
ได้ สร้ างกําแพงเมือง และป้อมมหาฤกษ์ ทบั ลงไปในบริ เวณนัน้ ตําแหน่งที่ตงของป
ั้
้ อมมหาฤกษ์ อยู่
บริ เวณถนนมหาราช และกินพื ้นที่บางส่วนของริ มทางเท้ าหน้ าโรงเรี ยนราชินี และบางส่วนเข้ าไป
ภายในโรงเรี ยนราชินี

4

ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, โครงการศึกษา ขุดค้ น และขุดแต่ งทาง
โบราณคดี ภายในพืน้ ที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนามไชย (ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พฤษภาคม 2550)
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ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 ทรงสร้ างวังจํานวน 5 วัง
บริ เวณท้ ายวัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส วังต่างๆ ทัง้ 5 วังนัน้ รวมเรี ยกว่า วังท้ ายวัดพระเชตุ
พนฯ วังต่างๆ ที่อยูใ่ นพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) มีอยูจ่ ํานวนทังสิ
้ ้น 4 วัง
2.3.3 หลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นทางโบราณคดี การดําเนินงานขุดค้ น และ
ขุดแต่งทางโบราณคดีภายในพื ้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ได้ เริ่ มดําเนินงานทางโบราณคดีตงแต่
ั้
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2549 เป็ นต้ น ได้ แบ่งพื ้นที่ในการขุดค้ นและขุดแต่งทางโบราณคดี ออกเป็ น
7 พื ้นที่ (AREA1-7) (แผนผังที่ 7)

แผนผังที่ 7 ผังบริ เวณแสดงตําแหน่งพื ้นที่ขดุ ค้ นทางโบราณคดี ภายในกระทรวงพาณิชย์ (เดิม)
ที่มา: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, โครงการศึกษา ขุดค้ น และ
ขุ ดแต่ งทางโบราณคดี ภายในพื น้ ที่กระทรวงพาณิ ช ย์ (เดิม) ถนนสนามไชย. ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, พฤษภาคม 2550.
ในที่นี ้ขอกล่าวถึงเฉพาะการขุดค้ นทางโบราณคดีบริ เวณพื ้นที่ที่ 6 (Area 6) ซึ่งอยู่
บริ เวณด้ านหลังอาคารศาลาแยกธาตุของกระทรวงพาณิย์ (ปั จจุบนั คือ อาคารสํานักงานมิวเซียม
สยาม) หรื อใกล้ กับประตูทางออก ด้ านถนนมหาราชในปั จจุบนั เนื่องจากบริ เวณพื ้นที่ที่ 6 เป็ น
พื ้นที่เดียวที่พบร่องรอยของฐานรากป้อมที่สร้ างขึ ้นในสมัยอยุธยา ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการศึกษาในครัง้
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นี ้ ส่ว นพื น้ ที่ อื่ น ๆ พบร่ อ งรอยของวัง ท้ า ยพระเชตุพ น และสิ่ง ก่ อ สร้ างอื่ น ๆ ซึ่ง ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ในการศึกษา และไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
หลักฐานทางโบราณคดีท่ ีบริ เวณพืน้ ที่ท่ ี 6 (Area 6) พบแนวอิฐมีความกว้ างของ
แนวตังแต่
้ 1.5-2.5 เมตร อิฐมีขนาดเฉลี่ย 26x13x5 ซ.ม. และ 28x14x5 ซ.ม. ลักษณะของการก่อ
อิฐแบบวน โดยใช้ อิฐสี่ก้อนเรี ยงล้ อมรอบอิฐหักครึ่ งก้ อนที่อยู่ตรงกลาง ลักษณะของการเรี ยงอิฐ
ดังกล่าวมีลกั ษณะเช่นเดียวกับการเรี ยงอิฐแบบที่พบที่ป้อมพระราชวังหลัง

แผนผังที่ 8 การก่ออิฐแบบวน มีอิฐครึ่งก้ อนอยูต่ รงกลาง
ที่มา: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, โครงการศึกษา ขุดค้ น และ
ขุ ดแต่ งทางโบราณคดี ภายในพืน้ ที่กระทรวงพาณิ ช ย์ (เดิม) ถนนสนามไชย. ภาควิ ชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, พฤษภาคม 2550.
แนวอิฐเหล่านี ้ก่อเรี ยงซ้ อนกันหลายชันจนถึ
้
งสิ ้นสุดที่ระดับประมาณ 180 - 190 cm.dt.
้ พ่ ื ้นดิน
ใต้ แนวอิฐจะใช้ ซงุ ไม้ วางตัวในแนวนอนซ้ อนกันเพื่อรองรับและถ่ายนํ ้าหนักแนวอิฐเหล่านันสู
ถัดจากนี ้ไปไม่สามารถขุดตรวจต่อลงไปได้ เนื่องจากนํ ้าใต้ ดินที่ไหลท่วมหลักฐานตลอดเวลาด้ วย
ความรวดเร็ ว รวมทังดิ
้ นที่ออ่ นนุ่มใต้ แนวสิง่ ก่อสร้ างนันถล่
้ มลงมาอย่างรวดเร็ วเมื่อมีการสูบนํ ้าออก
และหากขุดตรวจต่อลงไปอาจทําให้ แนวสิง่ ก่อสร้ างถล่มลงมาได้ ส่วนพื ้นที่นอกแนวอิฐ (ถัดออกมา
จากขอนไม้ และท่อนไม้ ) ถูกถมพื ้นที่ด้วยดิน ทราย สลับกับปูเศษอิฐหักเพื่อปรับระดับพื ้น
จากการขุดค้ นทางโบรษณคดีสรุ ปได้ ว่า แนวอิฐที่พบเป็ นส่วนหนึ่งแนวฐานรากของ
ั้
ลกั ษณะเหมือนกับ
ป้อมวิไชยเยนทร์ ในสมัยพระนารายณ์ มหาราช เนื่องจากตําแหน่งที่ตงและมี
แผนผังป้อมที่ฝรั่งเศสเคยทําไว้ น่าเสียดายว่า ด้ านบนของแนวฐานรากป้อมวิไชยเยนทร์ นี ้ถูกสร้ าง
ทับด้ วยแนวอิฐที่คาดว่าเป็ นแนวของวังท้ ายวัดพระเชตุพนวังที่ 4 ในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึง 6 และมี
เข็มไม้ ในสมัยหลังบางส่วนปั กทําลายแนวฐานรากของป้อมวิไชยเยนทร์
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แนวอิฐของสิง่ ก่อสร้ าง

เศษอิฐหักปูปรับระดับพื ้น
ขอนไม้ และท่อนไม้

unexcavated
แผนผังที่ 9 แสดงด้ านตัดของแนวฐานรากที่ใช้ ท่อนซุงรองรับด้ านล่าง
ที่มา: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, โครงการศึกษา ขุดค้ น และ
ขุดแต่ งทางโบราณคดี ภายในพืน้ ที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนามไชย. ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, พฤษภาคม 2550.

ภาพที่ 14 แสดงแนวฐานรากของป้อมที่ถกู สิง่ ก่อสร้ างในชันหลั
้ งสร้ างทับ
ที่มา: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, โครงการศึกษา ขุดค้ น และ
ขุดแต่ งทางโบราณคดี ภายในพืน้ ที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนามไชย. ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, พฤษภาคม 2550.
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 15 (ก) แสดงแนวก่อสร้ างทังหมดที
้
่พบ (ข) แสดงแนวฐานรากของป้อมวิไชยเยนทร์
(ค) แสดงแนวของสิง่ ก่อสร้ างในชันหลั
้ งที่สร้ างทับแนวป้อมวิไชยเยนทร์
ที่มา: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, โครงการศึกษา ขุดค้ น และ
ขุดแต่ งทางโบราณคดี ภายในพืน้ ที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) ถนนสนามไชย. ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, พฤษภาคม 2550.
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2.4 การขุดค้ นทางโบราณคดีบริเวณสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)
2.4.1 ที่ตงั ้ บริ เวณสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ตังอยู
้ ่ที่แขวงศิริราช เขตบางกอกน้ อย
กรุงเทพฯ มีอาณาเขตติดกับสถานที่สําคัญต่างๆ ได้ แก่
ทิศเหนือ
ติดคลองบางกอกน้ อยและตรงข้ ามพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเรื อพระราชพิธี
ทิศตะวันออก ติดกับแม่นํ ้าเจ้ าพระยา และท่าเรื อ (ชื่อท่ารถไฟ)
ติดกับโรงพยาบาลศิริราช และสถานีตํารวจรถไฟ
ทิศใต้
ทิศตะวันตก ติดกับวันอมรินทรารามวรวิหาร และโรงรถจักรธนบุรี
2.4.2 ที่มาของการขุดค้ นทางโบราณคดี เนื่องด้ วยสถานีรถไฟธนบุรีได้ มอบ
พื ้นที่บริ เวณสถานีรถไฟธนบุรีให้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลใช้ ประโยชน์ตอ่ ไป ในการนี ้ทาง
คณะแพทยศาสตร์ ได้ ปรั บเปลี่ยนพืน้ ที่ โดยสร้ างอาคารปิ ยะมหาราชการุ ณย์ และปรั บภูมิทัศน์
โดยรอบ ในระหว่างการขุดดิน เพื่ อสร้ างฐานรากอาคารในปี พ.ศ.2551 ได้ พบโบราณวัตถุเป็ น
จํานวนมาก จึงได้ จดั ทําโครงการศึกษาวิจยั ทางโบราณคดี บริ เวณพื ้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)
เพื่อศึกษาพื ้นที่บริ เวณดังกล่าว ในการศึกษาวิจยั ได้ แบ่งพื ้นที่ขดุ ค้ นทางโบราณคดีออกเป็ น 3 ส่วน
ส่วนแรก คือ บริ เวณที่มีการก่อสร้ างอาคารปิ ยะมหาราชการุณย์ (AREA1) ซึง่ มีการขุดดินลึกลงไป
ประมาณ 20 เมตร เพื่อก่อสร้ างชัน้ ใต้ ดินจํานวน 3 ชัน้ แล้ ว ส่วนที่สอง คือ บริ เวณรอบนอกงาน
ก่อสร้ างอาคารปิ ยะมหาราชการุณย์ (AREA2) ประกอบไปด้ วยอาคาร 4 อาคาร ส่วนที่ 3 คือ พื ้นที่
ด้ านตัวอาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) (AREA3) ต่อมาโรงพยาบาลศิริราชได้ มีโครงการจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ศริ ิ ราชพิมขุ สถานในพื ้นที่นี ้ โดยบูรณะตัวอาคารสถานีรถไฟธนบุรีเป็ นตัวอาคารจัดแสดง
หลัก และอาคารอนุรักษ์ อื่นๆ ในการนี ้ ได้ ทําการขุดค้ นฐานรากของป้อมพระราชวังหลังบริ เวณ
ด้ านหลังตัวอาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) เพิ่มเติมอีกครัง้ ในปี พ.ศ.2554
2.4.3 หลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นทางโบราณคดี ในการศึกษาทางโบราณคดี
บริ เวณพื ้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ได้ แบ่งการทํางานออกเป็ นส่วนต่างๆ ดังนี ้
- การเก็ บกู้หลักฐานทางโบราณคดีที่พบระหว่างการเตรี ยมการก่อสร้ างอาคารและ
สํารวจผิวดินบริ เวณพื ้นที่ที่ 1 (AREA 1) งานในส่วนนี ้ได้ ทําการเก็บกู้ซากเรื อไม้ และโครงกระดูก
มนุษย์และโลงไม้ ที่พบระหว่างเตรี ยมการก่อสร้ างอาคาร
- การสํารวจหลักฐานทางโบราณคดีที่พบระหว่างการเตรี ยมการก่อสร้ างอาคารและ
สํารวจผิวดินโดยรอบ
- การขุดค้ นทางโบราณคดีในบริเวณพื ้นที่ที่ 1 (AREA 2) จํานวน 6 หลุม (TP.5-10)
- การขุดค้ นทางโบราณคดีป้อมพระราชวังหลังในพื ้นที่ 3 (AREA 3)
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สามารถสรุปหลักฐานทางโบราณคดีที่พบได้ ดงั นี5้

สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)

ภาพที่ 16 บริเวณพื ้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) พื ้นที่ที่ทําการศึกษา

5

กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์, รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิจัยทางโบราณคดีบริ เวณพืน้ ที่สถานี
รถไฟธนบุ รี (เดิม) ระยะที่ 1 - การเก็บกู้และการสํารวจทางโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิท ยาลัย ศิล ปากร กัน ยายน, 2551., กรรณิ การ์ สุธี รั ตนาภิร มย์ , รายงานฉบับ สมบู ร ณ์ การศึก ษาวิจัย ทาง
โบราณคดีบริ เวณพืน้ ที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ระยะที่ 2 - การขุดค้ นทางโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กันยายน, 2551.

แผนผังที่ 10 แผนผังแสดงตําแหน่งหลุมขุดค้ นทางโบราณคดี ในพื ้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม)
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1) การเก็บกู้หลักฐานทางโบราณคดีท่ พ
ี บระหว่ างการเตรี ยมการก่ อสร้ างอาคาร
และสํารวจผิวดินบริ เวณพืน้ ที่ท่ ี 1 (AREA 1) ระหว่างที่บริ ษัทอิตาเลียนไทยทําการขุดดินเพื่อ
เตรี ยมพื ้นที่ก่อสร้ างอาคาร ได้ พบโลงไม้ กระดูกมนุษย์ และซากเรื อไม้ โดยบังเอิญ จึงได้ ทําการขุด
ค้ นจํานวน 4 หลุม (หลุมขุดค้ นที่ 1-4 (TP.1-4)) สามารถสรุปหลักฐานสําคัญที่พบดังนี ้
1.1) โลงไม้ และโครงกระดูกมนุษย์ พบจํานวน 3 กลุม่ ดังนี ้
โลงไม้ ภายในบรรจุโครงกระดูกมนุษย์ หมายเลข 1 (Burial#1) พบโลงไม้ แต่ไม่พบ
แผ่นไม้ ที่คาดว่าจะเป็ นไม้ ที่ใช้ ปิดฝาโลง โครงกระดูกที่พบมีสภาพไม่สมบูรณ์ และลักษณะการ
วางตัวของกระดูกไม่เป็ นไปตามหลักกายวิภาค กะโหลกศีรษะมนุษย์ในสภาพกรามล่างหักหายไป
กระดูกท่อนแขน (Ulna) ส่วนปลายล่าง (proximal end) ของกระดูกหักหายไป กระดูกหน้ าแข้ ง
(Tibia) ส่วนปลายบน (head) ของกระดูกหักหายไป เป็ นต้ น นอกจากนันพบว่
้
าชิ ้นส่วนกระดูก
เปื่ อยยุ่ยมากจนเป็ นเศษติดอยู่กับดิน ผลจากการวิเคราะห์ทําให้ ทราบว่าโครงกระดูกนีเ้ ป็ นเพศ
หญิง คาดว่าน่าจะมีอายุราว 25 ปี ขึ ้นไป มีความสูงประมาณ 145.3 cm. และมีลกั ษณะที่แสดงว่า
มีเชื ้อสายมองโกลอยด์ ลักษณะอื่นๆ ที่สงั เกตได้ จากการวิเคราะห์ คือ กระดูกค่อนข้ างมีความบอบ
บางสูงโดยเฉพาะกระดูกส่วนแขนและขา และมีขนาดเล็กกว่าผู้หญิงโดยทัว่ ไป
โครงกระดู ก มนุ ษ ย์ ห มายเลข 2 (Burial#2) ไม่ พ บไม้ ที่ ใ ช้ ทํ า โลงอย่ า งชั ด เจน
เนื่องจากพบไม้ เพียงชิ ้นเดียววางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ โครงกระดูกที่พบมีสภาพสมบูรณ์กว่าโครง
ที่พบในโลงไม้ ที่ 1 ลักษณะการวางตัวของกระดูกมีลกั ษณะปกติเป็ นท่านอนตะแคงหันหน้ าไปทาง
ทิศตะวันตก โดยเฉพาะกะโหลกศีรษะ (Skull) กลุม่ ของกระดูกซี่โครง (Ribs) และกระดูกเชิงกราน
(Pelvis) ลักษณะกระดูกมีสีดําและมีคราบสีแดงและสีเหลืองเกาะอยู่แต่ไม่มากนัก กระดูกส่วนมือ
และเท้ าแทบจะไม่พบในการขุดค้ น คาดว่าจะเน่าเปื่ อยผุพังอยู่ในดิน นอกจากนัน้ ยังพบว่ามีสี
เหลืองและสีแดงเกาะติดอยู่กบั ดินเช่นเดียวกับโลงไม้ ที่ 1 (Burial#1) ผลจากการวิเคราะห์เบื ้องต้ น
ยังไม่สามารถระบุเพศและความสูงได้ หากคาดว่าน่าจะมีอายุราว 25 ปี ขึ ้นไป
โครงกระดูกมนุ ษย์ หมายเลข 3 (Burial#3) พบในหลุมขุดตรวจสอบที่ 2 (TP.2) ไม่
พบไม้ ที่ใช้ ทําโลงอย่างชัดเจน เนื่องจากพบไม้ เพียงชิ ้นเดียววางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ ตามความ
ยาวของโครง โครงกระดูกที่พบมีสภาพสมบูรณ์ กว่าโครงกระดูกอื่นๆ ที่พบทังหมด
้
มีลกั ษณะการ
วางตัวของกระดูกตามหลักกายวิภาค ในลักษณะนอนตะแคงไปทางทิศตะวันตก ศีรษะหันไปทาง
ทิศเหนือ ผลจากการวิเคราะห์เบื ้องต้ นสันนิษฐานว่าเป็ นเพศชาย และน่าจะมีอายุราวๆ 50-60 ปี
ขึ น้ ไป จากการคํ า นวณความสู ง ได้ ประมาณ 155.3 cm. มี ลั ก ษณะที่ แ สดงว่ า มี เ ชื อ้ สาย
มองโกลอยด์
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ระดับของการฝั งศพทัง้ 3 โครง อยู่ในระดับเดียวกันคือ ประมาณ 2 เมตรจากผิวดิน
ปั จจุบนั การวางตัวของโลงและโครงอยู่ในแนวเดียวกันตามแนวทิศเหนือ-ใต้ โดยวางศรี ษะไป
ทางด้ านทิศเหนือ และไม่พบโบราณวัตถุฝังร่วมแต่อย่างใด

ภาพที่ 17 สภาพของโลงไม้ ฝังศพโลงที่ 1 ที่พบ และลักษณะและขนาดของโลงไม้ ที่ 1

ภาพที่ 18 ระดับของโลงไม้ และโครงกระดูกทัง้ 3 โครง ถูกฝั งอยู่ในระดับใกล้ เคียงกัน คือ ประมาณ
200 ซม.จากผิวดิน และวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ เช่นเดียวกัน
โครงกระดูกและโลงไม้ ที่พบสอดคล้ องกับเอกสารประวัติศาสตร์ ว่าบริ เวณนี เ้ คยเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกุโบร์ หรื อสุสานเดิมของชุมชนชาวไทยมุสลิมที่เคยตัง้ ถิ่นฐานในบริ เวณนีม้ า
ก่ อนจะการสร้ างสถานีรถไฟธนบุรีในสมัยรั ชกาลที่ 5 ซึง่ ชุมชนชาวไทยมุสลิมกลุม่ นี ้เป็ นกลุม่
ที่อพยพลงมาจากอยุธยาภายหลังเสียกรุ งครัง้ ที่ 2 มีเชื ้อสายอาหรับและเปอร์ เซีย นับถือศาสนา
อิสลามนิกายสุหนี่ ระยะแรกๆ นิยมอยู่บนเรื อนแพริ มคลองบางกอกน้ อย จึงเรี ยกกันว่า “แขกแพ”6
ต่อ มาถูก เวนคื น ที่ ดิ น เพื่ อ สร้ างสถานี ร ถไฟธนบุรี โดยในระหว่า งการย้ า ยมัส ยิ ด จากริ ม คลอง
บางกอกน้ อยฝั่ งใต้ ไปอยูฝ่ ั่ งเหนือเมื่อครัง้ ปี พ.ศ.2442 นัน้ หัวหน้ าชาวไทยมุสลิมบางกอกน้ อยมีการ
6

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.5 น.18.1 ค/54 เรื่ อง ให้ สืบสวนพวกแขกยื่นเรื่ องราวต่อกรมขุนนริ ศราฯ ขอเอา
ที่ริมคลองบางกอกน้ อย แลกกับที่โรงเรื อหลวงต่อกับที่มสั ยิด ซึง่ ได้ โปรดให้ กระทรวงโยธาสร้ าง (11พ.ย.-1 ม.ค. รศ.120)
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เจรจาขอใช้ ที่โรงเรื อหลวงเก่าที่ถกู ทิ ้งร้ างอยู่ริมคลองบางกอกน้ อยฝั่ งเหนือเป็ นที่ตงมั
ั ้ สยิดและที่ฝัง
ศพแห่งใหม่ โดยขอค่ารื อ้ ถอนมัสยิดเดิมจากที่กรมรถไฟเสนอให้ 16,000 เป็ น 40,000 บาท อีกทัง้
จะนํ า วั ส ดุ จ ากมั ส ยิ ด หลั ง เดิ ม ทั ง้ หมดมาใช้ ในการก่ อ สร้ างมั ส ยิ ด ใหม่ 7 ในปี พ.ศ.2444
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั จึงโปรดเกล้ าฯ พระราชทานที่ดนิ และพระราชทรัพย์สว่ น
พระองค์ให้ สร้ างมัสยิดใหม่บนฝั่ งตรงข้ าม คือ คลองบางกอกน้ อยฝั่ งเหนือในพื ้นที่ที่เคยเป็ นอู่เรื อ
หลวงและพื น้ ที่ ห ลวง มั ส ยิ ด หลวงพระราชทานสํ า หรั บ ชาวไทยมุ ส ลิ ม นิ ก ายสุ ห นี่ นี ไ้ ด้ รั บ
พระราชทานนามว่า “มัสยิดหลวงบางกอกน้ อย”8
1.2) ซากเรื อไม้ มีขนาดกว้ าง 5 เมตร ยาว 24 เมตร ปลายของหัวเรื อและท้ าย
เรื อค่อยๆ สอบเข้ าหัวเชิดขึ ้นเล็กน้ อย ลักษณะของเรื อที่พบเป็ นเรื อกระแชง ซึง่ เป็ นเรื อที่ใช้ ในการ
บรรจุข้าวสารหรื อสินค้ าไปตามแม่นํ ้า มีท้องเรื อเป็ นทรงโค้ งกลมขนาดใหญ่ ภายในเรื อพบตะปูปลิง
เป็ นจํานวนมากไว้ ตอกยึดไม้ โครงสร้ างเรื อชนิดต่างๆ เช่น กงเรื อเป็ นไม้ โค้ งวางตามแนวขวางตาม
ท้ องเรื อ และวางเรี ยงกันถี่เป็ นระยะ ห่างกันประมาณ 50 ซม. ใต้ ท้องเรื อใช้ แผ่นทองเหลืองบุใต้ ลํา
เรื อ พบตัวอักษรภาษาอังกฤษประทับที่แผ่นทองเหลือง ตรงกลางเป็ นตัวอักษร 24 ล้ อมรอบด้ วย
วงกลม และมีตวั อักษรพิมพ์นนู ว่า “MUNTZ PATENT” บริ เวณเปลือกเรื อด้ านทิศตะวันตกพบ
ร่ องรอยของไฟไหม้ ตลอดทังแนว
้
ร่ องรอยไหม้ ที่พบนันพบเกื
้
อบครึ่งลําเรื อ สันนิษฐานว่า หลังจาก
เรื อลํานี ้ได้ ถกู ชะลอมาจอด ณ ที่แห่งนี ้แล้ ว ต่อมาบริ เวณนี ้มีไฟไหม้ เกิดขึ ้น เรื อบางส่วนก็ถกู ไหม้ ใน
คราวนันด้
้ วย เรื อทังลํ
้ าวางอยู่บนคานที่มีลกั ษณะคล้ ายซุงทังท่
้ อน มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 23
เซนติเมตร ยาวประมาณ 4.50 เมตร ใช้ เป็ นคานรองรับลําเรื อ เมื่อครัง้ เป็ นสถานีรถไฟธนบุรีเคยมี
ลําคลองสายเล็กเป็ นท่าเทียบเรื อ เรื อนี ้ถูกถมทังลํ
้ า จากหลักฐานทังหมดสั
้
นนิษฐานว่าเรื อควรอยู่
ในช่วงที่มีการปรับถมพืน้ ที่ครั ง้ ใหญ่ คือ ช่วงกํ าลังสร้ างสถานี รถไฟ หรื อช่วงปรับปรุ งพืน้ ที่หลัง
สิ ้นสุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2
อย่างไรก็ตาม ใต้ ท้องเรื อได้ ขดุ ค้ นพบไหเครื่ องเคลือบสีนํ ้าตาลอมสีดํา ขุ่น (หมายเลข
โบราณวัตถุ 002/042) ไหใบนี ้ผลิตจากกลุม่ เตาสืออวน เมืองฝ่ อซาน เมืองกว่างตง โดยอาจมีแหล่ง
ผลิตอยูท่ ี่เตาหนานเฟิ ง และ มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 (กลางถึง
ปลายคริ สต์ ศตวรรษที่ 19) ตรงกับรั ชกาลจักรพรรดิเต้ ากวงถึงรั ชกาลจักรพรรดิเสียนเฟิ งแห่ง
ราชวงศ์ชิง และตรงกับรัชกาลที่ 3-4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กลุม่ นี ้มักพบในแม่นํ ้าเจ้ าพระยา บริ เวณ
7

เรื่ องเดียวกัน
8
เสถียร ลายลักษณ์ และคนอื่นๆ (ผู้รวบรวม), ประชุมกฎหมายประจําศก เล่ ม 18 กฎหมาย ร.ศ.120121, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดลิเมล์, 247-)
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ป้อมเพชร อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในแม่นํา้ แม่กลอง อําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี และที่วดั ท่าพูด จังหวัดสมุทรสงคราม ในต่างประเทศพบจากแหล่งเรื อเดส
ซารุ ประเทศมาเซีย9

ภาพที่ 19 สภาพของเรื อ ภายหลังการขุดค้ นเสร็จสิ ้น และลักษณะชันดิ
้ นที่ทบั ถมกันในเรื อ

ภาพที่ 20 ไหเครื่ องเคลือบสีนํ ้าตาลอมสีดํา ขุน่ (หมายเลขโบราณวัตถุ 002/042) พบใต้ ท้องเรื อ

9

จากการวิเคราะห์ของ ดร.ปริ วรรต ธรรมาปรี ชากร, สัมภาษณ์ ปริ วรรค ธรรมาปรี ชากร, พิพิธภัณฑสถาน
เครื่ องถ้ วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, 31 สิงหาคม 2555.
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2) การสํารวจทางโบราณคดี
2.1) พืน้ ที่บริ เวณต่ างๆ จากการสํารวจทางโบราณคดี ในการสํารวจได้ ใช้
วิธีการเดินเท้ าเพื่อสํารวจหาโบราณวัตถุที่กระจัดกระจายอยู่บนผิวดิน และบันทึกตําแหน่งของ
โบราณวัตถุที่พบ ทัง้ นีใ้ นบริ เวณพื ้นที่ก่อสร้ างอาคาร ไม่สามารถสํารวจได้ เนื่องจากทางบริ ษัท
รับเหมาก่อสร้ างได้ มีการขุดดินลงไปเพื่อวางเสาเข็มและฐานรากอาคารก่อนหน้ าการทํางานทาง
โบราณคดี ลึกประมาณ 20 เมตร หากสามารถสํารวจได้ เพียงบริเวณพื ้นที่ทางด้ านทิศเหนือที่มีการ
ขุดลงไปประมาณ 3 เมตร จากผิวดินปั จจุบนั
ในการสํารวจทางโบราณคดีได้ ดกู ารกระจายตัวของโบราณวัตถุเฉพาะที่พบบนผิวดิน
(survey surface finds) โดยใช้ แผนผังโครงสร้ างฐานรากอาคารใหม่ นํามาปรับใช้ โดยแบ่งพื ้นที่
การสํารวจออกเป็ น 6 พื ้นที่ ได้ แก่ line 0-1, line 1-2, line 4-12, line 12-18, line 19-22 และ line
22-29 สรุปผลการสํารวจได้ ดงั นี ้

line 0-1

line 1-2
line 4-12

line 12-18

line 19-22

line 22-29

แผนผังที่ 11 แผนผังพื ้นที่สาํ รวจทางโบราณคดี 6 พื ้นที่
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พืน้ ที่ Line 0-1 เป็ นพื ้นที่บริ เวณมุมด้ านตะวันออกเฉียงเหนือของพื ้นที่ก่อสร้ าง จาก
การสํารวจพบว่ามีการกระจายตัวของโบราณวัตถุอยู่คอ่ นข้ างหนาแน่น โดยพบเศษภาชนะดินเผา
เนือ้ ดิน (Earthenware) มากกว่าเศษภาชนะดินเผาเนือ้ แกร่ ง (Stoneware) พบเศษกระเบื ้องมุง
หลังคา เศษอิฐหักเสาไม้ ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-10 เซนติเมตร ปั กอยู่กลุม่ หนึ่งทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ของพื ้นที่สํารวจ ซึ่งอาจจะเป็ นหมุดไม้ รองรับสิ่งก่อสร้ างขนาดไม่ใหญ่ด้านบน
ทําให้ ทราบว่าอย่างน้ อยบริ เวณนี ้เคยมีที่อยู่อาศัยมาก่อน นอกจากนันยั
้ งพบชิ ้นส่วนกระดูกมนุษย์
อยู่บ้าง ซึ่งน่าจะสัมพันธ์ กบั การฝั งศพในช่วงเวลาเดียวกับโลงไม้ และโครงกระดูกที่พบ เนื่องจาก
พบในบริ เวณและระดับใกล้ เคียงกัน

(ก)

(ข)

ภาพที่ 21 (ก) เศษกระดูกนิ ้วมือที่พบ
(ข) เศษกระเบื ้องมุงหลังคาที่พบในพื ้นที่ Line 0-1
พืน้ ที่ Line 1-2 พื ้นที่นี ้เคยเป็ นแถบที่วางรางรถไฟมาก่อน โบราณวัตถุกระจายตัว
หนาแน่นน้ อยกว่าพื ้นที่ line0-1 พบเศษภาชนะดินเผาเนื ้อดิน (Earthenware) น้ อยกว่าเศษภาชนะ
ดินเผาเนือ้ แกร่ ง (Stoneware) พบเศษกระเบื ้องมุงหลังคาปะปนอยู่กับเศษอิฐหักทั่วทัง้ บริ เวณ
นอกจากนี ้ยังพบหมุดไม้ ซงึ่ เป็ นกลุม่ เดียวกับที่พบในพื ้นที่ line 0-1 บริ เวณพื ้นที่นี ้จึงน่าจะเป็ นที่อยู่
อาศัยมาก่อน นอกจากนันยั
้ งพบกระดูกช้ าง จากประวัติพื ้นที่พบว่ามีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับช้ าง
คือ ในสมัยพระเจ้ ากรุ งธนบุรี บริ เวณนี ้หรื อบริ เวณใกล้ เคียงเคยเป็ นโรงช้ างมาก่อน การพบกระดูก
ช้ างในบริ เวณอาจจะเกี่ยวข้ องหรื อสัมพันธ์กบั เรื่ องราวทางประวัตศิ าสตร์ ในช่วงเวลานี ้ก็เป็ นไปได้
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ภาพที่ 22 (ก) เศษกระดูกช้ างที่พบ
(ข) ภาชนะดินเผาเต็มใบพบในพื ้นที่ Line 1-2
พืน้ ที่ Line 4-12 พบโบราณวัตถุกระจายอยู่ทวั่ ไป โบราณวัตถุที่พบ ได้ แก่ เศษภาชนะ
ดินเผาเนือ้ ดิน (Earthenware) และเศษภาชนะดินเผาเนือ้ แกร่ ง (Stoneware) กระจายตัวอยู่ทั่ว
บริ เวณในปริ มาณใกล้ เคียงกัน บริ เวณ line 5-6 พบเศษกระเบื ้องมุงหลังคาและเศษอิฐหักบ้ าง
เล็กน้ อย นอกจากนี ย้ ังพบก้ อนหินขนาดกว้ างยาวประมาณ 50 เซนติเมตร เป็ นหินประเภทหิน
ทรายและหินแกรนิต ในพื ้นที่ line 7-8 พบเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื ้อดินที่มีชิ ้นใหญ่มากขึ ้น
ตังแต่
้ line 9-12 ไม่สามารถเข้ าไปสํารวจพื ้นที่ได้ เนื่องจากมีวสั ดุก่อสร้ างวางอยูเ่ ต็มพื ้นที่

ภาพที่ 23 เศษภาชนะดินเผาเนื ้อดิน (Earthenware) ที่พบในพื ้นที่ line 7-8
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พืน้ ที่ Line 12-18 เป็ นบริเวณที่มีวสั ดุก่อสร้ างวางขวางอยู่มากทําให้ ไม่สามารถสํารวจ
ได้ ทั่ว ทัง้ พื น้ ที่ จากการสํา รวจพบเศษภาชนะดิน เผาประเภทเนื อ้ ดิน (Earthenware) และเศษ
ภาชนะดินเผาเนื ้อแกร่ง (Stoneware) ซึง่ จํานวนของเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื ้อแกร่งมีมากกว่า
ภาชนะดินเผาประเภทเนื ้อดิน นอกจากนี ้ยังพบเศษกระเบื ้องมุงหลังคากระจายอยู่ทวั่ ไป และพบ
เศษเปลือกหอยจํานวนหนึง่
พืน้ ที่ line 19-22 ไม่สามารถลงไปทําการสํารวจในพื ้นที่ได้ เนื่องจากมีกองวัสดุ
ก่อสร้ างวางอยู่ จึงทําการสํารวจโดยมองจากรอบนอกของเขตก่อสร้ างด้ านบน พบโบราณวัตถุ
ประเภทเศษภาชนะดิ น เผาประเภทเนื อ้ ดิน (Earthenware) และเศษภาชนะดิ น เผาเนื อ้ แกร่ ง
(Stoneware) ชิ ้นเล็กกระจายตัวอยูเ่ บาบาง
้
นเผา
พืน้ ที่ line 22-29 พบเศษภาชนะดินเผากระจายตัวอยู่ทวั่ ไปทังเศษภาชนะดิ
ประเภทเนื ้อดิน (Earthenware) และเศษภาชนะดินเผาเนื ้อแกร่ ง (Stoneware) บริ เวณนี ้พบว่ามี
กลุม่ ของหมุดไม้ ปักเป็ นแถวยาว เรี ยงไปตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 15 เซนติเมตร คาดว่าหมุดไม้ เหล่านีน้ ่าจะเป็ นกลุ่มของหมุดไม้ ที่ใช้ รองรับสิ่งก่อสร้ าง
ด้ านบนไม่ทราบอายุสมัย

ภาพที่ 24 กลุม่ ของหมุดไม้ ที่พบในพื ้นที่ line 22-29
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การเก็บกู้หลักฐานทางโบราณคดีทําให้ ทราบว่าพื ้นที่โดยรอบมีร่องรอยของผู้คนที่เคย
ใช้ พื ้นที่นี ้ทํากิจกรรมอย่างหนาแน่น เนื่องจากพบเศษภาชนะดินเผาและเข็มไม้ ที่ใช้ รองรับอาคาร
เป็ นจํานวนมาก ส่วนพื ้นที่ด้านทิศตะวันตกด้ านที่ติดกับวัดอมริ นทราราม พบหลักฐานที่ยืนยันได้
ว่าบริเวณนี ้เคยเป็ นกุโบร์ ของชุมชนมัสยิดบางกอกน้ อย ที่เคยอาศัยอยู่ที่นี ้มาก่อนสถานีรถไฟธนบุรี
จะสร้ างขึ ้นในรัชกาลที่ 5
2.2) โบราณวัตถุท่ ีพบจากการสํารวจ จากการสํารวจได้ พบโบราณวัตถุชิ ้น
สําคัญ ดังต่อไปนี ้
2.2.1) ภาชนะดินเผาที่ผลิตภายในประเทศ พบรู ปทรงได้ แก่ หม้ อก้ น
้ ้ สังเกตได้ ว่าภาชนะดินเผาที่
กลมปากผาย (Globular pot) หม้ อก้ นแบน ฝาภาชนะ ไห อ่าง ทังนี
พบนันเป็
้ นเครื่ องใช้ ในชีวิตประจําวัน ซึง่ เป็ นภาชนะที่ใช้ อยู่ทวั่ ไปในครัง้ กรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี
จนถึงรัตนโกสินทร์ แบ่งได้ ดงั นี ้
หม้ อก้ นกลม
เนื ้อภาชนะ : แบบเนื ้อดิน (Earthenware)
การตกแต่ง : ลายประทับ สามารถแบ่งลวดลายที่พบได้ 10 แบบ ดังภาพที่ 26

ภาพที่ 25 หม้ อก้ นกลมที่พบจากการสํารวจ
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ภาพที่ 26 ลายตกแต่งที่ผิวหม้ อก้ นกลมที่พบ
หม้ อก้ นแบน
เนื ้อภาชนะ
การตกแต่ง

: แบบเนื ้อดิน (Earthenware)
: 1. ลายประทับ
: 2. ใช้ เครื่ องจักสานทําเป็ นรูปหม้ อก่อนแล้ วเอาดินมากดทาบตาม
รูป (Clay-lined bags and baskets)

ภาพที่ 27 หม้ อก้ นแบนที่พบจากการสํารวจ
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ไห
เนื ้อภาชนะ
การตกแต่ง
- อ่ าง
เนื ้อภาชนะ
การตกแต่ง

: แบบเนื ้อแกร่ง (Stoneware)
: ลายประทับบริ เวณลําตัว
: แบบเนื ้อแกร่ง (Stoneware)
: เคลือบผิวภายนอกด้ วยนํ ้ายาเคลือยสีนํ ้าตาลขุน่

(ก)
(ข)
ภาพที่ 28 (ก) ไหและ (ข) อ่างที่พบจากการสํารวจ
ฝาภาชนะ
เนื ้อภาชนะ
: แบบเนื ้อดิน (Earthenware)
การตกแต่ง
: ส่วนปลายฝาภาชนะควํ่าลง
: ส่วนปลายฝาภาชนะหงายขึ ้น

(ก)
(ข)
ภาพที่ 29 (ก) ฝาภาชนะแบบปลายฝาควํ่าลง (ข) ฝาภาชนะแบบปลายฝาหงายขึ ้น
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2.2.2) ภาชนะดินเผาที่ผลิตในต่ างประเทศ ภาชนะดินเผาที่ผลิตใน
ต่างประเทศที่พบ คือ เครื่ องถ้ วยจีนส่วนใหญ่ในสมัยราชวงศ์ชิง (ราวพ.ศ. 2187-2454) ตกแต่งผิว
ภาชนะด้ วยวิธีการเคลือบใส การเคลือบด้ วยสีทึบ การตกแต่งด้ วยการเขียนลายหรื อพิมพ์ลายใต้
เคลือบ และการเขียนลายหรื อพิมพ์ลายบนเคลือบ สามารถสรุ ปหลักฐานประเภทเครื่ องถ้ วยจีนที่
ใช้ สําหรับการกําหนดอายุได้ ดงั นี ้
เครื่องถ้ วยจีนที่กาํ หนดอายุได้ สมัยอยุธยาตอนปลาย ได้ แก่
จานเขียนสีนํา้ เงินใต้ เคลือบ เขียนลายดอกแอสเตอร์ (หมายเลข 002/004 และ
002/015) เป็ นลายที่นิยมผลิตและส่งมาขายตามเมืองท่าแถบทะเลจีนใต้ ช่วงปลายรัชกาลคังซี
(ค.ศ.1690-1720) ตรงกับราวปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชลงมาถึงต้ นราชวงศ์บ้าน
พลูหลวง10

ภาพที่ 30 จานเขียนสีนํ ้าเงินใต้ เคลือบ เขียนลายดอกแอสเตอร์ 002/004

10

Barbara V. Harrisson, Later ceramics in South-East Asia, sixteenth to twentieth centuries.
(Kuala Lumpur, New York : Oxford University Pressม 1995) และ การวิเคราะห์ของ ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์, สัมภาษณ์
ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์,19 สิงหาคม 2555.
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ชามเขียนสีนํา้ เงินใต้ เคลือบ (หมายเลข S002) มีอายุในช่วงรัชกาลคังซีลงมาไม่เกิน
รัชกาลเฉียนหลง ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลายในช่วงราชวงศ์บ้านพลูหลวง
ชามเขียนสีนํา้ เงินใต้ เคลือบ (หมายเลข 002/007) จากเตาแหล่งจิ่งเต๋อเจิ ้น หนังสือ
中国古代陶磁款識 (จงกัว๋ กู่ไต้ ถาวฉื่อก่วนจื ้อ - จารึกบนเครื่ องกระเบื ้องจีนโบราณ) ระบุ
ว่า ตราสัญลักษณ์ ลกั ษณะนี ้นิยมทํากันในราวรัชกาลคังซี หรื อราวรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชลงมา11

(ก)

(ข)

ภาพที่ 31 (ก) ชามเขียนสีนํ ้าเงินใต้ เคลือบ S002 (ข) ชามเขียนสีนํ ้าเงินใต้ เคลือบ 002/007
ชามฝาตกแต่ งผิวภาชนะด้ วยการเขียนนํา้ เงินใต้ เคลือบ ลายดอกไม้ และก้ านขด
(หมายเลข 002/047) ก้ นชามมีสญ
ั ลักษณ์ค้างคาวและลูกท้ อ สัญลักษณ์ดงั กล่าวนี ้เป็ นสัญลักษณ์
ที่ใช้ ในเตาเอกชน รัชกาลคังซี หรื อราวรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชลงมา

ภาพที่ 32 ชามฝาตกแต่งผิวภาชนะด้ วยการเขียนนํ ้าเงินใต้ เคลือบ ลายดอกไม้ ก้านขด 002/047
11

เรื่ องเดียวกัน
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เครื่ องถ้ วยจีนที่กาํ หนดอายุได้ สมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้ นรั ตนโกสินทร์ ได้ แก่
ชามเขียนสีนํา้ เงินใต้ เคลือบขาวขุ่น (หมายเลข 002/002) เป็ นเครื่ องกระเบื ้องจาก
เตาพื ้นเมืองแถบมณฑลฝูเจี ้ยนหรื อ ฮกเกี ้ยน เป็ นสินค้ าส่งออกเพื่อการใช้ สอยทัว่ ไประดับล่าง อายุ
ราวสมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้ นรัตนโกสินทร์ 12

ภาพที่ 33 ชามเขียนสีนํ ้าเงินใต้ เคลือบขาวขุน่
เครื่ องกระเบื อ้ งเบญจรงค์ แบบแฟมิ ล เวิร์ ท (Famill
Vert) (หมายเลข
002/013) เป็ นเทคนิคการเขียนสีจดั จ้ านสดใส แต่สียงั คงความใสและมองทะลุลงไปเห็นนํ ้าเคลือบ
เทคนิคดังกล่าวนิยมผลิตในช่วงรัชกาลคังซี คือปลายกรุงศรี อยุธยาลงมาจนถึงต้ นรัตนโกสินทร์ 13

ภาพที่ 34 เครื่ องกระเบื ้องเบญจรงค์ แบบแฟมิล เวิร์ท (Famill Vert) 002/013
12
13

การวิเคราะห์ของ ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์, สัมภาษณ์ ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์,19 สิงหาคม 2555.
เรื่ องเดียวกัน
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ชิน้ ส่ วนตลับมีฝา (พบเพียงครึ่ งใบของภาชนะ) (หมายเลข S002) ลายดอกไม้ จาก
เตาจิงเต๋อเจิ ้น ตกแต่งเขียนลายครามใต้ เคลือบ อายุราวต้ นถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 สมัย
ราชวงศ์ชิง ราวสมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้ นรัตนโกสินทร์ เป็ นสินค้ าส่งออกใช้ สอยทัว่ ไป14

ภาพที่ 35 ชิ ้นส่วนโถมีฝา (พบเพียงครึ่งใบ) ในสมัยราชวงศ์ชิงที่พบ S002
เครื่ องถ้ วยจีนที่กาํ หนดอายุได้ สมัยต้ นรั ตนโกสินทร์ ได้ แก่
ชามพิมพ์ ลายอักษรจีน “โซ่ ว” สลับกับกระถางกํายาน แหล่งเตาในมณฑลกวางต่ง
ศิลปะจีนราชวงศ์ชิงตอนปลาย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 24

ภาพที่ 36 ชามพิมพ์ลายอักษรจีน “โซ่ว” สลับกับกระถางกํายาน

14

เรื่ องเดียวกัน และ จากการวิเคราะห์ของ ดร.ปริ วรรต ธรรมาปรี ชากร, สัมภาษณ์ ปริ วรรค ธรรมาปรี ชากร
, พิพิธภัณฑสถานเครื่ องถ้ วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ, 31 สิงหาคม 2555.
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ถ้ วยเขียนลายครามรู ปผลท้ อสลั บเห็ดหลินจือในช่ องกระจก แหล่งเตาเต๋อฮั่ว
มณฑลฝูเจียน มีอายุราวต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 ตรงกับรัชกาลจักรพรรดิถงจื ้อถึงรัชกาล
จักรพรรดิเซวียนถง แห่งราชวงศ์ชิง (พ.ศ.2405-2454) ราวพุทธศตวรรษที่ 24-25

ภาพที่ 37 ถ้ วยเขียนลายครามรูปผลท้ อสลับเห็ดหลินจือในช่องกระจก
อ่ างเขียนลายดอกไม้ ก้านขด ด้ านนอกเคลือบสีนํา้ ตาล เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มา
จากเมืองเซี่ยงไฮ้ หรื อซัง่ ไฮ่ (Shanghai) เป็ นศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย มีอายุระหว่างรัช
สมัยจักรพรรดิถงจื ้อถึงจักรพรรดิเซวียนถง (พ.ศ.2405-2454) เป็ นของใช้ ในครัวเรื อนทัว่ ไป15

ภาพที่ 38 อ่างเขียนลายดอกไม้ ก้านขด ด้ านนอกเคลือบสีนํ ้าตาล

15

เรื่ องเดียวกัน
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ชามเขียนสีนํา้ เงินใต้ เคลือบลายซวนสี่ ผลิตจากแหล่งเตาเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจียน
ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์จีนตอนปลาย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 ตรงกับรัชกาลจักรพรรดิถงจื ้
อถึงรัชกาลจักรพรรดิเซวียนถงแห่งราชวงศ์ชิง (พ.ศ.2405-2454)

ภาพที่ 39 ชามเขียนสีนํ ้าเงินใต้ เคลือบลายซวนสี่
ฝาเขียนสีนํา้ เงินใต้ เคลือบ เขียนลายดอกไม้ ก้านขด ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ชิง อายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 24-25

ภาพที่ 40 ฝาเขียนสีนํ ้าเงินใต้ เคลือบ เขียนลายดอกไม้ ก้านขด
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3) การขุดค้ นทางโบราณคดีในพืน้ ที่ท่ ี 1 (AREA 1)
ทําการขุดค้ นทางโบราณคดีจํานวน 6 หลุมขุดค้ น (หลุมขุดตรวจสอบที่ 5-10 (TP.510)) สรุปผลการขุดค้ นได้ ดงั นี ้
3.1) หลุมขุดค้ นที่ 5-6 (TP.5-6) ทัง้ 2 หลุมมีขนาด 2x2 เมตร ตังอยู
้ ่บริ เวณหัว
มุม ของพื น้ ที่ ด้ า นทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ปากคลองบางกอกน้ อ ยกับ แม่นํ า้ เจ้ า พระยา เพื่ อ
ตรวจสอบการใช้ งานบริ เวณปากคลองบางกอกน้ อย จากการขุดค้ นพบว่าพื ้นที่นีถ้ ูกรบกวนเป็ น
อย่างมากจากการขุดดินเพื่อสร้ างเขื่อนกันนํ ้าท่วมในปั จจุบนั และไม่พบหลักฐานใดๆ ที่แสดงการ
อยูอ่ าศัยก่อนเป็ นสถานีรถไฟ
้ ่ที่ด้านหน้ าอาคารสถานี
3.2) หลุมขุดค้ นที่ 7 (TP.7) มีขนาด 2x4 เมตร ตังอยู
รถไฟธนบุรี (เดิม) บริ เวณนี ้เคยเป็ นลานกระเบื ้องดินเผาสีแดง มีนํ ้าพุตงอยู
ั ้ ่กลางลาน บริ เวณนี ้มี
ระดับของพื ้นที่สงู กว่าบริเวณอื่นๆ พบเศษภาชนะดินเผาเนื ้อดินและเนื ้อแกร่งที่ระดับชันดิ
้ นสมมติที่
7 180-200 cm.dt. (หรื อตํ่ากว่าระดับผิวหน้ าดินปั จจุบนั 140-160 เซนติเมตร) เป็ นปริ มาณมาก
ที่สดุ รู ปทรงของภาชนะดินเผาที่พบ ได้ แก่ ชาม ชามฝา โถ พาน ฝา จอกนํ ้าชา ถ้ วย จาน อ่าง โถ
ไห กระถาง

ภาพที่ 41 ลานด้ านหน้ าสถานีรถไฟ บริเวณหลุมขุดค้ นที่ 7-8
3.3) หลุมขุดค้ นที่ 8 (TP.8) มีขนาด 2x4 เมตร ตังอยู
้ ่ที่ด้านหน้ าอาคารสถานี
รถไฟธนบุรี (เดิม) บริ เวณนี ้เคยเป็ นลานกระเบื ้องดินเผาสีแดง หลุมขุดค้ นตังอยู
้ ่ใกล้ เคียงกับหลุม
ขุดค้ นที่ 7 หลักฐานสําคัญที่ พบในการขุดค้ น คือ เศษภาชนะดินเผาเนือ้ ดิน (Earthenware) ที่
ระดับชัน้ ดิน สมมติที่ 4 140-160 cm.dt.
(หรื อตํ่ ากว่า ระดับผิว หน้ า ดิน ปั จจุบัน 100-120
เซนติเมตร) พบเป็ นปริ มาณมากที่สดุ เศษภาชนะที่พบมีรูปทรงฝา หม้ อตาล หม้ อก้ นกลม หม้ อก้ น
ตัดหรื อกระถาง ไห
3.4) หลุมขุดค้ นที่ 9 (TP.9) ตังอยู
้ ด่ ้ านข้ างของอาคารที่ทําการสถานีรถไฟธนบุรี
มีขนาด 2x4 เมตร จากการขุดค้ นทางโบราณคดีได้ พบร่องรอยหลักฐานสําคัญ ดังนี ้

364
ร่ องรอยของสิ่งก่ อสร้ างที่ระดับ 140-160 cm.dt. (หรื อตํ่ากว่ าระดับผิวดิน
ปั จจุบัน 100-120 เซนติเมตร) ร่องรอยของสิ่งก่อสร้ างที่พบ คือ พื ้นทางเดินปูด้วยอิฐ พบที่ระดับ
ความลึก 140-160 cm.dt. (หรื อตํ่ากว่าระดับผิวดินปั จจุบนั 100-120 เซนติเมตร) อิฐใช้ ปมู ีขนาด
เฉลี่ย 14x26x4.5 เซนติเมตร พื ้นทางเดินที่พบที่หลุมขุดค้ นที่ 9 นี ้ สามารถเทียบเคียงได้ กบั พื ้น
ทางเดินใต้ ป้อมพระราชวังหลัง ซึง่ มีลกั ษณะการเรี ยงตัวของอิฐ ขนาดของอิฐ ตลอดจนระดับที่พบ
ที่ใกล้ เคียงกัน
พืน้ ใช้ งานเดิมของพืน้ ที่บริเวณนีอ้ ยู่ท่ รี ะดับ 140-160 cm.dt. (หรื อตํ่ากว่ าระดับ
้ น
ผิวดินปั จจุบัน 100-120 เซนติเมตร) จากการวิเคราะห์ปริ มาณโบราณวัตถุที่พบในแต่ละชันดิ
ทางโบราณคดีพบว่า โบราณวัตถุพบตังแต่
้ ระดับ 40-100 cm.dt. dt (หรื อตํ่ากว่าระดับผิวดิน
ปั จจุบนั 0-60 เซนติเมตร) เป็ นชันรบกวนเนื
้
่องจากยังพบเศษวัตถุสมัยใหม่ปะปนอยู่ ในระดับ 100140 cm.dt. (หรื อตํ่ากว่าระดับผิวดินปั จจุบนั 60-100 เซนติเมตร) ไม่พบโบราณวัตถุใดๆ และจะ
พบโบราณวัตถุอีกครัง้ หนึ่งที่ในระดับ 140-160 cm.dt (หรื อตํ่ากว่าระดับผิวดินปั จจุบนั 100-120
เซนติเมตร) ในปริ มาณมากที่สดุ โดยในระดับนี ้มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของเศษภาชนะดินเผาที่
พบต่อพืน้ ที่ 1 ตารางเมตร มากที่ สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับเศษภาชนะที่พบในชัน้ ดินอื่นๆ โดยมี
ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของเศษภาชนะดินเผาเนื ้อดินแบบพื ้นเมืองที่พบ 2.5 ชิ ้น ต่อ 1 ตารางเมตร
(ตารางที่ 20) และค่าเฉลี่ยความหนาแน่นของเศษภาชนะดินเผาเนื ้อแกร่งและเนื ้อกระเบื ้อง 2 ชิ ้น
ต่อ 1 ตารางเมตร (ตารางที่ 21) นอกจากนันในระดั
้
บเดียวกันนี ้ ได้ พบเศษกระเบื ้องมุงหลังคาเป็ น
ปริมาณมากที่สดุ ด้ วย โดยมีคา่ เฉลี่ยความหนาแน่นของกระเบื ้องมุงหลังคาในระดับนี ้เท่ากับ 2.75
ชิ ้น ต่อ 1 ตารางเมตร (ตารางที่ 22) โดยค่าเฉลี่ยของปริ มาณโบราณวัตถุที่พบทังหมดในระดั
้
บนี ้มี
มากกว่าระดับอื่นๆ จากหลักฐานดังกล่าวอาจกล่าวได้ วา่ พื ้นใช้ งานเดิมในอดีตในพื ้นที่นี ้อยูท่ ี่ระดับ
140-160 cm.dt. (หรื อตํ่ากว่าระดับผิวดินปั จจุบนั 100-120 เซนติเมตร) ซึง่ สัมพันธ์กบั พื ้นทางเดิน
ที่พบ อย่างไรก็ ตาม น่าเสียดายว่าโบราณวัตถุที่พบส่วนใหญ่มีสภาพแตกหัก ไม่สมบูรณ์ หรื อ
ข้ อมูลในตัวโบราณวัตถุมีไม่เพียงพอที่จะนํามาวิเคราะห์เพื่อแสดงความชัดเจนของพื ้นที่ได้ ร่วมกับ
หลักฐานอื่นๆ
โบราณวัตถุท่ พ
ี บที่ระดับ 140-160 cm.dt. (หรื อตํ่ากว่ าระดับผิวดินปั จจุบัน 100120 เซนติเมตร) โบราณวัตถุที่พบแบ่งออกเป็ นเศษภาชนะดินเผาเนื ้อดินแบบพื ้นเมืองที่ผลิตใน
ประเทศ (Earthenware) จํ านวน 20 ชิน้ และเศษภาชนะดินเผาเนือ้ แกร่ งและเนือ้ กระเบื ้อง
(Stoneware & Porcelain) จํานวน 16 ชิ ้น เศษภาชนะดินเผาที่น่าสนใจและนํามาเป็ นหลักฐานใน
การกําหนดอายุในระดับชันดิ
้ นนี ้ คือ

365
- เศษเครื่ องถ้ วยจีนลงยาสีแบบที่เรี ยกว่ า เฟิ นไช่ (Fen Cai) มีลกั ษณะการใช้ สี
ชมพูอมขาว ผสมสีแบบทึบไม่โปร่ งแสง เขียนเป็ นลายนูนที่ผิวภาชนะ เครื่ องถ้ วยชนิดนี ้ผลิตจาก
เตาเอกชนของจีนที่เริ่ มผลิตออกจําหน่ายในปี พ.ศ.2263-2268 เป็ นต้ นมา ลักษณะของตกแต่ง
ภาชนะและกระบวนลายบนผิวเศษภาชนะนีม้ ีความเป็ นไปสูงว่าผลิตในสมัยอยุธยาตอนปลาย
และจะไม่เก่าไปกว่ารัชกาลของพระเจ้ าท้ ายสระ (พ.ศ.2251-2275)16

ภาพที่ 42 พื ้นทางเดินปูด้วยอิฐเรี ยงตัวเป็ นแนวยาวพบในหลุมขุดค้ นที่ 9 และโบราณวัตถุที่พบใน
ระดับตํ่ากว่าระดับผิวดินปั จจุบนั 100-120 เซนติเมตร

ภาพที่ 43 เศษเครื่ องถ้ วยจีนเขียนลงยาสีแบบเฟิ นไช่ (Fen Cai) ในสมัยอยุธยาตอนปลาย

16

Barbara V. Harrisson, Later ceramics in South-East Asia, sixteenth to twentieth centuries.
(Kuala Lumpur, New York : Oxford University Pressม 1995) และการวิเคราะห์ของ ธนพันธุ์ ขจรพันธุ์. การศึกษา
วิเคราะห์ โบราณวัตถุประเภทเครื่ องถ้ วยที่พบในโครงการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีพืน้ ที่สถานี รถไฟธนบุ รี
(เดิม). สัมภาษณ์ 19 สิงหาคม 2555.
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ตารางที่ 20 ตารางวิเคราะห์ชนดิ
ั ้ นทางโบราณคดีกบั ความหนาแน่นของเศษภาชนะดินเผาเนื ้อดิน
แบบพื ้นเมืองที่ผลิตในประเทศ (Earthenware) ที่พบต่อพื ้นที่ 1 ตารางเมตร
ในระดับชันดิ
้ นต่างๆ ในหลุมขุดค้ นที่ 9 (TP.9)
ลําดับชันวั
้ ฒนธรรม

ระดับชันดิ
้ น

จํานวนเศษภาชนะ

ความหนาแน่นของ

การวิเคราะห์

สมมติ

/ นํ ้าหนัก (กรัม)

โบราณวัตถุที่พบ /

ชันดิ
้ นทางโบราณคดี

(cm.dt.)

นํ ้าหนัก (กรัม) ต่อ 1

(cm.s.)

ตร.ม.

ชันที
้ ่ 1 ชันดิ
้ น

L1 40-60

เหนียวปนทรายถม

(0-20)

3 / 196

0.37

ชันดิ
้ นรบกวน
เนื่องจากพบวัตถุ
สมัยใหม่

สีเทา (10YR 7/6)
ชันที
้ ่ 2 ชันดิ
้ น

L2 60-80

เหนียวถมสีเทาดํา

(20-40)

5 / 225

0.62

ชันดิ
้ นรบกวน
เนื่องจากพบวัตถุ
สมัยใหม่

(10YR 6/2)
ชันที
้ ่ 3 ชันดิ
้ น

L3 80-100

เหนียวผสมลูกรัง

(40-60)

0

0

ชันดิ
้ นถม
ไม่พบโบราณวัตถุ

(7.5YR 5/3)
ชันที
้ ่ 4 ชันดิ
้ น

L4 100-120

เหนียวสีเทา

(60-80)

(10YR 6/1)

L5 120-140

0

0

ไม่พบโบราณวัตถุ
0

0

ชันดิ
้ นถม
ไม่พบโบราณวัตถุ

(80-100)
ชัน้ ที่ 5 ชัน้ ดิน
เหนียวสีเทาอม
เหลือง
(2.5YR4/1)

ชันดิ
้ นถม

L6 140-160
(100-120)

20 / 1314

2.5

ชัน้ ดินกิจกรรม
ของมนุษย์ ในอดีต

L7 160-180

2 / 42

0.25

ชันดิ
้ นกิจกรรม
ของมนุษย์ในอดีต

(120-140)
L8 180-200
(140-160)

0

0

ชันทั
้ บถมทางธรณีวิทยา
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ตารางที่ 21 ตารางวิเคราะห์ชนดิ
ั ้ นทางโบราณคดีกบั ความหนาแน่นของเศษภาชนะดินเผา
เนื ้อแกร่งและเนื ้อกระเบื ้อง (Stoneware & Porcelain) ที่พบต่อพื ้นที่ 1 ตารางเมตร
ที่ในระดับชันดิ
้ นต่างๆ ในหลุมขุดค้ นที่ 9 (TP.9)
ลําดับชันวั
้ ฒนธรรม

ระดับชันดิ
้ น

จํานวนเศษภาชนะ

ความหนาแน่นของ

การวิเคราะห์

สมมติ

ดินเผา / นํ ้าหนัก

โบราณวัตถุที่พบ /

ชันดิ
้ นทางโบราณคดี

(cm.dt.)

(กรัม)

นํ ้าหนัก (กรัม) ต่อ 1

(cm.s.)
ชันที
้ ่ 1 ชันดิ
้ น

L1 40-60

ตารางเมตร
0

0

เนื่องจากพบวัตถุ

เหนียวปนทรายถมสี (0-20)

สมัยใหม่

เทา (10YR 7/6)
ชันที
้ ่ 2 ชันดิ
้ น

L2 60-80

เหนียวถมสีเทาดํา

(20-40)

3 /96

0.375

ชันดิ
้ นรบกวน
เนื่องจากพบวัตถุ
สมัยใหม่

(10YR 6/2)
ชันที
้ ่ 3 ชันดิ
้ น

ชันดิ
้ นรบกวน

L3 80-100

2 / 60

0.25

ชันดิ
้ นรบกวน
เนื่องจากพบวัตถุ

เหนียวผสมดินลูกรัง (40-60)

สมัยใหม่

(7.5YR 5/3)
ชันที
้ ่ 4 ชันดิ
้ น

L4 100-120

เหนียวสีเทา

(60-80)

(10YR 6/1)

L5 120-140

0

0

ไม่พบโบราณวัตถุ
0

0

16 / 338

2

ชัน้ ดินกิจกรรม
ของมนุษย์ ในอดีต

4 / 17

0.5

ชันดิ
้ นกิจกรรม
ของมนุษย์ในอดีต

(120-140)
L8 180-200
(140-160)

ชันดิ
้ นถม
ไม่พบโบราณวัตถุ

(80-100)
ชัน้ ที่ 5 ชัน้ ดิน
L6 140-160
เหนียวสีเทาอม
(100-120)
เหลือง (2.5YR4/1) L7 160-180

ชันดิ
้ นถม

0

0

ชันทั
้ บถมทางธรณีวิทยา
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ตารางที่ 22 ตารางวิเคราะห์ชนดิ
ั ้ นทางโบราณคดีกบั ความหนาแน่นของเศษกระเบื ้องมุงหลังคา
ที่พบต่อพื ้นที่ 1 ตารางเมตร ที่ในระดับชันดิ
้ นต่างๆ ในหลุมขุดค้ นที่ 9 (TP.9)
ลําดับชันวั
้ ฒนธรรม

ระดับชันดิ
้ น

จํานวนเศษกระเบื ้อง

ความหนาแน่นของ

การวิเคราะห์

สมมติ

มุงหลังคา / นํ ้าหนัก

โบราณวัตถุที่พบ /

ชันดิ
้ นทางโบราณคดี

(cm.dt.)

(กรัม)

นํ ้าหนัก (กรัม) ต่อ 1

(cm.s.)
ชันที
้ ่ 1 ชันดิ
้ นเหนียว L1 40-60
ปนทรายถมสีเทา

ตารางเมตร
0

0

ชันดิ
้ นรบกวน
เนื่องจากพบวัตถุสมัยใหม่

(0-20)

(10YR 7/6)
ชันที
้ ่ 2 ชันดิ
้ นเหนียว L2 60-80
ถมสีเทาดํา (10YR

1 / 53

0.125

ชันดิ
้ นรบกวน
เนื่องจากพบวัตถุสมัยใหม่

(20-40)

6/2)
ชันที
้ ่ 3 ชันดิ
้ นเหนียว L3 80-100
ผสมดินลูกรัง

22 / 119

0.25

ชันดิ
้ นรบกวน
เนื่องจากพบวัตถุสมัยใหม่

(40-60)

(7.5YR 5/3)
ชันที
้ ่ 4 ชันดิ
้ นเหนียว L4 100-120
สีเทา

(60-80)

(10YR 6/1)

L5 120-140

0

0

ไม่พบโบราณวัตถุ
0

0

22 / 562

2.75

ชัน้ ดินกิจกรรม
ของมนุษย์ ในอดีต

4 / 100

0.5

ชันดิ
้ นกิจกรรม
ของมนุษย์ในอดีต

(120-140)
L8 180-200
(140-160)

ชันดิ
้ นถม
ไม่พบโบราณวัตถุ

(80-100)
ชัน้ ที่ 5 ชัน้ ดิน
L6 140-160
เหนียวสีเทาอม
(100-120)
เหลือง (2.5YR4/1) L7 160-180

ชันดิ
้ นถม

0

0

ชันทั
้ บถมทางธรณีวิทยา
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3.5) หลุมขุดค้ นที่ 10 (TP.10) ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ชานชาลาของอาคารสถานีหลุมขุด
ค้ นมีขนาด 2x2 เมตร มีขนาด 2x2 เมตร จากการขุดค้ นทางโบราณคดีได้ พบร่ องรอยหลักฐาน
สําคัญ ดังนี ้
ร่ องรอยของสิ่งก่ อสร้ างที่ระดับ 140-160 cm.dt. (หรื อตํ่ากว่ าระดับผิวดิน
ปั จจุบัน 100-120 เซนติเมตร) ร่ องรอยของสิ่งก่อสร้ างที่พบ คือ เข็มไม้ ปักเรี ยงต่อกันเป็ นแนว
เข็มไม้ นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของฐานรากของสิ่งก่อสร้ าง เริ่ มพบที่ระดับ 160-180 cm.dt (หรื อตํ่ากว่าผิว
ดินปั จจุบนั 120-140 เซนติเมตร) แสดงว่าเข็มไม้ นี ้ไช้ ปักเพื่อรองรับสิ่งก่อสร้ างที่อยู่เหนือที่ระดับ
120 เซนติเมตรขึ ้นไป
พืน้ ใช้ งานเดิมของพืน้ ที่บริเวณนีอ้ ยู่ท่ รี ะดับ 140-160 cm.dt. (หรื อตํ่ากว่ าระดับ
ผิวดินปั จจุบัน 100-120 เซนติเมตร) หลักฐานสนับสนุนคือ โบราณวัตถุที่พบเพียงชนิดเดียว คือ
เศษกระเบื ้องมุงหลังคาดินเผา โดยพบเป็ นปริ มาณมากที่สดุ ที่ระดับ 140-160 cm.dt (หรื อตํ่ากว่า
ผิวดินปั จจุบนั 100-120 เซนติเมตร) โดยมีคา่ เฉลี่ยของความหนาแน่นของกระเบื ้องมุงหลังคาที่พบ
เป็ น 10.25 ชิ น้ ต่ อ 1 ตารางเมตร (ตารางที่ 23) ชนิ ด ของเศษกระเบื อ้ งมุง หลัง คาที่ พ บ คื อ
กระเบื ้องมุงหลังคาเกล็ดเต่า เพราะฉะนัน้ จากปริ มาณและชนิดของโบราณวัตถุที่พบเพียงชนิด
เดียว คือ กระเบื ้องมุงหลังคาเกล็ดเต่า อาจกล่าวได้ ว่าบริ เวณพื ้นที่นีเ้ คยเป็ นพื ้นใช้ งานเดิมของ
อาคารเครื่ องไม้ มงุ กระเบื ้องเกล็ดเต่าอยู่ เมื่ออาคารผุพงั ชํารุ ด หรื อทิ ้งร้ างไป กระเบื ้องมุงหลังคา
จึงตกหรื อถูกรื อ้ ออกจึงปรากฎร่ องรอยเศษกระเบื ้องหล่นกระจัดกระจายอยู่บนพื ้นดังที่หลักฐานที่
ขุดค้ นพบ
จากหลักฐานดังกล่าวแสดงว่าบริ เวณหลุมขุดค้ นที่ 10 ด้ านหน้ าของอาคารที่ทําการ
สถานีรถไฟธนบุรี เคยมีอาคารไม้ มงุ กระเบื ้องเกล็ดเต่า ที่ระดับตํ่ากว่าผิวดิน 100-120 เซนติเมตร
มาก่อน

ภาพที่ 43 เข็มไม้ ปักเป็ นแนวเรี ยงต่อกันที่พบในหลุมขุดค้ นที่ 10 และเศษกระเบื ้องมุงหลังคาดิน
เผาเกล็ดเต่าที่พบในระดับตํา่ กว่าระดับผิวดินปั จจุบนั 100-120 เซนติเมตร
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ตารางที่ 23 ตารางวิเคราะห์ชนดิ
ั ้ นทางโบราณคดีกบั ความหนาแน่นของเศษกระเบื ้องมุงหลังที่พบ
ต่อพื ้นที่ 1 ตารางเมตร ที่ในระดับชันดิ
้ นต่างๆ ในหลุมขุดค้ นที่ 10 (TP.10)
ลําดับชันวั
้ ฒนธรรม

ระดับชันดิ
้ น

จํานวนเศษกระเบื ้อง

ความหนาแน่นของ

การวิเคราะห์

สมมติ

มุงหลังคา / นํ ้าหนัก

โบราณวัตถุที่พบ /

ชันดิ
้ นทางโบราณคดี

(cm.dt.)

(กรัม)

นํ ้าหนัก (กรัม) ต่อ 1

(cm.s.)
ชันที
้ ่ 1 ชันดิ
้ นเหนียว L1 40-60
ปนทรายถมสีเทา

ตารางเมตร
3 / 140

0.75

ชันดิ
้ นรบกวน
เนื่องจากพบวัตถุสมัยใหม่

(0-20)

(10YR 7/6)
ชันที
้ ่ 2 ชันดิ
้ นเหนียว L2 60-80
ถมสีเทาดํา (10YR

4 / 120

1

ชันดิ
้ นรบกวน
เนื่องจากพบวัตถุสมัยใหม่

(20-40)

6/2)
ชันที
้ ่ 3 ชันดิ
้ นเหนียว L3 80-100
ผสมดินลูกรัง

6 / 280

1.5

ชันดิ
้ นรบกวน
เนื่องจากพบวัตถุสมัยใหม่

(40-60)

(7.5YR 5/3)
ชันที
้ ่ 4 ชันดิ
้ นเหนียว L4 100-120

3 / 140

0.75

ชันดิ
้ นถม

3 / 70

0.75

ชันดิ
้ นถม

L6 140-160
(100-120)

41 / 3,010

10.25

ชัน้ ดินกิจกรรม
ของมนุษย์ ในอดีต

L7 160-180

0

0

ชันดิ
้ นกิจกรรม

สีเทา

(60-80)

(10YR 6/1)

L5 120-140
(80-100)

ชัน้ ที่ 5 ชัน้ ดิน
เหนียวสีเทาอม
เหลือง (2.5YR4/1)

ของมนุษย์ในอดีต

(120-140)
L8 180-200
(140-160)

0

0

ชันทั
้ บถมทางธรณีวิทยา
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4) การขุดค้ นทางโบราณคดีป้อมพระราชวังหลังในพืน้ ที่ท่ ี 3
4.1) ป้อมพระราชวังหลังกับข้ อสันนิษฐานทางประวัตศิ าสตร์ หลักฐานทาง
เอกสารประวัตศิ าสตร์ ที่กล่าวถึงป้อมพระราชวังหลังมีดงั นี ้
4.1.1) ตํานานวังเก่ า สมเด็จพระเจ้ าวรวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพทรงนิพนธ์ถึงพระราชวังหลังไว้ วา่
พระราชวังหลังสร้ างที่ตําบลสวนลิ ้นจี่ (คือ ตรงที่ตั้งโรงศิริราชพยาบาลบัดนี ้) ตั้งแต่กรม
พระราชวังหลังดํารงพระยศเป็ นสมเด็จพระเจ้ าหลานเธอ เจ้ าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์ เทเวศร์
ด้ วยที่ตรงนั้นมีป้อมปราการเป็ นมุมเมืองมาแต่ครั้งธนบุรี จึงเป็ นที่สําคัญสําหรับป้องกันพระ
นครทางฝั่ งตะวันตก มาสถาปนาเป็ นพระราชวังหลังต่อชั้นหลัง 17

จากหลักฐานดังกล่าว ทําให้ สนั นิษฐานได้ ว่า ป้อมพระราชวังหลังเคยเป็ นป้อมมุมเมือง
ทางด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองธนบุรีมาแต่ครัง้ ธนบุรี และต่อมาถูกปรับมาเป็ นป้อมหัว
มุมด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวังหลังในสมัยรัชกาลที่ 1
4.1.2) แผนที่กรุ งเทพฯ พ.ศ.2439 แผนที่ฉบับนี ้ได้ แสดงลักษณะพื ้นที่ของ
พระราชวังหลัง โดยพระราชวังหลังมีกําแพงล้ อมรอบมีแผนผังเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า บริ เวณหัวมุม
กําแพงด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีลกั ษณะเป็ นรู ปหัวแหวนอันแสดงถึงป้อมบริ เวณมุมกําแพง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวังหลัง
4.1.3) เอกสารเรื่ องการขายที่ดินตําบลหน้ าป้อมพระราชวังหลังในปี
พ.ศ.2444 ปรากฎเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล เรื่ อง ต่วนนิ่มขายที่
ตําบลน่าป้อมพระราชวังหลัง ถวายหลวงตามพระราชประสงค์ (7-25 พ.ย.120) เนื่องด้ วย ในสมัย
รัชกาลที่ 5 มีการเวนคืนที่ดินบริ เวณนี ้เพื่อสร้ างสถานีรถไฟธนบุรี ในเอกสารการขายคืนที่ดินแสดง
ชื่อเรี ยกตําบลนี ้ในอดีตว่า “ตําบลน่าป้อมพระราชวังหลัง”18

17

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพฯ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เรื่ องตํานานวังเก่ า (พระนคร:
กรมศิลปากร, 2513), 11.
18
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. (2444). เอกสารกรมราชเลขาธิการ รั ชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล. ร.5
น18 .1ข./125 (มร.5น/217) “เรื่ อง ต่วนนิ่มขายที่ตําบลน่าป้อมพระราชวังหลัง ถวายหลวงตามพระราชประสงค์” (7-25
พ.ย.120)
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จากหลักฐานทางเอกสารยืนยันได้ ว่าบริ เวณดังกล่าวเคยมีป้อมพระราชวังหลังอยู่จริ ง
และเมื่อนําแผนที่ปัจจุบนั และแผนที่โบราณในปี พ.ศ.2439 มาศึกษาเปรี ยบเทียบ ทําให้ ทราบถึง
ตํา แหน่ง ที่ ตัง้ และแผนผังของป้อมพระราชวัง หลัง อย่างไรก็ ตามยัง ไม่มี ห ลัก ฐานทางเอกสาร
ประวัตศิ าสตร์ ใดที่อธิบายถึงพื ้นที่ก่อนหน้ ามีป้อมพระราชวังหลังว่าเป็ นอย่างไร

ภาพที่ 45 แผนที่กรุ งเทพฯ พ.ศ. 2439 แสดงพื ้นที่บริ เวณสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ก่อนการสร้ าง
สถานีรถไฟ จะเห็นพระราชวังบวรสถานพิมุข ล้ อมรอบทัง้ สี่ด้าน มีป้อมปราการที่มุม
กําแพงด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา : กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนที่กรุ งเทพฯ พ.ศ.2431-2475 (จัดพิมพ์ขึ ้นน้ อมเกล้ าฯ
ถวายเนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2443)
4.2) ป้อมพระราชวังหลังกับการขุดค้ นทางโบราณคดี บริ เวณที่ทําการขุดค้ น
ทางโบราณคดีป้อมพระราชวังหลังตังอยู
้ ่บริ เวณด้ านหลังอาคารที่ทําการสถานีรถไฟธนบุรี โดยได้
ขุดค้ นพบป้อมพระราชวังหลังครัง้ แรกในปี พ.ศ.2551 และทําการขุดค้ นเพื่อศึกษาโดยละเอียดอีก
ครัง้ ในปี พ.ศ.2554 ป้อมพระราชวังหลังที่ขดุ พบมีลกั ษณะสําคัญ 3 ประการ คือ
4.2.1) แนวกําแพงป้อมพระราชวังหลังก่ อด้ วยอิฐ พบเป็ นแนวยาว 18
เมตร โดยบริ เวณส่วนฐานที่ก่อเป็ นกําแพงป้อมพระราชวังหลัง พบที่ระดับตํ่ากว่าผิวดินปั จจุบนั 1
เมตร มีความกว้ างของกําแพงประมาณ 1.9-2 เมตร อิฐที่ใช้ ก่อกําแพง มีขนาดเฉลี่ย 17.5x34x8.5
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เซนติเมตร แนวกําแพงมีความสูงประมาณ 2.3 เมตร อิฐที่ใช้ รองรับอยู่ด้านล่างจะมีขนาดใหญ่ขึ ้น
ตามระดับความลึก กล่าวคือ อิฐก้ อนล่างจะมีขนาดใหญ่กว่าก้ อนบน โดยนับจากก้ อนอิฐชันบนสุ
้
ด
ลงมาจนถึงชันอิ
้ ฐที่ 6 มีขนาดเฉลี่ย 17.5x34x8.5 เซนติเมตร ในขณะที่ก้อนอิฐในชันอิ
้ ฐที่ 6 ถึง 8
้ ฐที่ 9-19 อิฐมีขนาด
จะมีขนาดหนาขึ ้น คือ มีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่ 17.5x34x10 เซนติเมตร และชันอิ
ใหญ่ขึ ้นอีก คือ มีขนาดเฉลี่ย 18.5x36x14.5 เซนติเมตร นอกจากนัน้ ได้ มีการขุดค้ นทางโบราณคดี
เพื่อตรวจสอบฐานรากของแนวอิฐชุดนี ้ (หลุมขุดค้ นที่ 1 (TP.1)) พบว่าป้อมพระราชวังหลังนีใ้ ช้
กําแพงเป็ นตัวรับนํ ้าหนักทังหมด
้
ไม่มีการใช้ ซงุ หรื อเข็มไม้ การรับนํ ้าหนักแต่อย่างใด ใต้ แนวอิฐก้ อน
สุดท้ ายนัน้ (ชันอิ
้ ฐที่ 19) ใช้ ทรายละเอียดที่มีขนาดเม็ดเท่ากัน ซึง่ ผ่านการคัดเลือกจากที่อื่นมาปรับ
ถมพื ้นที่บริ เวณนี ้อย่างจงใจก่อนจะก่อฐานรากด้ วยอิฐ เมื่อทําการขุดค้ นเสร็ จสิ ้นได้ นําอิฐในชุดนี ้
กําหนดค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเรื องแสงความร้ อน (Thermoluminescence dating) 2 ครัง้
กล่าวคือ
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2551 ได้ คา่ อายุ 389±41 ปี มาแล้ ว หรื อราวพ.ศ. 2170±48
ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2555 ได้ คา่ อายุ 523± 40 ปี มาแล้ ว หรื อราวพ.ศ. 2032± 40

ภาพที่ 46 ป้อมพระราชวังหลังที่พบจากการขุดตรวจสอบ
4.2.2) แนวทางเดินรอบตัวป้อมด้ านนอก ปูด้วยอิฐ พบที่ระดับความลึก
ประมาณ 100-110 เซนติเมตร จากพื ้นดินปั จจุบนั แนวทางเดินกว้ างประมาณ 1-1.20 เมตร อิฐมี
ขนาดเฉลี่ย 18x36x12 เซนติเมตร ระเบียบของการก่อและเรี ยงอิฐมีระบบที่แน่นอน คือ ใช้ อิฐเรี ยง
ในแนวยาว 2 ก้ อน ในแนวขวาง 2 ก้ อน เรี ยงสลับกันไป ไม่พบปูนที่ใช้ สอ ทิศทางการวางตัวของ
แนวอิฐทังหมดมี
้
การวางตัวขนานกับป้อม นอกจากนัน้ ได้ มีการขุดค้ นทางโบราณคดีเพื่อตรวจสอบ
ฐานรากของแนวอิฐชุดนี ้ (หลุมขุดตรวจสอบที่ 2 (TP.2)) พบว่าฐานรากของป้อมมี
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ภาพที่ 47 ตัวอย่างที่ใช้ หาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ ของอิฐก่อป้อมพระราชวังหลัง ครัง้ ที่ 2
ลัก ษณะเช่น เดี ย วกับหลุม ขุด ตรวจสอบที่ 1 คือ ใช้ กํ า แพงเป็ นตัว ใช้ กํ า แพงเป็ นตัว รั บนํ า้ หนัก
ทังหมด
้
ไม่มีการใช้ ซงุ หรื อเข็มไม้ การรับนํ ้าหนัก และใช้ ทรายรับฐานด้ านล่างสุด อิฐชุดนี ้กําหนดค่า
อายุทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเรื องแสงความร้ อน (Thermoluminescence dating) 2 ครัง้ กล่าวคือ
ครัง้ ที่ 1 พ.ศ.2551 ได้ คา่ อายุ 385±48 ปี มาแล้ ว หรื อราวพ.ศ. 2166±41
ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2555 ได้ คา่ อายุ 533± 40 ปี มาแล้ ว หรื อราวพ.ศ. 2022± 40
4.2.3) พืน้ ทางเดินที่ถูกซ้ อนทับอยู่ด้านล่ างของตัวป้อมและทางเดิน
รอบที่พบ ปูด้วยอิฐ พื ้นทางเดินนี ้มีความกว้ าง 50-75 เซนติเมตร อิฐที่ใช้ ก่อมีขนาดเล็กกว่าอิฐก่อ
ที่พบบริ เวณอื่นๆ โดยมีขนาดเฉลี่ย 14x26x4.5 เซนติเมตร พบที่ ระดับประมาณ 108-120
เซนติเมตร อิฐส่วนใหญ่มีสภาพแตกหักเป็ นครึ่ งก้ อน แต่ยงั สามารถเห็นระบบการเรี ยงอิฐได้ อย่าง
ชัดเจนว่ามีการเรี ยงด้ วยการใช้ อิฐด้ านยาวสองก้ อนสลับกับด้ านกว้ างสองก้ อนเรี ยงสลับต่อกันไป
เป็ นจังหวะ
อิ ฐ ในชุ ด นี ไ้ ด้ นํ า ไปกํ า หนดอายุ ท างวิ ท ยาศาสตร์ โดยวิ ธี เ รื องแสงความร้ อน
(Thermoluminescence dating) ได้ คา่ อายุ 795±60 ปี มาแล้ ว หรื อราวพ.ศ.1760± 40

375

ภาพที่ 48 แนวอิฐที่เรี ยงต่อกันเป็ นแนวทางเดินรอบป้อมพระราชวังหลัง

ภาพที่ 49 ตัวอย่างที่ใช้ หาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ ของแนวทางเดินรอบป้อมพระราชวังหลัง
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ภาพที่ 50 พื ้นทางเดินปูด้วยอิฐ เรี ยงตัวกันอยูใ่ ต้ แนวทางเดินรอบป้อม

ภาพที่ 51 ตัวอย่างที่ใช้ หาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ ของพื ้นทางเดินใต้ ป้อมพระราชวังหลัง
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แผนผังที่ 12 แผนผังของฐานป้อมพระราชวังหลังที่ขดุ พบ
2-306
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จากการศึกษาจากร่ องรอยหลักฐานที่พบ สันนิษฐานว่าป้อมพระราชวังหลังเป็ นป้อมที่
สร้ างเสริ มขึ ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 1 พื ้นทางเดินที่อยู่ใต้ ป้อมพระราชวังหลังที่พบนันควรมี
้
อายุสมัย
อยู่ก่อนการสร้ างเสริ มป้อมพระราชวังหลังในสมัยรัชกาลที่ 1 หรื อมีอายุไม่มากไปกว่าสมัยธนบุรี
และมีระดับตํ่ากว่าผิวดินปั จจุบนั 100-120 เซนติเมตร
จะเห็ น ได้ ว่ า การกํ า หนดทางวิ ท ยาศาสตร์ นัน้ ได้ ค่ า อายุ ส มัย ที่ เ ก่ า แก่ ม าก ซึ่ ง ไม่
สอดคล้ องกับเอกสารประวัติศาสตร์ และด้ วยข้ อจํากัดของการกําหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ ใน
ช่วงเวลานี ้จะมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงมาก จะเห็นได้ จากการทดสอบในครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ได้
ค่าอายุที่แตกต่างกันมาก อาจเป็ นเพราะการขุดค้ นในครัง้ ที่ 2 ได้ ชุดค้ นซํ ้าที่เดิม ที่มีกระบวนการ
รบกวนเกิ ด ขึ น้ ต่ อ การวิ เ คราะห์ ใ นทางวิ ท ยาศาสตร์ และทํ า ให้ การกํ า หนดอายุ ค รั ง้ ที่ 2 มี
ความคลาดเคลื่อนไป ดังนันในการศึ
้
กษาวิจยั นี ้จึงไม่นําค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ ร่วมในการ
วิเคราะห์

ภาพที่ 52 การทํางานขุดค้ นทางโบราณคดีป้อมพระราชวังหลังในช่วงต่างๆ ในปี พ.ศ.2554

แผนผังที่ 13 แผนผังขยายบริ เวณพื ้นที่ที่พบฐานป้อมพระราชวังหลัง
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แผนผังที่ 14 ผนังด้ านตัดฐานป้อมพระราชวังหลัง A-J หลุมขุดตรวจสอบที่ 1 (TP.1) (บน) และหลุมขุดตรวจสอบที่ 2 (TP.2)
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3. ความรู้ ในประเด็นสําคัญต่ างๆ ที่ได้ จากการขุดค้ นทางโบราณคดีพนื ้ ที่ธนบุรี
จากการทบทวนผลจากการขุดค้ นทางโบราณคดีสามารถสรุ ปความรู้ ในประเด็นสําคัญ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ ดงั นี ้
3.1 ฐานรากของป้อมวิชัยประสิทธิ์
ตัวป้อมวิชัยประสิทธิ์ วัดจากระดับพื ้นดินด้ านในป้อมชัน้ บนสุดไปจนสิ ้นสุดฐาน
้
ไม่พบว่ามีการ
รากได้ 290 เซนติเมตร ลักษณะของฐานรากจะใช้ กําแพงในการรับนํ ้าหนักทังหมด
ใช้ เข็มไม้ หรื อท่อนซุงใดในการรับนํ ้าหนักอาคาร การก่ออิฐใช้ วิธีการเรี ยงอิฐก่อซ้ อนต่อกันขึ ้นไป
เป็ นชัน้ โดยใช้ อิฐด้ านกว้ างเรี ยงสลับกับด้ านยาวเรี ยงต่อกันไปเรื่ อยๆ อิฐที่ใช้ ก่อในระดับบนมีขนาด
18x34x4 เซนติเมตร ใช้ ปนู ในการสอ ถัดจากผิวดินลงมา 28 เซนติเมตร จะใช้ อิฐก่อขนาดหนากว่า
เล็กน้ อย คือ 18x34x7 เซนติเมตร สอด้ วยปูน ในขณะที่ระดับ 240 เซนติเมตรจากผิวดินเป็ นต้ นไป
จนสิ ้นสุดฐานราก จะไม่พบการใช้ ปนู ในการสอ ตัวฐานรากทังหมดไม่
้
ปรากฏร่องรอยการฉาบใดๆ
3.2 ขนาดของแนวกําแพงเมืองธนบุรีและคลองคูเมืองในอดีต และระยะห่ าง
ระหว่ างกําแพงเมืองและคลองคูเมือง
จากผลการขุด ตรวจทางโบราณคดี คลองคูเ มื อ งเดิ ม ธนบุรี (คลองบ้ า นขมิ น้ )
สันนิษฐานว่า กําแพงเมืองธนบุรี มีขนาดกว้ างประมาณ 1.80เมตร มีระยะห่างจากแนวคูเมือง
ธนบุรี 25 เมตร คลองคูเมืองธนบุรีในอดีตน่าจะมีความกว้ างประมาณ 10-11 เมตร
3.3 ตําแหน่ งที่ตัง้ ลักษณะ โครงสร้ างป้อมวิไชยเยนทร์ พืน้ ที่ฝ่ ั งตะวันออกของ
แม่ นํา้ เจ้ าพระยา
จากการขุดค้ นพืน้ ที่ ที่ 6 ที่ ตัง้ อยู่บริ เวณประตูด้านหลังกระทรวงพาณิ ชย์ (เดิม )
(ปั จจุบนั อยู่ใกล้ กบั อาคารสํานักงานมิวเซียวสยาม) พบแนวอิฐของป้อมวิไชยเยนทร์ ที่สมเด็จพระ
้ 1.5-2.5 เมตร อิฐมีขนาดเฉลี่ย
นารายณ์ โปรดให้ สร้ าง โดยพบแนวอิฐมีขนาดความกว้ างตังแต่
26x13x5 ซ.ม. และ 28x14x5 ซ.ม. การก่ออิฐแบบวน และมีอิฐครึ่ งก้ อนอยู่ตรงกลาง เหมือนกับ
การเรี ยงอิฐแบบที่พบที่ป้อมพระราชวังหลัง แนวอิฐรองรับด้ วยเป็ นซุงไม้ ถมด้ วยดินทรายและปูด้วย
อิฐหักเป็ นชัน้ แสดงว่าป้อมวิไชยเยนทร์ ฝั่งตะวันออกนี ้มีขนาดใหญ่มาก กินอาณาเขตเข้ ามาถึงมิว
เซียมสยามในปั จจุบนั ซึง่ มีอาณาเขตบางส่วนทับถนนสนามไชย และเข้ าไปในโรงเรี ยนราชินี
3.4 ชุมชนมุสลิมบางกอกน้ อย
บริ เวณกุโบร์ ตงอยู
ั ้ ่เกื อบปลายสุดของพื น้ ที่ศึกษา คืออยู่บริ เวณใต้ รางรถไฟของ
สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ปั จจุบนั อยูใ่ ต้ อาคารหลักของโรงพยาบาลศิริราช ปิ ยมหาราชการุณย์ ด้ าน
้ ่นฐานบริ เวณนี ้ มีอาณา
ที่ติดกับวัดอมริ นทราราม แสดงว่าชุมชนมัสยิดบางกอกน้ อยในอดีต ตังถิ
เขตปลายสุดของโรงพยาบาล บางส่วนเข้ าไปในวัดอมรินทราราม ก่อนจะย้ ายไปตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณ
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พื ้นที่ฝั่งตรงข้ ามคลองบางกอกน้ อย เนื่องจากการก่อสร้ างสถานีรถไฟธนบุรีได้ ขอเวนคืนที่ดินใน
ส่วนนี ้ด้ วย ลักษณะของการฝั งจะฝั งใส่โลง ลึกลงไปประมาณ 2 เมตรจากผิวดินปั จจุบนั
3.5 พระราชวังหลังมีป้อมพระราชวังหลัง รวมไปถึงลักษณะฐานรากของป้อม
การขุดค้ นทางโบราณคดีได้ ขดุ พบป้อมพระราชวังหลัง ซึง่ เป็ นป้อมที่ตงอยุ
ั ้ ่ที่หวั มุม
กําแพงด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวังหลัง พระราชวังของกรมพระราชวังบวรสถาน
พิมขุ ในรัชกาลที่ 1 ลักษณะของฐานรากของป้อมพระราชวังหลัง ด้ านล่างสุดจะใช้ ทรายละเอียดที่
นํามาจากที่อื่นมาถมปรับสภาพพื ้นที่ก่อนก่ออิฐซ้ อนเรี ยงกันขึ ้นไป โดยให้ กําแพงทังหมดนั
้
นเป็
้ น
ตัวรับนํ ้าหนักโดยไม่มีท่อนซุงหรื อเข็มไม้ ใดๆ มาช่วยในการคํ ้ายัน เช่นเดียวกับลักษณะของฐาน
รากป้อมวิชัยประสิทธิ์ ฐานป้อมพระราชวังหลังที่ ขุดพบพบว่าใต้ ฐานป้อมพบแนวอิฐซึ่งคล้ าย
แนวทางเดิ น ซ้ อ นอยู่ด้ า นล่ า ง จากลํ า ดับ ชัน้ ทับ ถมทางโบราณคดี แ ละการกํ า หนดอายุท าง
วิทยาศาสตร์ พบว่าแนวอิฐมีอายุเก่าแก่กว่าตัวป้อมพระราชวังหลัง น่าสนใจว่าแนวอิฐที่พบนี ้ อิฐที่
ใช้ ก่อมีขนาดและลักษณะที่ ใกล้ เคียงกับอิฐที่ ใช้ ก่อที่ป้อมวิไชยเยนทร์ ทัง้ สองฝั่ งตลอดไปจนถึง
วิธีการเรี ยงและการก่ออิฐด้ วย
3.6 ระดับพืน้ ใช้ งานเดิมของคนในอดีต
พืน้ ทางเดิน ที่ อยู่ใต้ ป้อมพระราชวัง หลัง มี อ ายุสมัยอยู่ก่ อนการสร้ างเสริ ม ป้อม
พระราชวังหลังในสมัยรัชกาลที่ 1 และมีระดับตํ่ากว่าผิวดินปั จจุบนั 100-120 เซนติเมตร โดยมี
ระดับสัมพันธ์ กบั พื ้นใช้ งานเดิมในหลุมขุดค้ นที่ 9 (TP.9) โดยเคยมีพื ้นทางเดินบริ เวณนี ้ และเคยมี
อาคารเครื่ องไม้ มงุ ด้ วยกระเบื ้องเกล็ดเต่าบริ เวณหลุมขุดค้ นที่ 10 (TP.10) ทังนี
้ ้เศษเครื่ องถ้ วยจีน
ลงยาหมายเลข 002/122 ที่พบในหลุมขุดค้ นที่ 9 ในระดับเดียวกันนี ้ สามารถกําหนดอายุได้ ไม่เก่า
ไปกว่ารัชกาลของพระเจ้ าท้ ายสระ (พ.ศ.2251-2275) หรื อในสมัยอยุธยาตอนปลาย เพราะฉะนัน้
ในระดับพื ้นใช้ งานในระดับ 100-120 เซนติเมตร ในบริเวณนี ้จึงควรเป็ นพื ้นใช้ งานเดิมที่มีอายุอยูใ่ น
สมัยอยุธยาตอนปลาย-ธนบุรี
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เลขหน้ า1

บทที่ 7
บทวิเคราะห์
ในบทนี ไ้ ด้ นํ า ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กิ จ กรรมต่า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในพื น้ ที่ ธ นบุรี ใ นแต่ล ะ
ช่วงเวลา ที่ได้ จากเอกสารประวัติศาสตร์ ทงของไทยและต่
ั้
างประเทศ แผนที่ แผนผังโบราณ ข้ อมูล
จากการสํ า รวจร่ อ งรอยหลัก ฐานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้ หลัก ฐานที่ ไ ด้ จ ากการขุด ค้ น ทาง
โบราณคดี มาเชื่ อมโยงข้ อมูลหลักฐานแต่ละชุดเข้ าด้ วยกัน โดยมุ่งเน้ นการใช้ หลักฐานทาง
โบราณคดีทงจากการสํ
ั้
ารวจและขุดค้ นมาแสดงการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาการทางกายภาพของ
พื น้ ที่ ธ นบุ รี ใ นสมัย อยุ ธ ยาถึ ง ต้ น รั ต นโกสิ น ทร์ เฉพาะพื น้ ที่ ธ นบุรี ห รื อ ฝั่ ง ตะวัน ตกของแม่ นํ า้
เจ้ าพระยาในกรุ งเทพมหานคร ทัง้ นีข้ ้ อมูลทางโบราณคดีที่ได้ จากการศึกษาวิจัยนัน้ ได้ เพิ่มพูน
ความรู้ในปั จจุบนั และเสริมสร้ างประเด็นที่ควรศึกษาสืบเนื่องต่อไปได้ ในอนาคต ดังต่อไปนี ้
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1. ธนบุรีกับลักษณะความเป็ นเมือง (Urban)
น่าสนใจว่าการตังถิ
้ ่นฐานของผู้คนในพื ้นที่ธนบุรีในแต่ละช่วงเวลา มีลกั ษณะความเป็ น
เมืองหรื อไม่ หรื อได้ กลายมาเป็ นเมืองแล้ วในเวลาใด และปั จจัยใดที่ก่อให้ ธนบุรีได้ กลายเป็ นเมือง
ในที่ นี ้ ได้ ให้ กําหนดหลักการให้ ความหมายของเมือง หรื อ Urban ที่แตกต่างไปจาก
เมืองในความหมายของ City โดยเมือง / Urban ในที่นี ้หมายถึงความเป็ นเมือง โดยลักษณะหรื อสิง่
ต่างๆ ประกอบกันขึ ้นมาทําให้ เกิดเมืองนันๆ
้ หรื อเกิดภาวะความเป็ นเมืองขึ ้น ซึ่ง Mumford1 ได้
กําหนดลักษณะของความเป็ นเมือง คือ เมืองจะต้ องเป็ นศูนย์รวมของพลังอํานาจและวัฒนธรรม
ของชุมชนที่มากที่สดุ โดยเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมเป็ นปั จจัยของการเติบโตของความ
เป็ นเมือง2 ในที่นี ้ ได้ กําหนดความหมายของความเป็ นเมืองตาม Spiro Kostof3 ร่ วมกับโมเดล

1

L. Mumford, The Culture of Cities (New York, London, 1938), 3.
V.Gordon Childe, The Urban Revolution (Town Planning Review 2I, 1950), 3-17.
3
Spiro Kostof, The City Shaped : Urban Patterns and Meaning History (New York: Bulfinch
Press, 1991), 30-41.
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วิวฒ
ั นาการกําเนิดเมืองของ Childe4 เพื่อใช้ ศึกษาเปรี ยบเทียบรวมทังอธิ
้ บายและตอบคําถามว่า
ธนบุรีในช่วงเวลานี ้ มีลกั ษณะเป็ นเมืองหรื อไม่ ดังนี ้
1) Energized Crowding - เมืองเป็ นสถานที่ที่มีกลุ่มคนเกิดขึ ้น มีประชากร มีความ
เกี่ยวข้ องกับจํานวนกับความหนาแน่นของประชากรต่อพื ้นที่
2) Urban Clusters - เมืองมีกําหนดขึ ้นมาเป็ นกลุ่ม ซึง่ เมืองไม่เคยเกิดขึ ้นอย่างโดด
เดี่ยวโดยไม่มี เมื องอื่ นๆ อยู่รอบๆ หรื อเมืองที่ มีความเชื่ อมโยงช่วยเหลือกัน หรื อเมืองที่ มีคอย
สนับสนุนช่วยเหลือ ตัวอย่างเช่น กรุ งศรี อยุธยามีหัวเมืองอื่นๆ รายรอบเป็ นฐานกําลังสนับสนุน
ให้ กบั เมืองราชธานี
3) Physical Circumscription - เมืองเป็ นสถานที่ที่รูปร่ างขอบเขตทางกายภาพเด่นชัด
เป็ นสถานที่รวมกันของวัตถุตา่ งๆ หรื อสิ่งที่มีความหมาย (วัตถุทางวัฒนธรรม) บ้ างถือว่าเมืองใดๆ
ที่ไม่มีการกําหนดขอบเขตทางกายภาพหรื อมีกําแพงเมืองคูเมืองล้ อมรอบนันไม่
้ ถือว่าเป็ นเมือง
4) Differentiation of Uses - เมืองเป็ นสถานที่ประกอบไปด้ วยการดํารงชีพที่
หลากหลาย เช่ น พระ ทหาร หรื อช่ า งฝี มื อ เมื อ งเป็ นสถานที่ ช นชัน้ ทางสัง คมไม่ เ ท่ า เที ย มกัน
ประชากรมีเชื ้อชาติหลากหลาย มีชนชันทางสั
้
งคม ศาสนาที่หลากหลาย
5) Urban Resources - เมืองเป็ นสถานที่ที่ก่อให้ เกิดรายได้ การค้ า การเกษตรกรรม
เข้ มข้ น หรื ออาหารที่มากพอที่จะขายให้ ที่อื่นๆ ได้ เป็ นแหล่งทรัพยากรต่างๆ เช่น แหล่งแร่ นํ ้าพุ
ฯลฯ หรื อทรัพยากรทางธรณีสณ
ั ฐาน เช่น ลักษณะที่เอื ้อต่อการเป็ นเมือง เช่น ทําเลที่ตงั ้ ลักษณะ
ของพื ้นที่ที่มีลกั ษณะเป็ นอ่าว เป็ นต้ น
6) Written Records - เมืองเป็ นสถานที่ที่ต้องมีการเขียนบันทึก หรื อมีการจดบันทึก
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้ ในทางกฎหมาย
7) City and Countryside - เมืองเป็ นสถานที่ที่ความสัมพันธ์กบั ย่านชนบท หรื อกล่าว
ได้ วา่ เมืองต้ องประกอบไปด้ วยตัวเมืองและพื ้นที่นอกเมืองชนบทที่มีรายรอบ มีความสัมพันธ์ซงึ่ กัน
และกัน
8) Monumental Framework - เมืองเป็ นสถานที่ที่มีสิ่งก่อสร้ างที่เป็ นจุดเด่นของเมือง
หรื อของชุมชน สิง่ ก่อสร้ างนันๆ
้ เชื่อมต่อให้ ชมุ ชนต่างๆ อยูด่ ้ วยกัน
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4

Gordon Childe (1892-1957) เป็ นผู้บกุ เบิกการศึกษาการพัฒนาการของเมืองในอดีต โดยประยุกต์ใช้
หลักฐานทางโบราณคดีร่วมกับแนวคิดทฤษฎีผงั เมือง และสร้ างแนวคิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองแรกเริ่ มสู่การเป็ นรัฐ ดู
Michael E. Smith, “V. Gordon Childe and the urban revolution: A historical perspective on a revolution in
urban studies,” Town Planning Review 80 (2009): 10-11. และ V. Gordon Childe, The Urban Revolution, 2-15.
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9) Building and People - เมืองเป็ นสถานที่ที่มีรูปสัณฐานเกิดจากสิ่งก่อสร้ างและ
มนุษย์ มนุษย์เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ สิ่งก่อสร้ างและเมืองมีหน้ าที่และความหมาย ในบางเมือง
ถึงแม้ มีสงิ่ ก่อสร้ างใหญ่โตแต่ไม่สามารถนับว่าเป็ นเมืองได้ เนื่องจากไม่มีประชากรอยูอ่ าศัย
ในที่นี ้ ได้ นําโมเดลวิวฒ
ั นาการของเมืองดังกล่าวมาศึกษาเปรี ยบเทียบกับการตังถิ
้ ่น
ฐานในพื ้นที่ธนบุรีทงั ้ 5 ระยะ เพื่อวิเคราห์ว่าธนบุรีมีลกั ษณะเป็ นเมืองหรื อไม่ในแต่ละช่วงเวลา
และจัด ได้ ว่ า เป็ นเมื อ งตัง้ แต่ ช่ ว งเวลาใดเป็ นต้ น มา รวมทัง้ มี ปั จ จัย ใดแวดล้ อ มที่ ทํ า ให้ ธ นบุรี
กลายเป็ นเมือง ทังนี
้ ้ได้ แบ่งพัฒนาการทางกายภายภาพของพื ้นที่ธนบุรีออกเป็ น 5 ระยะ ได้ แก่
ระยะที่ 1 ช่วงก่อนการขุดคลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา (ก่อน พ.ศ.2077))
ระยะที่ 2 ช่วงหลังการขุดคลองลัดบางกอกถึงก่อนสมัยพระนารายณ์ มหาราช (หลัง
สมัยพระไชยราชา - ก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - 2198)
ระยะที่ 3 ในสมัยพระนารายณ์ถึงการเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310)
ระยะที่ 4 ในสมัยสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325)
ระยะที่ 5 ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325 - 2394)
้ ่นฐานในพื ้นที่ธนบุรีในแต่
จากการเปรี ยบเทียบความหมายของเมือง (Urban) กับตังถิ
ละระยะ (ตารางที่ 24) กล่าวได้ ว่าธนบุรียงั ไม่มีลกั ษณะความเป็ นเมืองในระยะที่ 1 ช่วงก่อนขุด
คลองลัดบางกอก (ก่อนสมัยพระไชยราชา(ก่อน พ.ศ.2077)) และไม่อาจกล่าวได้ ว่าธนบุรีเป็ นเมือง
ในช่วงเวลานี ้ หากปรากฎลักษณะบางประการเด่นชัดบางประการที่แสดงลักษณะของความเป็ น
เมือง ได้ แก่ ชุมชน (ข้ อ 1) มีความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ย่าน เมืองอื่นๆ (ข้ อ 2) ธนบุรีก็มีศกั ยภาพ
เพียงพอในการเจริ ญเติบโตเป็ นเมืองได้ โดยมีปัจจัยสําคัญในการเติบโต อันได้ แก่ คน ประชากร
(ข้ อ 1 และ 9) ทําเลที่ ตงั ้ ลักษณะภูมิศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ ของพืน้ ที่ (ข้ อ 5) ผลผลิตทาง
การเกษตร (ข้ อ 5) และความสัมพันธ์ของชุมชน ย่าน บ้ านเมืองอื่นๆ ที่พร้ อมจะเติบโตไปพร้ อมกัน
(ข้ อ 2)
หากในระยะที่ 2 ธนบุรีในช่ วงมีการขุดคลองลัดขึน้ แล้ ว ปรากฎลักษณะความ
เป็ นเมืองปรากฎอย่ างชัดเจนแล้ วนับตัง้ แต่ ช่วงเวลานีเ้ ป็ นต้ นไป ซึง่ สอดคล้ องกับความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ที่ว่าอย่างน้ อยในช่วงสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ธนบุรีก็ฐานะเป็ นเมืองแล้ ว และมี
บทบาทหน้ าที่ อย่างเด่น ชัดในรั ชกาลของพระเจ้ าทรงธรรม (พ.ศ.2060-2061 ตามบัน ทึกของ
ฮอลันดา) ซึ่งการกลายเป็ นเมื องของธนบุรีนัน้ ประกอบไปด้ วยปั จจัยสําคัญ คือ ชุมชน (ข้ อ 1)
ความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชน ย่าน และบ้ านเมือง (ข้ อ 2) คน (ข้ อ 1 และ ข้ อ 9) ทําเล ที่ตงั ้ ความ
อุดมสมบูรณ์ของพื ้นที่ที่ก่อให้ เกิดผลิตผลทางการเกษตร (ข้ อ 5)
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ตารางที่ 24 โมเดลการกําเนิดเมืองกับการตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่ธนบุรีในช่วงเวลาต่างๆ
โมเดล
ระยะที่ 1
การกําเนิดเมือง (ก่ อนขุดคลองลัดบางกอก)
ยังไม่เคยมีการศึกษาเกี่ยวกับ
จํานวนประชากรในช่วงเวลา
นี ้มาก่อน
ประชากรจะรวมเป็ นกลุ่มตัง้
ถิ่นฐานตามลํานํ ้า หากลึกเข้ า
ไปในแผ่นดิน ความหนาแน่น
ของประชากรมีน้อยหรื อแทบ
ไม่มีเลย

2) Urban
Clusters

นนทบุรี ซึ่งตัง้ อยู่บนเส้ นทาง
ร่ ว มแม่ นํ า้ เจ้ าพระยา และ
สามารถเดินทางไปสาครบุรี
ตามเส้ นทางนํ ้า ท่าจีน-คลอง
ด่ า น ถึ ง กั น ได้ ชุ ม ชนหรื อ
เมืองนี ้ที่เกิดขึ ้นในเวลาไล่เลี่ย
กัน เหล่า นี ้ ล้ ว นมี ก ารติ ด ต่ อ
สัมพันธ์กบั ธนบุรี

ระยะที่ 3
(สมัยพระนารายณ์ -เสียกรุ ง
ศรี อยุธยาครั ง้ ที่ 2)
ป ร ะ ช า ก ร ธ น บุ รี มี ค ว า ม
หนาแน่ น มากขึ น้ จากการ
เคลื่ อ นย้ า ย บางช่ ว งน้ อ ยลง
เนื่ อ งจากศึ ก สงครามฯลฯ
กลุ่มประชากรได้ ขยายตัวไป
ตามพื ้นที่ คือ บริ เวณตัวเมือง
ทางฝั่ ง ตะวัน ออกของแม่ นํ า้
เจ้ าพระยาสายเดิม
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เมื อ งต่ า งๆ ที่ เ ติ บ โตโดยรอบใน แวดล้ อมด้ วยเมืองต่างๆ
ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ได้ แก่ เมื อ ง
นนทบุ รี เมื อ งสาครบุ รี เมื อ ง
เพชรบุรี ฯลฯ

ระยะที่ 4
(สมัยสมเด็จพระเจ้ ากรุ ง
ธนบุรี)
ประชากรตังถิ
้ ่นฐานกระจาย
ตามลํานํ า้ บริ เ วณริ มคลอง
บ า ง ก อ ก ใ ห ญ่ มี จํ า น ว น
ประชากรหนาแน่ น และ
หลากหลายมากที่ สุด บาง
ช่ ว งน้ อยลงเนื่ อ งจากศึ ก
สงครามฯลฯ บริ เวณตั ว
เ มื อ ง ธ น บุ รี เ ป็ น เ ข ต คุ ม
อํานาจทางการเมือง
แวดล้ อมด้ วยเมืองต่างๆ

ระยะที่ 5
(สมัยต้ นกรุ งรัตนโกสินทร์ )
มี ก ารย้ ายตั ว เมื อ งไปยั ง ฝั่ ง
ต ะ วั น อ อ ก ข อ ง แ ม่ นํ ้ า
เจ้ าพระยา ประชากรยั ง
รวมกลุ่มตังถิ
้ ่นฐานตามริ มนํ ้า
โ ด ย มี ศ า ส น ส ถ า น เ ป็ น
ศูนย์กลาง

แวดล้ อมด้ วยเมืองต่างๆ
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1) Energized
Crowding

ระยะที่ 2
(หลังขุดคลองลัดบางกอกก่ อนสมัยพระนารายณ์ )
ประชากรธนบุรีมีความหนาแน่น
มากขึน้ กว่าเดิม โดยเฉพาะกลุ่ม
ประชากรได้ ขยายตัวไปตามพื ้นที่
สําคัญทางภูมิศาสตร์ คือ บริ เวณ
ตัว เมื อ ง ทางฝั่ ง ตะวัน ออกของ
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม
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ตารางที่ 23 โมเดลการกําเนิดเมืองกับการตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่ธนบุรีในช่วงเวลาต่างๆ (ต่อ)
ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ระยะที่ 4

ระยะที่ 5

(ก่ อนขุดคลองลัดบางกอก)

(หลังขุดคลองลัดบางกอกก่ อนสมัยพระนารายณ์ )

(สมัยพระนารายณ์ -เสียกรุ ง
ศรี อยุธยาครั ง้ ที่ 2)

(สมัยสมเด็จพระเจ้ ากรุ ง
ธนบุรี)

(สมัยต้ นกรุ งรัตนโกสินทร์ )

3) Physical
Circumscription

ไม่มีการกําหนดขอบเขตใดๆ
ทางกายภาพ

มี ก า ร กํ า ห น ด ข อ บ เ ข ต ท า ง มีการกําหนดขอบเขตทาง
กายภาพเป็ นครั ง้ แรก มีลักษณะ กายภาพ
เป็ นสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า มุม ด้ า นทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือเป็ นมุมแหลม
ภายในตัวเมืองมีวดั มีกฎุ ี มีดา่ น

มี ก ารกํ า หนดขอบเขตทาง
กายภาพ มีการสร้ างกําแพง
เมืองคูนํ ้าล้ อมรอบโดยเมือง
ที่ ส ร้ างโดยสมเด็ จ พระเจ้ า
กรุงธนบุรี

4)
Differentiation
of Uses

ไม่ป รากฏหลัก ฐานดัง กล่า ว
อย่ า ง เ ด่ น ชั ด แ ต่ ป ร า ก ฎ
ศาสนาพุทธ มีอาชีพแต่ยงั ไม่
หลากหลายนัก การแบ่ ง ชน
ชันทางสั
้
งคมยังไม่ชดั เจน

มี ช นหลายเชื อ้ ชาติ เ ข้ ามาอยู่
อาศัยทัง้ ที่ ถ าวรและไม่ถ าวร ทัง้
ชาวไทยพุ ท ธ และแขกมุส ลิ ม ที่
อพยพเข้ ามา ถึ ง จะไม่ ป รากฏ
หลักฐานดังกล่าวเด่นชัด แต่แสดง
ให้ เห็นว่า ในระดับสังคมนี ้มีชนชัน้
มีอาชีพที่หลากหลายกว่าช่วงก่อน
หน้ าแล้ ว (พ่อค้ า เกษตรกร ผู้นํา
ช่างฝี มือ พระ ฯลฯ)

มีชนหลายเชื ้อชาติเข้ ามาอยู่
อาศัยทังที
้ ่ถาวรและไม่ถาวร
ทัง้ ชาวไทยพุ ท ธ ฝรั่ ง ลาว
มอญ เขมร และแขกมุสลิมที่
อพยพเข้ ามา มีชนชันเทาง
้
สังคม มีอาชีพที่หลากหลาย

ขอบเขตที่ ถู ก กํ า หนดด้ วย
กํ าแพงเมืองถูกทํ าลายลงไป
เนื่ อ งจากไม่ ต้ อ งการให้ เ ป็ น
ฐานกําลังสําคัญได้ ต่อไปและ
ขจั ด ความหมายของคํ า ว่ า
เมื องของสมเด็จพระเจ้ า กรุ ง
ธนบุรีออกไป
มีชนหลายเชื อ้ ชาติเข้ ามาอยู่
อาศัยทัง้ ที่ ถ าวรและไม่ถ าวร
ทั ง้ ชาวไทยพุ ท ธ ฝรั่ ง ลาว
มอญ เขมร และแขกมุสลิมที่
อพยพเข้ ามา มีชนชัน้ ทาง
สังคมเกิดขึน้ อย่าง มีอาชีพที่
หลากหลาย
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มีชนหลายเชื อ้ ชาติเข้ ามาอยู่
อาศัยทัง้ ที่ ถ าวรและไม่ถ าวร
ทั ง้ ชาวไทยพุ ท ธ ฝรั่ ง ลาว
มอญ เขมร และแขกมุสลิมที่
อพยพเข้ ามา มีชนชัน้ ทาง
สั ง ค ม เ กิ ด ขึ ้น มี อ า ชี พ ที่
หลากหลาย เกิดเทคโนโลนีที่
เข้ ามาจากฝรั่ งทําให้ เกิ ดการ
สร้ างสิง่ ก่อสร้ างใหม่ๆ เกิดขึ ้น
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โมเดล
การกําเนิด
เมือง
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ตารางที่ 23 โมเดลการกําเนิดเมืองกับการตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่ธนบุรีในช่วงเวลาต่างๆ (ต่อ)
โมเดล
การกําเนิด
เมือง

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ระยะที่ 4

ระยะที่ 5

(ก่ อนขุดคลองลัดบางกอก)

(หลังขุดคลองลัดบางกอกก่ อนสมัยพระนารายณ์ )

(สมัยพระนารายณ์ -เสียกรุ ง
ศรี อยุธยาครั ง้ ที่ 2)

(สมัยสมเด็จพระเจ้ ากรุ ง
ธนบุรี)

(สมัยต้ นกรุ งรัตนโกสินทร์ )

5) Urban
Resources

ธนบุ รี มี ศั ก ยภาพพอที่ เ ป็ น
แหล่ง ทรั พ ยากรที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ร า ย ไ ด้ โ ด ย เ ป็ น แ ห ล่ ง
เกษตรกรรม รวมไปถึงทําเล
ที่ ตั ง้ อั น เป็ นจุ ด เชื่ อ มต่ อ หั ว
เมื องตะวันตก จึงเป็ นปั จจัย
หนึ่งที่ทําให้ เมืองมีการเติบโต
ขึ ้นมาในภายหลัง

เป็ นเมืองที่เป็ นที่ก่อให้ เกิดรายได้
เมื อ งการค้ า และเกษตรกรรม
เข้ มข้ น มี อ าหารที่ ม ากพอที่ จ ะ
ขายให้ ที่ อื่ น ๆ มี ทํ า เลที่ ตั ง้ และ
สภาพภู มิ ศ าสตร์ ที่ ทํ า ให้ เมื อ ง
บางกอกเกิดขึน้ และเจริ ญเติบโต
อัน เป็ นทํ า เลที่ ตัง้ อัน เป็ นจุดผ่า น
ร ะ ห ว่ า ง หั ว เ มื อ ง ต่ า ง ๆ แ ล ะ
ปากอ่าว สูก่ รุงศรี อยุธยา

เ ป็ น เ มื อ ง ก า ร ค้ า แ ล ะ
เกษตรกรรมเข้ มข้ น เป็ นแหล่ง
ทรัพยากรสําคัญและแหล่งก่อ
รายได้ ให้ กั บ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
ด้ ว ย ทํ า เ ล ที่ ตั ้ ง ทํ า ใ ห้
ชาวตะวัน ตกให้ ค วามสนใจ
และเห็ น ความสํ า คั ญ ของ
เมืองบางกอกมาก

เ ป็ น เ มื อ ง ก า ร ค้ า แ ล ะ
เกษตรกรรมเข้ มข้ น เป็ น
แหล่งทรัพยากรสําคัญ และ
แหล่งสร้ างรายได้

ยัง คงเป็ นเมื อ งเกษตรกรรม
เข้ ม ข้ น เป็ นแหล่ง ทรั พ ยากร
สําคัญ โดยเฉพาะแหล่งผลิต
อาหารให้ กบั พระนคร

6) Written
Records

ในช่ ว งเวลานี ้ ธนบุ รี มี ด่ า น
ขนอนเป็ นสถานที่ ต รวจตรา
สิ น ค้ า ข า เ ข้ า แ ล ะ อ อ ก
สั น นิ ษ ฐานว่ า น่ า จะมี ก าร
ป ร ะ ทั บ ต ร า ห รื อ กํ า ห น ด
สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละการบั น ทึ ก
เมื่อมีเรื อสินค้ าเข้ าออก

ธนบุ รี มี ด่ า นขนอนเป็ นสถานที่ มี ก ารจดบั น ทึ ก และตรวจ มีการจดบันทึก เป็ น
ตรวจตราสินต้ าขาเข้ าและออก ซึง่ “ตรา” เข้ าออกสูก่ รุงศรี อยุธยา พงศาวดาร บันทึกเอกสาร
มี การจดบัน ทึก และตรวจ “ตรา”
ราชการต่างๆ
เข้ าออกสูก่ รุงศรี อยุธยา
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มีการจดบันทึก เป็ น
พงศาวดาร บันทึกเอกสาร
ราชการต่างๆ
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ระยะที่ 1
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ตารางที่ 23 โมเดลการกําเนิดเมืองกับการตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่ธนบุรีในช่วงเวลาต่างๆ (ต่อ)
โมเดล
การกําเนิด
เมือง
7) City and
Countryside

9) Building and
People

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ระยะที่ 4

ระยะที่ 5

(ก่ อนขุดคลองลัดบางกอก)

(หลังขุดคลองลัดบางกอกก่ อนสมัยพระนารายณ์ )

(สมัยพระนารายณ์ -เสียกรุ ง
ศรี อยุธยาครั ง้ ที่ 2)

(สมัยสมเด็จพระเจ้ ากรุ ง
ธนบุรี)

(สมัยต้ นกรุ งรัตนโกสินทร์ )

ไม่มีความชัดเจนว่าเป็ นเมือง
เป็ นพื ้นที่นอกเมืองหรื อชนบท
สัษ นิ ษ ฐานว่ า พื น้ ที่ แ ถบวั ด
คู ห าสวรรค์ แ ละด่ า นขนอน
เป็ นพื น้ ที่ ใ นเมื อ ง ในขณะที่
พื น้ ที่ ต อนเหนื อ ย่ า นบางพลู
และย่า นฝั่ ง ใต้ แ ถบบราษฎร์
บูรณะเป็ นย่านที่ห่างไกลจาก
ตัวเมือง
มี วั ด ต่ า งๆ เป็ นสิ่ ง ก่ อ สร้ าง
สํ า คัญ ทางกายภาพที่ เ ชื่ อ ม
โครงข่ายของชุมชน
หลัก ฐานจากประวัติศ าสตร์
และร่องรอยหลักฐานต่างๆ ที่
ปรากฎแสดงให้ เห็นว่าธนบุรี
มี ค นอาศัย อยู่อัน เป็ นปั จ จัย
สําคัญที่ทําให้ เกิดเมืองขึ ้น

เมืองบางกอกคือตัวเมืองในธนบุรี
ในขณะเดียวกันพื ้นที่ห่างไกลอื่นๆ
เป็ นพื น้ ที่ ร อบนอกเมื อ ง แต่ เ ดิ ม
แถบวัด คูห าสวรรค์ เ ป็ นพื น้ ที่ ตัว
เมือง หากในช่วงเวลานี ้ พื ้นที่ทาง
ฝั่ งตะวันตกของแม่นํา้ เจ้ าพระยา
สายเดิม นับว่าเป็ นพืน้ ที่ห่างไกล
ตัวเมืองนับแต่ช่วงเวลานี เ้ ป็ นต้ น
ไป
มีวดั ต่างๆ เป็ นสิ่งก่อสร้ างสําคัญ
ทางกายภาพที่เชื่อมโครงข่ายของ
ชุมชน
หลักฐานจากประวัติศาสตร์ และ
ร่ องรอยหลักฐานต่างๆ ที่ปรากฎ
แสดงให้ เห็น ว่า ธนบุรีมีค นอาศัย
อยู่ อั น เป็ นปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให้
เกิดเมืองขึ ้น
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มีตวั เมืองและพื ้นที่นอกเมือง มีตวั เมืองและพื ้นที่นอกเมือง มีตวั เมืองและพื ้นที่นอกเมือง
เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมรายรอบ เป็ นพื น้ ที่ เ กษตรกรรมราย เป็ นพื ้นที่เกษตรกรรมรายรอบ
รอบ

วัดเป็ นสิง่ ที่เชื่อมชุมชนต่างๆ
เข้ าด้ วยกัน และเป็ นศูนย์รวม
จิตใจของชุมชน
หลัก ฐานจากประวัติ ศ าสตร์
และร่ องรอยหลักฐานต่างๆ ที่
ปรากฎแสดงว่ า ธนบุ รี มี ค น
อาศัยอยู่อนั เป็ นปั จจัยสําคัญ
ที่ทําให้ เกิดเมืองขึ ้น

วัดเป็ นสิง่ ที่เชื่อมชุมชนต่างๆ
เข้ าด้ วยกัน และเป็ นศูนย์
รวมจิตใจของชุมชน
หลักฐานจากประวัติศาสตร์
และร่ องรอยหลักฐานต่า งๆ
ที่ปรากฎแสดงว่าธนบุรีมีคน
อ า ศั ย อ ยู่ อั น เ ป็ น ปั จ จั ย
สําคัญที่ทําให้ เกิดเมืองขึ ้น

วัดเป็ นสิง่ ที่เชื่อมชุมชนต่างๆ
เข้ าด้ วยกัน และเป็ นศูนย์รวม
จิตใจของชุมชน
หลัก ฐานจากประวัติ ศ าสตร์
และร่ องรอยหลักฐานต่างๆ ที่
ปรากฎแสดงธนบุรีมีคนอาศัย
อยู่อัน เป็ นปั จ จัย สํ า คัญ ที่ ทํ า
ให้ เกิดเมืองขึ ้น
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2. ลักษณะทางกายภาพของเมืองธนบุรีในช่ วงเวลาต่ างๆ
จากข้ อ มูล ที่ ได้ ป ระวัติศ าสตร์ พื น้ ที่ การสํ า รวจร่ อ งรอยหลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์
โบราณคดี และการขุดค้ นทางโบราณคดีทําให้ สามารถแบ่งพัฒนาการของพื ้นที่ธนบุรี ได้ ออกเป็ น
5 ช่วงเวลา ดังนี ้
2.1 ระยะที่ 1 ขนอนทณบุรี : ชุมชนเกษตรกรรมริ มนํา้ ฝั่ งตะวันตกของแม่ นํา้
เจ้ าพระยาสายเดิม ในช่ วงก่ อนการขุดคลองลัดบางกอก (ก่ อนสมัยพระไชยราชา (ก่ อน
พ.ศ.2077))
2.1.1 การตัง้ ถิ่นฐาน จากหลักฐานทังหมดแสดงให้
้
เห็นว่า ชุมชนดังเดิ
้ มที่อาศัย
อยู่ในพื ้นที่ธนบุรี เป็ นชุมชนเกษตรกรรมที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานริ มทางนํ ้า โดยเป็ นการตังถิ
้ ่นฐานที่ไม่มีการ
วางแผนไว้ โดยอาศัยนํ า้ เป็ นปั จจัยธรรมชาติสําคัญในการดํารงชีพ ชุมชนต่างๆ จะตังถิ
้ ่ นฐาน
กระจายตัวตามเส้ นทางนํ ้าหลักสายต่างๆ ซึง่ ชุมชนเหล่านี ้น่ามีมาตังแต่
้ ก่อนกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราช
ธานี หรื อราวพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นอย่างน้ อย การตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนในช่วงเวลานี ้น่าเป็ นการ
ตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนแบบกลุม่ (Clustered Settlement) (ภาพที่ 53) คือมีบ้านเรื อนอาศัยอยูร่ ่วมกัน
หลายครัวเรื อน ร่วมกับการตังถิ
้ ่นฐานแบบกระจัดกระจาย (Scattered Settlement) คือมีบ้านเรื อน
กระจายไปแบบโดดเดี่ยว แต่มีวดั และตลาดเป็ นศูนย์กลางของชุมชน หลักฐานที่ยืนยันถึงการตัง้
ถิ่นฐานในรู ปแบบนี ้ คือ จากแผนที่ที่ 23 แผนที่สรุ ปร่ องรอยหลักฐานที่พบ และแผนที่ที่ 24 แผนที่
แสดงการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนธนบุรี จะเห็นได้ วา่ วัดจะตังอยู
้ ก่ ระจายไปตามลํานํ ้า เป็ นระยะห่างๆ
อัน แสดงว่า ชุมชนควรจะตัง้ อยู่ใกล้ ห รื อไม่ห่างจากวัดนัน้ ๆ และจากสภาพปั จจุบันโดยเฉพาะ
บริ เ วณบางน้ อ ย บางเชื อ กหนัง บางพรม บางระมาด ยัง พบเห็ น ชุม ชนทํ า สวน ทํ า นา ซึ่ง ตัง้
บ้ านเรื อนกระจายไปตามลํานํา้ ไม่ห่างจากวัดโบราณ แต่ละครัวเรื อนจะมีที่สวนทํากินเป็ นของ
ตนเอง ซึง่ ทําให้ บ้านเรื อนแต่ละหลังจะมีระยะห่างจากกัน เช่น ชุมชนแถบวัดสะพานยังคงรูปแบบ
ดังกล่าวอยู่ (ภาพที่ 54)
2.1.2 รู ปสัณฐานของเมือง แรกเริ่ มรูปสัณฐานของธนบุรีมีรูปร่างผันแปรไปตาม
ธรรมชาติ ไม่มีการกําหนดขอบเขตของตัวเมืองอย่างชัดเจน กล่าวคือ ไม่ปรากฏกํ าแพงเมือง คู
เมือง เพื่อแสดงกรอบความเป็ นตัวเมือง ไม่ปรากฎภาวะความเป็ นเมืองอย่างชัดเจน ยังไม่พบการ
รวมกลุม่ กันเพื่อสร้ างอาณาเขตถาวรล้ อมรอบ หากชุมชนจะรวมกลุม่ กันตังถิ
้ ่นฐานตามริ มแม่นํ ้าลํา
คลองต่างๆ โดยกลุ่มของชุมชนจะกระจายตัวตามลํานํ ้าสายสําคัญ (Riverine Settlement) เกิด
เป็ นชุมชนตามแนวเส้ นทางคมนาคมทางนํ ้า เส้ นทางนํ ้าที่มีร่องรอยการตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์ ได้ แก่
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม มีวดั แก้ ว วัดนครป่ าหมาก วัดศาลาสี่หน้ า วัดเสาประโคน วัด
บางนํ ้าชน วัดประเสริฐสุทธาวาส วัดราษฎร์ บรู ณะ วัดแจงร้ อน
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คลองบางยี่ขนั -คลองบางบําหรุ-คลองบางจาก มีวดั น้ อย วัดบางยี่ขนั วัดรวก
คลองบางน้ อย มีวดั ตะพาน
คลองบางจาก มีวดั จันตาผ้ าขาว
คลองด่าน มีวดั ขุนจันทร์ วัดกําแพง วัดสิงห์
คลองบางขุนเทียน มีวดั บางขุนเทียนกลาง
คลองบางสะแก มีวดั บางสะแกนอก
คลองมอญ มีวดั บางเสาธง
ร่องรอยหลักฐานต่างๆ ที่พบในพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมมีจํานวน
และความหนาแน่นมากกว่าร่ องรอยหลักฐานที่พบในฝั่ งตะวันออกอย่างเห็นได้ ชดั ในที่นี ้ได้ จําลอง
ภาพสันนิษฐานการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนจาก
(1) โครงกํ า สรวลสมุท รซึ่ง ผู้แ ต่ง ได้ พ รรณนาสถานที่ ไ ด้ ล่ อ งเรื อ ผ่ า นไปตามแม่ นํ า้
เจ้ าพระยาสายเดิมและเข้ าคลองด่านได้ ปรากฎชื่อ “บาง” สอดคล้ องกับพืน้ ที่ที่ปรากฎร่ องรอย
หลักฐานในครัง้ นี ้ คือ บางพลู บางระมาด บางเชือกหนัง บางจาก บางนางนอง ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า
ชุมชนดังกล่าวมีอยูจ่ ริงและเป็ นชุมชนที่อาศัยรวมกลุม่ กันเป็ นย่านริมนํ ้า
(2) ตําแหน่งที่ตงของร่
ั้
องรอยหลักฐานที่พบในศาสนสถานในช่วงเวลานี ้ สันนิษฐานว่า
หากมีศาสนสถานตังอยู
้ ท่ ี่ใด น่าจะมีชมุ ชนตังอยู
้ ไ่ ม่ไกลจากบริเวณดังกล่าว จากข้ อนี ้ (แผนที่ที่ 24)
จึงทําให้ ทราบว่ารู ปสันฐานชุมชนธนบุรีในระยะนี ้มีไม่มีรูปแบบแน่นอน แต่มีรูปร่ างไปตามแม่นํ ้า
ไม่มีการจัดวางผังเมือง ชุมชนอยู่ตามริ มนํ ้าบริ เวณฝั่ งตะวันออกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมเป็ น
หลัก หรื อเรี ยกได้ ว่าเป็ นประเภทที่รวมกลุ่มกันเป็ นชุมชนหมู่บ้านเล็กๆ ตามเส้ นทางสัญจรทางนํ ้า5
โดยมีศาสนสถานเป็ นศูนย์กลางของชุมชน สามารถแยกชุมชนต่างๆ ออกเป็ นกลุม่ ๆ ตามตําแหน่ง
ที่ตงั ้ คือ
กลุม่ ชุมชนย่านบางพลู
กลุม่ ชุมชนย่านบางระมาด-บางฉนัง-บางจาก
กลุม่ ชุมชนย่านบางกอก6
กลุม่ ชุมชนย่านคลองด่าน-บางไส้ ไก่-บางนางนอง
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Spiro Kostof, The City Shape, Urban Patterns and Meanings Trough History (New York :
Bulfinch, 1991), 34, 43.
6
คําว่า “บางกอก” ในที่นี ้ ผู้ศกึ ษาให้ หมายถึงพื ้นที่บางกอกที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณคลองบางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่
ตามที่ได้ ทบทวนความหมายของคํานี ้มาแล้ วในบทที่ 4

392
กลุม่ ชุมชนย่านบางนํ ้าชน
กลุม่ ชุมชนย่านราษฎร์ บรู ณะ

ภาพที่ 53 จําลองภาพการตังถิ
้ ่นฐานเป็ นกลุม่ ตามลํานํ ้า
ที่มา: Spiro Kostof, The City Shaped: Urban Patterns and Meaning History (New York :
Bulfinch, 1991), 35.
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ภาพที่ 54 การตังถิ
้ ่นฐานเป็ นชุมชนวัดสะพาน ยังปรากฏร่องรอยของบ้ านเรื อนชาวสวนตังกระจาย
้
ห่างกันเป็ นระยะ ล้ อมรอบวัด และมีความหนาแน่นมากบริ เวณพื ้นที่ริมคลอง
น่าสังเกตว่าชุมชนจะตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณบางพลูอย่างหนาแน่น (แผนที่ที่ 24) และบริ เวณ
ย่านบางเชื อกหนัง-บางจากมีการตังถิ
้ ่ นฐานของชุมชนอย่างหนาแน่นเช่นเดียวกัน ซึ่งบริ เวณนี ้
น่าจะเป็ นชุมชนใหญ่ สังเกตได้ จากการร่ องรอยหลักฐานเป็ นจํานวนมากที่พบที่วดั จันผ้ าขาว (วัด
ั ้ ่หนาแน่น
จันทร์ ประดิษฐาราม) วัดตะพาน (วัดสะพาน) ส่วนบริ เวณย่านคลองด่านพบวัดที่ตงอยู
ตังแต่
้ ช่วงเวลานี ้เป็ นต้ นไป แถบบางนํ ้าชนและราษฎร์ บรู ณะควรเป็ นชุมชนใหญ่อีกชุมชนหนึง่ เนื่อง
ด้ วยพบชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปหินทรายแดงขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนต้ นในวัดบางนํ ้าชน วัดราษฎร์
บูรณะ วัดประเสริ ญสุทธาวาส วัดแจงร้ อน ในขณะที่บริ เวณแถบเขตคลองสานและเขตธนบุรีใน
ช่วงเวลานี ้นัน้ น่าจะเป็ นย่านป่ ารกร้ าง เนื่องจากไม่ปรากฏร่องรอยใดๆ (แผนที่ที่ 23) อย่างไรก็ตาม
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ แสดงว่า ด่านขนอนทณบุรีตงั ้ อยู่ที่ปากคลองด่าน เป็ นด่านที่ ตรวจ
สิ่งของต้ องห้ าม และเป็ นจุดแจ้ งเหตุข่าวด่วนไปยังพระนคร เป็ นจุดเก็บภาษี จากเรื อสินค้ นที่นํา
สินค้ าเข้ า-ออกของพระนครศรี อยุธยาด้ วย
ในตอนท้ ายสุดของช่วงเวลานี ้ จากเอกสารประวัติศาสตร์ ได้ กล่าวว่า ชาวโปรตุเกสเป็ น
ชาวตะวันตกชาติแรกที่เดินทางเข้ ามาติดต่อกับกรุ งศรี อยุธยา โดยมีหลักฐานที่กัสปาร์ กอไรญ่า
้ ช่วงพุทธศตวรรษที่
(Gaspar Correia) ระบุว่าการติดต่อระหว่างชาวสยามกับโปรตุเกสมีขึ ้นตังแต่
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21 โดยอัลฟงซู ดือ อัลบูแกร์ เกอ ส่งดูอาร์ ตือ เฟอร์ นันดืช (Duarte Fernandes) เข้ ามาเจริ ญ
สัมพันธไมตรี 7 จากการศึกษาของนักประวัตศิ าสตร์ พบว่า แรกเริ่มโปรตุเกสต้ องการความสนับสนุน
จากพระเจ้ าแผ่นดินสยามเนื่องจากนันพระองค์
้
มีอํานาจเหนือเกาะมะละกาที่โปรตุเกสเข้ ามายึด
ครอง ต่อมามีการลงนามในสนธิสญ
ั ญาพันธมิตรและการค้ าระหว่างโปรตุเกสและสยาม รายงาน
ของอันโตนิโย เฟลิซอิ าโน มาเกช เปอไรร่า (Antonio Feliciano Marques Pereira) กงสุลโปรตุเกส
แห่งสยามในปี พ.ศ.2424 ระบุว่าปี พ.ศ.2061 ในขณะที่ E.W. Hutchinson ระบุว่าปี พ.ศ.2059 ซึง่
โปรตุเกสได้ รับอนุญาตให้ มาค้ าขายในกรุ งศรี อยุธยาและเมืองท่าอื่นๆ ของสยาม8 จากข้ างต้ น
แสดงให้ เห็นว่าอย่างน้ อยที่สดุ ในท้ ายของช่วงเวลานี ้ ธนบุรีเป็ นหนึ่งในเส้ นทางผ่านที่มีชนต่างชาติ
ล่องเรื อผ่านมาตามเส้ นทางแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม และยังไม่มีแสดงบทบาทความเป็ นท่าที่มี
ความสําคัญอย่างชัดเจนในช่วงเวลานี ้ ปั จจัยหนึง่ ที่ทําให้ เมืองธนบุรีเจริญเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ วใน
เวลาต่อมา ส่วนหนึง่ เป็ นเพราะการเดินทางเข้ ามาค้ าขายของชาวตะวันตกตามที่จะกล่าวต่อไป

7

เฟอร์ นาว โลปื ช ดือ กัสตานเฮดา (Fernao Lopes de Castanheda) ได้ กล่าวถึงเหตุการณ์นี ้เช่นกันและ
กล่า วว่ า กษั ต ริ ย์ ส ยามก็ ไ ด้ ส่ง ทูต มาเจริ ญ สัม พัน ธไมตรี กับ กษั ต ริ ย์ โ ปรตุเ กสเช่ น กัน ดูร ายละเอี ย ด ปรี ดี พิ ศ ภูมิ วิ ถี ,
กระดานทอง สองแผ่ นดิน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2553), 3-10.
8
เรื่ องเดียวกัน, 10.
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กําแพงเมืองและป้อมปราการ
(1.1) ด่านขนอน
วัด
(3.1) วัดสิงห์ (บางพลัด)
(3.2) วัดรวก
(3.3) วัดน้ อยนางหงส์
(3.4) วัดบางยี่ขนั
(3.5) วัดเสาประโคน
(3.6) วัดรวก
(3.7) วัดนครป่ าหมาก
(3.8) วัดแก้ ว
(3.9) วัดบางเสาธง
(3.10) วัดเกาะ
(3.11) วัดศาลาสี่หน้ า
(3.12) วัดขุนจันทร์
(3.13) วัดบางสะแกนอก

แผนที่ที่ 23 สรุปหลักฐานสําคัญที่พบในพื ้นที่ธนบุรี ในสมัยอยุธยาตอนต้ น-ก่อนขุดคลองคลองลัดบางกอก (พ.ศ.1893 – ก่อน พ.ศ.2077)

(3.14) วัดตะพาน
(3.15) วัดกําแพง (บางเชือกหนัง)
(3.16) วัดจันผ้ าขาว
(3.17) วัดบางขุนเทียนกลาง
(3.18) วัดสิงห์ (คลองสนามชัย)
(3.19) วัดกําแพง (คลองสนามชัย)
(3.20) วัดบางนํ ้าชน
(3.21) วัดราษฎร์ บรู ณะ
(3.22) วัดประเสริฐสุทธาวาส
(3.23) วัดแจงร้ อน
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กําแพงเมืองและป้อมปราการ
(1.1) ด่านขนอน
วัด
(3.1) วัดสิงห์ (บางพลัด)
(3.2) วัดรวก
(3.3) วัดน้ อยนางหงส์
(3.4) วัดบางยี่ขนั
(3.5) วัดเสาประโคน
(3.6) วัดรวก
(3.7) วัดนครป่ าหมาก
(3.8) วัดแก้ ว
(3.9) วัดบางเสาธง
(3.10) วัดเกาะ
(3.11) วัดศาลาสี่หน้ า
(3.12) วัดขุนจันทร์
(3.13) วัดบางสะแกนอก
ศูนย์กลางชุมชน
ศูนย์กลางราชการ

แผนที่ที่ 24 การตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนธนบุรี ในระยะที่ 1 ในสมัยอยุธยาตอนต้ น-ก่อนขุดคลองคลองลัดบางกอก (พ.ศ.1893 – ก่อน พ.ศ.2077)

(3.14) วัดตะพาน
(3.15) วัดกําแพง (บางเชือกหนัง)
(3.16) วัดจันผ้ าขาว
(3.17) วัดบางขุนเทียนกลาง
(3.18) วัดสิงห์ (คลองสนามชัย)
(3.19) วัดกําแพง (คลองสนามชัย)
(3.20) วัดบางนํ ้าชน
(3.21) วัดราษฎร์ บรู ณะ
(3.22) วัดประเสริฐสุทธาวาส
(3.23) วัดแจงร้ อน
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2.1.3 ตําแหน่ งที่ตัง้ ศูนย์ กลางชุมชนธนบุรี ในช่วงเวลานี ้ ไม่มีหลักฐานใดที่
แสดงถึงการกําหนดขอบเขตตัวเมืองธนบุรีทางกายภาพอย่างชัดเจน หากความหนาแน่นของวัด
และชุม ชนซึ่งน่ าจะแสดงความเป็ นศูนย์ กลางของธนบุรีหรื อตัว เมืองในระยะแรกเริ่ มนัน้ อยู่ที่
บริ เ วณคลองบางกอกใหญ่ ตรงวัด ศาลาสี่ ห น้ า (วัด คูห าสวรรค์ ) ในที่ นี ไ้ ด้ ทํ า การวิ เ คราะห์
เปรี ยบเทียบความรู้ตา่ งๆ เกี่ยวกับประเด็นนี ้ ได้ ผลวิเคราะห์ดงั นี ้
ความรู้ จากเอกสารประวัตศิ าสตร์ - เอกสารประวัติศาสตร์ ไม่ได้ ระบุว่าเมืองธนบุรีใน
ระยะแรกเริ่ มนันตั
้ งอยู
้ ่ที่ใด จากตําราภูมิศาสตร์ ประเทศสยาม ของกระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ครัง้
้ ่บริ เวณคลองบางกอกใหญ่ตรงวัดคูหาสวรรค์หรื อที่
แรก พ.ศ.2468 ระบุว่า เมืองธนบุรีเดิมตังอยู
เรี ยกว่าวัดศาลาสี่หน้ า9 ส่วนแม่นํา้ เจ้ าพระยาสายเดิม (คลองบางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่) เป็ น
เส้ น ทางเดิน ทางติด ต่อ สัญ จรจากกรุ ง ศรี อ ยุธ ยาถึ ง หัว เมื อ งต่ า งๆ ทางตะวัน ตกและปากอ่ า ว
ภายหลังเมื่อมีการขุดคลองลัดในสมัยพระไชยราชา(พ.ศ.2077-2091) ตังแต่
้ ปากคลองบางกอก
น้ อยเดี๋ยวนี ้มาจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ ต่อมานํ ้าได้ กดั เซาะตลิ่งจนทําให้ คลองนันมี
้ ขนาดที่
กว้ างขึ ้น จนกลายเป็ นแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายใหม่ไป ตัวเมืองธนบุรีได้ ย้ายจากฝั่ งตะวันตกของแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาสายเดิมมาที่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายใหม่
ความรู้ จากการสํารวจร่ องรอยหลักฐานต่ างๆ – บริ เวณวัดคูหาสวรรค์ ถูกอ้ างมา
ตลอดว่าน่าจะเป็ นที่ตงของตั
ั้
วเมืองธนบุรีเดิมในระยะแรกเริ่ ม จากการสํารวจ นอกจากภายในวัด
ปรากฏพระพุทธรู ปที่มีศิลปะแบบอยุธยาตอนต้ นแล้ ว เมื่อสังเกตสภาพแวดล้ อมโดยรอบจะพบว่า
วัดนี ้ตังอยู
้ ่เกือบปากทางคลองบางจาก ย่านบางจาก ซึ่งเป็ นหนึ่งในบางที่โคลงกําสรวลสมุทรได้
้ ยง
กล่าวถึงไว้ และอยู่ใกล้ กบั บางโบราณเก่าแก่ในอดีตด้ วย บริ เวณด้ านหน้ าวัดมีชมุ ชนริ มนํ ้าตังเรี
ราย ตลอดพื น้ ที่ ริมนํ า้ นัน้ ยังปรากฎบางเล็กๆ หรื อคลองตันขนาดเล็กอยู่ คลองตันขนาดเล็กๆ
เหล่านี ้ถูกขุดขึ ้นเป็ นช่องๆ ปรากฎร่ องรอยเป็ นระยะๆ ลักษณะสัณฐานดังกล่าวน่าจะเป็ นร่ องรอย
ของคลองตันที่ มีมาแต่โบราณ อันเป็ นสําคัญแสดงหลักฐานการตัง้ ถิ่ นฐานของชุมชนริ มนํ า้ ใน
บริ เวณนี ้ (ภาพที่ 55-56) และคาดว่าชุมชนบริ เวณนีค้ งใหญ่พอสมควร เนื่องจากยังปรากฎวัด
โบราณอื่ น ๆ ตัง้ อยู่ใกล้ เ คี ย งกัน อี ก เป็ นจํ า นวนมาก ถึง แม้ ก ารสํ า รวจจะไม่ส ามารถบอกได้ ว่า
ั้
องธนบุรีในอดีตอยู่ ณ บริ เวณนี ้อย่างชัดเจน หากจากร่ องรอยหลักฐานที่พบ
ตําแหน่งที่ตงของเมื
เป็ นจํานวนมาก ก็มีความเป็ นได้ ที่บริเวณนี ้จะมีชมุ ชนที่อาศัยอยูห่ นาแน่นมากกว่าจุดใดๆ ในธนบุรี
และมีความเป็ นได้ วา่ บริ เวณนี ้อาจเป็ นที่ตงของตั
ั้
วเมืองธนบุรีในอดีตก็เป็ นได้ มาก
9

ยิ ้ม ปั ณฑยางกูร, ประชุมหมายรั บสั่ง ภาคที่ 1 สมัยกรุ งธนบุรี ภาคผนวกที่ 2 ตํานานเมืองธนบุรี
(กรุงเทพ: คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี , 2523), 60-61.
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ความรู้ จากการขุ ด ค้ น ทางโบราณคดี - ยัง ไม่ เ คยมี ก ารขุด ค้ น เพื่ อ ตรวจสอบใน
ประเด็นดังกล่าว และควรมีการขุดพิสจู น์ประเด็นนี ้ให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะบริ เวณหน้ า
วัดคูหาสวรรค์มีพื ้นที่ด้านหน้ าเป็ นลานโล่งกว้ าง ซึง่ น่าจะเป็ นพื ้นที่แม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม ไม่ควร
ทําการขุดค้ นในบริ เวณนี ้ หากบริเวณด้ านข้ างตัววัดยังมีพื ้นที่โล่ง รวมทังพื
้ ้นที่ในบริ เวณใกล้ เคียงมี
วัดเป็ นจํานวนมาก จึงเห็นว่าควรมีการขุดค้ นทางโบราณคดีในพื ้นที่ด้านข้ างของวัดเพื่อตรวจสอบ
ประเด็นนี ้ให้ แน่ชดั

ภาพที่ 55 ภาพบริเวณปากคลองบางจากที่แยกออกจากคลองบางกอกใหญ่ ใกล้ วดั ศาลาสี่
หน้ า (วัดคูหาสวรรค์) ปรากฎร่องรอยของคลองตันเป็ นจํานวนมาก

ภาพที่ 56

พืน้ ที่ บริ เวณวัดศาลาสี่หน้ า (วัดคูหาสวรรค์) มีพืน้ ที่ว่างเพื่อให้ ทําการขุดค้ นทาง
โบราณคดี พื น้ ที่ สีเหลือง คือ ลานโล่งด้ านหน้ าวัดที่ ติดกับแม่นํา้ เจ้ าพระยาสายเดิม
สันนิษฐานว่าบางส่วนเคยเป็ นแม่นํ ้ามาก่อน

399
2.1.4 ตําแหน่ งที่ตัง้ ของด่ านขนอนทณบุรี ปั จจุบนั เชื่อกันว่าบริ เวณที่ตงด่
ั ้ าน
ขนอนทณบุรีแต่เดิมนันตั
้ งอยู
้ ่ที่บริ เวณปากคลองด่าน ในที่นี ้ได้ ทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความรู้
ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นนี ้ ได้ ผลวิเคราะห์ดงั นี ้
ความรู้ จากเอกสารประวัติศ าสตร์ - เมืองธนบุรีเป็ นเมื องที่ มาแต่ในสมัย อยุธยา
ตอนต้ น แล้ ว ในบัน ทึ ก ของฟานฟลีต กล่า วว่า พระเจ้ า อู่ท องก็ ไ ด้ ส ร้ างเมื อ งคองขุด เที ย ม และ
บางกอก (Congh Coout Thiam and Banckocq)10 ในปี พ.ศ.1976 สมัยเจ้ าสามพระยา มี
ตําแหน่ง “นายพระขนอนทณบุรี” แสดงสถานภาพของด่านขนอน โดยหน้ าที่ของด่านขนอนจะเป็ น
จุดตรวจตราสิง่ ของต้ องห้ ามต่างๆ ศาสตราวุธตามกฎหมาย เป็ นจุดแจ้ งเหตุข่าวด่วนไปยังพระนคร
รวมทังเป็
้ นจุดเก็บภาษี จากเรื อสินค้ นที่นําสินค้ าเข้ า-ออกของพระนครศรี อยุธยาด้ วย อย่างไรก็ตาม
โดยรอบตัวเมืองกรุ งศรี อยุธยาเองก็มีด่านขนอนล้ อมรอบประจําเส้ นทางนํ ้าทัง้ 4 ด้ าน ไม่รวมด่าน
ขนอนทณบุรี11 ปั จจุบนั เชื่อกันว่าด่านขนอนทณบุรีน่าจะอยูบ่ ริเวณแถบปากคลองด่าน บริ เวณแถบ
วัดปากนํ ้าภาษี เจริ ญ
ความรู้ จากการสํารวจร่ องรอยหลักฐานต่ างๆ – จากการสํารวจได้ พบพระพุทธรู ป
สมัย อยุธ ยาตอนต้ น ที่ วัด ขุน จัน ทร์ ใกล้ กับ บริ เ วณที่ เ ชื่ อ ว่ า เป็ นที่ ตัง้ ของด่ า นขนอน ในแผนที่
กรุงเทพฯ หลายฉบับ ได้ พบร่องรอยของสิง่ ก่อสร้ างเป็ นแนวพาดขนานกับคลองบางกอกใหญ่คล้ าย
แนวกําแพง ยาวพาดกันพื
้ ้นที่ระหว่างคลองด่านและคลองบางสะแก ปั จจุบนั ร่องรอยดังกล่าวน่าจะ
อยู่ใต้ บริ เวณถนนเทอดไท 26 และ เทอดไท 22 ร่ องรอยนี ้อาจจะเป็ นส่วนหนึ่งของด่านขนอนหรื อ
สิง่ ก่อสร้ างอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกันก็เป็ นได้ (แผนที่ที่ 25 ภาพที่ 57)
ความรู้ จากการขุ ด ค้ น ทางโบราณคดี – ยัง ไม่ เ คยมี ก ารขุด ค้ น เพื่ อ ตรวจสอบใน
ประเด็นดังกล่าว ถึงแม้ วา่ จะไม่เคยปรากฏหลักฐานลานลักษณ์อกั ษรใดที่แสดงภาพของด่านขนอน
ให้ ปรากฎ แต่จากแผนที่ดงั กล่าวจึงน่าจะลองตรวจสอบด้ วยวิธีการทางโบราณคดี ซึง่ จะพิสจู น์ถึง
ตําแหน่งที่ตงได้
ั ้ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้น

10

กรมศิลปากร, รวมบันทึกประวัตสิ าสตร์ ของฟาน ฟลีต (วันวลิต), 176.
11
ด้ านตะวันออกที่คลองบ้ านบาตร มีดา่ นที่ตําบลบ้ านข้ าวเม่า ทิศใต้ ที่แม่นํ ้าเจ้ าพระยา มีขนอนบางตะนาว
ศรี ใกล้ วดั โปรดสัตว์ ทิศตะวันตกที่แม่นํ ้าเจ้ าพระยา มีขนอนปากคูไม่ไกลจากเจดีย์ภเู ขาทอง ทิศเหนือที่คลองบางขวล
คลองคู่ขนานกับแม่นํา้ ลพบุรี มีขนอนบ้ านบางหลวงใกล้ วดั ดาวคะนอง ดู ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, อยุธยา Discovering
Ayutthaya, 296.

400

(ก)

(ข)

แผนที่ที่ 25 (ก) ร่ องรอยสิ่งก่อสร้ างเป็ นแนวยาวพาดกันคลองด่
้
านและคลองบางสะแกจากแผนที่
กรุ ง เทพ พ.ศ.2474 และ (ข)แผนที่ ก รุ ง เทพฯ ปั จ จุบัน แสดงตํ า แหน่ ง ของร่ อ งรอย
ดังกล่าว
ที่มา : กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนที่กรุ งเทพฯ พ.ศ.2431-2475 (จัดพิมพ์ขึ ้นน้ อมเกล้ าฯ
ถวายเนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2443)
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 57 (ก) ภาพสันนิษฐานบริ เวณที่เป็ นที่ตงด่
ั ้ านขนอนและพื ้นที่โดยรอบ
(ข) ภาพขยายบริ เวณพื ้นที่พบร่องรอยผิดวิสยั
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2.2 ระยะที่ 2 ธนบุรีในตําบลบางกอก : เมืองใหม่ บนฝั่ งตะวันออกของแม่ นํา้
เจ้ าพระยาสายเดิม ในช่ วงขุดคลองลัดบางกอกถึงก่ อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077
- พ.ศ.2198)
2.2.1 ความสําคัญของที่ตัง้ เมืองบางกอก ความรู้ ทางประวัติศาสตร์ กล่าวว่า
ในสมัยพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ.2091-2111) ได้ ระบุชื่อ นายพระขนอนบกทณบุรี และในกฎหมาย
ตราสามดวงปรากฎการสะกดชื่อเมืองในรู ปต่างๆ กันคือ เมืองทน เมืองทนทบุรีย เมืองทนบุรีย
เมืองทณยุรีย และเมืองทณบุรีศรี มหาสมุทร ฟานฟลีตได้ บนั ทึกไว้ ว่าเมืองบางกอก (Banckock)
เป็ นหนึ่งในเมืองเล็กที่มีอยู่เป็ นจํานวนมาก มีการปกครองแบบท้ องถิ่น12 เมืองต่างๆ ทางตะวันตก
สามารถเดินทางตามแม่นํ ้าท่าจีนล่องเข้ าคลองด่านผ่านธนบุรีแล้ วล่องเข้ าสู่แม่นํ ้าเจ้ าพระยาเพื่อ
ขึ ้นไปยังกรุงศรี อยุธยาและหัวเมืองตอนเหนือได้ เส้ นทางนี ้เป็ นเส้ นทางที่มีมาแต่โบราณ
โปรตุเกสเป็ นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ ามายังกรุ งศรี อยุธยาในช่วงพระรามาธิบดีที่ 2
(รายงานของอันโตนิโย เฟลิซิอาโน มาเกช เปอไรร่า (Antonio Feliciano Marques Pereira) กงสุล
โปรตุเกสแห่งสยามในปี พ.ศ.2424 ระบุว่าโปรตุเกสทําสนธิสญ
ั ญาพันธมิตรและการค้ ากับสยามปี
พ.ศ.2061 (ในขณะที่ E.W. Hutchinson ระบุว่าปี พ.ศ.2059) ซึ่งการเดินทางของโปรตุเกสต้ อง
ล่องเรื อจากมะละกา ไทรบุรี ล่องเข้ าปากอ่าว ผ่านเมืองธนบุรี สู่กรุ งศรี อยุธยา13 การติดต่ออย่าง
เป็ นทางการระหว่างสยามกับโปรตุเกสดําเนินต่อไปจนกระทัง่ ความสัมพันธ์ได้ ยตุ ลิ งในสมัยพระเจ้ า
ทรงธรรม (พ.ศ.2154-2171)14 และบทบาทของพ่อค้ าชาวฮอลันดากลับเพิ่มขึ ้นมาในช่วงเวลานี15้
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เรื่ องเดียวกัน, 15-16.
13
เรื่ องเดียวกัน, 3-10.
14
เนื่องจากโปรตุเกสไม่พอใจสิทธิพิเศษทางการค้ าของฮอลันดาที่ได้ รับ จนกระทัง่ เกิดเหตุการณ์เข้ ายึดเรื อ
ของฮอลันดา สยามได้ เข้ สช่วยเหลือ โปรตุเกสจึงโจมตีสยามด้ วย ทําให้ เกิดความบาดหมางในช่วงนี ้ ดู ชาญวิทย์ เกษตรศิ
ริ , อยุธยา Discovering Ayutthaya, พิมพ์ครัง้ ที่ 5, (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโตโยต้ าแห่งประเทศไทย, 2550), 165., กรม
ศิลปากร, รวมบันทึกประวัตศิ าสตร์ ของฟาน ฟลีต (วัน วลิต), พิมพ์ครัง้ ที่ 2, (กรุงเทพฯ: โชติวงศ์ ปริ น้ ติ ้ง, 2548), 67.
15
ในปี พ.ศ.2178 วิบรัน ฟาน วอร์ วิค (Wybrand van Warwick) แม่ทพั เรื อที่เมืองปั ตตานีได้ นํานายคอร์ เน
ลีส สเปกซ์ (Cornelis Specx) พร้ อมกับแลมเบิร์ต ตาค็อบ (Lambert Jacobsz) มาเป็ นทูตเจรจาการค้ าสยามและขอพระ
บรมราชานุญาตตังสถานี
้
การค้ าที่กรุงศรี อยุธยากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อมาสยามได้ สง่ ทูตไปเจริ ญสัมพันธไมตรี
หลายต่ อ หลายครั ง้ จนกระทั่ง ตอนต้ น ของรั ช สมัย ของพระเจ้ า ทรงธรรม (พ.ศ.2163-2171) พระองค์ ไ ด้ ส่ ง เครื่ อ ง
บรรณาการไปถวายเจ้ าชายมอรี ส ที่ฮ อลันดา และชาวฮอลันดาได้ รั บการสนับ สนุน ทางการค้ าในสยามเป็ นอย่า งดี
จนกระทัง่ ฮอลันดาได้ ตกลงทําสัญญาการค้ าฉบับแรกกับสยามโดยมีผ้ แู ทนจากบริ ษัทอินเดียตะวันออกเป็ นผู้ลงนาม และ
ได้ สิทธิพิเศษในการซื ้อหนังสัตว์จากสยาม โปรตุเกสผู้ทําการค้ ากับสยามมาก่อนไม่พอใจทําให้ โปรตุเกศเข้ าโจมตีเรื อของ
ฮอลันดา ดู กรมศิลปากร, รวมบันทึกประวัตศิ าสตร์ ของฟาน ฟลีต (วันวลิต), 5-6.
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ดังเห็นได้ จากบันทึกของ โยสต์ สเคาเต็น (Joost Schouten) ตัวแทนการค้ าคนแรกของบริ ษัท
อินเดียตะวันออกของฮอลันดาในสยาม ของและบันทึกต่างๆ ของฟานฟลีต (วันวลิต)16 ที่เขียน
เรื่ องราวสยาม และส่วนหนึ่งคือเรื่ องราวการเดินทางตามแม่นํา้ เจ้ าพระยา และเขียนเรื่ องเมือง
บางกอกไว้ มาก นับได้ ว่าฮอลันดาเป็ นชาติแรกๆ ที่เห็นความสําคัญของเมืองบางกอกดังที่ได้ กล่าว
ว่ า เมื อ งบางกอกมี กํ า แพงล้ อ มรอบตั ง้ อยู่ ริ ม ฝั่ งแม่ นํ า้ มี ท่ ุ ง นาที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ แม่ นํ า้
เจ้ าพระยา (Menam) และแม่ นํา้ ท่ าจีน (Taatsyn) มาบรรจบกันที่จุดนี ้ (ในจุดนี ้แสดงว่าธนบุรี
คือพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา พื ้นที่ระหว่างแม่นํ ้าเจ้ าพระยาและท่าจีน) รอบๆ เมืองมี
บ้ านเรื อนตังอยู
้ ่จํานวนมาก มีธรรมชาติที่ทําให้ เป็ นฐานที่มั่นที่แข็งแรง และสามารถสร้ างป้อม
ปราการป้อมกันได้ ง่าย หากเมืองเล็กๆ นี ้ถูกยึดพร้ อมสร้ างปราการให้ เข้ มแข็ง และรักษาไว้ ได้ โดย
เจ้ านายองค์ใดองค์หนึ่ง เสบียงประเภทเกลือและผลไม้ ที่ส่งไปยังกรุ งศรี อยุธยาก็จะถูกสกัดกันไว้
้
รวมทังการเดิ
้
นทางทะเลและเส้ นทางจากพวกมัวร์ จากตะนาวศรี ก็จะถูกตัดขาดหมด17
จากหลักฐานดังกล่าว อาจกล่าวได้ ว่าความต้ องการของการเดินทางคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ ว จากการกระตุ้นด้ วยการพาณิชย์ นานาชาติ (จากการเดินทางเข้ ามาของ
ชาวตะวันตก) เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ เกิดคลองลัด และคลองลัดที่เกิดขึน้ นี ท้ ําให้ การ
เดินทางคมนาคมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับการพาณิชย์ ของชาวต่ างชาติเป็ นไปได้ อย่ าง
สะดวกมากยิ่งขึน้ อันเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ เกิดขึน้ ชุมชนใหม่ ตามเส้ นทางคลองลัดที่
เกิดขึน้
2.2.2 รู ปสั ณฐานของเมือง จากแผนที่ที่ได้ จากการวิเคราะห์ ข้อมูลหลักฐาน
ทังหมดแสดงให้
้
เห็นว่า แม่นํ ้าเจ้ าพระยาเป็ นแม่นํ ้าสําคัญสายหลักของกรุงศรี อยุธยา เปรี ยบเสมือน
เป็ นเส้ น ทางเชื่ อ มผื น แผ่ น ดิ น ใหญ่ ข องสยามเพื่ อ ติ ด ต่อ กับ โลกกว้ า งภายนอก ตลอดหัว เมื อ ง
ตะวันตกและตะวันออกต่างๆ เข้ าด้ วยกัน คลองลัดที่เกิดขึน้ จึงเป็ นผลพวงมาจากการเล็งเห็น
ความสํา คั ญของแม่ นํ า้ เจ้ า พระยา การขุ ด คลองลั ด หลายสายตามแม่ นํา้ เจ้ า พระยาได้
เกิ ด ขึ น้ ภายหลั ง จากที่ โ ปรตุ เ กสเข้ า มากรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาได้ ไ ม่ น าน แสดงว่ า การเข้ า มา
ชาวต่ างชาติโดยเฉพาะเพื่อการพาณิชย์ กับนานาชาติมีผลทําให้ เกิดคลองลัด เป็ นการ
เสริมสร้ างทางคมนาคมเพื่อติดต่ อกับโลกกว้ างให้ สะดวกยิ่งขึน้ โดยคลองลัดที่บางกอก ที่
ถูกขุดขึน้ ในสมัยพระไชยราชา(พ.ศ.2077-2089) มีผลทําให้ การตัง้ ถิ่นฐานของชุมชนธนบุรี
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่ างชัดเจน
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ฟานฟลีตเป็ นหัวหน้ าพ่อค้ าคนต่อมาจากโยสต์ สเคาเต็น บันทึกของ ฟาน ฟลีต ได้ รับอิทธิพลและข้ อมูล
จํานวนมากมาจากบันทึกของโยสต์ สเคาเต็น (ผู้แทนตังแต่
้ ปีค.ศ.1624-1629) ดู เรื่ องเดียวกัน, 3.
17
เรื่ องเดียวกัน, 108.
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รูปสัณฐานของเมืองธนบุรีในช่วงเวลานี ้ยังคงผันแปรไปตามเส้ นทางนํ ้า กล่าวคือ เมื่อมี
คลองลัดเกิดขึ ้น คนจึงเริ่ มเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานบริเวณที่มีเส้ นทางนํ ้าใหม่เกิดขึ ้น คลองลัดใหม่ที่เกิดขึ ้น
นี ้ นานวันเข้ านํ ้าเซาะบริ เวณตลิ่งสองฝั่ งคลองลัดให้ กว้ างขึ ้น ส่วนลํานํ ้าเดิมได้ แคบและตื ้นเขินจน
กลายเป็ นคลองบางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่
แต่เดิมพื ้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม เป็ นพื ้นที่โล่งกว้ างขวางนํ ้าท่วม
ถึง ต่อมาเมื่อขุดคลองลัดแล้ ว พื ้นที่บริ เวณนี ้มีทางนํ ้าโอบล้ อมทุกด้ านมีลกั ษณะคล้ ายเกาะ พื ้นที่นี ้
เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่าบางกอก ผู้ศึกษาเห็นด้ วยกับขจร สุขพาณิช ที่ได้ เสนอว่าคําว่าบางกอก มา
จากคําว่าบางเกาะ จากการศึกษาจะเห็นได้ ว่าบางกอกเพิ่งมีความสําคัญขึ ้นมาภายหลังจากขุด
คลองลัด ซึ่งคลองลัดที่เกิดขึ ้นมีผลทําให้ ภูมิลกั ษณ์ ของพื ้นที่เปลี่ยนแปลงไปมีลกั ษณะเป็ นเกาะ
เพราะฉะนันบางกอกหรื
้
อบางเกาะจึงควรเป็ นบางใหม่ที่เพิ่งมีชื่อเรี ยกกันในช่วงเวลานี ้เป็ นต้ นมา
และเมื่อชนชาติตะวันตกเข้ ามาบริ เวณนี ้ จึงเรี ยกพื ้นที่เมืองใหม่แห่งนี ้ว่าเมืองบางกอก
ในช่วงก่อนการขุดคลองลัด ตัวเมืองธนบุรีน่าจะมีศนู ย์กลางอยูร่ ิมฝั่ งตะวันตกของแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาสายเดิมบริ เวณวัดศาลาสี่หน้ า (วัดคูหาสวรรค์) ต่อมาเมื่อเกิดคลองลัดตัวเมืองธนบุรีจึง
ค่อยๆ ย้ ายศูนย์กลางมาอยู่บริ เวณปากคลองบางกอกใหญ่แทน สันนิษฐานว่ าตัวเมืองธนบุรี
ในช่ วงนี ม้ ีลักษณะสันฐานเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าขนานไปตามแม่ นํา้ เจ้ าพระยาสายใหม่
มุมด้ านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีลักษณะเป็ นหักเป็ นมุมแหลม คล้ ายป้อม มีคลองมอญ
ไหลผ่ าในเมื องรวมมี คลองวั ดท้ ายตลาด (หรื อคลองโมลี โลกย์ ) คลองบ้ านหม้ อแล้ ว18
อาณาเขตของเมืองทางทิศเหนือ จะอยู่เหนือคลองมอญเล็กน้ อย ปั จจุบนั อยู่ในเขตทหารเรื อ ต่อ
ด้ วยถนนหน้ าโรงพยาบาลธนบุรี ทางทิศตะวันออกติดกับแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายใหม่ ทางด้ านทิศใต้
พบแนวติดกับคลองบางกอกใหญ่ ด้ านทิศตะวันตกปั จจุบนั คือถนนอิสรภาพ ทางด้ านหัวมุมทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือเป็ นซอยอิสรภาพ 35 ใกล้ วดั ครุ ฑ วัดชิโนรสราราม19 ซึ่งที่เมืองนี ้มีด่านขนอน
แห่งแรกที่เรี ยกว่าขนอนบางกอก เรื อทุกลําต้ องหยุดเพื่อตรวจ “ตรา” และจ่ายภาษี อากรสําหรับเรื อ
ที่จะผ่านเข้ า-ออกกรุ งศรี อยุธยา เหตุที่สนั นิษฐานว่าตัวเมืองบางกอกมีลกั ษณะดังกล่าวก็ด้วยจาก
แผนที่กรุ งเทพฯ โบราณที่ปรากฎร่ องรอยผิดวิสยั ดังที่ได้ พบในการสํารวจ พิจารณาร่วมกับบันทึกที่
กล่าวถึงลักษณะของเมืองบางกอกว่าเป็ นเมืองที่มีอาณาเขตล้ อมรอบ หากไม่ปรากฏว่าอาณาเขต
นันสร้
้ างด้ วยอะไร และมีรูปร่างอย่างไร และเมืองนี ้ควรมีมาก่อนหน้ าสมัยพระนารายณ์เนื่องจากมี

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

18

คลองวัดโมลีโลกย์ คลองบ้ านหม้ อ เป็ นส่วนหนึ่งของคลองคูเมืองฝั่ งตะวันตกของเมืองธนบุรีในรัชกาล
ของสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี
19
ดูบทวิเคราะห์ได้ จากบทที่ 4 การใช้ พื ้นที่จากการสํารวจร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี.
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บันทึกต่างชาติบนั ทึกไว้ ว่าเมืองบางกอกมีอาณาเขตล้ อมรอบ และบันทึกนี ้มีมาก่อนหน้ าสมัยพระ
นารายณ์ จากที่ กล่าวมาทัง้ หมดสันนิษฐานว่าศูนย์ กลางราชการของเมืองธนบุรีจึงควรมีอยู่ 2
บริ เวณด้ วยกัน คือ
1) ศูนย์กลางราชการแห่งใหม่เกิดขึ ้นบริ เวณพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสาย
ใหม่ หรื อบริ เวณฝั่ งตะวันออกของแม่นํา้ เจ้ าพระยาสายเดิม บริ เวณที่ชาวต่างชาติเรี ยกว่าเมือง
บางกอก เป็ นพื ้นที่ที่มีกิจกรรมการพบปะติดต่อสัมพันธ์กบั นานาชาติ
2) ที่ทําการราชการบริ เวณปากคลองด่าน ยังคงมีดา่ นมีหน้ าที่ตรวจตราสินค้ า เก็บภาษี
ตลอดจนกิจการงานต่างๆ ของเมืองธนบุรี เป็ นกิจกรรมของชุมชนในเมือง หัวเมืองตะวันตก เป็ น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการติดต่อสัมพันธ์กนั ในประเทศ
ในตอนปลายของช่วงเวลานี20้ ธนบุรีประกอบไปด้ วยกิจกรรมการพาณิชย์นานาชาติ
เกิดขึ ้นในบริ เวณตัวเมืองบางกอก มีบ้านเจ้ าเมือง มีเรื อนรับรองพ่อค้ าต่างประเทศ ตังอยู
้ ่ในตัว
เมืองบางกอก ซึง่ ภายในตัวเมืองน่าจะเป็ นมีคนต่างชาติตา่ งศาสนาเข้ ามาอาศัยอยู่ทงที
ั ้ ่ถาวรและ
ชั่วคราวอยู่บ้าง เช่น ครั ง้ หนึ่งเคยมี ชาวญี่ ปุ่นอพยพจากเมืองพริ บพรี มาอยู่บางกอก ในปี พ.ศ.
215721 นอกจากภายในตัวเมืองจะประกอบด้ วยกิจกรรมการค้ าพาณิชย์นานาชาติเกิดขึ ้นแล้ ว ส่วน
กลุม่ ชุมชนที่อาศัยอยูร่ ิมนํ ้ามาตังแต่
้ ในช่วงก่อนหน้ าก็ยงั ปรากฎอยูเ่ ช่นเดิม มีชมุ ชนชาวจีน มีตลาด
ใหญ่ที่ปากคลองบางกอกน้ อย บางกอกใหญ่ และวัดทอง (วัดกาญจนสิงหาสน์) และวัดทอง (วัด
รัชฎาธิ ษฐาน) วัดแก้ ว ปากคลองบางพรม เป็ นตัวแทนยืนยันความหนาแน่นใหญ่โตของชุมชนที่
เคยอาศัยอยูย่ า่ นนี ้ได้ เป็ นอย่างดี ที่น่าสังเกตคือ คลองลัดบางกรวยที่ขดุ ขึ ้นในรัชสมัยของพระมหา
จักรพรรดิ์ มีชุมชนใหม่เกิดขึ ้นตามเส้ นทางนํา้ นีด้ ้ วย ส่วนชุมชนมุสลิมบางกอกใหญ่ที่เกิดขึ ้นริ ม
คลองบางกอกใหญ่ ตามที่ปรากฏในแผนผังนัน้ เดิมเป็ นชุมชนมุสลิมที่ ปฎิบตั ิตามแนวทางของ
นิกายสุหนี่ อพยพมาจากหัวแหลม หัวรอ หรื อคลองตะเคียน พระนครศรี อยุธยา ค้ าขายสินค้ า
ประเภทแป้ งกระแจะ นํ า้ อบรํ่ า นํ า้ มัน หอม เสื อ้ และสิ น ค้ า ที่ ม าจากต่า งประเทศ ซึ่ง เรี ย กว่ า
เครื่ องเทศ รวมทังเครื
้ ่ องใช้ ประจําวันต่างๆ โดยเร่ ออกขายตามเรื อ มีที่พกั เป็ นเรื อนแพ ปั กแพลอย
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ชาวฮอลันดาที่เข้ ามาติดต่อกับกรุงศรี อยุธยาได้ กล่าวถึงเมืองบางกอกและบันทึกไว้ ในปี พ.ศ.2160-2161
ดู กรมศิ ล ปากร, บั น ทึก เรื่ องสั ม พัน ธไมตรี ร ะหว่ า งประเทศสยามกั บ นานาประเทศในศตวรรษที่ 17 เล่ม 1
(กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2512)
21
กรมศิลปากร, บันทึกเรื่ องสัมพันธไมตรี ระหว่ างประเทศสยามกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17
เล่ ม 1 (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2512), 7.
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อยู่ในนํ ้า22 ถึงแม้ ในปั จจุบนั จะไม่พบร่ องรอยของศิลปกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้ องเลย หากตําแหน่งที่ตงั ้
กุฎี และคนที่อาศัยอยูล่ ้ วนเป็ นประจักษ์ พยานสําคัญของการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนมาแต่อดีตได้ เป็ น
อย่างดี
สรุ ป ได้ ว่ า ในช่ ว งเวลานี ้ บริ เ วณบางกอกเป็ นพื น้ ที่ ใ หม่ ที่ พัฒ นาขึ น้ มาจากปั จ จัย
ภูมิศาสตร์ ของพื ้นที่ กล่าวคือ การเดินทางเข้ ามาของชาวตะวันตกโดยเฉพาะการเข้ ามาเชิงพาณิชย์
ทําให้ แม่นํ ้าเจ้ าพระยาโดยเฉพาะพื ้นที่บริ เวณที่ใกล้ ทางออกทะเลมีความสําคัญมากขึ ้น คลองลัดที่
ขุดขึ ้นมาเพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้ า-ออก จากปากทางออกสูท่ ะเลสู่กรุ งศรี อยุธยา กอปร
ั้
นํ ้าเจ้ าพระยา
กับบริเวณบางกอกยังเป็ นจุดภูมิศาสตร์ สําคัญ เนื่องจากเป็ นที่ตงของทางแยกจากแม่
สู่คลองด่าน คลองสําคัญที่เชื่อมระหว่างแม่นํา้ เจ้ าพระยาและแม่นํา้ ท่าจีนเข้ าด้ วยกัน ซึ่งทําให้
สามารถใช้ เส้ นทางนี ้เดินทางออกสูห่ วั เมืองทางตะวันตกได้ เส้ นทางดังกล่าวจึงเป็ นเส้ นทางสําคัญ
ที่ เ ชื่ อ มระหว่ า งกรุ ง ศรี อ ยุธ ยารวมไปถึ ง เมื อ งและชุ ม ชนต่ า งๆ ที่ ตัง้ อยู่บ ริ เ วณราบลุ่ม แม่ นํ า้
เจ้ าพระยาภาคกลาง กับเมืองและชุมชนต่างๆ ในภาคตะวันตกเข้ าด้ วยกัน เพราะฉะนั น้ ด้ วย
ความสําคัญทางภูมิศาสตร์ นีจ้ ึงก่ อให้ เกิดเมืองบางกอก อันเป็ นเมืองท่ า เมืองหน้ าด่ าน
สําคัญตัง้ แต่ ช่วงเวลานีเ้ ป็ นต้ นไป
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“มัสยิดกุฎีใหญ่ หรื อมัสยิดกุฎีต้นสน” ใน สาระน่ ารู้ กรุ งธนบุรี (กรุงเทพฯ: อมริ นทร์ , 2543), 22.
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กําแพงเมืองและป้อมปราการ
(1.2) ร่องรอยของเมืองในสมัยอยุธยา
วัด
(3.24) วัดใหม่
(3.25) วัดทอง (บางพลัด)
(3.26) วัดชัยพฤกษ
(3.27) วัดบางว้ าใหญ่
(3.28) วัดมะกอก

(3.29) วัดทอง
(3.30) วัดเงิน
(3.31) วัดบางยี่เรื อเหนือ
(3.32) วัดบางประทุนใน

มัสยิด
(4.1) กุฎีบางกอกใหญ่ (กุฎีใหญ่)

แผนที่ที่ 26 สรุปหลักฐานสําคัญที่พบ ในเมืองธนบุรี ระยะที่ 2 ในช่วงขุดคลองลัดบางกอกถึงก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลังสมัยพระไชยราชา - ก่อนสมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - พ.ศ.2198)

408

กําแพงเมืองและป้อมปราการ
(1.2) ร่องรอยของเมืองในสมัยอยุธยา
วัด
(3.24) วัดใหม่
(3.25) วัดทอง (บางพลัด)
(3.26) วัดชัยพฤกษ
(3.27) วัดบางว้ าใหญ่
(3.28) วัดมะกอก
มัสยิด
(4.1) กุฎีบางกอกใหญ่ (กุฎีใหญ่)

ศูนย์กลางราชการนานาชาติ
ทีท่ าํ การราชการในประเทศ

แผนที่ที่ 27 เมืองธนบุรี ในระยะที่ 2 ตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนต้ น-ก่อนสมัยพระนารายณ์ (พ.ศ.1893 - 2198)

(3.29) วัดทอง
(3.30) วัดเงิน
(3.31) วัดบางยี่เรื อเหนือ
(3.32) วัดบางประทุนใน
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2.3 ระยะที่ 3 เมืองบางกอก : เมืองยุทธศาสตร์ ทางทะเลและการพาณิชย์
นานาชาติแห่ งสยาม ในสมัยพระนารายณ์ ถึงการเสียกรุ งศรี อยุธยาครั ง้ ที่ 2 (พ.ศ.21992310)
2.3.1 เรื่ องการเมืองกับเมืองบางกอก หลังจากที่ฮอลันดาได้ นํากองทัพเรื อมา
ปิ ดล้ อมปากนํ า้ ไทย ในปี พ.ศ.2207 เมื่ อ เกิ ด ความขั ด แย้ งทางการค้ าเกิ ด ขึ น้ นั น้ ทํ า ให้
พระมหากษัตริ ย์ไทยในขณะนัน้ คือ สมเด็จพระนารายณ์ มหาราชทรงเห็นความสําคัญของเมือง
บางกอกเพิ่มขึ ้น23 และทรงหาทางเสริ มความมัน่ คงให้ กับเมืองบางกอกในฐานะกุญแจสําคัญใน
พระราชอาณาจักร ดังที่ชาวต่างชาติได้ ยกย่องเอาไว้ จากการทบทวนเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ใน
ช่วงเวลานี ้ตามที่ได้ กล่าวแล้ วในบทที่ 3 แล้ วนัน้ แสดงให้ เห็นว่าเมืองบางกอกในช่วงเวลานี ้เป็ นช่วง
ที่ประกอบกิจกรรมทางการค้ าพาณิชย์มากกว่าในรัชสมัยใดที่ผ่านมา เมืองบางกอกเป็ นชุมทาง
การค้ า จากเอกสารที่ฝรั่งเศสได้ บรรยายไว้ กับเมืองบางกอกเป็ นจํานวนมากล้ วนแสดงให้ เห็นว่า
เมืองบางกอกมีความสําคัญมาก ด้ วยภูมิศาสตร์ ที่ตงั ้ ที่ มีทําเลอยู่ท่ามกลางระหว่างอ่าวสยาม
ท่าเรื อต่างๆ ในอาณาเขตสยาม
ด้ วยพระนารายณ์มหาราชโปรดให้ สร้ างป้อมปราการขึ ้นที่เมืองบางกอก โดยสร้ างเป็ น
ป้อม 2 แห่ง อยู่ระหว่างสองฝั่ งแม่นํา้ เจ้ าพระยาโดยการออกแบบก่อสร้ างโดยชาวฝรั่งเศส และ
โปรดให้ นายทหารฝรั่งเศส คือ เชอวาลิเยร์ เดอ ฟอร์ บงั รัง้ ตําแหน่งออกพระศักดิสงคราม เจ้ าเมือง
บางกอก ในปี พ.ศ.2228 และโปรดให้ มี กองกํ า ลัง ทหารไทย โปรตุเ กส ฝรั่ งเศส อยู่รัก ษาป้อม
อย่างไรก็ ตามป้อมนี ม้ ีมาก่อนที่ ช่างฝรั่ งเศสจะเข้ ามาเสริ มสร้ าง นิโกลาส์ แชร์ แวส ได้ บนั ทึกไว้
ในช่วงนัน้ ทําให้ เราเข้ าใจสภาพเมืองในตอนนันว่
้ า บางกอกเป็ นเมืองสําคัญเพียงแห่งเดียวที่จะ
้
ป้องกันข้ าศึกได้ เป็ นเมืองที่มีส่วนยาวมากกว่ากว้ าง มีอาณาเขตไม่เกินครึ่งลี ้ มีกําแพงกันเฉพาะ
ตรงแม่นํ ้าใหญ่ ป้อมที่อยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ใช้ ได้ การได้ ดี มีปืนหล่อ 24 กระบอก หากอีกฝั่ ง
ตรงข้ ามดูไม่แข็งแรงนัก ซึง่ ทางนายช่างฝรั่งเศสจะทําการเสริ มสร้ างป้อมในเร็วๆ นี ้
ซึ่ง ไม่เ พี ย งป้ อมที่ เ สริ ม สร้ างขึน้ โดยชาวฝรั่ ง เศสเท่า นัน้ หากเจ้ า เมื อ งที่ ส มเด็ จ พระ
นารายณ์ทรงแต่งตังรวมไปถึ
้
งทหารที่รายล้ อมรักษาป้อมอยู่ก็มีชนชาติฝรั่งเศสเข้ ามาอาศัยอยู่ด้วย
ในบันทึกต่างชาติในสมัยพระนารายณ์ระบุว่ามีเจ้ าเมืองเป็ นแขกตุรกีเกิดที่เมืองบูโอซ บ้ างว่าเจ้ า
เมืองชื่อเซเลบี (CHELEBI) เป็ นชาวเติร์กหรื อเปอร์ เซีย มาจากหรุ่ ม นับถือศาสนาอิสลาม การที่มี
เจ้ าเมืองเป็ นแขกนันน่
้ าจะสอดคล้ องกับที่พระนารายณ์ ต้องการให้ พวกแขกเป็ นผู้ทําการค้ าและ
สร้ างประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ซึ่ง ตํา แหน่ ง ที่ ตัง้ ของชุม ชนมุส ลิม ในระยะแรกนัน้ อยู่ป ากคลอง
23

ปรี ดี พิศภูมิวิถี, จากบางเจ้ าพระยาสู่ปารี ส, 142.
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บางกอกใหญ่ ซึ่ ง เป็ นจุ ด ยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า สอดคล้ อ งกับ การอธิ บ ายในข้ า งต้ น ซึ่ง ในทาง
ประวัตศิ าสตร์ แล้ วนับได้ วา่ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็ นช่วงที่มีชาวต่างชาติเข้ ามาอาศัยมาก
ที่สดุ
ในราวปลายรัชกาลของพระนารายณ์ ในคราวผลัดแผ่นดินใหม่ส่รู ัชกาลของพระเพท
ราชา เมื อ งธนบุรียัง เป็ นเมื อ งสํ า คัญในการปฎิ วัติ พ.ศ.2231 เมื่ อ นโยบายด้ า นความสัม พัน ธ์
ระหว่างประเทศของสยามโดยเฉพาะกับชาติตะวันตกโดยเฉพาะกับฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงไป เกิด
สงครามผลักดันให้ ทหารฝรั่งเศสออกจากเมืองบางกอก ป้อมถูกรื อ้ ทิ ้งไปบางส่วนภายหลังสิ ้นสุด
สงคราม เนื่ องจากไม่ต้องการให้ เ ป็ นที่ ซ่องสุมและใช้ ใ นทางการทหาร สภาพเมืองในตอนนัน้
โดยเฉพาะทางตอนใต้ ของเมืองซึง่ เป็ นบริ เวณตัวเมืองและป้อมเสียหายมาก ในสงครามคราวเสีย
กรุ งศรี อยุธยาครั ง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ.2308 พม่าได้ เลือกโจมตีเมื องธนบุรีก่อนที่ เข้ าสู่กรุ งศรี อยุธยา
เนื่องจากเมืองธนบุรีมีชยั ภูมิที่ดี และมีความสําคัญยิ่งทางยุทธศาสตร์ เป็ นแหล่งเศรษฐกิจ และ
กําลังคนให้ กบั กรุ งศรี อยุธยา และพืชพันธุ์ธัญญาหารส่วนหนึ่งก็มาจากเมืองนี ้ เพราะฉะนันหากตี
้
เมืองธนบุรีได้ แล้ ว ก็จะสามารถยึดพื ้นที่ทางตอนใต้ ของกรุงศรี อยุธยาได้ เท่ากับปิ ดประตูการติดต่อ
ทางทะเลรวมทัง้ การติดกับกับหัวเมืองต่างๆ โดยรอบได้ อีกด้ วย จะเห็นได้ ว่าด้ วยลักษณะความ
เหมาะสมทางภูมิศาสตร์ เมืองธนบุรีจงึ เป็ นจุดยุทธศาสตร์ สําคัญที่ทําให้ เมืองมีการเจริ ญเติบโต ซึง่
ั นาการของชุมชนแบบก้ าวกระโดด จากเดิมที่เป็ นเมืองชุมชน
อาจกล่าวได้ กว่าเมืองธนบุรีมีพฒ
เกษตรกรรม กลายเป็ นเมืองท่านานาชาติ เมืองยุทธศาสตร์ การทหาร ในช่วงเวลานี24้
2.3.2 การจัดการระบบการป้องกันเมือง (Fortification System) ตังแต่
้ พทุ ธ
ศตวรรษที่ 23 เป็ นต้ นไป ด้ วยทําเลที่ตงและศั
ั้
กยภาพของเมืองทําให้ ในช่วงเวลานี ้ชาวต่างชาติและ
พระมหากษัตริ ย์ไทยทรงเล็งเห็นความสําคัญเมืองบางกอกมากขึ ้น มีการออกแบบผังเมืองบางกอก
ใหม่ โดยให้ เป็ นเมืองที่ตงรั
ั ้ บและป้องกันการโจมตีได้ โดยให้ สร้ างเมืองแบบป้อมปราการขึ ้น เมือง
บางกอกจึ ง พัฒ นาอย่า งเป็ นรู ป ธรรมในรั ช กาลนี โ้ ดยใช้ วิท ยาการความรู้ สมัย ใหม่ข องวิศ วกร
ฝรั่งเศส25
จากแผนผัง เมื อ งป้ อมปราการของเมื อ งบางกอกที่ อ อกแบบโดยฝรั่ ง เศส จะแสดง
ลักษณะของเมืองป้อมปราการที่สร้ างทับลงบนเมืองเก่า ซึ่งรู ปแบบการสร้ างเมืองป้อมปราการ
ดังกล่าวเป็ นที่นิยมกันมากในสมัยเรอเนสซอง (Renaissance) โดยมีจดุ กําเนิดมาจากผังเมืองเรอ

24
25

เรื่ องเดียวกัน
เรื่ องเดียวกัน.
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เนสซองแบบอิตาเลี่ยน ก่อนที่จะแพร่ กระจายไปทัว่ ยุโรปทัง้ ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน โปรตุเกส
ฮอลันดา รวมไปถึงเมืองอาณานิคมต่างๆ ของชาวยุโรป
ศิลปะเรอเนสซองให้ ความสําคัญกับความสัจจริ ง การเกิดใหม่ และการฟื น้ ฟูในรู ปแบบ
ศิลปะแบบคลาสสิกของโรมันและกรี กโบราณ สิ่งต่างๆ ส่งเป็ นแรงบันดาลใจให้ เกิดการสร้ างสรรค์
ในทางศิลป์แบบใหม่ๆ ของยุโรปทังงานจิ
้
ตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรมและผังเมือง26 โดย
การสร้ างเมืองป้อมปราการนีเ้ ป็ นผลมาจากการให้ ความสําคัญกับกองกํ าลังทหารและต้ องการ
ป้องกันบ้ านเมืองให้ มีความมัน่ คงจากสงครามภายนอก เมืองหลายเมืองในยุโรปมีการปรับรู ปแบบ
ทางกายภาพของเมืองให้ สอดรับกับลักษณะป้อมปราการลักษณะดังกล่าว เช่น เมืองโรม ฟลอ
เรนซ์ เจนัว เป็ นต้ น เมืองป้อมปราการเหล่านี ้มีหลากหลายรู ปแบบซึ่งได้ รับแรงบันดาลใจจากนัก
ปรัชญา นักคิดคนสําคัญต่างๆ เช่น วิทรูเวียส (Marcus Vitruvius Pollio 80-70 B.C.-15 B.C.)
อาร์ เบอร์ ตี ้ (Leon Battista Alberti A.D.1404-72) อาเวอร์ ติโน่ (Antonio Avertino A.D.1404-72)
สคามอซซี่(Vincenzo Scamozzi A.D.1552-1616) ลีโอนาร์ โด ดา วินซี (Leonardo Da Vinci
A.D.1452-1519) และอีกบุคคลที่สําคัญ คือ ปิ เอโต คาทานีโอ (Pietro Cataneo) ผู้เขียนและ
เผยแพร่หนังสือ Four Books on Architecture ในเวนิช ปี ค.ศ.1554 งานของเขาได้ เผยแนวคิดของ
ผังเมืองจํ านวนมากในลักษณะของการแบ่งกริ ด รวมไปถึงการแบ่งพืน้ ที่ของป้อมปราการด้ วย
แนวคิดดังกล่าวนําไปสูก่ ารออกแบบเมือง Mannheim ในประเทศเยอรมณี ในปี ค.ศ.1606 27
สําหรับการเข้ ามาของอิทธิพลเรอเนสซองในฝรั่งเศสนันเข้
้ ามาโดยศิลปิ นชาวอิตาเลี่ยน
ในราชสํานักฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้ าชาร์ ลที่ 8 (ค.ศ.1483-98) และพระเจ้ าหลุยส์ที่ 12 (ค.ศ.14981515) ลักษณะเมืองป้อมปราการดังกล่าวเป็ นที่นิยมมาในโดยเฉพาะในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 1718 เช่น เมือง Neuf Brisach ในฝรั่งเศสซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายกับป้อมที่คิดจะสร้ างที่เมืองบางกอก
อาจกล่าวได้ วา่ อิทธิพลดังกล่าวจึงเป็ นแนวคิดที่ฝรั่งเศสนํามาใช้ ในการออกแบบเมืองป้อมปราการ
ให้ กบั เมืองบางกอกและปรับรู ปแบบผังเมืองเดิมให้ สอดคล้ องกับแนวคิดนัน้ และแนวคิดเกี่ยวกับ
การสร้ างป้อมที่ เมืองบางกอกในช่วงเวลานีไ้ ด้ รับอิทธิ พลแนวคิดมาจากฝรั่งเศสที่ ได้ รับอิทธิ พล
แนวคิดดังกล่าวมาจากระบบการป้องกันการจัดการผังเมืองในยุคเรอเนสซองแบบอิตาเลี่ยน โดย
ได้ แรงบันดาลใจจากแนวคิดของปิ เอโต คาทานีโอ (Pietro Cataneo) (แผนผังที่ 15-16)) ซึ่งมี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับแผนผังเมือง Neuf Brisach ในประเทศฝรั่งเศส (ภาพที่ 58)
26

A.E.J. Morris, History of Urban Form before the Industrial Revolutions, 3rd Edition,
(Dorchester: Dorset Press, 1994), 157.
27 Ibid., 165 -173.
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(ก )

(ข )

แผนผังที่ 15 (ก) แผนผังป้อมที่เมืองบางกอกที่ฝรั่งเศสคิดจะสร้ างทังสองฝั
้
่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
(ข) ภาพขยายแผนผังป้อมฝั่ งตะวันตกที่ฝรั่งเศสคิดจะสร้ างเป็ นรูปดาว (Star fort) ทับ
ลงบนผังเมืองเดิม
ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

(ก )

(ข)

(ค)

แผนผังที่ 16 (ก) ผังเมืองป้อมปราการตามแนวคิดของวิทรูเวียส
(ข) ผังเมืองป้อมปราการตามแนวคิดของสคามอซซี่
(ค) แนวคิดการแบ่งกริดภายในป้อมปราการในลักษณะเกือบสมมาตรของ
ปิ เอโต คาทานีโอ

413
ที่มา: A.E.J. Morris, History of Urban Form before the Industrial Revolutions, 3rd Edition,
(Dorchester: Dorset Press, 1994), 169, 171-172.

ภาพที่ 58 ผังเมือง Neuf-Brisach ในประเทศฝรั่งเศส
ที่มา: Neuf-Brisach, เข้ าถึงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2555, เข้ าถึงจาก http://fr.wikipedia.org/
wiki/Neuf-Brisach
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2.3.3 รู ปสัณฐานเมือง แผนที่ที่ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ จะเห็นได้ วา่ มีวดั
ปรากฎขึ ้นเป็ นจํานวนมาก ทัง้ นี ว้ ดั ที่เกิดขึน้ บางส่วนเป็ นวัดที่พบร่ องรอยของศิลปกรรมในสมัย
อยุธยา แต่ไม่สามารถกําหนดอายุได้ ว่าอยู่ในสมัยอยุธยาในช่วงเวลาใด ผู้ศึกษาจึงจัดเอาไว้ ใน
้
ดังนันแผนที
้
่แสดงลักษณะทางกายภาพของเมืองธนบุรีในช่วงเวลานี ้จึงเหมือน
ช่วงเวลานี ้ทังหมด
เป็ นภาพของเมืองธนบุรีทัง้ หมดในสมัยอยุธยา วัดอันเป็ นตัวแทนของชุมชนไทยพุทธนันปรากฏ
้
ตามแม่นํ ้าลําคลองสําคัญต่างๆ ซึง่ สามารถใช้ วดั เป็ นตัวกําหนดเขตอยู่อาศัยของคนเมืองธนบุรีได้
ทังหมด
้
โดยไม่จําเพาะเฉพาะร่องรอยในตําบลบางกอกเท่านัน้ จากการศึกษาทังหมดพบว่
้
า
เมืองธนบุรีในฝั่ งธนบุรี กรุ งเทพมหานคร มีอาณาเขตทางตอนเหนือสุด คือ แถบชุมชน
วัดละมุด (วัดวิ มุตยาราม)28 หรื อเรี ยกว่า สุดเขตทางตอนเหนื อของฝั่ งธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
ทางด้ านใต้ สดุ ล่องจากคลองด่าน-คลองสนามชัย ปรากฏร่องรอยแถบย่านบางขุนเทียน
เรื่ อยไปจนถึงแถบวัดกก วัดเลา จนถึงทางแยกคลองมหาชัย-คลองหัวกระบือ พบว่ามีวดั หัวกระบือ
ที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณปากคลองหัวกระบือปรากฎร่ องรอยหลักฐานอยู่ คลองหัวกระบือนี ้เป็ นเส้ นทางที่
ไหลออกสู่ทะเลได้ อีกทางหนึ่ง ซึ่งในอดีตจากการศึกษาของนักวิชาการพบว่า นํา้ ทะเลเคยท่วม
มาถึงบริเวณหัวกระบือมาก่อน
ส่วนทางด้ านทิศตะวันตกในกลุ่มชุมชนย่านบางระมาด-บางเชือกหนัง-บางจาก พบวัด
มีเป็ นจํานวนมากขึ ้น หากเมื่อเข้ าไปในลําคลองลึกไม่เกิน 2 กิโลเมตร ก็ไม่พบว่ามีวดั ตังอยู
้ ่แล้ ว ซึง่
แสดงว่าชุมชนนิยมตังถิ
้ ่นฐานตามแม่นํ ้าหรื อลําคลองสายหลักมากกว่าการเข้ าไปอาศัยอยู่ในลํา
คลองลึกๆ เพราะการสัญจรเดินทางคมนาคม แลกเปลี่ยนสินค้ ามีความสะดวกกว่ามาก และชุมชน
ต้ องมีการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
ย่านคลองด่าน-บางไส้ ไก่ มีวดั เป็ นจํานวนหนาแน่นมากขึ ้นด้ วยเช่นกัน โดยเฉพาะย่าน
ปากคลองด่าน และปากคลองบางไส้ ไก่ สันนิษฐานว่าแต่เดิมคนอาศัยอยู่แถบบางไส้ ไก่มาก แล้ ว
ค่อยๆ ย่อยไปทางทิศตะวันออก คือย่านสําเหร่ และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ บริ เวณแถบเขต
คลองสาน เขตธนบุรี เริ่ มมีชมุ ชนเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐาน
้ ่นฐานแล้ วในช่วงเวลานี ้แล้ ว น่าสังเกตว่าการตังถิ
ของชุมชนบริเวณบางกอกหรื อพื ้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมนันมี
้ ความหนาแน่น
มากกว่าฝั่ งตะวันตก ทังๆ
้ ที่ฝั่งตะวันตกเป็ นพื ้นที่แรกเริ่ มของการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนเมืองธนบุรี
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ในความเป็ นจริ งแล้ วมีวดั ในสมัยอยุยาเป็ นจํานวนมากเหนือวัดละมุด (วัดวิมตุ ยาราม) หรื อตามแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาในแถบจังหวัดนนทบุรี หากถูกตัดออกไปเนื่องจากไม่อยู่ในขอบเขตการศึกษา
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หากเมื่ อ มี แ ม่ นํ า้ เจ้ าพระยาสายใหม่ แ ละการค้ า พาณิ ช ย์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ชุ ม ชนฝั่ ง ตะวัน ตกมี ก าร
เจริ ญเติบโตช้ ากว่า ชุมชนใหม่ที่ตงขึ
ั ้ ้นในฝั่ งตะวันออก
ส่วนแถบคลองภาษี เจริ ญนัน้ น่าสังเกตว่าถึงแม้ ตามประวัติการขุดคลองภาษี เจริ ญจะ
กล่าวว่าคลองภาษี เจริ ญเป็ นคลองที่ขดุ ขึ ้นในรัชกาลที่ 4 หากการสํารวจพบว่ามีวดั ตังอยู
้ ่ริมคลอง
ภาษี เจริญในช่วงเวลานี ้แล้ ว ผู้ศกึ ษาจึงเชื่อว่าคลองภาษี เจริญควรมีมาก่อนอย่างน้ อยในช่วงเวลานี ้
ซึ่งอาจจะเป็ นคลองขนาดเล็กที่เกิดโดยธรรมชาติ ไม่ได้ เป็ นเส้ นทางใหญ่และยาวอย่างที่เห็นใน
ปั จจุบนั หรื อเป็ นคลองขนาดเล็กที่เกิดจากมนุษย์ขดุ ขึ ้นมาก่อนก็เป็ นได้ ต่อมารัชกาลที่ 4 โปรดให้
ขุดซ่อมใหม่จากคลองเล็กๆ สายเดิมที่เคยมี เพื่อเป็ นหนึ่งในเส้ นทางที่เชื่อมคลองด่านกับแม่นํ ้าท่า
จีน ที่ตําบลดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร
น่าสังเกตว่าถนนบางขุนนนท์ซงึ่ เป็ นถนนตัดตรงเกือบขนานกับคลองบางกอกน้ อย อัน
เป็ นถนนที่เชื่อมพื ้นที่ภายในเมืองบางกอกแถบด้ านที่ตดิ แม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายใหม่ สูน่ อกเมือง ควร
เป็ นถนนโบราณที่มีมาแต่เดิม เนื่องจากสังเกตได้ ว่า มีวดั หลายวัดตังอยู
้ ่ริมถนนบางขุนนนท์ ทังที
้ ่
แถบนัน้ ล้ วนเป็ นลําคลองย่อยสาขาขนาดเล็ก และไม่มีลําคลองเส้ นใหญ่ นอกจากนัน้ ในแผนที่
กรุ งเทพฯ ปี พ.ศ.2439/ 2444/ 2448/ 2453 ยังปรากฏถนนบางขุนนนท์อยู่ด้วยทุกฉบับ ทังๆ
้ ที่ใน
สมัยก่อนนันแถบไม่
้
มีถนนสายยาวเส้ นในฝั่ งธนบุรีปรากฎในแผนที่เลย

416
กําแพงและป้อมปราการ
(1.3) ป้อมต้ นโพธิ์
(1.4) ป้อมวิไชยเยนทร์
วัด
(3.33) วัดท้ ายตลาด
(3.34) วัดละมุด
(3.35) วัดบางอ้ อ
(3.36) วัดบางพลัดนอก
(3.37) วัดบางพลูบน
(3.38) วัดบางพลูลา่ ง
(3.39) วัดบางจาก
(3.40) วัดลิงขบ
(3.41) วัดเศวตฉัตร
(3.42) วัดบุคคโล
(3.43) วัดกลาง
(3.44) วัดดาวคะนอง
(3.45) วัดบางว้ าน้ อย
(3.46) วัดทอง
(3.47) วัดชีปะขาว
(3.48) วัดนอก
(3.49) วัดภาวนาภิรตาราม
(3.50) วัดขี ้เหล็ก

แผนที่ที่ 28 สรุปหลักฐานสําคัญที่พบในเมืองธนบุรี ในสมัยพระนารายณ์ถึงเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310)

(3.51) วัดไก่เตี ้ย
(3.52) วัดน้ อย
(3.53) วัดช่างเหล็ก
(3.54) วัดตลิง่ ชัน
(5.55) วัดป่ าเชิงเลน
(3.56) วัดเจ๊ สวั หงส์
(3.57) วัดสังข์กระจาย
(3.58) วัดบางยี่เรื อนอก
(3.59) วัดบางยี่เรื อกลาง
(3.60) วัดปากนํ ้าภาษี เจริ ญ
(3.61) วัดมะกอกใน
(3.62) วัดทอง (บางกอกใหญ่)
(3.63) วัดกําแพง (บางกอกใหญ่)
(3.64) วัดอากรฟั ก
(3.65) วัดขรัวอิน
(3.66) วัดใน
(3.67) วัดยี่สา่ ย
(3.68) วัดบางพลัดใน
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(3.69) วัดเครื อวัลย์
(3.70) วัดกลาง
(3.71) วัดนาค
(3.72) วัดชิโนรสาราม
(3.73) วัดครุฑ
(3.74) วัดปากนํ ้าฝั่ งเหนือ
(3.75) วัดปากนํ ้าฝั่ งใต้
(3.76) วัดเกาะ
(3.77) วัดเจ้ าอาม
(3.78) วัดไชยทิศ
(3.79) วัดไชยชิต
(3.80) วัดเพลง
(3.81) วัดยาง
(3.82) วัดดงมูลเหล็ก
(3.83) วัดเจ้ าแม่ดสุ ติ
(3.84) วัดช่องลม
(3.85) วัดเจ้ ามูน
(3.86) วัดใหม่
(3.87) วัดพลับ
(3.88) วัดมณฑป
(3.89) วัดสมรโกฎิ
(3.90) วัดทอง (บ้ านไทร)
(3.91) วัดกระจัง
(3.92) วัดจําปา
(3.93) วัดมะกอก
(3.94) วัดประสาท
แผนที่ที่ 28 สรุปหลักฐานสําคัญที่พบในเมืองธนบุรี ในสมัยพระนารายณ์ถึงเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310) (ต่อ)

(3.95) วัดใหม่
(3.96) วัดประดู่
(3.97) วัดเพรงกลางสวน
(3.98) วัดกระโจมทอง
(3.99) วัดทอง(บางเชือกหนัง)
(3.100) วัดพิกลุ
(3.101) วัดบางแวก
(3.102) วัดตะโน
(3.103) วัดโตนด
(3.104) วัดประดูบ่ างจาก
(3.105) วัดอ่างแก้ ว
(3.106) วัดหมู
(3.107) วัดหนัง
(3.108) วัดนางนอง
(3.109) วัดจอมทอง
(3.110) วัดไทร
(5.111) วัดกก
(3.112) วัดเลา
(3.113) วัดนางชี
(3.114) วัดนาคปรก
(3.115) วัดเพรง
(3.116) วัดศาลาครื น
(3.117) วัดบางขุนเทียนนอก
(3.118) วัดบางขุนเทียนใน
(3.119) วัดบางประทุนนอก
(3.120) วัดหัวกระบือ

(3.121) วัดบางสะแกใน
(3.122) วัดมงคลวราราม
(3.123) วัดพิชยญาติการาม
(3.124) วัดทองบน
(3.125) วัดทองล่าง
(3.126) วัดบางไส้ ไก่
(3.127) วัดใหญ่
(5.128) วัดน้ อยบางไส้ ไก่
(3.129) วัดสุทธาราม
(3.130) วัดดอกไม้
(3.131) วัดโพธิ์นิมิตร
(3.132) วัดกระจับพินิจ
(3.133) วัดสําเหร่
(3.134) วัดบางปะกอก
มัสยิด
(4.2) กุฎีบางหลวง
(4.3) มัสยิดบางอ้ อ
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กําแพงและป้อมปราการ
(1.3) ป้อมต้ นโพธิ์
(1.4) ป้อมวิไชยเยนทร์
วัด
(3.33) วัดท้ ายตลาด
(3.34) วัดละมุด
(3.35) วัดบางอ้ อ
(3.36) วัดบางพลัดนอก
(3.37) วัดบางพลูบน
(3.38) วัดบางพลูลา่ ง
(3.39) วัดบางจาก
(3.40) วัดลิงขบ
(3.41) วัดเศวตฉัตร
(3.42) วัดบุคคโล
(3.43) วัดกลาง
(3.44) วัดดาวคะนอง
(3.45) วัดบางว้ าน้ อย
(3.46) วัดทอง
(3.47) วัดชีปะขาว

ศูนย์กลางของเมือง

แผนที่ที่ 29 เมืองธนบุรี ในระยะที่ 3 ตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนต้ น-เสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.1893 - 2310)

(3.48) วัดนอก
(3.49) วัดภาวนาภิรตาราม
(3.50) วัดขี ้เหล็ก

(3.51) วัดไก่เตี ้ย
(3.52) วัดน้ อย
(3.53) วัดช่างเหล็ก
(3.54) วัดตลิง่ ชัน
(5.55) วัดเชิงเลน
(3.56) วัดเจ๊ สวั หงส์
(3.57) วัดสังข์กระจาย
(3.58) วัดบางยี่เรื อนอก
(3.59) วัดบางยี่เรื อกลาง
(3.60) วัดปากนํ ้าภาษี เจริ ญ
(3.61) วัดมะกอกใน
(3.62) วัดทอง (บางกอกใหญ่)
(3.63) วัดกําแพง (บางกอกใหญ่)
(3.64) วัดอากรฟั ก
(3.65) วัดขรัวอิน
(3.66) วัดใน
(3.67) วัดยี่สา่ ย
(3.68) วัดบางพลัดใน
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ศูนย์กลางของเมือง

(3.69) วัดเครื อวัลย์วรวิหาร
(3.70) วัดกลาง
(3.71) วัดนาค
(3.72) วัดชิโนรสาราม
(3.73) วัดครุฑ
(3.74) วัดปากนํ ้าฝั่ งเหนือ
(3.75) วัดปากนํ ้าฝั่ งใต้
(3.76) วัดเกาะ
(3.77) วัดเจ้ าอาม
(3.78) วัดไชยทิศ
(3.79) วัดไชยชิต
(3.80) วัดเพลง
(3.81) วัดยาง
(3.82) วัดดงมูลเหล็ก
(3.83) วัดเจ้ าแม่ดสุ ติ
(3.84) วัดช่องลม
(3.85) วัดเจ้ ามูน
(3.86) วัดใหม่
(3.87) วัดพลับ
(3.88) วัดมณฑป
(3.89) วัดสมรโกฎิ
(3.90) วัดทอง (บ้ านไทร)
(3.91) วัดกระจัง
(3.92) วัดจําปา
(3.93) วัดมะกอก
(3.94) วัดประสาท

แผนที่ที่ 29 เมืองธนบุรี ในระยะที่ 3 ตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนต้ น-เสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.1893 - 2310) (ต่อ)

(3.95) วัดใหม่
(3.96) วัดประดู่
(3.97) วัดเพรงกลางสวน
(3.98) วัดกระโจมทอง
(3.99) วัดทอง(บางเชือกหนัง)
(3.100) วัดพิกลุ
(3.101) วัดบางแวก
(3.102) วัดตะโน
(3.103) วัดโตนด
(3.104) วัดประดูบ่ างจาก
(3.105) วัดอ่างแก้ ว
(3.106) วัดหมู
(3.107) วัดหนัง
(3.108) วัดนางนอง
(3.109) วัดจอมทอง
(3.110) วัดไทร
(5.111) วัดกก
(3.112) วัดเลา
(3.113) วัดนางชี
(3.114) วัดนาคปรก
(3.115) วัดเพรง
(3.116) วัดศาลาครื น
(3.117) วัดบางขุนเทียนนอก
(3.118) วัดบางขุนเทียนใน
(3.119) วัดบางประทุนนอก
(3.120) วัดหัวกระบือ

(3.121) วัดบางสะแกใน
(3.122) วัดมงคลวราราม
(3.123) วัดพิชยญาติการาม
(3.124) วัดทองบน
(3.125) วัดทองล่าง
(3.126) วัดบางไส้ ไก่
(3.127) วัดใหญ่
(5.128) วัดน้ อยบางไส้ ไก่
(3.129) วัดสุทธาราม
(3.130) วัดดอกไม้
(3.131) วัดโพธิ์นิมิตร
(3.132) วัดกระจับพินิจ
(3.133) วัดสําเหร่
(3.134) วัดบางปะกอก
มัสยิด
(4.2) กุฎีบางหลวง
(4.3) มัสยิดบางอ้ อ
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2.3.4 ลั ก ษณะของตั ว เมื อ งบางกอก ความรู้ ปั จ จุบัน ไม่ เ คยมี ก ารแบ่ง การ
พัฒนาการของเมืองธนบุรีออกเป็ นช่วงเวลาต่างๆ การศึกษาที่ผา่ นมาโดยเฉพาะตลอดช่วงสมัยกรุง
ศรี อยุธยาเป็ นราชธานี มักอธิบายลักษณะของเมืองธนบุรีเป็ นไปเป็ นลักษณะเดียวกันทังหมด
้
ตาม
แบบเดียวกับแผนที่ที่ฝรั่งเศสทําไว้ คือ แผนที่เมืองบางกอกของลา ลูแบร์ ในที่นี ้ได้ ทําการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบความรู้ตา่ งๆ เกี่ยวกับประเด็นนี ้ ได้ ผลวิเคราะห์ดงั นี ้
ความรู้ จากเอกสารประวัติศาสตร์ - ในบันทึกของชาวต่างชาติที่บนั ทึกจากชาว
ฮอลันดาที่เข้ ามาในระหว่างพ.ศ.2160-2161 ภายหลังการขุดคลองลัดได้ บรรยายไว้ อย่างเด่นชัดว่า
บางกอกเป็ นเมื อ งมี กํ า แพงล้ อ มรอบเป็ นที่ ตั ง้ ของด่ า นภาษี แ ห่ ง แรกที่ เ รี ย กว่ า ขนอน
บางกอก29 ซึ่ง ภายหลังจากการขุดคลองลัดแล้ ว ตัวเมืองธนบุรีได้ ย้ายมาอยู่ที่ย่านบางกอก ฝรั่ง
เรี ยกขนอนบางกอก หรื อบ้ างเรี ยกว่าเมืองบางกอกนันเอง
้ เมืองบางกอกนันเป็
้ นเมืองที่มีกําแพง
ล้ อมรอบเป็ นที่ตงของด่
ั้
านขนอนคอยตรวจตราเรื อที่สญ
ั จรเข้ าออกผ่านทางแม่นํ ้าเจ้ าพระยา เพื่อ
มุง่ สูก่ รุงศรี อยุธยา มีลกั ษณะเริ่มเป็ นเมืองที่ประกอบไปด้ วยกิจกรรมการพาณิชย์นานาชาติเกิดขึ ้น
ความรู้ จากการสํารวจร่ องรอยหลักฐานต่ างๆ - ปรากฏร่ องรอยชวนสงสัยของแนว
ขอบเขตตัวเมืองธนบุรีเดิม ในแผนที่กรุ งเทพฯ ฉบับต่างๆ เช่น แผนที่กรุ งเทพฯ ฉบับปี พ.ศ.2474,
2475 ปรากฎร่ องรอยของสิ่ง ก่ อสร้ างที่ ทํ า จากอิฐ ขอบเขตของเมื องอย่า งชัดเจน โดยเฉพาะ
ทางด้ านทิศตะวันตกนันสอดคล้
้
องกับแนวถนนในแผนที่ปีพ.ศ.2439 และ 2453 ด้ วย รวมทังรั้ บกับ
แนวในถนนในปั จจุบนั คือ ถนนอิสรภาพตอนล่าง (ใต้ คลองมอญเป็ นต้ นไป) บริ เวณหัวมุมด้ านทิศ
ตะวันตกรับกับซอยอิสรภาพ 35 อาจเป็ นไปได้ ว่าถนนอิสรภาพช่วงดังกล่าวทับอยู่กบั ขอบเขตของ
เมืองบางกอกเดิม (แผนผังที่ 17 ภาพที่ 59)
ความรู้ จากการขุ ด ค้ น ทางโบราณคดี – ยัง ไม่เ คยมี ก ารขุด ค้ น เพื่ อ ตรวจสอบใน
ประเด็นนี ้ หากมีการขุดค้ นควรเลือกตามแนวเขตของตัวเมืองธนบุรีตามแผนที่ดงั ที่กล่าวไว้ ข้างต้ น

29

กรมศิลปากร, บันทึกเรื่ องสัมพันธไมตรี ระหว่ างประเทศสยามกับนานาประเทศในศตวรรษที่ 17
เล่ ม 1, 105-106.
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แผนผังเมืองบางกอกที่ฝรั่งเศสทําขึ ้นในสมัยพระนารายณ์

พ.ศ.2439

พ.ศ.2458
พ.ศ.2474
ร่องรอยแผนผังเมืองบางกอกที่ปรากฏในแผนที่กรุงเทพฯ ฉบับต่างๆ

สันนิษฐานแผนผังเมืองบางกอกในแผนที่ปัจจุบนั

แผนผังที่ 17 สันนิษฐานแผนผังเมืองบางกอกในปั จจุบนั
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ภาพที่ 59 สันนิษฐานแผนผังเมืองบางกอกและสิง่ สําคัญต่างๆ ในตัวเมืองบางกอก
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2.3.5 ลักษณะของป้อมวิไชยเยนทร์ บันทึกจากเอกสารประวัติสาสตร์ จํานวน
มากได้ กล่าวถึงป้อมที่ สร้ างขึน้ เมืองบางกอก รวมทัง้ เหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในที่นีไ้ ด้ ทําการ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความรู้ตา่ งๆ เกี่ยวกับประเด็นนี ้ ได้ ผลวิเคราะห์ดงั นี ้
ความรู้ จากเอกสารประวัติศาสตร์ – บันทึกของฝรั่งเศสที่มีอยู่เป็ นจํานวนมากทําให้
สามารถเห็ น รายละเอี ย ดของป้ อมวิ ไ ชยเยนทร์ จากแผนผัง ต่า งๆ ทํ า ให้ ท ราบว่ า ป้ อมทางฝั่ ง
ตะวันออกจะมีขนาดใหญ่เป็ นรูป 5 เหลี่ยมมีทางให้ นํ ้าไหลเข้ าล้ อมรอบตัวป้อม มีป้อมเล็กสี่เหลี่ยม
อยู่ภายใน ภาพด้ านตัดของของกํ า แพงแสดงให้ เ ห็ น ว่า มี การใช้ เข็ มไม้ ปักบริ เวณด้ า นข้ างของ
กําแพงอิฐ เพื่อกันดินเคลื่อนตัว แผนผังนี ้ควรจะเป็ นลักษณะของป้อมฝั่ งตะวันออกที่สร้ างเสร็ จไป
ก่อนหน้ า ส่วนป้อมฝั่ งตะวันตกนัน้ ควรมีลกั ษณะเป็ นป้อมที่ตงหั
ั ้ วมุมปากคลองบางกอกใหญ่มี
กําแพงขนาบข้ าง และมีป้อมไม้ อยูช่ นในสุ
ั ้ ด (แผนผังที่ 18)
ความรู้จากการสํารวจร่ องรอยหลักฐานต่ างๆ - การสํารวจทางกายภาพทําให้ ทราบ
ลักษณะของป้อมฝั่ งตะวันตกที่เหลืออยู่ในปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นป้อมก่ออิฐถือปูน มีกําแพงสอง
ชันขนานกั
้
น ตัวป้อมมีความกว้ างยาวรวม 30x75 เมตร กําแพงทังสองชั
้
นเปิ
้ ดช่องด้ านทิศตะวันตก
เป็ นบริ เวณกว้ างและเป็ นพื ้นที่ว่าง ถัดจากทางเข้ าด้ านทิศเหนือและทิศใต้ เป็ นบันไดขึ ้นไปยังเชิง
เทินบริ เวณกําแพงชันนอก
้
เฉพาะกําแพงชันในมี
้ หอคอยกลมสองหลัง ภายในหอคอยทิศเหนือสูง
2.3 เมตร และภายในหอคอยทิศใต้ สูง 2.5 เมตร ส่วนป้อมฝั่ งตะวันออกไม่ปรากฏร่ องรอยบน
พื ้นดินใดๆ แล้ ว
ความรู้ จากการขุดค้ นทางโบราณคดี - มีการขุดค้ นทางโบราณคดีเพื่อศึกษาระบบ
ฐานรากของป้อมวิชัยประสิทธิ์ จํานวน 8 หลุม พบว่าจากตัวป้อมวัดจากผิวดินด้ านในป้อมชัน้
บนสุดไปจนสิ ้นสุดฐานรากได้ 290 เซนติเมตร ลักษณะของฐานรากจะใช้ กําแพงในการรับนํ ้าหนัก
ทัง้ หมด ไม่ปรากฎว่ามีการใช้ เข็มไม้ หรื อท่อนซุงใดในการรับนํ ้าหนักอาคาร การก่ออิฐใช้ วิธีการ
เรี ยงก่อซ้ อนต่อกันไป โดยก่อแบบกว้ างสลับกับยาวเรี ยงต่อกันไปเรื่ อยๆ บริ เวณอิฐก่อชันล่
้ างไม่
้
ขนาด 18x34x4
ปรากฎปูนที่ใช้ สอ ในขณะที่อิฐก่อชัน้ บนสอด้ วยปูน กล่าวคือ อิฐก่อชันบนมี
เซนติเมตร อิฐขนาดนี ้จะก่อและสอด้ วยปูน ถัดจากผิวดินลงมา 28 เซนติเมตร จะใช้ อิฐขนาดหนา
กว่าเล็กน้ อย คือ 18x34x7 เซนติเมตร สอด้ วยปูน จนกระทัง่ ถึงที่ระดับ 240 เซนติเมตรจากผิวดิน
อิ ฐ ก่ อัด จากนี ล้ งไปจะสอด้ ว ยดิ น ไปจนสิ น้ สุด ฐานราก บริ เ วณที่ ส อด้ ว ยดิ น นี ม้ ี ค วามยาว 50
เซนติเมตร ตัวฐานรากทังหมดไม่
้
ปรากฏร่องรอยการฉาบใดๆ
จากการขุด ตรวจสอบบริ เ วณประตูท างออกด้ า นหลัง ของกระทรวงพาณิ ชย์ (เดิ ม )
(ปั จ จุบัน คื อ มิ ว เซี ย มสยาม) ได้ พ บแนวอิ ฐ ที่ เ ป็ นโครงสร้ างฐานรากป้ อมวิ ไ ชยเยนทร์ ป้ อมฝั่ ง
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ตะวันออก แนวอิฐมีขนาดความกว้ างตังแต่
้ 1.5-2.5 เมตร อิฐมีขนาดเฉลี่ย 26x13x5 ซ.ม. และ
28x14x5 ซ.ม. มีการก่ออิฐแบบวน และมีอิฐครึ่งก้ อนอยู่ตรงกลาง เหมือนกับการเรี ยงอิฐแบบที่พบ
ที่ป้อมวิชยั ประสิทธิ์ และป้อมพระราชวังหลัง แนวอิฐทังหมดรองรั
้
บด้ วยเป็ นซุงไม้ ถมด้ วยดินทราย
และปูด้วยอิฐหักเป็ นชัน้ จากอาณาเขตทัง้ หมดที่พบแสดงว่าป้อมวิไชยเยนทร์ ฝั่งตะวันออกนีม้ ี
ขนาดใหญ่มาก กินอาณาเขตเข้ ามาถึงมิวเซียมสยามในปั จจุบนั ซึ่งมีอาณาเขตบางส่วนทับถนน
สนามไชย และเข้ าไปในโรงเรี ยนราชินี
จากข้ อมูลที่ได้ จากการขุดค้ นป้อมวิไชยเยนทร์ ทงสองฝั
ั้
่ งพบว่า วิศวกรรมการก่อสร้ าง
การเรี ยงอิฐ และขนาดอิฐที่ใช้ มีลกั ษณะเหมือนกัน และมีลกั ษณะคล้ ายกับลักษณะการก่อสร้ าง
บางประการที่ป้อมพระราชวังหลัง ซึง่ เป็ นป้อมควรมีมาก่อนหน้ าสมัยรัชกาลที่ 1 แล้ ว

(ก )

(ข )

(ค )

แผนผังที่ 18 (ก) แผนผังของป้อมฝั่ งตะวันตกในแผนผังการรบระหว่างทหารสยามกับฝรั่งเศส
(ข) ลักษณะของป้อมฝั่ งตะวันตกในแผนผังการรบระหว่างทหารสยามกับฝรั่งเศส
(ค) แผนผังของป้อมฝั่ งตะวันออกในแผนผังการรบระหว่างทหารสยามกับฝรั่งเศส
ที่มา : “แผนที่ป้อมเมืองธนบุรี ครัง้ รบฝรั่งเศสต้ นแผ่นดินสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ.2231
้ าไว้ .” หอสมุด
มองซิเออร์ วอลสันต์ เดสเวอร์ เกนส์ นายทหารช่างฝรั่งเศสที่รักษาป้อมคราวนันทํ
วชิรญาณพิมพ์จําหน่ายพ.ศ.2456. พิมพ์ที่กรมแผนที่ทหาร. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
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2.4.6 หลักฐานทางโบราณคดีท่ ียืนยันการใช้ พืน้ ที่ธนบุรีในช่ วงเวลานี ้ ใน
ปั จจุบนั ยังไม่เคยมีการศึกษาในประเด็นดังกล่าวมาก่อน ในที่นีไ้ ด้ ทําการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ
ความรู้ตา่ งๆ เกี่ยวกับประเด็นนี ้ ได้ ผลวิเคราะห์ดงั นี ้
ความรู้ จากเอกสารประวัตศิ าสตร์ - เอกสารทางประวัตศิ าสตร์ มีบนั ทึกไว้ เป็ นจํานวน
มากว่ามีคนเคยอาศัยและใช้ พื ้นที่อยู่ และสมัยอยุธยาตอนปลาย มีผ้ คู นหลายชาติหลายภาษามา
อาศัยอยูม่ ากโดยเฉพาะบริ เวณบางกอก
ความรู้ จากการสํารวจร่ องรอยหลักฐานต่ างๆ - จากการสํารวจพื ้นที่ตา่ งๆ พบว่ามี
ร่ องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเป็ นจํานวนมากที่ยืนยันว่าเคยมีคนอยู่ในพื ้นที่ธนบุรี สําหรับระดับ
ชองการใช้ งานเดิมนันพบว่
้
าบางวัดระดับเดิมของพระอุโบสถ พระวิหารเก่า มีระดับตํ่ากว่าระดับใช้
งานปั จจุบนั มาก บางแหล่งมีระดับตํ่ากว่าระดับใช้ งานปั จจุบนั 80 เซนติเมตร บางแห่งตํ่ากว่า 1
เมตรหรื อมากกว่า เช่น พระอุโบสถวัดใหม่เทพนิมิตรสังเกตได้ ว่าพื ้นใช้ งานในอดีตมีระดับตํ่ากว่า
พื ้นในสมัยปั จจุบนั มาก อาจจะตํ่ากว่าพื ้นปั จจุบนั ประมาณ 80-100 เซนติเมตร วัดนายโรงมีระดับ
พื ้นใช้ งานเดิมของพระโบสถพระวิหารอยู่ตํ่ากว่าพื ้นปั จจุบนั ประมาณ 80 เซนติเมตร วัดกระโจม
ทองมีระดับพื ้นใช้ งานเดิมของพระอุโบสถอยู่ตํ่ากว่าระดับพื ้นปั จจุบนั 70-80 ซ.ม.โดยสังเกตจาก
ระดับบันไดที่ถกู ถมใหม่
ความรู้ จากการขุดค้ นทางโบราณคดี – หลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นทางโบราณคดี
บริเวณพื ้นที่สถานีรถไฟธนบุรี สามารถสรุปได้ วา่ เคยมีกิจกรรมของมนุษย์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย
เป็ นต้ น ไป ทัง้ นี ค้ วามสัม พัน ธ์ ข องร่ อ งรอยหลัก ฐานที่ ไ ด้ จ ากการขุด ค้ น ทางโบราณคดี ป้ อม
พระราชวังหลัง หลุมขุดค้ นที่ 9 (TP.9) และหลุมขุดค้ นที่ 10 (TP.10) สามารถยืนยันพื ้นใช้ งานเดิม
ที่มีอายุในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงธนบุรีได้ กล่าวคือ
พื น้ ทางเดิ น ที่ อ ยู่ ใ ต้ ป้ อมพระราชวัง หลัง มี อ ายุ ส มัย อยู่ ก่ อ นการสร้ างเสริ ม ป้ อม
พระราชวังหลังในสมัยรัชกาลที่ 1 และมีระดับตํ่ากว่าผิวดินปั จจุบนั 100-120 เซนติเมตร โดยมี
ระดับสัมพันธ์ กบั พื ้นใช้ งานเดิมในหลุมขุดค้ นที่ 9 (TP.9) โดยเคยมีพื ้นทางเดินบริ เวณนี ้ และเคยมี
อาคารเครื่ องไม้ มงุ ด้ วยกระเบื ้องเกล็ดเต่าบริ เวณหลุมขุดค้ นที่ 10 (TP.10) ทังนี
้ ้เศษเครื่ องถ้ วยจีน
ลงยาหมายเลข 002/122 ที่พบในหลุมขุดค้ นที่ 9 ในระดับเดียวกันนี ้ สามารถกําหนดอายุได้ ไม่เก่า
ไปกว่ารัชกาลของพระเจ้ าท้ ายสระ (พ.ศ.2251-2275) หรื อในสมัยอยุธยาตอนปลาย เพราะฉะนัน้
ในระดับพื ้นใช้ งานในระดับ 100-120 เซนติเมตร ในบริเวณนี ้จึงควรเป็ นพื ้นใช้ งานเดิมที่มีอายุอยูใ่ น
สมัยอยุธยาตอนปลาย-ธนบุรี
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ภาพที่ 60 การวิเคราะห์ระดับชันดิ
้ นกับหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในพื ้นที่ขดุ ค้ นทางโบราณคดี
สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) ในระดับความลึกต่างๆ
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จากการสํารวจร่ องรอยหลักฐานบริ เวณสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) พบเครื่ องถ้ วยจีนที่
ยืนยันกิจกรรมของมนุษย์ที่เคยเกิดขึ ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายบริ เวณนี ้ หรื อทางตอนเหนือของ
เมืองบางกอก ได้ แก่ เครื่ องถ้ วยจีน หมายเลข S001 002/004 และ 002/015 (ภาพที่ 61)

S001

002/004

002/015
ภาพที่ 61 เครื่ องถ้ วยจีนที่ใช้ ชี ้วัดว่าเคยมีกิจกรรมของมนุษย์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ในพื ้นที่ตอนเหนือของเมืองบางกอก
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นอกจากนี ้ พบเครื่ องถ้ วยจีนจํานวนหนึ่งที่สามารถกําหนดอายุได้ ในสมัยอยุธยาตอน
ปลาย-ต้ นรัตนโกสินทร์ ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นเครื่ องถ้ วยในกลุม่ Provincial Ware มีการผลิตซํ ้าต่อๆ กัน
เป็ นระยะเวลานาน ด้ วยรู ปแบบและลวดลายเดิม จึงเป็ นการยากที่จะชี ้ชัดเครื่ องถ้ วยจีนในกลุ่มนี ้
ว่ามีอายุอยูใ่ นช่วงเวลาอย่างชัดเจน อย่างน้ อยที่สดุ เครื่ องถ้ วยจีนเหล่านี ้ก็เป็ นพยานยืนยันว่าเคยมี
กิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ ้นในระหว่างสมัยอยุธยาตอนปลาย-ต้ นรัตนโกสินทร์ เครื่ องถ้ วยจีนใน
กลุม่ นี ้ ได้ แก่ เครื่ องถ้ วยจีนหมายเลข 002/002 002/007 002/013 002/047 S002 (ภาพที่ 62)

002/002

002/007

002/013

002/047
S002
ภาพที่ 62 เครื่ อ งถ้ ว ยจี น ที่ ใ ช้ ชี ว้ ัด ว่ า เคยมี กิ จ กรรมของมนุษ ย์ ใ นสมัย อยุธ ยาตอนปลาย-ต้ น
รัตนโกสินทร์ ในพื ้นที่ตอนเหนือของเมืองบางกอก
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2.4 ระยะที่ 4 กรุ งธนบุรีตามแบบของสมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรี ในสมัยธนบุรี
(พ.ศ.2310 - 2325)
2.4.1 สงครามกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ พืน้ ที่ของเมือง จากการศึกษาทาง
ประวัตศิ าสตร์ ทําให้ ทราบว่า ภายหลังสงครามเสียกรุงศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 กลุม่ คนแตกแยกออกเป็ น
กลุ่มต่างๆ เมืองธนบุรีแทบจะเป็ นเมืองร้ าง ผู้คนหิวโซ ต่างหนีภยั จากสงคราม มีภยั จากโจรผู้ร้าย
มากมาย บางกลุ่มถูกพม่าจับและกวาดต้ อนไปเป็ นเชลย บางกลุ่มหลบหนีออกนอกเมืองไป จาก
ภัยสงครามคราวเสียกรุ งนันทํ
้ าให้ เมืองแทบจะร้ างผู้คน เชื่อว่า วัดบางวัดตลอดจนบางพื ้นที่น่าจะ
ร้ างในช่วงนี ้เป็ นต้ นมา ภายหลังจากนัน้ สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีโปรดให้ ดดั แปลงเมืองธนบุรีโดย
ทําค่ายด้ วยไม้ ทองหลวงทังต้
้ นไว้ เป็ นที่มนั่ พลางก่อนแล้ วจึงจะก่อกําแพงเมื่อภายหลัง แล้ วขุดคูนํ ้า
รอบเมือง มูลดินขึ ้นเป็ นเชิงเทินริ มค่ายข้ างใน ในตอนหลังจึงโปรดให้ ก่อกําแพงอิฐขึ ้น ถึงแม้ ใน
รัชกาลของพระองค์ จะเป็ นเพียงช่วงเวลาสันๆ
้ แต่ก็มีหลักฐานประจักษ์ แสดงภาพของตัวเมือง
ธนบุรีได้ มากกว่าช่วงเวลาใดๆ
2.4.2 รู ปสัณฐานของเมือง สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีได้ สร้ างเมืองบริ เวณริ ม
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายใหม่ โดยโปรดให้ ขุดคูเมืองธนฯ เดิม30 และมีแนวคูเมืองทางด้ านตะวันตก
ของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาเริ่ มตังแต่
้ คลองวัดท้ ายตลาดหรื อด้ านทิศตะวันตกของวัดโมลีโลกยารามใน
ปั จจุบัน ไล่ไปตามแนวคลองบ้ านหม้ อ คลองบ้ านขมิน้ คลองบ้ านช่างหล่อ คลองบ้ านเนิน มา
บรรจบกับคลองบางกอกน้ อยทางด้ านทิศเหนือของเมือง คูเมืองฝั่ งตะวันตกนี ้ยังปรากฏอยู่หากแต่
คลองบ้ านเนิน บริเวณด้ านที่บรรจบกับคลองบางกอกน้ อยนันถู
้ กถมส่วนหนึง่ เมื่อมีการก่อสร้ างทาง
รถไฟสายใต้ บริ เวณสถานีรถไฟบางกอกน้ อยในปั จจุบนั ปั จจุบนั น่าจะอยู่บริ เวณลานจอดรถของ
ศาลานํา้ ร้ อน ส่วนแนวคูเมืองทางด้ านตะวันออกเป็ นคูขุดใหม่ โดยปากคลองด้ านใต้ อยู่บริ เวณ
ปากคลองตลาดและไล่ตามแนวปากคลองตลอดไปทางด้ านทิศเหนื อจนถึงคลองโรงไหมและ
บรรจบกับแม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริ เวณสะพานพระปิ่ นเกล้ า คูเมืองด้ านตะวันออกนี ้ บริ เวณปากคลอง
ทัง้ ทางด้ านทิศเหนือและใต้ และยึดอยู่ในแนวเดียวกับแนวคูเมืองด้ านตะวันตกเป็ นหลัก ทําให้
ลักษณะสัณฐานของเมืองเป็ นเมืองที่มีแม่นํ ้าผ่ากลางหรื อเมืองอกแตก คลองคูเมืองด้ านตะวันออก
ต่อมาเป็ นคูเมืองชันในของกรุ
้
งรัตนโกสินทร์ ในสมัยต่อมา
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กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ, ประชุมพงศาวดารภาคที่ 26 เรื่ องตํานาน
วังเก่ า, พิมพ์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก หม่อมราชวงศ์ เล็ก งอนรถ วัดโสมนัสราชวรวิหาร, วันที่ 14
พฤษภาคม 2513, (พระนคร: โรงพิมพ์ทา่ พระจันทร์ , 2513), 3.

430
พระราชวังกรุ งธนบุรีตงที
ั ้ ่ปากคลองบางกอกใหญ่ ถัดจากพระราชวังกรุ งธนบุรีไปทาง
ทิศเหนือเป็ นพระนิเวศน์สถานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่
1 หรื อเจ้ าพระยาจักรี ถัดไปทางพื ้นที่ตอนเหนือสุด เคยเป็ นวังเจ้ านายพระองค์ต่างๆ รวมทังเป็
้ นอู่
เรื อหลวง บ้ านขมิ ้น บ้ านปูน สวนมังคุด สวนลิ ้นจี่ ในกลุม่ พื ้นที่นี ้มีโรงช้ างเผือก โรงช้ างสําคัญ ฉาง
ข้ าว ฉางเกลือ ด้ านล่างจากกลุ่มนี ้เป็ นวัดระฆังซึง่ มีฝั่งตะวันออกติดแม่นํ ้าเจ้ าพระยา และทางทิศ
ใต้ คือคลองวัดระฆัง ถัดลงมาเป็ นบ้ านเจ้ าพระยาจักรี บ้ านเจ้ าพระยาธรรมาธิกรณ์ (บุญรอด ต้ น
ั ้ ่ปาก
สกุลบุณยรัตพันธุ์) ถัดลงเป็ นคลองมอญ ถัดจากคลองมอญมีชุมชนมุสลิมนิกายชีอะห์ตงอยู
คลองมอญ และมีวดั เครื อวัลย์อยู่ถัดไปเป็ นสถานที่ราชการต่างๆ และ วัดแจ้ ง วัดโมลีโลกย์ และ
พระราชวังของพระเจ้ ากรุงธนบุรี
พื ้นที่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่มีชมุ ชนอาศัยอยูห่ นาแน่น และ
ทังไทยจี
้
นแขกปลูกบ้ านเรื อนและจอดแพกันอย่างคึกคัก ชุมชนในธนบุรีมีคนหลายเชื ้อชาติ ชาว
้ อยุธยาตังถิ
้ ่นฐานแถบคลองมอญ
โปรตุเกสตังถิ
้ ่นฐานที่แถบกุฎีจีน ชาวมอญที่ติดตามมาตังแต่
และบางกอกใหญ่ (มีวัดบางยี่เรื อ (วัดราชคฤห์ ) เป็ นวัดมอญในย่านนี)้ แขกมุสลิมอาศัยอยู่ริม
คลองบางกอกใหญ่ปะปนกับกลุ่มคนจีนแถบตลาดพลู (มัสยิดสวนพลูตงอยู
ั ้ ่แถบนี ้) กลุ่มคนลาว
อพยพมาจากหัวเมืองล้ านนาและจากเวียงจันทร์ มาอยู่บ้านช่างหล่อ และแถบบางยี่ขนั (วัดลิงขบ
(วัด บวรมงคล) เป็ นวัด ลาวของชุม ชน) ห่ า งจากกํ า แพงเมื อ งออกไปเป็ นเรื อ กสวนไร่ น าและ
บ้ านเรื อนประชาชนที่อาศัยตามริ มนํ ้าเป็ นหลัก สังเกตได้ ว่าบริ เวณที่เป็ นแผ่นดินลึกเข้ าไปในแม่นํ ้า
หรื อคลอง จะเป็ นเรื อกสวนไร่ นาทังสิ
้ ้น ถ้ าไกลออกไปเป็ นที่รกร้ าง ทุ่งหญ้ า เช่น แถบวัดบางยี่เรื อ
บริ เวณนี ้ยังมีเสืออยู่ พระราชพงศาวดารกรุ งธนบุรีบนั ทึกว่า เสือเข้ ามากินเขมรชายซึง่ เป็ นคนเผ้ า
สวนของวัดบางยี่เรื อ 31 บริ เวณแถบตอนล่างของคลองบางกอกใหญ่แถบแขวงบางยี่เรื อ เป็ นพื ้นที่
สําคัญของพระเจ้ ากรุ งธนบุรี จะเห็นได้ ว่าวัดบางยี่เรื อนอก (วัดราชคฤห์) เป็ นที่ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระฐาติวงศ์ และขุนนางผู้ใหญ่ในรัชกาลนี ้มาตลอด
สังเกตได้ ว่าลักษณะของเมืองในช่วงเวลานี ้ มีลกั ษณะเป็ นเมืองที่มีการกําหนดเขตการ
ใช้ ที่ดินในเมืองเป็ นศูนย์กลาง โดยพื ้นที่อยู่นอกกําแพงเมืองเป็ นพื ้นที่ที่มีความสําคัญน้ อย และ
น้ อยลงเมื่ออยู่ห่างไกลออกไป แต่ชมุ ชนต่างๆ ยังตังถิ
้ ่นฐานตามเส้ นทางนํ ้าสําคัญมาตลอด มีการ
ตัดคลองเล็กๆ ให้ เข้ าถึงตัววัด หรื อบางชุมชนเข้ าด้ วยกันเป็ นโครงข่าย
31

พระราชพงศาวดารกรุ งธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) จดหมายรายวันทัพ, อภินิหารบรรพ
บุรุษ และเอกสารอื่นๆ (กรุงเทพฯ: ศรี ปัญญา, 2551), 112.
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กําแพงเมืองและป้อมปราการ
(1.5) กําแพงเมืองธนบุรีในสมัยธนบุรี
พระราชวัง วัง วังเจ้ านาย
(2.1) พระราชวังหลวง (พระราชวังเดิม)
(2.2) พระราชนิเวศน์เดิม
(2.3) บ้ านเจ้ าพระยาธรรมาธิกรณ์
(2.4) วังสวนลิ ้นจี่
(2.5) วังสวนมังคุด
(2.6) วังบ้ านปูน
(2.7) วังบางยี่ขนั
วัด
(3.135) วัดเรไร

แผนที่ที่ 30 สรุปหลักฐานสําคัญที่พบ ในกรุงธนบุรี ในสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325)

มัสยิด
(4.4) มัสยิดสวนพลู
(4.5) กุฎีหลวง
(4.6) กุฎีบางกอกน้ อย
ศาสนสถานในศาสนาอื่นๆ
(5.1) กุฎีจีน
(5.2) วัดซางตาครู้ส
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กําแพงเมืองและป้อมปราการ
(1.5) กําแพงเมืองธนบุรีในสมัยธนบุรี
พระราชวัง วัง วังเจ้ านาย
(2.1) พระราชวังหลวง (พระราชวังเดิม)
(2.2) พระราชนิเวศน์เดิม
(2.3) บ้ านเจ้ าพระยาธรรมาธิกรณ์
(2.4) วังสวนลิ ้นจี่
(2.5) วังสวนมังคุด
(2.6) วังบ้ านปูน
(2.7) วังบางยี่ขนั
วัด
(3.135) วัดเรไร

ศูนย์กลางของเมือง

แผนที่ที่ 31 ลักษณะของกรุงธนบุรี ในระยะที่ 4 ในสมัยอยุธยาตอนต้ น-ธนบุรี (พ.ศ.1893 - 2325)

มัสยิด
(4.4) มัสยิดสวนพลู
(4.5) กุฎีหลวง
(4.6) กุฎีบางกอกน้ อย
ศาสนสถานในศาสนาอื่นๆ
(5.1) กุฎีจีน
(5.2) วัดซางตาครู้ส
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ภาพที่ 63 กลุม่ ชุมชนต่างชาติในกรุงธนบุรี
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2.4.3 กําแพงเมืองธนบุรีฝ่ ั งตะวันตก ความรู้ ในปั จจุบนั เชื่อว่ากําแพงเมืองใน
สมัย ธนบุรี ฝั่ง ตะวัน ตกเป็ นกํ า แพงที่ ส มเด็จ พระเจ้ า กรุ ง ธนบุรี โ ปรดให้ ก่ อขึน้ ล้ อ มรอบเมื อ งฝั่ ง
ตะวันตกสามด้ าน โดยมีป้อมวิไชยเยนทร์ ฝั่งตะวันตกที่มีอยู่เดิมบริ เวณปากคลองบางกอกใหญ่
เป็ นมุมเมืองด้ านทิศตะวันออกเฉียงใต้
ความรู้ จากเอกสารประวัติศาสตร์ - สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีโปรดให้ แปลงเมือง
ธนบุรี โ ดยทํ า เป็ นค่า ยด้ ว ยไม้ ท องหลวงทัง้ ต้ น ไว้ เ ป็ นที่ มั่น พลางก่ อ นแล้ ว จึง จะก่ อ กํ า แพงเมื่ อ
ภายหลัง แล้ วขุดคูนํา้ รอบเมือง มูลดินขึน้ เป็ นเชิงเทินริ มค่ายข้ างใน ในตอนหลังจึงโปรดให้ ก่อ
กําแพงอิฐขึ ้นตามแนวนี ้ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงกล่าวในตํานานวังเก่าว่าที่ป้อม
พระราชวังหลังควรเป็ นป้อมมุมเมืองมาแต่ครัง้ ธนบุรี
ความรู้ จากการสํารวจร่ องรอยหลักฐานต่ างๆ - บริ เวณสถานีรถไฟบางกอกน้ อยใน
้
ดดินเพื่อเตรี ยมการปรับปรุ งพื ้นที่ใน
ปั จจุบนั ได้ พบเข็มไม้ ขนาดใหญ่อยู่ใต้ ดิน นอกจากนันในการขุ
สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) พบท่อนซุง ปลายแหลมขนาดใหญ่และยาวเป็ นจํานวนมาก และจากการ
สํารวจพื น้ ที่ จริ งและสอบทานกับภาพถ่ ายแล้ ว สัน นิ ษฐานว่า กํ าแพงเมื องธนบุรีด้านทิ ศเหนื อ
ปั จจุบนั น่าจะอยูใ่ ต้ แนวถนนด้ านข้ างวัดอมรินทราราม ด้ านที่ตดิ คลองบางกอกน้ อย
ความรู้ จากการขุดค้ นทางโบราณคดี - จากการขุดตรวจสอบทางโบราณคดีคลองคู
เมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้ านขมิ ้น) พบว่าแนวกําแพงเมืองธนบุรีก่อด้ วยอิฐ มีขนาดกว้ างประมาณ
1.8 เมตร บางช่วงกว้ าง 4 เมตร มีระยะห่างจากแนวคูเมืองธนบุรี 25 เมตร คลองคูเมืองธนบุรีใน
อดีตน่าจะมีความกว้ างประมาณ 10-11 เมตร ต่อมาคลองคูเมืองตื ้นเขินและแคบเข้ าในปั จจุบนั
จากการขุดค้ นทางโบราณคดีป้อมพระราชวังหลัง ทําให้ ทราบว่าตําแหน่งที่ตงของป
ั้
้ อม
อยู่ด้านหลังของตัวอาคารที่ทําการของสถานีรถไฟธนบุรีพอดี เมื่อพิจารณาร่ วมกับแผนที่เก่าของ
กรุ งเทพฯ ทําให้ สามารถประมาณกําแพงด้ านทิศเหนือของเมืองได้ และจากการขุดค้ นพบว่าป้อม
พระราชวังหลังมีการก่อซ้ อนทับมากกว่า 1 ครัง้ ซึง่ มีความเป็ นไปได้ ว่าเป็ นป้อมปราการมาแต่ครัง้
ธนบุรีตามที่ สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ จากองค์ ความรู้ ทางโบราณคดี
สามารถเพิ่มเติมความรู้ เดิมได้ ว่า กําแพงเมืองธนบุรีเดิมมีป้อมปราการติดกับกําแพงเมือง
ด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณปากคลองบางกอกน้ อย (แผนที่ที่ 32-33)
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(ก )

(ข )

แผนที่ที่ 32 (ก) แผนที่กรุ งเทพฯ ปี พ.ศ.2439 ปรากฏร่ องรอยแนวเขตกําแพงเมืองธนบุรี ส่วนด้ าน
ทิศตะวันออก ด้ านที่ติดกับแม่นํ ้าเจ้ าพระยานัน้ ปรากฎเป็ นแนวเส้ นของกําแพงวังหรื อ
บ้ านเจ้ านาย ไม่แน่ใจว่าใช่กําแพงเมืองธนบุรีหรื อไม่ หากในประวัติศาสตร์ ไม่ปรากฎว่า
มีกําแพงทางด้ านนี ้ (ข) สันนิษฐานผังเมืองธนบุรีฝั่งตะวันตก ในสมัยธนบุรี ในแผนที่
กรุงเทพฯ ปั จจุบนั
ดัดแปลงจาก: กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนที่กรุ งเทพฯ พ.ศ.2431-2475 (จัดพิมพ์ขึ ้นน้ อม
เกล้ าฯ ถวายเนื่องในโอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2443)
ดัดแปลงจาก: แผนที่กรุ งเทพมหานคร, สํานักผังเมือง, 2545.
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แผนที่ที่ 33 สันนิษฐานผังเมืองธนบุรีฝั่งตะวันตกในสมัยธนบุรี ในแผนที่กรุงเทพฯ ปั จจุบนั
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2.5 ระยะที่ 5 ธนบุรี ส่ วนหนึ่งของกรุ งรั ตนโกสินทร์ ฝ่ ั งตะวันตก ในช่ วงต้ น
รั ตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2394)
2.5.1 รู ป สั ณ ฐานของเมื อ ง ในช่ ว งเวลานี ้ เอกสารประวัติ ศ าสตร์ ไ ด้ บัน ทึ ก
เรื่ องราวต่างๆ เป็ นจํานวนมากกว่าช่วงเวลาก่อนหน้ า กล่าวคือ ในปี พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ สถาปนากรุ งรัตนโกสินทร์ บริ เวณพื ้นที่ริมแม่นํา้ เจ้ าพระยาฝั่ ง
ตะวันออกเป็ นราชธานี ส่วนพื น้ ที่ ธนบุรี ฝั่ งตะวันตกของแม่นํา้ เจ้ าพระยา พระองค์ โปรดให้ รือ้
กํ าแพงเมืองที่เคยตังอยู
้ ่ริมคลองคูเมืองออกทัง้ หมด ส่วนพืน้ ที่ริมแม่นํา้ เจ้ าพระยา ตลอดไปจน
คลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง) โปรดให้ เป็ นที่ประทับของพระราชโอรสและพระบรมวงศานุ
วงศ์ เช่น กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้ าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย) สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์
สมเด็จพระเจ้ าหลานเธอ เจ้ าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์ เทเวศร์ สมเด็จพระเจ้ าหลานเธอกรมหลวงธิเบศร์
บดินทร์ สมเด็จพระเจ้ าหลานเธอ เจ้ าฟ้ากรมหลวงนิเรนทร์ รณเรศ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อให้ เจ้ านายองค์
สําคัญต่างๆ ได้ ควบคุมและดูแลความเรี ยบร้ อยของพื ้นที่ฟากตะวันตก
ลักษณะของเมืองฝั่ งตะวันตก สิง่ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก คือ บริ เวณตัวเมืองธนบุรี
้
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดให้ รือ้ กําแพงเมืองออกทังหมด
ไม่ใช่เพียงเพราะต้ องนําอิฐมาใช้ ในการก่อสร้ างเท่านัน้ หากมิให้ เกิดการซ่องสุมของกําลังคนและ
นําไปสู่ปัญหาทางการเมืองได้ ช่วงเวลานี ก้ รุ งรัตนโกสินทร์ ตงขึ
ั ้ น้ เพื่อเป็ นราชธานีแห่งแรกของ
ราชวงศ์ จั ก รี บริ เ วณธนบุ รี ห รื อ พื น้ ที่ ฝ่ ั งตะวั น ตกของแม่ นํ า้ เจ้ าพระยาจากที่ เ คยมี
ความสําคัญมาตลอด จึงถูกลดความสําคัญกลายเป็ นพืน้ ที่นอกเมือง พืน้ ที่ฝ่ ั งตะวันออก
ของแม่ นํา้ เจ้ าพระยาจึงมีความบทบาทสําคัญแทนที่พืน้ ที่ฝ่ ั งตะวันตกนับตัง้ แต่ บัดนีเ้ ป็ น
ต้ นไป
จากแผนที่ ก ารวิ เ คราะห์ ร่องรอยหลักฐานที่ พ บในธนบุรีในช่วงสมัย นี ้ สามารถสรุ ป
ลัก ษณะของพื น้ ที่ ธ นบุรีใ นระยะนี ไ้ ด้ ว่า ในระยะนี พ้ ื น้ ที่ ติดริ ม แม่นํ า้ เจ้ า พระยาเป็ นพื น้ ที่ มี ก าร
เจริ ญเติบโตและมีสิ่งก่อสร้ างตลอดจนผู้คนหนาแน่นกว่าพื ้นที่ตามริ มคลอง พื ้นที่ฝั่งตะวันตก ตอน
เหนือ และใต้ ของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม คือ พื ้นที่ย่านชนบทหรื อพื ้นที่ชายขอบของธนบุรี การ
กําหนดพื ้นที่ใช้ ที่ดินไม่ได้ กําหนดแบ่งโดยส่วนราชการอย่างชัดเจน หากกําหนดโดยความเจริ ญ
ั ้ ต่ ามริ มทางนํ ้าต่างๆ บ้ างร้ างลงและทรุดโทรมในคราวเสีย
และความหนาแน่นของชุมชน วัดที่ตงอยู
กรุ งศรี อยุธยาครัง้ ที่ 2 ล้ วนได้ รับการบูรณปฎิสงั ขรณ์ใหม่ในต้ นกรุ งรัตนโกสินทร์ วัดที่ตงอยู
ั ้ ่ตามริ ม
้ สมัยอยุธยาเป็ นต้ นมามีแผ่นดินส่วนที่หายไปเนื่องจากนํ ้ากัดเซาะ
แม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมตังแต่
ตลิง่ และส่วนที่มีแผ่นดินงอกขึ ้นมาใหม่ กล่าวคือ บริ เวณฝั่ งตะวันออกของคลองชักพระเป็ นบริ เวณ
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ที่ถกู กัดเซาะ สังเกตได้ จากวัดป่ าเชิงเลน ที่ตงอยู
ั ้ ฝ่ ั่ งตะวันออกของคลองมีพระอุโบสถและพระวิหาร
หลังเดิมที่จมนํ ้าอยู่ปัจจุบนั ในขณะที่ฝั่งตะวันตกเป็ นฝั่ งที่มีแผ่นดินงอก สังเกตได้ จากวัดตลิ่งชัน
วัดช่างเหล็ก ซึง่ ตังอยู
้ ท่ างฝั่ งตะวันตกมีพื ้นที่ลานระหว่างพระอุโบสถและริมคลองค่อนข้ างไกล และ
ในขณะที่วดั แก้ วซึ่งตังอยู
้ ่ทางฝั่ งตะวันตกเช่นเดียวกัน ในปั จจุบนั กลายเป็ นวัดที่ไม่ติดคลองแล้ ว
เนื่องจากแผ่นดินที่งอกขึ ้นมาใหม่ จากที่กล่าวข้ างต้ นทําให้ สามารถประมาณความกว้ างของแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาสายเดิมได้ ซึง่ ร่องรอยหลักฐานเหล่านันล้
้ วนสัมพันธ์กบั ความรู้ทางธรณีวิทยา
2.5.2 ย่ านต่ างๆ ในธนบุรี จากการศึกษาที่ผ่านมาทัง้ หมดอาจกล่าวได้ ว่ามี
้ ก่อนหน้ ากรุ งศรี อยุธยาเป็ น
ผู้คนตังถิ
้ ่นฐานอยู่ในพื ้นที่ต่างๆ ตาม ริ มแม่นํ ้าและคลองสําคัญตังแต่
ราชธานีแล้ วจนถึงปั จจุบนั ภายในพื ้นที่ธนบุรีประกอบไปด้ วยย่านต่างๆ ดังนี ้
ย่ า นบางพลู-บางจาก-บางพลัด -บางอ้ อ ตัง้ อยู่ ร ะหว่ า งฝั่ ง ตะวัน ออกของแม่ นํ า้
เจ้ าพระยาและทางตอนเหนือของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม (คลองบางกอกน้ อย) บางชุมชนตังอยู
้ ่
้ ที่แยกมาจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยา นอกจาก
ริ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา บ้ างอาศัยอยู่ตามลําคลองสายสันๆ
บริ เวณบางพลูจะเป็ นย่านอยู่อาศัยของชาวธนบุรีที่มีมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้ นแล้ ว บริ เวณนี ้ยัง
เป็ นย่านอยู่อาศัยของผู้คนที่อพยพเข้ ามา ได้ แก่ ชาวมุสลิมเชื ้อชาติต่างๆ (แถบมัสยิดบางอ้ อ) ชาว
มอญ (แถบวัดลิงขบ วัดบางพลัดนอก) ชาวลาว (แถบวังบางยี่ขนั ซึง่ ยังปรากฏร่องรอยวัดในย่านนี ้
จํานวนมาก)
ย่านบางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่ หรื อพื ้นที่ระหว่างแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมและแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาสายใหม่ บริ เวณตัวเมืองบางกอก บริ เวณนี ้มีวดั และกุฎีเป็ นจํานวนมาก นอกจากผู้คน
พื ้นถิ่นแล้ วยังประกอบประกอบไปด้ วยผู้คนเชื ้อชาติมอญ (แถบคลองมอญ) แขกเชื ้อชาติตา่ ง (แถบ
ริมคลองบางกอกใหญ่และบางกอกน้ อย) ชาวเหนือและชาวลาว (แถบบ้ านช่างหล่อ)
ย่านบ้ านไทร-บางระมาด-บางพรม-บางเชือกหนัง-บางจาก ตังอยู
้ ฝ่ ั่ งตะวันตกของแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาสายเดิม ย่านนี ้มีผ้ คู นเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานมาตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนต้ นแล้ วหรื ออาจจะมีมา
ก่อนกรุ งศรี อยุธยา ผู้คนย่านนี ้อาศัยอยู่ตามลําคลองหลักที่แยกออกจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม
น อันได้ แก่ คลองบ้ านไทร คลองบางระมาด คลองบางพรม คลองบางน้ อย คลอง
และตังขนาดกั
้
บางเชือกหนัง คลองบางแวก และมีคลองย่อยที่ตดั เชื่อมระหว่างคลองสายหลักด้ วย คลองที่ตดั
เชื่อมถึงกันทําให้ เกิดการคมนาคมระหว่างชุมชน และเป็ นการชักนํ ้าเพื่อใช้ ในการเกษตรกรรม พื ้นที่
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บริเวณนี ้เป็ นพื ้นที่อดุ มสมบูรณ์ เป็ นสวนผลไม้ มาแต่โบราณ สวนผัก และถัดเข้ าไปในคลองลึกเป็ น
้ อดีตจนปั จจุบนั
พื ้นที่ทํานา32 เท่ากับบริ เวณนี ้เป็ นเขตเกษตรกรรม เสมือนเป็ นอูข่ ้ าวอูน่ ํ ้ามาตังแต่
ย่านคลองด่าน-จอมทอง ตังอยู
้ ่บริ เวณคลองด่าน คลองบางขุนเทียน บริ เวณนี ้เป็ นที่ตงั ้
ของวัดโบราณต่างๆ จํานวนมาก วัดที่สําคัญ คือ วัดปากนํา้ ภาษี เจริ ญ วัดขุนจันทร์ วัดหมู (วัด
ั้
มชนธนบุรี
อัปสรสวรรค์ ) วัดนางนอง วัดนางชี วัดจอมทอง (วัดราชโอรสาราม) เป็ นที่ตงของชุ
หนาแน่นมาตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนต้ น จวบจนสมัยต้ นกรุงรัตนโกสินทร์
ย่านบางขุนเทียน เรื่ อยลงมาตามแยกคลองสนามชัยเป็ นวัดสิงห์ วัดกําแพง วัดกก วัด
เลา ลงมาถึงแถบคลองหัวกระบือมีวดั กระบือเป็ นวัดปลายสุดของคลองที่ไหลลงสูป่ ากอ่าว บริ เวณ
นี เ้ ป็ นพืน้ ที่ ชุมชนโบราณมาแต่สมัยอยุธยา และย่านบางขุนเที ยนเป็ นย่านไกลสุดของธนบุรีใน
รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ต่อมาในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย แนวเขตขยายไกลไปถึงจนบางบอน เมื่อพระองค์โปรดให้
ครอบครัวข่าที่กบฎให้ อพยพมาอยูท่ ี่ยา่ นบางบอน
้ ทางตอนล่างของคลองดาวคะนองลงมา มีชมุ ชนอยู่อาศัยตาม
ย่านราษฎร์ บรู ณะ ตังแต่
ริ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา และมีคลองแยกออกจากแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ได้ แก่ คลองบางปะแก้ ว คลองบาง
ปะกอก คลองราษฎร์ บรู ณะ คลองแจงร้ อน คลองเหล่านี ้เชื่อมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาเข้ าสูแ่ ผ่นดินด้ านใน
บางคลองเชื่อมต่อกันและสามารถเชื่อมสู่บางขุนเทียน คลองด่านได้ ทําให้ พื ้นที่ว่างระหว่างคลอง
ด่าน คลองบางขุนเทียน และแม่นํ ้าเจ้ าพระเจ้ ายามีโครงข่ายเชื่อมถึงกัน และชุมชนอาศัยตามริ ม
แม่นํ ้าลําคลองดังปรากฎวัดสําคัญในชุมชนย่านต่างๆ คือ ชุมชนราษฎร์ บูรณะ มีวดั ราษฎร์ บรู ณะ
และวัดประเสริฐสุทธาวาสเป็ นศูนย์รวมจิตใจ ในขณะที่ชมุ ชนแจงร้ อนมีวดั แจงร้ อนเป็ นศูนย์กลาง
ย่านสมเด็จเจ้ าพระยา-คลองสาน-สําเหร่ -ตลาดพลู ในช่วงเวลานี ้ บริ เวณพื ้นที่ริมคลอง
บางหลวง โดยเฉพาะทางตอนใต้ ของปากคลองบางกอกใหญ่ หรื อแถบย่านสมเด็จเจ้ าพระยาคลองสาน-สําเหร่ -ตลาดพลูเป็ นพื ้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นขึ ้นมากพื ้นที่อื่นๆ และร่ องรอยหลักฐาน
ต่างๆ ปรากฎเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจนมากกว่าช่วงเวลาใดที่ผ่านมา ตังแต่
้ พื ้นที่ตงแต่
ั ้ คลองบางหลวง
เลียบฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยา เรื่ อยลงมาถึงคลองขนอน (คลองตลาดบ้ านสมเด็จ) ล้ วนเป็ นที่ดินของ
สายสกุลบุนนาค โดย แบ่งเป็ นเขตของสมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิษ บุนนาค) หรื อที่
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ปั จจุบนั ยังปรากฏพื ้นที่นาอยู่สลับกับสวนที่ใกล้ กบั วัดประดู่ (วัดอินทราวาสมีศาลเจ้ าแม่โพสพ ถือเป็ น
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ของชาวบ้ านแถบนันนั
้ บร้ อยปี และมีพิธีเซ่นไหว้ ประจําปี ด้ วย ปั จจุบนั ได้ ย้ายศาลไปยังวัดศิริวฒ
ั นารามที่
สร้ างขึ ้นใหม่ราวปี พ.ศ.2520 ดู ศรันย์ ทองปาน และวิชญดา ทองแดง, “ชุมทางตลิ่งชัน,” เมืองโบราณ 32, 4 (ตุลาคมธันวาคม 2549), 46.
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เรี ยกกันทัว่ ไปว่า “สมเด็จองค์ใหญ่” ซึ่งเมื่อครัง้ รัชกาลที่ 2 ได้ ย้ายบ้ านจากริ มกําแพงพระราชวัง
ด้ านวัดพระเชตุพนไปอยู่ด้านใต้ บ้านกุฎีจีน ซึ่งแต่เดิมบริ เวณนันเป็
้ นสวนกาแฟ ภายในจวนของ
ท่านมีเรื อนรับรองแขกเรื อนรั บรองทูตคนสําคัญ เช่น เฮนรี่ เบอร์ นี่ นายจอห์ น ครอเฟิ ร์ ด (สมัย
รัชกาลที่ 2) และเซอร์ จอห์น เบาว์ริ่ง (สมัยรัชกาลที่ 4) เป็ นต้ น และเขตของสมเด็จเจ้ าพระยามบรม
มหาพิชยั ญาติ (ทัต บุนนาค) หรื อที่เรี ยกกันว่า “สมเด็จองค์น้อย” (เจ้ ากรมพระคลังสินค้ าในรัชกาล
ที่ 3 และเป็ นผู้สําเร็ จราชการพระนครในรัชกาลที่ 4) จวนของท่านอยู่บริ เวณปากคลองบ้ านสมเด็จ
(แต่เดิมเรี ยกคลองสานสมเด็จ ต่อมาเป็ นคลองสมเด็จเจ้ าพระยา ในปั จจุบนั เรี ยกว่าคลองวัดอนง
คาราม อยู่ทางทิศตะวันตกของวัดอนงคาราม)33 ด้ วยบ้ านอาศัยอยู่ในบริ เวณนี ้ เจ้ านายในสกุล
บุนนาคจึงได้ สร้ างวัดใหม่ (วัดประยุรวงศาวาส วัดอนงคาราม) รวมไปถึงบูรณปฎิสงั ขรณ์วดั ร้ าง
เดิม (วัดพิชยญาติการาม) ส่วนย่านการค้ าและที่อยู่ของชุมชนมุสลิม อยู่แถบย่านตึกขาวและตึก
แดงริ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยาใกล้ กบั ตลาดสมเด็จ (เจ้ าพระยาบรมมหาพิชยั ญาติ) คือ บริ เวณถนนท่า
ดินแดงเยื ้องกับท่านํ ้าราชวงศ์ของฝั่ งพระนครในปั จจุบนั เป็ นแหล่งธุรกิจการค้ าและที่อยู่อาศัยของ
ชาวมุสลิม อินเดี ยกลุ่มใหญ่ ที่ รวมตัว กันอยู่ห ลายตระกูล ทัง้ สายจากทางภาคใต้ ของไทย เช่น
ตระกูลสาสนกูล และสายจากอินเดีย เช่น ตระกูลวงศ์อารยะ และตระกูลนานา34 บริ เวณนีม้ ีทงั ้
โกดังข้ าว โรงเก็บสินค้ า และร้ านขายผ้ าแพรพรรณ เพชรพลอย เครื่ องนุ่งห่มและเครื่ องใช้ ที่นําเข้ า
จากอินเดีย ตังอยู
้ ่อย่างหนาแน่น จนหนังสือพิมพ์ในยุคนันระบุ
้ ว่า ย่านตึกขาวและตึกแดงนี ้เป็ น
ย่านการค้ าสําคัญรองจากสําเพ็ง ซึ่งเป็ นย่านขายสินค้ าจากประเทศจีน ยังปรากฏร่ องรอยของ
มัสยิดตึกแดง และตึกแดงอยู่ นอกจากนันบริ
้ เวณระหว่างวัดทองบน (วัดทองธรรมชาติ) กับวัดทอง
ล่าง (วัดทองนพคุณ) ตรงกันข้ ามกับท่านํ ้าทรงสวัสดิ์ของฝั่ งพระนคร เป็ นบริ เวณย่านส่งสินค้ าออก
ต่างประเทศที่สําคัญ เป็ นอาณาบริเวณการค้ าและอยูอ่ าศัยของตระกูลหวัง่ หลี ที่ดนิ บริ เวณนี ้อยู่ติด
กับถนนเชียงใหม่ที่แยกจากถนนสมเด็จเจ้ าพระยาปั จจุบนั 35 ในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 นัน้
สถานที่ผลิตเรื อรบจะอยูท่ างฝั่ งคลองสานเป็ นส่วนใหญ่
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ชมรมสายสกุลบุนนาค, สกุลบุนนาค (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2542), 343.
34
วีณา โรจนราชา, ประวัตชิ ุมชนย่ านวัดอนงคาราม (กรุงเทพฯ: สํานักพิพม์รุ่งสินการพิมพ์, 2539), 80.
35
ผุสดี ทิพทัส และมานพ พงศทัต. บ้ านในกรุ งเทพ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525), 90.
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พระราชวัง วัง วังเจ้ านาย
(2.8) พระราชวังหลัง
วัด
(3.136) วัดสุวรรณ
(3.137) วัดกลางทุง่
(3.138) วัดโพธิ
(3.139) วัดตะล่อม
(3.140) วัดบางแค
(3.141) วัดใหม่ยายแป้น
(3.142) วัดสามจีน
(3.143) วัดเกาะ
(3.144) วัดคฤหบดี
(3.145) วัดเจ๊ สวั ฉิม
(3.146) วัดหมื่นรักษ์
(3.147) วัดกัลยาณมิตร
(3.148) วัดประยุรวงศ์ษาวาส
(3.149) วัดน้ อยนางขํา
(3.150) วัดเวฬุราชิน
(3.151) วัดชัยฉิมพลี
(3.152) วัดฉิมพลี
(3.153) วัดสวนสวรรค์

แผนที่ที่ 34 สรุปหลักฐานสําคัญที่พบในธนบุรี ในช่วงต้ นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325 - 2394)

มัสยิด
(4.7) กุฎีลา่ ง
(4.8) กุฎีปลายนา
(4.9) กุฎีแดง
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พระราชวัง วัง วังเจ้ านาย
(2.8) พระราชวังหลัง
วัด
(3.136) วัดสุวรรณ
(3.137) วัดกลางทุง่
(3.138) วัดโพธิ
(3.139) วัดตะล่อม
(3.140) วัดบางแค
(3.141) วัดใหม่ยายแป้น
(3.142) วัดสามจีน
(3.143) วัดเกาะ
(3.144) วัดคฤหบดี
(3.145) วัดเจ๊ สวั ฉิม
(3.146) วัดหมื่นรักษ์
(3.147) วัดกัลยาณมิตร
(3.148) วัดประยุรวงศ์ษาวาส
(3.149) วัดน้ อยนางขํา
(3.150) วัดเวฬุราชิน
(3.151) วัดชัยฉิมพลี
(3.152) วัดฉิมพลี
(3.153) วัดสวนสวรรค์

แผนที่ที่ 35 เมืองธนบุรี ในระยะที่ 5 สมัยอยุธยาตอนต้ น-ต้ นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.1893 - 2394)

มัสยิด
(4.7) กุฎีลา่ ง
(4.8) กุฎีปลายนา
(4.9) กุฎีแดง
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บทที่ 8
บทสรุ ป
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง กรุ งธนบุรี ในสมัยอยุธยาถึงต้ นรัตนโกสินทร์ ได้ ทําการศึกษา
วิจยั โดยใช้ ข้อมูลทางด้ านเอกสารประวัติศาสตร์ ทงเอกสารไทยและต่
ั้
างประเทศ รวมไปถึงแผนที่
แผนผั ง ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อง การสํ า รวจร่ อ งรอยทางประวั ติ ศ าสตร์ -โบราณคดี ที่ ยั ง เหลื อ
พยานหลักฐานอยู่ และการขุดค้ นทางโบราณคดีจํานวน 4 แห่ง ได้ แก่ ป้อมวิชยั ประสิทธิ์ คลองคู
เมืองเดิมธนบุรี (คลองบ้ านขมิ ้น) กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) มาศึกษาวิจยั
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางประวัตศิ าสตร์ พื ้นที่ที่มีอยูเ่ ดิมของธนบุรี และใช้ หลักฐานทางโบราณคดีทงที
ั้ ่
ได้ จากการสํารวจและการขุดค้ นทางโบราณคดี มาอธิบายลักษณะทางกายภาพของเมืองธนบุรีใน
ในช่วงเวลาต่างๆ รวมไปถึงการพิสจู น์ตรวจสอบประเด็นต่างๆ ในเชิงพื ้นที่
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทังหมดทํ
้
าให้ ทราบว่า หลักฐานทางโบราณคดีจากการสํารวจ
และการขุดค้ นทางโบราณคดีในธนบุรี สามารถช่วยสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ในประเด็นต่างๆ รวมทัง้
เพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ที่ เอกสารประวัติศาสตร์ ขาดหายหรื อไม่ได้ บนั ทึกไว้ ได้ สามารถสรุ ป
ประเด็นการศึกษาวิจยั ตามวัตถุประสงค์ได้ ดงั นี ้
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1. พืน้ ที่ธนบุรีในช่ วงเวลาต่ างๆ
สามารถแบ่งพื ้นที่ธนบุรีได้ ออกเป็ น 5 ช่วงเวลา ได้ แก่
ธนบุรีระยะที่ 1 : ช่ วงก่ อนการขุดคลองลัดบางกอก ในช่ วงก่ อนสมัยพระไชย
ราชา (ก่ อน พ.ศ.2077) ธนบุรีในช่วงเวลานี ้ยังไม่มีลกั ษณะเป็ นเมือง แรกเริ่ มรู ปสัณฐานของ
ธนบุรีมีรูปร่างผันแปรไปตามธรรมชาติ ไม่มีการกําหนดขอบเขตของตัวเมือง ไม่ปรากฎภาวะความ
เป็ นเมื อ ง ยัง ไม่ พ บการรวมกลุ่ม กัน เพื่ อ สร้ างอาณาเขตถาวรล้ อ มรอบ มี ลัก ษณะเป็ นชุม ชน
เกษตรกรรมที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานริ มทางนํ ้า โดยนํ ้าเป็ นปั จจัยสําคัญในการดํารงชีพ ชุมชนต่างๆ จะตังถิ
้ ่น
ฐานกระจายตัวเป็ นกลุ่มๆ ตามเส้ นทางนํ ้าหลักสายต่างๆ (Riverine Settlement) เกิดเป็ นชุมชน
้ ่นฐานตามลํานํ ้าของชุมชนในช่วงเวลานี ้น่าเป็ นการตัง้
ตามแนวเส้ นทางคมนาคมทางนํ ้า การตังถิ
ถิ่นฐานบ้ านเรื อนแบบกลุ่ม (Clustered Settlement) คือมีบ้านเรื อนอาศัยอยู่ร่วมกันหลาย
ครัวเรื อน ร่ วมกับการตังถิ
้ ่นฐานแบบกระจัดกระจาย (Scattered Settlement) คือมีบ้านเรื อน
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กระจายไปแบบโดดเดี่ยว แต่มีวดั และตลาดเป็ นศูนย์กลางของชุมชน ซึง่ ชุมชนเหล่านี ้น่ามีมาตังแต่
้
ก่อนกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี หรื อราวพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นอย่างน้ อย เส้ นทางนํ ้าที่มีร่องรอย
การตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์ ได้ แก่ แม่นํา้ เจ้ าพระยาสายเดิม คลองบางน้ อย คลองบางเชือกหนัง
คลองบางจาก คลองด่าน คลองบางขุนเทียน และคลองบางไส้ ไก่ อันประกอบไปด้ วยกลุ่มชุมชน
ย่านต่างๆ ได้ แก่ กลุ่มชุมชนย่านบางพลู กลุ่มชุมชนย่านบางระมาด-บางเชือกหนัง-บางจาก กลุ่ม
ชุมชนย่านบางกอก กลุ่มชุมชนย่านคลองด่าน-บางไส้ ไก่-บางนางนอง กลุ่มชุมชนย่านบางนํ ้าชน
กลุ่ม ชุม ชนย่านราษฎร์ บูรณะ โดยบริ เวณที่ น่าจะเป็ นศูน ย์ ก ลางคื อบริ เวณปากคลองบางจาก
บริ เวณวัดศาลาสี่หน้ า (วัดคูหาสวรรค์)
ธนบุรีระยะที่ 2 : ในช่ วงขุดคลองลัดบางกอกถึงก่ อนสมัยพระนารายณ์ มหาราช
(หลัง พ.ศ.2077 - 2198) บางกอก คือ บางหนึ่งในธนบุรี ตังอยู
้ ่ระหว่างคลองบางกอกน้ อยบางกอกใหญ่ อันเป็ นพืน้ ที่ใหม่ที่พัฒนาขึน้ มาจากปั จจัยภูมิศาสตร์ ของพืน้ ที่ ด้ วยภูมิลกั ษณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปภายหลังเกิดคลองลัดทําให้ แผ่นดินฝั่ งตะวันออกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมหรื อ
บางกอกเป็ นพื ้นที่สําคัญแทนที่พื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม นอกจากนัน้ บริ เวณ
บางกอกเป็ นจุดภูมิศาสตร์ สําคัญ เนื่องด้ วยมีคลองด่าน เป็ นคลองสําคัญเชื่อมแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
และแม่นํ ้าท่าจีน อันเป็ นเส้ นทางสําคัญที่เชื่อมระหว่างกรุงศรี อยุธยารวมไปถึงเมืองและชุมชนต่างๆ
ที่ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณราบลุ่มแม่นํา้ เจ้ าพระยาภาคกลาง กับเมืองและชุมชนต่างๆ ในภาคตะวันตกเข้ า
ด้ วยกัน ในช่วงเวลานี ้เมืองบางกอกเป็ นเมืองสําคัญที่มีบทบาทหน้ าที่ชดั เจนในการเป็ นเมืองหน้ า
ด่านคอยตรวจตราสินค้ าและเรื อผ่านเข้ าออก รวมทังคอยเรี
้
ยกเก็บภาษี อากร เป็ นเมืองท่า เป็ น
สถานรับรองของพ่อค้ าและแขกชาวต่างประเทศ เป็ นเมืองที่ประกอบไปด้ วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
การพาณิชย์และกิจการงานการตกลงทางการค้ าระหว่างประเทศ และประกอบไปด้ วยผู้คนที่เริ่ ม
เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานหลายชาติศาสนา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ เมืองบางกอกจะกลายเป็ นพื ้นที่ศนู ย์กลาง
ของเมือง แต่พื ้นที่รอบนอกโดยเฉพาะพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม ชุมชนยังคง
ดํารงชีพด้ วยวิถีแห่งเกษตรกรรมดังเดิ
้ ม
สันนิษฐานว่าตัวเมืองธนบุรีในช่วงนี ้มีลกั ษณะสันฐานเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าขนานไป
ตามแม่นํา้ เจ้ าพระยาสายใหม่ มุมด้ านทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อมีลักษณะเป็ นหักเป็ นมุมแหลม
คล้ ายป้อม มีคลองมอญไหลผ่าในเมืองรวมมีคลองวัดท้ ายตลาด (หรื อคลองโมลีโลกย์) คลองบ้ าน
หม้ อแล้ ว อาณาเขตของเมืองทางทิ ศเหนื อ จะอยู่เหนื อคลองมอญเล็กน้ อย ปั จจุบันอยู่ในเขต
ทหารเรื อ ต่อด้ วยถนนหน้ าโรงพยาบาลธนบุรี ทางทิศตะวันออกติดกับแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายใหม่
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ทางด้ า นทิ ศ ใต้ พ บแนวติ ด กับ คลองบางกอกใหญ่ ด้ า นทิ ศ ตะวัน ตกปั จ จุบัน คื อ ถนนอิ ส รภาพ
ทางด้ านหัวมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็ นซอยอิสรภาพ 35 ใกล้ วดั ครุฑ วัดชิโนรสราราม
ธนบุรีระยะที่ 3 : สมัยพระนารายณ์ ถึงเสียกรุ งศรี อยุธยาครั ง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 2310) เมืองธนบุรีในช่วงเวลานี ้เป็ นช่วงที่ประกอบกิจกรรมทางการค้ าพาณิชย์มากกว่าในรัชสมัย
ใดที่ผา่ นมา และเป็ นเมืองที่สําคัญมากด้ วยภูมิศาสตร์ ที่ตงอยู
ั ้ ่ท่ามกลางอ่าวสยามและท่าเรื อต่างๆ
ในอาณาเขตสยาม สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงหาทางเสริ มความมัน่ คงให้ กบั เมืองบางกอก
ในฐานะกุญแจสําคัญในพระราชอาณาจักรโดยมอบหมายให้ วิศวกรชาวฝรั่งเศสออกแบบเมืองป้อง
ปราการโดยให้ เป็ นเมื องที่ ตงั ้ รั บและป้องกันการโจมตีได้ โดยใช้ วิทยาการความรู้ สมัยใหม่ของ
ฝรั่งเศส แนวคิดป้อมที่เมืองบางกอกของฝรั่งเศสที่ออกแบบมาได้ รับอิทธิพลแนวคิดมาจากระบบ
การจัดการผังเมืองในยุคเรอเนสซองแบบอิตาเลี่ยน โดยได้ แรงบันดาลใจจากแนวคิดของปิ เอโต คา
ทานีโอ (Pietro Cataneo) ต่อมาพระเพทราชาทรงผลักดันให้ ฝรั่งเศสออกจากสยาม และเกิด
สงครามที่เมืองบางกอก ป้อมปราการถูกรื อ้ ทิ ้งบางส่วน ในปี พ.ศ.2308 พม่าได้ เลือกโจมตีเมือง
ธนบุรีก่อนที่เข้ ามุ่งสู่กรุ งศรี อยุธยา เนื่องจากเมืองธนบุรีมีความสําคัญยิ่งทางยุทธศาสตร์ หากตี
เมืองธนบุรีได้ แล้ ว ก็จะสามารถยึดพื ้นที่ทางตอนใต้ ของกรุงศรี อยุธยาได้ เท่ากับปิ ดประตูการติดต่อ
ทางทะเลรวมทังการติ
้
ดกับกับหัวเมืองต่างๆ โดยรอบได้ อีกด้ วย
เมืองธนบุรีในฝั่ งธนบุรีของกรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี ้ มีอาณาเขตทางตอนเหนือสุด
คือ แถบชุมชนวัดละมุด (วัดวิมตุ ยาราม) ทางด้ านใต้ สดุ อยูย่ า่ นบางขุนเทียน เรื่ อยไปจนถึงแถบวัด
กก วัดเลา จนสุดที่วดั หัวกระบือ ที่ตงอยู
ั ้ ่ริมคลองหัวกระบือซึง่ เป็ นเส้ นทางที่ไหลออกสู่ทะเลได้ อีก
ทางหนึง่ ทางด้ านทิศตะวันออก มีกลุม่ ชุมชนย่านบางระมาด-บางเชือกหนัง-บางจาก เมื่อเข้ าไปใน
้ ่แล้ ว ย่านคลองด่าน-บางไส้ ไก่ มีคนอาศัยอยู่เป็ น
ลําคลองไม่เกิน 2 กิโลเมตร ไม่พบว่ามีวดั ตังอยู
จํานวนมาก แล้ วค่อยๆ เบาบางลงไปทางทิศตะวันออก คือ ย่านสําเหร่ บริ เวณแถบเขตคลองสาน
เขตธนบุรี เริ่มมีชมุ ชนเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานแล้ วในช่วงเวลานี ้แล้ ว
หลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ จากการขุดค้ นใต้ ดินพบตังแต่
้ ช่วงเวลานีเ้ ป็ นต้ นไป จาก
หลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นทางโบราณคดีบริเวณพื ้นที่สถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) พบว่าที่ระดับ 100120 เซนติเมตรจากผิวดินปั จจุบนั เป็ นชันวั
้ ฒนธรรมของผู้คนที่เคยทํากิจกรรมในพื ้นที่ตอนเหนือ
ของเมืองบางกอก โบราณวัตถุที่เป็ นตัวชี ว้ ัดกิ จกรรมที่ เคยเกิ ดขึน้ ของมนุษย์ ในช่วงเวลานี ้ คือ
เครื่ องถ้ ว ยจี น ในรั ช กาลคัง ซี ซึ่ง เป็ นสิน ค้ า ส่ง ออกใช้ แ ถบจี น ตอนใต้ ตัง้ แต่รั ช กาลสมเด็จ พระ
นารายณ์มหาราชลงมา
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ธนบุรีระยะที่ 4 : ในสมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325) ภายหลังสงครามเสียกรุงศรี
อยุธยาครัง้ ที่ 2 เมืองธนบุรีแทบจะเป็ นเมืองร้ าง สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีสร้ างเมืองใหม่ มีลกั ษณะ
เป็ นเมืองที่มีการกําหนดเขตการใช้ ที่ดินในเมืองเป็ นศูนย์กลาง โดยพื ้นที่อยู่นอกกําแพงเมืองเป็ น
พื ้นที่ที่ถกู ให้ ความสําคัญน้ อย และน้ อยลงเมื่ออยูห่ ่างไกลออกไป แต่ชมุ ชนต่างๆ ยังตังถิ
้ ่นฐานตาม
เส้ นทางนํ า้ สําคัญมาตลอด มีการตัดคลองเล็กๆ ให้ เข้ าถึงตัววัด หรื อบางชุมชนเข้ าด้ วยกันเป็ น
โครงข่าย กําแพงเมืองฝั่ งตะวันตกล้ อมรอบคลองคูเมือง โดยมีป้อมวิไชยเยนทร์ เป็ นป้อมที่ตงอยู
ั้ ่
ั ้ ต่ อนเหนือบริเวณปากคลองบางกอกน้ อย
ปากคลองบางกอกใหญ่ และมีป้อมเมืองธนบุรีตงอยู
ธนบุรีระยะที่ 5 : ในช่ วงต้ นรั ตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325 - 2394) บริ เวณธนบุรีหรื อ
พื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาจากที่เคยเป็ นศูนย์กลางทางการเมืองมาตลอด กลายเป็ น
พื ้นที่นอกเมือง นับตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป พื ้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาจึงมีความบทบาท
ทางการเมืองมาแทนที่พื ้นที่ฝั่งตะวันตก ลักษณะของพื ้นที่ในช่วงนี ้ คือ พื ้นที่ติดริ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
เป็ นพื ้นที่มีการเจริญเติบโตและมีสงิ่ ก่อสร้ างตลอดจนผู้คนหนาแน่นกว่าพื ้นที่ตามริ มคลอง พื ้นที่ฝั่ง
ตะวันตก ตอนเหนือ และใต้ ของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิม คือ พื ้นที่ย่านชนบทหรื อพื ้นที่ชายขอบ
ของธนบุรี การกําหนดพื ้นที่ใช้ ที่ดินไม่ได้ กําหนดแบ่งโดยส่วนราชการอย่างชัดเจน หากกําหนดโดย
ความเจริ ญและความหนาแน่นของชุมชน ย่านต่างๆ ในพื ้นที่ธนบุรี ได้ แก่ ย่านบางพลู-บางจากบางพลัด-บางอ้ อ ย่านบางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่ ย่านบ้ านไทร-บางระมาด-บางพรม-บางเชือก
หนัง -บางจาก ย่ า นคลองด่ า น-จอมทอง ย่ า นบางขุน เที ย น ย่ า นราษฎร์ บู ร ณะ ย่ า นสมเด็ จ
เจ้ าพระยา-คลองสาน-สําเหร่-ตลาดพลู
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สรุ ป ได้ ว่ า พื น้ ที่ ธ นบุ รี ได้ กลายมาเป็ นเมื อ งด้ วยปั จจั ย สํ า คั ญ คื อ ชุ ม ชนอั น มี
ความสัมพันธ์ กบั บ้ านเมืองหรื อถิ่นฐานบริ เวณอื่นที่ทําให้ เกิดการปฏิสมั พันธ์ กนั รายรอบ และด้ วย
ทําเลที่ตงที
ั ้ ่เหมาะสมในการเป็ นจุดศูนย์กลางของการรวบรวมและส่งผ่านสินค้ า รวมไปถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของพื ้นที่ที่ก่อให้ เกิดผลิตผลทางการเกษตร อันเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างยิ่งที่ทําให้ พื ้นที่
ธนบุรีหรื อพื ้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่นํ ้าเจ้ าพระยาเป็ นเสมือนพื ้นที่เกษตรกรรมสําคัญหล่อเลี ้ยงชีวิต
ของผู้คนในพื ้นที่ธนบุรีและพื ้นที่ใกล้ เคียงในช่วงเวลาต่างๆ ถึงแม้ ว่าศูนย์กลางของเมืองธนบุรีจะ
ค่อยๆ ขยายตัวไปทางพื ้นที่ริมแม่นํา้ เจ้ าพระยาสายใหม่ หากพื ้นที่ริมแม่นํา้ เจ้ าพระยาสายเดิม
โดยเฉพาะทางฝั่ งตะวันตกนัน้ ยังเป็ นพื ้นที่ผลิตสินค้ าเกษตรกรรมอันเปรี ยบเสมือนเป็ นอู่ข้าวอู่นํ ้า
หล่อเลี ้ยงชีวิตของผู้คนธนบุรี
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ระยะที่ 1 : ช่วงก่อนการขุดคลองลัดบางกอก
ในช่วงก่อนสมัยพระไชยราชา (ก่อน พ.ศ.2077)

ระยะที่ 2 : หลังขุดคลองลัดบางกอก ถึงก่อน
สมัยพระนารายณ์ (หลัง พ.ศ.2077 - 2198)

ระยะที่ 3 : สมัยพระนารายณ์ถึงเสียกรุงศรี อยุธยา
ครัง้ ที่ 2 (พ.ศ.2199 - 2310)

ภาพที่ 64 สรุปขอบเขตของชุมชนและเมืองธนบุรีในช่วงระยะเวลาต่างๆ ตามหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ โบราณคดี

ระยะที่ 4 : สมัยธนบุรี (พ.ศ.2310 - 2325)

ระยะที่ 5 : ต้ นรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325 2394)
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2. ข้ อจํากัดในการศึกษาวิจัย
ในการศึกษาวิจยั นี ้พบข้ อจํากัดสําคัญบางประการ คือ
ไม่มีการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีธนบุรีหรื อกรุ งเทพมหานครมาก่อน โดยเฉพาะการ
ศึก ษาวิ จัย ที่ เ ชื่ อ มโยงผลการขุด ค้ น ทางโบราณคดี ใ นแต่ล ะแหล่ง นอกจากนัน้ การขุด ค้ น ทาง
โบราณคดียงั มีอยูน่ ้ อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบขนาดของพื ้นที่ธนบุรี และความรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่มี
อยู่ และการขุดค้ นทางโบราณคดีในพื ้นที่ธนบุรียงั จํากัดอยู่บริ เวณริ มแม่นํ ้าเจ้ าพระยา ภายใน
ขอบเขตของกําแพงเมืองคูเมืองธนบุรีซึ่งเป็ นพื ้นที่สําคัญของเมือง ยังไม่เคยมีการขุดค้ นบริ เวณ
พื ้นที่รอบนอกของเมือง
การขุดค้ น ทางโบราณคดีในธนบุรีเป็ นการขุดค้ น เพื่ อเก็ บกู้หลักฐานทางโบราณคดี
ก่อนที่แหล่งโบราณคดีจะถูกทําลาย ยังไม่มีการขุดค้ นครัง้ ใดที่มีการกําหนดพื ้นที่และวัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบพื ้นที่เพื่อการศึกษาวิจยั อย่างลุม่ ลึก ข้ อมูลหลักฐานที่ได้ นนจึ
ั ้ งจํากัดอยู่เฉพาะพื ้นที่ที่
ต้ องการเก็บกู้ ในบางแหล่งโบราณวัตถุที่ได้ ถูกเก็บขึ ้นมาเมื่อมีการขุดดินเพื่อเตรี ยมการก่อสร้ าง
แล้ ว ทําให้ ไม่สามารถระบุตําแหน่งที่พบและไม่สามารถใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ได้
การขุดค้ นทางโบราณคดียงั จํากัดองค์ความรู้อยูท่ ี่สงิ่ ก่อสร้ าง อันได้ แก่ กําแพงเมืองและ
ป้อมปราการ เป็ นสําคัญ ในขณะที่การตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนในบริ เวณต่างๆ เป็ นเรื่ องสําคัญ แต่ยงั
ไม่มีการขุดค้ นทางโบราณคดีใดตอบวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
การขุดค้ นทางโบราณคดีในธนบุรีและกรุ งเทพมหานคร ยากที่จะทําการแบ่งแยกชัน้
วัฒนธรรมได้ อย่างชัดเจน ด้ วยช่วงอายุสมัยที่สนั ้ สภาพของดินที่มีลกั ษณะเป็ นโคลนและมีนํ ้าใต้
ดินไหลซึมตลอดเวลา ตลอดจนโบราณวัถตุที่พบโดยเฉพาะภาชนะดินเผาเป็ นสิ่งที่สืบทอดใช้ ต่อ
กันมาตังแต่
้ สมัยอยุธยาจนถึงต้ นรัตนโกสินทร์ จึงเป็ นการยากหรื อเป็ นไปไม่ได้ เลยที่จะใช้ การชัน้
ดินทางโบราณคดีเป็ นสิง่ ที่แบ่งแยกยุคสมัยต่างๆ ออกจากกัน
การศึกษาอายุสมัยของวัด ยากที่จะกล่าวได้ ว่าวัดที่ทําการสํารวจมีอายุเริ่ มต้ นในสมัย
ใด เพียงเพราะพบร่องรอยบางประการบนดินที่บง่ บอกถึงยุคสมัยนันๆ
้ ทังนี
้ ้ร่องรอยบางประการที่มี
อายุเก่าแก่มากอาจสูญหายไปก่อนการสํารวจและสํารวจไม่พบ ทําให้ การกําหนดอายุนนจึ
ั ้ งเป็ น
เพียงการกําหนดอายุตามร่องรอยหลักฐานที่เก่าแก่ที่สดุ
การสันนิษฐานถึงการทิ ้งร้ างของวัด จากการสํารวจนันไม่
้ สามารถกระทําได้ เนื่องจาก
เมื่อทําการสํารวจและพบร่ องรอยหลักฐานที่เก่าแก่ จึงได้ กําหนดอายุตามร่ องรอยเหล่านันตามที
้
่
กล่าวไปข้ างต้ น หากร่ องรอยหลักฐานต่างๆ เหล่านัน้ ไม่ได้ แสดงถึงกระบวนการทิ ้งร้ างไปชัว่ คราว
แล้ วกลับมาบูรณะและใช้ ประโยชน์ใหม่ในช่วงหลังหากเอกสารประวัตศิ าสตร์ ไม่ได้ กล่าวไว้

449
3. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยโบราณคดีในพืน้ ที่ธนบุรีในอนาคต
หากมีการศึกษาวิจยั ทางโบราณคดีในพื ้นที่ธนบุรีต่อไป ผู้ศึกษาขอเสนอแนะแนวทาง
การศึกษาวิจยั คือ
3.1 การขุดค้ นทางโบราณคดีเพื่อตรวจสอบประเด็นสําคัญ
ควรมี ก ารขุ ด ค้ นทางโบราณคดี เ พื่ อ ตรวจสอบประเด็ น สํ า คั ญ และกํ า หนด
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ที่ชดั เจน ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดีในพื ้นที่ธนบุรีที่
ควรทําการวิจยั ต่อเนื่อง ได้ แก่
3.1.1 การศึกษาชุมชนโบราณในย่ านต่ างๆ ที่อยู่นอกตัวเมื อง เพื่อตอบ
คํ า ถามเรื่ อ งชุม ชนเดิ ม ที่ เ คยอาศัย อยู่บ ริ เ วณนี ม้ มาตัง้ แต่ก่ อ นมี ค ลองลัด จึง ควรมี ก ารขุด ค้ น
ตรวจสอบบริเวณบางสําคัญต่างๆ เพิ่มเติม ได้ แก่
ย่านบางเชือกหนัง บางน้ อย บางจาก ในบริเวณที่สําคัญ ดังนี ้
บริ เวณวัดสะพานและบริ เวณโดยรอบ โดยเฉพาะโดยรอบพระวิหารเดิมและพื ้นที่
ริ มแม่นํ ้ามีพื ้นว่างโล่ง เหมาะสําหรับขุดตรวจสอบทางโบราณคดี รวมไปถึงยังพบร่ องรอยของแนว
อิฐจมอยูใ่ ต้ ดนิ ล้ อมพระวิหารเดิม

ภาพที่ 65 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณวัดสะพาน สีเหลือง คือ พื ้นที่ควรทําการขุดตรวจสอบ
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 66 (ก) พื ้นที่โล่งใกล้ คลองเหมาะสําหรับขุดตรวจสอบ
(ข) ร่องรอยของแนวอิฐใต้ ดนิ และใต้ พื ้น

บริ เวณวัดกําแพง บางเชือกหนัง โดยเฉพาะบริ เวณพื ้นที่ใกล้ กบั คลอง พื ้นที่ใกล้
สะพานข้ ามคลองบางเชือกหนัง และพื ้นที่ที่เคยขุดพบพระพุทธรู ป ชิ ้นส่วนพระพุทธรู ป และซาก
เจดีย์เก่าจํานวนมาก

ภาพที่ 67 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณวัดกําแพง สีเหลือง คือ พื ้นที่ควรทําการขุดตรวจสอบ
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บริ เวณวัดแก้ ว และพืน้ ที่โดยรอบ วัดแก้ วน่าจะเคยตังอยู
้ ่ริมแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสาย
เดิม (คลองชักพระ) ปั จจุบนั ไม่มีพื ้นที่ติดแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมแล้ ว เนื่องจากมีตะกอนทับถม
จนเกิดแผ่นดินใหม่ พื ้นที่โดยรอบวัด มีพื ้นที่วา่ งโล่งอยู่ โดยเฉพาะพื ้นที่ลานจอดรถ

ภาพที่ 68 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณวัดแก้ ว บริเวณสีเหลือง คือ พื ้นที่ควรทําการขุดตรวจสอบ
3.1.2 การศึกษาศูนย์ กลางของชุมชนธนบุรีก่อนขุดคลองลัดบางกอก เพื่อ
ศึกษาและพิสูจน์ เรื่ องข้ อสันนิษฐานเรื่ องศูนย์ กลางของตัวเมืองธนบุรีก่อนขุดคลองลัดบางกอก
หลังจากนันเมื
้ ่อมีการขุดคลองลัดแล้ ว จึงได้ ย้ายศูนย์กลางของเมืองมายังฝั่ งตะวันออกของแม่นํ ้า
เจ้ าพระยา จึงควรมีการขุดค้ นตรวจสอบบริเวณบางสําคัญต่างๆ เพิ่มเติม ได้ แก่
บริ เวณวัดคูหาสวรรค์ วัดกําแพง (บางจาก) ด้ วยบริ เวณนัน้ มีวดั เป็ นจํานวนมาก
และมีร่องรอยที่บง่ บอกว่าน่าจะมีชมุ ชนตังถิ
้ ่นฐานอยูห่ นาแน่น

ภาพที่ 69 ภาพถ่ายทางอากาศบริ เวณวัดคูหาสวรรค์ และวัดกําแพง บางจาก
สีเหลือง คือ พื ้นที่ควรทําการขุดตรวจสอบ
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3.1.3 ตัวเมืองบางกอก
ควรมีการขุดค้ นและสํารวจเพิ่มเติม หรื อการใช้
เครื่ อ งมื อ ทางฟิ สิ ก ส์ เ ข้ า มาช่ ว ยสํ า รวจเพื่ อ หาขอบเขตของตัว เมื อ งบางกอกในอดีต ตามที่ ไ ด้
วิเคราะห์แผนผังเอาไว้ โดยเฉพาะบริ เวณถนนอิสรภาพตอนใต้ และซอยใกล้ วดั ชิโรสสาราม

ภาพที่ 70 ภาพสันนิษฐานตัวเมืองบางกอก ควรมีการสํารวจตามขอบของเมืองตามแนวที่ปรากฎ
3.2 การสํารวจทางโบราณคดี
ควรมีการสํารวจทางโบราณคดีอย่างเข้ มข้ น โดยร่วมมือกับสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้ แก่ นัก
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เพื่อศึกษารู ปแบบและอายุของศิลปวัตถุ และศึกษาสภาพแวดล้ อมในอดีต
ร่ ว มกับนักธรณี วิ ท ยาและนักปฐพี วิทยา ศึกษาทางด้ า นประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ท้ อ งถิ่ น
ร่ วมกับนักประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น นักมานุษยวิทยา และที่ขาดไม่ได้ คือ ควรมี
ศึกษาร่วมกันกับชุมชนท้ องถิ่น เพื่อให้ เข้ าใจท้ องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะการสืบค้ นประวัติศาสตร์ บอก
เล่า ประวัตศิ าสตร์ ชมุ ชน
จากการสํารวจทางโบราณคดีพบร่องรอยหลักฐานสําคัญต่างๆ เป็ นจํานวนมาก ซึง่ การ
้ ่
วิจยั ในครัง้ นี ้จํากัดอยู่แค่พื ้นที่ธนบุรี หากร่ องรอยหลักฐานต่างๆ โดยเฉพาะวัดโบราณล้ วนตังอยู
ตามริ มแม่นํ ้าลําคลองสายสําคัญ ประเด็นสําคัญต่อไปนี ้ควรมีการวิจยั สืบเนื่องโดยใช้ วิธีการสํารวจ
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3.2.1 การสํารวจในพืน้ ที่ใกล้ เคียงทางตอนเหนือและใต้ เรื่ อยไปตามแม่ นํา้
เจ้ าพระยา และแม่ นํา้ ท่ าจีน แถบนนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา รวมไปถึงแถบฝั่ งตะวันตก ตามเมือง
สําคัญของแม่นํ ้าท่าจีน ข้ อมูลดังกล่าวจะทําให้ เรื่ องราวของชุมชนที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานริ มนํ ้า บริ เวณที่ราบ
ลุม่ แม่นํ ้าเจ้ าพระยาภาคกลาง มีความกระจ่างและชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
3.2.2 การสํารวจวัดโบราณก่ อนการขุ ดคลองลั ด ร่ วมกั บการศึกษาทาง
ธรณี และปฐพีวิทยา จะทํ าให้ ทราบแนวแม่นํา้ เจ้ าพระยาสายเดิม ไม่เพียงแต่เฉพาะในพื น้ ที่
กรุ งเทพมหานคร บริ เวณคลองบางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่ แถวนัน้ แต่บริ เวณคลองลัดอื่นๆ ที่
นนทบุรีควรมีการศึกษาด้ วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้วิจยั สังเกตว่าวัดโบราณในสมัยก่อนขุดคลอง
ลัดบางกอกนันจะมี
้
ระยะร่ นห่างออกจากคลองบางกอกน้ อย-บางกอกใหญ่ หรื อแม่นํ ้าเจ้ าพระยา
สายเดิม บ้ างจมหายไปในคลองแล้ ว หากมีศึกษาวิจัยโดยสํารวจแผนผังของวัด ภาพถ่ายทาง
อากาศ แผนที่โบราณ รวมไปถึงการศึกษาระยะร่นของวัดโดยดูจากอาคารหลักของวัด (พระอุโบสถ
พระวิหาร) น่าจะทําให้ สามารถทราบถึงแนวแม่นํ ้าเจ้ าพระยาสายเดิมได้
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ท้ ายที่สดุ นี ้ การศึกษาทางประวัติศาสตร์ ได้ แสดงเรื่ องราวต่างๆ ที่เคยเกิดขึ ้นในอดีตใน
พื ้นที่ธนบุรี และการศึกษาทางโบราณคดีสามารถตรวจสอบและเพิ่มพูนเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์
ในประเด็นต่างๆ ให้ กระจ่างชัดขึ ้นได้ และหากมีการศึกษาทางโบราณคดีในพื ้นที่ธนบุรีอย่างเป็ น
ระบบ รวมทังมี
้ การขุดค้ นทางโบราณคดีอย่างต่อเนื่อง จะทําให้ ภาพในอดีตของพื ้นที่ธนบุรีชดั เจน
มากยิ่ง ขึน้ การศึก ษาหลัก ฐานทางโบราณคดี ในยุค สมัย นี จ้ ึง เสมื อ นเป็ นการศึก ษาพยานเชิ ง
ประจักษ์ อันเป็ นสิ่งสําคัญยิ่งต่อพิสูจน์ ตรวจสอบ และสอบทานเอกสารประวัติศาสตร์ รวมทัง้
เพิ่มพูนความรู้ ในประเด็นต่างๆ ที่เอกสารไม่ได้ บนั ทึกไว้ นักโบราณคดีที่จะมุ่งศึกษาหลักฐานทาง
โบราณคดีในช่วงเวลานี ้ จึงควรต้ องมีความเข้ าใจในศาสตร์ หลายสาขา และบูรณาการความรู้ ทาง
โบราณคดีร่วมกับศาสตร์ ต่างๆ เพื่อสร้ างภาพเรื่ องราวของคนธนบุรีในอดีต อันเป็ นจุดมุ่งหมาย
หลักของงานโบราณคดี
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ที่ทาํ งาน

ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
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