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โครงการเรียนรูประวัติศาสตร 
และศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา 

หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบันเทคโนโลยีไดกาวเขามาสูชีวิตประจําวันและสังคมอยางรวดเร็ว  จากการเปลี่ยนแปลงในสังคม

จะเห็นไดวาองคประกอบสังคมบางองคประกอบไมไดรับการเปลี่ยนแปลงไปดวยมากนัก  หรือถาจะเปล่ียนแปลง
ไปก็อาจจะทําไดชามาก  หรืออาจถูกทอดทิ้งละเลยไมไดรับความสนใจเลย  แตอยางไรก็ตามแมสังคมจะ
เปล่ียนแปลงไปในทางกาวหนาทันสมัยเทาใดก็ตาม  ทั้งที่เปนรากฐานของสังคมก็ยังคงดํารงอยู  ซึ่งส่ิงตาง ๆ 
เหลานั้นไดแก ประวัติศาสตรของสังคม  ศิลปวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ  สังคมคงจะไมสามารถทําลายรากฐานนั้น
ใหหมดไปได  มีแตเพียงวาจะทําอยางไรใหส่ิงที่เปนรากฐานยังไดรับการจารึกและรักษาใหดํารงคงอยูใหคนใน
สังคมไดรับความเขาใจเปนอยางดี 

สํานักคอมพิวเตอร มีภารกิจอีกดานหน่ึงคือ การอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยภูมิปญญาทองถ่ินอันเปนมรดกไทย รวมท้ังการสรางสรรคและสงเสริมภูมิปญญา
ไทยใหเปนรากฐานของการพัฒนาองคความรูที่สามารถพัฒนาสูสากลได  จากภารกิจดังกลาวสํานักคอมพิวเตอร
ไดตระหนักถึงความสําคัญในการการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม ใหยั่งยืน  ซึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนที่ตั้งของสถานที่ทางประวัติศาสตร โบราณสถาน และวัดวาอารามตางๆ มากมาย 
แตละแหงก็มีประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ดังนั้น องคความรูจากประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรม นั้น  จึงจําเปนตองมีการรับฟงในทางวิชาการจากวิทยากร ท่ีมีประสบการณเชี่ยวชาญในการ
บรรยายในสถานที่ดังกลาว  ตลอดจนการไปทัศนศึกษาจากสถานที่จริง  และนําองคความรูที่ไดรับมาประยุกตใช
ในภารกิจสืบตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา 
2. เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรใหเกิดองคความรูในประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา 
3. เพ่ือใหบุคลากรไดใชเวลาสวนหนึ่ง  ในการดําเนินชีวิตเขาใจและเขาถึงรากฐานที่สําคัญอันหนึ่งของสังคม 

ประเภทกิจกรรม 

1. การบรรยายทางวิชาการ โดยวิทยากรจากสํานักพระราชวัง 
2. การทัศนะศึกษา  เพ่ือสรางประสบการณจริงของวัดตาง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หนวยงานเจาของโครงการ 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูเขารวมโครงการ 

ผูบริหาร ผูชํานาญการ ที่ปรึกษา อาจารย และบุคลากร สํานักคอมพิวเตอร ทั้งหมดจํานวน 44 คน 
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สถานที่จัดโครงการ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก พระราชวังบางปะอิน และวัดรอบเกาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
โครงการนี้เปนโครงการ ครั้งที่ 1 ดําเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550  

คณะกรรมการดาํเนินการโครงการ 

1. ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช  เทียนรุงโรจน ที่ปรึกษา 
2. อาจารยสาโรช  เมาลานนท ที่ปรึกษา 
3. ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน ที่ปรึกษา 
4. อาจารยอรรณพ  โพธิสุข ที่ปรึกษา 
5. นายธนศักดิ์  เพ็ชรวารี ประธานกรรมการ 
6. นางสาวสุรนาฏ  อัศดรวงศไพศาล กรรมการ 
7. นายณัฐ  นาคเทวัญ กรรมการ 
8. นางสาวมณฑลี  ล้ิมกิจเจริญภรณ กรรมการ 
9. นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค กรรมการ 
10. นายดนัย  มณฑาทิพยกุล กรรมการ 
11. นางสาวสมถวิล  บางคําหลวง กรรมการและเลขานุการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดมีการดําเนินการจัดทํากิจกรรมทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. บุคลากรสํานักคอมพิวเตอร  ไดมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรมของวัดมากขึ้น 
3. บุคลากรไดใชเวลาสวนหนึ่งเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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กําหนดการ 

 8.00 น. ออกเดินทางจาก มศว โดยรถยนตโดยสารของมหาวิทยาลัย สูจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือไปศึกษาประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมจากสถานที่จริง 

 9.30 –  10.00 น. เดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําบุญถวายสังฆทาน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ 
เพ่ือเปนศิริมงคล 

 10.00  - 12.00 น. เย่ียมชมพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พรอมรับฟงคําบรรยายโดย 
วิทยากรจากสํานักพระราชวัง 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. ออกเดินทางจากพระราชวังบางปะอิน ไปไหวพระวัดพนัญเชิงวรวิหาร เพ่ือสักการะ 
พระพุทธไตรรัตนนายกซึ่งเปนวัดมหามงคล ดานการคาพาณิชยรุงเรือง และ
ความสําเร็จในการงาน 

14.00 – 15.00 น. เดินทางไหวพระวัดใหญชัยมงคล ซึ่งเปนวัดที่มีมงคลทางเมตตามหานิยม 

15.00 – 16.00น. เดินทางไหวพระมงคลบพิตร พระคูบานคูเมือง อยุธยา เพ่ือความเปน ศิริมงคลทุกดาน 
ณ วัดมงคลบพิตร 

16.00 -18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.00 น. เดินทางกลับถึง มศว โดยสวัสดิภาพ 

 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
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ผลการดําเนินงาน 

โครงการนี้เปนการจัดโครงการเรียนรูประวัติศาสตรและ ศิลปวัฒนธรรม ทางคณะจัดงานไดเลือกสถานที่คือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพราะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีประวัติความเปนมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงกรุง
รัตนโกสินทร ซึ่งมีประวัติ์ความเปนมาทางประวิติศาสตรที่ยาวนาน ควรคาแกการเรียนรูเปฯอยางยิ่ง 

รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

 
1. ผูชวยศาสตราจารยศิรินุช  เทียนรุงโรจน 2. ผูชวยศาสตราจารยสุณี  รักษาเกียรติศักดิ์ 
3. ดร.ขนิษฐา  รุจิโรจน 4. อาจารยสาโรช  เมาลานนท 
5. อาจารยอรรณพ  โพธิสุข 6. อาจารยทะนุพงศ  ศรีกาฬสินธุ 
7. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง 8. นายดิเรก  อึ้งตระกูล 
9. นายมหัทธวัฒน  รักษาเกียรติศักดิ์ 10. นางศิริศศิเกษม  สุโพธิ์ภาค 
11. นางกรัณฑรัตน  ศรีกาหลง 12. นายธนรรณพ  อินตาสาย 
13. นายไพโรจน  ผาสุวรรณ 14. นายสันติ  สุขยานันท 
15. นายนคร  บริพนธมงคล 16. นางสาวจันทนา  หมื่นพันธ 
17. นายมานิตย  ขวัญยืน 18. นางสุธาทิพย  ผนวกสุข 
19. นายประกิจ  ลีลาเชี่ยวชาญกุล 20. นายเฉลิมพล  คํานิกรณ 
21. นายชัยวัฒน  ชางกลึง 22. นายพงศภูมิพันธ  เต๋ียอนุกูล 
23. นางสาวพรทิพย  พงษสวัสดิ์ 24. นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล 
25. นางสาวภภัทรสรณ  วงศจิรปภัทร 26. นางสาววันทนา  ผองภักต 
27. นางสาวมณฑลี  ล้ิมกิจเจริญภรณ 28. นางสาวสุจิตา  จิวังกูร 
29. นางสมถวิล  บางคําหลวง 30. นางสาวสาวิตรี  ตรีนาค 
31. นางสาวสุรนาฏ  อัศดรวงศไพศาล 32. นายเชียงชล  เหลืองออน 
33. นายถาวร  หงษทอง 34. นายกิตติภูมิ  มิ่งแมน 
35. นายณัฐ  นาคเทวัญ 36. นายนิรันดร  ศรีตะปญญะ 
37. นายธนศักดิ์  เพ็ชรวารี 38. นางสาวอรุณรัตน  ทองคํา 
39. นางสาวจิตติมา  ชางไม 40. นางวรรณี  สมบุญประเสริฐ 
41. นายดนัย  มณฑาทิพยกุล 42. นายปวรุตม พงศพฤฒานนท 
43. นายประชา  สีใจ 44. นายสําราญ  มีสมเสริฐ 

 

 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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กิจกรรม 

ออกเดินทางจาก มศว(ประสานมิตร) ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือไปพระราชวังบางปะอิน ทําบุญสังฆทานที่
วัดนิเวศธรรมประวัติที่อยูตรงขามพระราชวังบางปะอิน หลังจากนั้นเที่ยวชมพระราชวังบางปะอิน โดยมีวิทยากรจาก
พระราชวังบางปะอินใหความรู หลังรับประทานอาหารเที่ยงที่พระราชวังบางปะอินเรียบรอย  ออกไหวพระที่ตัวเมือง
อยุธยา ไดแก วัดพนัญเชิง  วัดใหญชัยมงคล และ วัดมงคลบพิตร จนถึงเวลา 16.00 น ออกเดินทางเพื่อไปรับประทาน
อาหารที่รานริมน้ํา ที่ตลาดกลางการเกษตร  จนถึงเวลา 18.00 น. ออกเดินทางกลับ มศว(ประสานมิตร) 

คาใชจายดําเนินงาน 

1. คาอาหารกลางวัน   50 ชุด   2,000 บาท 
2. คาอาหารเย็น    50 คน              8,290 บาท 
3. คาน้ํามันเชื้อเพลิง   2 คัน   3,500 บาท 
4. คาตอบแทนวิทยากร   2 คน   1,000 บาท 
5. คาของที่ระลึกวิทยากร   4 ชิ้น     300 บาท 
6. คาตอบแทนพนักงานขับรถยนต  2 คน     800 บาท 
7. คาผานทางพิเศษ   2 คัน     330 บาท 
8. คาน้ําดื่ม    4 แพ็ค     300 บาท 
9. คาอาหารวาง    50 ชุด     700 บาท 
10. อุปกรณเลนเกมส    1 ชุด     300 บาท 
11. คาเครื่องสังฆทาน   3 ชุด     750 บาท 
 รวม                18,270     บาท 
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ผลการประเมินโครงการ 

 
ดีมาก ดี พอใช 

ควร
ปรับปรุง 

คาเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

กิจกรรม       

1. กิจกรรมมีความสนุกสนาน รื่นเริง 19.2  
(5) 

73.1 
(19) 

7.7 (2) - 3.12 ดี 

2. จํานวนชั่วโมงในการรวมกิจกรรมอบรมมี
ความเหมาะสม 

11.5(3) 73.1(19) 15.4(4) - 2.96 พอใช 

3. ระหวางกิจกรรม มีการสอดแทรกเนื้อหา
สาระความรู    

19.2 (5) 57.7(15) 23.1(6) - 2.96 พอใช 

4. ภาพวีดีทัศนที่นําเสนอกิจกรรมในรอบปที่
ผานมาของ สนค. 

34.6(9) 53.8(14) 11.5 
(3) 

- 3.23 ดี 

พิธีกร       

5. พีธีกรดําเนินกิจกรรมไดตามกําหนดการ 23.1 (6) 33.8(14) 23.1(6) - 3.00 ดี 

6. พีธีกรเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมใน
กิจกรรม 

11.5(3) 76.9(20) 7.7(2) 3.8(1) 3.96 ดี 

สถานที่       

7. สภาพและบรรยากาศโดยรวมของหองมีความ
เหมาะสม 

23.1(6) 65.4(17) 11.5(3) - 3.12 ดี 

8. อุปกรณประดับหองใหเขาบรรยากาศงานป
ใหมมีความเหมาะสม 

34.6(9) 61.5(16) 3.8(1) - 3.31 ดี 

ท่ัวไป       

9.   การประชาสัมพันธโครงการเปนไปอยางทั่วถึง
และทันเวลา 

30.8(18) 69.2(8)  - 3.31 ดี 

10.  ชนิดของอาหารที่แตละ ฝายจัดเตรียมมา 42.3(11) 53.8(14) 3.8(1) - 3.38 ดี 

11.   บรรยากาศโดยรวมในการจัดงาน 42.3(11) 50.0(13) 7.1(2) - 3.35 ดี 

 

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
1. มีการลาชาในการตอบรับการเขารวมกิจกรรมทําใหการติดตอราชการเพื่อขอเขาชมทําไดชา 
2. ขาดการทําการประเมินโครงการทําใหไมทราบความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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ภาพผนวก 1 : หนังสืออนุมัติโครงการ 
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ภาคผนวก 2 : แผนการดําเนินงานและภาระหนาท่ี 

แผนการดําเนินงาน 

วัน / เดือน / ป กิจกรรม ระยะเวลา 
15 พย. 2550 ติดตอคุณวัยชัยที่พระราชวังบางปะอินเพ่ือสอบถามการเขาเยี่ยมชม 1 วัน 
3 ธค. 2550 ทําหนังสือขอความอนุเคราะหเขาชมพระราชวังบางปะอิน สง FAX ไปที่สํานัก

ราชวัง พรอมติดตอคุณวันชัยเพ่ือขอเย่ียมชมและขอวิทยากรนําชม 

1 วัน 

15 ธค 2550 ติดตอรานริมน้ําเพ่ือสอบถามการจองสถานที่ และทําการจองสถานที่ในการ
รับประทานอาหารมื้อเย็นในวันที่ 27 ธันวาคม 2550  

1 วัน 

20 ธค. 2550 ติดตอคุณวันชัยเพ่ือยืนยันการเขาเยี่ยมชมพระราชวังบางปะอิน 1 วัน 
21 ธค. 2550 ติดตอคุณเล็กเพื่อส่ังอาหารกลางวันเพ่ือรับประทานในวันที่ 27 ธันวาคม 

2550 ระหวางการเขาเยี่ยมชมพระราชวังบางปะอิน  
1 วัน 

จัดซื้อเครื่องสังฆทานในการทําสังฆทานที่วัดนิเวศธรรมประวัติ จํานวน 3 ชุด 
จัดทําแผนพับใหความรูในสถานที่ที่เดินทางเขาเยี่ยมชม 
คณะกรรมการจัดเตรียมการเดินทางและเตรียมเกมส เพ่ือเลนในระหวางการ
เดินทาง 

26 ธค. 2550 

ติดตอรานริมน้ําเพ่ือส่ังอาหารและ ยืนยันการจองสถานที่เพ่ือรับประทาน
อาหารมื้อเย็นในวันที่ 27 ธันวาคม 2550 

1 วัน 
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ภาระหนาที่ 

ลําดับ งาน หนาท่ี ผูดูแล วันสงงาน 

ติดตอประสานงานกับคุณวันชัยเพ่ือขอความ
อนุเคราะหในการเขาเยี่ยมชม 

สุรนาฏ 15 พย. 2550 

สงหนังสือขอความอนุเคราะหเขาชมพระราชวัง
บางปะอิน 

สุรนาฏ 3 ธค. 2550 

1 ติดตอประสานงานกับทาง
พระราชวังบางปะอินเพ่ือขอความ
อนุเคราะหในการเขาเยี่ยมชม 

ติดตอประสานงานกับคุณวันเพ่ือยืนยันการ
เขาเยี่ยมชมพระราชวังบางปะอิน 

สุรนาฏ 20 ธค. 2550 

2 ส่ังอาหารมื้อกลางวัน ติดตอคุณเล็กเพ่ือส่ังอาหารกลางวันจํานวน 
50 ชุด 

สุรนาฏ 21 ธค. 2550 

ติดตอสอบถามการจองสถานที่ที่รานริมน้ํา ธนศักดิ์ 15 ธค. 2550 3 ติดตอรานริมน้ําในการรับประทาน
อาหารมื้อเย็น ส่ังจองอาหารและยืนยันการจองสถานที่ที่

รานริมน้ํา 
ธนศักดิ์ 26 ธค. 2550 

4 จัดเตรียมเครื่องสังฆทาน จัดซื้อเครื่องสังฆทาน ธนศักดิ์ 25 ธค.2550 
5 จัดเตรียมการเดินทางและเกมส จัดเตรียมแผนพับใหความรูในสถานที่ที่จะ

ไปเยี่ยมชม 
มลฑลี 26 ธค. 2550 

จัดเตรียมการเดินทางในวันที่ 27 ธค. 2550 ดนัย, 
สาวิตรี
,นัฐ 

  

จัดเตรียมเกมสเพ่ือใชในการเลนในระหวาง
เดินทาง 

สมถวิล, 
มณฑลี 
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ภาคผนวก 3 : สาระนารูเกี่ยวกับประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา 

“ราชธานีเกา   อูขาวอูนํ้า   เลิศล้ํากานททวี    คนดีศรีอยุธยา” 

 

417 ปแหงการเปนราชธานีเกาแกของสยามประเทศ ประกอบดวย     5      ราชวงศ  คือ   ราชวงศอูทอง 

ราชวงศสุพรรณภูมิ ราชวงศสุโขทัย ราชวงศปราสาททอง   และราชวงศบานพลูหลวง  มีกษัตริยปกครองทั้งส้ิน     33   
พระองค โดยมีปฐมกษัตริย คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) พระนครศรีอยุธยาจึงนับเปนราชธานีที่มีอายุ
ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตรของชาติไทย  ตลอดระยะเวลา 417 ป ที่กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีแหงราชอาณาจักรไทย 
มิไดเปนเพียงชวงแหงความเจริญสูงสุดของชนชาติไทยเทานั้น แตยังเปนการสรางสรรคอารยธรรมของหมูมวล
มนุษยชาติซึ่งเปนที่ประจักษแกนานาอารยประเทศอีกดวย แมวากรุงศรีอยุธยาจะถูกทําลายเสียหายจากสงครามกับ
ประเทศเพ่ือนบานหรือจากการบุกรุกขุดคนของพวกเรากันเอง แตส่ิงท่ีปรากฏใหเห็นในปจจบัุนนี้ยังมีรองรอยหลักฐาน
ซึ่งแสดงอัจฉริยภาพ  และความสามารถอันยิ่งใหญของบรรพบุรุษแหงราชอาณาจักรผูอุทิศตนสรางสรรคความ
เจริญรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรม และความมั่งคั่งไวใหแกผืนแผนดินไทย หรือแมแตชาวโลกทั้งมวล   จึงเปนที่นายินดีวา
องคการยูเนสโก โดยคณะกรรมการมรดกโลกไดมีมติรับนครประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุม
อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา และเปนพ้ืนที่ที่ไดรับการจัดตั้งเปนอุทยานประวัติศาสตรมาตั้งแตป พ.ศ. 2519 
ไวในบัญชีมรดกโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ณ กรุงคารเทจ ประเทศตูนีเซีย พรอมกับอุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัย – อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย - อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชรโดยจะมีผลใหไดรับความคุมครองตาม
อนุสัญญาที่ประเทศตางๆไดทํารวมกัน จึงสมควรที่อนุชนรุนหลังจะไดไปศึกษาเยี่ยมชมเมืองหลวงเกาของเราแหงนี้ 

สถานที่ทองเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวนใหญเปนโบราณสถาน ไดแก วัด และพระราชวังตาง ๆ  
พระราชวังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอยู 3 แหง คือ พระราชวังหลวง  วังจันทรเกษมหรือวังหนา        และวังหลัง 
นอกจากนี้ยังมีวังและตําหนักนอกอําเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งเปนที่สําหรับเสด็จประพาส ไดแก พระราชวังบางปะอิน 
ในเขตอําเภอบางปะอิน และตําหนักนครหลวง ในเขตอําเภอนครหลวง 

ภูมิประเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนที่ราบลุม มีแมน้ําสายใหญไหลผาน 3 สาย คือ แมน้ําเจาพระยา 
ไหลผานทางดานทิศตะวันตกและทิศใต แมน้ําปาสักไหลผานทางทิศตะวันออก และแมน้ําลพบุรี (ปจจุบันเปนคลอง
เมือง) ไหลผานทางดานทิศเหนือแมน้ําสามสายนี้  ไหลมาบรรจบกันโอบลอมรอบพื้นที่ของตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา   
ตัวเมืองจึงมีลักษณะเปนเกาะ  เราจะเห็นบานเรือนปลูกเรียงรายหนาแนนตามสองขางฝงแมน้ําแสดงถึงวิถีชีวิตของผูคน
ที่ผูกพันอยูกับสายน้ํามายาวนาน 
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พระราชวังบางปะอิน 

พระราชวังบางปะอิน ตั้งอยูที่ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พระราชวังบางปะอิน มีประวตัิความเปนมาตามพระราชพงศาวดารครั้งกรุงศรีอยุธยาวา " พระเจาปราสาททอง

หรือพระศรีสรรเพ็ชญที่ 5 ( พ.ศ. 2172-2199 ) ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระราชวังแหงนี้ขึ้นบนเกาะบานเลน
ในลําแมน้ําเจาพระยา"  

 
ตามพระราชพงศาวดารกลาววา พระเจาปราสาททองเปนพระราชโอรสของสมเด็จพระเอกาทศรถประสูติแต 

หญิงชาวบาน ซึ่งพระองคทรงพบเมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินโดยเรือพระที่นั่งแลวเกิดลมลงตรงเกาะบางปะอิน        
เมื่อพระเจาปราสาททองขึ้นครองราชยในป พ.ศ. 2173 แลวตอมาในป พ.ศ. 2175 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสราง
วัดขึ้นวัดหนึ่งบนเกาะบางปะอินตรงบริเวณเคหสถานเดิมของพระมารดา พระราชทานชื่อวา " วัดชุมพลนิกายาราม " 
และใหขุดสระน้ําสรางพระราชนิเวศนสถานขึ้นกลางเกาะเปนที่สําหรับเสด็จประพาส แลวสรางพระที่นั่งองคหนึ่งขึ้น    
ริมสระน้ํานั้น พระราชทานนามวา " พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน " พระราชวังแหงนี้คงเปนที่ประพาสสําราญพระราช
หฤทัยของพระเจาแผนดินในสมัยกรุงศรีอยุธยาตลอดมา และคงรกรางทรุดโทรมไปแตครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ  

พ.ศ.2310เปนตนมา  
         พระราชวังบางปะอิน ไดรับการบูรณะฟนฟูขึ้นอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระที่นั่งองคหนึ่งสําหรับเปนที่ประทับ มีเรือนแถวสําหรับ
ฝายในและมีพลับพลาริมน้ํา เปนตน ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 พระองค
โปรดที่จะเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินอยูเสมอ ดวยทรงปรารภวาเปนเกาะอยูกลางน้ํา เงียบสงบ รมรื่น และเคย
เปนที่ประทับประพาสของสมเด็จพระบรมชนกนาถมากอน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระที่นั่งและ
ส่ิงกอสรางตางๆ ขึ้น ดังที่ปรากฎใหเห็นอยูในปจจุบัน ซึ่งยังคงใชเปนที่ประทับตอนรับพระราชอาคันตุกะ และ
พระราชทานเลี้ยงรับรองในโอกาสตางๆ เปนครั้งคราว  
 
: : : ส ถ า น ท่ี น า ส น ใ จ ใ น พ ร ะ ร า ช วั ง บ า ง ป ะ อิ น : : :

เขตพระราชฐานชั้นนอก ประกอบดวย พระที่นั่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชสําหรับการออก 
มหาสมาคมและพระราชพิธีตางๆ  
               ส่ิงสําคัญในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระราชวังบางปะอิน ไดแก หอเหมมณเฑียรเทวราช    สภาคาร 
ราชประยูร พระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน และพระที่นั่งวโรภาษพิมาน 

เขตพระราชฐานชั้นใน เปนที่ประทับของพระมหากษัตริย สมเด็จพระอัครมเหสี พระบรมวงศานุวงศฝายใน 
และขาบาทบริจาริกา 
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โครงการเรียนรูประวัติศาสตรและศิลปวฒันธรรมของกรงุศรอียธุยา 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 

 
วัดพนัญเชิง 

วัดพนัญเชิง  เปนวัดที่มีมาแตโบราณกอนการสรางกรุงศรีอยุธยา  ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาใครเปนผูสราง  

ตามหนังสือพงศาวดารเหนือกลาววา  พระเจาสายน้ําผึ้งเปนผูสรางและพระราชทานนามวา  “วัดเจาพระนางเชิง” 
ในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกลาววา  แรกสถาปนาพระพุทธเจาพแนงเชิง  พ.ศ. 1867  กอนพระเจาอูทองสราง
กรุงศรีอยุธยา  26  ป  เปนพระพุทธรูปขนาดใหญ  หนาตักกวาง  14  เมตรเศษ  สูง  19  เมตร  เปนพระพุทธรูป 
ปูนปนปางสมาธิ 

ในจดหมายเหตุของแคมเฟอร  เขียนครั้งกรุงศรีอยุธยาวา  พระพุทธรูปองคนี้เปนของมอญ  ในหนังสือภูมิ
สถานของอยุธยาวาเปนของพระเจาสามโปเตียน  ซึ่งนาจะเพ้ียนมาจากภาษาจีนวา  ซําปอกง  แปลววา  รัตนตรัย  
ตามหลักฐานในประวัติศาสตรยังคนไมพบวา  กษัตริยอโยธยาองคใดที่มีพระนามวาสามโปเตียน 

พระพุทธรูปองคนี้ชาวจีนนับถือมาก  เรียกวา  ซําปอกง  คนไทยเรียกทั่วไปวา หลวงพอโต   
หรือหลวงพอพนัญเชิง 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏวาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงซอมครั้งหนึ่ง  และตอมาพระเจาแผนดินกรุงศรี
อยุธยาคงจะซอมแซมกันตอมาอีกหลายพระองค  และเรียกกันวา  “วัดพระพแนงเชิง” บาง  “วัดพระเจาแพนงเชิง”  บาง 

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  สมเด็จพระปฐมบรมราชวงศจักรีไดทรงปฏิสังขรณ  และไดรับการบูรณะตอมาหลาย
พระองค  โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  โปรดใหบูรณะใหมทั้งองค  เมื่อปลายพ.ศ. 2397  แลว
ถวายพระนามพระพุทธรูปวา  “พระไตรรัตนายก” 

ในรัชกาลที่  5  พ.ศ.2444  เกิดเพลิงไหมผาหมพระเจาพนัญเชิง  ซอมแซมเสร็จเมื่อ  พ.ศ.2444   
กรมศิลปากรไดทําการซอมแซมอีก  เมื่อ พ .ศ.2494  พระพุทธรูปองคนี้เปนที่นับถือทั้งชาวไทยและชาวจีน  ในพระราช
พงศาวดาวกลาววา  เมื่อกรุงศรอียุธยาจะเสียแกพมาครั้งที่สองนั้น  พระพุทธรูปองคนี้มีน้ําพระเนตรไหลออกมาทั้งสองขาง 
 

วัดใหญชัยมงคล 

วัดนี้เดิมพระเจาอูทองทรงสรางเมื่อ พ.ศ. 1900  สําหรับเปนสํานักของพระสงฆ  ซึ่งไปบวชเรียนมาแตสํานัก
พระวันรัตนมหาเถรในลังกาทวีป  เรียกนามนิกายนี้วา  “คณะปาแกว”  จึงไดนามวา  “วัดปาแกว” ตอมาคนทั้งหลาย
พากันเล่ือมใสบวชเรียนพระสงฆ  นิกายนี้ก็เจริญแพรหลาย 

พระราชาธิบดีจึงตั้งอธิบดีสงฆนิกายนี้เปนสมเด็จพระวันรัตน  มีตําแหนง  เปนสังฆราชฝายขวา  คูกับพระ
พุทธโฆษาจารย  ซึ่งเปนอธิบดีสงฆฝายคันถธุระ  รับตําแหนงสังฆราชฝายซาย  และวัดนี้เปนที่สถิตของสมเด็จ
พระสังฆราช  จึงไดชื่อวา  “วัดเจาพญาไท”  สําหรับพระอุโบสถของวัดนี้  พระเทียรราชาเคยไปเสี่ยงเทียนอธิษฐาน 
แขงบารมีกับขุนวงศาธิราชกอนที่จะไดราชสมบัติ  ในแผนดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พระมหาอุปราชาแหงพมา  
ไดยกกองทัพเขาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อ  พ.ศ. 2135  หมายจะปราบปรามเมืองไทยไวในอํานาจ  สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทรงยกกองทัพออกไปตอสูขาศึก  จนไดชนชางกับพระมหาอุปราชา  ที่ตําบลหนองสาหราย  แขวงเมือง
สุพรรณบุรี  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีชัยชนะ  ทรงฟนคูตอสูส้ินพระชนมบนคอชาง  แตครั้งนั้นไมสามารถจะตี
กองทัพของขาศึกใหแตกยับเยินไปได  เน่ืองจากกองทัพตาง ๆ ติดตามไปไมทนัพระองค ครั้งเมื่อเสร็จการสงครามแลว  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงทรงพิโรธแมทัพนายกองเหลานั้น  จะใหประหารชีวิตแมทัพนายกองที่ตามเสด็จไปไมทัน
เสียใหหมด  สมเด็จพระวันรัตน  วัดปาแกว  ถวายพระพรขอพระราชทายโทษไว  แลวทูลแนะนําใหทรงสรางเจดียไว
เปนที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศ  ที่ไดมีชัยชนะอันยิ่งใหญในครั้งนั้น  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงโปรดใหสราง
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โครงการเรียนรูประวัติศาสตรและศิลปวฒันธรรมของกรงุศรอียธุยา 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 

 
เจดียใหญขึ้นที่วัดนี้  เจดียที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสรางขึ้นที่วัดนี้   ขนานนามวา  พระเจดียชัยมงคล  ตอมา

จึงเรียกวัดนี้วา  “วัดใหญชัยมงคล” 
 

วัดมงคลบพิตร 

วิหารพระมงคลบพิตร  ตั้งอยูทางดานใตของวัดพระศรีสรรเพชญ  ภายในประดิษฐานพระมงคลบพิตร  ซึ่ง
เปนพระพุทธรูปบุสําริดองคใหญองคหนึ่งในประเทศไทย  เดิมอยูทางทิศตะวันออกนอกพระราชวัง  สมเด็จพระเจาทรง
ธรรมทรงโปรด ฯ ใหชะลอมาไวทางดานตะวันตก  ที่ซึ่งประดิษฐานในปจจุบัน  และโปรด ฯ ใหกอมณฑปสวมไว  ครั้น
ถึงแผนดินของสมเด็จพระเจาเสือ  ยอดมณฑปเกิดไฟไหมเพราะอสุนีบาต  ทําใหสวนบนของพระมงคลบพิตรเสียหาย  
จึงโปรด ฯ ใหกอสรางใหมแปลงเปนวิหารแทน  เมื่อเสียกรุงครั้งที่  2  วิหารพระมงคลบพิตรไดถูกไฟไหม  พระวิหาร
และองคพระพุทธรูปไดรับการปฏิสังขรณใหม  ฝมือไมงดงามออนชอยเหมือนของเกา  บริเวณขางวิหารพระมงคล
บพิตรทางดานทิศตะวันออก  เดิมเปนสนามหลวง  ใชสําหรับเปนที่สรางพระเมรุพระบรมศพของพระมหากษัตริยและ
เจานาย  เชนเดียวกับทองสนามหลวงของกรุงเทพ 

สมัยอยุธยาตอนตน ยังมิไดกําหนดสถานที่สําหรับการพระเมรุไวเปนการเฉพาะ ดังนั้นเมื่อพระมหากษัตริย
เสด็สวรรคตจะเลือกพ้ืนที่วางแหงใดแหงหนึ่งสําหรับการพระเมรุ  เมื่อเสร็จพระราชพิธีแลวบริเวณดังกลาวมักจะ

สถาปนาวัดไวเพ่ือพุทธศาสนาเสมอ เชน บริเวณวัดพระราม   ที่ทําการพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1     
(พระเจาอูทอง)เปนตนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรมจึงพบหลักฐานที่พอจะสันนิษฐานไดวาเริ่มกําหนดพื้นที่สําหรับ
การพระเมรุเปนการเฉพาะ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากลาววาเมื่อ พ.ศ. 2153 สมเด็จพระเจาทรงธรรมทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯใหชักพระมงคลบพิตรอยูฝายตะวันออกมาไวฝายตะวันตก   แลวใหกอมณฑปใสไว ตอมา    
พ.ศ. 2155 ทรงพระกรุณาใหพูนดินหนาวิหารแกลบไวเปนที่สําหรับถวายพระเพลิง 

พระมงคลบพิตรนั้นสันนิษฐานวาเปนพระพุทธรูปองคเดียวกับที่สมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงโปรดให

สถาปนาขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2081 ดังนั้นพระราชพงศาวดารกลาววา "แรกใหพูนดิน ณ วัดชีเชียง  ในเดือน 6 นั้น            
แรกสถาปนาพระพุทธเจาและพระเจดีย"  

หลักฐานจากขางตนสามารถอธิบายไดวา บริเวณทุงพระเมรุเดิม สมเด็จพระไชยราชาธิราช ทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาใหสถาปนาวัดชีเชียง สรางพระเจดียและพระพุทธรูปเปนสําคัญ ตอมา รัชกาลสมเด็จพระเจาทรงธรรม  
ทรงพระราชดําริ กําหนดพื้นที่สําหรับการพระเมรุเปนการเฉพาะที่ กลางเมืองบริเวณวัดชีเชียง จึงทรงพระกรุณา  
โปรดเกลาฯ ใหชะลอพระพุทธรูปสําคัญประจําวัด คือ พระมงคลบพิตร มาประดิษฐานยังที่แหงใหม ดานตะวันตก  
และปรับปรุงบริเวณวัดชีเชียงไวสําหรับการพระเมรุ ในแผนดินสมเด็จพระเจาเสือเกิดฟาผายอดมณฑปพระมงคลบพิตร
พังลง เศียรพระพุทธรูปหักลง จึงทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหรื้อมณฑปสรางใหม แปลงเปนวิหาร ถึงรัชกาลสมเด็จพระ
เจาอยูหัว บรมโกศไดมีการบูรณะอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310 วิหารพระมงคลบพิตรคงจะ ถูกเพลิง
ไหมเสียหายเชนเดียวกับวัดวาอารามแหงอื่น พ.ศ. 2463 พระยาโบราณราชธานินทร สมุหเทศภิบาลมณฑลกรุงเกา  
ไดทําการบูรณะ พระกรขวาและพระเมาฬีครั้งหนึ่ง พ.ศ. 2478 
 
 

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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โครงการเรียนรูประวัติศาสตรและศิลปวฒันธรรมของกรงุศรอียธุยา 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 

 
วัดนิเวศธรรมประวัติ  

ตั้งอยูบนเกาะกลางแมน้ําเจาพระยา ดานทิศใต คนละฝงกับพระราชวังบางปะอิน พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหสรางเลียนแบบโบสถฝรั่ง เมื่อ พ.ศ. 2421  อาคารและการตกแตงทําแบบโกธิค  มีกระจก
สีประดับอยางสวยงาม  ภายในเปนแบบฝรั่ง แมแตฐานที่ประดิษฐานพระประทาน คือ พระพุทธนฤมลธรรโมภาส และ
พระสาวกก็ไมไดทําเปนฐานชุกชีอยางในโบสถทั่วไป แตทําเหมือนที่ตั้งไมกางเขนในโบสถคริสต  ชองหนาตางที่เจาะไว
ก็เปนหนาตางโคง ที่ฝาผนังโบสถดานหนาพระประธานจะเปนภาพประดิษฐกระจกสี  เปนพระบรมฉายาลักษณของ
รัชกาลที่  5 

ดานขวามือของพระอุโบสถนั้น มีหอแหงหนึ่ง คือ หอประดิษฐานพระคันธารราษฎร ซึ่งเปนพระพุทธรูปยืน
ปางขอฝน ตรงขามกับหอพระคันธารราษฎร เปนหอประดิษฐานพระพุทธศิลาเกาแกปางนาคปรก อันเปนพระพุทธรูป
สมัยลพบุรี ฝมือชางขอมอายุเกาแกนับพันป พระนาคปรกนี้อยูติดกับตนพระศรีมหาโพธิ์ใหญ ที่แผกิ่งไปทั่วบริเวณหนา
พระอุโบสถ ถัดไปอีกไมไกลนักเปนหมูศิลาชนิดตางๆ ที่มีในประเทศไทย เปนที่บรรจุอัฐิเจาจอมมารดาชุม พระสนมเอก

ในรัชกาลที่ 4  เจาจอมมารดาของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  และราชสกุลดิศกุล 
เมื่อเขาชมพระราชวังบางปะอินแลว สามารถขามไปชมวัดนิเวศธรรมประวัติได โดยกระเชาสําหรับรับสง

ผูโดยสารประมาณครั้งละ  6 – 8 คน  คาโดยสารแลวแตบริจาค 
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โครงการเรียนรูประวัติศาสตรและศิลปวฒันธรรมของกรงุศรอียธุยา 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 

 

ภาคผนวก 4 : แบบประเมินกิจกรรมวันขึ้นปใหม 

แบบประเมินโครงการเรียนรูประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา 
วันที่  27  ธันวาคม  2550 

สํานักคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
โปรดระบุระดับความคิดเห็น และหากมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมโปรด

ระบุ 
ดีมาก ดี พอใช 

ควร
ปรับปรุง 

กิจกรรม     

1. ความรูที่ไดรับจากการไปเรียนรูประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา 

    

2. จํานวนชั่วโมงในการเรียนรูในประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยามีความเหมาะสม 

    

วิทยากร     

3. วิทยากรบรรยายไดอยางชัดเจน     

4. วิทยากรเปดโอกาสใหผูเขารับฟงอบรมไดซักถาม     

สถานที่     

5. สภาพและบรรยากาศโดยรวมของแหลงประวัติศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา 

    

ท่ัวไป     

6. การประชาสัมพันธโครงการเปนไปอยางทั่วถึงและ
ทันเวลา 

    

7. โดยรวมทานไดรับประโยชนจากการการเรียนรูใน
ประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา ในครั้งนี้ 

    

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืนๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ทานคิดวาในปถัดไปควรจัดกิจกรรม ณ สถานที่ใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
..........................……………………………………………………………………………………………………………… 
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