
 
 

คูมือทัศนศึกษาของนักเรียน 

วรากรณ สามโกเศศ 
วันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

หนา 6 

ผมไดพบหนังสือเลมหนึ่งท่ีนาสนใจและเหมาะสมมาก

สําหรับการเรียนรูประวัติศาสตรของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษายามเม่ือออกไปทัศนศึกษา "คูมือทองเท่ียว

อยุธยา" โดย ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี จัดพิมพโดยสถาบันวิจัย

สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหมเม่ือไมนานมานี้ 

(sridir@chiangmai.ac.th และโทร.0-5394-2593)  

 
เสนทางทัศนศึกษาเมืองอยุธยาท่ีผูเขียนไดกําหนดไวใน

คูมือฉบับนี้ท้ัง 3 เสนทางมีจุดมุงหมายสําคัญ คือ  

 

(1) เพื่อใหผูเดินทางสามารถมองเห็นภาพรวมท้ังหมด

ของอยุธยาต้ังแตการกอกําเนิด ความเจริญรุงเรือง รวม

ตลอดไปจนถึงศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ ของเมือง  
 

(2) เนนความตอเนื่องเช่ือมโยงระหวางสถานท่ีหนึ่งไปยัง

อีกสถานท่ีหนึ่งในแตละเสนทาง เพื่อประหยัดคาใชจาย

ในการเดินทางเทาท่ีจะเปนไปไดเพราะมุงเนนใหกลุม

เยาวชนเปนผูใชคูมือฉบับนี้เปนสําคัญ  

 
คูมือแบงเสนทางเขาชมออกเปนเสนทางท่ี 1 กอนจะเปน

พระนครศรีอยุธยา เสนท่ี 2 อยุธยาเมืองทาการคาและ

งานวิจิตรศิลป เสนท่ี 3 พระราชวังหลวงและวัดสําคัญ

ในอยุธยา 

 

แตละเสนทางจะระบุจุดประสงคหลักของการไปเยี่ยมชม 
มีตารางเวลาคราวๆ และระบุจุดหยุดชมสถานท่ีตางๆ 

พรอมกับใหขอมูลประกอบของแตละจุด โดยมีขอมูลเสริม

ไวในกรอบ พรอมกับมีรูปถายประกอบดวยสีสันท่ีงดงาม 

ท่ีสําคัญท่ีสุดแตละจุดท่ีไปชมจะมีคําถามท่ีกระตุนใหคิด

ดวย 

 
การไปทัศนศึกษาของนักเรียนหลายโรงเรียนขาด

เปาหมาย นักเรียนจดขอมูลทุกอยางท่ีจดไดโดยไมไดดู

อยางคิดพิจารณาเพื่อเอาไปทํารายงานท้ังๆ ท่ีขอมูล

เหลานั้นสามารถหาไดงายดายจากอินเตอรเน็ตใน 

 

 

 

ปจจุบัน เม่ือเด็กทําเปนรายงานออกมาสงครู (เดาวาอาจ

ไมไดเอามาจากท่ีจดหรอก) บอยคร้ังครูก็ไมไดอานดวย
ซํ้า 

 

คูมือเชนนี้เปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะใหท้ังเปาหมาย 

ขอมูลประกอบ และคําถามท่ีนาสนใจใหเด็กตองคิดและ

ไปคนควาเพิ่มเติม  

 
ผมขอตัดตอนขอมูลบางสวนใหดูเปนตัวอยางพรอม

คําถามเพื่อใหเห็นวานาใชเพียงใด 

 

เร่ืองแรก ".......ในดินแดนท่ัวโลก ชวงระยะเวลาในราว

พุทธศตวรรษท่ี 17 หรือคริสตศตวรรษท่ี 12 อาจยัง

เปนชวงท่ีขอมูลตางๆ ยังไมแพรหลายมากนัก ในยุโรปก็
ยังคงเปนยุคท่ีสืบผานมาจากยุคกลาง ในชวงนี้เร่ิมมี

วิวัฒนาการของส่ิงประดิษฐเกิดข้ึน รูปรางของเมืองท่ี

เปล่ียนไปมีแนวกําแพงเมืองท่ีแข็งแรงมากข้ึน และ

ประสบกับปญหารายแรงท่ีทําใหสังคมยุโรปตองสูญเสีย

บุคคลไปเปนจํานวนมาก นั่นคือการระบาดของกาฬโรค 

(Black Death) ทําใหเกิดภาวะทุพภิกขภัยผูคนลมตายไป
เปนจํานวนมาก และวากันวาพาหะนําโรคชนิดนี้ก็คือหนู

ท่ีติดมากับเรือโดยสารท่ีเดินทางไปมาคาขายระหวางโลก

ตะวันตกกับตะวันออกนี่เอง 

 

แตหากไดอานพระราชพงศาวดารท่ีวาดวยพระเจาอูทอง

ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเพราะโรคอหิวาตกโรคแลว 
อาจเช่ือไดวาในชวงพุทธศตวรรษท่ี 17 นี้เปนระยะท่ีโลก

ท้ังหมดตางประสบปญหาเดียวกันดวย 

 

ในสังคมสุวรรณภูมิหรือดินแดนท่ีเปนเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ประกอบดวยชุมชนเมือง รัฐตางๆ ท่ีมี

พัฒนาการมาแตคร้ังกอนประวัติศาสตร คือสามารถ
ดํารงชีวิตไดดวยตนเอง โดยมีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช

จากดินเผา จากโลหะ จากสัมฤทธ์ิ และมีพิธีกรรมเปน

ของตนเอง ก็แสดงใหเห็นวาพื้นท่ีชุมชนตางๆ ในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตเปนกลุมคนท่ีมีการต้ังหลักแหลงและ

พัฒนามาอยางยาวนาน  

 
หลักฐานภาพถายทางอากาศช้ีใหเห็นวาบริเวณชายฝง

ทะเลเม่ือราวสามถึงส่ีพันปมาแลว ดินแดนท่ีคนต้ังม่ัน



กระจัดกระจายอยูตามลําน้ําตางๆ เชน ลําน้ําแมกลอง 

ลําน้ํา บางปะกง ลํานําเจาพระจา เปนตน 

 

บริเวณท่ีเปนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเปนดินแดน

ใหมท่ีมีความอุดมสมบูรณเพียงพอในการเพาะปลูก ดํารง
ชีพ และการคาขาย 

 

เมืองท่ีเรียกกันวา "อโยธยา" คงพัฒนาข้ึนจากชุมชนเปน

เมืองท่ีมีความหนาแนนของประชากร และมีพัฒนาการ

ทางการคา การเมืองการปกครองท่ีเขมแข็ง ทางฝง

ตะวันออกของ เกาะเมือง และไดยายศูนยกลางการ
ปกครองเขาไปในเกาะในท่ีสุดเม่ือสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 

1 ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาข้ึนในป พ.ศ.1893 นั่น

เอง......." 

 

คําถามก็คือ "(1) จากภาพถายทางอากาศเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา นักเรียนมีความคิดวาอยุธยามี
ลักษณะทางภูมิศาสตรเดนอยางไร (2) บริเวณทิศใดของ

เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาท่ีเช่ือกันวามีการต้ังถ่ินฐาน

มากอน นักเรียนคิดวาเปนเพราะเหตุใด (3) จากตํานาน 

นักเรียนคิดวาพระเจาอูทองมาสรางเมืองกรุงศรีอยุธยา

นั้นดวยเหตุผลใด??." 

 
เร่ืองท่ีสอง ".......กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีสําคัญแหง

หนึ่งท่ีดํารงความเปนเอกราชมากวา 400 ป เปน

ศูนยกลางของสรรพวิทยาอันมีความสําคัญยิ่งตอ

อาณาจักรสยามท้ังทางการเมือง การปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจน

ศิลปวัฒนธรรม 
 

"เวนิสตะวันออก" เปนช่ือท่ีชาวตางชาติท่ีเขามาในกรุงศรี

อยุธยาในคริสตศตวรรษ ท่ี 17 ขนานนามใหเมืองแหงนี้ 

สวน "อยุธยา" ท่ีแปลวา "เมืองท่ีไมมีใครสามารถรบชนะ

ได" เอกสารคําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม 

เอกสารจากหอหลวง สมัยอยุธยาตอนปลายให
รายละเอียดเก่ียวกับภูมิสัณฐานของกรุงศรีอยุธยาไววา 

"พวกพานิชนานาประเทศ ทราบเหตุวากรุงศรีอยุธยา

ผาศุกสมบูรณดวยสินคาอุดมดี พวกพานิชก็แตกต่ืนกัน

เขามาถวายบรรณาการ ขอพระราชทานพึ่งพระบรมโพธิ

สมภาร คาขายในพระมหานครเปนอันมากจะนับคณะนา

มิได กรุงศรีก็ไพศาลสมบูรณเปนรัตนราชธานีศรีสวัสดิ
พิพัฒนมงคลแกชนชาวสยามความเจริญท่ัวพระนคร" ท้ัง

ทรงคํ้าจุนพระบวรพุทธศาสนาและสรรพศิลปวิทยาการ

ท้ังมวล ดังปรากฏใหอนุชนรุนหลังไดสัมผัสถึงความงาม

ในโบราณสถานโบราณวัตถุตางๆ ......." (มีภาพเขียนสี

น้ํามันช่ือ Judea ซ่ึงเปนแผนท่ีกรุงศรีอยุธยา ปจจุบัน

เก็บไวท่ีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงอัมสเตอรดัม 

เนเธอรแลนด ประกอบ) 

 

คําถามก็คือ "(1) นักเรียนลองพิจารณาดูภาพเมือง
พระนครศรีอยุธยา และบอกวาท่ีใดเปนศูนยกลางของ

เมือง (2) นักเรียนเคยมาเท่ียววัดพระแกวและ

พระบรมมหาราชวังท่ีกรุงเทพฯ หรือไม สังเกตหรือไมวา

มีอะไรแสดงวาเปนเขตลอมรอบบริเวณวัง" 

 

เร่ืองท่ีสาม ".......วัดมหาธาตุ เปนวัดท่ีต้ังอยูเกือบ
ก่ึงกลางพระนคร มีพื้นท่ีขนาดใหญและประกอบดวย

อาคารโบราณสถานมากมายท่ีสรางทับซอนกัน 

นักทองเท่ียวสวนใหญจะเขาไปถายภาพเศียรพระพุทธรูป

ท่ีวางท่ีโคนตนไมและรากไมหุมลอมไว 

 

ประวัติของวัดนี้ไมปรากฏชัดเจนมากนัก นัก
ประวัติศาสตรเช่ือวาเปนวัดท่ีสรางมาแตคร้ังตนกรุงศรี

อยุธยาแลว เพราะปรากฏความในพระราชพงศาวดารวา 

สถาปนาข้ึนในรัชกาล ขุนหลวงพะง่ัว เม่ือ พ.ศ.1917 

แตการกอสรางอาจใชเวลานานกระท่ังเสร็จในรัชกาล

สมเด็จพระราเมศวร และตอมาคงไดรับการบูรณะอีก

หลายคร้ัง เม่ือเดินเขาไปในวัดมหาธาตุจะพบวา
ส่ิงกอสรางมากมายไดสรางทับซอนกัน  

 

วัดนี้หันหนาไปทางทิศตะวันออก มีพระวิหารขนาดใหญ

ปรากฏดานหนา ท่ีทายวิหารมีมุขยื่นยาวเขาไปในเขต

พระระเบียง ซ่ึงมีพระพุทธรูปจํานวนมากประดิษฐานอยู  

 
ตรงกลางวัดคือฐานพระมหาธาตุท่ีพังทลายลงมาแลวซ่ึง

จะสังเกตไดวาพระมหาธาตุมีลักษณะเปนจตุรมุข คือ มี

ทางข้ึนได 4 ดาน และมีพระปรางคองคเล็กๆ 

ประดิษฐานอยูท่ีฐานอีกเปนจํานวนมาก 

 

ส่ิงสําคัญท่ีเปนประธานของวัดก็คือ พระมหาธาตุ หรือ
พระธาตุ เปนท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระ

สัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงเปนท่ีเคารพสูงสุดของคนไทย 

ธรรมเนียมการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นจะสรางพระ

มหาธาตุข้ึนและนําพระบรมสารีริกธาตุใสผอบบรรจุลงไป

ตรงกลางของพระมหาธาตุ 

 
พระมหาธาตุมีลักษณะเปนพระปรางค หมายถึง

ส่ิงกอสรางท่ีมีอิทธิพลแบบเขมรหรือคลายฝกขาวโพดแต

มีทรวงทรงสูงชะลูดข้ึน และมีเคร่ืองประดับองคพระ

ปรางคมากกวาในศิลปะแบบเขมร พระปรางคของวัด



มหาธาตุท่ีปรากฏในปจจุบันนี้พังทลายลงมาเหลือเพียง

ช้ันฐานเทานั้น แมวาในสมัยอยุธยามีการบูรณะพระ

ปรางคใหสูงข้ึนประมาณ 50 เมตรแลวก็ตาม 

 

เม่ือกรมศิลปากรบูรณะพระมหาธาตุองคนี้ในป พ.ศ.
2499 พบวามีกรุอยูตรงกลางองคพระมหาธาตุ ลึกลง

ไปใตพื้นดินมีผอบ 7 ช้ัน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

ภายในกรุมีภาพเขียนสี รูปพระพุทธเจาในซุมเรือนแกว

......."  

 

คําถามก็คือ "นักเรียนคิดวาทําไมคนอยุธยาตอง
สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ"  

 

เม่ือผมเห็นหนังสือเลมนี้แลวก็เกิดความคิดวาเหตุใดเรา

จึงไมมีหนังสือคูมือนําเท่ียวเชนนี้สําหรับเด็กนักเรียนกัน

มากๆ ในทุกระดับต้ังแตงายถึงยากในทุกแหลงเรียนรู 

โดยต้ังคําถามท่ียั่วยุใหคิดและตองคนควาเพิ่มเติม 
หนังสือเหลานี้จะทําใหทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนมี

ความหมายข้ึนอีกมาก 

 

หากเร่ิมทํากันจากจุดเล็กๆ แตละวัด แตละวัง แตละ

สถานท่ีทองเท่ียวโดยองคกรเอกชน กลุมคลังสมอง 

มูลนิธิ หรือผูใหญโดยท่ีเกษียณอายุแลวแตยังฟตและไม
คิดจะไปสมัครเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดๆ ทํา

โครงการของตนเองอยางคอยเปนคอยไป แลวนํามารวม

เลมกันภายหลัง ก็จะเกิดประโยชนอยางยิ่งแกชาติ 

โดยเฉพาะในการสรางความตระหนักถึงประวัติศาสตร 

สรางความรักและหวงแหนแผนดินเกิดในหมูเยาวชนของ

เรา 
 

เด็กๆ กําลังรอคอยหนังสือคูมือนําเท่ียวแหลงตางๆ เพื่อ

จักไดทัศนศึกษาอยางสนุกและมีความหมายซ่ึงเปนการ

เรียนรูท่ีสําคัญของชีวิตจากผูใหญอยูครับ 


