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 ณัฏฐฏาพร ศรีวิลาศ: การจัดการพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

ใหเปนแหลงการเรียนรูแบบยั่งยืน. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห. และ 

ศ. สายันต ไพรชาญจิตร. 152 หนา. 

 

 พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ตั้งที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห 

สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร จัดต้ังข้ึน เมื่อป พ.ศ.2533 เปนสถานที่ที่

รวบรวมและจัดแสดงประวัติ วีรกรรมและโบราณวัตถุ ที่เกี่ยวของกับทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห 

สิงหเสนี) เพื่อใหเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมไทยสําหรับเยาวชนและชุมชนไดศึกษา ภายในแบงออกเปน

เรือนไทยไมสักทอง 3 หลัง ไดแก เรือนทานเจาพระยา เรือนรัชดาบดินทร และเรือนศิลปนิทัศน  

 ปจจุบันพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยังคงเปดใหเขาชมและจัด

แสดงวัตถุโบราณ ที่เกี่ยวของกับทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) และเกี่ยวของกับวิถี

ชีวิต ความเปนอยู วัฒนธรรมในสมัยพระบามสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 พิพิธภัณฑ

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) จึงเปนสถานที่ที่ควรจะพัฒนาและจัดกิจกรรมนิทรรศการ

หมุนเวียนตลอด โดยการศึกษาปญหาของพิพิธภัณฑ เพื่อจะนํามาจัดทําเปนแผนการจัดการ

พิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม เพื่อทําให

พิพิธภัณฑเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ใหเปนแหลง

เรียนรูตลอดชีวิตไดนําเสนอแผนการจัดการที่มีหลายรูปแบบ ทั้งที่เปนกิจกรรม การจัดนิทรรศการ 

ศูนยการเรียนรู ของคณะครู นักเรียน ผูปกครองตลอดจนประชาชนท่ัวไป เพื่อใหตระหนักถึงความ 

สําคัญของประวัติศาสตร วัฒนธรรม ตลอดจนวีรกรรมของทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห 

สิงหเสนี) วิถีชีวิตในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 เพื่อนําไปสูการอนุรักษ 

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมสืบไป 
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MUSEUM AS A LEARNING. THESIS ADVISOR: PROF. SAKCHAI SAISING Ph.D. PROF. 

SAYAN PRAICHARNJIT.  152 pp. 
 

 Chao Phraya Bodindecha (Sing Singhaseni) museum is located on Bodindecha 

(Sing Singhaseni) School, Plubpla Sub-District, Wangthonglang District, Bangkok Metropolis, 

established on 1990. It is place of collection and exhibit history, bravery and antique has 

involved with Chao Phraya Bodindecha (Sing Singhaseni) is center of Thai culture for juvenile 

and community are studies. The internal was divided into 3 houses of gold teak; Chao Phraya 

house, Ratchadabordinthorn house and Silpanitut house. 

 Currently, Chao Phraya Bodindecha (Sing Singhaseni) museum is open for visitor 

and exhibit antique has involved with Chao Phraya Bodindecha (Sing Singhaseni) and 

involved with way of life, livelihood, culture in age of King of Reign 3rd. Therefore, Chao 

Phraya Bodindecha (Sing Singhaseni) museum is place should be development and setting 

activity of circulate exhibition. There are study problem of museum and provided as plan of 

management museum is long live learning source. Moreover, this museum has involved with 

history and culture is long live learning source. 

 Guideline of development Chao Phraya Bodindecha (Sing Singhaseni) museum is 

long live learning source depend on management plan are many formats; activities, 

exhibition, learning center of teacher, student, parent as well as people. This is emphasized to 

important of history, culture as well as bravery of Chao Phraya Bodindecha (Sing 

Singhaseni), livelihood in age of Reign 3rd into abiding preservation, history and culture. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธเลมนี้มิอาจสําเร็จลุลวงไดหากปราศจากความกรุณาเปนกําลังใจและให

ความชวยเหลือจากผูที่รักและเคารพอยางสูงหลายทาน ซึ่งผูศึกษาขอนอมระลึกถึงและขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร. ศักด์ิชัย สายสิงห และศาสตราจารย สายันต 
พรชาญจิตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธ ซึ่งทานไดให
แนวคิด ใหคําปรึกษา การชี้แนะ และคําแนะนําตาง ๆ และอดทนตอขาพเจาในการอานและแกไขงาน 
จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอขอบพระคุณคณะอาจารยกรรมการสอบหัวขอและคณะกรรมการ
สอบจบวิทยานิพนธของขาพเจาทุกทาน ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานประจําสาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ทุกทานที่กรุณาอบรมส่ังสอน ใหความรูและถายทอดประสบการณตางๆ ซึ่ง
สามารถนํามาประยุกตใชในการทําวิทยานิพนธคร้ังนี้ ขอกราบขอบพระคุณแมพิกุล พวงศรี แมผู
เปนที่เคารพรักยิ่ง และนองสาวที่คอยเปนกําลังใจหลักที่สําคัญที่สุดในการเรียนคร้ังนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณ วาที่รอยตรี รักชาติ ตุงคะบูรณะ ที่ทานกรุณาในเร่ืองคนหาขอมูลและแนะนําบุคคล
เพื่อใหการทํางานของขาพเจาประสบความสําเร็จ กราบขอบพระคุณ ดร.สุวัฒน วิวัฒนานนท ผูซึ่ง
เปนแรงบันดาลใจในการทํางานของขาพเจา ขอบพระคุณพิพิธภัณฑทานเจาพระยาบดินทรเดชาฯ 
ที่ไดใหขอมูลในการทําวิทยานิพนธ ขอบกราบขอบพระคุณครูบุญลักษณ เอ่ียมสําอางค ครูสมจิต 
คุณาวัฒน ที่กรุณาอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล ขอขอบพระคุณครูจริยา หวังเชิดชูเกียรติ 
ผูใหความเมตตากับขาพเจา ขอบพระคุณอาจารยนิยม บุญญาเศวต ที่ไดใหขอมูลเกี่ยวกับ
พิพิธภัณฑ ขอขอบพระคุณ คุณธัญญพัทธ มิตรศรัณยภัทร ภัณฑารักษ ที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือ
ทางดานขอมูลทุกเร่ือง  ขอกราบขอบพระคุณ ทานผูอํานวยการจําลอง เชยอักษร ที่ใหการสัมภาษณ
ขอมูล ขอขอบคุณ พี่อทิตา เหลืองออน พี่มัณฑนา โหรสกุล คุณนันทปยะ ณัฐนาค ที่เปนกําลังใจ
ใหขาพเจา ขอขอบพระคุณครูนุชรียพร วิชาเดช และครูสันติ วิชาเดช ขอขอบคุณ ครูอนสุรณ ไพรจติต 
เปนผูชวยจัดทําขอมูลโมเดลสามมิติพิพิธภัณฑ ขอบคุณครูศักด์ิชัย ชรากาหมุด ที่ชวยเหลือเร่ือง
การถายภาพ ขอขอบคุณเพื่อน CRM รุน2 ที่เรียนรวมชั้นเดียวกันมาคอยชวยเหลือกนัมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะคุณศิรินิภา จาดชนบท และคุณสายทิพย จันทรสุริยะศักด์ิ ที่รวมทุกขรวมสุขมาดวยกัน
จนกาวผานอุปสรรคจนความสําเร็จในวันนี้ ขอบพระคุณโรงเรียนบดินทรเดชาฯ ที่ไดใหขอมูลที่
สําคัญกับการทําวิทยานิพนธ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห 
สิงหเสนี) ที่ไดชวยใหวิทยานิพนธประสบความสําเร็จ  

ผูจัดทําหวังวาวิทยานิพนธเลมนี้จะชวยสรรคสรางประโยชนใหกับผูที่สนใจศึกษา
เร่ืองราวประวัติศาสตร หากการจัดทําวิทยานิพนธคร้ังนี้ มีความขาดตกบกพรองแตประการใด 
ผูจัดทําขอนอมรับไวทุกประการและพรอมที่จะปรับปรุงแนวทางในการศึกษาตอไป 
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