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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Program of Cultural Resource Management Graduate School, Silpakorn University     

Student's signature…………………………………….. Academic Year 2013  

Thesis Advisor’s Signature  1. …………………………………  2. …………………………………. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ 

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 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 มนุษยเปนส่ิงมีชีวิตที่อยูรวมกับธรรมชาติมาชานาน นอกจากมนุษยก็ยังมีส่ิงชีวิตอ่ืน ๆ 

ที่อยูรวมกับธรรมชาติ ทุกสรรพสิ่ง ตางมีความสําคัญตอกัน ไมสามารถที่จะแยกออกจากกันได 

อริสโตเต้ิล นักปราชญชาวกรีกไดกลาวไววา “มนุษยเปนสัตวสังคม” เหตุผลที่มนุษยมีการอาศัยอยู

รวมกัน ชวยเหลือพึ่งพากัน เพราะมนุษยตองการความรัก ความสุข ความปลอดภัยในชีวิต แกตนเอง 

รวมทั้งสังคมที่ตนอาศัยอยูดวย เม่ือมนุษยมีการดํารงชีวิตอยูรวมกันเปนสังคม จึงทําใหมนุษยเกิด

การเรียนรู จากการลองผิดลองถูก ไดมาซึ่งความคิด ปรัชญาความเช่ือตาง ๆ อาจกลาวไดวา การ

กระทําของมนุษยที่มีตอมนุษย หรือการกระของมนุษยที่มีตอธรรมชาติ และปรากฏการธรรมชาติที่

มีผลตอมนุษย ลวนแลวแตทําใหเกิดเปนทรัพยากรวัฒนธรรม  

 วัฒนธรรม (Culture) คือ ระบบความสัมพันธและกระบวนการจัดการระบบความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับมนุษยดวยกันเองทั้งระดับปจเจกกับปจเจก ปจเจกกับกลุม กลุมกับกลุม ระหวาง

มนุษยกับธรรมชาติ กายภาพที่มนุษยอาศัยอยูรวมกันและระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมเหนือ

ธรรมชาติใหดําเนินไปอยางเอ้ือเฟอ เกื้อกูลกัน ทํานุบํารุงแกกันและกันแบบสมดุล อยางตอเนื่อง

ยาวนาน 

 ทรัพยากรวัฒนธรรม: Cultural Resources หมายถึง สวนประกอบของระบบวัฒนธรรม

ทั้งหมดในสังคมมนุษยทั้งที่เปนวัฒนธรรมทางวัตถุ ส่ิงกอสรางที่จับตอง มองเห็นได (Tangible forms) 

และที่เปนความหมาย (Meaning) ความรู/ ภูมิปญญา (Knowledge/Wisdom) ความเชื่อ (Beliefs) 

กฎระเบียบแบบแผนเพื่อการปฏิบัติ (Rues/Regulation) จินตภาพ(Imaginations) ความรูสึกนึก

คิด (Feeling) ศิลปะและการแสดงออก (Expressive behaviors) ที่ไมสามารถจับตองหรือสัมผัส

ทางกายภาพได (Intangible forms) ซึ่งเปนส่ิงที่สามารถ จัดการใหเกิดประโยชนแกการดํารงชีวิต

ของมนุษย ในแตละชุมชน แตละสังคม แตละยุคสมัยได และทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคมปจจุบัน

ประกอบดวยส่ิงที่เปนมรดกตกทอด มาจากอดีต (Heritages)และส่ิงที่มีการสรางสรรคดัดแปลง

ข้ึนมาใหม (Creations/Vital Cultural Resources) เพื่อใชสอยใหสมประโยชนในการแกปญหา

ดานตาง ๆ ของชุมชนและสังคม (สายันต ไพรชาญจิตร, 2550: 13-14)  
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 เนื่องจากวัฒนธรรม ถูกสรางข้ึนโดยมนุษย ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิต การเรียนรู

วัฒนธรรม จึงเปนส่ิงสําคัญอยางมาก ในปจจุบันมีแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตที่หลากหลาย การให

ความสําคัญกับโรงเรียนที่เปนแหลงการเรียนรูเพียงแหลงเดียวนั้น ไมอาจพัฒนาบุคคล ใหรอบรู 

แลกเปล่ียน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยู ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันไดอยาง

สมบูรณ เนื่องจากไมมีการเรียนรูอ่ืนเขามาเสริม จึงทําใหเยาวชนรุนใหม ขาดการเรียนรู คติแนวคิด

อันดีงามตาง ๆ ทางวัฒนธรรม เพื่อนํามาปรับใชในการดํารงชีวิต และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยาง

มีความสุข 

 พิพิธภัณฑเปนอีกแหลงการเรียนรูหนึ่ง ที่ทําใหเกิดการเรียนรูไดตลอดชีวิต พิพิธภัณฑ

จึงเปนเคร่ืองมือในการแกปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากร ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพ

ของคนและชุมชน ใหสามารถพึ่งตนเอง ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง 

และพึ่งพาอาศัยกันอยางกัลยาณมิตร การสรางความสุขทั้งตนเอง และสรรพสิ่งใหดํารงอยูรวมกัน

อยางยั่งยืน  

 บุคคลสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ปจจัยเกื้อหนุนที่มีสวนสําคัญตอ

การศึกษาทั้งทางตรงและทางออมคือ แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งนี้เพราะแหลงการเรียนรูตลอด

ชีวิต เปนศูนยรวมหรือศูนยกลางของความรูในรูปแบบตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน เสมือนหองปฏิบัติการ

ของการเรียนรูมีประโยชนทั้งในแงการกระจายโอกาส ทางการศึกษา การใหการศึกษาตอเนื่อง

ตลอดชีวิต จึงเปนประโยชนตอกระบวนการเรียนการสอน ทําใหผูเรียน ไดรับประสบการณตรง ซึ่ง

อาจกลาวไดวา แหลงการเรียนรูตลอดชีวิต เปนส่ิงที่มีผลตอการสราง กระบวนการพัฒนาการ

เรียนรูที่ยั่งยืน ควบคูไปกับการจัดการพัฒนาการศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน

(อาชัญญา รัตนอุบล, 2548: บทนํา)   

 การศึกษา นับวามีความสําคัญอยางมาก นอกจากการเรียนเพ่ือรูแลว การศึกษายัง

สามารถชวยกลอมเกลาจิตใจ ของมนุษย พัฒนาความรู ความสามารถใหกาวไกลและทําใหมนุษย

มีความคิดที่ดี มีน้ําใจ และแกไขปญหาตาง ๆ ได ดังปณิธานของทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห 

สิงหเสนี) วา “ สงครามครานี้...ทําใหขานึกถึงโรงเรียน โรงเรียนสอนความเปนคน ขาอยากใหโลกนี้

มีโรงเรียนสอนคน ยิ่งกวามีสงคราม จึงอยากใหมีโรงเรียน ไวดัก ไวปองกันความชั่วของมนุษย 

สอนคนแตเล็ก ๆ ใหรูจักมนุษยธรรม คุณธรรม เมื่อเรียนแลว ...จะไดประจักษชัดวา สงครามฆา 

ฟนกันนั้น มันบาป มันโง แตความเปนเพื่อน รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา เปนเหตุผล แหงสัจธรรม ที่

เราจะอยูรวมกัน รวมโลก รวมแผนดินกัน ดวยสันติสุข” คํากลาวขางตน อาจกลาวไดวา การศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สอนคนใหเปนคนดี มีคุณธรรม และรูจักเห็นใจเพื่อนมนุษยดวยกัน ดังนั้น การศึกษาจึงมี

ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย 

 พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ต้ังอยูในโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห 

สิงหเสนี) ถนนลาดพราว 112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ไดจัดสรางข้ึนโดย

มีวัตถุประสงคเพื่อเปนอนุสรณสถาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป และฉลองการต้ังโรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี) ครบ 25 ป ในป พ.ศ.2539 ทั้งยังมุงหวังใหเปนสถานที่เชิดชูเกียรติ ของทาน

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)และรวบรวมเกียรติประวัติ ของโรงเรียน ตลอดจนเปน

สถานที่จัดแสดงประวัติ วีรกรรมและโบราณวัตถุ ที่เกี่ยวของกับทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห 

สิงหเสนี) เปนศูนยรวมศิลปวัฒนธรรมไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ให

เยาวชนและประชาชนทั่วไปไดศึกษาหาความรู  

 พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มีการจัดแสดงเก่ียวกับเรือนไทย 3 

หลัง ไดแก เรือนทานเจาพระยา เปนเรือนหลังกลาง จัดแสดงอาวุธ รูปหลอ ทานเจาพระยาบดินทร

เดชา (สิงห สิงหเสนี) ส่ิงของ ภาพวีรกรรม ภาพอนุสรณสถานที่เกี่ยวของกับเจาพระยาบดินทรเด

ชา (สิงห สิงหเสนี) เรือนรัชดาบดินทร จัดแสดงประวัติและเกียรติประวัติดานตาง ๆ ของโรงเรียน 

บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) และผูที่เกี่ยวของในการกอต้ังโรงเรียน รวมทั้งประวัติการกอต้ังสาขา

ของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) และเรือนศิลปนิทัศน จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตคน

ไทย ขนบธรรมเนียมและส่ิงของเคร่ืองใชในสมัยรัชกาลที่ 3 

 ปจจุบัน พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มีผูเยี่ยมชมนอยมาก 

เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ ขาดการมีสวนรวมของครู นักเรียน และชุมชน และการจัดแสดง

ยังไมเปนเร่ืองราวที่ตอเนื่องกันนัก ตลอดจนพิพิธภัณฑไมไดถูกนํามาใชประโยชนทางการเรียนรู

เทาที่ควร จึงจําเปนตองศึกษา เนื้อหา แผนการจัดการพิพิธภัณฑ และวิธีการที่เหมาะสมในการ

จัดการพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งครู 

นักเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน ที่สนใจสามารถเขาชม และเขาศึกษาและเรียนรูได  

 
วัตถุประสงคของการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของพิพิธภัณฑเจาพระยา บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 2. กําหนดแผนในการจัดการพิพิธภัณฑเจาพระยา บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ให

เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตการศึกษาแบงออกเปน 2 ดาน คือ ดานพื้นที่ทําการศึกษาและดานเนื้อหา ซึ่ง

มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ดานพื้นที่ทําการศึกษา 
 แผนการจัดการอนุรักษและพัฒนาพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) คือ 

 1. บริเวณบนเรือนพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 3 หลัง  

 2. บริเวณชั้นลางพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
 ดานเนื้อหา 
 การศึกษาคนควาวิเคราะหขอมูล ทั้งจากเอกสารและจากขอมูลภาคสนาม มีเนื้อหา

สําคัญเกี่ยวกับเร่ืองดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลของ พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 2. ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการจัดการพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห 

สิงหเสนี) 

 3. ศึกษาความตองการใชประโยชนพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

ของบุคลากรในโรงเรียน 

 4. กําหนดแผนในการจัดการพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ให

เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 
วิธีการศึกษา 
 วิธีการศึกษาแบงข้ันตอนออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ คือ การเก็บรวบรวมขอมูล, การศึกษา

วิเคราะห, การกําหนดแนวทางและการสรุปผล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. การศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ หนังสือ 

จุลสาร บทความและเอกสารเผยแพร แผนที่ รวมทั้งส่ือทางอินเตอรเน็ต ที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  

  2.1 การสํารวจพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)พื้นที่โดยรอบ 

เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของแหลง, ศึกษาปญหาการจัดการพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี) เพื่อชวยในการประเมินศักยภาพและคุณคาพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   2.2 สภาพปจจุบันและปญหาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ

เจาพระยา บดินทรเดชา (สิงห สงหเสนี) เปนอยางไร  

  2.3 ทัศนคติในการจัดการพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เพื่อ

หาแนวทางในการจัดการเพื่อการอนุรักษและการพัฒนาพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห 

สิงหเสนี) 
 การศึกษาวิเคราะหขอมลู 
 1. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการรวบรวมเอกสาร, หนังสือ และแผนที่ ที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี วัฒนธรรม และสังคม 

 2. วิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาการจัดการทรัพยากรของพิพิธภัณฑเจาพระยา 

บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 3. วิเคราะหความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการพิพิธภัณฑเจาพระยา 

บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
 การกําหนดแนวทาง 
 1. นําผลจากการประเมินและการวิเคราะหมากําหนดทิศทางและเปาหมายใน

การศึกษา แนวทางการอนุรักษและการพัฒนา พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 2. เสนอแนวทางการอนุรักษและการพัฒนา พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห 

สิงหเสนี) 
   
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบัจากการศึกษา 
 1. ชวยกําหนดทิศทางการอนุรักษและการพัฒนาพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี)ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการนําไปสูแผนปฏิบัติการ  

 2. เพื่อการเสนอแนวทางใหพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เปน

แหลงเรียนรูศึกษาคนควาและเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 

 3. เพื่อใหแนวทางการอนุรักษและการพัฒนา พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห 

สิงหเสนี) เปนตัวอยางในการศึกษาแนวทางการจัดการอนุรักษพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี) 

 4. เปนแหลงเรียนรูศึกษาคนควาและเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรของโรงเรียน 

บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) และการพัฒนา พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 5. เปนตัวอยางในการศึกษาแนวทางการจัดการอนุรักษ พิพิธภัณฑแหงอ่ืน ๆ ตอไปให

เปนไปอยางเหมาะสม  

   ส
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บทที่ 2 
 

ประวัติความเปนมาและการจัดแสดงของพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา 
(สิงห สิงหเสนี) 

 
ที่ต้ังของพิพธิภัณฑ เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
 ที่ต้ัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

 โทร 02-538-3964 หรือ 02-538-2573 ตอ 0 หรือ 639 หรือ 241 

 เวลาทําการ: ทุกวนัจนัทร - ศุกร 09:00 - 16:00 น. 

 คาเขาชม: ไมเสียคาเขาชม โปรดแจงลวงหนาเปนหมูคณะ  

 
ประวัติความเปนมาและการกอต้ังพิพธิภัณฑ 
 พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ที่ต้ังอยูภายในโรงเรียน สถานที่นี้

เปนอนุสรณสถานอีกแหงหนึ่งที่มีความหมายความสําคัญ ในความงามโดดเดนของพิพิธภัณฑฯซ่ึง

เปนเรือนไมสักทองขนาดใหญยกใตถุนสูงประกอบดวยเรือนไทย 3 หลัง คือ เรือนทานเจาพระยาฯ 

เรือนรัชดาบดินทร และเรือนศิลปนิทัศน ซึ่งแตละหลังจะแยกตามวัตถุประสงค อยางเชน เรือนทาน

เจาพระยาฯ เรือนหลังกลางที่จัดแสดงรูปหลอ อาวุธ ส่ิงของเคร่ืองใช ตลอดจนภาพวีรกรรม ภาพ 

อนุสรณสถาน อาทิ อนุสาวรีย ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับเจาพระยาฯเรือนรัชดาบดินทร เปนเรือนที่อยู

ดานขวาของเรือนทานเจาพระยาฯ จัดแสดงประวัติและเกียรติประวัติดานตาง ๆ ของโรงเรียน นับแต

เร่ิมกอต้ังและเจริญกาวหนามาจวบปจจุบันมีส่ิงของเคร่ืองใชโลรางวัล ประวัติการกอต้ังโรงเรียน 

ฯลฯ สวนที่เรือนศิลปนิทัศน เปนเรือนที่อยูดานซายของเรือนทานเจาพระยาฯ จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม

สมัยสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทั้งในดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตไทยและส่ิงของ เคร่ืองใช

สมัยนั้น โดยมีโสตทัศนูปกรณประกอบการจัดแสดง นอกจากนี้ในอาคารชั้นลางยังจัดเปนหอง

ประชุมอเนกประสงค รวบรวมจัดแสดงขอมูลตาง ๆ ฯลฯ และในสวนดานนอกพิพิธภัณฑฯ บริเวณ

ดานหนามีอนุสาวรียเจาพระยาฯ สวนพันธุไมไทยรมร่ืนงดงาม 

 เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) แมทัพสําคัญยิ่งคนหนึ่งของกองทัพไทยในยุค

ตนรัตนโกสินทร ทานไดทําการรบปองกันพระราชอาณาเขตไทยภาคบูรพาไวเปนบรรพบุรุษนักรบ

ไทยผูหนึ่งซ่ึงไดจารึกเกียรติประวัติอันสูงสงไวในแผนดิน และจากชีวิตที่เกิดมาเพื่อปกปองแผนดิน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เคียงขางราชบัลลังกนาม ขุนพลแกว หรือ สิงหทหารเสือ สมญานามท่ีคนทั่วไปเรียกขานดวยความ

เคารพรักและศรัทธาในความเปนวีรบุรุษ ผูกลาหาญ เด็ดเด่ียว ฉลาดและเฉียบคมในการตัดสินใจ

นับเปนเวลารวม 200 ปที่ทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) จากไป แตคุณงามความดี

ของทานยังคงเปนบารมี ปกแผคุมครองเปนที่พึ่งและเปนแบบอยางของความดีงามแกชนรุนหลัง 

และในป 2550 เปนปครบรอบ 36 ป ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) บรรดาเหลาลูก

บดินทรจึงรวมกันจัดงานรําลึกถึงผืนแผนดินอันศักด์ิสิทธิ์นับเปนโอกาสอันดีในการรวมรําลึก

เกียรติภูมิ กราบคารวะเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ผูซึ่งไดฝากผืนแผนดินที่เปนมรดก

ของทานกลายมาเปนสถานศึกษา ที่มีชื่อเสียง พรอมทั้งมีพิพิธ ภัณฑฯ ใหประชาชนเขามาเรียนรู

ประวัติศาสตรที่สําคัญชวงหนึ่งของประเทศไทย 

 ผูริเร่ิมความคิดในการกอต้ังพิพิธภัณฑคือ คุณหญิงลักขณา แสงสนิท โดยมีวัตถุประสงค

ดวยกัน4 ประการคือ 

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย

เดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป เมื่อปพ.ศ.2539 

 2. เพื่อใหเปนสถานท่ีที่รวบรวมและจัดแสดงประวัติวีรกรรมและโบราณวัตถุตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงหสิงหเสนี)  

 3. เพื่อใหเปนศูนยศิลปวัฒนธรรมไทย และเปนแหลงการเรียนรู สําหรับเยาวชน ชุมชน 

ตลอดจนผูสนใจไดศึกษา 

 4. เพื่อฉลองครบรอบ 25 ป ของการกอต้ังโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เม่ือป 

พ.ศ.2539  

 สําหรับอาคารที่ใชจัดแสดงนั้น ประกอบดวย อาคารเรือนไทยภาคกลางสรางดวยไมสัก

ทองทั้งหลังจํานวน 3 หลัง บริเวณโดยรอบมีเรือนพลับพลา เรือนพักริมสระ และอุทยานพนัธุไมไทย

เรือนทานเจาพระยา (เรือนกลาง) จัดแสดงเรืองราวตาง ๆ เกี่ยวกับทานเจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี) เชน ศาสตราวุธตาง ๆ หมวกนักรบ ฆองศึก ส่ิงของเคร่ืองใชประจําตัว ที่ทานเคย 

ใชในการศึก นอกจากนี้ ยังมีภาพอนุสรณสถาน และ ภาพจิตรกรรมวีรกรรมของทาน ที่จําลองภาพ

มาจากเหตุการณที่กลาวไวใน "ตํานานเสือปา" ซึ่งเปนพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุ

เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่1 ภาพถายดาวเทียม แสดงแผนทีพ่ิพธิภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  

ที่มา: Google, กรุงเทพมหานคร, accessed December 15, 2013. available from 

http://www.google.com/earth/ 

 

 
 

ภาพที ่2 ภาพแสดงอนสุาวรียเจาพระยาบดนิทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
 

http://www.google.com/earth/�


 9 

 
 

ภาพที ่3 ภาพแสดงบริเวณดานหนาอนุสาวรียทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) และ

บริเวณ พพิิธภัณฑ 
 

 
 

ภาพที ่4 ภาพแสดงบริเวณดานขางอนุสาวรียทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสน)ี 
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ภาพที ่5 บริเวณดานหนาอาคาร เรือนไทยที่เห็นหลังคา คือ "ทานเจาพระยา 

 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพแสดง เรือนทานเจาพระยา (เรือนกลาง) จัดแสดงประวัติของเจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี) 
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ภาพที ่7 ภาพแสดง "เรือนทานเจาพระยา" 

 

 
 

ภาพที ่8 แสดงภาพจิตรกรรมตอนเจาพระยาราชสุภาวดี ตอมาคือเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห 

สิงหเสนี) รบกบัเจาราชวงศเวียงจันทน ที่บานบกหวาน แขวงเมืองหนองคาย 
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ภาพที ่9 ภาพแสดง อาวุธทีจ่ัดแสดงภายในเรือนเจาพระยา 
 

 
 

ภาพที ่10 ภาพแสดงวัตถุมงคลตาง ๆ  

 

 เรือนรัชดาบดินทร (เรือนขวา) จัดแสดงประวัติ และเกียรติประวัติดานตาง ๆ ของ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นับต้ังแตเร่ิมกอต้ัง โลรางวัล เกียรติประวัติ ของผูมีอุปการ

คุณตอโรงเรียน ผูบริหาร ครูอาจารย นักเรียนดีเดนดานตาง ๆ ทั้งศิษยเกาและนักเรียนปจจุบัน 
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ภาพที ่11 ภาพแสดง เรือนรัชดาบดินทร 

 

 
 

ภาพที ่12 ภาพแสดงภายใน เรือนรัชดาบดินทร 
 

 เรือนศิลปนิทัศน (เรือนซาย) จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม สภาพสังคมและวิถีชีวิตไทยใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 
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ภาพที ่13 เรือนศิลปะนทิศัน 
 

 
 

ภาพที ่14 ภายในหองจัดแสดง "เรือนศิลปนิทัศน" 
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ภาพที ่15 ภาพจัดแสดงเรือสําเภาในสมัยรัชกาลที่ 3 

 

 
 

ภาพที ่16 ภาพจัดแสดงสินคาสงออกสมัยรัชกาลที่ 3 

 

 

 

 

 

 
 



 16 

ประวัติเจาพระยาบดินทรเดชา 
 เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงเสนี) เปนบุตรคนที่ 4 ของเจาพระยาอภัยราชา (ปน) 

กําเนิดแตทานผูหญิงฟกเมื่อประกา พ.ศ.2320 อันเปนปที่ 10 ในสมัยของพระเจาจากสินมหาราช 

สถานที่เกิดอยูในเขตพระนครตอนเชิงสะพานชางโรงสีหนากระทรวงมหาดไทยทุกวันนี้ 

 เมื่อเติบใหญเจริญวัยข้ึน เจาพระยาอภัยราชา ผูเปนบิดาไดนําตัวนายสิงหเขารับ

ราชการในสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร และไดรับพระราชทานยศศักด์ิ อันเปน

ผมมาจากความเพียรในหนาที่ราชการในข้ันแรกคือ เปนตําแหนง หมื่นเสมอใจราชและพระนาย

เสมอใจ ตอมาไดเปนพระยาเกษตรรักษาวาการกรมนาฝายพระราชวังบวรในสมัยรัชกาลที่ 2

ภายหลังเมื่อรัชกาลที่ 3 ข้ึนครองราชยสมบัติ จึงโปรดใหเปนพระยาราชสุภาวดี 

 พระยาราชสุภาวดี ไดทําความดีความชอบไวมากมายในรัชกาลนี้ เนื่องจากเจาอนุวงศ

แหงเวียงจันทนคิดการกบฏข้ึนใน พ.ศ.2369 รัชกาลที่ 3 โปรดใหพระยาราช สุภาวดีเปนแมทพัหนา

ยกไปปราบปรามบรรดาพวกกบฏทานไดรบอยางกลาหาญจนพวกกบฏมิอาจจะตอตานไดถึงกับ

ถอยรนไมเปนขบวน ในที่สุดทัพของพระยาราช สุภาวดีก็ยกเขาครองจําปาศักด์ิไดสําเร็ว ผลแหง

ความดีความชอบในคร้ังนี้ คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง

เปนเจาพระยาราชสุภาวดีวาที่สมุหนายก ศึกเจาอนุวงศที่ยังไมยุติลงอยางรวดเร็วนัก เนื่องจากเจา

อนุวงศไดรับการสงเสริมจากญวนใหคิดกอกบฏข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง ตกเปนหนาที่ของเจาพระยาสุภาวดี

ที่จะยกข้ึนไปปราบปรามอีก การศึกคร้ังนี้เปนการรบที่ใหญโตมาก ไมมีใครเสียเปรียบใคร ทาน

เจาพระยาราชสุภาวดีไดแสดงความกลาหาญอยางเยี่ยมยอดใหเปนที่ประจักษ ดังปรากฏใน

พงศาวดารกลาวถึงการรบตอนหนึ่งวา"กองทัพทั้งสองปะทะกันที่บกหวานตางบุกบ่ันสูรบถึงตะลุง

บอน บังเอิญมาของเจาพระยาราชสุภาวดีเหยียบคันนาขาแพลงลมลงทับขาเจาพระยาราชสุภาวดี 

ทันใดนั้นพอดีเจาราชวงศเวียงจันทนขับมาสะอึกเขาไปถึงจึงเอาหอกพุงปกตรงกลางตัว เจาพระยา

ราชสุภาวดีรูมวงทีอยูแลวจึงเบงพุงลางตาเจาราชวงศ เมื่อหอกพุงลงไปเจาพระยารายสุภาวดี

แขมวตองและเอ้ียวพระหลบปลายหอกแทงเฉ่ียวขางเสียดผิดถูกทอง ผาสมรดทะลุหอกก็ปกตรึง

อยูกับดิน เจาราชวงศจะพุงหอกข้ึนแทงซ้ํา แตเจาพระยารายสุภาวดีจับคันหอกยึดไวแลวพยายาม

ชักมีดหมอประจําตัวแทงข้ึนไป เจาราชวงศดึงหอกไมไดดังประสงค จึงชักดาบที่คอมาออกเงื้อจะจวงฟน

เจาพระยาราชสุภาวดี ฝายหลวงพิพิธ (มวง) นองชายของเจาพระยาราชสุภาวดีเห็นดังนั้นจึง

กระโจนเขารองรับดาบเจาราชวงศเสียทีถูกเจาราชวงศฟนขาดใจตายทันที ขณะที่เจาราชวงศกาํลัง

จวงฟนอยูนั้น เจาพระยาราชสุภาวดีชักมีดหมอออกทันและไดทีแทงสวนข้ึนไปถูกโคนขาเจา

ราชวงศเปนแผลลึก และไดตัวเจาราชวงศก็ผงะตกจากหลังมา เลือดสดแดงฉาน พวกมหาดเล็ก
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เขาใจวา นายตายรีบชวยกันประคองเจาราชวงศเวียงจันทนจัดการหามหนีไปโดยเร็ว" ผลจากการ

ตอสูในคร้ังนั้น ทําใหพวกกบฏเข็ดขยาดฝมือเขาพระยาราชสุภาวดีมาก ไมคิดตอสูตอไปอีก เจา

อนุวงศหนีไอยูเมืองพวนและถูกจับไดที่เมืองพวนน่ันเอง เจาพระยาราชสุภาวดีจัดการสงตัวเจา

อนุวงศและพรรคพวกลงมากรุงเทพฯในทันทีเสร็จศึกเจาอนุวงศแลว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว จึงทรงสถาปนาเจาพระยาราชสุภาวดีข้ึนเปนเจาพระยาบดินทรเดชาที่สมุหนายกใน 

พ.ศ.2372 (เวลานั้นทานอายุได 53 ป) ชีวิตของทานเจาพระยาบดินทรเดชาดูจะไมไดหางจากการ

ศึกสงครามไปได เพราะอีกไมกี่ปตอมา (พ.ศ.2376) ญวนเกิดเขาไปแทรกแซงหาทางจะเอาเขมร

เปนของตน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดฯ ใหเจาพระยาบดินทรเดชายกทัพข้ึนไป

สูรบกับญวนอีก จนกระทั่งญวนยอมทําไมตรีกับไทยแลว และเหตุการณในกัมพูชากลับเปนปกติ

ตามเดิมเจาพระยาบดินทรเดชาจึงเดินทางกลับเขาสูประเทศไทยใน พ.ศ.2391 ทานไดควบคุม

บานเมืองในเขมรนานถึง 15 ปเต็ม ทานเจาพระยาบดินทรเดชาไดใชหลักความเฉียบขาดในการ

บังคับบัญชา จึงไดผลคือปราบปรามกบฏเจาอนุวงศ นครเวียงจันทน และไดชวยปองกันเขมรจาก

ญวนไดสําเร็จตามพระราชประสงคขิงสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนําเกียรติคุณมาสูทหารไทย

และประเทศไทยอยางมากมายปที่กลับจาดเขมรมานั้น เจาพระยาบดินทรเดชา มีอายุยาง 71 ป 

แตก็ยังเขมแข็งสามารถรับราชการสนองพระเดชพระคุณไดตอมาจนกระทั่งถึง วันอาทิตยที่ 24 

มิถุนายน พ.ศ.2392 ก็ถึงอสัญกรรมดวยโรคอหิวาตซึ่งระบาดชุกชุมในปนั้นรุงข้ึนป พ.ศ.2393 จึง

ไดพระราชทานเพลิงศพที่วัดสระเกศ 
 ผลงานสําคัญหรือเหตุการณสําคัญ 
 ป พ.ศ.2369 ซึ่งตรงกับรัชสมัย 1พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 

ขณะที่ทานดํารงตําแหนงเปนพระยาราชสุภาวดี ไดเปนนายทัพรวมในกองทัพใหญ ซึ่งกรม

พระราชวังบวรมหาศักด์ิพลเสพ ทรงเปนจอมทัพไปปราบกบฏเจาอนุวงศเวียงจันทร ไดทําความดี

ความชอบในการทําสงครามเปนอยางมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหเลื่อนบรรดาศักด์ิเปน2

เจาพระยาราชสุภาวดี วาที่สมุหนายก เมื่อพ.ศ.2370 การปราบกบฏคร้ังนี้ยังจับตัวเจาอนุวงศไมได 

เนื่องจากเจาอนุวงศหนีไปอยูเมืองญวนเสีย ตอมาป พ.ศ.2371 จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาราช

สุภาวดีเปนแมทัพไปเวียงจันทรอีกคร้ัง ซึ่งคร้ังนี้ทานเจาพระยาราชสุภาวดีสามารถจับเจาอนุวงศได

และเม่ือไดจัดบานเมืองใหคืนสูปกติสุข ไดนําตัวเจาอนุวงศกับบริวารมาถวายพระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกลาเจาอยูหัว จากความดีความชอบครั้งนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาข้ึนเปน

เจาพระยาบดินทรเดชาสมุหนายก ในปพ.ศ.2376พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลา

ฯ ใหทานเจาพระยาบดินทรเดชา เปนแมทัพไปปราบญวนและเขมรทานไดดําเนินการสงคราม
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อยางไดผล จึงโปรดเกลาฯ ใหเปนผูสําเร็จราชการ อยูกํากับเขมรและพระราชทานอํานาจที่สามารถ

จะแตงต้ังและบังคับบัญชาพระยาพระเขมรทั้งปวงได เจาพระยาบดินทรเดชา ไดรับความไววาง

พระราชหฤทัยใหเปนผูสําเร็จราชการเมืองเขมร ตางพระเนตรพระกรรณซ่ึงทานไดปฏิบัติภารกิจ

ฉลองพระเดชพระคุณดวยความสัตยซื่อและโดยเต็มกําลัง ดูแลเมืองเขมรจนเปนที่เรียบรอย จึงคืน

สูกรุงเทพมหานคร แลวก็ไดรับความไววางพระราชหฤทัยทรงปรึกษาเร่ืองตาง ๆ อยูเสมอ 
 ลําดับการสืบเชื้อสาย เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตรเช่ือวา บรรพบุรุษของเจาพระยาบดินทรเดชา เปน

พราหมณ ชื่อ ศิริวัฒนะ รับราชการในสมัย 3สมเด็จพระนารายณอยูในตําแหนงราชปุโรหิต มีบุตร

ไดรับราชการสนองพระเดชพระคุณจนมีตําแหนงเปนพระมหาราชครูพระราชปุโรหิตาจารย ราช

สุภาวดี ศรีบรมหงส องคบุริโสดมพรหมทิชาจารย พระมหาราชครู มีบุตร 2 คน คือ 

 1. เจาพระยาพิศณุโลก(เมฆ) เปนตนสกุล "ศิริวัฒนกุล", "จันทโรจวงศ", "บุรณศิริ", 

"สุจริตกุล", "ภูมิรัตน", "ชัชกุล" รวม ๖ สกุล 

 2. เจาพระยามหาสมบัติ (ผล) มีบุตร คือ เจาพระยาอภัยราชา (ปน) เจาพระยาอภัย

ราชา(ปน)มีบุตรธิดา 9 คน บุตรที่ 4 คือ เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 กรุงเทพมหานครนอกจากเปนศูนยกลางการศึกษา การคมนาคมขนสง ฯลฯ หลาก

พื้นที่ส่ิงปลูกสรางตลอดจนสถาปตยกรรมที่ปรากฏโดดเดนงดงามแลวยังมีประวัติศาสตรบอกเลา

เร่ืองราวอดีตอันรุงเรืองใหทําความรูจักเขาใจบนผืนแผนดินกวางใหญของ โรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี) ตลอดจน บริเวณใกลเคียง สถานที่นี้ไมเพียงมีประวัติศาสตรเปนที่ต้ังทัพพักพล 

ตระเตรียมชางมาเพื่อกรีธาทัพไปรบปองปกอริราชศัตรูเบ้ืองบูรพาทิศ พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทร

เดชา (สิงห สิงหเสนี) ที่ต้ังอยูภายในโรงเรียน เรือนไทยสงางามยังเปนสถานท่ีรวบรวมจัดแสดง

ประวัติ โบราณวัตถุเชิดชูพระเกียรติคุณ เจาพระยาบดินทร เดชา (สิงห สิงหเสนี) แมทัพใหญใน

สมัยรัชกาลที่ 3 อีกทั้งพิพิธภัณฑฯ แหงนี้ยังไดรับคัดเลือกจากสภาวัฒนธรรมเขตวังทองหลางให

เปนพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนของดีเขตวังทองหลางเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) แมทัพ

ใหญในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 ตามประวัติศาสตรไดบันทึกไววา ทาน

เปนบุตรคนที่ส่ีของเจาพระยาอภัยราชา (ปน) กับทานผูหญิงฟก เกิดวันพุธ เดือนยี่ ปมะแม พ.ศ.

2318 ที่บานริมคลองรอบ กรุงธนบุรีดานตะวันออกซ่ึงปจจุบันเปนเขตกรุงเทพมหานคร ขณะที่ทาน

เปนแมทัพไดนําทัพออกรบประสบผลสําเร็จในเหตุการณมากมายจนไดรับการกลาวขานเปนแมทพั

เคียงขางบัลลังกรัชกาลที่ 3 อยางเชน นําทัพปราบกบฏเจาอนุวงศเวียงจันทน สงครามระหวางไทย

กับญวนปราบการจลาจลในเขมร ฯลฯ นอกจากนี้ในดานการทูตทานมีความสามารถในการเจรจา
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โตตอบเชิงการทูตซ่ึงถือเปนสวนสําคัญในการทําสงครามกอเกิดประโยชนตอประเทศชาติโดยไม

ตองใชกําลัง ในดานพุทธศาสนาทานใหความสําคัญกับการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาดวยการ

สรางและปฏิสังขรณ วัดตาง ๆ ไวมากมาย อาทิวัดจักรวรรดิราชาวาส วัดชนะสงคราม วัดเทพลีลา 

ฯลฯ จากผลงานและคุณความดีที่ปรากฏตอประเทศชาติ หลายสถานที่ไดสรางอนุสรณสถานเพื่อ

เคารพสักการะและระลึกถึงพระคุณทาน อาทิ วัดจักรวรรดิราชาวาส (วัดสามปลื้ม) คายบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11 อ.มะขาม จ.จันทบุรี, คายเจาพระยา

ราชสุวภาวดี (สิงห สิงหเสนี) กองกํากับการตํารวจตระเวน ชายแดนที่ 12 อ.อรัญประเทศ จ.

สระแกว, คาย บดินทรเดชา กรมทหารราบที่ 16 อ.เมือง จ.ยโสธร ฯลฯ  

 
ผลงานและวีรกรรมของทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
 ภาพวัดตาง ๆ ที่ทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สรางและบูรณะ 

 

 
 

ภาพที ่17 ภาพแสดงวัดแจง จังหวัดปราจีนบุรี 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 
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ภาพที ่18 ภาพแสดงวัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 

 

 
 

ภาพที ่19 ภาพแสดง สรางวัดใหม ไดแก วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก เวิง้นครเกษม) 

ที่มา: วัดชนะสงคราม, เขาถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556, เขาถงึไดจาก  http:// 

watchanasongkram.com  

 

 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit�
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ภาพที ่20 ภาพแสดง วัดจักวรรดิราชาวาส (สามปลืม้) กรุงเทพมหานคร 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 
 

 
 

ภาพที ่21 ภาพแสดง 5วัดจักรวรรดิราชาธิวาส (วัดสามปล้ืม) 

ที่มา: ธรรมะไทย. (2556). วดัสามปลื้ม. เขาถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน. เขาถึงไดจาก www. 

dhammathai.org/วัดสามปลื้ม  
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ภาพที ่22 ภาพแสดง รูปเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ทีพ่ระพุฒาจารย (มา) เจา

อาวาสวัดจักวรรดิราชาวาสหลอข้ึน ประดิษฐานไวที ่เกงขางพระปรางค พ.ศ.2441 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 

 

 
 

ภาพที ่23 ภาพแสดง วัดปรินายก กรุงเทพมหานคร 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 
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ภาพที ่24 ภาพแสดง วัดโรงเกวียน จงัหวัดปราจีนบุรี 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 
 

 
 

ภาพที ่25 ภาพแสดง วัดทุงสวางชัยภูม ิจังหวัด ยโสธร 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 
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ภาพที ่26 ภาพแสดง วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร  

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 
 
 

 
 

ภาพที ่27 ภาพแสดง วัดพระยาทาํ จงัหวัดสระแกว 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 
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ภาพที ่28 ภาพแสดง วัดหลวงบดินทรเดชา จงัหวัดสระแกว 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 

 

 
 

ภาพที ่29 ภาพแสดง โรงเรียนปริยัติธรรม วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 
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ภาพที ่30 ภาพแสดง วัดตาพระยา จงัหวัดสระแกว 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 
 

 
 

ภาพที ่31 ภาพแสดง วัดปรินายก (วัดพรหมสุรินทร) 

ที่มา: Google, วัดพรหมสรุินทร, เขาถงึเมื่อ 15 พฤศจกิายน 2556, เขาถึงไดจาก  

6www.google.com/วัดพรหมสุรินทร 
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ภาพที ่32 ภาพแสดง วัดวรนายกรังสรรค จ. อยุธยา 

ที่มา: Google, วัดวรนายกรังสรรค, เขาถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556, เขาถงึไดจาก  

8www.google.com/วัดวรนายกรังสรรค 

 
 ตัวอยาง ภาพอนุสาวรียของเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
 

 
 
ภาพที ่33 ภาพแสดง อนสุาวรียเจาพระยาบดนิทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ทีว่ัดมหาธาตุ จงัหวัด

ยโสธร ทําพิธีเปดเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2524 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%88._%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit�
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ภาพที่ 34 ภาพแสดง อนุสาวรียเจาพระยาราชสุภาวดี (สิงห สิงหเสนี) ที่คายเจาพระยาราชสุภาวดี 

(สิงห สิงหเสนี) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 12 อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 
 

 
 

ภาพที ่35 ภาพแสดง รูปปน เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ทีพ่ระเจากรุงกัมพชูา  

 (นักองคดวง) โปรดใหสรางไวที่เกงวัดโพธาราม เมืองอุดงมีชัย (เมืองหลวงเกาเขมร) 

พ.ศ.2392 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 
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ภาพที ่36 ภาพแสดง คายบดินทรเดชา จังหวัด ยโสธร 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 

 
 

 
 

ภาพที ่37 ภาพแสดง คายเจาพระยาบดินทรเดชา จังหวัดจนัทบุรี 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 
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ภาพที่ 38 ภาพแสดง อนุสาวรียรูปหลอทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ที่คาย

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) อ.มะขาม จ. จันทบุรี  

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 
 
 อนุสาวรียรูปหลอทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นี้  ที่คายเจาพระยาบ

ดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) อ.มะขาม จ. จันทบุรี ประดิษฐานอยูหนากองกํากับการตระเวน

ชายแดนที่ 11 สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินเปด

อนุสาวรียและช่ือคายเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2527 
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ภาพที ่39 ภาพแสดง หุนจําลองสงครามกับญวน ในอนุสรณสถานแหงชาติ กรุงเทพมหานคร  

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุหนา

ยกและแมทพัใหญในพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกลาเจาอยูหวัรัชกาลที่ 3 (กรุงเทพฯ: สินธนา 

กอปป เซนเตอร, 2539). 
 
การบรหิารงานและการจดัการพพิิธภณัฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สงิหเสนี) 
 การบรหิารงาน 
 1. งบประมาณ 
  ในเร่ืองของงบประมาณ ทางพิพิธภัณฑไมไดขอทางราชการ งบประมาณหลักนั้น

มาจากมูลนิธิคุณหญิงลักขณา แสงสนิท และมูลนิธิพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา(สิงห สิง

หเสนี) อดีตผูอํานวยการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ผูกอต้ังพิพิธภัณฑ โดยหากมีคาใชจาย

ซอมแซมพิพิธภัณฑ ก็จะใชงบประมาณจากทางโรงเรียนในบางสวน  
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ภาพที ่40 ภาพแสดง บนัทึกขอความ คาใชจายในพพิธิภัณฑ 

ที่มา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), “บันทึกขอความ เร่ือง คาใชจายในการอนุกรักษ

ศาสตราวุธเพื่อการจัดแสดงในพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชาฯ,” 9 ธันวาคม 2556. 
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ภาพที ่41 ภาพแสดง การตรวจรักษาและอนุรักษวัตถุโบราณ 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 

 
 2. บุคลากร 
  ในสวนของบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการพิพธิภัณฑจะมีผูทีเ่กี่ยวของ

ต้ังแตฝายบริหารจนถึงครูในกลุมสาระตาง ๆ ซึ่งจะมีผูบริหารและครูที่เกีย่วของในบริหารจัดการ

พิพิธภัณฑ ดังนี ้
  รายชื่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาพิพธิภณัฑ 
  1. คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ประธานมูลนธิิพิพธิภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสน)ี 

  2. ดร.สุวัฒน ววิฒันานนท อดีตผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

  3. ดร.อารีรัสมิ์ วฒันทองผิว ผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

ปจจุบัน 
  รายชื่อกรรมการพพิิธภณัฑ 
  1. นางสมบูรณ บุศยศิริ อดีตรองผูอํานวยการกลุมบริหารวชิาการ 

  2. นาวาอากาศตรีหญิง พิมพร เทียนอุดม รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ

ปจจุบัน 

  3. นายเกษม หวงทอง อดีตรองผูอํานวยการกลุมบริหารทัว่ไป 

  4. นายอุดม ถุงทรัพย อดีตรองผูอํานวยการกลุมบริหารทัว่ไป 

  5. นายร่ืน หมืน่โกตะ รองผูอํานวยการกลุมบริหารทัว่ไป 
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  6. นางบุญลักษณ  เอ่ียมสําอาง อดีตหัวหนางานพิพธิภัณฑ 

  7. นางสมจิต คุณาวัฒน หัวหนางานพพิิธภัณฑปจจุบัน 

  8. นางสาวธัญญพัทธ มิตรศรัณยภัทร ภัณฑารักษพพิิธภัณฑ 

  9. คุณครูแตละกลุมสาระ ทั้ง 8 กลุมสาระ 
  โครงสรางองคกรการบริหารจัดการพิพธิภัณฑ 
 

 
 

 ภาพที่ 42 ภาพแสดงโครงสรางขององคกรพิพิธภัณฑ 

 

 
 

ภาพที ่43 ภาพแสดงโครงสรางการบริหารจัดการขององคกรพพิิธภัณฑ 
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 3. ระบบการบรหิาร 
  การบริหารงานของพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นั้นจะมีที่

ปรึกษาสองทานเปนผูดูแลความเรียบรอยทุกสวนของพิพิธภัณฑ และจะมีนางสาวธัญญพัทธ มิตร

ศรัณยภัทรภัณฑารักษพิพิธภัณฑ เปนผูดูแลการจัดแสดงตลอดจนจัดกิจกรรมประจําปใน

พิพิธภัณฑ และตอนรับผูมาเยี่ยมชม มีหนาที่นําชมสวนตาง ๆ ของพิพิธภัณฑ ตลอดจนจัดงาน

นิทรรศการ ประจําปตาง ๆ ที่ใหครู นักเรียนและประชาชนทั่วไปไดเขามาศึกษาหาความรู 

 

 
 

ภาพที ่44 ภาพแสดงกิจกรรมป 2555 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 

 

 
 

ภาพที ่45 ภาพแสดงกิจกรรมป 2555 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 
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ภาพที ่46 ภาพแสดงกิจกรรมป 2555 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 

 

 
 

ภาพที ่47 ภาพแสดงกิจกรรมป 2556 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 

 
 4. การปรับปรุงซอมแซมพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
  พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มีการปรับปรุงบริเวณรอบ ๆ 

พิพิธภัณฑและตัวเรือนพิพิธภัณฑประมาณสองคร้ัง โดยการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบและการ

เปล่ียนไฟบริเวณในตัวเรือนและตามจุดที่จัดแสดง ซอมแซมเคร่ืองปรับอากาศ บนเรือนเจาพระยา 

ซอมหลังคา ซอมร้ัวหองน้ํา ซอมหอนก แบบพื้นหองน้ํา เปนตน 
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ภาพที ่48 การปรับปรุงบริเวณสวนพพิธิภัณฑ 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 

 

 
 

ภาพที ่49 การปรับปรุงบริเวณสวนพพิธิภัณฑ 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 
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ภาพที ่50 การซอมแซมซุมประตูพิพธิภัณฑ 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 
 

 
 

ภาพที ่51 การปรับปรุงซอมแซมหลังคา 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 
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ภาพที ่52 การปรับปรุงซอมแซมหลังคา 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 

 
การรวบรวมวัตถุและการจัดเก็บ 
 สําหรับวัตถุที่นํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑนั้นเปนวัตถุที่ไดมาจากการบริจาคของ

ทายาทตระกูลสิงหเสนี ที่ไดเก็บวัตถุตาง ๆ ไว และไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในวัตถุที่มีคุณคา

ทางดานประวัติศาสตร จึงไดนํามามอบใหกับพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 

 
 

ภาพที ่53 ภาพแสดงวัตถุที่มีผูบริจาคใหพพิิธภัณฑ 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 
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ภาพที ่54 ภาพแสดงวัตถุที่มีผูบริจาคใหพพิิธภัณฑ 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 

 

 
 

ภาพที ่55 ภาพแสดงวัตถุที่มีผูบริจาคใหพพิิธภัณฑ 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 
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ภาพที ่56 ภาพแสดงวัตถุที่มีผูบริจาคใหพพิิธภัณฑ 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 

 

 
 

ภาพที ่57 ภาพแสดงวัตถุที่มีผูบริจาคใหพพิิธภัณฑ 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 
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การทาํทะเบยีนวัตถุ  
 คือการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับวัตถุสะสมของพิพิธภัณฑสถานไวเปนหลักฐาน เชน ขอมูล

เกี่ยวกับวัตถุเบ้ืองตนของวัตถุ ประวัติความเปนมา ลักษณะทางกายภาพของวัตถุ ภาพถาย 

สถานที่เก็บ เลขประจําวัตถุ เปนตน หากกลาวถึงการทําทะเบียนวัตถุที่พิพิธภัณฑเจาพระยาบ

ดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สวนมากมีการจัดทําทะเบียนวัตถุเรียบรอยแลวโดย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และมีของบางชิ้นที่ยังไมมีการจัดทําทะเบียนวัตถุ  

 รายการวัตถุที่มีการข้ึนทะเบียนแลวของพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิง

หเสนี)มีรายการ ดังตอไปนี้ 

 วัตถุที่ข้ึนทะเบียนแลวมีดังนี ้

 1. มีดเหนบ็ดามงาฝกทอง 

 2. กระปดามงาฝกโลหะกะไหลทอง 

 3. ดาบไทยฝกและดาบหุมเงนิ 

 4. พรากราย 

 5. หีบบุหร่ีไมแกะสลัก 

 6. ชองบุหร่ีลายสลัก 

 7. โถขมิ้นพรามฝาก 

 8. บุหงาและกี๋ต้ัง 

 9. หมวกศึก 

 10. ฆองศึกและไมดี 

 11. กระบ่ีหัวพญานาค 

 12. ดาบฝกกระจบ 

 13. กระป 

 14. หอกใบขาว 

 15. หอกดามหวาย 

 16. ดาบเฉราย 

 17. หอกดามขวาน 

 18. หอกใบงอน 

 19. หอกไมเปลือก 

 20. งาว 
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 21. งาวขอ 

 22. สมเด็จพระพุทธหาบดินทร 5 

 23. พระกร่ิงบดินทรฐานตํ่า 

 24. เหรียญเจาพระยา 

 25. หลวงพอเพชรประทานพร 

 26. พระพุทธบดินทร 

 27. จานเชิงพรอมพวงมาลา 

 28. จาน 

 29. ถวย 

 30. เหรียญโลหะ 

 

 
 
ภาพที ่58 ภาพตัวอยางการข้ึนทะเบียนวัตถ ุ

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 

 



 44 

 
 

ภาพที ่59 ภาพตัวอยางการข้ึนทะเบียนวัตถ ุ

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 

 

 
 

ภาพที ่60 ภาพตัวอยางการข้ึนทะเบียนวัตถ ุ

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 
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ภาพที ่61 ภาพตัวอยางการข้ึนทะเบียนวัตถ ุ

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 

 

 วัตถุทีย่ังไมไดข้ึนทะเบยีนมดัีงตอไปนี้ 

 1. พระพทุธรูป 

 2. ชุดโตะ 

 3. โองแปดเหล่ียม 

 4. โองส่ีเหล่ียม 

 5. คันฉอง 
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ภาพที ่62 ภาพตัวอยางแสดงวัตถุทีย่ังไมไดข้ึนทะเบยีนวัตถ ุ

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 

 

 
 

ภาพที ่63 ภาพตัวอยางแสดงวัตถุทีย่ังไมไดข้ึนทะเบยีนวัตถ ุ

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 
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ภาพที ่64 ภาพตัวอยางแสดงวัตถุทีย่ังไมไดข้ึนทะเบยีนวัตถ ุ

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 

 

 
 

ภาพที ่65 ภาพตัวอยางแสดงวัตถุทีย่ังไมไดข้ึนทะเบยีนวัตถ ุ

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 
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 จะเห็นไดวาวัตถุที่มีการจัดทําทะเบียนนั้นจะสามารถชวยใหการสํารวจ ตรวจสอบและ

ดูแลไดงายและชัดเจน และยังมีวัตถุบางสวนที่ยังไมไดทําการข้ึนทําเบียนวัตถุนั้น ผูวิจัย เห็นถึง

ความสําคัญและในดานของการบริหารจัดการที่มีความชัดเจนควรมีการจัดทําทะเบียนวัตถุของช้ิน

ตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน  
 
การจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ 
 สําหรับการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดมีการ

ดําเนินกิจกรรมมาตลอดระยะเวลา ต้ังแตกอต้ังพิพิธภัณฑซึ่งในชวงแรกอาจจะเปนกิจกรรมท่ียัง

ไมไดมีการทําโครงการรองรับไว โดยสวนมากจะเปนการใชพื้นที่พิพิธภัณฑ เพื่อจัดงานตาง ๆ 

ข้ึนมาสวนใหญ ปจจุบันต้ังแต ป พ.ศ.2552 ถึงปจจุบัน ไดมีหัวหนางานพิพิธภัณฑ ภัณฑารักษ 

และคณะกรรมการพิพิธภัณฑไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของพิพิธภัณฑ จึงไดดําเนินกิจกรรมที่เปน

รูปธรรมข้ึน โดยจัดแบงเปนชวงระยะเวลา การจัดกิจกรรม ปละ 2 คร้ัง หรือภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

โดยดําเนินการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายและมีคุณคาทางประวัติศาสตร เพื่อใหครู นักเรียน 

ผูปกครองนักเรียน ตลอดจนบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสเขามาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร

ในการจัดกิจกรรมแตละคร้ัง ดังนะขอยกตัวอยาง ของกิจกรรมแตละป ดังนี้ 

 ตัวอยาง 
 
ตารางที่ 1 แสดงการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ในแตละป 
 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป ชื่อกิจกรรม กิจกรรม 

1 1 มิ.ย 52 สัปดาหรําลึกคุณ… ทาน

เจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสน)ี 

เสวนาวิชาการ ตามรอยทาน

เจาพระยาบดินทรเดชา ศึกษา

คุณูปการตอแผนดิน 

2 2 พ.ย 53 เทิดพระเกียรติกษัตรา มหา

เจษฎาบดินทร และการแสดง

คีตศิลปแผนดินพระนั่งเกลา 

มีการแสดงขับเสภา+ดนตรีไทย 

ละครขุนชางขุนแผน 

3 3 มิ.ย 54 งานเยือนพพิิธภัณฑเจาพระยา 

บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

กราบทานเจาพระยา อานคํา

จารึก 

เสวนาวิชาการ กรีฑาทพักรีฑาธรรม

มะ ดวยศรัทธาสืบพระศาสนาให

ยั่งยนื 
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ตารางที่ 1 แสดงการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ในแตละป 
(ตอ) 

 

ลําดับท่ี วัน/เดือน/ป ชื่อกิจกรรม กิจกรรม 

   1.  พระอาทรปริยติักิจ ผูชวยเจา
อาวาส วัดเทพลีลาพระอาราม
หลวง 

2.  ศานติ ภักดีทํา อาจารยประจํา
สาขาวิชาเขมร ภาควิชา
ภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทร วิโรฒ 

4 4 พ.ย 54   

5 5 มิ.ย 55 งานเยือนพพิิธภัณฑเจาพระยา 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
เมื่อ 100 ปที่นีเ่ปนนาขาว 

เจาหนาที่กรมขาวมาใหความรู 

6 6 พ.ย 55 งานเยือนพพิิธภัณฑเจาพระยา 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  
กินอยูอยางไทยในวิถีพอเพียง 

การแสดงวาวไทย การแขงขันวาว 
การแสดงวาวผาดโผน 
1.  ชัชวาล ปทมดิลก นกัเลนวาว 

สิงหสนามหลวง 
2.  คุณจิรายุส อยูสุข นักเลนวาว 
3.  คุณสวย เศียรกระโทก สอนทํา

วาว 

7 7 มิ.ย 56 งานเยือนพพิิธภัณฑเจาพระยา 
บดินทรเดชา  (สิงห สิงหเสน)ี .. 

 

8 8 พ.ย 56 งานเยือนพพิิธภัณฑเจาพระยา 
บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
เลาเร่ืองเรือเกาบอกเลาวิถีไทย 

คุณสุทัศน ฟงประเสริฐกุล เปน
ภัณฑารักษ ตลาดน้ําลําพญา เปน
วิทยากร 

(พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
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การประชาสัมพันธ 
 การประชาสัมพันธของพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มีดังนี ้

 1. ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน หรือ สมาคมผูปกครอง เชน ปายประชาสัมพันธ, 

แผนพับ, จดหมายเวียน, เสียงตามสาย เปนตน 

 2. ประกาศใน web site ของโรงเรียน 

 3. ส่ือโฆษณา เชน ปายโฆษณา, สต๊ิกเกอรติดรถ, แผนพับ เปนตน 

 4. สงขาวใหส่ือมวลชน เชน หนังสือพิมพ, วิทยุ, สมาคมศิษยเกา, เครือขายผูปกครอง 

เปนตน 

 

 
 

ภาพที ่66 ภาพแสดง ตัวอยางแผนพับเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ) 
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การจัดแสดง 
 เพื่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไปในทิศทาง

ที่มีความสอดคลองกับการจัดการใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ผูวิจัยขอเสนอการจัดแสดงเดิมของ

พิพิธภัณฑ ตัวเรือนไทยทั้งสามเรือนประกอบไปดวย เรือนเจาพระยา เรือนรัชดาบดินทรและเรือน 

ศิลปะนิทัศน ลักษณะของการจัดเรือนทั้งสามเรือนติดกันโดยจะขออธิบายรายละเอียดของการจัด

แสดงตามของแตละเรือนดังนี้ 
 

 
 
ภาพที ่67 ภาพแสดง ภาพรวมทั้งสามเรือนของพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
 
 1.  

 

 2.  

 

 3.  

 

 

 

เรือ
นร

ัชด
าบ
ดิน

ทร
 

เรือนเจาพระยา

เรือนศิลปนิทัศน 

เรือนเจาพระยา

เรือนรัชดาบดินทร 

เรือนศิลปนิทัศน
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 การจัดแสดงเรือนเจาพระยา 
 

 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 
 

 

ภาพที ่68  แผนผังการจัดแสดงเรือนเจาพระยา (เดิม) 

 

 

    หมายถงึ จัดแสดงหมวก อาวุธ    

 

 หมายถงึ  จัดแสดงลายพระหัตถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี  

 หมายถงึ  รูปปนทานเจาพระยากับฆองชัย  

  

 หมายถงึ  รูปของทานเจาพระยาบดินทร เดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 

 หมายถงึ  ดาบอาญาสิทธ์ิ 

 

 หมายถงึ  อาวุธชนิดตาง ๆ เชน ดาบ  

 

 หมายถงึ  ตูจัดแสดงวัตถุมงคลทานเจาพระยาบดินทรเดชา  

    (สิงห สิงหเสน)ี 
 

4 

5 

3 6 2 7 

1 8 

10 9 
11 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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 หมายถงึ  ต่ังมุกลายจีน 

 

 หมายถงึ  เคร่ืองถวย โถ ชอนเบญจรงค 

 

 หมายถงึ  ชาม พาน หนิออน 

 

 หมายถึง  ภาพวาดการทําสงครามของทานเจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี)  
 
 หมายถงึ  ประตู เขา ออก 
 
 
 เรือนเจาพระยา 
 เมื่อเดินข้ึนมาเราจะเห็นเรือนเจาพระยาอยูตรงกลางภายในเรือนจะประกอบดวยการ

จัดแสดงคือ เมื่อเดินเขามาในตัวเรือนทางดานซายมือจะมีการจัดแสดงอาวุธ ดาบ หมวก ถัดมาจะ

เปนตูจัดแสดงลายพระหัตถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และการเปด

พิพิธภัณฑ ถัดมาจะเปนรูปปนทานเจาพระยากับฆองชัย เมื่อเดินมาตรงบริเวณกลางหองจะเห็น 

พระรูปของทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) พรอมกับดาบอาญาสิทธิ์ของทาน

เจาพระยา ถัดมาก็จะเปนอาวุธชนิดตาง ๆ ที่มีผูนํามาบริจาคใหกับพิพิธภัณฑ จัดแสดงอยู ตอมา

คือตูจัดแสดงวัตถุมงคลทานเจาพระยาฯถัดมาจากตูจัดแสดงวัตถุมงคล จะเปนต่ังมุกลายจีน ต้ัง

โชวอยู ถัดจากต่ังมุกลายจีนจะเปนตูจัดแสดงวัตถุโบราณอีกสองตูคือ ตูแรกจัดแสดงเกี่ยวกับ

เคร่ืองถวย โถ ชอนเบญจรงค และอีกตูจะจัดแสดง ชาม พาน หินออน และสุดทาย จะเปนการจัด

แสดงภาพวาดการทําสงครามของทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  

 

 

 

 

 

 

8 

9 

10 

11 
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การจัดแสดงเรือนรัชดาบดินทร 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่69 แผนผังการจัดแสดงเรือนรัชดาบดินทร (เดิม) 
 
 
 หมายถึง  การจัดแสดงภาพศิษยเกา สมุดเกา ของโรงเรียนบดินทร

เดชา(สิงห สิงหเสนี) 

 

 หมายถึง  ตูจัดแสดงผังของโรงเรียน 

 

 หมายถึง  ตราพระเกี้ยว  

  

 หมายถึง  ธงน้ําเงินประจําโรงเรียน กับธงอีก 5 คณะสี 

 

 หมายถึง  ตูที่จัดแสดง บัตรประจําตัวนักเรียน สมัยเร่ิมกอต้ังบดินทรฯ 

  

 หมายถึง เกียรติประวัติของนักเรียนที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ทํา

คุณประโยชนใหกับโรงเรียน 
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 หมายถึง  ผูบริหารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 

 หมายถึง  ชุดนักเรียน ชุดพละ ตลอดจนหนังสือเรียนและสมุด เข็ม

โรงเรียนและอ่ืน ๆ  

 

 หมายถึง  โล รางวัล เกียรติยศของโรงเรียนในสมัยแรก ๆ  

 

 หมายถึง ประตูเขา ออก 

 

 
 เรือนรัชดาบดินทร 
 เรือนรัชดาบดินทร จะเปนการจัดแสดงเกี่ยวกับเกียรติประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี) ประตูทางเขา-ออกจะมีสองทางเมื่อเราเดินเขามายังเรือนรัชดาบดินทร เขาประตู

ทางซาย จะเห็นการจัดแสดงภาพศิษยเกา สมุดเกา ของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) 

ตอมาคือตูจัดแสดงผังของโรงเรียน และเมื่อเดินมาถึงกลางหองจะเห็นการจัดแสดงตราสัญลักษณ

ประจําโรงเรียน นั่นคือตราพระเกี้ยว และธงน้ําเงินประจําโรงเรียน กับธงอีก 5 คณะสี จัดแสดงใน

สวนกลางหอง ถัดมาจะเปนตูที่จัดแสดง บัตรประจําตัวนักเรียน สมัยเร่ิมกอต้ังบดินทร และถัดมา

อีกจะเปนการจัดแสดง เกียรติประวัติของนักเรียนที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ทําคุณประโยชน

ใหกับโรงเรียนและสรางชื่อเสียงใหโรงเรียน ถัดมาจะเปน ผูบริหารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิง

หเสนี) ถัดมาจะเปนตูอีกสามตู ตูแรกจัดแสดง แหวนรุนแรก ๆ ของโรงเรียน ตูตอมาคือจะจัดแสดง

เกี่ยวกับชุดนักเรียน ชุดพละ ตลอดจนหนังสือเรียนและสมุด เข็มโรงเรียนและอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของ และ

ตูสุดทายจะอยูระหวางประตู เขา - ออกจะเปนตูจัดแสดง โล รางวัล เกียรติยศของโรงเรียนในสมัย

แรก ๆ  
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 การจัดแสดงเรือนศิลปนิทัศน 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 52 แผนผังการจัดแสดงเรือนศิลปนทิัศน (เดิม) 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่70  แผนผังการจัดแสดงเรือนศิลปนิทัศน (เดิม) 

 

 หมายถึง  การจัดแสดงเรือสําเภา 
 
 หมายถึง  โองน้ํา 
 
 หมายถึง  ตูจัดแสดง ถวย ชาม ชอน สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน 
 
 หมายถึง  โองน้ํา 

 

 หมายถึง  เงินตราและเงินพดดวง 
 
 หมายถึง  ภาพวาดพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกลาเจาอยูหัว 

 หมายถึง  พระพุทธรูป 
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  หมายถึง  หุนจําลลองโลหะปราสาทวัดราชนัดดาวรวิหาร 

 

 หมายถึง  ภาพฤษีดัดตน 

 

 หมายถึง  ตูไมจัดแสดงหนังสือวรรณกรรม 

 

 หมายถึง  คันฉอง 

 

 หมายถึง  ตูไมที่มีแทนบดยา 

 

 หมายถึง  ประตูเขา ออก 

 
 
 เรือนศิลปนิทัศน 
 เรือนศิลปนิทัศน จะเปนการจัดแสดงเกี่ยวกับเงินตรา เงินพดดวง ตลอดจนวิถีชีวิตของ

คนในสมัยรัชกาลที่ 3 ประตูทางเขา – ออก จะมีสองทางเมื่อเราเดินเขามายังเรือนศิลปนิทัศน เขา

ประตูทางซาย จะเห็นการจัดแสดงเรือสําเภาซ่ึงเปนพาหนะใชในการขนสง คาขาย สินคาออกยัง

ตางประเทศ และมีตัวอยางของสินคาที่สงออกไปยังตางประเทศเชน ขาวสาร กํายาน เปนตน ถัด

มาจะเปนตูจัดแสดง ถวย ชาม ชอน สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ถัดมาจะเปนเงินตราและเงินพด

ดวงที่มีมาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตน เม่ือเดินมายังกลางหองจะพบ

ภาพวาดพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และถัดมาจะเปน

พระพุทธรูปซึ่งมิไดระบุชัดเจนวาสมัยใด ถัดมาจะเปนการจัดแสดงหุนจําลองโลหะปราสาทวัดราช

นัดดาวรวิหาร ตอมาจะเปนภาพฤษีดัดตน ถัดมาจะเปนตูไมจัดแสดงหนังสือวรรณกรรมและมีจอ

ทีวีที่ไมสามารถใชงานได และตรงขางกับพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา

เจาอยูหัว จะเปนการจัดแสดงตูไมที่มีแทนบดยา และอ่ืน ๆ จัดแสดงอยู 

 จากการจัดแสดงวัตถุโบราณตาง ๆ ในแตละเรือนของพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเด

ชา (สิงห สิงหเสนี) จะเห็นไดวาแตละเรือนก็มีการจัดแสดงท่ีแตกตางกันออกไป ในสวนของผูวิจัย 

มีความเห็นวาการจัดแสดงของ พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยังคงไมมีความ

สอดคลองทั้งเร่ืองราว และการจัดรูปแบบตาง ๆ ในแตละเรือน เชน ควรจะตัดสวนที่ไมจําเปนออก
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เพื่อความสมบูรณของการจัดแสดง เพราะการที่ผูเขาชมข้ึนมาชมบนเรือนนั้น ควรจะไดรับความรู

และความเขาใจที่มีความตอเนื่องกัน จึงจะทําใหผูเขาชมนั้นเขาใจเนื้อหาสาระของพิพิธภัณฑ

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มากยิ่งข้ึน เพื่อใหพิพิธภัณฑเจาพระยา บดินทรเดชา (สิงห 

สิงหเสน)ี  

 
ดานการจัดการเรียนการสอน  
 นอกจากการจัดแสดงแลว การขอมูลหรือเนื้อหาที่มีอยูทางดานประวัติศาสตรมาใชใน

การจัดการเรียนการสอนนับวา เปนสวนสําคัญที่จะชวยใหพิพิธภัณฑ มีความสําคัญและมีคุณคา

ทางดานประวัติศาสตร ปจจุบันโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดมีการนําประวัติของทาน

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยระบุเปนแผนการ

จัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในสาระการอาน รายวิชา ภาษาไทยเพิ่มเติม รหัส

วิชา ท 22202 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 แผนจัดการเรียนรูที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง ผูวิจัยไดนําขอมูล

แผนการจัดการเรียนรูของคุณครูอรวรรณ รุงเพ็ง มานําเสนอ ในแผนการจัดการเรียนรูประกอบไป

ดวยหนวยการเรียนรูเร่ือง รูเร่ืองเรา แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ืองประวัติเจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี) ใบความรู และใบงาน  

 นอกจากดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนการบูรณาการในสาระวิชาตาง ๆ แลว ยงัมี

การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวของกับทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

เพื่อจะบรรจุเปนรายวิชาที่เรียน และสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง โดยแบงเนื้อหาออกเปน 5 

หนวยการเรียน ดังนี้  

 1. โรงเรียน 

 2. สถาบันพระมหากษัตริย 

 3. เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ปชูนียบุคคล 

 4. คนดีศรีบดินทร 

 5. ชุมชนของเรา 

 ซึ่งจะมีการเร่ิมใชหลักสูตรนี้ เร่ิมนํารองในปการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ตลอดจน 

จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหมีความสอดคลองกับหลักสูตร โดยมีรายละเอียดโครงการดังตอไปนี้  
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 โครงการจัดทาํหนังสือประกอบการเรียนหลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนในเครอื 
บดินทรเดชา วิชาเพิ่มเติม รายวิชา เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ปูชนียบุคคล 

 1. หลักการและเหตุผล 
  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กอต้ังเพื่อเชิดชูเกียรติของเจาพระยาบดินทร

เดชา (สิงห) ตนสกุล 

  สิงหเสนี สมุหนายกแมทัพใหญและผูสําเร็จราชการฝายทัพศึกในพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทานมีผลงานทั้งในหนาที่สมุหนายก และแมทัพ ซึ่งมีวีรกรรมการตอสู 

ปองกันและปราบปรามอริราชศัตรูเบ้ืองบูรพา (ลาว เขมร ญวน) จนไดรับการยกยองใหเปนบุคคล

สําคัญของชาติ มีอนุสรณสถานและอนุสาวรียเปนที่ปรากฏ ทั้งในอนุสรณสถานแหงชาติ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา คายทหาร คายตํารวจตระเวน

ชายแดน วัด และโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดตาง ๆ  

  คุณหญิงนครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี) ผูเปนทายาทชั้นเหลนไดบริจาคที่ดินให

กระทรวงศึกษาธิการจัดสรางโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ในปพ.ศ.2514 ตอมาไดขยาย

สาขาจนมีโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา รวม 6 โรงเรียนประกอบดวย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห 

สิงหเสนี) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา โรงเรียนบ

ดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๔ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหสิงหเสนี) นนทบุรี และโรงเรียนบดินทรเด

ชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ โรงเรียนในเครือบดินทรเดชาไดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

จนมีความเจริญกาวหนาเปนที่ยกยองของประชาชนดวยมีปูชนียบุคคลคือเจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี) เปนศูนยรวมจิตใจใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามปรัชญาของโรงเรียน "ลูก

บดินทรเปนผูประพฤติดีและมีความรู" สมดังปณิธานของเจาพระยาบดินทรเดชา "ที่ปรารถนาจะให

มีสถานที่ดักความชั่วสอนคนใหเปนคนดี" 

  ในป พ.ศ.2539 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) โดยคุณหญิงลักขณา แสง

สนิท (ผูอํานวยการโรงเรียนขณะนั้น) ไดจัดสรางพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

เพื่อเปนอนุสรณสถานเฉลิมพระเกียรติในปมหามงคลกาญจนาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว และฉลองการกอต้ังโรงเรียนครบ 25 ป พรอมทั้งเปนศูนยรวมส่ิงของ เคร่ืองใช ขอมูลและ

เอกสารเก่ียวกับเจาพระยาบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) และโรงเรียนเพื่อเปนประโยชนใน

การศึกษาตอไปดวยโดยไดจัดต้ังมูลนิธิพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เปน

องคกรสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการของพิพิธภัณฑและโรงเรียนบดินทรเดชา ในสวนที่เกี่ยวกับ

การศึกษาและสาธารณประโยชนตอไปดวย 
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  คณะกรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เล็งเห็น

ความสําคัญที่จะมีสวนรวมกับโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา เพื่อการอบรมสั่งสอนปลูกฝงให

นักเรียนมีความรูความเขาใจ รักและภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สถาบันและปูชนีย

บุคคล คือเจาพระยาบดินทรเดชา เพื่อนําอุดมการณ ปรัชญา ปณิธานและคุณธรรมที่เปน

แบบอยางไปใชในการศึกษาเลาเรียนและการดําเนินชีวิต ใหมีความเจริญกาวหนาและไดกระทํา

ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติสืบไป มูลนิธิจึงจัดทําหนังสือประกอบการเรียนเพื่อใชเปน

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา รายวิชา เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิง

หเสนี) ปูชนียบุคคล โดยความรวมมือของโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนในเครือบดินทรเดชามีความรัก ความเขาใจ ความ

ผูกพันและความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โรงเรียน สถาบัน และปูชนียบุคคล คือ 

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

  2.2 เพื่อสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางโรงเรียนในเครือบดินทรเด

ชา ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อเปนประโยชนตอการจัดและพัฒนา

การศึกษาของโรงเรียน 

  2.3 เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา ไดศึกษาคุณธรรมและคุณลักษณะ

ที่เปนแบบอยางของเจาพระยาบดินทรเดชา และนําไปใชในการดําเนินชีวิต เพื่อสรางคุณประโยชน

แกสังคมและประเทศชาติ 
 3. เปาหมาย 
  3.1 ดานปริมาณ 

   3.1.1 จัดทําหนงัสือ "เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ปูชนียบุคคล" 

จํานวน 6,000 เลม มอบใหโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาและหนวยงานที่เกีย่วของ 

  3.2 ดานคุณภาพ 

   3.2.1 ครูและบุคลากรมีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชา เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ปูชนยีบุคคล 

   3.2.2 นักเรียนแกนนํา "ลูกบดินทรภูมิภักด์ิรักบดินทร" มีความรูความเขาใจ 

ความรักและความภาคภูมิใจในสถาบันและปูชนียบุคคลของโรงเรียน 

   3.2.3 นักเรียนโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา เปนผูประพฤติดีและความรูตาม

ปรัชญาและมีคุณลักษณะของคนดีศรีบดินทร 
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 4. วิธีดําเนินการ/ ระยะเวลาดําเนินการ 
  4.1 แตงต้ังคณะทาํงาน/ คณะกรรมการดําเนนิงาน/ จัดทําโครงการ (ธ.ค. 2556) 

  4.2 ประชุม/ เสนอโครงการ/ ประสานงานหนวยงานที่เกีย่วของ (ม.ค. 2557) 

  4.3 รวบรวมขอมูล/ เอกสาร/ ส่ือนวัตกรรมที่เกีย่วของ (ม.ค. 2557) 

  4.4 จัดทํากรอบและรายละเอียดเนื้อหา/ ตรวจสอบความถกูตอง/ จัดพิมพ/  

   แจกจายใหโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา (ม.ค. - เม.ย. 2557) 

  4.5 พัฒนาครูและบุคลากรในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  

   ส่ือนวัตกรรม/กิจกรรมการเรียนการสอน/ แนวทางการจดักิจกรรม 

   เสริมหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล  (พ.ค. 2557) 

  4.6 พัฒนานักเรียนแกนนํา "ลูกบดินทรภูมิภักด์ิรักบดินทร" 

   กําหนดโครงการกิจกรรม "คนดีศรีบดินทร" (มิ.ย. 2557) 

  4.7 โรงเรียนกําหนดรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา ชั้น ม.1  

   และจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2557 (พ.ค. 2557 - มี.ค. 2558) 

  4.8 นิเทศ ติดตาม ประเมนิผลการใชหลักสูตร (พ.ค. 2557 - มี.ค. 2558) 

  4.9 ปรับปรุงแกไข พัฒนา และนําไปใชเปนวัฒนธรรมองคกร (มี.ค. - พ.ค. 2558) 

  4.10 ประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษา/ จัดพิมพลง website โรงเรียน  

    (ปการศึกษา 2557-2558) 
 5. สถานที่และระยะเวลาดําเนินการ 
  สถานที ่ 

  5.1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) และโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา 

  5.2 พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

  ระยะเวลาดําเนินการ 

  5.3 ปการศึกษา 2557 - 2558 
 6. งบประมาณ 
  เงินบริจาคสนบัสนุนจากมูลนิธิ โรงเรียน องคกรที่เกี่ยวของ/ เงนิจากการจําหนาย

หนงัสือ (พรอม DVD) 

  6.1 คาพิมพหนังสือ 6,000 เลม เลมละ 55 บาท รวม 330,000 บาท 

  6.2 คาอบรมพัฒนาครูและนักเรียนแกนนาํ 100 คน คนละ 500 บาท  

   รวม 50,000 บาท 
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  6.3 คาจัดทําส่ือ นวัตกรรม เอกสารเพิ่มเติม รวม 10,000 บาท 

  6.4 คาใชจายเบ็ดเตล็ด  รวม 10,000 บาท    

   รวมเงนิ 400,000 บาท 
 7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ครูและบุคลากรตลอดจนนักเรียนโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา มีความรู ความ

เขาใจ รักและภาคภูมิใจในสถาบันและปูชนียบุคคล มีความสามัคคีกลมเกลียวรวมมือกันในการ

พัฒนาโรงเรียนและดํารงตนตามภาระหนาที่เปนประโยชนตอสถาบัน สังคมและประเทศชาติ 
 8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  8.1 มูลนิธพิิพธิภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

  8.2 โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา 

  8.3 คณะกรรมการจัดทําหนงัสือประกอบการเรียน 
 9. หนวยงานที่เกี่ยวของสนบัสนุน 
  9.1 ทายาทสกุล สิงหเสน ี

  9.2 สมาคมผูปกครองและครูบดินทรเดชา 

  9.3 สมาคมนกัเรียนเกาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสน)ี 

  9.4 ชมรมครูเกาบดินทรเดชา 

  9.5 ชมรมครูเกาโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา 

  9.6 มูลนิธิสงเสริมการศึกษา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

  9.7 มูลนิธิคุณหญิงลักขณา แสงสนิท และบุตร 

  9.8 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา 

  9.9 คณะกรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา 

  9.10 สวนราชการ ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา และนักเรียนปจจุบันโรงเรียนใน

เครือบดินทรเดชา 
 10. ผูเสนอโครงการ 
 

    .......................................................... 

    (นายจาํลอง เชยอักษร) 

    ประธานคณะกรรมการจัดทาํหนังสือประกอบการเรียน 

    รายวิชาเพิม่เติม หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา 
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 11. ผูอนุมัติโครงการ 
 

    .......................................................... 

    (คุณหญิงลักขณา แสงสนิท) 

    ประธานมูลนธิิพิพธิภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
 
 

โครงสรางและรายละเอียดของเนื้อหา 
 
 โครงสรางเนือ้หา 
 1. บดินทรเดชา สถาบันอันเปนที่รัก 

 2. เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ปชูนียบุคคล 

 3. ลูกบดินทรภูมภัิกด์ิรักบดินทร: คนดีศรีบดินทร 

 4. ภาคผนวก: เกร็ดความรู 
 รายละเอียดของเน้ือหา 
 1. บดินทรเดชา สถาบันอันเปนที่รัก 

  1.1 ขอมูลจําเพาะของโรงเรียน 

   1.1.1 วันกอต้ัง 

   1.1.2 สัญลักษณ 

   1.1.3 ปรัชญา 

   1.1.4 สี: ความหมาย 

   1.1.5 คณะสี: ความหมาย 

   1.1.6 พระพทุธรูปประจําโรงเรียน 

   1.1.7 ปูชนียบุคคล 

   1.1.8 เอกลักษณ/ อัตลักษณฯลฯ 

  1.2 ประวัติการกอต้ังและการพฒันา 

  1.3 เกียรติประวัติ 

  1.4 เพลงประจาํโรงเรียน 

  1.5 ฯลฯ 
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 2. เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ปชูนียบุคคล 

  2.1 ประวัติ 

  2.2 ผลงาน/ เกียรติประวัติ/ วีรกรรม 

  2.3 อนุสรณสถาน (อนุสาวรีย/ พิพิธภัณฑ/ วดั/ โรงเรียน/ คายทหาร - ตํารวจ) 

  2.4 คุณธรรมที่ควรยกยองเปนแบบอยาง 

  2.5 ภาพประกอบ เกี่ยวกับอาวุธ ส่ิงของเคร่ืองใช วีรกรรม 

 3. ลูกบดินทรภูมภัิกด์ิรักบดินทร: คนดีศรีบดินทร 

  3.1 วัฒนธรรมบดินทรเดชา  

  3.2 คนดีศรีบดินทร: คุณสมบัติ: คุณลักษณะ 10 ประการ 

 4. ภาคผนวก 

  4.1 แผนภูมิโครงสรางสายสกุล สิงหเสน ี

  4.2 คําประพนัธเชดิชูเกียรติเจาพระยาบดินทรเดชา 

  4.3 เจาพระยาดินทรเดชา กับการปราบปรามยาเสพติด 

  4.4 ตํานานเสือปา 

  4.5 สิงหทหารเสือพระนัง่เกลา 

  4.6 พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

  4.7 ศิลาจารึกเจาพระยาบดินทรเดชา 

  4.8 วัตถุมงคลที่เกีย่วของกับเจาพระยาบดินทรเดชา 

  4.9 ประวัติผูบริจาคที่ดิน/ ผูกอต้ังโรงเรียน 

  4.10. โครงการ: คําส่ัง: คณะกรรมการจัดทําหนงัสือ 

 5. เอกสารอางอิง 

  5.1 พงศาวดาร/ จดหมายเหตุ 

  5.2 วิทยานิพนธ 

  5.3 หนงัสือเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี): อจท. 

  5.4 หนงัสือเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี): กองทัพบก 

  5.5 หนงัสือของนกัเขียนตาง ๆ เกี่ยวกับเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

  5.6 เอกสารประกอบการเรียนของโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา 

  5.7 website โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา 
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  5.8 websiteเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ใน Google 

  5.9 หนงัสือที่ระลึกของสกุลสิงหเสนีในโอกาสตาง ๆ  

  5.10 ศิลาจารึก / ส่ิงของเคร่ืองใช / รูปภาพ / วัตถุ จากแหลงขอมูลตาง ๆ / ส่ือ

นวัตกรรม / ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

คุณสมบัติของคนดีบงชี้ชดั คุณลักษณะที่พึงประสงค 

หนึง่ซื่อสัตยสุจริตเปนนิสัย 

สองเครงตอหนาที่มีวนิัย 

สามมีใจเมตตาเอ้ืออารี 

ส่ีออนนอมถอมตนคนสุภาพ 

หาซ้ึงซาบวัฒนธรรมนาํศักด์ิศรี 

หกแตงกายเปนระเบียบเรียบรอยดี 

เจ็ดนั้นมีมานะมั่นขยนังาน 

แปดอนุรักษส่ิงแวดลอมพรอมรักไทย 

เกาหลีกไกลอบายมุขทุกสถาน 

สิบยึดมั่นกตัญูคูดวงมาน 

 ทุกประการคอืคนดีศรีบดินทร 

1. ซื่อสัตย 

2. มีวนิัย 

3. มนี้ําใจ 

4. มีมารยาท 

5. มีวฒันธรรม 

6. แตงกายเรียบรอย 

7. ขยันหม่ันเพียร 

8. รักส่ิงแวดลอมและความเปนไทย 

9. หลีกเล่ียงอบายมุข 

10. กตัญูกตเวท ี

"คนดีศรีบดินทร" 

 
คนดีศรีบดินทร 
 ขอเสนอแนะการจัดกิจกรรมปลูกฝงคนดีศรีบดินทร 
 1. อบรมนักเรียนแกนนํา "คนดีศรีบดินทร: ลูกบดินทรภูมิภักด์ิรักบดินทร" 

 2. จัดทําโครงการ: กิจกรรมพฒันาคุณลักษณะ คนดีศรีบดินทร 10 ประการ 

 3. ดําเนนิงานตามโครงการ 

 4. สรุปผล รายงาน ปรับปรุง พัฒนา จัดแสดงผลงาน 

 5. ศึกษาดูงาน และปรับใชตอไป 
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 ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 1. กิจกรรมปฐมนิเทศ 

 2. กิจกรรม "วนัเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 24 มิถุนายน (วนัอสัญกรรม)" 

 3. กิจกรรมทัศนศึกษา อนุสรณสถานฯ 

 4. กิจกรรมการศกึษาเพิ่มเติม: สืบคนจากแหลงเรียนรู: ภูมิปญญา 

 5. กิจกรรมการแสดง: ละคร: เพลง: คําประพันธ: ส่ือนวัตกรรม 

 6. กิจกรรม "เยือนพพิิธภัณฑ" ฯลฯ 

 
เชิดชูเกียรติเจาพระยาบดินทรเดชา (สงิห สิงหเสนี) 

 

 รายสุภาพ 

 ศรีสวัสด์ิศุภสมัย ประชาไทยชื่นเย็น เพ็ญบารมีจักรีแกว เพริศแพรวพระปฐมวงศ องค

พระพุทธยอดฟา จุฬาโลกมหาราช รวมชาติไทยไพสิฐ นิรมิตเมืองเรืองรุง "กรุงเทพมหานคร อมร

รัตนโกสินทร มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย อุดมราชนิเวศนมหาสถาน อมร

พิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์" 

 ดวยทศพิธราชธรรม นําพระราชปณิธาน เปนรากฐานปวงไทย "ต้ังใจจะอุปภัมภก ยอ

ยกพระพุทธศาสนา บํารุงขอบขัณฑสีมา รักษาไพรพลแลมนตรี" บารมีพระทรงธรรม นําไทยพนภัย

พาล ผานแผนดินเดือดรอน ทั้งมานมอญยําเกรง ศึกตะเลงเกาทัพ กลับสรางไทยไพบูลย ปูน

บําเหน็จขุนกลา พระพุทธเลิศหลานภาลัย ครองฉัตรชัยชนสยาม ทุกเขตคามคงคา รวงรานคา

คึกคัก หลอมความรักรูสึก ผนึกวัฒนธรรมธรณินทร สรรพศาสตรศิลปศรัทธา สรางวัดวาอาราม 

งามกวีศรีไทย จวบสมัยพระนั่งเกลาฯ บูรพาราวระราน ภัยเพื่อนบานอุบาย ญวนกาวกายลาวเขมร 

ใหโอนเอนออกหาง แตแผนดินใชราง โลกรูนามบดินทร ทานเอย.  

 โคลงสี่สุภาพ 

   แสนศึกปราบเศิกส้ิน สยามสมัย 

 แมทัพคูพระทัย พระนั่งเกลา 

 สมุหนายกรวมใจ ประชาราษฎร 

 ชื่นสุขทุกคํ่าเชา แกรงกลาบารมี 
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   สิงหเสนีสูฟา ฝากสวรรค 

 เกียรติยศยิ่งนิรันดร เลิศลํ้า 

 บดินทรเดชาสถาบัน บานบม บุญเอย 

 เกียรติศักด์ิจักยิ่งย้ํา ชื่อช้ีวีรชน 

   ดุลสุขทุกถิ่นพน ภัยพาล 

 ขุนศึกแหงทหารหาญ แหหอม 

 สิบหาปที่รอนราญ อริราช ศัตรูแล 

 บุรพทิศนอบนอม แนแทความดี 

   อนุสาวรียเลิศลํ้า เรืองสยาม 

 เคียงคูปูชนียงาม เกียรติกอง 

 ลูกบดินทรประดับนาม นรชาติ 

 ศรีศักด์ิจักปกปอง เปรียบดวยดวงใจ 

 

     นายจําลอง เชยอักษร ประพนัธ 

     24 มิถุนายน 2542 

     150 ป อสัญกรรมเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 
ขุนศกึแกวพระนั่งเกลาฯ 

 
 โคลงสี่สุภาพ 
   วีรบุรุษขุนศึกแกว จักรี 

 สมุหนายกมี เกียรติกอง 

 แมทัพปราบไพรี ทุกถิ่น 

 ปวงประชาแซซอง ทั่วทั้งสากล 

   อยุธยายลยศสิ้น สิบป 

 เจาพระยาอภัยมี บุตรไซร 

 นามสิงหด่ังศักด์ิศรี สนองชาติ 

 กอปรกิจกอเกียรติไว ดุจแกวกรุงสยาม 
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   นามจมื่นเสมอใจราชล้ํา ลือไกล 

 พระพรหมสุรินทรรวมใจ ราษฎรรู 

 พระยาราชโยธาไทย รบราชศัตรูแล 

 พระยาเกษตรรักษาสู ศึกสรางบารมี 

   สิบหาปปองปราบเบ้ือง บูรพา 

 ราชสุภาวดีเจาพระยา ยศได 

 เจาพระยาบดินทรเดชา เชิดช่ือ 

 สมุหนายกใกล พระนั่งเกลาฯกิจสรรพ 

   สองพันสามรอยศก เกาสิบสอง 

 เมฆหมอกแหงหมนหมอง ทั่วหนา 

 ยี่สิบส่ีมิถุนานอง ชลเนตร 

 โอคระไลลับฟา สุดฟนคืนคง 

   บดินทรดํารงดุจดวย ความดี 

 สิงหเสนีพลี ภพไว 

 สนองคุณพระจักรี เกริกเกียรติ ยศนา 

 สนองปณิธานไท เทิดแทวีรชน 

   ผลปุญคุณคายั้ง ยืนยัน 

 เปนศักด์ิศรีสถาบัน แหงนี้ 

 ลูกบดินทรรวมรังสรรค สรางชื่อ 

 ชูเชิดขุนศึกแกว เกียรติกองกรุงสยาม 

 

      นายจําลอง เชยอักษร ประพนัธ 

      24 มิถุนายน 2537 

 
สิงห ทหารเสือพระน่ังเกลาฯ 

 กาพยยาน ี
   เกริกเกยีรติทหารกลา บดินทรเดชาเปนศักด์ิศรี 

 ตนสกุลสิงหเสน ี คือคนดีของแผนดิน 

   พลีกายขุนพลแกว พลีใจแนวพระจักรินทร 

 ทหารเสือสยามินทร ปราบอรินทรปลาตไกล 
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   เขมรลาวยามกราวกลา คอยบีฑาเปนเภทภัย 

 คบญวนกอกวนไทย ทั้งยุแยกใหแตกฉาน 

   สงครามยามศึกเส้ียน ตองพากเพยีรสูภัยพาล 

 สิบหาปที่ยาวนาน ยอมตรากตรําเพื่อนาํไทย 

   ปราบศึกสงบส้ิน กลับแผนดินดวยหวงใย 

 เห็นเหตุของเภทภัย เพราะผงพิษผูติดยา 

   แกไขใหความรู ทั้งเชิดชูดวยวชิา 

 สรางแสงแหลงศึกษา ซอมสรางวัดหดัอานเขียน 

   กอปรกิจกอกศุล ประชาชนไดรํ่าเรียน 

 ความดีทีพ่ากเพียร ยังคงอยูคูดวงใจ 

   ยี่สิบส่ีมิถนุา นอมสักการทกุหทัย 

 เจาพระยาผูกลาไกร อสัญสูคูแดนสรวง 

   ขอคุณอันศักด์ิสิทธิ ์ สถิตถิ่นบดินทรปวง 

 เกียรติเกิดใหเชิดชวง สมศักด์ิศรีที่ศึกษา 

   ลูกบดินทรประพฤติดี มีความรูคูชวีา 

 พันผกูปลูกปรัชญา จักย้ําเยือนไวเตือนตน 

   ขอคุณอันสุนทร กําจรไปในสากล 

 เปรียบปูชนยีบุคคล ณ สยามเสมอเทอญ 

 

      นายจําลอง เชยอักษร ประพนัธ 

      24 มิถุนายน 2538 

   
เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 กลอนสุภาพ 
   อนุสาวรียเดนเปนสงา หลอมรวมศรัทธาและศักด์ิศรี 

 เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ประกาศวีรกรรมไวใหเชิดชู 

 เปนนกัรบเลือดไทยยิ่งใหญนัก ทานปกปกปราบภัยไกลสุดกู 

 เขมรลาวชาวญวนลวนรับรู จึงกอบกูศักด์ิศรีเสรีไทย 

 เปนนกัรักโลกรูผูประเสริฐ ทานทนูเทิดสถาบันอันยิง่ใหญ 
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 ชูเชิดชาติศาสนกษัตริยเปนฉัตรชัย ยิ่งรักในถิ่นแควนแดนมารดา 

 เปนนกัคิดนักสรางทางสุขสันต หวงัจะสรางสถาบันการศึกษา 

 จึงสรางคนสรางวัดสรางศรทัธา สรางวิชาเชิดชสููมวลชน 

 ทานเปนนกัการทหารการทตู จึงกลาทาํกลาพูดใหเกิดผล 

 ยุติธรรมนําครรลองปกครองคน ลวนเยี่ยมยลยกยองผองแผนดิน 

 ทานเปนนกัปกครองผองผูกลา ยิ่งเปนนกัพฒันาไมเส่ือมส้ิน 

 บําบัดเหตุเภทภัยในชีวนิ ดวยดวงจินตการุญมีคุณธรรม 

 ทานเปนคุณเปนคนดีเปนศรีชาติ คูพระทัยพระจอมราชอันเลิศลํ้า 

 สมุหนายกแมทัพใหญไดจดจํา วีรกรรมภารกจิปณิธาน 

 ทหารเสือพระนั่งเกลาขุนพลแกว ลํ้าเลิศแลวจึงเชิดชูคูถิ่นฐาน 

 คูแผนดินถิน่ขวัญบรรพกาล เพื่อสืบสานสรางไทยใหไพบูลย 

 ทหารเสือพระนั่งเกลาขุนพลกลา นาม "บดินทรเดชา" ไมส้ินสูญ 

 วีรกรรมลํ้าเลิศจักเทิดทนู ใหจํารูญเรืองรองผองแผนดิน 

 

นายจําลอง เชยอักษร 

ประพันธจารึกในพิพิธภัณฑเจาพระยาพิพธิภัณฑ 

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)พ.ศ.2539 

 
พิพิธภัณฑ 

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
  

  อนุสาวรียเลิศล้ํา รังสรรค 

 เปนศักด์ิศรีสถาบัน แหงนี ้

 พร่ังพรอมพิพธิภัณฑ เฉลิมพระเกียรติ 

 กาญจนาภิเษกช้ี ชื่อใหยินยล 

   ตระการกลเกยีรติแกว เจาพระยา 

 คูบดินทรเดชา แนแท 

 ปวงศิษยจักศึกษา ศรีศักด์ิ สฤษฏ์ิแล 

 ศิลปวัฒนธรรมแม มอบไวในสยาม 

 



 71 

   สามเรือนสัมฤทธิ์ลํ้า เลอศิลป 

 เรือนหนึ่ง "เจาพระยา" ถวิล จัดไว 

 เรือนสอง "รัชดาบดินทร" ด่ังภาค ภูมิเอย 

 "ศิลปนทิัศน" เทิดไท ทั่วทั้งเรือนสาม 

   งามสุดดุจรักรอย รวมใจ 

 ทูนเทิดพระทรงชัย ทั่วฟา 

 กาญจนาภิเษกสมัย เสวยราชย 

 หาสิบปเฉลิมหลา โลกลวนสดุดี 

   ศรีศักด์ิสถิตทั้ง ธรณินทร 

 ยี่สิบหาปบดินทร กอต้ัง 

 สืบสานวัฒนธรรมศิลป สอนศิษย 

 พิพิธภัณฑจักร้ัง รุงฟาเรืองสวรรค 

   รังสรรคสําเร็จดวย บุญญา ยิง่เอย 

 ยี่สิบส่ีมิถนุา นอบนอม 

 องคพระเทพรัตนฯ ครา เสด็จสู บดินทรเอย 

 ดังมิ่งมงคลพรอม มิ่งฟาสยามนิทร 

   "บดินทร" กอเกียรติกอง แดนไกล 

 พิพิธภัณฑรวมใจ แนแท 

 ศรีศักด์ิสถิตใน อนาคต กาลแล 

 เชิดช่ือวีรชนแม คูดาวแดนสยาม 

 

     นายจําลอง เชยอักษร 

     ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

     ประพันธ พ.ศ.2539 
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  พื้นที่ใชสอยของอาคารพพิิธภณัฑ 
 พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มีพื้นที่สาธารณะใหประชาชนทัว่ไปใช

ประโยชน มีพื้นที่พักผอนหยอนใจ และบริเวณใกลเคียงสามารถเปนสถานที่ในการออกกําลังกาย

ได มีหองจัดการแสดงนิทรรศการถาวร บนตัวเรือนชั้น 2 สวนช้ันลางเปนหองรับแขกและจําหนาย

ของที่ระลึกของพิพิธภัณฑ นอกจากนี้ยังมีหองน้ําสาธารณะพรอมอํานวยความสะดวกใหกับผู

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ 

 พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยังไมมีการจัดหรือแยกวัตถุที่จัด

แสดงไวเปนหมวดหมูเดียวกัน ถึงแมวัตถุที่นํามาจัดแสดงจะมีการข้ึนทะเบียนแลวก็ตามและขาด

เจาหนาที่ ในการดูแลวัตถุที่นํามาจัดการแสดง และไมมีเคานเตอรรับฝากของ ดังนั้น หากผูเขาชม

มีสัมภาระจํานวนมากก็อาจจะกระทบกระแทกโดนวัตถุที่จัดแสดงไดหากไมระมัดระวัง และพื้นที่

บริเวณดานลางมีการนําราชรถมาเก็บโดยใชผาคลุมไวทําใหการใชสอยของพื้นที่ใชประโยชนไดไม

เต็มที่ ทําใหพิพิธภัณฑ ขาดพื้นที่ในการใชสอยไดอยางเต็มที่ 

 

 
 

ภาพที ่71 ภาพแสดงการนําส่ิงของหรืออุปกรณ ราชรถมาต้ังไว 
 
 นโยบายในการเก็บสะสมวัตถุ 
 การเก็บรวบรวมวัตถุที่นํามาจัดแสดงของพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิง

หเสนี) มีดังนี้คือ มาจากการรวบรวมของจากคณะครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) และ

ศิษยเกา เพื่อนํามาจัดการแสดง และการรับบริจาคโดยมีทั้ง อดีตผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเด

ชา (สิงห สิงหเสนี) และทายาทตระกูลสิงหเสนี ซึ่งวัตถุทุกชิ้นไดมาอยางถูกตองตามกฎหมาย 

พิพิธภัณฑเจาพระยา บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)มีการกําหนดขอบเขตของการกอต้ังพิพิธภัณฑ

และจัดแสดงวัตถุไวอยางชัดเจน นอกจากนี้พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยัง



 73 

เปนแหลงของการศึกษาประวัติและขอมูลของโบราณวัตถุแตละช้ินตลอดจน ศึกษาประวัติศาสตร

การกอต้ังโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) โดยปจจุบัน นางสาวธัญญพัทธ มิตรศรัณยภัทร 

ทําหนาที่เปนภัณฑารักษและนางสมจิต คุณาวัฒนเปนประธานการดูแลพิพิธภัณฑ ตลอดจน 

ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับการจัดการแสดงและการจัดทํานิทรรศการหมุนเวียน เพื่อเปนการนํา

ขอมูลของพิพิธภัณฑมาเผยแพร ใหเกิดประโยชนกับครู - นักเรียน ผูปกกครอง ตลอดจนประชาชน

ทั่วไป 
 การทาํทะเบยีนวัตถุ 
 การทําทะเบียนวัตถุ คือการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับวัตถุสะสมของพิพิธภัณฑสถานไวเปน

หลักฐาน เปรียบวัตถุสะสมของพิพิธภัณฑสถานเหมือนกับคน เมื่อเกิดมาก็ตองแจงเกิดที่ฝาย

ทะเบียนราษฎรของอําเภอที่เกิด มีการบันทึกวาเด็กเกิดมามีใครเปนพอ แม อาศัยอยูที่ใด เมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงที่อยู หรือตาย ก็ตองแจงแกไขขอมูล วัตถุพิพิธภัณฑก็เชนเดียวกัน เมื่อรับเขา

พิพิธภัณฑสถานก็ตองบันทึกวาไดมาอยางไร มีประวัติความเปนมาอยางไร รับมาแลวเก็บไวที่ไหน 

ยายที่เก็บอยางไร ฯลฯ 

 ประโยชนในการทําทะเบียนวัตถุ คือ 

 1. เปนการควบคุมวัตถุ ทําใหรูจํานวน และขอมูลตาง ๆ เพื่อใชในข้ันตอนการ

ดําเนินการอ่ืน ๆ ของพิพิธภัณฑสถาน 

 2. เปนการรักษาความปลอดภัยของวัตถุ ปองกันมิใหเจาหนาที่ทุจริตยักยอก เม่ือวัตถุ

สูญหายก็จะสามารถตรวจสอบได 

 3. การบันทึกขอมูลวัตถุอยางละเอียดพรอมรูปถาย เปนหลักฐานแสดงความเปน

เจาของวัตถุนั้น ๆ ในกรณีที่สูญหายก็สามารถใชขอมูล และรูปถายประกอบการแจงความและ

ติดตามกลับคืนมาได 

 4. ขอมูลเกี่ยวกับวัตถุโดยเฉพาะประวัติที่มา ประโยชนใชสอยเหลานี้ เปนประโยชนใน

การศึกษาคนควาและการเลาเร่ืองราวในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานการกําหนดเลขประจํา

วัตถุ 

 วัตถุสะสมทุกช้ินจะตองไดรับการใหหมายเลขวัตถุ โดยอาจเรียงตามลําดับ 0001 ไป

จนถึง 9999 (ในกรณีที่คิดวาพิพิธภัณฑจะสะสมวัตถุไวไมเกิน 9999 ชิ้น) หรืออาจเรียงลําดับในแต

ละป เชน วัตถุชิ้นแรกที่รับเขามาในป พ.ศ.2549 จะไดรับหมายเลข 2549.001) และเรียงกันไป

เร่ือย ๆ จนถึงส้ินป วัตถุชิ้นที่รับเขาในปใหม ป 2550 ก็ไดหมายเลขใหม 2550.001 ตอไป การให

เลขหมายวัตถุนี้ก็เหมือนกับการต้ังชื่อใหวัตถุ 
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 การเขียนเลขวัตถุ 
 เมื่อกําหนดหมายเลขประจําวัตถุแลว จะตองเขียนเลขดังกลาวติดไวกับตัววัตถุดวย 

เพื่อใหสามารถระบุไดวาวัตถุชิ้นไหนมีหมายเลขใด หลักในการเขียนเลขประจําวัตถุนั้นมีหลักดังนี้ คือ 

 1. สามารถแลเห็นไดชัดเจน และอานไดงาย โดยใชสีที่ตัดกับวัตถุ และเขียนใน

ตําแหนงที่เห็นไดงาย 

 2. เลขวัตถุจะตองไมทําลายคุณคาของวัตถุ เขียนในตําแหนงที่ไมคอยนาสนใจ ไมมี

ลวดลาย ถาวัตถุชิ้นนั้นเปนผาตองเขียนหมายเลขบนผาอีกผืนหนึ่งแลวจึงเย็บติดกับวัตถุ 

 3. ติดทนนาน ไมลบเลือนงายจนเกินไป 

 4. ตองสามารถลบออกได สําหรับในกรณีที่เขียนผิดพลาด หรือมีการเปลี่ยนพิพิธภัณฑ 

 ระบบการเขียนเลขบนตัววัตถุนั้นควรเขียนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ระบุวาวัตถุแตละ

ชนิดใชสีอะไรเขียนและเขียนไวที่สวนไหนของวัตถุ ถาเปนวัตถุประเภทเดียวกัน เชน พระพุทธรูป 

หรือประติมากรรม ก็เขียนหมายเลขใหอยูในตําแหนงเดียวกันทุกชิ้น เชนที่ดานขางของฐาน

ประติมากรรม โดยการเขียนหมายเลขบนพื้นผิววัตถุที่เปนหินนั้นจะตองทาน้ํามนัใสเสียกอนแลวจงึ

เขียนบนนั้น เมื่อสีแหงแลวจึงทาแลคเกอรทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อความคงทนและไมทําลายวัตถุโดยตรง 
 การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับวัตถุ 
 มีกฎเกณฑงาย ๆ ส้ัน ๆ คือ บันทึกขอมูลทุกอยางที่เกี่ยวกับวัตถุ ซึ่งแบงขอมูลออกเปน 

4 ประเภท คือ  

 1. ขอมูลที่ไดจากวัตถุ 

  1.1 ชนิดของวัตถุ (สามัญนามของวัตถุ) เชน หมอ 

  1.2 วัสดุที่ใชทําวัตถุนั้น ๆ เชน ทองคํา ไม ดินเผา หิน 

  1.3 ขนาด กวาง ยาว สูง หรือเสนผาศูนยกลาง หรือน้ําหนัก (เชน น้ําหนักทองคํา 

น้ําหนักเพชร หรืออัญมณี) 

  1.4 ลักษณะของวัตถุ เปนการบรรยายรูปพรรณสัณฐานของวัตถุวา มีรูปราง 

ลวดลาย สีสัน ฯลฯ อยางไร 

  1.5 สภาพของวัตถุ สมบูรณ หรือชํารุดเส่ือมสภาพอยางไรบาง เชน บิ่น ราว 

 2. ขอมูลที่ไดจากปากคําเจาของเดิม  

  2.1 ชือ่เจาของเดิม 

  2.2 ชื่อวัตถุ (โดยเฉพาะอยางยิ่งผลงานศิลปะ มักมีชื่อผลงานนั้น ๆ ) 

  2.3 ที่มา เชน เจาของเดิมซ้ือมาจากรานขายของเกา หรือถาไดจากการขุดคนก็

ระบุแหลงโบราณคดี ปที่ขุดคน ผูขุด ชั้นดิน ฯลฯ 
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  2.4 การใชงาน เชน หีบใสเส้ือผาของเจาของเดิม ฯลฯ 

  2.5 วัน-เดือน-ป ที่ผลิต และผูผลิต 

 3. ขอมูลที่ไดจากการคนควา  

  3.1 อายุ สมัย วันเดือนปที่ผลิต (จากการศึกษาเปรียบเทียบ และคนควา) 

  3.2 แหลงกําเนิด แหลงผลิต 

  3.3 ประโยชนใชสอยด้ังเดิม เชน หีบไวใสคัมภีร 

 4. ขอมูลที่พิพิธภัณฑสถานกําหนดข้ึน 

  4.1 เลขประจําวัตถุ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานเปนผูออกให เลขประจําวัตถุนี้จะตองเขียน

ติดไวกับวัตถุดวย และเขียนไวในบัตร หรือสมุดทะเบียนใหตรงกัน เพื่อบงช้ีไดวาวัตถุชิ้นนั้นมีขอมูล

อยางไร 

  4.2 ผูรับ และวันที่รับ 

  4.3 ผูทําทะเบียน และวันที่ทําทะเบียน 

  4.4 ราคาซื้อ (ถาไดจากการซื้อ) ราคาประกัน 

  4.5 รูปถาย และหมายเลขฟลม 

  4.6 ประวัติการซอมสงวนรักษา ขอมูลการซอมแซม และสงวนรักษาของวัตถุ 

  4.7 ประวัติการตีพิมพหรือกลาวถึงในเอกสารตาง ๆ เอกสารที่อางถึง หรือกลาวถึง

วัตถุชิ้นนั้น เชน วัตถุนั้นเคยตีพิมพในหนังสือ หรือส่ิงตีพิมพใดบาง 

  4.8 ประวัติการจัดแสดง 

  4.9 แฟมเอกสารที่เกี่ยวของกับวัตถุ เชน ใบส่ังซ้ือ ใบรับเงิน อยูแฟมใด แฟมเก็บที่ใด 

  4.10 สถานที่เก็บวัตถุ 

 บันทึกขอมูลเกี่ยวกับวัตถุนี้ เรียกวาการทําทะเบียนวัตถุ (Registration) ผูรับผิดชอบ

เด็ดขาดในดานทะเบียนวัตถุเรียกวานายทะเบียน (Registrar) และผูที่ทํางานฝายทะเบียนเรียกวา

เจาหนาที่ทะเบียน (Registration Officer) การทําทะเบียนวัตถุตองดําเนินการอยางเปนระบบให

ไดมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีคูมือการทําทะเบียนวัตถุสําหรับพิพิธภัณฑสถานแตละ

แหงเปนหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเจาหนาที่ทะเบียนทุกคนดําเนินการในระบบ

เดียวกัน ในคูมือการทําทะเบียนควรระบุ 

 1. ระบบการใหเลขวัตถุ เชน ระบบที่ปที่รับ/ลําดับที่รับในปนั้น ๆ  

 2. ตัวยอและสัญลักษณที่ใชในการทํามะเบียนพรอมคําอธิบายความหมาย เชน ก = 

กวาง, ย = ยาว, สฐ = ความสูงรวมฐาน 
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 3. วิธีวัดขนาด เชน ถาระบุวาเสนผาศูนยกลาง หมายถึง เสนผาศูนยกลางวงนอก 

มาตราท่ีใชวัดเปนเซนติเมตร น้ําหนักวัดเปนกรัม การวัดขนาดพระพุทธรูปวัดจากฐานถึงยอดพระ

รัศมีคือความสูง ฯลฯ 

 4. การเรียกชื่อวัตถุ เชน โอง หมายถึงภาชนะทรงกลม ปากคุม ขนาดใหญ, ไห คือ 

ภาชนะทรงกลม ปากคุม ขนาดเล็กกวาโอง, คนโท คือ ภาชนะใสน้ํารูปทรงกลม สวนบนเปน

ทรงกระบอก ฯลฯ 

 5. ระบบการเขียนเลขบนตัววัตถุ ระบุวาวัตถุแตละชนิดใชสีอะไรเขียนและเขียนไวที่

สวนไหนของวัตถุ เชน ผาผืน เขียนเลขบนผาผืนเล็ก ๆ แลวเย็บติดกับผาผืนใหญ 2 ตําแหนง ตรง

มุมทแยง หมอ เขียนที่เชิงหมอดานลาง 

 พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มีการจัดทําทะเบียนวัตถุที่จัดแสดง 

โดยคณะกรมศิลปากร ประมาณป พ.ศ.2547 ซึ่งไดแยกโบราณวัตถุที่มีและนําจัดแสดงในรูปแบบ

ของการวางในตู ซึ่งมีการทําทะเบียนวัตถุโดยบันทึกในแฟม เปนการทําที่คอนขางอยางละเอียด มี

การถายรูปและบันทึกขอมูล แตปญหาที่พบคือปจจุบันนี้ยังมีวัตถุอีกจํานวนหลายช้ินที่ยังไมไดข้ึน

ทะเบียน ในเบ้ืองตนทางพิพิธภัณฑแกไขปญหานี้โดยการศึกษาทําทะเบียนวัตถุดวยตนเองและ

นํามาจัดแสดงใหประชาชนไดชม 
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บทที่ 3 
 

แผนการบรหิารจัดการพพิิธภณัฑ 
 

แผนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
 จากการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มีการบริหาร

จัดการที่ยังไมสมบูรณ ผูวิจัยไดเห็นถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับพิพิธภัณฑ จึงไดนําพิพิธภัณฑมา

ทําการบริหารจัดการโดยใชแผนการบริหารพิพิธภัณฑในสวนที่ยังคงตองปรับปรุงแกไขใหเปน

รูปแบบ  Living Museum ผูวิจัยจึงมีแผนในการบริหารจัดการ เพื่อทําใหการเขาชมพิพิธภัณฑ

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) นาสนใจมากยิ่งข้ึนโดยจะแบงออกเปน หลัก ๆ ดังนี้ 

 1. การจัดแสดงท่ีเปนเร่ืองราว 

 2. เทคนิคการจัดแสดง 

 3. การออกแบบปายนิเทศประจําวัตถุ 

 4. การประชาสัมพันธ 

 5. การจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ 

 
การจัดแสดงท่ีเปนเรื่องราว 
 จากการศึกษาพิพิธภัณฑที่มีอยูในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร พบวา พิพิธภัณฑ

โรงเรียนสวนกุหลาบ นั้นเปนพิพิธภัณฑที่มีการจัดแสดงไดอยางนาสนใจ ทั้งนี้ผูวิจัยจะขอนํา

แนวทาง การจัดแสดงของพิพิธภัณฑโรงเรียนสวนกุหลาบมาประยุกตใชกับการจัดแสดง 

พิพิธภัณฑโรงเรียนสวนกุหลาบ มีการนําองคความรู ตลอดจนเทคนิค ส่ือตาง ๆ มาประยุกตใชเพื่อ

ส่ือใหคนดูหรือผูชมเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

ประกอบดวย การจัดแสดง 5 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 เรือนเจาพระยา 

 สวนที่ 2 เรือนรัชดาบดินทร 

 สวนที่ 3 เรือนศิลปนิทัศน 

 สวนที่ 4 พื้นที่จัดแสดงพลับพลา 

 สวนที่ 5 พื้นที่จัดแสดงราชรถ 
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บริเวณชั้นบนของพิพิธภัณฑ 
 เรือนเจาพระยา 
 จากการศึกษาพบวาการจัดแสดงของพิพิธภัณฑกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ เปน

แนวทางในการจัดแสดงของเรือนเจาพระยา ดังนั้นผูวิจัยจะนําเสนอแผนการจัดการเรือน

เจาพระยา ดังนี้ เมื่อเดินข้ึนมาบนเรือน ผูเขาชมจะตอง มายังเรือนทางดานซายกอนคือเรือน

เจาพระยา โดยเขาประตูที่ 1 ซึ่งจะเห็นการจัดแสดงที่มีความสวยงามและนาเกรงขามซ่ึงเปนการ

จัดแสดงเกี่ยวกับทานเจาพระยาบดินทร เดชา (สิงห สิงหเสนี) จะพบการจัดแสดงรูปหลอของทาน

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เพื่อใหผูเขาชมไดทําการสักการะทานเจาพระยา บดินทรเด

ชา (สิงห สิงหเสนี) ในสวนกลางหอง จากนั้น จะไดรับชมการนําเสนอภาพนิ่งประกอบการบรรยาย

ถึง ประวัติและวีรกรรมของทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ตลอดจนผลงานที่สําคัญ ๆ 

ตาง ๆ ของทาน ซึ่งใชเทคนิคการจัดแสดงภาพนิ่งประกอบการบรรยายโดยมีระยะเวลา ประมาณ 

8-10 นาที ดวยจอProjector เปนการนําเสนอใหผูเขาชมไดรูจักทานเจาพระยาบดินทรเดชา(สิงห 

สิงหเสนี) วาทานเปนใครมาจากไหน และมีวีรกรรมทางดานใดบางนอกจากการรบ และจากนั้น

เมื่อรูจักกับ ทานเจาพระยาบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) มีการนําภาพวาดตัวอยางที่เปนวีรกรรม

การรบของทานเพ่ือช่ืนชมบารมีของทาน และมีการจัดแสดงแผนที่หรือเสนทางในการรบในการ

เดินทางไปทําศึกสงครามของทานเจาพระยาบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) และจะเปนการจัดแสดง

เกี่ยวกับภาพตัวอยางวัดที่ทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดมีสวนเกี่ยวของทั้งสราง

และซอมแซมปรับปรุงในจังหวัดและสถานที่ตาง ๆ ซึ่งเปนการสรางการเรียนรูใหกับผูชม เชน หาก

ผูใดมีความสนใจในการสรางและทะนุบํารุง ซอมแซมวัดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทานเจาพระยาบ

ดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ก็สามารถไปศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมวา วัดนั้น ๆ เกี่ยวของกับทาน

อยางไร เพื่อเปนการตอยอดองคความรู ของผูเขาชมพิพิธภัณฑ  

 เทคนิคของการจัดแสดงในเรือนเจาพระยา ประกอบไปดวย  

 1. เทคนิคการจัดแสดงรูปหลอของทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 2. เทคนิคการจัดแสดงอาวุธที่เกี่ยวของกับทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 3. เทคนิคการจัดทําภาพนิ่งประกอบการบรรยายประวัติ วีรกรรมและผลงานที่สําคัญ

ของทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 การจัดแสดงเรือนเจาพระยานี้ ผูวิจัยไดแรงบันดาลใจมาจากพิพิธภัณฑกองทัพบก

เฉลิมพระเกียรติ ในลักษณะของการจัดแสดงดังภาพตัวอยางของพิพิธภัณฑกองทัพบกเฉลิมพระ

เกียรติ ซึ่งมีรูปแบบของการจัดแสดงท่ีมีความนาสนใจ ผูวิจัยจึงไดรับแรงบันดาลใจในการออกแบบ

เรือนเจาพระยา ดังตัวอยาง ตอไปนี้ 
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ภาพที ่72 ภาพแสดงการจัดแสดงหมวกและชุด พพิิธภัณฑกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 

ที่มา: พิพิธภัณฑกองทพับกเฉลิมพระเกียรติ, เขาถงึเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556, เขาถงึไดจาก  

http://www.tripsthailand.com 

 

 
 

ภาพที่ 73 ภาพแสดงหุนจําลอง พิพิธภัณฑกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 

ที่มา: พิพิธภัณฑกองทพับกเฉลิมพระเกียรติ, เขาถงึเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556, เขาถงึไดจาก  

http://www.tripsthailand.com 
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 การจัดแสดงภายในเรือน ผูวิจัยไดทําการออกแบบ ลักษณะของการจัดแสดงโดยใช

เทคนิคและรูปแบบของการจัดแสดง ดังนี้  

 การจัดแสดงจะแบงออกเปน 4 สวน โดยจะเร่ิมจากดานซายของตัวเรือนนับเปนสวนที่ 

1 ถัดมาทางขวาคือดานที่ 2, 3 และ 4 ดวยลักษณะของตัวเรือนไทย เปนเรือนไมสักทองสีน้ําตาล 

ผูวิจัยจะใชทรัพยากรและวัตถุเดิมที่มีอยูมาเรียบเรียงและจัดแสดงเพื่อใหเกิดความนาสนใจมาก

ยิ่งข้ึน โดยตองการใหความรูสึกแรก คือความยิ่งใหญ สงางาม โดยการใชบรรยากาศภายในเรือน

เปนตัวทําใหผูชมเกิดความรูสึกที่ภาคภูมิใจ โดยใชสีและลวดลายไทย สื่อถึงความเปนชนชั้นของ

นักปกครองที่มีคุณูปการตอแผนดินไทย 

 สวนท่ี 1 จัดแสดงประวัติการกอต้ัง พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

โดยออกแบบบอรดยึดติดกับผนัง ออกแบบใหมีลักษณะเปนกรอบลายไทยโดยใช Wall paperสีน้ํา

เงิน (กรมทา) เพื่อใหเขากับลักษณะของเรือนไทยเปนกรอบนอก สวนภายในจะจัดบอรดโดยพื้น

หลังเปนสีครีมออนประกอบกับมีภาพของพิพิธภัณฑและใชตัวอักษรสีเลือดหมูเขมในสวนของ

ขอมูลประวัติพิพิธภัณฑ ซึ่งจะทําใหมีความโดดเดน โดยโทนสีของบอรดและตัวอักษรจะชวยใหมี

เอกลักษณของความเปนไทยประยุกต เพื่อใหตัดกับลวดลายของบอรดที่ดูเรียบงายแตมีความโดด

เดน ถัดมาดานลาง จะเปนการจัดแสดงตูไมที่จัดแสดงการลงพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ เมื่อคร้ังเสด็จมาเปดพิพิธภัณฑ  

 

 
 

ภาพที่ 74 ภาพแสดงสวนที่ 1 การจัดแสดงของเรือนเจาพระยา 

 

 



 81 

 จากภาพดังกลาว ผูวิจัย ไดจัดแสดงในสวนที่สําคัญที่สุด 2 ประเภท คือ 

 1. บอรดติดกับผนัง เพื่อจัดแสดงและใหความรูเกี่ยวกับประวัติของพิพิธภัณฑ

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) โดยมีเนื้อหา ดังตอไปนี้ 

  พิพิธภัณฑต้ังอยูบนถนนลาดพราว 112 เขตวังทองหลาง เปนสถานทีร่วมรวมขอมลู

ทางประวัติศาสตรในสมัยของเจาพระยาบดินทรเดชา ภายในพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี) ประกอบดวยเรือนไทย 3 หลัง ไดแก เรือนทานเจาพระยา เปนเรือนหลังกลางจัด

แสดงอาวุธ รูปหลอ ส่ิงของ ภาพวีรกรรม ภาพอนุสรณสถานที่เกี่ยวของกับ เจาพระยาบดินทรเดชา 

เรือนรัชดาบดินทร จัดแสดงประวัติและเกียรติประวัติดานตาง ๆ ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห 

สิงหเสนี) และผูที่เกี่ยวของต้ังแตเร่ิมกอต้ังโรงเรียน รวมทั้งประวัติการกอต้ังสาขาของบดินทรเดชา 

และเรือนศิลปนิทัศน จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตคนไทย ขนบธรรมเนียม และส่ิงของเคร่ืองใช

ในสมัยรัชกาลที่ 3 สวนช้ันลางของอาคารเปนหองจําหนายของที่ระลึก เจาพระยาบดินทรเดชา เกดิ

ในสมัยกรุงธนบุรี รับราชการอยูในกองทัพสมัยรัชกาลที่ 1 - 3 เปนบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งในสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน โดยมีบทบาททั้งในดานการทหาร การทูต การเมืองและเศรษฐกิจ  (พิพิธภัณฑ

เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), 2556) 

 2. ตูไม สีน้ําตาล จัดแสดงการลงพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เมื่อคร้ังเสด็จมาเปดพิพิธภัณฑ โดยใชตูเดิมของพิพิธภัณฑที่มีอยูเดิม  

 

 
 

ภาพที่ 75 ภาพแสดงพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อคร้ังเสด็จมาเปด

พิพิธภัณฑ 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)) 
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 สวนท่ี 2 ผูวิจัยไดออกแบบเพื่อจัดแสดงรูปหลอของทานเจาพระยาบดินทร เดชา 

(สิงห สิงหเสนี) เปนสวนที่โดดเดนและเดนชัดที่ของเรือนนี้ โดยบอรดดานหลังรูปหลอของทาน

เจาพระยา บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ใชโทนสีเหลืองออน สําหรับรูปทรงของบอรดดานบน จะ

ออกแบบโดยใชความโคง เพื่อใหดูงดงาม ไมแข็งกระดางจนเกินไป ซึ่งตัวบอรจะตัดกับผนังของ

เรือนคือสีน้ําตาลและเขากับผามานเดิมทําให รูปหลอของทานเจาพระยาบดินทรเดชามีความโดด

เดน เนื่องจากรูปหลอของทานเจาพระยาบดินทรเดชาเปนสีเขม จัดแสงโดยใชหลอดไฟ Down light 

สองจากดานบนของบอรดเพื่อเนน ความสงางามของสวนนี้ ถัดมาดานขางคือเปนการจัดแสดง

อาวุธ และ เคร่ืองแตงกายจําลองของทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ใหเปนหมวดหมู

และเปนเร่ืองราวที่นาสนใจ ถัดออกมาจะเปนศาสตราวุธตาง ๆ เพื่อแสดงถึงความนาเกรงขาม และ

จะใชแสงไฟเปนตัวชวยใหสวนนี้โดดเดนมากที่สุด  

 

 
 

ภาพที่ 76 ภาพแสดงสวนที่ 2 การจัดแสดงของเรือนเจาพระยา 

 

 จากภาพดังกลาว ผูวิจัย ไดจัดแสดงในสวนที่สําคัญ 5 ประเภท คือ 

 1. ฉากหลังลายไทย 

 2. รูปหลอทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 3. ฉลององค จําลอง 1 ตัว 

 4. หมวกศึก 1 ใบ 

 5. อาวุธ 6 เลม 
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  5.1 ดาบอาญาสิทธิ์จําลอง 

  5.2 ดาบไทยฝกและดาบหุมเงิน 

  5.3 มีดเหน็บดามงาฝกทอง  

  5.4 ดาบฝงกระจก 

  5.5 ดาบไทย 

  5.6 มีดพก 

 

 
 

ภาพที่ 77 ภาพแสดงดาบจําลอง 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)) 

 

 สวนที่ 3 ผูวิจัยไดออกแบบลักษณะของบอรดเปนสีน้ําเงิน (กรมทา) เพื่อจะทําใหจอ 

Projector แตเดิมเปนสีขาวเดนชัดมากยิ่งข้ึนโดยในสวนนี้จะนําเสนอประวัติ ผลงานที่สําคัญของ

เจาพระยา บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) และลักษณะของบอรดจะใกลเคียงกับสวนที่ 1 เพราะจะ

ทําให การจัดแสดงของบอรด ทั้งสองสวนมีความสมดุลกันทั้งสองดาน  
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ภาพที่ 78 ภาพแสดงสวนที่ 3 การจัดแสดงของเรือนเจาพระยา 

 

 จากภาพดังกลาว ผูวิจัย ไดจัดแสดงในสวนที่สําคัญ คือ การจัดแสดงประวัติและ

ภาพนิ่งไปยัง Projector เพื่อใหเร่ืองราวมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน ประวัติทานเจาพระยามีดังนี้ 

 “เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงเสนี) เปนบุตรคนที่ 4 ของเจาพระยาอภัยราชา (ปน) 

กําเนิดแตทานผูหญิงฟกเมื่อประกา พ.ศ. 2320 อันเปนปที่ 10 ในสมัยของพระเจาจากสินมหาราช 

สถานที่เกิดอยูในเขตพระนครตอนเชิงสะพานชางโรงสีหนากระทรวงมหาดไทยทุกวันนี้ 

 เมื่อเติบใหญเจริญวัยข้ึน เจาพระยาอภัยราชา ผูเปนบิดาไดนําตัวนายสิงหเขารับ

ราชการในสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร และไดรับพระราชทานยศศักด์ิ อันเปน

ผมมาจากความเพียรในหนาที่ราชการในข้ันแรกคือ เปนตําแหนง หมื่นเสมอใจราชและพระนาย

เสมอใจ ตอมาไดเปนพระยาเกษตรรักษาวาการกรมนาฝายพระราชวังบวรในสมัยรัชกาลที่ 2 

ภายหลังเมื่อรัชกาลที่ 3 ข้ึนครองราชยสมบัติ จึงโปรดใหเปนพระยาราชสุภาวดี 

 พระยาราชสุภาวดี ไดทําความดีความชอบไวมากมายในรัชกาลนี้ เนื่องจากเจาอนุวงศ

แหงเวียงจันทนคิดการกบฏข้ึนใน พ.ศ. 2369 รัชกาลที่ 3 โปรดใหพระยาราช สุภาวดีเปนแมทัพ

หนายกไปปราบปรามบรรดาพวกกบฏทานไดรบอยางกลาหาญจนพวกกบฏมิอาจจะตอตานได

ถึงกับถอยรนไมเปนขบวน ในที่สุดทัพของพระยาราช สุภาวดีก็ยกเขาครองจําปาศักด์ิไดสําเร็จ ผล

แหงความดีความชอบในคร้ังนี้ คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหดํารง

ตําแหนงเปนเจาพระยาราชสุภาวดีวาที่สมุหนายก  



 85 

 ศึกเจาอนุวงศที่ยังไมยุติลงอยางรวดเร็วนัก เนื่องจากเจาอนุวงศไดรับการสงเสริมจาก

ญวนใหคิดกอกบฏข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง ตกเปนหนาที่ของเจาพระยาสุภาวดีที่จะยกข้ึนไปปราบปรามอีก 

การศึกคร้ังนี้เปนการรบที่ใหญโตมาก ไมมีใครเสียเปรียบใคร ทานเจาพระยาราชสุภาวดีไดแสดง

ความกลาหาญอยางเยี่ยมยอดใหเปนที่ประจักษ ดังปรากฏในพงศาวดารกลาวถึงการรบตอนหนึ่งวา 

 

 กองทัพท้ังสองปะทะกันท่ีบกหวานตางบุกบั่นสูรบถึงตะลุงบอน บังเอิญมาของ

เจาพระยาราชสุภาวดีเหยียบคันนาขาแพลงลมลงทับขาเจาพระยาราชสุภาวดี ทันใดน้ัน

พอดีเจาราชวงศเวียงจันทนขับมาสะอึกเขาไปถึงจึงเอาหอกพุงปกตรงกลางตัว เจาพระยา

ราชสุภาวดีรูทวงทีอยูแลวจึงเบงพุงพลางตาเจาราชวงศ เมื่อหอกพุงลงไปเจาพระยาราย

สุภาวดีแขมวตองและเอี้ยวพระหลบปลายหอกแทงเฉ่ียวขางเสียดผิดถูกทอง ผาสมรดทะลุ

หอกก็ปกตรึงอยูกับดิน เจาราชวงศจะพุงหอกข้ึนแทงซ้ํา แตเจาพระยารายสุภาวดีจับคัน

หอกยึดไวแลวพยายามชักมีดหมอประจําตัวแทงข้ึนไป เจาราชวงศดึงหอกไมไดดังประสงค จึง

ชักดาบท่ีคอมาออกเง้ือจะจวงฟนเจาพระยาราชสุภาวดี ฝายหลวงพิพิธ (มวง) นองชาย

ของเจาพระยาราชสุภาวดีเห็นดังน้ันจึงกระโจนเขารองรับดาบเจาราชวงศ เสียทีถูกเจา

ราชวงศฟนขาดใจตายทันที ขณะท่ีเจาราชวงศกําลังจวงฟนอยูน้ัน เจาพระยาราชสุภาวดี

ชักมีดหมอออกทันและไดทีแทงสวนข้ึนไปถูกโคนขาเจาราชวงศเปนแผลลึก และไดตัวเจา

ราชวงศก็ผงะตกจากหลังมา เลือดสดแดงฉาน พวกมหาดเล็กเขาใจวา นายตายรีบชวยกัน

ประคอง เจาราชวงศเวียงจันทนจัดการหามหนีไปโดยเร็ว 

  

 ผลจากการตอสูในครั้งนั้น ทําใหพวกกบฏเข็ดขยาดฝมือเขาพระยาราชสุภาวดีมาก ไม

คิดตอสูตอไปอีก เจาอนุวงศหนีไอยูเมืองพวนและถูกจับไดที่เมืองพวนนั่นเอง เจาพระยาราชสุภา

วดีจัดการสงตัวเจาอนุวงศและพรรคพวกลงมากรุงเทพฯในทันทีเสร็จศึกเจาอนุวงศแลว 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึงทรงสถาปนาเจาพระยาราชสุภาวดีข้ึนเปนเจาพระยาบ

ดินทรเดชาที่สมุหนายกใน พ.ศ. 2372 (เวลานั้นทานอายุได 53ป) ชีวิตของ ทานเจาพระยาบดินทร

เดชา ดูจะไมไดหางจากการศึกสงครามไปได เพราะอีกไมกี่ปตอมา (พ.ศ. 2376) ญวนเกิดเขาไป

แทรกแซงหาทางจะเอาเขมรเปนของตน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดฯ ให

เจาพระยาบดินทรเดชายกทัพข้ึนไปสูรบกับญวนอีก จนกระทั่งญวนยอมทําไมตรีกับไทยแลว และ

เหตุการณในกัมพูชากลับเปนปกติตามเดิมเจาพระยาบดินทรเดชาจึงเดินทางกลับเขาสูประเทศ

ไทยใน พ.ศ. 2391 ทานไดควบคุมบานเมืองในเขมรนานถึง 15 ปเต็ม ทานเจาพระยาบดินทรเดชา

ไดใชหลักความเฉียบขาดในการบังคับบัญชา จึงไดผลคือปราบปรามกบฏเจาอนุวงศ นครเวียงจันทน 
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และไดชวยปองกันเขมรจากญวนไดสําเร็จตามพระราชประสงคของสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

นําเกียรติคุณมาสูทหารไทยและประเทศไทยอยางมากมาย ปที่กลับจากเขมรมานั้น เจาพระยาบ

ดินทรเดชา มีอายุยาง 71 ป แตก็ยังเขมแข็งสามารถรับราชการสนองพระเดชพระคุณไดตอมา

จนกระทั่งถึง วันอาทิตยที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2392 ก็ถึงอสัญกรรมดวย โรคอหิวา ซึ่งระบาดชุกชุม

ในปนั้น รุงข้ึนป พ.ศ. 2393 จึงไดพระราชทานเพลิงศพที่วัดสระเกศ” 
 ผลงานสําคัญหรือเหตุการณสําคัญ 
 นอกจากทําประโยชนอันใหญยิ่งแกบานเมืองแลว เจาพระยาบดินทรเดชา ยังได

ทะนุบํารุงการพระศาสนา เชนบูรณะปฏิสังขรณวัด ไดแก วัดจักรวรรดิราชาธิวาส (วัดสามปล้ืม), 

วัดปรินายก (วัดพรหมสุรินทร), วัดเกาะเรียน จ.อยุธยา, วัดวรนายกรังสรรค จ.อยุธยา,วัดอรัญญิก, 

จ.สระบุรีวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก เวิ้งนครเกษม), วัดเทพลีลา (วัดเทพลิ้นลา หรือวัดตึกคลอง

ตัน), วัดพระยาทํา จ.สระแกว, วัดตราพระยา จ.ปราจีนบุรี, วัดที่เมืองพระตะบอง,เมืองอุดงมชียั ใน

เขมร ( เจาพระยา บดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) สมุหนายกและแมทัพใหญในพระบาทสมเด็จ พระ

นั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 3, 2539:น .56 ) 

 สวนท่ี 4 ผูวิจัยไดออกแบบภาพวีรกรรมของทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิง

หเสนี) โดยใชภาพเดิม ใหมีความเดนโดยเพ่ิมการจัดแสง เพิ่มหลอดไฟ Down light ใหสองภาพ

เพื่อ ภาพจะไดมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน ถัดมาใตภาพ ผูวิจัยออกแบบเปนช้ันลอยโดยใชกระจก

เพื่อจัดแสดงเหรียญทานเจาพระยาฯรุนตาง ๆ ตัวกระจกและแสงไฟจะทําใหวัตถุดูนาสนใจมากข้ึน  

 

 
 

ภาพที่ 79 ภาพแสดงสวนที่ 4 การจัดแสดงของเรือนเจาพระยา 

 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%88._%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%88.%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%88.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit�
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 จากภาพดังกลาว ผูวิจัย ไดจัดแสดงในสวนที่สําคัญ คือ  

 1. การจัดแสดงภาพวีรกรรมของทานเจาพระยา บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ซึ่งเปน

ภาพเดิมของพิพิธภัณฑ  

 

 
 

ภาพที่ 80 ภาพแสดงภาพวาดวีรกรรมการทําสงครามของทานเจาพระยาบดินทรเดชา  

 (สิงห สิงหเสนี) 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)) 

 

 2. ตูไมติดกระจกจัดแสดงเหรียญวัตถุมงคลตาง ๆ ของทานเจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี) โดยจะนําเหรียญแตละรุนมาวางจัดแสดง เพื่อใหงาย เขาใจ และสะดวกตอการ

เยี่ยมชมจึงจัดแสดง ดังนี้ 

 1. เหรียญเจาพระยา 

 2. เหรียญพระพุทธบดินทรฯ 

 3. พระกร่ิงบดินทรฐานทรงสูง 

 4. เหรียญโลหะ 

 5. เหรียญรูปไข 

 6. เหรียญรุนกีฬาไทย 

 7. เหรียญสามกษัตริยรุนสรางพิพิธภัณฑ 

 8. เหรียญอนุสรณลูกบดินทร เปนตน  
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ภาพที่ 81 ภาพแสดงเหรียญรุนตาง ๆ ของทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)) 

 

 ภาพตัวอยางการออกแบบ เรือนเจาพระยา 

 

 
 

ภาพที่ 82 ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนเจาพระยา มุมบน 
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ภาพที่ 83 ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนเจาพระยา มุมขางดานซาย 

 

 
 

ภาพที่ 84 ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนเจาพระยา มุมบนดานซาย 
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ภาพที่ 85 ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนเจาพระยา มุมดานหนา 
 
 เรือนรัชดาบดินทร 
 จากการศึกษา พบวาการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสวนกุหลาบ เปนการจัดแสดงท่ีนํา

เทคนิค ตลอดจนเทคโนโลยี มาจัดแสดง ไดอยางมีความนาสนใจ และในการจัดแสดงเรือนรัชดาบ

ดินทร ผูวิจัยจะนําแผนจัดการจากพิพิธภัณฑโรงเรียนสวนกุหลาบ มาประยุกตใช กับเรือนรัชดาบ

ดินทร ผูเขาชมจะเดินมาถึงยังเรือนกลาง โดยเปนการจัดแสดงเก่ียวกับโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห 

สิงหเสนี) การกอต้ังโรงเรียน วามีที่มาอยางไร จากผืนดินธรรมดา ทําไมถึงมาเปนโรงเรียนไดมี

ปจจัยอะไรบาง เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจใหกับผูที่มาเขาชมพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการ

กอต้ังของโรงเรียน โดยมีโมเดล ผังอาคารเรียนจัดแสดงเพื่อใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงต้ังแตสมัย

เร่ิมกอต้ังจนถึงปจจุบัน วามีความเปล่ียนแปลงทางดานกายภาพ อยางไรบาง เปนเรือนที่เก็บ

รวบรวมโล เกียรติยศ ถวยรางวัลตาง ๆ ที่โรงเรียนไดรับ ตลอดจนชื่อเสียงของโรงเรียนหลังการ

กอต้ังพิพิธภัณฑจนถึงปจจุบัน ประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  

 การจัดแสดงเรือนรัชดาบดินทรนี้ ผูวิจัยไดแรงบันดาลใจมาจากพิพิธภัณฑโรงเรียนสวน

กุหลาบ ในลักษณะของการจัดแสดงดังภาพตัวอยางของพิพิธภัณฑโรงเรียนสวนกุหลาบ ซึ่งมี

รูปแบบของการจัดแสดงที่มีความสวยงาม สะอาด นาสนใจ ผูวิจัยจึงไดรับแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบเรือนเจารัชดาบดินทร ดังตัวอยาง ตอไปนี้ 
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ภาพที ่86 ภาพแสดพิพธิภัณฑโรงเรียนสวนกุหลาบ 

ที่มา: พิพิธภัณฑโรงเรยีนสวนกุหลาบ, เชาถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.sk.ac.th/lg/vocation/web_student/suankularb 

 

 
 

ภาพที ่87 ภาพแสดงพิพธิภัณฑโรงเรียนสวนกุหลาบ 

ที่มา: พิพิธภัณฑโรงเรยีนสวนกุหลาบ, เชาถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556, เขาถึงไดจาก 

http://www.sk.ac.th/lg/vocation/web_student/suankularb 
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 เทคนิคของการจัดแสดงในเรือนเจาพระยา ประกอบไปดวย  

 1. เทคนิคการจัดแสดงถวยรางวัลตาง ๆ ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 2. เทคนิคการจัดแสดงภาพอดีตผูอํานวยการ 

 3. เทคนิคการจัดทําการบรรยายประวัติการกอต้ัง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิง

หเสนี) ต้ังแตปที่ 1- 25 

 4. เทคนิคการจัดแสดง Gallery ภาพเกาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 การจัดแสดงจะแบงออกเปน 4 สวน โดยจะเร่ิมจากดานซายของตัวเรือนนับเปนสวนที่ 

1 ถัดมาทางขวาคือดานที่ 2,3และ4 ดวยลักษณะของตัวเรือนไทย เปนเรือนไมสักทองสีน้ําตาล 

ผูวิจัยจะใชทรัพยากรและวัตถุเดิมที่มีอยูมาเรียบเรียงและจัดแสดงเพื่อใหเกิดความนาสนใจมาก

ยิ่งข้ึน โดยตองการใหความรูสึก คือความภาคภูมิใจในความเปนบดินทรเดชาที่สงางาม โดยการจดั

แสดงองคประกอบใหเหมาะสมโดยใชบรรยากาศภายในเรือนเปนตัวทําใหผูชมเกิดความรูสึกที่

ภาคภูมิใจ โดยใชสีและแสงที่ใชจะ ส่ือถึงความเปนบดินทรเดชา 

 สวนที่ 1 ผูวิจยัออกแบบโดยใชตูไมเดิมมาจัดแสดง โดยเพิ่มหลอดไฟ ดานในตู เพื่อให

วัตถุที่จัดแสดงภายในตูเดนชัดและชมไดงาย ทัง้นี้จะตองปรับปรุงสีเดิมของตูใหออนกวาพืน้หลัง

คือฝาเรือนไทยเพราะจะทําใหส่ิงของที่จัดแสดงมีความนาสนใจ และมีความสงางาม  

 

 
 

ภาพที่ 88 ภาพแสดงสวนที่ 1การจัดแสดงของเรือนรัชดาบดินทร 
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 สวนที่ 2 ผูวิจัยออกแบบโดยบอรดพื้นหลังเปนสีน้ําเงิน ซึ่งเปนสีประจําโรงเรียนบ

ดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) และภายในบอรดจะจัดแสดงในลักษณะของช้ันลอยโดยใชกระจก เพื่อ

จัดแสดงองคประกอบที่สําคัญของโรงเรียน ในสวนกลางดานบนสุดจัดแสดงพระเกี้ยว ตรา

สัญลักษณประจําโรงเรียน และใชแสงจากหลอดไฟฉายเพื่อทําใหพระเกี้ยวเดน สงา สวยงามยิ่งข้ึน 

รองจากพระเกี้ยวจะเปนรูปสิงห และในสวนลางสุดจัดแสดงเกี่ยวกับแหวนรุนทั้ง 25 รุน 

สวนดานขางจะเปน ถวยรางวัล โลเกียรติยศตาง ๆ ที่โรงเรียนไดรับต้ังแตปที่ 1-25 จัดแสดงดวย

ความโดดเดน สงางามและนาสนใจ  

 

 
 

ภาพที่ 89 ภาพแสดงสวนที่ 2 การจัดแสดงของเรือนรัชดาบดินทร 

 

 สวนท่ี 3 ผูวิจัยไดออกแบบเปนบอรดสีเนื้อไม (น้ําตาลออกสม) เพื่อจะทําใหจอ 

Projector จากเดิมเปนสีขาวเดนชัดมากยิ่งข้ึน โดยในสวนนี้จัดแสดงเปนภาพนิ่งประกอบเสียงและ

เทคนิค เพราะจะทําใหทั้งสองสวนมีความสมดุลกันทั้งสองดาน 
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ภาพที่ 90 ภาพแสดงสวนที่ 3 การจัดแสดงของเรือนรัชดาบดินทร 

 

 จากภาพผูวิจัยขอเสนอประวัติโรงเรียนดังนี้ โดยนําเทคนิคการเลาเร่ืองราวและภาพนิ่ง

ประกอบการนําเสนอผาน Projector มีเนื้อหาดังนี้  

 “โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กอต้ังเพื่อเชิดชูเกียรติของเจาพระยาบดินทรเด

ชา (สิงห สิงหเสนี) ตนสกุลสิงหเสนี สมุหนายกแมทัพใหญและผูสําเร็จราชการฝายทัพศึกใน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทานมีผลงานทั้งในหนาที่สมุหนายก และแมทัพ ซึ่งมี

วีรกรรมการตอสู ปองกันและปราบปรามอริราชศัตรูเบ้ืองบูรพา (ลาว เขมร ญวน) จนไดรับการยก

ยองใหเปนบุคคลสําคัญของชาติ มีอนุสรณสถานและอนุสาวรียเปนที่ปรากฏ ทั้งในอนุสรณสถาน

แหงชาติ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา คายทหาร คายตํารวจ

ตระเวนชายแดน วัด และโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดตาง ๆ  

 คุณหญิงนครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี) ผู เปนทายาทช้ันเหลนไดบริจาคที่ ดินให

กระทรวงศึกษาธิการจัดสรางโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ในปพ.ศ. 2514 ตอมาไดขยาย

สาขาจนมีโรงเรียนในเครือบดินทรเดชา รวม 6 โรงเรียนประกอบดวย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห 

สิงหเสนี) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา โรงเรียนบ

ดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๔ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหสิงหเสนี) นนทบุรี และโรงเรียนบดินทรเด

ชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ โรงเรียนในเครือบดินทรเดชาไดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

จนมีความเจริญกาวหนาเปนที่ยกยองของประชาชนดวยมีปูชนียบุคคลคือเจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี) เปนศูนยรวมจิตใจใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามปรัชญาของโรงเรียน "ลูก
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บดินทรเปนผูประพฤติดีและมีความรู" สมดังปณิธานของเจาพระยาบดินทรเดชา "ที่ปรารถนาจะให

มีสถานที่ดักความชั่วสอนคนใหเปนคนดี" 

 ในป พ.ศ.2539 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) โดยคุณหญิงลักขณา แสงสนิท 

(ผูอํานวยการโรงเรียนขณะนั้น) ไดจัดสรางพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เพื่อ

เปนอนุสรณสถานเฉลิมพระเกียรติในปมหามงคลกาญจนาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 

และฉลองการกอต้ังโรงเรียนครบ 25 ป พรอมทั้งเปนศูนยรวมส่ิงของ เคร่ืองใช ขอมูลและเอกสาร

เกี่ยวกับเจาพระยาบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) และโรงเรียนเพื่อเปนประโยชนในการศึกษาตอไป

ดวยโดยไดจัดต้ังมูลนิธิพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เปนองคกรสงเสริม

สนับสนุนการดําเนินการของพิพิธภัณฑและโรงเรียนบดินทรเดชา ในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษาและ

สาธารณประโยชนตอไปดวย” 

 สวนที่ 4 ผูวิจัยไดออกแบบใหบอรดตรงกลางเปนบอรดที่ทําดวยกรอบไมสีขาว จัด

แสดงอดีตของผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ที่บริหารโรงเรียนในระยะเวลาปที่ 

1-25 โดยจะจัดแสดงเปนไวนิลติดบอรดและใชเทคนิคของแสง ทําใหบอรดนี้มีคุณคา นาสนใจ นา

ศึกษา ยิ่งข้ึน และดานลางจะเปนการจัดแสดงแผนผังของ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ซึ่ง

จะแสดงภาพรวมของโรงเรียนวามีทั้งหมดกี่อาคารเรียน โดยใชหลอดไฟ Down light ติดในตูเพื่อ

เพิ่มความเดนชัด นาสนใจกับส่ิงที่จัดแสดง 

 

 
 

ภาพที่ 91 ภาพแสดงสวนที่ 4 การจัดแสดงของเรือนรัชดาบดินทร 
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 จากภาพในสวนนี้จะเปนการจัดแสดงผูบริหารของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิง

หเสนี)โดยผูวิจัยจะนําเสนอ 2 สวน ดังนี้ 

 1. นําภาพและขอมูลที่สําคัญของผูบริหารโรงเรียนดังตัวอยางตอไปนี้ 

  1.1 ผูบริหารคนที่ 1 นายเฉลิม สิงหเสนี ผูรวมบุกเบิกในการกอต้ังโรงเรียน 

ผูบริหาร พ.ศ 2514-2516 

  1.2 ผูบริหารคนที่ 2 คุณหญิงพรรณช่ืน ร่ืนศิริ ผูบริหาร พ.ศ 2516-252 

 

 
 

ภาพที่ 92 ภาพแสดงตัววอยางผูบริหารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)) 

 

 2. การจัดแสดง ตูไม กรอบกระจกเพื่อจัดแสดงโมเดลผังของโรงเรียนในสมัยกอน 



 97 

  ภาพตัวอยางการจัดแสดงเรือนรัชดาบดินทร 

 

 
 

ภาพที่ 93 ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนรัชดาบดินทร มุมบนดานหนา 

 

 
 

ภาพที่ 94 ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนรัชดาบดินทร มุมขางดานซาย 
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ภาพที่ 95 ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนรัชดาบดินทร มุมบนดานหนา 

 

 
 

ภาพที่ 96 ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนรัชดาบดินทร มุมบนดานหนา 
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 เรือนศิลปนิทัศน 
 เรือนสุดทายจะ เปนการจัดแสดง รูปแบบเดิมประวัติศาสตรสมัยรัตโกสินทรตอนตน 

วิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสมัยรัชกาลที่ 3 สินคาสงออก จัดแสดงเกี่ยวกับประเพณี และ

วัฒนธรรม โดยจะเปล่ียนรูปแบบของการจัดแสดงจัดแสดงเก่ียวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชุนเพื่อให

มีความสอดคลองกับคลองเจาคุณสิงห มีการจัดเคร่ืองมือในการทํามาหากิน และวิถีชีวิต ลําลอง

เพื่อไดนําเสนอใหผูเขาชมพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดเห็นอุปกรณจริง 

และเขาใจวิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรมของคนในสมัยนั้นโดยจะใชการผสมผสานส่ือและเทคโนโลยี

ที่เปน Multimedia ส่ือที่เปนทั้งเสียงและแสงไฟฉายเปนสวน ๆ เพื่อเปนการนําเทคโนโลยีเขามาใช

ในการสื่อความหมายและเลาเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับการจัดแสดง  

 เรือนศิลปนิทัศน ผูวิจัยไดแรงบัลดาลใจในการออกแบบ มาจากพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีการจัดแสดงจําลองและมีชีวิตชีวา เหมาะสมกับวิถีชีวิต 

 
 

 

  
 

ภาพที่ 97 ภาพแสดงภาพจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติชาวนาไทย จงัหวัดสุพรรณบุร,ี เขาถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 

2556, เขาถึงไดจาก http://www.suphan.biz/thaifarmermuseum.htm 
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ภาพที่ 98 ภาพแสดงภาพจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติชาวนาไทย จงัหวัดสุพรรณบุร,ี เขาถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 

2556, เขาถึงไดจาก http://www.suphan.biz/thaifarmermuseum.htm 

 
เทคนิคการจัดแสดง 
 เทคนิคของการจัดแสดงในเรือนเจาพระยา ประกอบไปดวย  

 1. เทคนิคการจัดแสดง พระบรมศาทิศลักษณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว 

 2. เทคนิคการจัดแสดงเร่ืองราววิถีชีวิตของคนในสมัยรัชกาลที่ 3 

 3. เทคนิคการจัดแสดงภาพนิ่งสินคาสงออก 

 4. เทคนิคการจัดแสดง เงินตรา ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

 การจัดแสดงจะแบงออกเปน 4 สวน โดยจะเร่ิมจากดานซายของตัวเรือนนับเปนสวนที่ 

1 ถัดมาทางขวาคือดานที่ 2,3 และ 4 ดวยลักษณะของตัวเรือนไทย เปนเรือนไมสักทองสีน้ําตาล 

ผูวิจัยจะออกแบบใชทรัพยากรและวัตถุเดิมที่มีอยูมาเรียบเรียงและจัดแสดงเพื่อใหเกิดความ

นาสนใจและความทันสมัยมากยิ่งข้ึน โดยตองการใหความรูสึกของผูเขาชมเรือนศิลปนิทัศน ได

ยอนอดีตในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 และมีการเลาเร่ืองราวของวิถี

ชีวิตผานส่ือ Multimedia โดยการจัดแสดงองคประกอบใหเหมาะสมโดยใชบรรยากาศภายในเรือน

เปนตัวทําใหผูชมเกิดความรูสึกที่ภาคภูมิใจ และมีความสุข โดยใชแสง สีและเสียง ส่ือถึงความเปน

วิถีชีวิตในสมัยรัชกาลที่ 3 

 สวนที่ 1 ผูวิจัยไดออกแบบในสวนนี้ใหเปนการจัดแสดงพระบรมฉายาสาทิสลักษณ 

(ภาพวาดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว) โดยใชภาพเดิมและใชการฉายไฟ Down light 

จากดานบน เพื่อเพิ่มความโดดเดนของภาพ  
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ภาพที่ 99 ภาพแสดงสวนที่ 1 การจัดแสดงของเรือนศิลปนิทัศน 

 

 จากภาพการออกแบบ ผูวิจัย ไดออกแบบสวนที่สําคัญคือการออกแบบการจัดแสดง 

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ (ภาพวาดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว) โดยใชภาพเดิม 

 

 
 

ภาพที่ 100 ภาพแสดงพระบรมฉายาสาทิสลักษณ (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว) 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)) 
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 ซึ่งจะนําเสนอในรูปแบบ ส่ือ Multimedia มีการบรรยาย และการใชไฟประกอบการจัด

แสดงโดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้ 

 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว มหาเจษฎาราชเจา ซึ่งมีพระบรมราชานุสาวรีย

ของพระองคประดิษฐานอยูในกรุงเทพมหานคร สวนพื้นที่ที่เรียกวา ประตูเกาะรัตนโกสินทร 

บริเวณลานมหาเจษฎาบดินทร ถนนราชดําเนินกลาง มุมวัดราชนัดดารามวรวิหาร พระอารามหลวง

ที่มีโลหะปราสาทแหงเดียวในโลก พระองคเปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 3 แหงพระมหาจักรีบรม

ราชวงศ ทรงปกครองประเทศระหวางพุทธศักราช 2367 - 2394 พระราชโอรสของพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 สมเด็จพระศรีสุลาลัยเปนพระบรมราชชนนี พระราชสมภพ 

เมื่อวันจันทร ที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2330 ในรัชกาลที่ 1 พระองคทรงดํารงพระราชสถานะ 

“พระเจาหลานเธอพระองคใหญในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ซึ่งลักษณะ

พระพักตรของพระองคละมายเหมือนสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชมากที่สุด ทรงมีโอกาสรับราชการ

สนองสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช โดยเสด็จไปในกองทัพรวมกับสมเด็จพระบรมชนกนาถต้ังแตยัง

ทรงพระเยาวหลายคร้ัง พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัตินอกเหนือจากหนาที่ราชการอันเปนผลดีแก

การบริหารราชการแผนดินในรัชกาลที่ 2 คือทรงจัดสินคาใสเรือสําเภาไปคาขายยังประเทศจีน ได

เงินมาเทาใด ทรงนําข้ึนทูลเกลาถวายสมเด็จพระราชบิดา เพื่อนํามาใชจายในราชการ เปนการ

คลี่คลายความขัดสนตลอดรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ตรัสลอวา “เจาสัว” 

หมายถึง มั่งค่ัง รํ่ารวย เพราะการคาขาย พุทธศักราช 2367 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัยเสด็จสวรรคตโดยที่ยังมิไดตรัสมอบหมายการสืบราชสันตติวงศ บรรดาพระบรมวงศานุวงศ

และขาราชการไดประชุมปรึกษามีสมานฉันทเปน “อเนกมหาชนนิกร สโมสรสมมุติ” ทูลเชิญกรม

หมื่นเจษฎาบดินทรเสด็จข้ึนดํารงสิริราชสมบัติเปนพระมหากษัตริย ลําดับที่ 3 ขณะนั้นพระชนม

พรรษาได 37 พรรษา (มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวในพระอุปถัมภ

สมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร) 

 สวนท่ี 2 และ 3 ผูวิจัยจะออกแบบในลักษณะของการจัดแสดงเปนเร่ืองราว โดยใชไว

นิล ที่ติดกับฉากเพ่ือความสวยงามและเรียบงาย สวนดานลางจะออกแบบเปนลักษณะของตู

กระจกที่จัดแสดง เรือสําเภา จําลองเปนทองทะเล ภายในตูกระจกจะยาวขนานกับตัวเรือน เพื่อ

เปนการเลาเร่ืองราวของการสงสินคาออกขายตางประเทศ และจัดแสดงเกี่ยวกับเงินตรา พดดวง 

ในสมัยรัชกาลที่ 3 จากนั้นจะเปนการจัดแสดงวิถีชีวิตของชาวบาน ที่ใชชีวิตทางน้ําโดยมีเคร่ืองมือ 

ทํามาหากินตาง ๆ เชน เรือ ไซดักปลา กระบุง เปนตน โดยในแตละชวงของการจัดแสดงจะแยก

เปนเร่ืองราว ซึ่งจะมีการใชเทคนิคของการนําเสียง แสง และสีเขามาประกอบการเลาเร่ืองราว จําลอง
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ใหเห็นภาพวามีเหตุการณใดบางที่สําคัญ สวนบอรดทางสวนที่ 3 จะเปนเกร็ดความรูขอมูลขาวสาร 

ที่เปนเร่ืองราวและภาพ ทําเปนไวนิล ติดลงไปเพื่อใหการจัดแสดงมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน  

 

 
 

ภาพที่ 101 ภาพแสดงสวนที่ 2 การจัดแสดงของเรือนศิลปนิทัศน 

 

 จากภาพ ผูวิจัย ไดนําเรือสําเภาที่มีอยูในพิพิธภัณฑมาจัดแสดง โดยจัดแสดงเปน

เร่ืองราวจากวังสูวิถีชีวิตของคนไทยที่มีการสงออกสินคาดวยเรือสําเภา ไปยังตางประเทศ  

 

 
 

ภาพที่ 102 ภาพแสดง เรือสําเภา 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)) 
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 จากการจัดแสดงในสวนที่ 2-3 ผูวิจัยไดนําวัตถุที่จะนํามาจัดแสดงดังนี้ 

 1. เรือสําเภา 4-5 ลํา 

 2. ภาพจําลองวิถีชีวิตการสรางเมือง 

 

 
 

ภาพที่ 103 ภาพแสดงวิถีชีวิตการสรางบานเมือง 

ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี, เขาถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 

2556, เขาถึงไดจาก http://www.suphan.biz/thaifarmermuseum.htm 

 

 3. การจําลองวิถีชีวิตริมน้ําของคนในสมัยกอน 

 

 
 

ภาพที ่104 ภาพแสดงวิถชีีวิตของพพิิธภัณฑพระยาพิชัย 

ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแหงชาติชาวนาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี, เขาถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 

2556, เขาถึงไดจาก http://www.suphan.biz/thaifarmermuseum.htm 
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 สวนท่ี 4 สําหรับสวนนี้ ผูวิจัยไดออกแบบโดยการนําเสนอและส่ือเร่ืองราวเกี่ยวกับการ

จัดแสดงพระพุทธรูปที่เปนศูนยรวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของคน โดยออกแบบในลักษณะของบอรด

สีมวง ซึ่งใหความสงบ และจัดทําช้ันลอย ดวยกระจก เพื่อวางพระพุทธรูป ในสวนนี้ จะจัดแสดง

พระพุทธรูป ของกรุงรัตนโกสินทร เพื่อแสดงใหเห็นถึงความแตกตางในแตละยุคสมัย สวนดานลาง

จะออกแบบเปนช้ันลอยที่ทําดวยกระจกใส จัดแสดง พระเคร่ืองสมัยกรุงรัตนโกสินทร พรอมปายนิเทศ  

 

 
 

ภาพที่ 105 ภาพแสดงสวนที่ 4 การจัดแสดงของเรือนศิลปนิทัศน 

 

 ภาพตัวอยางการจัดแสดงเรือน ศิลปะนทิศัน 

 

 
 

ภาพที่ 106 ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนศิลปนิทัศน มุมดานหนา 
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ภาพที ่107 ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนศิลปนิทัศน มุมบน 

 

 
 

ภาพที่ 108 ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนศิลปนิทัศน มุมบนดานซาย 

 

 
 

ภาพที่ 109 ภาพแสดงการออกแบบภาพ 3 มิติ เรือนศิลปนิทัศน มุมบนดานขวา 
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 บริเวณดานลางพิพิธภัณฑ 
 การจัดแสดงราชรถ 
  ถัดออกจากตัวเรือนไทย สถานที่จัดแสดงราชรถโดยมีการติดต้ังปายนิเทศ ดังนี้ ราชรถ

ที่แสดงอยูในขณะนี้ใชในการแสดงโขนเร่ือง รามเกียรต์ิ อดีตทานผูอํานวยการ ดร.สุวัฒน วิวัฒนานนท 

อํานวยการโรงเรียนในสมัยน้ันไดมีนโยบายในการสรางอัตลักษณของโรงเรียนคือโขนบดินทร โดยได 

มอบหมายใหนางสาวณัฏฐฏาพร ศรีวิลาศ และนางสาวนันทปยะ ณัฐนาค เปนผูฝกซอมและดูแล 

การแสดงโขน ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของ จะจัดข้ึนทุกป ในชวงท่ีดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ โดยจัดการ 

แสดงโขนเร่ืองรามเกียรต์ิ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

ในวันคลายวันอสัญกรรมของทานซ่ึงตรงกับวันที่ 24 มิถุนายน ของทุกป  

 เทคนิคของการจัดแสดงในราชรถ ประกอบไปดวย  

 1. เทคนิคการจัดแสดงราชรถ 

 2. เทคนิคการจัดทําปายนิเทศราชรถ 

 

 
 

ภาพที ่110 ภาพแสดงการจัดทําปายนิเทศของศาลาแสดงราชรถ 
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ภาพที่ 111 ภาพแสดงการจัดทําปายนิเทศของศาลาแสดงราชรถ 
 

 
 
ภาพที่ 112 ภาพแสดงการจัดทําปายนิเทศของศาลาแสดงราชรถ 
 
 บริเวณพลับพลา 
 ดานขางของพิพิธภัณฑอีกดานหนึ่ง คือพลับพลาเปนสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในครั้งที่ ทรงมาเปด พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิง

หเสนี) จะจัดแสดงโดยการนําโตะและมีการจัดทําปายนิเทศเพื่อใหครู นักเรียน ตลอดจนผูที่เขามา

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑไดเห็นคุณคาของพลับพลาและระบุรายละเอียด วาทานทรงเสด็จมากระทําพิธี

เปดเม่ือใด เพื่อเปนขอมูลวิชาการใหกับผูที่เขามาศึกษาหาความรู และเห็นถึงความสําคัญ 
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 เทคนิคของการจัดแสดงพลับพลาประกอบไปดวย  

 เทคนิคการจัดแสดงปายนิเทศประวัติของพลับพลา 

 ผูวิจัยไดออกแบบใหมีการจัดทําปายนิเทศ บริเวณพลับพลา เพื่อเปนขอมูลในการ

เยี่ยมชม บริเวณรอบ ๆ พิพิธภัณฑ 

 

 
 

ภาพที่ 113 ภาพแสดงการออกแบบบริเวณพลับพลา มุมบนดานหนา 

 
 อาคารพิพิธภัณฑ 
 อาคารพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เปนเรือนไมสักนํามาตอกัน 3 

หลัง มีทั้งหมด 2 ชั้น ซึ่งมีทั้งขอดีและขอเดนในการจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑ 

 ขอดี คือ ตัวเรือนไทยไมสัก มีความเกาแกและมีคุณคาควรแกการศึกษาและอนุรักษ 

การจัดต้ังพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) จัดแสดงวัตถุโบราณ ซึ่งหาชมไดยาก 

โดยวัตถุที่นํามาจัดแสดงน้ันมีผูนํามาบริจาคใหกับทางพิพิธภัณฑ เชนทายาทตระกูลสิงหเสนี ศิษย

เกาโรงเรียน บดินทรเดชา(สิงหสิงหเสนี)ลวนแตเปนส่ิงของที่มีความสําคัญอยางยิ่ง 

 ขอดอย คือ ตัวเรือนที่ทําจากไมสัก นั้นมีอายุเกือบรอยป ซึ่งขาดการบํารุงรักษาและคน

ดูแลตัวเรือน เนื่องจากไมมีงบประมาณ และผูดูแลอยางเขาใจ ทําใหตัวเรือนเกิดปญหาในบางจุด 

เชน มีปลวกมากินไม และมีแมลงมาทํารัง ซึ่งปญหาเหลานี้ เมื่อเปนเชนนี้นาน ๆ อาจทําใหเกิด

ปญหาใหญตามมากับตัวเรือนได 
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การเก็บสะสมวัตถุ 

 การเก็บรวบรวมวัตถุที่นํามาจัดแสดงของพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิง

หเสนี) มีดังนี้คือ มาจากการรวบรวมของจากคณะครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) และ

ศิษยเกา เพื่อนํามาจัดการแสดง และการรับบริจาคโดยมีทั้ง อดีตผูอํานวยการโรงเรียนบดินทรเด

ชา (สิงห สิงหเสนี) และทายาทตระกูลสิงหเสนี ซึ่งวัตถุทุกชิ้นไดมาอยางถูกตองตามกฎหมาย 

พิพิธภัณฑเจาพระยา บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)มีการกําหนดขอบเขตของการกอต้ังพิพิธภัณฑ

และจัดแสดงวัตถุไวอยางชัดเจน นอกจากนี้พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยัง

เปนแหลงของการศึกษาประวัติและขอมูลของโบราณวัตถุแตละช้ินตลอดจน ศึกษาประวัติศาสตร

การกอต้ังโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  

 

การทาํทะเบยีนวัตถุ 

 พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มีการจัดทําทะเบียนวัตถุที่จัดแสดง 

โดยคณะกรมศิลปากร ประมาณป พ.ศ. 2547 ซึ่งไดแยกโบราณวัตถุที่มีและนําจัดแสดงในรูปแบบ

ของการวางในตู ซึ่งมีการทําทะเบียนวัตถุโดยบันทึกในแฟม เปนการทําที่คอนขางอยางละเอียด มี

การถายรูปและบันทึกขอมูล แตปญหาที่พบคือปจจุบันนี้ยังมีวัตถุอีกจํานวนหลายช้ินที่ยังไมไดข้ึน

ทะเบียน ในเบ้ืองตนทางพิพิธภัณฑแกไขปญหานี้โดยการศึกษาทําทะเบียนวัตถุดวยตนเองและ

นํามาจัดแสดงใหประชาชนไดชม ผูวิจัยจึง ขอเสนอใหพิพิธภัณฑ ไดจัดทําทะเบียนวัตถุ อยาง

ตอเนื่อง  

 

การอนุรกัษสงวนรกัษาวัตถุพิพิธภัณฑ 

 หลักสําคัญในการดูแลวัตถุพิพิธภัณฑ เร่ิมตนดวยการเรียนรูธรรมชาติของวัตถุแตละ

ชนิด ตลอดจนจุดออนที่พึงระวัง สาเหตุที่ทําใหวัตถุเกิดการชํารุดและมีการเล่ือมสภาพตลอดจน

การเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึน เชน ภัยธรรมชาติ จากนั้นจึงหาทางปองกันเพื่อยึดอายุของโบราณวัตถุ

ในนานที่สุดจนกวาจะหมดคุณภาพ 

 ขอดี คือ ภัณฑารักษและคณะกรรมการที่ดูแลพิพิธภัณฑ หมั่นตรวจตราดูแลส่ิงของที่

นํามาจัดแสดง โดยจะทําการศึกษาจากหนังสือและการสอบถามขอมูลในการดูแลจากเครือขาย

ของพิพิธภัณฑบาง คอยทําความสะอาดวัตถุที่นํามาจัดการแสดงอยูเสมอและมีการดูแลใน

เบ้ืองตน คือ การใชหลอดไฟที่เหมาะสมกับวัตถุที่นํามาจัดแสดงเพื่อเปนการยืดระยะเวลาและอายุ

ของวัตถุที่นํามาจัดแสดงบนเรือนตาง ๆ  
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 วิธีการแกปญหาเร่ืองของแมลง โดยเชิญเจาหนาที่ที่มีความรูในการดูแลเรือนไมสักเขา

มาบรรยายตลอดจนไดรับคําแนะนําตาง ๆ แลวคณะกรรมการจึงดําเนินการดูแลรักษาตัวเรือนไทย 

นอกจากนี้ทีการฉีดพน ยาฆาแมลงเพื่อปองกันและกําจัดแมลงที่มารบกวนและทําลายตัวเสาของ

เรือนไทย 

 ขอดอย คือ พิพิธภัณฑยังไมมีการอนุรักษโบราณวัตถุอยางจริงจังและยังขาดผูที่มี

ความเช่ียวชาญโดยตรง กับตัวเรือนและวัตถุส่ิงของที่นํามาจัดแสดง รวมทั้งเกิดปญหาในการ

เส่ือมสภาพชีววิทยา คือรา ไรแมลง และสัตวตาง ๆ ซึ่งมีผลกับวัตถุบางช้ินโดยเฉพาะวัตถุที่เปนผา

และกระดาษ ซึ่งแกไขปญหาตาง ๆ ดังนี้ 
 วิธีการเก็บรักษาวัตถุพิพธิภัณฑที่ทําดวยกระดาษ 
 ในพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มีวัตถุที่ทําดวยกระดาษ เชน 

หนังสือ เอกสารโบราณ ภาพถาย ฯลฯ ส่ิงเหลานี้จะเกิดการเปล่ียนแปลงไดงายเมื่อทําปฏิกิริยากับ

ส่ิงแวดลอม ซึ่งการดูแลการเก็บรักษาวัตถุดวยวิธีถูกตองจะชวยลดการชํารุดและเส่ือมสภาพวัตถุ

ได สําหรับการเก็บรักษาวัตถุที่ทําดวยกระดาษสามารถทําไดดังนี้ 

 1. ควรเก็บรักษาในตู แฟม หรือ กรอบที่ไมทําปฏิกิริยาทําลายวัตถุ เชน ไมควรใชไมอัด

ในการทําตูจัดแสดง ล้ินชักหรือชั้นวางของ เพราะหากไมอัดไดรับความชื้น จะทําใหวัตถุที่จัดแสดง

ชั้นชํารุดและเส่ือมสภาพได และอายุในการใชงานก็จะนอยลง  

 2. ตู ชั้นวางของ หรือกรอบรูป ที่ทํามาจากไมควรทานํ้ายาปองกันแมลงและเชื้อรา

ปละทําการอุดรรอยราวที่เกิดข้ึนกับเนื้อไม เพื่อปองกัน รา ไรฝุน และแมลง 

 3. กลอง หรือแฟมที่นํามาใชในการรักษาวัตถุ ควรอยูในสถานที่สมบูรณ ไมควรมีรอย

ขาด 

 4. หมั่นทําความสะอาดตู ล้ินชัก ชั้นวางของ ฯลฯ ที่เก็บรักษาวัตถุโดยใชผาแหงเช็ดทํา

ความสะอาดสม่ําเสมอ ไมควรใชผาชุบน้ํายาหรือน้ําทําความสะอาดวัตถุ ถาไมจําเปนเพื่อเปนการ

ถนอมการใชงานของวัตถุ 

 5. หากไมมีความจําเปน ไมควรเก็บรักษาจัดแสดงวัตถุที่ทําดวยกระดาษไวนอกตู

เพราะอาจนํามา ซึ่งความเสียหายและสูญหายได 

 6. ภาพถาย ภาพวาดและแสตมปควรเก็บรักษาในซองหรือแฟมที่ชนิดพิเศษที่ไม

กระทบวัตถุ 
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 7. หากวัตถุเกิดการชํารุด ไมควรใชเทปกาวใด ๆ  แปะทับวัตถุโดยตรงเพราะนอกจากจะทํา

ใหวัตถุเปนคราบ เม่ือเวลาผานไประยะหน่ึงแลวอาจทําใหวัตถุนั้นเสียหายไปเลยก็ไดและทําใหทํา

ความสะอาด ดูแลรักษาไดยาก 

 8. แสงสวางธรรมชาติมีผลทําใหกระดาษชํารุดและเส่ือมสภาพไดอยางรวดเร็ว 

 9. ภาพที่อยูในบริเวณกรอบน้ันควรปดทับดานหลัง ของกรอบดวยกระดาษแข็งไรกรด

เพื่อปองกันฝุนและแมลงเขาไปทําลาย 

 10. การเก็บรักษาวัตถุพิพิธภัณฑที่ทําดวยกระดาษ ควรควบคุมความชื้นสัมพัทธใหอยู

ระหวาง 55 - 65 % และอุณหภูมิระหวาง 20 - 22 องศาเซลเซียสและควรรักษาระดับความชื้นและ

อุณหภูมิใหคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง 
 วิธีการเก็บรักษาโลหะวัตถุ 
 สําหรับโลหะวัตถุที่นํามาจัดแสดงถึงแมจะมีความแข็งแรงมากนั้น แตมีจุดออน คือ 

สามารถเกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีเม่ือทําปฏิกิริยากับกาซในอากาศและเกลือจากดินกลายเปน

สนิม และเมื่อมีความชื้นสูงยิ่งเปนปจจัยเรงใหเกิดปฏิกิริยาดังกลาวไดเปนอยางดี ควรเก็บรักษา

ดังนี้ 

 1. วัตถุที่เปนสนิมกัดกรอน เชน สําริด เหล็ก ควรเก็บแยกออกมาจากวัตถุอ่ืน ๆ โดย

เก็บไวในกลองที่สามารถปดไดสนิท เพื่อชวยดูดความชื้นและหม่ันคอย ดูแลอยูเสมอ 

 2. วัตถุที่เปนเคร่ืองเงิน ควรหอหุมเคร่ืองเงินดวยผาชนิดพิเศษ 

 3. วัตถุที่เปนอาวุธที่มีลักษณะยาว ควรวางบนชั้นพลาสติก แลวควรคลุมหรือหอดวย

กระดาษสาผาหรือพลาสติกเพื่อปองกันไรฝุน สําหรับวัตถุอาวุธที่มีขนาดเล็ก อาจบรรจุลงกลอง

หรือถุงพลาสติก 

 4. เก็บรักษาในที่ที่มีความช้ืนสัมพัทธตํ่ากวา 50% 
 วิธีการเก็บรักษาเครื่องเขนิ 
 เคร่ืองเขินเกิดการเปล่ียนแปลงไดงาย เมื่อมีความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิแปรเปล่ียน

และจัดเก็บดวยวิธีที่ไมถูกตองควรเก็บรักษาดังนี้ 

 1. เคร่ืองเขินขนาดใหญควรจัดวางในแนวราบบนชั้น หรือในตูที่ปูดวยกระดาษไรกรด

หรือพลาสติกแลวคลุมดวยกระดาษหรือผาพลาสติกเพื่อปองกันฝุน 

 2. เคร่ืองเขินขนาดใหญ ควรจัดวางในแนวราบบนช้ัน 

 3. ควรระมัดระวังผิวหนาของเคร่ืองเขินที่มีการตกแตงลวดลายโดยการลงสี ลงรัก ปด

ทอง ประดับกระจกและมุกเปนพิเศษ หลีกเหล่ียงการจับตอง การกระทบกระแทก การทําความสะอาด

ควรหอดวยกระดาษไรกรด ผาฝายหรือพลาสติก ไมควรทําความสะอาดบอยคร้ังโดยไมจําเปน 
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 4. หากมีความจําเปนตองเคลื่อนยาย ควรวางเคร่ืองเขินไวบนถาดหรือใสกลอง ผู

เคล่ือนยายไมควรสวมเคร่ืองประดับหรือควรถอดเคร่ืองประดับที่อาจครูดผิวของเคร่ืองเขิน 

 5. ควบคุมความชื้นสัมพันธระหวาง 55 - 60 % อุณหภูมิระหวาง 20 - 22 องศาเซลเซียส 
 การรกัษาความปลอดภัย 
 ภัยที่เกิดข้ึนไดภายในพิพิธภัณฑไมใชเพยีงเพราะความประมาท ภัยตาง ๆ สามารถ

เกิดข้ึนกับพพิธิภัณฑไดทุกเมื่อ หากไมมกีารดูแลและรักษาความปลอดภัยดวยความระมัดระวัง 
 ภัยที่เกิดกับอาคารสถานที่ 
 ภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม แผนดินไหว พายุ ฟาผา เปนตน และภัยจากอุบัติเหตุ เชน 

การเขาชมพิพธิภัณฑ และมีการทาํวัตถทุี่จดัแสดงในพิพธิภัณฑเสียหาย 
 การปองกันภยัจากปรากฏการณธรรมชาติ 
 ลมพายุ พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เคยไดรับปรากฏการณ

ธรรมชาติ ลมพายุพัด บริเวณทางเขาประตูชั้น 2 ของเรือนไทยที่เรียกวา สามเหลี่ยม ซุมนก ไดถูก

ลมพายุพัด จนซุมพัง ไดรับความเสียหายดังนั้นควรระมัดระวังและเตรียมรับมือกับปรากฏการณ

ธรรมชาติที่เกิดข้ึน 

 ฟาผาภัยจากปรากฏฟาผา เปนภัยที่ทําลายทั้งชีวิตและทรัพยสิน จึงควรมีการติดต้ัง

สายลอฟาหลีกเหล่ียงการปลูกตนไมไวใกลตัวเรือน เพราะอาจเปนส่ือที่ทําใหเกิดฟาผาได 

 อุณหภูมิ ความชื่นและแสงแดดเปนภัยที่มีผลกระทบตอวัตถุในพิพิธภัณฑมาก ทําใหวัตถุ

เสียหายและเส่ือมสภาพ ดังนั้นควรหมันดูแล สํารวจและซอมแซม ที่เกิดการผุพังหรือเร่ิมจะ

เสียหายใหกลับมาคงสภาพเดิม 
 การจัดทําปายนิเทศ 
 ผูวิจัยไดเสนอการการจัดทําปายนิเทศประจําวัตถุ เพื่อใหขอมูลเบ้ืองตนที่ควรรูกับวัตถุ

ตลอดจนส่ิงของที่นํามาจัดแสดงเพื่อ ผูเขาชมจะไดรับความรูและทราบถึงที่มาของวัตถุ วาคืออะไร

มาจากที่ใด โดยภาษาที่จะใชในการจัดแสดงปายนิเทศมี 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เพื่อรองรับผูเขาชมชาวตางชาติในการเขาใจถึงขอมูลที่จัดแสดง  
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 ตัวอยางปายนิเทศ 

 

 
 

ภาพที ่114 ภาพแสดงตัวอยาง ปายนิเทศภูผาเทิบ ทีเ่ปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ที่มา: ภูผาเทิบ, เขาถึงเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556, เขาถึงไดจาก http://www.hellomukdahan.com 

 
การออกแบบปายนิเทศ  
 ผูวิจัยจะใชการออกแบบปายนิเทศเปนในลักษณะของปายกัดกรด ปายกัดกรด เปน

ปายที่ใชแผนโลหะเชน สแตนเลส อลูมิเนียน ทองแดง ทองเหลือง นํามากัดน้ํายาโดยผานสูตรเคมี

ตาง ๆ ที่ใชเวลาในการกัดกรอนของสารแตละชนิดไมเทากัน 

 1. หากกัดสแตรนเลส 304,316 ใชน้ํายาประเภท กรดฟอสฟอริก(Phosphoric acid)  

 2. หากกัดอลูมิเนียม ANODIZE ALUMINIUM เราตองใชน้ํายาเคมี และสูตรที่แตกตาง

กันออกไปในการกัดและชุบ กรดซัลฟูริก(Sulfuric acid) 

 3. หากกัดสนิมเหล็กเงา ตองใช สูตร ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (HYDROGEN PEROXIDE) 

ในการกัด 

 ทั้งนี้กอนการกัดนั้นตองผานกระบวนการออกแบบกราฟฟก และทําการยิงฟลมอัดกาว

ที่ถูกตอง ไมเชนนั้น การกัดจะเกินปญหาน้ํายาร่ัว ลงบนพื้นผิว ซึ่งสรางความเสียหายได และ

หลังจากนี้ยังมีข้ันตอนการทําสี เคลือบผิว ซึ่งข้ันตอนเหลานี้จําเปนตองผานผูที่มีประสบการณ งาน

จึงจะมีความสมบูรณแบบมากที่สุด 
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 สาเหตุที่ตองใชการออกแบบปายกัดกรด 
 การกัดดวยกรดจะทําใหแผนโลหะมีรองลึก 0.25-0.5 ไมครอน แลวจึงทําการลงสี ซึ่ง

เมื่อสีหยอดเขาไปในรองทําใหสีนั้นไมไดสัมผัสอากาศ หรือ สภาพแวดลอมโดยตรงจึงคงสภาพกวา

งานที่ทําสีโดยไมไดใชกรดกัด งานนิยมที่ใชกัดกรด จะเปนโลโกหนวยงานราชการ เอกชน ที่

ตองการใชปายเหล็กทําสีต้ังแต 1 ปข้ึนไป 

 

 
 
ภาพที ่115 ภาพแสดงภาพตัวอยางปายกัดกรด สีบรอนซเงนิ 

 
 การออกแบบปายนิเทศประจําวัตถุ 
 การออกแบบปายนิเทศประจําวัตถุเพื่อ เพิ่มคุณคาทางประวัติศาสตรและความรูกับ

วัตถุนั้น ๆ โดยบอกถึงชื่อของวัตถุ ลักษณะทั่วไปของวัตถุ ขนาด ประวัติที่มาและสํารวจเมื่อใด โดย

ลักษณะของการออกแบบผูวิจัยจะกําหนดความยาวของปายเพื่อใหมองเห็นและอานงาย ปายจะ

เปนลักษณะสีทองตัวหนังสือสีฟา ซึ่งยังคงเดิมกับปายนิเทศของพิพิธภัณฑ 
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 ตัวอยางวัตถุ ดาบไทย 
 

 
 

ภาพที ่116 ภาพแสดง ดาบไทย 

 (พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสน) 

 

 ตัวอยางการออกแบบปายนิเทศ 

       

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่117 ภาพการออกแบบ ปายนิเทศประจําวัตถ ุ

 

 จากการออกแบบปายนิเทศประจําวัตถ ุนัน้ผูวิจยัจะนําปายนิเทศวัตถไุปใชกับการจดั

แสดงทุกเรือน ทุกข้ันตอนและใชเปนปายนเิทศวัตถทุุกชนิด 

 

ดาบไทย 
ลักษณะ สันดาบเปนรูปดอกบัว ใบดาบเปนเหล็ก 

ขนาด ใบมีดพรอมดามยาว 90 เซนติเมตร  

ประวัต ิ เปนของเจาพระยาบดิรทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
ผูบริจาค ทายาทตระกูลสิงหเสนี 
สํารวจเม่ือ วนัท่ี 30 มีนาคม 2547 

3-4 นิ้ว 

2 นิ้ว 
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การประชาสัมพันธ 
 จากการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยังไมคอย

ไดรับความสนใจจากประชาชนหรือบุคคลทั่วไปนัก สังเกตไดจากการเขาชม จํานวนผูเขาชมมีมาก

ก็จริงแตลวนเปนครู นักเรียนและผูปกครองของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เสียสวนใหญ 

ในการนี้อาจมีโรงเรียนและหนวยงานเขามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานบาง แตยังคงไมสม่ําเสมอ 

เนื่องจากพิพิธภัณฑตองมีการนําเสนอและประชาสัมพันธเพื่อใหมีผูมาเยี่ยมชม มากกวาปจจุบัน 

อีกทั้งยังเปนการเผยแพร ความรูเชิงประวัติศาสตรอีกดวย วิธีการประชาสัมพันธ ซึ่งมีหลายรูปแบบ 

ผูวิจัยจะขอนําเสนอแนวทางในการประชาสัมพันธใหพิพิธภัณฑ มีคนสนใจเยี่ยมชมมากข้ึนดังนี้ 

 1. การสราง Social network ที่นิยมกันมากในปจจุบันเชน Facebook,Line หรือไมวา

จะเปนเวปไซดของพิพิธภัณฑที่มีความเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลาโดยการนําเสนอการจัดแสดงดวย

เทคนิคและวิธีการใหม ๆ และการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตาง ๆ โดยเชิญพิพิธภัณฑเครือขาย เขา

มาจัดแสดงเพื่อเปนการแลกเปล่ียนองคความรูใหม ๆ ของพิพิธภัณฑอยูเสมอ เพื่อเปดชองทางใน

การติดตอส่ือสารผานทางระบบออนไลนที่งายและสะดวกมากย่ิงข้ึน 

 
 

     
 

 

ภาพที ่118  ภาพแสดงเวปไซดของพิพธิภัณฑ 

ที่มา: พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สงิหเสนี), เขาถงึเมื่อ 15 พฤศจกิายน 2556, 

เขาถึงไดจาก www2.bodin.ac.th/museum/ 
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ภาพที ่119 ภาพตัวอยางแสดง กลุม Line พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  

 

 2. สรางการบริการฐานขอมูลที่ทําให ผูที่สนใจขอมูลสามารถสืบคนจากอินเตอรเน็ต 

และเปนฐานขอมูลที่นาเช่ือถือ โดยมีงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาสนับสนุน  

 3. การจัดทําเอกสาร ที่แสดงถึงความนาสนใจของพิพิธภัณฑและนิทรรศการหรือ

กิจกรรมตาง ๆ เพื่อเผยแพรพิพิธภัณฑ ใหเขามาเยี่ยมชม ไดมากข้ึน เชน แผนพับ  

 4. การจัดทําหนังสือที่เปนเร่ืองราวที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ โดยมีขอมูลทางดานตาง ๆ 

สามารถนําความรูที่จัดทําข้ึน ไปใชในการอางอิงไดอยางสมบูรณ 

 

 
 

ภาพที ่120 ภาพแสดงตัวอยางงานวิจัย เอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับพิพธิภัณฑ 
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 5. การจัดทําสารคดีที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของพิพิธภัณฑ หรือภาพยนตรส้ัน

เพื่อนําเสนอใหผูชมไดเห็นถึงการนําเสนอเร่ืองราวตาง ๆ  

 

การจัดกิจกรรมพิพธิภัณฑ 

 จากการศึกษาพบวา การจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิง

หเสนี) ต้ังแตป 2552 เปนตนมาถึงปจจุบัน นั้นมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหครู นักเรียนผูปกครอง 

ตลอดจน คนในชุมชนและบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมอยางตอเนื่อง ในการจัดกิจกรรมโดย ใน 

1 ปการศึกษาจะมีการจัดกิจกรรม 2 คร้ัง /ปหรือภาคเรียนละ 1 คร้ัง ซ่ึงการจัดกิจกรรมของพิพิธภัณฑ 

ก็จะใชพื้นที่พิพิธภัณฑเปนสําคัญ โดยแตละปการศึกษาก็จะเปนการจัดนิทรรศการ องคความรูตาง 

ๆ ทั้งเกี่ยวของกับพิพิธภัณฑโดยตรงและเกี่ยวของกับประวัติศาสตร โดยใหครู นักเรียน ผูปกครอง 

และบุคลภายนอก ไดมีสวนรวมในกิจกรรม ตาง ๆ ซึ่งกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑจัดข้ึนทุกป มีความ

เหมาะสมดีแลวและควรดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชนนี้ไปตลอด เพื่อทําใหพิพิธภัณฑเปนที่

รูจักของบุคคลทั่วไปมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดความสมบรูณมาก

ยิ่งข้ึน คือ พิพิธภัณฑ จะตองเชิญพิพิธภัณฑอ่ืน ๆ มาจัดกิจกรรมโดยแลกเปล่ียน ความเคล่ือนไหว

ของพิพิธภัณฑ ใหมีความตอเนื่อง เพื่อเปนแนวทางใหผูเขาชมพิพิธภัณฑ ไดมีตัวเลือกในการเขา

ชมพิพิธภัณฑตาง ๆ มากยิ่งข้ึน  

 ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมพิพิธภัณฑเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการและทําให

พิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต อีกโครงการหนึ่งเพิ่มเติมจากกิจกรรมเดิมที่พิพิธภัณฑเคยจัด

ในรูปแบบ ดังกลาว 

 ชื่อแหลงเรียนรู พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สงิห สิงหเสนี) 

 กิจกรรมเพื่อโครงการ.....พฒันาแหลงเรียนรูใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 องคกรทีท่ําโครงการ  พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สงิหเสนี) 

 หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันการศึกษาหาความรู ไมไดจํากัดแตเฉพาะในหองเรียนอีกตอไป การศึกษาได

เปดกวางข้ึนเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนและไดรับประสบการณจริงมากข้ึน ในสังคมไทยจึงเกิด

แหลงเรียนรูนอกหองเรียนเพื่อเปนสถานที่ศึกษาหาความรูของประชาชนไดหลากหลายข้ึน เพื่อ

รองรับการพัฒนาการศึกษาที่ ไมมีขีดจํากัด แตในขณะเดียวกันกับกระแสการพัฒนาการศึกษา 

สภาพสังคมไทยและสถาบันครอบครัวไดเปล่ียนแปลงไป ทําใหสถาบันหลักของสังคมขาดความ

มั่นคง เนื่องจากเวลาในการอยูรวมกันของครอบครัวมีนอยลง ดังนั้นในฐานะของแหลงเรียนรู
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ภายในโรงเรียน พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) จึงเห็นความสําคัญของ

การศึกษาที่จะตองพัฒนาและกาวเดินไป ครู นักเรียนและความรวมมือจากประชาชน ชุมชนรอบ ๆ 

ตัว รวมเปนเครือขายความรูที่จะเผยแพรและเปนแหลงเสริมสรางแหลงเรียนรูได  

 ดังนั้นเม่ือมีนโยบายเพื่อการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนสถานที่สงเสริมความสัมพันธใน

ครอบครัวใหมั่นคงและอบอุน จึงเปนโอกาสที่ดีที่ทางพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสน)ี 

จะไดเขามามีสวนรวมเพื่อใหครู นักเรียนประชาชนตลอดจนคนในชุมชนไดทํากิจกรรมรวมกันตอไป 
 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหพิพธิภัณฑเปนแหลงเสริมสรางจนิตนาการและความคิดริเร่ิม 

 2. เพื่อใหพิพธิภัณฑเปนแหลงศึกษาตามอัธยาศัย 

 3. เพื่อใหพิพธิภัณฑเปนแหลงเรียนรูรวมกนัของทุกคน 

 4. เพื่อใหพิพธิภัณฑเปนแหลงการสรางความรู ความคิด และประสบการณรวมกนั 

 5. เพื่อใหพิพธิภัณฑเปนสถานที่ทางเลือกใชเวลารวมกัน 

 6. เพื่อใหพิพธิภัณฑมีกิจกรรมสรางสรรค เปน Living Museum  

 7. เพื่อใหพิพธิภัณฑและชุมชนใกลเคียงไดเขามามีสวนรวมในการสรางสรรคสังคม 

 8. เพื่อสรางความรักและความเขาใจใหเกิดข้ึนในสถาบันครอบครัว 
 กลุมเปาหมาย 
 1. นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) และครอบครัว 

 2. ประชาชนในชุมชนที่อยูใกลเคียงกับแหลงเรียนรู 

 3. ประชาชนทัว่ไป 

 4. โรงเรียน /มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา รอบพืน้ที่แหลงเรียนรู  
 ระยะเวลาของโครงการ 
 7 เดือน ( เดือนมิถนุายน 2558 - เดือนธนัวาคม 2558) 
 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 นางสมจิต  คุณาวัฒน  หัวหนางานพพิิธภัณฑ  

 นางสาวธัญญพัทธ  มิตรศรัณยภัทร  ภัณฑารักษ 

 ที่อยู เลขที ่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 40 รามคําแหง 43 / 1 แขวงพลับพลา เขตวงั

ทองหลาง กรุงเทพฯ 103010 

 โทรศัพท 02-514-1403, 02-530-2747, 02-538-3964, 02-538-2573  

 โทรสาร  02-539-7091 
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 แนวทางการดําเนินการ  

 จัดทํา 4 กิจกรรม แบงเปน 2 ชวงเวลา (ตามงบประมาณที่ไดรับจากโครงการฯ) ดังนี ้

 ชวงที่ 1 

 1. กิจกรรม : งานสัปดาหรําลึกคุณูปการทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

ระยะเวลา มิถนุายน 2558 

 2. กิจกรรม : งานสัปดาหรักการอาน ระยะเวลา สิงหาคม 2558 

 3. กิจกรรม : งานประกวดภาพถาย ในหวัขอ “ Happy Day at Bodin Museum 

ระยะเวลา สิงหาคม - ธันวาคม 2558 

 ชวงที่ 2 

 1. กิจกรรม : นทิรรศการ เทิดพระเกียรติกษัตรา มหาเจษฎาบดินทรและการแสดง 

“คีตศิลป แผนดินพระนั่งเกลาฯ” ระยะเวลา พฤศจิกายน 2558 

 วิธีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมลูกิจกรรม  

 1. ประชาสัมพันธภายในโรงเรียน หรือ สมาคมผูปกครอง เชน ปายประชาสัมพนัธ, 

แผนพับ, จดหมายเวียน, เสยีงตามสาย เปนตน 

 2. ประกาศใน web site ของโรงเรียน 

 3. ส่ือโฆษณา เชน ปายโฆษณา, สต๊ิกเกอรติดรถ, แผนพับ เปนตน 

 4. สงขาวใหส่ือมวลชน เชน หนงัสือพิมพ, วทิยุ, สมาคมศิษยเกา, เครือขายผูปกครอง 

เปนตน  

 การใชงบประมาณดําเนินการ ครั้งที่ 1  

 

ตารางที่ 2 แสดงการใชงบประมาณ คร้ังที่ 1 

 

รายการ 
กิจกรรม 

คาตอบแทน คาบริหารจัดการ 

ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 
งบประมาณ 

 1. งานสัปดาหรําลึก

คุณูปการทาน

เจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสน)ี 

3,500 8,652 มิถุนายน 2553 12,152 
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ตารางที่ 2 แสดงการใชงบประมาณ คร้ังที่ 1 (ตอ) 

 

รายการ 
กิจกรรม 

คาตอบแทน คาบริหารจัดการ 

ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 
งบประมาณ 

2. งานสัปดาหรักการอาน 500 800 สิงหาคม 2553 1,300 

3.  งานประกวดภาพถาย 

ในหวัขอ “ Happy Day 

at Bodin Museum ” 

2,048 4,500 สิงหาคม – 

ธันวาคม 2553 

6,548 

รวม  20,000 

  
 การใชงบประมาณดําเนินการ ครั้งที่ 2  
 

ตารางที่ 3 แสดงการใชงบประมาณ คร้ังที่ 2 

 

รายการ 
กิจกรรม 

คาตอบแทน คาบริหารจัดการ 

ระยะเวลา

ดําเนนิงาน 
งบประมาณ 

 นทิรรศการ เทิดพระเกียรติ

กษัตรา มหาเจษฎาบดินทร

และการแสดง “คีตศิลป 

แผนดินพระนัง่เกลาฯ”  

10,900 9,100  พฤศจกิายน 

2553 

20,000 

 

 รวมทัง้หมด 4 กิจกรรม 40,000 บาท 

 *คาตอบแทนบุคลากร หมายถึง คาตอบแทนบุคลากรทีม่ารวมงาน, คาวทิยากร เปนตน 

 *คาบริหารจัดการ ตัวอยาง เชน คาอาหารวาง / น้ําด่ืม, คาวัสดุ อุปกรณ, คาของที่ระลึก, 

คาของขวัญ ของรางวัล, คาใชจายในการจัดนิทรรศการประกอบกิจกรรม เปนตน 

 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. พิพิธภัณฑเปนแหลงเสริมสรางจินตนาการและความคิดริเร่ิม 

 2. พิพิธภัณฑเปนแหลงศึกษาตามอัธยาศัย 

 3. พิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูรวมกันของทกุคน 
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 4. พิพิธภัณฑเปนแหลงการสรางความรู ความคิด และประสบการณรวมกัน 

 5. พิพิธภัณฑเปนสถานที่ทางเลือกใหกับทุกคนในการใชเวลารวมกนั 

 6. พิพิธภัณฑมีกจิกรรมสรางสรรค เปน Living Museum  

 7. พิพิธภัณฑและชุมชนใกลเคียงไดเขามามีสวนรวมในการสรางสรรคสังคม 

 8. สรางความรักและความเขาใจใหเกิดข้ึนในสถาบัน 

 
 ตารางแสดงการปฏิบัติกจิกรรม ชวงที่ 1 
 

ตารางที่ 4 แสดงการปฏิบติักิจกรรม ชวงที่ 1 

 

กิจกรรม รายละเอียดการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลา
การจัด
กิจกรรม 

1. กิจกรรม : งาน
สัปดาหรําลึก
คุณูปการทาน
เจาพระยา บดินทรเด
ชา (สิงห สิงหเสนี) 

 -  นิทรรศการประวัติทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิง
หเสนี)  

-  การแสดงโขนรามเกียรติ์ของนักเรียนบดินทร เดชา ฯ ตอน 
“ยกรบ” 

-  จัดงานเสวนาวิชาการ หัวขอ “ ตามรอยทานเจาพระยา 
บดินทรเดชาฯ...ศึกษาคุณูปการตอแผนดิน ” 

21 – 25 
มิถุนายน 

2558 
 

 

2. กิจกรรม : งาน
สัปดาห รักการอาน  
 

-  กา ร แข ง ขั นตอบปญหาแฟน พันธุ แ ท พิ พิ ธ ภัณฑ
เจาพระยาบดินทรเดชาฯ โดยมีทีมเขาแขงขันทั้งหมด 20 
ทีม ทีมละ 10 คน แบงเปน 2 สายการแขงขัน และ จับคู
แขงแบบแพ คัดออกจนเหลือผูเขารอบสุดทาย 13 คน 
และคัดจนเหลือผูชนะเพียง 1 คน  

-  นิทรรศการประวัติทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิง
หเสนี)  

9 – 11 
สิงหาคม 

2558 
 

3. กิจกรรม : งาน
ประกวดภาพถาย ใน
หัวขอ “ Happy Day 
at Bodin Museum” 

ประกวดภาพถายกับครอบครวั ณ พิพิธภัณฑเจาพระยา  
บดินทรฯ ขนาด 12 × 18 นิ้ว  
-  กติกาคือ ผูที่จะสงภาพประกวดตองมาเที่ยวชม
พิพิธภัณฑพรอมรับคูปอง Happy Family Day เพ่ือเปน
หลักฐานแนบมากับรูปที่จะประกวด 

- จัดนิทรรศการภาพถายที่ชนะการประกวด 

16 
สิงหาคม – 
ธันวาคม 

2558 
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 ตารางแสดงการปฏิบัติกจิกรรม ชวงที่ 2 
 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงการปฏิบัติกิจกรรม ชวงที่ 2 

 

กิจกรรม รายละเอียดการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลา
การจัด
กิจกรรม 

1. นทิรรศการ เทิด 

พระเกียรติกษตัรา 

มหาเจษฎาบดินทร 

และการแสดง     

“คีตศิลป แผนดิน

พระนัง่เกลาฯ” 

 

 

 1.  นิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติ พระราชประวติัและพระ

ราชกรณียกิจดานตาง ๆ  

2.  นิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว

พระบิดาแหงการคาไทย”  

3.  นิทรรศการ “งานศิลปกรรมแบบพระราชนิยมในพระ 

บาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว”  

4. นิทรรศการ “คีตศิลป แผนดินพระนั่งเกลาฯ” 

5.  การแสดง “คีตศิลป แผนดินพระนั่งเกลาฯ” 

 ๏ บรรเลงดนตรีไทยและขับรอง จากวงคําหวาน  

 ๏ สนทนาพาที ดนตรีไทย เพลงไทยจากวรรณคดี  

 ๏ การแสดงประกอบการขับเสภาจากวรรณคดีเร่ือง 

 ขุนชาง ขุนแผน ตอนขุนชางขอนางพิม  

 ๏ บทพระราชนพินธในพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา

 เจาอยูหัว  

 ๏ เพลงไทยจากวันวาน แหงความทรงจํา 

15 – 19 

พฤศจิกายน 

2558 

 

 

 จากตารางกิจกรรมเพื่อโครงการพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมเพื่อใหพิพิธภัณฑไดเปนแหลงเรียนรู ทั้งนี้การออกแบบกิจกรรมเปน

เพียงแนวทางของการดําเนินกิจกรรมของพิพิธภัณฑ กิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนระยะเวลาในการ

ดําเนินการ ทั้งนี้การดําเนินกิจกรรมตางข้ึนข้ึนอยูกับความเหมาะสมของระยะเวลาและบริบทของ

พิพิธภัณฑดวย 
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บทที่ 4 
 

วิเคราะห สรปุ 
 

 การวิจัยนี้ เปนการวิจัยเพื่อพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อ 

 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของพิพิธภัณฑเจาพระยา บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)  

 2. กําหนดแผนในการจัดการพิพิธภัณฑเจาพระยา บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ให

เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 

 จากการศึกษา พิพิธภัณฑ เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ต้ังอยูบนถนน

ลาดพราว 112 เขตวังทองหลาง เปนสถานที่รวมรวมขอมูลทางประวัติศาสตรในสมัยของเจาพระยา 

บดินทรเดชา ภายในพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ประกอบดวยเรือนไทย 3 หลงั 

ไดแก เรือนทานเจาพระยา เปนเรือนหลังกลางจัดแสดงอาวุธ รูปหลอ ส่ิงของ ภาพวีรกรรม ภาพ

อนุสรณสถานที่เกี่ยวของกับ เจาพระยาบดินทรเดชา เรือนรัชดาบดินทร จัดแสดงประวัติและเกียรติ

ประวัติดานตาง ๆ ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) และผูที่เกี่ยวของต้ังแตเร่ิมกอต้ังโรงเรียน 

รวมทั้งประวัติการกอต้ังสาขาของบดินทรเดชา และเรือนศิลปนิทัศน จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต

คนไทย ขนบธรรมเนียม และส่ิงของเคร่ืองใชในสมัยรัชกาลที่ 3  

 พบวา พิพิธภัณฑ เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยังขาดการบริหารจัดการที่

ทําใหพิพิธภัณฑไดเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของปญหาพิพิธภัณฑและ

นําปญหาของพิพิธภัณฑมาทําการศึกษาและจัดทําแผนการบริหารและแนวทางในการบริหาร

พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เพื่อใหเปนแนวทางในการบริหารจัดการและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนมากยิ่งข้ึน โดยเห็นถึงความสําคัญของปญหาดานตาง ๆ ดังนี้  

 
การจัดแสดง 
 จากการศึกษา พบวา พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) มีการจัด

แสดง เรือนไทยออกเปนสามเรือน ไดแก เรือนเจาพระยา เรือนรัชดาบดินทรและเรือนศิลปนิทัศน 

ซึ่งในแตละเรือน นั้นพบวา การจัดแสดง ยังคงตอง ปรับปรุง เร่ืองราว และองคประกอบตาง ๆ 

เพื่อให ผูเขาชมไดรับความรู อยางตอเนื่องทั้ง สามเรือน  



 126 

 เรือนเจาพระยา เดิมนั้นจัดแสดงอยูสวนกลาง จากการศึกษาพบวาเรือนเจาพระยาควร

จะเปนเรือนหลังแรกที่จะเขาชม ผูวิจัยไดเสนอแผนและรูปแบบของการจัดการใหเรือนเจาพระยา

เปนเรือนหลังแรกที่เขาชมและมีเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหผูเขาชมไดเกิดองคความรูที่มีความตอเนื่อง

เปนเร่ืองราว เขาใจประวัติศาสตร ที่มาของการกอต้ังพิพิธภัณฑ และเกิดความภาคภูมิใจ ใน

ประวัติและวีรกรรมของเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 เรือนรัชดาบดินทร เปนการจัดแสดงเกี่ยวกับโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี) การ

กอต้ังโรงเรียน วามีที่มาอยางไร จากผืนดินธรรมดา ทําไมถึงมาเปนโรงเรียนไดมีปจจัยอะไรบาง 

เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจใหกับผูที่มาเขาชมพิพิธภัณฑเกี่ยวกับการกอต้ังของโรงเรียน 

โดยมีโมเดล ผังอาคารเรียนจัดแสดงเพื่อใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงต้ังแตสมัยเร่ิมกอต้ังจนถึง

ปจจุบัน วามีความเปล่ียนแปลงทางดานกายภาพ อยางไรบาง เปนเรือนที่เก็บรวบรวมโล เกยีรติยศ 

ถวยรางวัลตาง ๆ ที่โรงเรียนไดรับ ตลอดจนชื่อเสียงของโรงเรียนหลังการกอต้ังพิพิธภัณฑจนถึง

ปจจุบัน ประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 เรือนศิลปนิทัศน เปนเรือนเรือนสุดทายจะ เปนการจัดแสดง รูปแบบเดิมประวัติศาสตร

สมัยรัตโกสินทรตอนตน วิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสมัยรัชกาลที่ 3 สินคาสงออก จัดแสดง

เกี่ยวกับประเพณี และวัฒนธรรม โดยจะเปลี่ยนรูปแบบของการจัดแสดงจัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต

ของคนในชุมชุนเพื่อใหมีความสอดคลองกับคลองเจาคุณสิงห มีการจัดเคร่ืองมือในการทํามาหา

กิน และวิถีชีวิต ลําลองเพื่อไดนําเสนอใหผูเขาชมพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิง

หเสนี) ไดเห็นอุปกรณจริง และเขาใจวิถีชีวิต ตลอดจนวัฒนธรรมของคนในสมัย 

 และนอกจากนี้บริเวณชั้นลางของพิพิธภัณฑ ผูวิจัยไดนําเสนอแผนการจัดการเพิ่มเติม

อีก 2 ท่ีคือ บริเวณพลับพลา และบริเวณใตถุนเรือนท่ีจัดเก็บราชรถ โดยเสนอใหมีการจัดทําปายนิเทศ 

เพื่อเพิ่มความรูใหกับผูเขาชมพิพิธภัณฑไดเห็นถึงคุณคาของส่ิงที่มีอยู 

 
เทคนิคการจัดแสดง 

 จากการศึกษาพบวา เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยังขาดเทคนิคในการจัด

แสดงเพื่อทําใหผูชมเกิดความสนใจในพิพิธภัณฑและขอมูลตาง ๆ ที่จัดข้ึน โดยการศึกษาคร้ังนี้ 

ผูวิจัยไดเสนอการนําเทคนิคตาง ๆ ที่ทันสมัยมาผสมผสานกับรูปแบบของการจัดแสดงพิพิธภัณฑ

ใหเกิดความนาสนใจมากยิ่งข้ึน เชน เทคนิคการใชส่ือผสม Multimedia ดานแสง สีและเสียง, 

เทคนิคการเทคนิคการจัดแสดงรูปหลอของทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เทคนิค

การจัดแสดงอาวุธที่เกี่ยวของกับทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), เทคนิคการจัดทํา



 127 

ภาพนิ่งประกอบการบรรยายประวัติ วีรกรรมและผลงานที่สําคัญของทานเจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี), เทคนิคการจัดแสดงถวยรางวัลตาง ๆ ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี), 

เทคนิคการจัดแสดงภาพอดีตผูอํานวยการ, เทคนิคการจัดทําการบรรยายประวัติการกอต้ัง 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ต้ังแตปที่ 1- 25, เทคนิคการจัดแสดง Gallery ภาพเกาของ

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เทคนิคการจัดแสดง พระบรมศาทิศลักษณของพระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว, เทคนิคการจัดแสดงเร่ืองราววิถีชีวิตของคนในสมัยรัชกาลที่ 3, เทคนิคการ

จัดแสดงภาพนิ่งสินคาสงออก และเทคนิคการจัดแสดง เงินตรา ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่ง

เทคนิคตาง ๆ จะทําใหพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เกิดความนาสนใจในการ

เขาชมมากยิ่งข้ึน เพราะเปนการนําเทคนิคและเทคโนโลยีเขามาผสมผสานกัน  

 
การจัดทําปายนิเทศประจําวัตถุ 

 จากการศึกษาพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)ยังขาดการประชาสัมพันธ

ขอมูลในการจัดแสดงปายนิเทศขอมูล ผูวิจัยไดเสนอการการจัดทําปายนิเทศประจําวัตถุ เพื่อให

ขอมูลเบ้ืองตนที่ควรรูกับวัตถุตลอดจนส่ิงของที่นํามาจัดแสดงเพื่อ ผูเขาชมจะไดรับความรูและ

ทราบถึงที่มาของวัตถุ วาคืออะไรมาจากที่ใด โดยภาษาที่จะใชในการจัดแสดงปายนิเทศมี 2 ภาษา 

คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับผูเขาชมชาวตางชาติในการเขาใจถึงขอมูลที่จัดแสดง

มากยิ่งข้ึน 

 

การประชาสัมพันธ 

 จากการศึกษาพบวา พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ยังไมคอย

ไดรับความสนใจจากประชาชนหรือบุคคลทั่วไปนัก สังเกตไดจากการเขาชม จํานวนผูเขาชมมีมาก

ก็จริงแตลวนเปนครู นักเรียนและผูปกครองของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เสียสวนใหญ 

ในการนี้อาจมีโรงเรียนและหนวยงานเขามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานบาง แตยังคงไมสม่ําเสมอ 

เนื่องจากพิพิธภัณฑตองมีการนําเสนอและประชาสัมพันธเพื่อใหมีผูมาเยี่ยมชม มากกวาปจจุบัน 

อีกทั้งยังเปนการเผยแพร ความรูเชิงประวัติศาสตรอีกดวย วิธีการประชาสัมพันธ ซึ่งมีหลายรูปแบบ 

ผูวิจัยจะขอนําเสนอแนวทางในการประชาสัมพันธใหพิพิธภัณฑ มีคนสนใจเยี่ยมชมมากข้ึน ดังนี้ 

การสราง Social network, การสรางการบริการฐานขอมูลที่ทําให ผูที่สนใจขอมูลสามารถสืบคน

จากอินเตอรเน็ต และเปนฐานขอมูลที่นาเช่ือถือ โดยมีงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาสนับสนุน, การ

จัดทําเอกสาร ที่แสดงถึงความนาสนใจของพิพิธภัณฑและนิทรรศการหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
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เผยแพรพิพิธภัณฑ ใหเขามาเยี่ยมชม ไดมากข้ึน เชน แผนพับ, การจัดทําหนังสือที่เปนเร่ืองราวท่ี

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ โดยมีขอมูลทางดานตาง ๆ สามารถนําความรูที่จัดทําข้ึน ไปใชในการอางอิงได

อยางสมบูรณ และการจัดทําสารคดีที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของพิพิธภัณฑ หรือภาพยนตร

ส้ัน เพื่อนําเสนอใหผูชมไดเห็นถึงการนําเสนอเร่ืองราวตาง ๆ  

 
การจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ 
 จากการศึกษาพบวาพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ไดจัดกิจกรรม

พิพิธภัณฑข้ึน อยางตอเนื่องต้ังแตป 2552 – 2556 เชน สัปดาหรําลึกคุณ… ทานเจาพระยา 

บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ป 2552 กิจกรรมเทิดพระเกียรติกษัตรา มหาเจษฎาบดินทร การ

แสดงคีตศิลปแผนดินพระนั่งเกลา ป 2553, งานเยือนพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา(สิงห สิง

หเสนี) กราบทานเจาพระยา อานคําจารึก ป 2554, งานเยือนพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี) เมื่อ 100 ปที่นี่เปนนาขาว ป 2555 และงานเยือนพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา

(สิงห สิงหเสนี) เลาเร่ืองเรือเกา บอกเลาวิถีไทย ป 2556 โดยปจจุบัน นางสาวธัญญพัทธ มิตร

ศรัณยภัทร ทําหนาที่เปนภัณฑารักษและนางสมจิต คุณาวัฒนเปนประธานการดูแลพิพิธภัณฑ 

ตลอดจน ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับการจัดการแสดงและการจัดทํานิทรรศการหมุนเวียน เพื่อ

เปนการนําขอมูลของพิพิธภัณฑมาเผยแพร ใหเกิดประโยชนกับครู - นักเรียน ผูปกกครอง ตลอดจน

ประชาชนทั่วไป ผูวิจัยพบวา การจัดกิจกกรม ของพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

มีความตอเนื่อง ต้ังแตป 2552 – 2556 และควรที่จะจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่มีความตอเนื่อง 

เชนนี้ไปตลอด  

 
สถานที่ต้ัง 
 พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เปนสถานที่รวบรวมประวัติศาสตร 

การกอต้ังพิพิธภัณฑและส่ิงของที่หาชมไดยาก โดยไดเปดโอกาสใหทุกคนเขามาเรียนรูและศึกษา

หาความรูทางประวัติศาสตรในสมัยรัชกาลที่ 3 วัตถุที่นํามาจัดแสดงเปนส่ิงของที่หาชมไดยาก ควร

แกการอนุรักษและควรที่จะมีการเผยแพรใหกับประชาชนไดรูจัก ซึ่งพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสนี) มีทั้งขอเดนและขอดอยในการจัดต้ังเปนพิพิธภัณฑ 

 ขอดี คือ พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ต้ังอยูในพื้นที่ของโรงเรียน 

บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ซึ่งอยูในซอยลาดพราว 112 ภายในโรงเรียนมีพื้นที่ 39ไร 46 ตารางวา 

ดานหนาติดกับคลองเจาคุณสิงหซึ่งเปนคลองประวัติศาสตรในสมัยรัชกาลที่ 3  
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 ขอดอย คือ พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) อยูลึกพอสมควร และ

ต้ังอยูในโรงเรียน และวันเสาร - อาทิตยหรือในชวงปดเทอม ไมสามารถเขาชมไดหากไมได

ประสานงานกับทางโรงเรียนหรือทางพิพิธภัณฑไว ดังนั้นหากใครสนใจจึงควรโทรมาประสานกับ

ภัณฑารักษพิพิธภัณฑ และมีกําหนดเปดใหเขาชมวันจันทร - ศุกร ในเวลาราชการ 
 
แนวทางสําหรับการศึกษา 
 1. ควรทําการศึกษาถึงเสนทางในการรบของเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 2. ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติของทานเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 

 3. ควรจัดการศึกษาเกี่ยวกับสวนพฤษศาสตรบริเวณรอบ ๆ พิพิธภัณฑ 

 
ขอเสนอแนะ 
 สําหรับการจัดการพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต ผูวิจัยขอเสนอแนะสําหรับ

เปนแนวทางในการศึกษาตอไป ควรจะมีการวางแผนในการบริหารจัดการ ในทุก ๆ ดาน ควรมีการ

จัดกิจกรรมโดยเนนการมีสวนรวมของคณะครูและนักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปใหไดมากที่สุด 

เพื่อที่จะเสริมสรางแหลงการเรียนรูภายในพิพิธภัณฑใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนแหลงเรียนรู

ตลอดชีวิต และผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยช้ินนี้จะเปนแนวทางการบริหารจัดการและเปน

การตอยอดแนวคิด นําไปสูการปฏิบัติไดจริง เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรในสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3และประวัติบุคลสําคัญทานเจาพระยา 

บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สืบไป  
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คําถามประกอบการสมัภาษณ 
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คําถามประกอบการสมัภาษณ 
 
 1. ทานคิดวาพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี)  มีอะไรที่โดดเดนและ

นาสนใจ 

 2. ทานคิดวาวัตถุโบราณที่นํามาจัดแสดง  นั้นมีคุณคาตอพิพิธภัณฑมากหรือนอยแค

ไหน 

 3. ทานคิดวาพิพิธภัณฑควรจะพัฒนาหรือปรับปรุง  เปล่ียนแปลงในสวนใดบาง 

 4. นักเรียน-ครูและประชาชนทั่วไปใหความสําคัญกับพิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเด

ชา (สิงห สิงหเสนี)หรือไมอยางไร 

 5. ทานอยากใหพิพิธภัณฑจัดกิจกรรมอะไรมากที่สุด  

 6. ทานคิดวาระยะเวลาในการเปดใหเขาชมพิพิธภัณฑเหมาะสมหรือไม 

 7. ทานคิดวาจุดใดของพิพิธภัณฑที่ควรปรับปรุง 

 8. พิพิธภัณฑสามารถดูแลตัวพิพิธภัณฑไดเองหรือไมอยางไร 

 9. ทานคิดวาเจาหนาที่ที่ดูแลพิพิธภัณฑ เจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) 

เพียงพอหรือไม 
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รายงานการเขาชม 
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รายงานการเขาชม 

พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
ประจําป 2552 – 2554 

 
ลําดับ 
ที่ 

วันเดือนป ผูเขาชม จํานวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

1 13/12/52 

 

มูลนิธพิิพธิภัณฑไทย 4 ถายทํา VDO เพื่อเผยแพรใน

โครงการ Family Day 

2 17/12/52 โรงเรียนนวมินทรราชูทิศ จันทบุรี 

 

12  

3 17/12/52 ผูปกครอง นกัเรียน  2/13 

 

5 นําเพื่อนชาวเยอรมัน 2 คน เขา

เยี่ยมชม 

  รวม 21  

1 7/3/53 

 

คณะ ผูตรวจเงินแผนดิน  5  

  รวม 5  

1 15/5/53 เครือขายผูปกครองม. 1 

 

- ทั้งหมดทีม่ารวมประชุม 

  รวม -  

1 

 

1/6/53 นายกฤษณะ นาวารัตน 1 จนท.พพิิธภัณฑสถาน 

แหงชาติพระนคร  มาเยี่ยมชม 

เนื่องจากเปนสมาชิก HFD 

2 

 

2/6/53 นางสาวรัชดาภรณ  เพชรสทานกุล 

นายยุทธนด  สะลาหมัด 

2 นศ.ฝกสอน คณะศึกษาศาสตร   

ม.ราชภัฏจันเกษม 

3 22/6/53 

 

คณะครูและนร. ร.ร.วัดปลูก

ศรัทธา เขตลาดกระบัง กทม. 

80 นร.ชัน้ ป.4 ตามโครงการ

พิพิธภัณฑทองถิน่

กรุงเทพมหานคร 
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รายงานการเขาชม 

พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
ประจําป 2552 – 2554 

 
ลําดับ 
ที่ 

วันเดือนป ผูเขาชม จํานวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

4 22/6/53 

 

คณะครูและนร. ร.ร.พหลโยธิน 

เขตดอนเมือง กทม. 

80 นร.ชัน้ ป.4 และ ป.5 ตาม

โครงการพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร 

5 24/6/53 

 

คณะผูมารวมงานสัปดาหทาน

เจาพระยาบดินทรเดชา 

120 นักเรียนบดินทรเดชาฯ ชั้น ม. 4 

จํานวน 108 คน และผูสนใจ

รวมฟง 

6 25/6/53 ร.ร. พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 

1.นางสาวณภาภัช ภชัยศรีสัมฤทธิ ์

2.ด.ช.ศุภพัฒน เมืองสุวรรณ 

3.ด.ญ.ศศกร คุณดิลกนฤกลุ 

3 เขารวมฟงการเสวนา “ตามรอย

ทานเจาพระยา บดินทรเดชาฯ

...ศึกษาคุณูปการตอแผนดิน” 

7 25/6/53 ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย 

(กระจาง สิงหเสนี) 

1.นางพรทิพา คําแหง 

2.ด.ญ.ชวีาพร ธนสมบัติสกุล  นร.ป.6 

3.ด.ญ.พัชรพร จันทรหา  นร.ป.6 

3 เขารวมฟงการเสวนา “ตามรอย

ทานเจาพระยา บดินทรเดชาฯ

...ศึกษาคุณูปการตอแผนดิน” 

8 29/6/53 อาจารย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ  

จ.เพชรบุรี 

3 อ.เรนู ทองสัมฤทธ,  

อ. เฉลียว เทศกล่ัน ,   

อ. เจริญขวัญ บุญธรรม 

9 

 

30/6/53 โรงเรียนวัดเทพลีลา รามคําแหง 

บางกะป กทม. 

(ส.ต.ต.หญิง พจนา จริงจิตต  )  

20 นร.ชัน้ ป.6 ตามโครงการ

พิพิธภัณฑทองถิน่

กรุงเทพมหานคร 
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รายงานการเขาชม 

พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
ประจําป 2552 – 2554 

 
ลําดับ 
ที่ 

วันเดือนป ผูเขาชม จํานวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

ผูควบคุม นร. 

10 

 

30/6/53 โรงเรียนวัดบึงทองหลาง  

บางกะป กทม. 

(นางสุปราณี พอกพนู)  

ผูควบคุม นร. 

20 นร.ชัน้ ป.4 และ ป.5 ตาม

โครงการพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร 

11 30/6/53 โรงเรียนบานบางกะป กทม. 

(วัชรพล รักเลิศอุดมหิรัญ)  

ผูควบคุม นร. 

20 นร.ชัน้ ป.5 ตามโครงการ

พิพิธภัณฑทองถิน่

กรุงเทพมหานคร 

12 30/6/53 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  

บางกะป กทม. 

(นางสาวยุพนิ ปวพิมพ)  

ผูควบคุม นร. 

20 นร.ชัน้ ป.6 ตามโครงการ

พิพิธภัณฑทองถิน่

กรุงเทพมหานคร 

13 30/6/53 โรงเรียนคลองกุม เขตบึงกุม กทม. 

(นางสาวมนตภัทร โพธิ์หอมศิริ)  ผู

ควบคุม นร. 

11 นร.ชัน้ ป.4 และ ป.5 ตาม

โครงการพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร 

14 30/6/53 

 

คณะครูและนร. โรงเรียนพิชยั

พัฒนา เขตบึงกุม กทม. 

10 นร.ชัน้ ป.4 และ ป.5 ตาม

โครงการพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร 

15 30/6/53 

 

คณะครูและนร. โรงเรียนแยมจาก

วิชชานุสรณ เขตบึงกุม กทม. 

(นางสาวปทมา ชวยเกิด)   

10 นร.ชัน้ ป.4 และ ป.5 ตาม

โครงการพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร 
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รายงานการเขาชม 

พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
ประจําป 2552 – 2554 

 
ลําดับ 
ที่ 

วันเดือนป ผูเขาชม จํานวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

ผูควบคุม นร. 

16 30/6/53 

 

คณะครูและนร. โรงเรียน            

วัดบางเตย เขตบึงกุม กทม. 

10 นร.ชัน้ ป.4 และ ป.5 ตาม

โครงการพพิิธภัณฑทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร 

17 30/6/53 

 

คณะ นศ.ดุษฎีบัณฑิต จาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 20 - 

  รวม 433  

1 15/7/53 ร.ร.บุญวัฒนา จ.นครราชสีมา 30  

2 19/7/53 นร.โรงเรียนศีลาจารพพิัฒน 4 นร.ชัน้ ม. 6 จากโครงการ       

Happy Family Day 

3 21/7/53 

 

Dr.Raelynn Parks และผูติดตาม

ประสานงานจาก                 

ร.ร.รัตนโกสินทรสมโภชบางเขน 

3 นักการศึกษาจาก USA ไดรับ

ทุนจากมูลนิธฟิุลไบรท 

4 22/7/53 

 

นศ.ครูชั้นปที่ ๔ สาขาวิชาเอก

ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเว 

ประเทศเวยีตนาม 

20 ความรวมมือจาก มหาวทิยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

  รวม 57  

1 20/8/53 ผูออกแบบจากนิตยสาร 

Honeymoon travel เขาชม

พิพิธภัณฑเพือ่วางแผนการทํา     

โบชัวรพพิิธภัณฑ 

1  
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รายงานการเขาชม 

พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
ประจําป 2552 – 2554 

 
ลําดับ 
ที่ 

วันเดือนป ผูเขาชม จํานวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

2 25/8/53 นศ.เอแบค เขาชมพพิิธภัณฑเพื่อ

ทําแผนทองเทีย่วเวอรชั่น        

ภาษา English 

6  

3 30/8/53 บริษัท ซนีเนริค จํากัด ผูผลิต

รายการสารคดีโทรทัศนชุด “ พลิก

ตํานานสยาม ” ออกอากาศทาง

สถานโีทรทัศนโมเดิรนไนนทวีี  

ดําเนนิการผลิตสารคดีตอน       

ดาบเจาพระยาบดินทรเดชาฯ     

เขาชมพพิิธภัณฑฯ 

2  

  รวม 9  

1 21/9/53 นร. บด. อบรมมัคคุเทศกรุนที ่3 12  

  ผูเขาอบรม ผอ. 10  

  นศ.ฝกงานกลุมสาระคณิตศาสตร 

จาก มศว.ประสานมิตร 

4  

2 28/9/53 จนท. โครงการ Happy Family 

Day เขาตรวจงานตามโครงการ

งวดที ่1 พรอมรับเอกสารรายงาน

การดําเนินงาน 

3  

  รวม 29  

1 4/10/53 รายการ พลิกตํานานสยาม ตอน 8  
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รายงานการเขาชม 

พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
ประจําป 2552 – 2554 

 
ลําดับ 
ที่ 

วันเดือนป ผูเขาชม จํานวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

ดาบทานเจาพระยา เขาถายทํา

รายการพรอมสัมภาษณคุณ 

ณัฐรภา สิงหเสนี เพื่อนาํ

ออกอากาศทางชอง ๙ 

2 7/10/53 ผูเขาชมจาก HFD 2  

  รวม 10  

1 15-

19/11/53 

ผูเขารวมงานนิทรรศการ 

เทิดพระเกียรติกษัตรา มหาเจษฎา

บดินทร และการแสดง คีตศิลป 

แผนดินพระนัง่เกลา 

2,037 นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห สิงหเสน)ี 1,777 คน  , 

คณะครูโรงเรียนอุดมศึกษา 7 

คน 

นักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษา 

230 คน , คณะครูโรงเรียน

สุเหราดอนสะแก 3 คน , 

นักเรียนสุเหราดอนสะแก 20 

คน 

  รวม 2,037  

1 27/12/53 กองทาํหนงัสือ 40 ป บดินทร 5 พรอมนักเรียนดีเดน เดนดัง 

อาจารยเกา 

  รวม 5  

1 7/1/54 จนท. ททท. เขาถายภาพลงโบชัวร

แนะนาํแหลงทองเที่ยว 

1 081-932-9813 คุณชื่นจิต 

(เจี๊ยบ) 
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รายงานการเขาชม 

พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
ประจําป 2552 – 2554 

 
ลําดับ 
ที่ 

วันเดือนป ผูเขาชม จํานวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

2 13/1/54 กองทาํหนงัสือ 40 ป บดินทร - พรอมนักเรียนดีเดน เดนดัง 

อาจารยเกา 

3 15/1/54 “----------------------------------”  - “------------------------------------

----------” 

4 19/1/54  ผูปกครอง นร.บดินทร 2  

  อาจารยภาควชิาการทองเทีย่ว

และโรงแรม จากสถาบันราชภัฏ   

จันทรเกษม 

2  

  รวม   

1 27/12/53 กองทาํหนงัสือ 40 ป บดินทร 5 พรอมนักเรียนดีเดน เดนดัง 

อาจารยเกา 

  รวม 5  

1 20/1/54 กองทาํหนงัสือ 40 ป บดินทร - พรอมนักเรียนดีเดน เดนดัง 

อาจารยเกา 

2 21/1/54 นศ.ป.โทและ ป.เอก จากคณะคุรุ

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

50  

3 20/1/54 นร.และครู จาก ร.ร.สยามสามไตร  18  

  รวม 68  

1 16/2/54 นร.และครู จาก ร.ร.พระยา

ประเสริฐสุนทราศรัย 

(กระจาง สิงหเสนี) 

111 นักเรียนช้ันอนบุาลปที ่2 

จํานวน 105 คน 

ครู 3 คน พี่เล้ียง 3 คน 
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รายงานการเขาชม 

พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
ประจําป 2552 – 2554 

 
ลําดับ 
ที่ 

วันเดือนป ผูเขาชม จํานวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

  รวม 111  

1 19/5/54  คณะครูและเจาหนาที่              

คณะมนุษยศาสตร มหาวทิยาลัย

รามคําแหง  

12 มาดูเรือนไทยเพื่อสรางหอ

วัฒนธรรม 

  รวม 12  

1 1/6/54 คณะถายทําวดิิทัศนจากสํานัก

กีฬาและการทองเทีย่ว 

3  

2 20-

30/6/54 

จัดงานนทิรรศการ กราบเทา

เจาพระยาฯ ...อานคําจารึก 

3,499  นักเรียน ครู โรงเรียนบดินทรเด

ชา (สิงห สิงหเสนี) 

3 20-

30/6/54 

จัดงานนทิรรศการ กราบเทา

เจาพระยาฯ ...อานคําจารึก 

540 นักเรียน ครู โรงเรียนอ่ืนๆ 

ผูปกครอง ประชาชนท่ัวไป 

  รวม 4,042  

1 28/7/54 กรรมการประเมินโรงเรียนรอบ 3 2  

2 29/7/54 กรรมการประเมินโรงเรียนรอบ 3 2  

  รวม 4  

1 19/8/54 คณะครูจากโรงเรียนหนอง            

งูเหลือม จ.นครราชสีมา 

35  

2 5/8/54 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 4  

  รวม 39  

1 12/9/54 ศักด์ิศรี บุญยรักษโยธนิ 1 เจาหนาที่จาก TK Park 
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รายงานการเขาชม 

พิพิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
ประจําป 2552 – 2554 

 
ลําดับ 
ที่ 

วันเดือนป ผูเขาชม จํานวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

  รวม 1  

รวมผูเขาชม ป 2552 -2554 6,892  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

สรุปจํานวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษา ปที ่1 
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สรุปจํานวน 
 นักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษา ปที ่1 

เขาใชแหลงเรียนรู 
ณ พพิิธภัณฑเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) 

วันที่ 19-23 มกราคม 2555 
-------------------------------------- 

ลําดับท่ี ว/ด/ป ระดับช้ัน จํานวน ครูผูควบคุม หมายเหตุ 

1 19 ม.ค. 55     

  ม. 1/4 34 ครูจรุงจิต  

  ม. 1/14 34 ครูจรุงจิต  

  รวม 64   

2 20 ม.ค. 55     

  ม. 1/15 50 ครูณัฐณรัณ  

  ม. 1/5 50 ครูมะลิสา  

  รวม 100   

3 21 ม.ค. 55     

  ม. 1/1 49 ครูจรุงจิต  

  ม. 1/2 49 ครูมะลิสา  

  ม. 1/11 49 ครูมะลิสา  

  รวม 147   

4 22 ม.ค. 55     

  ม. 1/6 49 ครูณัฐณรัณ  

  ม. 1/8 49 ครูจรุงจิต  

  ม. 1/10 50 ครูจรุงจิต  

  ม. 1/13 49 ครูจรุงจิต  
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ลําดับท่ี ว/ด/ป ระดับช้ัน จํานวน ครูผูควบคุม หมายเหตุ 

  ม. 1/16 49 ครูมะลิสา  

  รวม 246   

5 23 ม.ค. 55     

  ม. 1/3 49 ครูจรุงจิต  

  ม. 1/7 49 ครูณัฐณรัณ  

  ม. 1/9 50 ครูมะลิสา  

  ม. 1/12 49 ครูณัฐณรัณ  

  รวม 197   

                รวมท้ังหมด                    754       คน 
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ประวัติผูวิจยั 
 

ชื่อ - สกุล นางสาวณัฏฐฏาพร  ศรีวิลาศ 

ที่อยู      28 หมู 11  ต.โคกสวาง  อ.เมือง  จ.สระบุรี  18000 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2551 สําเร็จการศึกษาศาสตรบัณฑิตวิชาเอกนาฏศิลปไทย  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 พ.ศ. 2552 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  

  สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  

  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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