
กระแสความนิยมของละครช่อง 3 เรื่อง บุพเพสันนิวาส ซ่ึงประพันธ์โดยผู้ใช้นามปากกาว่า รอมแพง น้ันได้สร้างปรากฏการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความสนใจและความตื่นตัวในหมู่คนไทยจํานวนมากให้หันกลับมามองเอกลักษณ์และความเป็นไทย เช่น การอยาก
แต่งกายย้อนยุคของคนไทย การเพ่ิมข้ึนของคนไทยในการเข้าเท่ียวชมสถานท่ีสําคัญเชิงประวัติของอยุธยามากมายอย่างไมเ่คย
ปรากฏมาก่อน อีกท้ัง ละครยังไดจุ้ดกระแสการสรา้งความอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาตไิทยในอดีต  

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ประกอบด้วยภาควิชาตา่งๆ ซ่ึงช่วยส่งเสรมิการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาตไิทยได้
อย่างดียิ่ง เช่น ภาควิชาประวัตศิาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก และภาษาตะวันออก 
ในท่ีน้ี ขอกล่าวถึงประวัติความสมัพันธ์ระหว่างภาควิชาประวัติศาสตร์และภาควิชาภูมศิาสตร์ในคณะอักษรศาสตร์สักเล็กน้อย 
ดังน้ี 

แผนกวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตรจั์ดเป็นแผนกวิชาหน่ึงของคณะอักษรศาสตร์ ถือกําเนิดข้ึนเมื่อปีพุทธศักราช 
2477 ต่อมาปริมาณงานของแผนกวิชาดังกล่าวเพ่ิมมากข้ึนจึงได้แยกออกเป็น 2 แผนกวิชา  คือ แผนกวิชาภูมิศาสตร์
กับแผนกวิชาประวัตศิาสตร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2515 และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2522 แผนกวิชาภูมิศาสตรจึ์งได้เปลี่ยนช่ือ
เป็น “ภาควิชาภูมิศาสตร”์ดังปัจจุบัน  

และเพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนข้ึนว่าเน้ือหาสาระของประวัติศาสตร์และภูมิศาสตรม์ีความสัมพันธ์กับอย่างไร จักขอนําเน้ือหาบาง
ช่วงบางตอนของบทประพันธ์เรื่อง บุพเพสันนิวาส ของรอมแพง มาอรรถาอธิบายประกอบ ดังน้ี 

บทประพันธ์ของรอมแพงเล่าเรื่องราวและเหตุการณต์่างๆ ผา่นตัวเอกของเรื่อง คือ เกศสุรางค์ หญิงสาวในยุคปัจจุบัน ซ่ึง
ประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิตและมีเหตุให้ตัวเองได้ย้อนยุคเข้าไปสิงร่างของ การะเกด หญิงสาววัยเดียวกันท่ีอาศัยอยู่ใน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ราชวงศ์ปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา  

ข้อมูลต่างๆ ท่ี รอมแพง นํามาใช้ประกอบการประพันธ์ เกิดจากการรวบรวมข้อมูลและเหตุการณท่ี์มีผู้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในยคุน้ัน โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลจาก “จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ์ว่าด้วยราชอาณาจักรสยาม” ซ่ึงประพันธ์โดย 
มองซิเออร์ เดอ ลา ลูแบร ์(Monsieur de La Loubere) เอกอัครราชทูตของพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 แห่งฝรั่งเศส ซ่ึงได้เดินทางมา
กรุงศรีอยุธยาพร้อมกับเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ในราวทศวรรษ 2230 ซ่ึงตรงกับรัชสมยัแผ่นดนิของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช  ลา ลู แบร์ได้พรรณนาเก่ียวกับราชอาณาจักรสยาม ซ่ึงในท่ีน้ีก็คือ กรุงศรีอยุธยา ไว้ในหลายๆ ด้าน เช่น ลักษณะภมูิ
ประเทศ ภมูิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและทรัพยากรธรรมชาติ สภาพบ้านเรือน รูปร่างหน้าตาของชาวสยาม การดํารง
ชีพ วิถีชีวิต การกินอยู่ เครื่องนุ่งห่ม การแต่งกาย การค้าขาย เงินตรา ศาสนา ขนบธรรมเนียมและจารตีประเพณีตา่งๆ การเมือง
การปกครอง การทหาร  นอกจากน้ี ลา ลู แบร์ยังได้วาดแผนท่ีแสดงอาณาเขตของราชอาณาจักรสยาม และแผนท่ีเส้นทางนํ้าไว้
ด้วย สิ่งท่ีน่าสนใจ คือ การสังเกต จดบันทึก และพรรณนาเก่ียวกับเรือ่งราวและสิ่งต่างๆ ท่ีพบเห็น นับเป็นงานของนักภูมิศาสตร์
โดยแท้  

ท่ีกล่าวมาน้ี เพ่ือช้ีให้เห็นความแตกต่างของการศึกษาประวัตศิาสตรแ์ละภมูิศาสตร์ กล่าวคือ นักประวัติศาสตร์ให้ความสนใจใน
การรวบรวมข้อมูลและเหตุการณท่ี์มีผู้บันทึกไว้เป็นหลักฐานในยุคสมัยหรือช่วงเวลาหน่ึงๆ ในอดีต เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงและ
เผยแพร่ให้แก่ผู้คนในปัจจุบันได้ทราบ ได้เรียนรู้ และใช้เป็นบทเรยีนสําหรับประกอบการตัดสินใจในเรือ่งใดๆ ท้ังในปัจจุบันหรือ
อนาคต  ส่วนนักภูมิศาสตร์ให้ความสนใจสิ่งท่ีปรากฏอยูต่รงหน้าในพ้ืนท่ีหน่ึงๆ สังเกต รวบรวม บันทึก และบรรยายข้อมลู
เก่ียวกับเหตุการณ์และปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน ท้ังท่ีเกิดข้ึนจากฝมีือมนุษย์และธรรมชาต ิดังเช่นการจดบันทึกและวาดแผนท่ีของ
ลา ล ูแบร์ ท่ีกล่าวข้างต้น  นอกจากน้ี นักภูมิศาสตร์ยังพยายามหาเหตุผลอธิบายความเป็นไปของปรากฏการณ์และผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีน้ัน เช่น สภาพการณ์นํ้าท่วม ภัยแล้ง ภาวะโลกร้อน อีกท้ังความพยายามในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอันสืบ
เน่ืองมาจากการใช้พ้ืนท่ี รวมถึงการคาดการณ์และพยากรณส์ิ่งท่ีจะเกิดข้ึนจากข้อมูลของพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่  

ในท่ีน้ีขอยกตัวอย่างเมืองสําคัญต่างๆ ในยุคน้ัน ซ่ึงรอมแพงใช้ดําเนินเรื่องในบทประพันธ์ ได้แก่ เมืองสองแคว (จังหวัดพิษณุโลก
ในปัจจุบัน) ซ่ึงเป็นบ้านเกิดของการะเกด  เมืองละโว้ (จังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน) ซ่ึงเป็นบ้านเกิดและเมืองหลักท่ีสมเด็จพระ



นารายณ์มหาราชประทับอยู่จนสวรรคต  กรุงศรีอยุธยาราชธานีของยุคน้ัน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน) ซ่ึงเป็นเมือง
หลักของการเดินเรื่อง มีความรุ่งเรืองและมีความสมัพันธ์ทางการค้ากับหลากหลายชาติในขณะน้ัน เช่น จีน อินเดีย ฮอลันดา 
(เนเธอร์แลนด)์ ฝรั่งเศส จนก่อให้เกิดความขัดแย้งและเป็นท่ีมาของการสิ้นสดุราชวงศ์ปราสาททองในท่ีสุด  เมืองบางกอก 
(กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน) ซ่ึงในเวลาน้ันมีบทบาทในฐานะหัวเมืองหน้าด่านและเมืองอันเป็นท่ีตั้งของด่านภาษีหรือด่าน
การค้าด่านแรกก่อนล่องเรือข้ึนมายังกรุงศรีอยุธยา  ดังท่ีกล่าวไปแลว้ว่าในขณะท่ี รอมแพง เล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ตา่งๆ ท่ี
เกิดข้ึนตามประวัติศาสตร์  นักภมูิศาสตร์เน้นการมองและสังเกตพ้ืนท่ีในเชิงท่ีตั้ง สังเกตว่าเหตุใดเมอืงเหล่าน้ีจึงล้วนตั้งอยู่บน
สองฟากฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยา ผู้คนดํารงชีพด้วยวิธีใด เมืองเหล่าน้ีตดิต่อสญัจรกันด้วยวิธีใด ในบริบททางภูมิศาสตร ์ ท่ีตั้งของ
เมืองต่างๆ มิได้เกิดข้ึนอย่างสุ่ม การรู้จักพ้ืนท่ีและลักษณะภูมปิระเทศของตนก็ดี การรู้จักความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติของตนก็ดี การรู้จักพ้ืนท่ีเพ่ือนบ้านรอบข้างก็ดี ล้วนเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดชัยภูมิท่ีตั้งของเมือง อาจ
กล่าวได้ว่า ภูมิศาสตร์เน้นศึกษาท่ีตั้งใดๆ ท้ังในแง่กายภาพและวัฒนธรรม และดูความสมัพันธ์ของท้ัง 2 ส่วน ท่ีเรียกว่า 
ภูมิศาสตร์กายภาพ (physical geography) และ ภูมิศาสตร์มนุษย์ (human geography) รวมถึงแนวคิดในการใช้พ้ืนท่ี โดยใช้
แผนท่ีเป็นตัวบรรยายหรือพรรณนาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ในพ้ืนท่ีใดๆ เช่น แผนท่ีภูมิประเทศ แผนท่ีหมู่บ้าน แผนท่ีแสดง
จํานวนประชากร  นอกจากน้ี การอยู่รอด การคงอยู่ และความรุ่งเรอืงของเมืองยังต้องอาศัยความรู้ในส่วนอ่ืนประกอบด้วย เช่น 
การศึกษาพ้ืนท่ีในเชิงประวัติท่ีมา ท่ีเรียกว่า ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ (historical geography) การศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจซ่ึง
เก่ียวกับอาชีพหรือการครองชีพของมนุษย์ ท่ีเรียกว่า ภมูิศาสตร์เศรษฐกิจ (economic geography) หรือนําไปบูรณาการกับ
ศาสตร์อ่ืนประกอบด้วย เช่น การศึกษาอิทธิพลของสถานท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีมีต่อความสัมพันธ์ทางการเมืองกับรัฐอ่ืน ๆ ท่ี
เรียกว่า ภมูิรัฐศาสตร์ (geopolitics)  

การศึกษาทางภูมิศาสตร์ในยุคปัจจุบันแตกต่างไปจากยุคสมัยของลา ลูแบร์ เมื่อ 300 กว่าปีมาแล้ว กล่าวคือ ภูมิศาสตร์ในยุค
ปัจจุบันมีศาสตร์วิชาด้านเทคนิคการทําและการใช้แผนท่ีด้วยคอมพิวเตอร์ เทคนิคการทํางานในภาคสนาม เทคโนโลยีทาง
ภูมิศาสตร์ ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  การสํารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) ระบบกําหนดตําแหน่งบน
พ้ืนโลก (GPS) โฟโตแกรมเมตรี สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางพ้ืนท่ี รวมท้ังการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองาน
ภูมิศาสตร์  เทคโนโลยีและเทคนิควิธีการดังกล่าวจึงทําให้ดูเสมือนว่า การศึกษาภูมิศาสตร์แตกต่างและห่างไกลออกไปจาก
ประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก เน้นการนําหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ มิได้เน้นการพรรณนาสิง่ท่ีพบเห็นแต่เพียงอย่างเดียวดงั
แต่ก่อน อย่างไรก็ดี ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ตระหนักในการคงความรู้และการเรียนการสอนในส่วนเน้ือหาซ่ึง
ครอบคลุมรายวิชาภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์ภูมิภาค ไว้อีกด้วย เพ่ือช่วยเสริมให้
เข้าใจมนุษย์และการใช้พ้ืนท่ีของมนุษย์ได้ดียิ่งข้ึน ด้วยเหตุดังกล่าว จึงนับเป็นข้อได้เปรียบของบัณฑิตภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ ซ่ึงสามารถทํางานในสายงานอักษรศาสตร์หรืองานท่ีเก่ียวข้องกับภูมิศาสตร์ในองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน เช่น 
หน่วยงานสิ่งแวดล้อม บริษัทแผนท่ี การผังเมือง การท่องเท่ียว อาเซียนศึกษา สํานักพิมพ์   

นอกจากน้ี การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนหรือการขอทุนศึกษาก็ทําได้หลากหลายสาขาเพราะความรู้ภูมิศาสตร์มีเน้ือหาเก่ียวพัน
กับหลายศาสตร์ เช่น อาเซียน ภัยพิบัติ ท่องเท่ียว เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  โดยเฉลี่ย นิสิตของภาควิชาฯ จะได้รับ
ทุนการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศในระดับปริญญาโทอย่างน้อยปีละ 1 - 2 คน  นอกจากน้ี ภาควิชายังได้รับการจัด
อันดับจาก QS World University Rankings by subject ในสาขา geography and area studies อันดับท่ี 151 ของโลก 
ใน ค.ศ. 2016 และ ขยับข้ึนมาเป็นอันดับท่ี 101 ของโลก ใน ค.ศ. 2017 โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากความมีช่ือเสียง 
ผลงานวิจัย และคุณภาพบัณฑิต นับเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์แห่งเดียวในประเทศไทยในขณะน้ีท่ีติดอันดับโลก 

รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ 
อาจารย์ประจําภาควิชาภูมิศาสตร ์คณะอักษรศาสตร ์
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จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ 
 

   
แผนท่ีอาณาจักรอยุธยาฉบับฝรั่งเศส  

(source : http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/19502-029700) 
 

 
แผนท่ีกรุงศรีอยุธยา A Map of the City of Siam (ขนาด ๑๐ x ๑๔ ซม.)  

แผนท่ีมีระบุท่ีตั้งสถานท่ีสาํคัญท้ังภายในและภายนอกกรุงศรีอยุธยาจํานวนท้ังสิ้น ๑๒ แห่ง 
(source : https://www.silpa-mag.com/club/art-and-culture/article_15781) 

 

 
ภาพวาด 

(source : http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/19502-029700) 


