
กาํเนิดปทุมวนั 

 สมยัรัชกาลที ๓ : ทีนาหลวง 

ทีดินอนัไกลพระนครนี ถือว่าไกลจากกาํแพงเมืองพระนครเป็นอย่างมาก จึงเป็นทีดินสาํหรับให้

ชาวบา้นทาํนา ซึงเป็นทุ่งทาํนาติดต่อกนัจากทุ่งศาลาแดง อนัเป็นพืนทีปลูกขา้วเลียงชาวพระนคร และได้

กลายเป็นทีนาหลวงเมือมีการขุดคลองไปบางขนาก 

 
 

 สมยัรัชกาลที ๔ : กาํเนิดสระปทุมวนั 

  เมือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้ฯ ทรงครองราชยแ์ลว้โปรดเสด็จประพาสเพชรบุรีอยู่เนืองๆ เมือ

อยูใ่นพระนครก็ทรงโปรดบรรยากาศแบบทุ่งนา ทุ่งโล่งแบบต่างจงัหวดั จึงโปรดให้สมเด็จเจา้พระยาบรม

มหาพิไชยญาติเป็นแม่กอง และพระสามภพพ่ายหนู สร้างสระบวั ไวเ้ป็นทีเสด็จ ประพาศ  ขุดสระใหญ่ ๒ 

สระติดต่อถึงกนั สระในอยูข่า้งเหนือ เป็นทีเสด็จประพาศ สระนอกอยู่ขา้งใตเ้ปนทีมหาชนไปเล่นเรือ ดินที

ขุดขึนจากสระทิงทาํเปนเกาะนอ้ยใหญ่หลายเกาะ ทีฝังก็ถมทีทาํเปนสวน แลว้ขุดคลองไขนาํจากคลองแสน



แสบทาํทางเรือเข้าในสระ ทีฝั งสระข้างด้านเหนือไปจนฝั งคลองแสนแสบ ตังบริเวณพลบัพลาทีเสด็จ

ประทบั มีพระทีนงั ๒ ชนัทีประทบัแรมอยูริ่มสระแลมีพลบัพลาทีเสด็จออกแลโรงลคร เรือนขา้งใน ครบทุก

อยา่ง พระราชทานใหเ้รียกทีสระบวัซึงทรงสร้างใหม่รวมกนัทงัตาํบลว่า " ปทุมวนั " แลว้โปรดให้สร้างพระ

อารามขึนทีริมสระนอกขา้งดา้นตวนัตกพระอาราม ๑ พระราชทานนามว่า " ปทุมวนาราม " ให้เป็นวดัของ

สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี แลโปรดให้อาราธนาพระสงฆ์ธรรมยุติมาอยู่แต่แรกสร้าง เมือสร้าง

เสสร็จแลว้ทรงเสด็จเป็นครังแรก เสด็จไปประทบัแรมทีปทุมวนัเมือเดือน ๗ แรม ๔ คาํ ปีมะเสง พ.ศ.๒๔๐๐ 

 ภาพเมือครังมีงานฉลองวดั 

 
 

 สมยัรัชกาลที ๕ : โรงทหารหน้าสู่งานแสดงกสิกรรมสยาม 

สระปทุมวนัยงัเป็นทีราษฎรไปเล่นแข่งเรือกนัในฤดูนาํ เดือน๑๑ เดือน ๑๒ ทุกปี ไดโ้ปรดฯ ให้พระ

ยานานาพิธภาษี บุตรสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาพิไชยญาติ เป็นนายงานปฏิสงัขรณ์ปทุมวนัครัง ๑ แต่นานมา

สระตืนเสียหมด จึงพระราชทานใหเ้ป็นทีโรงทหารหนา้ เมือทหารยา้ยไปอยู่ทีอืนแลว้ บริเวณทีดินดงักล่าว

เป็นทุ่งนาโล่ง จึงไดอ้าศยัทีดินแห่งนีไวส้าํหรับการจดัแสดงกสิกรรม ครังที ๑ พ.ศ. ๒๔๕๓  



ความเจริญไดเ้ขา้มายงัพืนทีเพิมขึน เมือมีการพระราชทานถนนราชดาํริ ตดัจากสีลมมายงัถนน

เพชรบุรี ทาํให้ถนนผ่านพืนทีดินดังกล่าวเกิดเป็นถนน ขุดคลองริมถนน ปลูกต้นไมส้วยงาม ซึงเป็น

พระราชดาํริของพระองค ์จึงพระราชทานนามลงมาเป็นชือถนนดงักล่าว (ดงัเช่น ถนนทรงวาด เป็นตน้) 

ภาพงานแสดงกสิกรรมสยาม ครังที ๑ ทีสระปทุม 

 
 

 สมยัรัชกาลที ๖ : จากบึงนําสู่วงัเพชรบูรณ์ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้ฯ รัชกาลที ๖ ทรงพระราชทานทีดิน ติดวดัปทุมวนาราม ใหเ้ป็นวงัที

ประทบัของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชยั หลงัจากทีได้

ทรงกลบัจากประเทศองักฤษแลว้ อนัเป็นการขยายความเจริญมายงัพืนทีแห่งนี ซึงพืนทีใกลเ้คียง อีกดา้น

หนึงจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และไกลออกไปก็เป็น พระราชวงัพญาไท อนั

เสมือนว่าการเจริญของพระนคร ไดข้ยายตวัไปทางทิศตะวนัออก 

 

 

 

 



ภาพสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพช็รบูรณ์อินทราชยั ขวาสุด 

 

 สมยัรัชกาลที ๘ : พนืทีวงัเพชรบูรณ์ก่อสร้างโรงเรียน 

พืนทีวงัส่วนหนึงเมือ พ.ศ. ๒๔๘๑ ริมพืนทีติดคลองแสนแสบ ไดเ้ป็นทีตงัของวิทยาลยัพณิชยก์าร

อินทราชยั โดยก่อตงับนทีดินเนือที ๔ ไร่ ๒ งาน และไดย้า้ยออกไปเมือ พ.ศ. ๒๕๒๒ สาํหรับชือโรงเรียน

ซึงตงัอยูจึ่งใชพ้ระนามอนัเป็นเจา้ของทีดิน มาตงัชือโรงเรียนดงักล่าว 



 

 สมยัรัชกาลปัจจุบัน 

สืบเนืองจากความเจริญของการพฒันาหลงัสงครามโลก และรัฐบาลในสมยัจอมพลสฤษดิ มีการ

พฒันาประเทศตังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นตน้มา ตอ้งการสร้างโรงแรมอนัหรูหราขึน ในบริเวณย่านราช

ประสงคคื์อ โรงแรมเอราวณั เป็นการเพิมกลุ่มลกูคา้ชาวต่างชาติ ใหเ้ริมเขา้มาท่องเทียวในประเทศไทย ทาํ

ให้มีการเติบโตของชุมชนแถวนีขึนอย่างมาก มีตลาดเกษร มีห้างหรู ห้างคอฟฟีชอป ลานโบวลิ์ง ในช่วง 

๒๕๐๙-๒๕๑๑ เป็นตน้มา ซึงในช่วงก่อสร้างอาคารโรงแรมเอราวณั ก็พบกบัอุปสรรคต่างๆ จึงไดมี้การวาง

ศาลท่านทา้วมหาพรหม ขึนเพืออาํนวยพรใหป้ระสบความสาํเร็จ จากจุดตรงนีเอง อาจจะทาํให้เกิดการรําลือ

ของสิงศกัดิสิทธิแห่งนี 



 

พืนทีริมถนนราชดาํริ ก็ไดป้ลกูสร้างหอ้งแถวสาํหรับร้านคา้ และทายาทเจา้ของวงัไดมี้ชาวญีปุ่นมาติดต่อซือ

ทีดินเพือก่อสร้างหา้งไทยไดมารู ซึงเป็นหา้งทีทนัสมยัในขณะนนั  

  



 
 

จนเมือกลุ่มนายทุน ติดต่อเช่าทีดินในบริเวณดงักล่าว เพือก่อสร้างหา้งร้านอนัทนัสมยั เมือราว พ.ศ. ๒๕๒๕ 

เป็นตน้มา แต่การดาํเนินการก็ล่าชา้ ซึงพืนทีเดิมเป็นทีบึงนาํ มีการถมดินอนัมหาศาล ซึงกว่าจะสร้างเสร็จ 

พืนทีในยา่นราชประสงคก์็เติบโตเป็นแหล่งยา่นธุรกิจอนัสาํคญัไปมากแลว้ 

ภาพพืนทีเดิมก่อนความเจริญจะเขา้มายงัพืนทีแห่งนี ในวงเหลืองคือพืนทีวงัเก่าและโรงเรียนอินทราชยั 

 

 



พืนทีวงัเก่า มีการขุดบึง จาํนวนมาก 

 

ภาพมองไปยงัประตูนาํ ดา้นซา้ยมือ เป็นตึกแถวพาณิชย ์ก่อนทีจะมีการก่อสร้างหา้งสรรพสินคา้ 

 

 

มุมมองเดียวกนั ตึกแถวไดรื้อถอนไปแลว้ เพือก่อสร้างหา้งสรรพสินคา้ 



 

ภาพมุมมองเดียวกนัอีก มีการก่อสร้างหา้งเซ็นทรัลเวิร์ด เรียบร้อยแลว้ แต่ดา้นขวาห้างนารายณ์ภณัฑ์ ถูกรือ

ถอนแลว้ 

 

แหล่งอา้งอิง... 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=606745  

ก.ค. 55 

 

 

 



ข้อมูลทัวไป/ประวัติวิทยาลัย 

 
 

 

วิทยาลยัพณิชยการอินทราชยั ก่อตงัเมือวนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2481 บนทีดินเนือ

ที 4 ไร่ 2 งาน ของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์  บริเวณวงัของเจา้ฟ้า

กรมขนุเพช็รบูรณ์อินทราชยัตาํบลปทุมวนั  อาํเภอปทุมวนั  จงัหวดัพระนคร โดยใช้

ชือว่าโรงเรียนช่างเยบ็หนงั  และช่างโลหะรูปพรรณซึงนบัว่าเป็นครังแรกทีจดัตงั

โรงเรียนอาชีพในสงักดักรมอาชีวศึกษา  
 

พ.ศ. 2484  โรงเรียนช่างเยบ็หนงัยา้ยออกไปอยูที่ถนนราชดาํเนิน  จึงเหลือเพียงโรงเรียนช่างโลหะ

รูปพรรณตงัชือใหม่เป็น “โรงเรียนช่างโลหะเอียมละออ”  

 พ.ศ. 2489  สงครามมหาเอเชียบูรพาสินสุดลง  จึงเปลียนชือเป็น  “โรงเรียนการช่างอินทราชยั”  

ตามสร้อยพระนามของเจา้ของวงั คือ เจา้ฟ้ากรมขุนเพช็รบูรณ์อินทราชยั ตงัแต่นนัเป็นตน้มา  

 พ.ศ.2519   เปิดสอนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง (ปวส.) แผนกสถาปัตยกรรมขึนอีกหนึง

แผนก    

 พ.ศ.2521  ไดเ้ปลียนชือเป็น “วิทยาลยัเทคนิคอินทราชยั” เปิดสอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชนัสูง (ปวส.) ทางดา้นช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ  

 พ.ศ.2522  กรมอาชีวศึกษาไดย้า้ยแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมทงัหมด  ไปอยูที่แขวงทุ่งสีกนั  เขต

ดอนเมืองโดยตงัชือใหม่ว่า “วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง”ส่วนทีเดิมใหเ้ปิดสอนในระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางดา้นบริหารธุรกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

พ.ศ.2523  ไดเ้ปลียนชือใหม่ว่า “วิทยาลยัอินทราชยั” 

 พ.ศ.2525  สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ มีความประสงคจ์ะปรับปรุงทีดินบริเวณ 

วงัเพช็รบูรณ์ ใหเ้ป็นศนูยก์ารคา้ทีทนัสมยั  กรมอาชีวศึกษา  ไดห้าทีดินแห่งใหม่ซึงเป็นทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์ ทีซอยรามคาํแหง 39 (ซอยวดัเทพลีลา) เขตบางกะปิ เนือที 10 ไร่เศษ และทาํการก่อสร้าง

อาคารเรียน 4 ชนั 1 หลงั  

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ.2531 วนัที 2 กรกฎาคม วิทยาลยัอินทราชยัทาํการยา้ยมาอยู ่ณ เลขที 467 ซอยรามคาํแหง 39

และเปิดทาํการเรียนการสอนเป็นปกติในวนัที 8 กรกฎาคม  2531  

 พ.ศ.2537   วิทยาลยัอินทราชยัไดเ้ปลียนชือใหม่เป็น  “วิทยาลยัพณิชยการอินทราชยั” เพือให้

สอดคลอ้งกบัการเปิดสอนหลกัสูตรพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ  

 พ.ศ.2547 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุมติัใหเ้ปิดสอนหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วิชาชีพชนัสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 พ.ศ.2549 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมติัใหเ้ปิดสอนหลกัสูตร ประกาศนียบตัร

วิชาชีพชนัสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  

 

 

 

 

 

 

 สถานทีตัง 

  วิทยาลยัพณิชยการอินทราชยั ตงัอยู ่ณ เลขที 467 ซอยรามคาํแหง 39 ถนนประชาอุทิศ



แขวงพลบัพลา  เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310   เป็นทีเช่าของสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์
 


