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คำนำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั ้งอยู ใจกลางนครประวัติศาสตร อันเปนศูนยกลาง 

การปกครองของอดีตราชธานีกรุงศรีอยุธยา ดวยอาณาบริเวณกวางขวางกวา ๒๗๐,๐๐๐ ตารางเมตร  
คอนมาทางใตของเกาะเมือง โดยประตูทางเขาหลักของมหาวิทยาลัยเปดออกสูถนนปรีดีพนมยงค 
ทางดานทิศเหนือ ในขณะที่ดานทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัยจรดถนนศรีสรรเพชญ หรือ ถนนมหารัถยา 
อันเปนถนนสายสำคัญในสมัยราชธานี สวนดานทิศใตจรดถนนอูทอง ซึ่งเปนแนวกำแพงเมืองโบราณ 

ทั้งสาย และดานทิศตะวันออกจรดพื้นที่ของจวนผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันเคยเปน 

เรือนรับรองราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  
ดวยขนาดพื้นที่ และตำแหนงที่ตั้งอันเปนชัยภูมิที ่ดีเชนนี ้ ทำใหภายในพื้นที ่ของมหาวิทยาลัย 

เต็มไปดวยภูมิสถานทางประวัติศาสตรที่สำคัญหลายแหง มีทั้งถนนอิฐ คูคลอง รองรอยของสะพานอิฐ
โบราณ ตลาด ยานชุมชน บานพักของผูมีบทบาททางการเมืองในสมัยกรุงศรอียุธยา และวัดวาอาราม 

ที่ไดรับการอนุร ักษไว เปนมรดกของชาติ อันประกอบดวยวัดบรมพุทธาราม วัดสิงหาราม และ 

วัดสวนหลวงคางคาว รวมถึงวัดอื่นๆ ซึ่งไมปรากฏรองรอยทางโบราณคดี กระจายอยูตามพื้นที่ตางๆ 
ภายในรั้วมหาวิทยาลัยอีกหลายแหง 

ความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร ไดสงผลใหชุมชนซึ่งเคยอาศัยอยูในยานนี้มาแตโบราณกาล
ตองรางราไปดวยสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที ่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๓๑๐ และกลายเปนที ่รกราง 
เน่ินนานอีกเกือบ ๒๐๐ ป กอนที่จะฟนคืนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในฐานะสถานศึกษาของชุมชนเมือง
สมัยใหม ที่มีพัฒนาการอยางเปนลำดับ ตั้งแตแรกเริ่มเปนโรงเรียนประตูชัย ในชวงหลัง พ.ศ.๒๕๐๐ 
ตอมาเปลี่ยนเปนโรงเรียนฝกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และยกสถานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเชนในปจจุบัน  
ภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงประกอบไปดวยแหลงวัฒนธรรมสถานที่สำคัญ 

และนาสนใจจำนวนมาก เปนทั้งแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรของ
นักเรียน นักศึกษา และนักทองเที ่ยวทั ่วไป สถาบันอยุธยาศึกษาจึงไดจัดทำหนังสือเล มนี ้ข ึ ้นมา 

เพ่ือเปนคูมือทองเที่ยวแหลงวัฒนธรรมสถานภายในมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาในการเผยแพรขอมลูดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณ
ของอยุธยาเมืองมรดกโลกอยางย่ังยืน 

สถาบันอยุธยาศึกษา 
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สถาบันอยุธยาศึกษา 

 

สถาบ ันอย ุธยาศึกษา เป นหนวยงานดานศ ิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ดำเนินงานดานการศึกษา คนควา วิจัย และสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังเปนแหลงขอมูล
ทางการทองเที่ยวโบราณสถานและสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา เปนแหลงรวบรวมเผยแพรหนังสือ งานวิจัย องคความรูท่ีเกี่ยวของ
กับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอยุธยา มีขอมูล แบบจำลอง และแผนผังเสนทางทองเที ่ยว
สถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตรตางๆ ท่ีต้ังอยูภายในมหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการดานวัฒนธรรมอยุธยาอยูเปนประจำ รวมท้ัง 
มีบุคลากรที่สามารถใหบริการดานขอมูลเกี ่ยวกับแหลงทองเที ่ยวตางๆ รวมทั้งสามารถให
คำแนะนำเกี่ยวกับการนำชมโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได 



 

 

๗ 

ชมรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยพื้นถิ่นภาคกลาง 
เร ือนไทยสถาบันอยุธยาศ ึกษา สร างตามร ูปแบบสถาปตยกรรมเร ือนไทยพื ้นถ่ิน 

ภาคกลาง มีลักษณะเปนเรือนเครื่องสับหรือเรือนฝากระดานที่ใชโครงสรางสวนใหญเปนไมจริง  
มีหลังคาทรงจั่วแหลม โดยมีการกำหนดพื้นที่ใชสอยตางๆ ใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ 

ในอดีต อาทิ บันไดทางขึ ้นเรือนซึ ่งหากเปนเรือนไทยภาคกลางในอดีตจะหันหนาเขาสูลำน้ำ 
ที่เปนเสนทางสัญจรหลัก และเปนศาลาคอยทา หอกลาง เปนอาคารโถงมีไวสำหรับสมาชิก 

ในเรือนทำกิจกรรมในครอบครัว รับประทานอาหาร และมีไวตอนรับผูมาเยี ่ยมเยือน หอพระ  
จะอยูแยกออกจากหอนอน และเปนเรือนท่ีกำหนดทิศทางของการหันศีรษะ เปนตน 

เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษาจึงมีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรม และมีผูใชบริการ
บอยครั้งท้ังในการจัดพิธีแตงงาน ถายภาพยอนยุค และพิธีมงคลอ่ืนๆ 

 

 

 



 

 

๘ 

 

สถาบันอยุธยาศึกษามีสถาปตยกรรมเรือนไทยพื้นถิ่นภาคกลาง 
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สะพานเทพหม ี

 

สะพานเทพหมี มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา สะพานวานร เปนสะพานกอดวยอิฐ ที่ยังคง
หลงเหลือโครงสรางเพียงไมกี ่แหงในเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ทำใหเราไดเร ียนรู 
และไดเห็นถึงรูปแบบสถาปตยกรรม รวมไปถึงวิศวกรรมการกอสรางสะพานแบบถาวรในสมัย 

กรุงศรีอยุธยาท่ีไดรับอิทธิพลมาจากตะวันตกเปนอยางดี 

ประวัตคิวามเป็นมา 

ไมปรากฏหลักฐานที่แนชัดวาใครเปนผูสรางสะพานแหงนี้ แตปรากฏชื่อของสะพานอยูใน
คำใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม วาเปนสะพานท่ีใชสำหรับสัญจรขามคลองประตูเทพหมี 
หรือในเอกสารบางแหงเรียกวาคลองประตูเทษมี ซึ ่งเปนคลองอีกหนึ่งสายที ่ระบายน้ำจาก 

บึงพระรามทางดานทิศใต ผานวัดปาสัก สะพานเทพหมี และเรือนรับรองทูตฝรั่งเศส มาออก
แมน้ำเจาพระยาทางดานทิศใตของเกาะเมืองเรียกวาลำคูปากสมุทร โดยตัวสะพานนั้นตั้งอยูบน



 

 

๑๐ 

เสนทางสัญจรที่เชื่อมตอมาจากยานปาดินสอ ปาสมุด ปาจาน มัสยิดกุฎีทอง บานแขกใหญ 
เจาเซ็น เมื่อขามสะพานน้ีมาแลวก็จะพบกับยานบานแห และทากายี  

ละแวกสะพานเทพหมี มีตลาดยานบานแห ซึ่งมีรานขายแห ขายเสนลวด เปลปาน เปลดาย 
ตะกอ ท่ีเปนสวนประกอบของเครื่องทอผาต้ังอยู ทำใหถนนท่ีตัดผานเขาสูสะพานเทพหมี ถูกเรียก
ขานวา “ถนนยานบานแห” ตามชื่อตลาดยานการคา 

อายุสมัยทางศิลปกรรม 

สะพานเทพหมี เปนสะพานกอดวยอิฐ มีชองโคงเรียงสันอิฐตั้งตอกันเปนในรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมที ่เร ียกว า True Arch โดยจุดศูนยกลางจะตอกันเปนร ูปกลีบบัวค ั ่นด วย  
Key Stone ที่เปนอิฐรูปสี ่เหลี ่ยมคางหมู มีชองใหเรือสามารถลอดผานได ๓ ชอง โดยชอง 
ตรงกลางมีขนาดกวางกวาอีก ๒ ชอง และที่บริเวณตอมอสะพานกออิฐเปนสันโคงออกมา  
เพื ่อลดแรงปะทะของกระแสน้ำ ซึ ่งร ูปแบบดังที ่กล าวมาทั ้งหมดน้ีคลายกับรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมอนิโด-อิหราน ที่พบวามีความนิยมตั้งแตชวงรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช
เปนตนมา 

 

สะพานเทพหมีมีชองใหเรือสามารถลอดผานได ๓ ชอง โดยชองตรงกลางจะเปนชองที่มีขนาดใหญกวาอีก ๒ ชอง 



 

 

๑๑ 

 

แบบจำลองวิถีชีวิตชาวกรุงศรีอยุธยาในยานสะพานเทพหม ี

 



 

 

๑๒ 

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตรอ์ยุธยา 

 
ศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา เปนโครงการท่ีนักวิชาการไทยรวมกับนักวิชาการ

ญี่ปุ น และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรวมกันกอตั ้งศูนยฯ เพื ่อทำหนาที ่เปนสถาบันวิจัย 

และพิพิธภัณฑเกี่ยวกับราชอาณาจักรอยุธยา โดยไดรับงบประมาณชวยเหลือแบบใหเปลาจาก
รัฐบาลญี ่ป ุ นเปนเง ิน ๙๙๙ ลานเยน เพื ่อเปนการเฉลิมพระเกียรติในพระราชวโรกาสท่ี
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 

๖๐ พรรษา และเพื่อเปนที่ระลึกในโอกาสท่ีประเทศญี่ปุนกับราชอาณาจักรไทยมีความสัมพันธ
ไมตรีระหวางกัน ครบรอบ ๑๐๐ ป 

พิพิธภัณฑของศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา มีลักษณะที่พิเศษคือพยายามสรางชีวิต 
สังคมวัฒนธรรมในอดีตใหกลับขึ ้นมาใหมดวยขอมูลจากการศึกษาวิจ ัย และนำเสนอผาน
เทคโนโลยีของการจัดพิพิธภัณฑสมัยใหม ซึ ่งจะทำใหผ ู ชมสามารถเขาใจประวัติศาสตร  
และวิถีชีวิตของชาวกรงุศรีอยุธยาในอดีตไดงาย ผานนิทรรศการถาวร ๔ หัวขอ ดังน้ี 

  



 

 

๑๓ 

 

นิทรรศการพระนครศรีอยุธยาในฐานะราชธานี 

๑.พระนครศรีอยุธยาในฐานะราชธานี  
แสดงออกถึงความรุงโรจนของอยุธยาในฐานะเมืองหลวง แสดงแผนผังและภาพวาดของ 

กรุงศรีอยุธยา ที่ถายทอดโดยชาวตางประเทศที่เดินทางเขามายังอยุธยาในสมัยราชธานี มีการ
แสดงแบบจำลองของพระราชวังกรุงศรีอยุธยาจากหลักฐานทางโบราณคดี และผลการศึกษา 

ทางประวัติศาสตรศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ท่ีเปนสัญลักษณท่ีสำคัญของความเปนราชธานี 

๒.กรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองท่า  
แสดงแบบจำลองของสำเภาสยาม และสำเภานานาชาติ แสดงแผนผังเสนทางการคา 

ระหวางอยุธยากับนานาประเทศ และเสนทางการคาภายในราชอาณาจักร ยานตลาดตาง ๆ  
ในพระนคร และแบบจำลองบรรยากาศการคานานาชาติบริเวณหนาปอมเพชร 

๓.อยุธยาในฐานะศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองและการปกครอง 

 แสดงภาพอยุธยาในฐานะศูนยกลางของเมืองสำคัญตาง ๆ แสดงพระราชอำนาจของ
พระมหากษัตริย ความสัมพันธระหวางพระมหากษัตริย กับประชาชน โดยแสดงพิธีอินทราภิเษก 
พิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยา พระราชพิธีแหพระกฐิน อิทธิพลความเชื่อในเรื่องไตรภูมิ ทศชาติชาดก 
เปนตน 



 

 

๑๔ 

๔.ชีวิตชาวบ้านไทยสมัยก่อน  
แสดงชีวิตชาวบานไทยสมัยกอน แสดงความเปนอยู ความเชื่อ พิธีกรรม มีการแสดงแบบ 

จำลองหมูบานไทย จิตรกรรมฝาผนัง ชีวิตชุมชนชาวบาน การโกนจุก แตงงาน การละเลนของเด็ก 
และภาพทุพภิกขภัย เปนตน 

 

บน: นิทรรศการกรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองทา 
ลาง: นิทรรศการอยุธยาในฐานะศูนยกลางอำนาจทางการเมืองและการปกครอง 

 



 

 

๑๕ 

อนุสรณ์สถานเจ้าพระยาบวรราชนายก  

 

อาคารทรงโดมศิลปะอินโด-อิหราน ท่ีตั ้งอยู ในพื้นที่ใจกลางของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถานที่แหงนี้ คือ อนุสรณสถานของบุคคลสำคัญ ซึ่งเปนชาวมุสลิม 

เชื ้อสายเปอรเซีย ที ่มีบทบาททางการเมืองและการคาในสมัยอยุธยา นามวา เฉกอะหมัด  
เปนขุนนางกรมทาขวา ดำรงตำแหนงเจาพระยาบวรราชนายก และจุฬาราชมนตรีคนแรกของ
ไทย ที่มีเชื้อสายวงศสกุลสืบมาถึงปจจุบัน โดยบริเวณที่เปนอนุสรณสถานนั้น เชื่อวาเปนกุโบร 
หรือหลุมฝงศพของทาน 

ประวัตคิวามเป็นมา 

เจาพระยาบวรราชนายก หรือ เฉกอะหมัด เดิมเปนพอคาชาวเมืองกุม จากเปอรเซีย 
(อิหราน) ไดเขามาคาขายในกรุงศรีอยุธยา ในปลายแผนดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และได 
ตั้งบานเรือนอยู ณ ตำบลทากายี ทำการคาขายเครื่องหอม แพรพรรณ และนำสินคาจากสยาม
บรรทุกสำเภาไปคาขายยังตางแดนจนมีฐานะมั่งคั่ง  



 

 

๑๖ 

 

ปายหนาอนุสรณสถานเจาพระยาบวรราชนายก 

เมื่อราชสำนักในแผนดินสมเด็จพระเจาทรงธรรม เห็นความสามารถทางดานการคาทางทะเล 
จึงไดใหเฉกอะหมัดเขามาชวยราชการแผนดิน ปรับปรุงราชการกรมทา โดยเฉพาะงานดาน 

การคาขายกับพวกพอคานานาประเทศ ทำใหกิจการการคาระหวางประเทศของกรุงศรีอยุธยา
เจริญกาวหนาเปนอันมาก 

สมเด็จพระเจาทรงธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานยศใหเปน “พระยา
เฉกอะหมัด รัตนราชเศรษฐี” เจากรมทาขวาและจุฬาราชมนตรี นับเปนจุฬาราชมนตรีคนแรก
ของชาวมุสลิมในประเทศไทย ไดรับพระราชทานที่ดินใหตั้งบานเรือนอยูที่ตำบลทายคู ซึ่งตอมา
ทานเฉกอะหมัดไดสรางศาสนสถาน เรียกวา กุฎีเจาเซ็น หรือ กุฎีทอง และยังจัดที่ดินสวนหน่ึง
เปนสุสาน 



 

 

๑๗ 

ตอมาเกิดเหตุการณพอคาชาวญี่ปุนกอการจลาจล ยกพวกเขาโจมตีพระนคร มีแผนการจะ
จับกุมสมเด็จพระเจาทรงธรรม ซึ ่งประทับอยู  ณ พระที่นั ่งจอมทอง วัดพระศรีสรรเพชญ  
ในพระราชวังหลวง 

ออกญามหาอำมาตย ซึ่งเปนเชื้อพระวงศในแผนดินกอน ไดรวมกับพระยาเฉกอะหมัดฯ 
เกณฑไพรพล ท้ัง ไทย จีน และแขก เขาปราบจลาจลไดสำเร็จทันทวงที พวกญ่ีปุนท่ีเหลือหลบหนี
ออกนอกพระนครไป 

ภายหลังสถานการณสงบลง สมเด็จพระเจาทรงธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เลื่อนยศ 

พระยาเฉกอะหมัดฯ ขึ้นเปน เจาพระยาเฉกอะหมัดรัตนาธิบดี ที่สมุหนายกอัครมหาเสนาบดี 

ฝายเหนือ ศักดินาหมื่นไร และใหเลื่อนออกญามหาอำมาตยขึ้นเปนเจาพระยากลาโหมสุริยวงศ 
ท่ีสมุหพระกลาโหม อัครมหาเสนาบดีฝายใต 

เจาพระยาเฉกอะหมัดรัตนาธิบดี รับราชการสืบมาอีกสองรัชกาลจนกระทั่งเจาพระยา
กลาโหมส ุร ิยวงศ ซ ึ ่ งได  เป นอ ัครมหาเสนาบดีร วมกันมาแตแผ นด ินพระเจาทรงธรรม  
ไดปราบดาภิเษกข้ึนเปนพระเจาอยูหัวปราสาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๓) จึงนับไดวาทานเฉกอะหมัดได
พำนักในแผนดินสยามยาวนานถึงหกแผนดิน 

เจาพระยาเฉกอะหมัดรัตนาธิบดีดำรงตำแหนงสมุหนายกจนอายุได ๘๗ ป พระเจาปราสาท- 

ทองทรงพระราชดำริเห็นวาทานชราภาพลงมากแลว จึงโปรด เกลาฯ ใหพนตำแหนงสมุหนายก 
และเลื ่อนขึ้นเปนเจาพระยาบวรราชนายก จางวางกรมมหาดไทย อันเปนตำแหนงที ่ปรึกษา 
การปกครองแผนดิน และในปถัดมา เจาพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ถึงอสัญกรรม  

สิรอิายุได ๘๘ ป  

ศาสนา ความเชื่อ อายุสมัยทางศิลปกรรม 

อนุสรณสถานเจาพระยาบวรราชนายก เปนสถานที่สรางขึ ้นเพื ่อเปนการระลึกถึงทาน 

เฉกอะหมัด ซึ่งเปนผูนำชาวมุสลิมในศาสนาอิสลาม นิกายชีอะห สวนตัวอาคารทรงโดมท่ีเห็นอยู
ในปจจุบันน้ีไดรับบูรณะข้ึนใหมใน พ.ศ.๒๕๖๐ ตามรูปแบบศิลปะอิสลาม 

 



 

 

๑๘ 

 

อนุสรณสถานเจาพระยาบวรราชนายก เปนอาคารทรงโดมศิลปะอินโด-เปอรเซีย 

 



 

 

๑๙ 

จุดที่ ๑ ลานร่มไม้ ด้านหน้าอนุสรณ์สถาน 
อนุสรณสถานเจาพระยาบวรราชนายก เปนสัญลักษณท่ีสำคัญหลายประการคือ 

ประการที่ ๑ เปนอนุสรณสถานแหงสัมพันธไมตรี ระหวางไทย-อิหราน 

ประการที่ ๒ อนุสรณสถานแหงผูนำศาสนาอิสลาม คือ จุฬาราชมนตรีคนแรก ที ่มีการ 
สืบทอดตำแหนงน้ีมาจนถึงปจจุบัน  

ประการที่ ๓ เปนอนุสรณสถานแหงตนสกุลบุนนาค และอีกหลายสกุล 

ประการที่ ๔ เปนหลุมศพบรรพบุรุษชาวมุสลิมในอยุธยาในปจจุบัน ที่มีชาวมุสลิมมา 

เยี่ยมหลุมศพบรรพบุรุษเปนประจำทุกป โดยเรียกกันติดปากมาแตดั้งเดมิวา “ทานเจาประคุณ
กลางเมือง”  

 

อนุสรณสถานเจาพระยาบวรราชนายก ไดรับบูรณะขึ้นใหมใน พ.ศ.๒๕๖๐ 



 

 

๒๐ 

จุดที่ ๒ หน้าหลุมฝงัศพเจ้าพระยาบวรราชนายก 
ความเชื่อทางศาสนา เปนสิ่งท่ีมีความละเอียดออนมาก ผูคนแตละศาสนา หรือแมแตคนใน

ศาสนาเดียวกันแตตางนิกาย จะมีวิธีปฏิบัติท่ีแตกตางกันออกไป เชน 

ชาวพุทธ สามารถสักการะดวยการพนมมือไหว เพ่ือเปนการเคารพตามสมควร 

มุสลิมนิกายสุหน่ี นับถืออัลลอฮฺ พระองคเดียว  
มุสลิมนิกายชีอะห นับถืออัลลอฮฺ และผูนำทางจิตวิญญาณดวย 

ดังนั้น เรื่องการสักการะของนักทองเท่ียวชาวพุทธจึงไมนากังวล แตการสักการะของชาว
มุสลิมน้ัน ควรเปนไปตามวิจารณญาณของแตละบุคคล 

 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหรานประจำประเทศไทย 

รวมพิธีเยี่ยมหลุมฝงศพแดเจาพระยาบวรราชนายกเปนประจำทุกป 



 

 

๒๑ 

วดับรมพุทธารามและสะพานบ้านดินสอ 

 

วัดบรมพุทธาราม และสะพานบานดินสอ เปนโบราณสถานที่ตั้งอยูในบริเวณ
ใกลเคียงกัน ถือเปนไฮไลทท่ีสำคัญของการทองเท่ียวในเสนทางน้ี โดยเฉพาะวัดบรมพุทธารามน้ัน
มีศิลปกรรมท่ีโดดเดน และมีเรื ่องราวทางประวัติศาสตรเกี่ยวเนื่องกับราชวงศบานพลูหลวง  
ตั้งอยู ภายในเขตรั ้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทางดานทิศตะวันตกติดกับถนน 

พระศรีสรรเพชญ สวนฝ งตะวันออกติดกับแนวคลองฉะไกรนอย ซึ่งเปนคลองโบราณสมัย 

กรุงศรีอยุธยา ทิศเหนือบริเวณถัดจากวัดบรมพุทธารามเพียงเล็กนอย เปนที ่ตั ้งของสะพาน 

ปาดินสอ ซึ่งเปนหน่ึงในจำนวนสะพานโบราณเพียงไมกี่แหงท่ีเหลือรองรอยโครงสรางอยู 

ประวัตคิวามเป็นมา 

ในร ัชสม ัยของสมเด ็จพระเพทราชาแห งราชวงศ บ านพล ูหลวง โปรดฯ ให สร าง 
วัดบรมพุทธารามขึ ้น ณ บริเวณพระนิเวศนเดิมของพระองคในบริเวณที่เรียกวา บานหลวง 
  



 

 

๒๒ 

 

ตำบลปาตอง ซึ่งอยูในเขตกำแพงพระนคร ริมคลองฉะไกรนอยใกลกับประตูไชย ใชระยะเวลาใน
การสรางถึง ๓ ปเศษ นอกจากน้ียังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหมื่นจันทรา ทำกระเบื้องเคลือบ
สีเหลืองมุงหลังคาพระอุโบสถ และพระวิหาร ชาวกรุงศรีอยุธยาจึงนิยมเรียกกันเปนสามัญวา  

วัดกระเบื้องเคลอืบ 

ดวยเหตุเพราะหล ังคาพระอ ุโบสถมุงกระเบื ้องเคลือบส ีเหล ืองแกมเขียว จึงทำให 
วัดบรมพุทธารามมีความสวยงามโดดเดนกวาพระอารามอื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน ที่ยังนิยมใช
กระเบื้องดินเผามุงหลังคาอยู มีเอกสารกลาววาครั้งหน่ึงวัดน้ีเคยเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธสิหิงค
มากอน นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอนัล้ำคาที่เคยอยูที่วัดบรมพุทธารามแหงนี้คือ บานประตูไม
ประดับมุกไฟ ซึ่งเปนงานชางหลวงในรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศที่ทรงโปรดเกลาฯ ใหมีสราง
ชุดบานประตูนี้ข้ึนใน พ.ศ.๒๒๙๕ ดังปรากฏคำจารึกบนบานประตู ปจจุบันถูกนำไปจัดแสดง  
ณ มุขหนาพระท่ีน่ังพรหมเมศธาดา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร  



 

 

๒๓ 

สำหรับสะพานปาดินสอนั้นไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนวาสรางขึ้นตั้งแตสมัยใด ในเอกสาร
ตำนานกรุงเกา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทรกลาวถึง “สะพานหนาวัดบรมพุทธาราม” ซึ่งคง
จะหมายถึงสะพานปาดินสอแหงนี้ สันนิษฐานวาเดิมคงเปนสะพานไมเพื่อเชื่อมตอกับแนวถนน 

ท่ีแยกจากถนนมหารัถยา ทางทิศตะวันตกไปยังปาดินสอ ปาสมุด ปาจาน และยานบานแหทางฝง
ทิศตะวันออก ดังปรากฏในเอกสารคำใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมวา “...ถนนยานปาดินสอ
ริมวัดพระงาม มีรานขายดินสอศิลาออนแก และดินสอขาวเหลืองดินสอดำ ชื่อตลาดบานดนิสอ
...” ถนนเสนนี้จึงถูกเรียกตามแหลงผลิตและแหลงคาขายในชื่อ ถนนยานปาดินสอ รวมไปถึงชื่อ
สะพานก็ถูกเรียกตามภาษาปากของคนในยุคน้ันวา สะพานบานดินสอเชนกัน ดินสอรวมถึงสมุดท่ี
อยูในเขตยานการคาแถบน้ี จึงเปนอุปกรณเครื่องเขียนท่ีเปนท่ีตองการแกพระภิกษุ สามเณร เจา
พนักงานในหอแปลพระราชสาสน อาลักษณ กวี รวมไปถึงกุลบุตรกุลธิดาท่ีตองการศึกษาเลาเรียน
หนังสือในยุคนั้น แตในเวลาตอมาเมื่อมีการขยายตัวของชุมชน และยานการคา สะพานแหงน้ี
นาจะไดรับการบูรณะเปลี่ยนโครงสรางดวยอิฐใหแข็งแรง อยางนอยก็ราวตนพุทธศตวรรษท่ี ๒๓ 
หรืออาจจะพรอมกับคราวท่ีมีการสรางวัดบรมพุทธาราม 

ศาสนา ความเชื่อ อายุสมัยทางศิลปกรรม 

วัดบรมพุทธาราม เปนศาสนสถานเนื่องในศาสนาพุทธเถรวาท จากเนื้อความในพระราช- 

พงศาวดารท่ีกลาวถึงการสรางวัดในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ. ๒๒๓๑ - ๒๒๔๖)  และมี
การบูรณะครั้งใหญในรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศ (พ.ศ. ๒๒๗๕ - ๒๓๐๑) จึงสามารถกำหนด
อายุสมัยพุทธศตวรรษท่ี ๒๓ ศิลปะอยุธยาตอนปลาย ในสวนของสะพานปาดินสอน้ัน ไมปรากฏ
เอกสารหรือหลักฐานการสรางวามีการกอสรางสะพานครั ้งแรกขึ ้นเมื่อใด แตจากโครงสราง
สะพานที่มีการกออิฐสันเหลื่อมเปนซุมโคงกลีบบัว พบวาเปนรูปแบบไดรับความนิยมเปนอยาง
มากต้ังแตรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช สันนิษฐานวาสะพานปาดินสอคงถูกสรางข้ึน หรือมี
การบูรณะเปลี่ยนโครงสรางดวยอิฐอยางนอยก็ราวตนพุทธศตวรรษท่ี ๒๓  

 

 



 

 

๒๔ 

 

วัดบรมพุทธารามและสะพานบานดินสอ 

 



 

 

๒๕ 

จุดที่ ๑ สะพานบ้านดินสอ 

โครงสรางสะพานที่เห็นในปจจุบันไดรับการขุดแตงบูรณะจากกรมศิลปากร เปนลักษณะ
สะพานอิฐปูพื้นดวยการเรียงสันอิฐเปนกางปลา ใตสะพานกออิฐสันเหลื่อมตามโครงสรางทาง
สถาปตยกรรมที่เรียกวา Corbel Arch เปนซุมโคงรูปกลีบบัว ซึ่งรูปแบบดังกลาวสันนิษฐานวา
เปนอิทธิพลท่ีไดรับมาจากทางตะวันตก  

จุดที่ ๒ ก่อนเข้าพระอุโบสถวัดบรมพทุธาราม 

พระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม มีขนาดใหญเปนไปตามความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย 

ท่ีเนนพระอุโบสถเปนประธานของวัด ปรากฏรองรอยใบเสมาหินชนวนลอมรอบ มีการวางแผนผัง
หันทิศทางไวในแนวเหนือ-ใต ขนานแนวกับคลองประตูฉะไกรนอย และถนนมหารัถยา ดานหนา
ของพระอุโบสถมีพระสถูปทรงปรางค ๒ องค ลักษณะเพรียวสูง ตั้งเรียงตามแนวแกนขึ้นมาทาง
ทิศเหนือ แตไมอาจต้ังพระสถูปคูในแนวขวางเชนวัดอ่ืนๆ ตามระบบแผนผังทางสถาปตยกรรมใน
สมัยอยุธยาตอนปลายได เนื่องดวยขอจำกัดดานพื้นที่ ผนังสกัดดานหนาพระอุโบสถ มีบันได 

ทางขึ้นซายขวา มีประตูทางเขา ๓ ชองทาง ประตูชองกลางมีขนาดใหญเนื่องดวยเปนทางเสด็จ
ของพระมหากษัตริย ในอดีตเคยประดับดวยบานประตูไมประดับมุกไฟ ซุมดานบนประตูทำเปน
ยอดปราสาท โดยหากมองในระดับเดียวกันกับซุมประตูจะเห็นเหมือนพระประธานประทับน่ังบน
ฐานชุกชีภายในบุษบกยอดปราสาท ซึ่งเปนภูมิปญญาทางดานสถาปตยกรรมของงานชางโบราณ
ในการบังคับมุมมอง บริเวณกรอบหนาบันบนประตูชองซายและขวามีรองรอยงานประดับปูนปน
อันงดงามเหลืออยู สวนพระวิหารมีขนาดยอมกวาพระอุโบสถ อยูติดกบัแนวถนนมหารัถยา หรือ
ถนนพระศรีสรรเพชญในปจจุบัน  
  



 

 

๒๖ 

 

เจดียทรงปรางค ดานหนาพระอุโบสถ 

 



 

 

๒๗ 

 

 

มุมมองเมื่อมองผานชองประตูดานหนาของพระอุโบสถ 

จะเห็นประหน่ึงวาพระพุทธเจาทรงประทับอยูภายในบุษบก 

จุดที่ ๓ ภายในพระอุโบสถ 

ประดิษฐานพระพุทธรปูปางมารวิชัยที่มีการบูรณะซอมแซมและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ แทนชุกชีกอฐานสูงเพ่ือใหเกิดความโดดเดนของพระประธานในฐานะศูนยกลาง
จ ักรวาล ด านหล ังพระประธานไม ก อต ิดผนังเพ ื ่อสามารถเด ินประทักษิณไดโดยรอบ  
ผนังพระอุโบสถมีขนาดสูงใหญกออิฐอยางแข็งแรงเพื ่อรองรับน้ำหนักเคร ื ่องบนหลังคา  
บริเวณผนังปูนกรอบประตูดานหลังพระประธานทั้งซายและขวา และผนังปูนกรอบหนาตาง
ดานขวาของพระประธาน ยังมีรองรอยของภาพจิตรกรรมฝาผนังเหลือใหชมอยูบางสวน 



 

 

๒๘ 

  

ภายในพระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม 

 



 

 

๒๙ 

 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
ที่ยังคงหลงเหลืออยูตามฝาผนังขางในชองประตูและหนาตางพระอุโบสถ 

 



 

 

๓๐ 

วัดสิงหาราม 

 

ว ัดส ิงหาราม  ต ั ้ งอย ู  ร ิมคลองฉะไกรน อย ฝ   งตรงข ามก ับ วัดบรมพ ุทธาราม  
เปนโบราณสถานท่ีมีความเกาแกกวาวัดอื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน แตถึงแมวาจะมีสภาพความ
สมบูรณนอยกวาวัดบรมพุทธาราม แตก็มีสิ ่งที ่นาสนใจอยู ไมนอยโดยเฉพาะรูปแบบแผนผัง  
และโครงสรางทางสถาปตยกรรมท่ีมีมากอนการสรางวัดบรมพุทธาราม และวัดสวนหลวงคางคาว 

ประวัตคิวามเป็นมา 

วัดน้ีไมปรากฏเอกสารหรือหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับการสรางวัดและประวัติศาสตรท่ีเกี่ยวของ 
นอกจากชื ่อและตำแหนงตามที ่ปรากฏอยู ในแผนที่ของพระยาโบราณราชธานินทร ฉบับ  

พ.ศ.๒๔๙๖  

  



 

 

๓๑ 

 

ภาพมุมสูงบริเวณวัดสิงหาราม 

ศาสนา ความเชื่อ อายุสมัยทางศิลปกรรม 

วัดสิงหาราม เปนศาสนสถานที่สรางขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท หากพิจารณา
ถึงขนาดพื ้นที ่ของโบราณสถานที่ม ีขนาดกวางขวาง สันนิษฐานวานาจะเปนวัดสำคัญที ่ มี 

การสรางข้ึนในฐานะศูนยกลางของชุมชนยานตำบลปาตอง และมีองคประกอบทางสถาปตยกรรม
ที่มีความคลายกับวัดพระศรีสรรเพชญ นอกจากนี้ยังมีความคลายคลึงกับวัดโคกสิงคาราม  
ท่ีเมืองศรีสัชนาลัย ท้ังในสวนของชื่อวัด และการวางผังรูปแบบทางสถาปตยกรรมท่ียังคงนิยมการ
สรางเจดียทรงระฆังแบบลังกา ภายในพระอุโบสถยังคงปรากฏการเจาะชองหนาตางขนาดเลก็
เพ ื ่ อควบค ุมระบบแสงสว าง และใช  เสาภายในอาคารเพ ื ่อรองร ับเคร ื ่ องบนหล ังคา  
กรมศิลปากรจึงสันนิษฐานวา วัดสิงหารามแหงน้ีสรางขึ้นในสมัยอยุธยาตอนตน หรืออยางนอย
สมัยอยุธยาตอนกลาง และไดรับการทำนุบำรุงจากพระมหากษัตริยเรื่อยมาจนถึงอยางนอยใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย ราวรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศ (โดยพิจารณาจากรูปแบบทางศิลปกรรม
ท่ีไดจากการบูรณะของกรมศิลปากร) ตอมาวัดสิงหารามแหงน้ีคงถูกทำลายจนเสียหาย และถูกท้ิง
รางไปหลังจากเกิดสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๒ 

  



 

 

๓๒ 

 

ผนังพระอุโบสถเจาะชองหนาตางแบบซ่ีลูกกรงเพื่อควบคุมแสงและระบบอากาศภายในอาคาร 

 



 

 

๓๓ 

จุดที่ ๑ ริมคลองฉะไกรน้อย 

บริเวณริมคลองฉะไกรนอยปจจุบันมีสภาพรมไมที่รมรื่น ในอดีตคือสวนที่เปนทาน้ำหนาวัด
สิงหาราม วัดน้ีมีการวางผังในแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก ทายพระอุโบสถของวัด และกลุม
พระเจดียคอนไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือเล็กนอย ทำใหเห็นถึงการกอสรางที่ไมเนนทิศทาง
หลักตามวิถีการโคจรของพระอาทิตย แตเนนทิศทางมุงเขาหาเสนทางคมนาคมทางน้ำเปนหลัก 
น่ันคือคลองฉะไกรนอย 

 จุดที่ ๒ ภายในพระอุโบสถ 

ภายในพระอุโบสถ มีการใชเสารวมในประธานแปดเหลี่ยมสองแถวเปนตัวรองรับเครื่องบน
หลังคา ผนังเจาะชองหนาตางแบบซี ่ลูกกรงเพื ่อควบคุมระบบอากาศใหกักเก็บความเย็น  

และควบคุมแสงสวางภายในอาคาร ซึ่งมีรูปคลายคลึงกับผนังวิหารวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ  
ในสมัยอยุธยาตอนตน และผนังวิหารวัดพระศรีสรรเพชญในสมัยอยุธยาตอนกลาง ฐานชุกชีท่ี
ประดิษฐานพระประธานกอติดผนัง หันหนาไปยังคลองฉะไกรนอย บริเวณซุมประตูทางดานหนา
ของอุโบสถ มีรองรอยของลายปูนปนประดับดวยเศษเครื่องถวยลายคราม ซึ่งจากการตรวจสอบ
อายุสมัยเปนเครื่องถวยลายครามของจีนสมัยราชวงศชิง  (รวมสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร ราว พ.ศ 
๒๑๗๙ - ๒๔๕๕) 

จุดที่ ๓ ข้างพระเจดีย์คู่ ด้านหลังอุโบสถ 

เจดียประธาน เปนทรงระฆังแบบลังกา ๒ องค ตั้งอยูบนฐานไพทีเดียวกัน การสรางเจดีย
ประธานหลังพระอุโบสถ หรือวิหาร ในจำนวนคู ๒ องคเชนน้ี ไมคอยพบมากนักในชวงกอน 

รัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง สันนิษฐานวาเดิมเคยมี ๓ องค แตองคท่ีอยูทางตะวันออกสุด
นาจะพังทลายจนเสียสภาพไปนานแลว ซึ ่งหากเปนผังเจดียที ่เรียงกัน ๓ องค ก็จะมีแผนผัง 
และรูปแบบที่สอดคลองกับเจดียประธานวัดพระศรีสรรเพชญ และที่วัดโคกสิงคาราม อำเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเปนศิลปะอยุธยาตอนกลางท่ีสรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑  

เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ ระหวางท่ีกรมศิลปากร ไดทำการบูรณะวัดสิงหาราม มีการคนพบภาพจิตรกรรม
ประดับผนังคูหาปรากฏอยูภายในกรขุองเจดียประธานดานทิศตะวันออกสุด เปนภาพเขียนสีแบบ



 

 

๓๔ 

เทคนิคปูนเปยก (Buon Fresco) รูปพุทธสาวกจำนวน ๓ รูป อยู ในทาเดินพนมมือ ลักษณะ 

เดินเวียนประทักษิณ ภาพเขียนสีภายในกรุวัดเจดียประธานวัดสิงหารามน้ี นาจะมีอายุอยูในชวง
สมัยอยุธยาตอนตน-ตอนกลาง ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี ๑๙–๒๒ หรือประมาณ ๕๐๐ ป มาแลว 
ปจจุบันทางกรมศิลปากรไดทำการปดผนึกบริเวณจุดท่ีคนพบเพ่ือรักษาภาพจิตรกรรมไวใหคงอยู
เชนเดิม นอกจากน้ีทางดานทิศใตของวัด ยังมีวิหารแกลบซึ่งเปนวิหารหลังเล็กๆ ไมมีชองหนาตาง 
แตมีการเจาะชองแสงตรงผนังสกัดดานหลังพระประธาน เพื่อเปนการควบคุมแสงสวางภายใน
วิหาร 

 

เจดียและพระอุโบสถวัดสิงหาราม 

  



 

 

๓๕ 

 

พระเจดียคู วัดสิงหาราม (ภายในเจดียดานซายพบภาพจิตรกรรมฝาผนัง) 

 



 

 

๓๖ 

วัดสวนหลวงค้างคาว 

 
 

วัดสวนหลวงคางคาว เปนโบราณสถานขนาดใหญกวาโบราณสถานอื่นๆ ที่อยู ใน
บริเวณใกลเคียงกัน แมวาในปจจุบันจะเหลือรองรอยอยูไมมากนัก แตก็มีความนาสนใจเกี่ยวกับ
โครงสรางทางสถาปตยกรรมในพระราชนิยมสมัยสมเด็จพระเพทราชา รวมท้ังบริเวณพ้ืนท่ีต้ังท่ีมี
สำคัญท้ังในดานประวัติศาสตร เศรษฐกิจ และสังคมพหุวัฒนธรรม 

ประวัตคิวามเป็นมา 

วัดสวนหลวงคางคาวแหงนี้ ไมปรากฏหลักฐานการสรางที่ชัดเจนวาใครเปนผูสราง แตใน
เอกสารหลายฉบับกลาววาเดิมพ้ืนท่ีบริเวณน้ีเคยเปนสวนหน่ึงของสวนหลวงในบริเวณนิวาสสถาน
เด ิมของสมเด ็จพระเพทราชา ซ ึ ่ งต ิดก ับย านป าตอง รวมทั ้งย ังม ีข อความปรากฏใน 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาที่กลาวถึงเหตุการณทางประวัติศาสตรวาในรัชสมัย



 

 

๓๗ 

สมเด็จพระเจาทายสระแหงกรุงศรีอยุธยา เกิดความวุนวายในกัมพูชา เมื่อนักเสด็จพระธรรมราชา
วังกระดาน วิวาทกับนักแกวฟาจอกจนเกิดเหตุรบพุงกัน นักแกวฟาจอกไปขอทัพญวนมาชวย 

ในการรบครั้งน้ัน จนนักเสด็จพระธรรมราชาไมอาจสูไดจึงตองอพยพไพรพลบางสวนหนีเขามาใน
กรุงศรีอยุธยาเพ่ือเขามาของพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร สมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระจึงโปรดเกลาฯ 
พระราชทานเครื ่องอุปโภคบริโภค และใหตั ้งบานเรือนอยู ในแถบใกลวัดคางคาว  ซึ ่งเม่ือ 

มีการพิจารณาวิเคราะหเรื่องชื่อวัดโบราณในเขตเกาะเมืองก็ไมปรากฏชื่อวัดคางคาวในที่อื่นอีก
นอกจากชื่อวัดสวนหลวงคางคาวแหงน้ี จึงสันนิษฐานไดวานาจะเปนสถานท่ีแหงเดียวกัน ซึ่งทำให
เห็นภูมิวัฒนธรรมในยานดังกลาววานอกจากจะมีชาวมุสลิม และชาวจีนแลว ยังมีกลุมชาวเขมร
เขามาตั้งถิ ่นฐานในชวงปลายกรุงศรีอยุธยาในบริเวณนี้ดวย นอกจากนี้ยังมีเอกสารคำใหการ 

ขุนหลวงวัดประดู ทรงธรรม ที ่กล าวถึงตำแหนงยศพระราชาคณะฐานานุกรม ปรากฏชื่อ  
“...พระโพธิวงศอยู วัดสวนหลวงคางคาว ๑...” จึงเปนขอยืนยันถึงการมีอยู ของวัดนี ้ในสมัย 

กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

ศาสนา ความเชื่อ อายุสมัยทางศิลปกรรม 

วัดสวนหลวงคางคาว เปนวัดที ่สรางขึ ้นเนื ่องในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท จากการ
วิเคราะหสภาพโบราณสถานท่ียังคงเหลืออยู ไดแกพระอุโบสถและพระสถูป สันนิษฐานวานาจะ
สรางข้ึนในชวงเวลาหลังจากการสรางวัดบรมพุทธารามไมนานนัก ราวรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา 
(ครองราชยระหวาง พ.ศ. ๒๒๓๑ - ๒๒๔๖) และคงไดรับการทำนุบำรุงเรื ่อยมาจนกระทั ่งถูก 

ท้ิงรางไปหลังจากสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี ๒ 

ยังมีเรื่องเลาที่ผูกโยงกับขอสันนิษฐานท่ีวา พื้นที่สวนหลวงแหงนี้คงมีคางคาวอาศัยอยูเปน
จำนวนมาก เพราะเนื ่องจากอยู ใกลบริเวณปาตอง ที ่มีการปลูกกลวยเปนเกษตรกรรมหลัก  

และเปนอาหารหลักของสตัวมีปกประเภทคางคาว จึงอาจมีสวนที่ทำใหวัดนี้ไดชื่อวาวัดคางคาว 
หรือวัดสวนหลวงคางคาว ตามภาษาปากของชาวกรุงศรีอยุธยา นอกจากน้ีพฤติกรรมของคางคาว
ที่ชอบกินกลวย ก็นาจะเปนที่มาของเพลง “คางคาวกินกลวย” ซึ่งเปนเพลงไทยเดิมตั้งแตครั้ง 
กรุงศรีอยุธยาอีกดวยเชนกัน 

 

 



 

 

๓๘ 

 

ภาพมุมสูงบริเวณวัดสวนหลวงคางคาว 

 



 

 

๓๙ 

จุดที่ ๑ ด้านข้างพระอุโบสถ 
วัดสวนหลวงคางคาว มีการวางทิศทางและตำแหนงในแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก 

เชนเดียวกับวัดสิงหาราม แตตางกันตรงท่ีมีการกำหนดใหหันทิศทางของฐานชุกชีพระประธานไป
ยังทิศตะวันออก ดังนั้นสวนทายวัดจึงเปนยานปาตองและแนวคลองฉะไกรนอย พระอุโบสถ 

วัดสวนหลวงคางคาวมีขนาดสูงใหญมาก เปนการเนนรูปแบบพระราชนิยมในรัชกาลสมเด็จ 

พระเพทราชา ท่ียกระดับใหความสำคัญกับพระอุโบสถเปนประธานหลักของวัด มากกวาพระสถูป
ประธานตามรูปแบบสถาปตยกรรมในสมัยอยุธยาตอนตน-ตอนกลาง นอกจากน้ียังมีพระสถูปทรง
แปดเหลี ่ยม และพระสถูปทรงปรางคซึ ่งตั ้งอยู ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของอุโบสถเปนแบบ 

ทรงสี ่เหลี ่ยมยอมุมฐานสูงคลายกับปรางควัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ปรางควัดโพธ์ิประทับชาง จังหวัดพิจิตร 

จุดที่ ๒ ด้านบนพระอุโบสถ 
เมื่อคราวที่กรมศิลปากรทำการบูรณะโบราณสถานวัดสวนหลวงคางคาว ไมไดสรางทางข้ึน

ไปชมดานบนของพระอุโบสถ เน่ืองจากดานบนไมมีรองรอยทางสถาปตยกรรมใดๆ นอกจากท่ีโลง
แจง ดังน้ันหากไมมีความจำเปนในการศึกษาโครงสรางสถาปตยกรรมเชิงลึก ก็ไมจำเปนตองข้ึนไป
บนพระอุโบสถ ในขณะที่ทำการบูรณะไดพบโบราณวัตถุที่สำคัญหลายชิ้นเปนศิลปะแบบอยุธยา  
ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒ – ๒๓ อาทิ พระพุทธรูปทำดวยแกว พระพุทธรูปทำดวยสำริดซึ่งมีท้ัง
พระพุทธรูปปางมารวิชยัและพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดตางๆ กันหลายองค  นอกจากนี้ยังพบ
ตุกตาขนาดเล็ก ทำดวยดินเผา สูงประมาณ ๓ เซนติเมตร  เปนรูปผูสตรีน่ังพับเพียบเกลาผมมวย
มีกระบังหนา ซึ่งทำใหเห็นวัฒนธรรมการแตงกายในสมัยอยุธยาตอนปลายไดเปนอยางดี 



 

 

๔๐ 

 

พระอุโบสถวัดสวนหลวงคา้งคาวมีขนาดสูงใหญ่ และเป็นประธานของวัด 

 
  



 

 

๔๑ 

แหล่งวัฒนธรรมสถาน 
ที่ไมป่รากฏร่องรอย 

นอกจากวัดบรมพุทธาราม วัดสิงหาราม วัดสวนหลวงคางคาว ที่ยังปรากฏรองรอยใหเห็น
และไดรับการอนุรักษไวเปนโบราณสถานแหงชาติในปจจุบันแลว ยังมีวัดและสถานที่ตางๆ ที่ไม
ปรากฏรองรอยทางประวัติศาสตรใหเห็นในปจจุบันแลว แตสามารถสืบทราบตำแหนงท่ีต้ังไดจาก
แผนที่กรุงศรีอยุธยาของพระยาโบราณราชธานินทร ที่ออกสำรวจโบราณสถานตางๆ ภายใน 

เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาสมัยร ัชกาลที ่ ๕ ซึ ่งเมื ่อนำตำแหนงสถานที่ต างๆ ในแผนท่ี 

มาคาดคะเนสันนิษฐานตำแหนงในปจจุบันจากรองรอยของถนนและคูคลองท่ีสามารถอางอิงได  
ทำใหไดขอสันนิษฐานเกี่ยวกับพิกัดที่ตั ้งของสถานที่ตางๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที ่ไมปรากฏ
รองรอยภายในรั้วมหาวิทยาลัยได ดังน้ี 

ว ัดพระงาม  ตามตำแหน งท ี ่ ต ั ้ ง ของว ัดพระงามในแผนท ี ่ กร ุ งศร ีอย ุธยาฉบับ 

พระยาโบราณราชธานินทรไดระบุตำแหนงไวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเชิงสะพานยาน 

บานดินสอ ดังน้ัน ตำแหนงของวัดแหงน้ีควรจะอยูบริเวณหัวมุมของอาคารกีฬาของมหาวิทยาลัย 

มัสยิดกุฎีทอง โคกแขก ทุ งแขก และบานแขกใหญ ซึ่งหมายถึง บริเวณชุมชน สุสาน 

และศาสนสถานของชาวมุสลิมนั ้น ปรากฏตำแหนงในแผนที ่ว าอยู ทางทิศตะวันออกของ 
วัดพระงาม ซึ่งสันนิษฐานวาตั้งอยูระหวางอาคารเรียน ๑ และอาคารเรียน ๒ รวมไปถึงบริเวณ
สระน้ำใหญหนาอาคารเรียนท้ังสองดวย  ในขณะท่ีบานแขกใหญเจาเซ็นน้ันไมไดปรากฏตำแหนง
ในแผนที่ฯ ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร แตถูกบรรยายไวใน “คำใหการขุนหลวงวัดประดู- 
ทรงธรรม”  วาอยู ในละแวกใกลกันกับวัดอำแม ซึ ่งอยู ถัดไปทางทิศตะวันออกของโคกแขก 
สันนิษฐานวาวัดอำแม และบานแขกใหญเจาเซ็นอยูบริเวณ อาคาร ๒๔ และอาคาร ๕ ทางดาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ในปจจุบัน มีการสรางอนุสรณสถานของเจาพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) หัวหนา
ชุมชนแขกเปอรเซีย และจุฬาราชมนตรี ข้ึน ณ บริเวณขางอาคารเรียน ๒๔ ซึ่งสันนิษฐานวาเปน
สุสานแขกอันเปนท่ีฝงศพของเฉกอะหมัด ผูซึ่งเปนตนสกุลสำคัญๆ ท่ีสืบเชือ้สายมาถึงในปจจุบัน 
อันมี สกุล “บุนนาค” เปนตน 



 

 

๔๒ 

  



 

 

๔๓ 

 

แผนที ่ภ ูม ิสถานบริเวณ
มหาว ิทยาล ั ย ราชภั ฏ
พ ร ะ น ค ร ศ ร ี อ ย ุ ธ ย า  
ในแผนท ี ่พระนครศรี -

อย ุ ธยา  ฉบ ับพระยา - 

โบ ราณราชธาน ิ นทร   
พ.ศ. ๒๔๖๙ 



 

 

๔๔ 

 

ภาพถายทางอากาศบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วัดอำแม ต้ังอยูในยานชุมชนชาวมุสลิมเปอรเซีย ขนาบดวยถนนอิฐเกือบรอบดาน  (เวนแต
เพียงดานทิศเหนือเทานั้น) ปจจุบัน ไมมีรองรอยใดๆ ที่แสดงถึงการมีอยูของวัดแหงนี้เลย แต
สันนิษฐานจากตำแหนงของแผนท่ีฉบับพระยาโบราณราชธานินทรไดวาวัดอำแมแหงนี้ ควรจะ
ต้ังอยูระหวางอาคารเรียน ๕ และมุมทายศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา 

วัดปาจาน ตั้งอยู เหนือคลองโบราณสายหนึ ่งที ่ข ุดจากขางวัดสวนหลวงคางคาวทาง 
ทิศตะวันตก และมุงตรงไปทางทิศตะวันออกท่ีปรากฏรองรอยของคลองสายน้ีเล็กนอยอยูภายใน 
“อาคาร ๑๐๐ ป” และจากตำแหนงในแผนท่ีฉบับพระยาโบราณราชธานินทรท่ีระบุไววาอยูทาง
ใตในแนวเดียวกันกับวัดอำแม ทำใหพอสันนิษฐานตำแหนงไดวาวัดปาจานนาตั้งอยู ระหวาง 
อาคาร ๓๖ ซึ่งเปนศูนยการศึกษาพิเศษ และอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        

พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยเปนยานท่ีอยูอาศัยของ
ผูคนหลากหลายชนชั้นและอาชีพ หลากหลายชาติพันธุ-ภาษา หลากหลายศาสนา วัฒนธรรมและ



 

 

๔๕ 

ประเพณี อันเปนลักษณะที่เรียกวา “สังคมพหุวัฒนธรรม” ที่นาสนใจ คือนอกจากบริเวณนี้จะ
เปนยานท่ีอยูอาศัยของผูคนท่ีประกอบอาชีพคาขายขาวของเครื่องใชนานาชนิดแลว ยังเปนแหลง
ผลิตสินคาอยางการทำดินสอในบริเวณสะพานบานดินสอ และแหลงการจักสานแห-เปลขาย  
ในยานสะพานเทพหมี 

นอกจากนี ้ ยังเปนยานบานเร ือนของขาราชการคนสำคัญ ท่ีมีบทบาททางการเมือง 
หลายคน อาทิ  

“สมเด็จพระเพทราชา” ท่ีเคยมีตำแหนงเปนเสนาบดีกรมคชบาล ซึ่งเปนกรมท่ีมีอำนาจทาง
การทหารสูง จนสามารถยึดพระราชอำนาจของสมเด็จพระนารายณ และปราบดาภิเษกตนเองข้ึน
เปนปฐมมหากษัตริยแหงราชวงศบานพลูหลวง ซึ่งมีนิวาสสถานเดิมต้ังอยูบริเวณวัดบรมพุทธาราม 

“เจาพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)” อดีตพอคามุสลิมชาวเปอรเซีย ที ่ประกอบ
กิจการการคาทางทะเลจนร่ำรวยเปนเศรษฐี มีบานหลังใหญเปนที่กลาวขาน กระทั่งไดเขามามี
บทบาทในการดูแลกิจการการคาทางทะเลใหกับราชสำนักกรุงศรีอยุธยา จนมีตำแหนงเปน 

เจากรมทาขวา และเปนหัวหนาชุมชนชาวมุสลิมในกรุงศรีอยุธยา อันมีตำแหนงเปนจุฬาราชมนตรี 
ต้ังบานเรือนอยูบริเวณท่ีต้ังของอนุสรณสถานเจาพระยาบวรราชนายกในปจจุบัน 

“เจาพระยาวิชาเยนทร (คอนสแตนติน ฟอลคอน)” ลูกเรือรับจางเชื้อสายกรกี ที่นับถือ
คริสตศาสนา ผูผกผันชีวิตมาเปนสมุหนายกในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ โดยเริ่มตนเขารับ
ราชการในตำแหนงลาม เปนตัวกลางการคาระหวางอยุธยากับฝรั ่งเศส จนกระทั่งมีบทบาท 

ในการเปนท่ีปรึกษาราชการดานการตางประเทศของสมเด็จพระนารายณ ซึ่งมีบานพักอยูในยาน
ดานตะวันออกของสะพานเทพหม ี

บุคคลสำคัญในประวัติศาสตรทั้ง ๓ นี้เอง เปนตัวแทนแหงความหลากหลายทางชาติพันธุ 
ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่อาศัยรวมกันอยูในทองที่นี้ไดอยางชัดเจน และการที่ในยานนี้มี
บานพักของขุนนางระดับเสนาบดมีากเชนนี้ จึงเปนไปไดมากที่ในยานนี้จะมีเคหสถานหลังใหญ 
ถนนหลวงท่ีปูอิฐดีๆ และมีคูคลองท่ีกวางขวางหลายสายพาดผานเขามาในพ้ืนท่ี ท้ังทางรีและทาง
ขวาง นำมาซึ่งความสะดวกในการสัญจรไปมาหาสู ชักพาใหมีผูคนอันมีพ้ืนเพหลากหลาย เขามา
สรางบานเรือนอยู อาศัย และทำมาคาขายอยางคึกคัก ดังนั ้น พ้ืนที ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาในสมัยราชธานี จึงยอมตองเปนยานท่ีมีชีวิตชีวาท่ีสุดยานหน่ึงในกรุงศรีอยุธยา 
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