


 ํ 
 

 

คูมือน ำชมบรำณสถำน 

฿นมหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนครศรอียุธยำ 

 

 

 

 

ฝ่ำยบริหำร 

ดรธจงกล ฮงสุวรรณ 

อาจารย์กันยารัตน์ คงพร 

อาจารย์สุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์ 

ผศธชนิกานต์  ผลจริญ 

อาจารย์ชะกากว สุดสีชัง 

ดรธกษรา ศรีวิชียร 

งำนบริหำรงำนทัไวเป :  
ธัญวลัย  กวหวน 

สายรุง  กล ่าพชร 

ประภาพร  ตงพันธ์ 

ศรีสุวรรณ  ชวยสภา 

ยุพดี ปอมทอง 

งำนอยุธยำศึกษำ 

พัฑร์ ตงพันธ์ 

สาธิยา รื นชล 

 

งำนศิลปวัฒนธรรมละสิไงวดลอม 

ปัทพงษ์ ชื นบุญ 

อายุวัฒน์ คาผล 

อรอุมา พธ่ิจิ็ว 

จัดพิมพ์ดย  สถำบันอยุธยำศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

๕๒ ถนนปรดีี พนมยงค ์อธพระนครศรีอยุธยา จธพระนครศรีอยุธยา 

ทรศัพท์ น ทรสาร ์ท๏๑๎๐ทํ๐์๓  
มษายน พธศธ ๎๑๒๎ 



๒   
 

ค ำน ำ 

สถาบันอยุธยาศึกษา ปนหนวยงานดานวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที ด่านินงานดานการศึกษา คนควา วิจัย ละผยพรขอมูล กี ยวกับ
ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม ละภูมิ ปัญญาทองถิ น รวมท้ัง ปนหลงรียนรู   
ละ฿หบริการขอมูลดานวัฒนธรรมอยุธยา  

คูมือน่าชมบราณสถาน฿นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาลมนี้ กิดข้ึน
จากประสบการณ์การท่างานดานการน่าชมบราณสถานภาย฿นมหาวิทยาลัยของบุคลากร
฿นสถาบันอยุธยาศึกษาตลอดระยะวลาที ผานมา ท่า฿หกิดองค์ความรู ละประสบการณ์
฿นดานตางโ ชน ดานการศกึษาขอมูล฿นการน่าชมบราณสถาน ล่าดับสนทางทองที ยวที 
หมาะสม การ฿ชระยะวลา฿นการน่าที ยวตละที  การลือกสรรนื้อหา฿นการบรรยาย  
ละการพาชมจุดตางโ ฿นบราณสถานตละหง ปนตน ความรูที อยู฿นบุคลากรของ
สถาบันฯ หลานี้ เดน่ามาสูกระบวนการจัดการความรู  ละถูกถายทอดออกมาปน 

คูมือการน่าที ยวฉบับนี้ 
ผู฿ชงานคูมือน่าที ยวฉบับนี้ สามารถศึกษา ละปฏิบัติตามความนะน่าตางโ 

ดยสามารถปรับประยุกต์ ฿หขากับบริบท ละขอจ่ากัดตางโ ฿นการน่าที ยวของผู฿ชงาน
อง สถาบันอยุธยาศึกษามุงหวังวาคูมือฉบับนี้จะชวย฿หผู฿ชงาน ขา฿จกลวิธีตางโ ฿นการ
น่าชม ที จะชวยพิ มประสิทธิภาพ฿นการน่าที ยวหลงบราณสถานตางโ ฿นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเดปนอยางดี 

 

คณะกรรมการจัดการความรู 
สถาบันอยุธยาศกึษา 

  



 ๏ 
 

 

สำรบัญ 

สนทางทองที ยวบราณสถาน 

฿นมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

๑ 

หลงทองที ยวที  ํ สถาบันอยุธยาศกึษา  ํ๎ 

หลงทองที ยวที  ๎  วัดบรมพุทธารามละสะพานบานดินสอ ํ๑ 

หลงทองที ยวที  ๏ วัดสงิหาราม ๎๔ 

หลงทองที ยวที  ๐ วัดสวนหลวงคางคาว ๏๑ 

หลงทองที ยวที  ๑ อนุสรณ์สถานจาพระยาบวรราชนายก ๏๕ 

หลงทองที ยวที  ๒ สะพานทพหมี ๐๏ 

 



๔   
 

ค ำชีๅจง 

กำร฿ชคูมอืน ำชมบรำณสถำน 

฿นมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยธุยำ 

ํ. คูมือฉบับนี้ ปนการนะน่านวทางการน่าชมหลงทองที ยวทาง
ประวัติศาสตร์฿นมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

๎. ผู฿ชคูมือฉบับนี้ ควรปรับปรุง฿หขากับบริบท หรือขอจ่ากัดตางโ ฿น
การจัดน่าที ยวของตนอง 

๏. คูมือฉบับนี ้เม฿ชนื้อหาส่าหรับน่าเปบรรยาย ผู฿ชคูมือควรศกึษาขอมูล
การบรรยาย จากหลงขอมูลที คูมือฉบับนีเ้ดนะน่า 

๐. ประดใน฿นการบรรยายบราณสถานตางโ ฿นคูมือฉบับนี้ หมาะ
ส่าหรับผูริ มตนปนมัคคุทศก์ หากมัคคุทศก์มีความรูละความ
ช่านาญ฿นการบรรยายลว ควรศึกษาขอมูลพิ มติมจากหลงขอมูล
อื นโ พื อพิ มศักยภาพ฿นการน่าชมบราณสถานของตนอง 

๑. การปนมัคคุทศก์ที สามารถน่าชมบราณสถานเดดีนั้น ตองรูจัก฿ช
ขอมูลทางวิชาการจากหลงขอมูลที นาชื อถือ ดยผสานขากับ  

ศิลปะ฿นการพูด พื อถายทอดนื้อหาทางประวัติศาสตร์฿หก
นักทองที ยวฟังเดอยางมีอรรถรส 

  



 ๑ 
 

 

สนทำงทองทีไยวบรำณสถำน 

฿นมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยธุยำ 

สนทางทองที ยวบราณสถาน ฿นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที 
สถาบันอยุธยาศกึษานะน่าตอเปนี ้ ปนสนทางที หมาะส่าหรับการทองที ยว ฿นระยะวลา 
๎ท๏ ชั วมง ดยรถรางลอยาง  

ผู฿ชคูมือฉบับนี้ ควรปรับปรุง฿หขากับอกาส หรือขอจ่ากัดตางโ ฿นการจัดน่า
ที ยวของตนอง ดยพิจารณาจากระยะวลาการทอง ที ยวที ถูกก่าหนดเว รวมท้ัง
งบประมาณ  อายุ ละความสน฿จ ของนักทองที ยวปนส่าคัญ 

ท ำเมตองป็นรถรำงลอยำง ? 
ภาย฿นมหาวทิยาลัยมีบราณสถานตั้งอยูหลายหง ละตละหงกใมีระยะทาง

หางกัน จึงจ่าปนตองมียานพาหนะ฿นการดินทางระหวางหลงบราณสถานตางโ พื อ
ปนการอ่านวยความสะดวก฿หกนักทองที ยว หรือขกของมหาวทิยาลัย ละยังปนการ
ประหยัดวลา฿นการดินทางดวย ซึ งรถรางลอยางสามารถรองรับผูดยสารเดมากถึง ๎๑ 
คน นักทองที ยวจะสามารถมองหในทิวทัศน์ ๎  ขางทางเดอยางชัดจน ละมีครื องขยาย
สียงบนรถ จึงหมาะสมส่าหรับ฿ชพาหนะ฿นการน่าชมบราณสถานภาย฿นมหาวทิยาลัย 

 



๖   
 

ชำรถรำงลอยำงเดทีไเหน ?  
ผูน่าที ยวสามารถติดตอชารถรางลอยางเดที ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา 

ซึ งมีสถานที ตัง้อยู฿กลกับมหาวิทยาลัย อัตราคาบริการ  ๏ ชั วมง ํถ๑์์ บาท ตอคัน นั ง
เดคันละ ๎๑ คน มีเมครฟนละล่าพงส่าหรับบรรยายบนรถดวย ติดตอเดที หมายลข
ทรศัพท์ ์๕๔ ๕๑ํ ๒๏ํ๕ 

สนทำงทองทีไยวบรำณสถำน 

สถาบันอยุธยาศกึษา ขอนะน่าสนทางทองที ยวบราณสถาน ฿นมหาวทิยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฿นระยะวลา ๏ ชั วมง ดยรถรางลอยาง ดังนี้ 

 
 

ํธสถาบันอยุธยาศกึษา

๎ธวัดบรมพุทธาราม ละ
สะพานบานดินสอ

๏ธวัดสงิหาราม

๐ธวัดสวนหลวง
คางคาว

๑ธอนุสรณ์สถาน จาพระยา
บวรราชนายก

๒ธสะพานทพหมี



 ๗ 
 

  

สถำบันอยุธยำศึกษำ วัดบรมพุทธำรำมละสะพำนบำน
ดินสอ

วัดสิงหำรำม วัดสวนหลวงคำงคำว

อนุสรณ์สถำน
จำพระยำบวรรำชนำยก สะพำนทพหมี



๘   
 

 



 ๙ 
 

 

 



๑๐   
 

ริไมตนละสิๅนสุดทีไสถำบันอยุธยำศึกษำ 

คูมือฉบับนี้ขอนะน่า฿ห “สถาบันอยุธยาศึกษา” ปนจุดริ มตน ละสิ้นสุดของ
สนทาง นื องจากปนหนวยงานดานวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ที มีความพรอม฿นการ
ปนหลงขอมูลดานวัฒนธรรมอยุธยา ดยมีศูนย์ขอมูลการทองที ยว มีบบจ่าลอง ละ
ผนผังสนทางการทองที ยวบราณสถานที ตัง้อยูภาย฿นมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีบุคลากรที 
สามารถท่าหนาที ฿หค่านะน่ากี ยวกับการน่าที ยวทางประวัติศาสตร์อีกดวย นอกจากนี้
สถาบันอยุธยาศึกษามีลานจอดรถ ส่าหรับ฿ชปนสถานีริ มตนละสิ้นสุดการทองที ยว
ภาย฿นมหาวทิยาลัยเด 

ชมวัดบรมพุทธำรำม ละสะพำนบำนดินสอป็นล ำดับรก 

การลือกวัดบรมพุทธาราม ละสะพานบานดินสอ ปนหลงทองที ยว 

ล่าดับรก หลังออกจากสถาบันอยุธยาศึกษานี้ จะชวยกระตุน฿หนักทองที ยวกิดความ  

ตื นตาตื น฿จ฿นการทองที ยว นื องจากปนสถานที ที มีศักยภาพดานการทองที ยวสูง ท้ัง฿น
ดานประวัติความปนมา ละความรมรื นของสถานที  ผูน่าที ยวสามารถ฿หความส่าคัญกับ
การบรรยาย฿นสถานที นี้เดอยางตใมที   

 ลวถำลือก฿หวดับรมพุทธำรำมป็นหลงทองทีไยวสุดทำยละ 

บางครั้ง ผูน่าที ยว อาจมีความคิดวา ควรกใบสถานที ที มีศักยภาพดานการ
ทองที ยวอยางวัดบรมพุทธารามละสะพานบานดินสอนี ้ ปนสถานที ทองที ยวจุดสุดทาย 
พื อปน “เฮท์เลท์” ของสนทางการทองที ยว ดยหวังวานักทองที ยวอาจรอคอยที จะเด
ชมสถานที นี้ สรางรงจูง฿จ฿นการที ยวชมสถานที ทองที ยวสุดทายของรายการ 

 ตจากประสบการณ์฿นการจัดน่าที ยวบราณสถานตางโ พบวา นักทองที ยว
มักจะมีความสน฿จ฿นสถานที รกโ ทานั้น จากนั้นความสน฿จของทองที ยวมักจะลดลง
จากความหนใดหนื อย ละอากาศที รอน฿นการชมสถานที ตางโ ละยิ งมื อดินทางสู



 ํํ 
 

 

สถานที ทองที ยว฿นรายการทายโ ลว นักทองที ยวบางคน ตองการพักหนื อย ท่า฿หอาจ
มีผูเมสน฿จฟัง หรือเมดินตามผูน่าที ยวหลายคน 

ดังนั้น หากลือกสถานที นี้ ปนจุดสุดทายของสนทางทองที ยวลว อาจจะท่า
฿หเมสามารถสดงศักยภาพของหลงทองที ยวหงนี้เดทาที ควร  นอกจากนี้ ฿นกรณีที 
คณะทองที ยวที มีระยะวลา฿นการทองที ยวที จ่ากัด หากจัด฿หวัดบรมพุทธาราม อยู฿น
ล่าดับสุดทายของรายการ อาจท่า฿หนักทองที ยวพลาดอกาสชม หรือมีวลา฿นการชม
สถานที ทองที ยวหงนี้นอยกินเป  

ท้ังหมดนี ้จึงปนหตุผลที ควรน่าชมวัดบรมพุทธารามละสะพานบานดินสอ ปน
รายการรกโ ของสนทางทองที ยว 

ตัวอยำงรำยกำรกำรทองทีไยวดยรถรำงลอยำง ๏ ชัไวมง 

เวลา รายการ 
์๙.์์-์๙.๎์ น. สถาบันอยุธยาศึกษา ิ๎์ นาทีี 
์๙.๏์-ํ์.ํ๑ น. วัดบรมพุทธารามละสะพานบ้านดินสอ ิ๐๑ นาทีี 
ํ์.๎๑-ํ์.๐๑ น. วัดสิงหาราม ิ๎์ นาทีี 
ํ์.๑๑-ํํ.ํ์ น. วัดสวนหลวงค้างคาว ิํ๑ นาทีี 
ํํ.๎์-ํํ.๐์ น. อนุสรณ์สถาน จ้าพระยาบวรราชนายก ิ๎์ นาทีี 
ํํ.๑์-ํ๎.์์ น. สะพานทพหมี ิํ์ นาทีี 
ํ๎.์์ น. กลับถึงสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

  



๑๒   
 

หลงทองทีไยวทีไ ํ 

สถำบันอยธุยำศึกษำ  

 
 

สถาบันอยุธยาศึกษา ปนหนวยงานดานวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที ด่านินงานดานการศึกษา คนควา วิจัย ละสืบคนขอมูล 
กี ยวกับประวัติศาสตร์ บราณคดี ศิลปะละวัฒนธรรม วิถีชีวิต ละภูมิปัญญาทองถิ น 
ละปนหลงขอมูลทางการทองที ยวบราณสถานละสถานที ส่าคัญภาย฿นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดยมีศูนย์ขอมูลอยุธยาศึกษา ปนหลงรวบรวมหนังสือ 
งานวิจัย ละองค์ความรูที กี ยวของกับประวัติศาสตร์ละวัฒนธรรมอยุธยา มีขอมูล 
บบจ่าลอง ละผนผังสนทางทองที ยวสถานที ส่าคัญทางประวัติศาสตร์ตางโ ที ตั้งอยู
ภาย฿นมหาวทิยาลัย  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมทางวชิาการดานวัฒนธรรมอยุธยาอยูปนประจ่า 
รวมท้ังมีบุคลากรที สามารถ฿หขอมูลกี ยวกับหลงทองที ยวตางโ ละสามารถ฿ห
ค่านะน่ากี ยวกับการน่าชมบราณสถานภาย฿นมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเด 

ความส่าคัญ  

ความนาสน฿จ  

ปริมาณขอมูล  

การ฿ชวลา  



 ํ๏ 
 

 

ดวยความพรอมของการปนหลงขอมูล ท้ังบุคลากรละสถานที  รวมถึง
สถาปัตยกรรมของสถาบันอยุธยาศึกษา ที ปนอาคารทรงเทยภาคกลางหลัง฿หญ มี
ทัศนียภาพที สวยงาม ละมีสภาพวดลอมที รมรื น สถาบันอยุธยาศึกษา จึงปนหลง
ทองที ยวหงหนึ งของมหาวิทยาลัย ละปนสถานที ที หมาะส่าหรับการปนจุดริ มตนของ
การทองที ยวสถานที ตางโ ของมหาวทิยาลัยดวย 

จุดบรรยำย บนรือนเทยสถำบันอยุธยำศึกษำ 

มัคคุทศก์ พานักทองที ยวข้ึนมานั งพักที หอกลาง บนรือนเทยสถาบันอยุธยา
ศึกษา พื อกลาวทักทายอยางปนทางการ อธิบายรายละอียดการทองที ยว รวมท้ัง 

ลาขอมูลกี ยวกับสถาบันอยุธยาศึกษา ละนะน่าองค์ประกอบตางโ ของรือนเทย 

ภาคกลางพอสมควร 

หลงขอมูลกำรบรรยำย 

ขอนะน่าหลงขอมูล฿นการบรรยาย ฿นบ้ืองตนนี ้๐ หลง ดังนี ้
อกสำรฉบับทีไ ํ รอบรู รอบรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ของ

สถาบันอยุธยาศกึษา หนา ๎๑ท๏์  ฿หขอมูลกี ยวกับ บทบาทหนาที  ความปนมา หตุผล
฿นการจัดตั้ง ตราสัญลักษณ์ ของสถาบันอยุธยาศกึษา   

อกสำรฉบับทีไ ๎ วใบเซต์ สถาบันอยุธยาศึกษา http://asi.aru.ac.th มีขอมูล
กี ยวกับสถาบันอยุธยาศึกษา ท้ังความปนมา ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ รวมถึงขาวสาร
ตางโ ของสถาบันอยุธยาศกึษา 

อกสำรฉบับทีไ ๏ ต่านานสถาปัตยกรรมเทย ลมที  ํ คนควาเดที ศูนย์ขอมูล
อยุธยาศกึษา หนังสือลมนี้ ฿หขอมูลความรู ที จ่าปน฿นการบรรยายกี ยวกับองค์ประกอบ
ตางโ ของรือนเทย 

อกสำรฉบับทีไ ๐ สารานุกรมเทยส่าหรับยาวชนฯ รื องรือนเทยภาคกลาง ซึ ง
สามารถคนควาเดที  วใบเซต์ของ สารานุกรมเทยส่าหรับยาวชนฯ  kanchanapisek.or.th 



๑๔   
 

ปนหลงขอมูลจากอินตอร์นใต ที สามารถขาถึงเดสะดวก ละมีความนาชื อถือ สามารถ
฿ชปนขอมูลกี ยวกับการลักษณะของรือนเทยภาคกลาง ละภาคตางโ  รวมถึง
องค์ประกอบของรือนเทย 

ประดในกำรบรรยำย 

ํ. กลาวนะน่าตนอง ละคณะ 

๎. อธบิาย หลงทองที ยว ที จะน่าทองที ยวเปชม 

๏. กลาวนะน่าสถาบันอยุธยาศกึษา ชน  
 ปนหนวยงานดานวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ที ด่านินงานดานการศึกษา คนควา วิจัย 
ละสืบคนขอมูล กี ยวกับประวัติศาสตร์ บราณคดี ศิลปะ
ละวัฒนธรรม วถิีชีวิต ละภูมิปัญญาทองถิ น ฯลฯ 

 ความปนมา พอสังขป 

๐. อธิบาย องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของรือนเทย ชน ชื อรียก
ละบทบาทการ฿ชงานของรือนตางโ  

๑. ลักษณะดนของรือนเทยภาคกลาง 

หลังจากบรรยาย ประดในตางโ จนเดวลาพอสมควรลว มัคคุทศก์กใน่าชม
รือนเทยหลังตางโ ของสถาบันอยุธยาศกึษา ละนหรือ ปลอย฿หนักทองที ยวถายภาพกับ
รือนเทยตามอัธยาศัย ดยมัคคุทศก์อาจยืนประจ่าจุดตางโ พรอม฿หขอมูลมื อมี
นักทองที ยวซักถาม มื อเดวลาสมควรลว น่านักทองที ยวข้ึนรถรางลอยาง พื อดินทาง
เปยังหลงทองที ยวตอเป 

 

  



 ํ๑ 
 

 

หลงทองทีไยวทีไ ๎ 

วัดบรมพุทธำรำมละสะพำนบำนดินสอ 

 
 

วัดบรมพุทธาราม ละสะพานบานดินสอ ปนบราณสถานที ตั้งอยู
฿นบริวณ฿กลคียงกัน มีรื องราวทางประวัติศาสตร์ ละมีศิลปกรรมที มีความส่าคัญที สุด
฿นมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นื องจากวัดบรมพุทธารามปนพระอารามหลวง  
ที สมดใจพระพทราชาปรดกลาฯ ฿หสรางข้ึนบริวณนิวาสสถานดิมของพระองค์   
นอกจากนี้สภาพวดลอมที รมรื นดวยรมเทร ละมีความสวยงามดวยบรรยากาศของคลอง
ฉะเกรนอย คลองบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงนับวาปนพื้นที ที มีศักยภาพดานการ
ทองที ยวมากที สุด ถือปนเฮเลท์ที ส่าคัญของการทองที ยว฿นสนทางนี้ 

 มัคคุทศก์฿หรถรางจอดดานหนาทางขาชมวัดบรมพุทธาราม ละนัดหมาย฿ห
รถรางลอยางเปจอดรอที หนาวัดสิงหาราม ฒหลงทองที ยวที  ๏ณ ฿นกรณีที บรรยาย฿นวัด
บรมพุทธารามสรใจลว ตองการน่านักทองที ยวดินทาเปชมวัดสิงหาราม ซึ งอยู฿กลกัน
ปนล่าดับตอเป 

ความส่าคัญ  

ความนาสน฿จ  

ปริมาณขอมูล  

การ฿ชวลา  



๑๖   
 

ขอควรระวัง !!! 
มัคคุทศก์ ควรน่านักทองที ยว ดินขาที ทางขาดานหนา เมควรน่านักทองที ยว 

ดินขาม หรือฝารั้วตนเมตี้ยโ ที อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เดปลูกเวปน
นวกั้นขตบราณสถาน นื องจากจะสงผล฿หรั้วตนเม เดรับความสียหาย ปนสวนหนึ ง
ของการท่าลายทัศนียภาพของหลงบราณสถาน ละภาย฿นนวรั้วตนเมนัน้ มีลวดหนาม
ซอนอยู อาจสงผล฿หนักทองที ยวเดรับอันตรายเด นอกจากนี้การพานักทองที ยว ดินขาม
รั้ว มจะปนรั้วตนเมตีย้โ กใตาม ปนกิริยา มารยาท ที เมหมาะสมอีกดวย 

 

จุดบรรยายบริวณวัดบรมพุทธารามละสะพานบานดินสอ 

  



 ํ๗ 
 

 

 

สะพานบานดินสอ 

 จุดบรรยำยทีไ ํ สะพำนบำนดินสอ 

มัคคุทศก์ ควรน่านักทองที ยว ดินมาหยุดยืนอยูหนาสะพานบานดินสอ ปนจุด
รก  นื้อหาที สามารถบรรยาย฿นจุดนี ้ คือรื องภูมิสถาน฿นบริวณนี ้ ท้ังสะพานบานดินสอ 
คลองฉะเกรนอย ยานปาตอง ตลาด ละถนนสายตางโ ฿นบริวณนี้ ปนการสรางภาพ
อดีต ฿หกิดข้ึน฿นจินตนาการของนักทองที ยว สมือนปนการนรมิตฉากบานมือง  

สมัยกรุงศรีอยุธยา ฿หปรากฏข้ึนมาทนที สภาพความปนเป฿นปัจจุบัน 

หลงขอมูลกำรบรรยำย 

หนังสือ หรือ หลงขอมูล ที มัคคุทศก์ตอง฿ช พื อน่ามาบรรยาย฿นจุดนี ้ประกอบ
เปดวย 

อกสำรฉบับทีไ ํ รอบรู รอบรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ของ
สถาบันอยุธยาศึกษา รื อง ถนน คูคลองบราณ ละภูมิสถานทางประวัติศาสตร์฿นรั้ว



๑๘   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  หนา ๏ํท๐๒  หรือ บราณสถานส่าคัญภาย฿น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ของ ฝายประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คนควาเดที  ศูนย์ขอมูล สถาบันอยุธยาศกึษา 

รื องนี ้จะ฿หขอมูลกี ยวกับถนน ละคูคลองบราณสายตางโ ที พาดผาน฿นพืน้ที 
ของมหาวทิยาลัย ชน ถนน หรือคลองตละสาย มีชื อรียกวาอะเร ริ มตนจากจุดเหน ผาน
สถ านที ฿ ด฿ นม หาวิทยา ลัยบ าง ละเ ปสิ้ นสุดต่ าหน ง ห ง หน฿ ดของ พร ะนคร 

กรุงศรีอยุธยา ละ฿หขอมูลกี ยวกับต่าหนงที ตั้งของวัดบราณตละหง ท้ังที ปรากฏ
รองรอยอยู ละเมปรากฏรองรอยบราณสถานลว฿นปัจจุบัน 

อกสำรฉบับทีไ ๎ หนังสือชุด ก่าพงมือง ปอม ประตู ตลาดละยานการคา 
ถนนละสะพาน คลองละทารือจาง สมัยบราณกรุงศรีอยุธยา ของกรมศิลปากร 
หนังสือชุดนี้ มี ๐ ลม ฿หขอมูลกี ยวกับภูมิสถานตางโ ของพระนครศรีอยุธยาเดอยาง
ละอียดชัดจน  

อกสำรฉบับทีไ  ๏ พรรณนาภูมิสถาน พระนครศรีอยุธยา ของ ดรธวินัย  
พงศ์ศรีพียร คนควาเดที  ศูนย์ขอมูล สถาบันอยุธยาศึกษา ลมนี้ปนอกสารชั้นตนทาง
ประวัติศาสตร์ ฿ชส่าหรับคนควาพิ มติม จากอกสารลมที  ํ หมาะส่าหรับผูมีพื้นฐาน
ดานการศกึษาประวัติศาสตร์ นื องจากปนฉบับที คัดลอกมาจากค่า฿หการของชาวอยุธยา 
ที พรรณนาถึงภูมิสถาน฿นสมัยกรุงศรีอยุธยา  

 อกสำรฉบับทีไ ๐ อธิบายผนที  พระนครศรีอยุธยา กับค่าวินิจฉัยของพระยา
บราณราชธานินทร์ ละภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา หนา ํํํ ปนอกสารชั้นตนอีกฉบับ
หนึ ง ที บรรยายภูมิสถาน฿นยานปาตอง ยานปาดินสอ ยานบานห  ซึ งปนยานตลาดที 
ตั้งอยู฿นพืน้ที มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 อกสำรฉบับทีไ ๑ ผนที กรุงศรีอยุธยา ฉบับพระยาบราณราชธานินทร์ 
คนควาเดที  ศูนย์ขอมูล สถาบันอยุธยาศึกษา ผนที ฉบับนี้ปนการส่ารวจบราณสถาน 
ถนน ละคูคลองบราณ ที ปรากฏรองรอยอยู฿นสมัยรัชกาลที  ๑-๒ จึงสามารถน่ามา฿ช



 ํ๙ 
 

 

คนควา รื องราวกี ยวกับภูมิสถ าน ยานตางโ ฿นกาะมืองพระนครศรีอยุธยา  
เดปนอยางดี 

 

ผนทีไภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา บริวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
฿นผนทีไพระนครศรีอยุธยา ฉบับพระยาบราณราชธานินทร์ พธศธ ๒๔๖๙ 

ขอมูลจากหนังสือขางตนนี้ จะท่า฿หราทราบวา พื้นที นี้ คือ ยาน฿จกลาง 

พ ร ะนคร ที ส่ า คัญ ห ง หนึ ง ของ ก รุ งศรีอ ยุธยา  นื อง จาก ดานตะวันตก ติดกับ 

ถนนศรีสรรพชญ์ ปนถนนหลวงที ส่าคัญ ละมีหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กิดข้ึน  

ดานตะวันออกติดกับคลองฉะเกรนอยสนทางคมนาคมทางน้่าที ส่าคัญสู฿จกลางพระนคร 
ละถนนหลวงทอดขามผานสะพานบานดินสอ  อันปนยานการคาที ส่าคัญของ 

กรุงศรีอยุธยา ละที ส่าคัญคือ ยานนี้ ปนนิวาสสถาน หรือบานดิมของสมดใจ 



๒๐   
 

พระพทราชา ซึ งปนขุนนางคนส่าคัญ฿นสมัยสมดใจพระนารายณ์ กอนข้ึน ครองราชย์
สมบัติปนพระมหากษัตริย์ล่าดับที  ๎๔ ของกรุงศรีอยุธยา  

ประดในกำรบรรยำย 

ณ จุดนี้ มัคคุทศก์ สามารถบรรยายรื องราวกี ยวกับภูมิสถาน ถนน คูคลอง 
ละยานการคา ฿นบริวณนี้ ประกอบดวยประดในตางโ ดังนี้ 

คลองฉะเกรนอย  

ํ. ปนคลองที ขุดระบายน้่าจากบึงพระราม ลงมาสูมน้่าจาพระยา
ทางดานทิศ฿ตของพระนคร 

๎. คลองสายนี้ผานวัดพระงาม วัดบรมพุทธาราม วัดสิงหาราม ละ 

วัดสวนหลวงคางคาว 

๏. ฿นปัจจุบัน คลองฉะเกรนอย ปรากฏรองรอยของนวคลอง ๎ ชวง  
คือ ชวงหนึ งอยูหนาอาคาร ๐๏ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
กับอีกชวงหนึ งคือคลองฉะเกรนอยที ริ มตนจากสะพานบานดินสอ ผาน
วัดบรมพุทธาราม ละวัดสงิหาราม 

ถนนมหำรัถยำ 

ํ. คือถนนริมรั้วมหาวทิยาลัยทางดานทิศตะวันตก 

๎. ปนถนนหลวงที ส่าคัญ ปูดวยศลิาลง ขนาดกวาง ๒ วา หรือประมาณ 
ํ๎ มตร 

๏. ฿นอดีต มี หตุการณ์ส่าคัญคือ ปนสนทางหพระราชสาส์น  

ของสมดใจพระจาหลุยส์ที  ํ๐ หงฝรั งศส ที สงพระราชสาส์นมา
จริญสัมพันธ์เมตรี กับสมดใจพระนารายณ์มหาราช  มัคคุทศก์ที มี
วาทศิลป์฿นการพูด จะสามารถบรรยาย฿หนักทองที ยวจินตนาการถึง
ขบวนหพระราชสาสน์ ที คลื อนผานจุดนีข้ึ้นเปทางพระราชวังหลวงที 
อยูทางตอนหนอืของพระนครเดอยางนาสน฿จ 

 



 ๎ํ 
 

 

ถนน สะพำน ละตลำดยำนบำนดินสอ  
ํ. สะพานบานดินสอ ปนรองรอยสะพานบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา  

ที ขามคลองฉะเกรนอย ปนสะพานกอดวยอิฐ มีซุมคงพื อ฿หรือพาย 
สามารถลอดผานเปมาเด 

๎. ถนนยานบานดินสอ ปนสวนหนึ งของถนนที ปูดวยอิฐทอดสายยาว ริ ม
ตั้งตฟากตะวันตกของกาะมือง ผานพื้นที ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที สะพานบานดินสอ เปจรดฟากตะวันออกของ
กาะมือง ถนนสายนี้มีชื อรียกตามชื อยานตางโ ที ถนนผาน มื อผาน
ยานสะพานบานดินสอ ซึ งปนตลาดขายดินสอ฿นสมัยกรุงศรีอยุธยา 
ถนนชวงนีจ้ึงถูกรียกชื อวา ถนนยานปาดินสอ 

๏. ฿นอดีต ยานนี้ขายดินสอศิลาออนก ดินสอขาวหลือง ดินสอด่า ฿ชคู
กับกระดานชนวน 

 มื อบรรยายสภาพภูมิสถาน สมัยกรุงศรีอยุธยาที คยกิดข้ึนยานนี้ลว  
นักทองที ยวจะรูสึก "อิน" หรือ "ขาถึง" บรรยากาศของกรุงศรีอยุธยา  ที จะชวย฿หขา 
สามารถชื อมยงสถานที จุดนี้ ตอเปยังสถานที ทองที ยวจุดอื นโ ฿นสนทางทองที ยวนี้ เด  
ดย฿ชล่าคลอง ละถนนตางโ ที ยง฿ยกันปนครือขายคมนาคม ปนตัวชื อมตอหลง
ทองที ยวตางโ ขาเวดวยกันเด 

จุดทีไ ๎ กอนขำพระอุบสถวัดบรมพุทธำรำม 

มัคคุทศก์ ควรน่านักทองที ยว มาหยุดยืน฿ตรมเม ขางจดีย์ทรงปรางค์ หนา
พระอุบสถ พื อบรรยายความปนมาของวัด ศิลปกรรมจดีย์ทรงปรางค์ท้ัง ๎ องค์ ละ
สถาปัตยกรรมของพระอุบสถ 

  



๒๒   
 

 
จดีย์ทรงปรางค ์ดานหนาพระอุบสถ 

 หลงขอมูลกำรบรรยำย 

หนังสือ หรือ หลงขอมูล ที มัคคุทศก์ตอง฿ช พื อน่ามาบรรยาย฿นจุดนี ้ประกอบ
เปดวย 

อกสำรฉบับทีไ  ํ   บร าณ สถ านส่ า คัญภ าย฿ นม หาวิ ทยาลัยร าช ภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ของ ฝายประชาสัมพันธ ์มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนา 
๎ํท๏๕  คนควาเดที  ศูนย์ขอมูล สถาบันอยุธยาศกึษา  

อกสำรฉบับทีไ ๎ อุทยานพระวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ของกรมศิลปากร  
หนา ํ๎๔ – ํ๎๕ 

  



 ๎๏ 
 

 

ประดในกำรบรรยำย  

ประดในนื้อหา ที ควรบรรยาย฿นจุดนี ้เดก 
ํ. ทิศทาง ต่าหนงที ตัง้ของวัด พอสังขป 

๎. บรรยายความปนมา ชน สมดใจพระพทราชา ปรด฿หสรางข้ึนมื อ 
พธศธ๎๎๎๒ ฿นยานปาตอง ซึ งปนนิวาสสถาน ฒบานณ ของพระองค์ 
กอนข้ึนครองราชย์สมบัติ  

๏. พระราชประวัติพอสังขปของสมดใจพระพทราชา 

๐. สมดใจพระพทราชา ปรด฿หหมื นจันทราช คลือบกระบ้ืองสีหลือง
มุงหลังคาพระอุบสถ วัดนี้ จึงมีชื อรียกอีกชื อหนึ งวา "วัดกระบ้ือง
คลือบ” 

๑. บรรยายผนผังของวัด ชน ต่าหนงที ตั้งของจดีย์ราย ๎ องค์ พระ
อุบสถ ละพระวหิาร 

๒. บรรยายลักษณะทางสถาปัตยกรรม ภายนอกของพระอุบส ถ  
ชน มีฐานอนคงอยางทองส่าภา มีก่าพงกวลอมรอบ ปนตน 

๓. ฿นสมัยสมดใจพระจาอยูหัวบรมกศ พระองค์ปรด฿หชางท่าบาน
ประตูมุกส่าหรับพระอุบสถ อธิบายวิธีการท่างานมุก ละลวดลาย
บานประตูประดับมุก พอสังขป 

๔. ภายหลังสียกรุงศรีอยุธยา บานประตูมุกนี้ ถูกน่าเปติดตัง้ที ตางโ เดก 
หอพระมณฑียรธรรมภาย฿นวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ละที วัด
บญจมบพิตร 

๕. กอนขาเป฿นพระอุบสถ มัคคุทศก์ชี้ชวน฿หนักทอง ที ยวชม
ประติมากรรมซุมประตูกลางที ดานหนาพระอุบสถ ซึ งท่าปนซุมประตู
ยอดปราสาท ละมื อมองผานชองประตูนี้เปที องค์พระประธาน  

จะหในประหนึ งวาพระพุทธจาทรงประทับอยู฿น ชตวันมหาวหิาร 

ํ์. อธบิาย งานปูนปันหนาปัน ซุมประตูทางขาพระอุบสถ 



๒๔   
 

 

มุมมองมืไอมองผานชองประตูดานหนาของพระอุบสถ 

จะหในประหนึไงวาพระพุทธจาทรงประทับอยู฿น ชตวนัมหาวหิาร 

จุดทีไ ๏ ภำย฿นพระอุบสถ 

มัคคุทศก์น่านักทองที ยว ขามาชมภาย฿นบสถ์ พื อบรรยาย ขอมูลกี ยวกับ
พระประธาน สถาปัตยกรรม ละจิตรกรรม 

 ขำมำ฿นบสถ์ ตองถอดรองทำหรือเม ?  

ตามปกติ ประพณีปฏิบัติของชาวพุทธ มื อตองขามา฿นพระอุบสถของวัด฿ดโ 
กใจะตองถอดรองทาเวที ดานนอกพระอุบสถ พื อปนการสดงความคารพสถานที สมอ 
ตส่าหรับพระอุบสถของบราณสถานรางที เมมีพระสงฆ์จ่าวัดลว อยางวัด  

บรมพุทธาราม รวมเปถึงบราณสถานอื นโ ชน วัดพระศรีสรรพชญ วัดมหาธาตุ หรือ 

วัดราชบูรณะนั้น อาจมีศษกอนอิฐ หรือกากปูน ตกหลนอยูตามพืน้ภาย฿นพระอุบสถของ
บราณสถานหลานี ้ดังนั้น นักทองที ยวจงึเดรับการยกวน เมจ่าปนตองถอดรองทา มื อ
ตองขาเป฿นพระอุบสถ หรือพระวหิาร ฿นหลงบราณสถาน 



 ๎๑ 
 

 

ประดในกำรบรรยำย 

 สิ งที มัคคุทศก์ควรท่าปนอันดับรกกอนการบรรยาย คือ การพนมมือ 
สักการะพระพุทธรูป ปนการน่า฿หนักทองที ยวปฏิบัติตาม จากนั้นจึงริ มบรรยายนื้อหา฿น
ประดในตางโ ดยริ มจาก 

ํ. พุทธลักษณะของพระพุทธรูปประธาน ปนพระพุทธรูป กออิฐถือปูน 
ปางมารวชิัย  

๎. ดรธกิ งกว อัตถากร อาจารย์ภาควิชาปรัชญาละศาสนา วิทยาลัยครู
พ ร ะนคร ศรีอ ยุธยา ฒชื อ ฿ นขณ ะนั้ น ณ  เ ด ริ  ริ ม ฿ หมีก าร บูร ณ ะ 

พระประธาน ฿น พธศธ๎๑๎๐  ละเดมีพิธีบิกพระนตรพระประธาน
ละประดิษฐานพระธาตุ ณ พระกตุมาลา ดยหลวงพอจรัญ ฐิตธมฺม 
วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ปนประธานฝายสงฆ์ ฿น พธศธ ๎๑๎๒ 

๏. พระอุบสถหลังนี้ มีขนาดยอม ฿ชทคนิคการรองรับน้่าหนักของหลังคา
ดวยผนังของอาคาร เมมีสาภาย฿น ตมีการกออิฐพอกปูน ปนสา
หลอกนบผนังข้ึนมา ซึ งปนลักษณะดนของอาคารที สราง฿นสมั ย
อยุธยาตอนปลาย 

๐. ฿นพระอุบสถ คยมีภาพจิตรกรรมฝาผนังขียนเว ต฿นปัจจุบันถูกลบ
ลือนหายเปตามกาลวลา ตยังสามารถพบรองรอยบางสวนเดที ผนัง
ขางชองหนาตาง ละชองประตู ดานทายพระอุบสถ ซึ งมัคคุทศก์
สามารถชิญชวน฿หนักทองที ยว ดินส่ารวจดูภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที 
ยังคงหลงหลอือยูพียงลใกนอย฿นพระอุบสถ 

 



๒๖   
 

 

ภาย฿นพระอุบสถวัดบรมพุทธาราม 

 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ทีไยังคงหลงหลืออยูตามฝาผนังขาง฿นชองประตูละหนาตางพระอุบสถ 

 



 ๎๗ 
 

 

มื อมัคคุทศก์บรรยายครบท้ัง ๏ จุดลว กใน่านักทองที ยวดินออกจากพระ
อุบสถ ยอนกลับมาทางสะพานบานดินสอ พื อดินทาตอเปยังหลงทองที ยวที  ๎  
วัดสิงหาราม ดยเมจ่าปนตองนั งรถรางเป นื องจากวัดสิงหาราม ตั้งอยูฝังตรงขาม  

วัดบรมพุทธาราม มีคลองฉะเกรนอยกั้นกลางระหวางวัดท้ังสอง ซึ งมีระยะหางกัน 

เมมากนัก 

พำนักทองทีไยวดินขำมสะพำนบำนดินสอเดเหม ? 

ขณะที มัคคุทศก์น่าคณะนักทองที ยวดินออมสะพานบานดินสอพื อดินทา
ตอเปยังวัดสิงหารามนั้น มัคคุทศก์อาจนะน่า฿หนักทองที ยวบางสวน ทดลองดินขาม
สะพานบานดินสอที คลองฉะเกรนอยเดบาง นื องจากสะพานนี ้เดรับการบูรณะซอมซม
ลว ละมีความขใงรง฿นระดับที สามารถดินผานเด  พื อปนสวนหนึ งของการรียนรู 
ละสรางประสบการณ์ ฿นการขามสะพานกออิฐบบคนสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 ตอยางเรกใดี มัคคุทศก์ เมควรนะน่า฿หนักทองที ยวขามสะพานกันทุกคน 
พื อปนการถนอมบราณสถาน ละรักษาวลา฿นการทองที ยว นื องจาก บริวณ 

ชิงสะพานดานทิศตะวันออก ฒดานฝังตรงขามวัดบรมพุทธารามณ  เมมีทางลาดที สามารถ
ดินลงเดสะดวก ท่า฿หตอง฿ชวลาตรงจุดนี้นานพอสมควร นอกจากนี้ ยังปนการลดอกาส
กิดอุบัติหตุจากบริวณชิงสะพานดังกลาวอีกดวย 

 ขอควรระวัง !!! 

การดินขามสะพานบานดินสอเมหมาะส่าหรับผูที มีปัญหาสุขภาพขอขา  

ละมัคคุทศก์ควรตอืนนักทองที ยว ฿หพิ มความระมัดระวัง฿นการลงจากสะพาน 

  



๒๘   
 

หลงทองทีไยวทีไ ๏  

วัดสิงหำรำม 

 

วัดสิงหาราม ตั้งอยูริมคลองฉะเกรนอย มองหในวัดบรมพุทธาราม อยูทาง
ฝังตรงขาม ปนบรรยากาศที สวยงาม สะทอนภาพของความปนนครหงสายน้่า ของ  

กรุงศรีอยุธยาเดปนอยางดี 
 บราณสถานหงนี้ มีขอมูล฿นการบรรยาย฿นระดับปานกลาง เมมากทากับ 

วัดบรมพุทธาราม ดังนั้นจงึควร฿ชวลาบรรยายอยู฿นสถานที นี้ประมาณ ํ๑ - ๎์ นาที  

หลงขอมูลกำรบรรยำย 

 อกสาร หนังสือ หรือ หลงขอมูล ที มัคคุทศก์ตอง฿ช พื อน่ามาบรรยาย฿นจุด
นี ้ประกอบเปดวย 

 อกสำรฉบับทีไ  ํ   บร าณ สถ านส่า คัญภาย฿ นม หาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ของ ฝายประชาสัมพันธ ์มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนา 
๐์ท๐๕  คนควาเดที  ศูนย์ขอมูล สถาบันอยุธยาศกึษา  

ความส่าคัญ  

ความนาสน฿จ  

ปริมาณขอมูล  

การ฿ชวลา  



 ๎๙ 
 

 

 อกสำรฉบับทีไ ๎ อุทยานพระวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ของกรมศลิปากร  
ฒ๎๑๑ํณ หนา ํ๏์ 

 จุดบรรยำยทีไ ํ ริมคลองฉะเกรนอย 

มื อมัคคุทศก์น่านักทองที ยวดินลียบคลองฉะเกรนอย มาจากชิงสะพานบาน
ดินสอ ควรน่านักทองที ยวหยุดพักฟังการบรรยายที ฿ตรมเมริมคลอง ตรงดานนอกพระ
อุบสถปนจุดรกกอน พื อลาประวัติความปนมาของวัด ละลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ของพระอุบสถจากทางดานนอก นื องจาก ดาน฿นพระอุบสถ เมมีหลังคาหลบดดรอน 
ท่า฿หเมสามารถบรรยายขอมูลนานโ เด 

 

จุดบรรยายบริวณวัดสิงหาราม 



๓๐   
 

ประดในกำรบรรยำย 

จุดนีม้ีประดในการบรรยายดังนี้ 
ํ. บรรยายลักษณะที ตั้ง ละทิศทาง ถนน คูคลองที ผานบริวณวัด พื อ

ชื อมยงภูมิสถานมาจากสะพานบานดินสอ 

๎. ดานขอมูลประวัติความปนมาของวัดนั้น เมมีขอมูลทางประวัติศาสตร์ 
ที สามารถบงบอกขอมูลกี ยวกับผูสราง ละอายุสมัยของการสรางวัด
ที นชัด ตมัคคุทศก์กใสามารถอาศัยขอมูลจากการสันนิษฐานรูปบบ
ทางศิลปกรรม ละสถาปัตยกรรม จากนักประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือ
ขอมูลจากกรมศิลปากร มาปนครื องบงบอกอายุสมัย ละความ
ปนมาของสถานที ทน  

๏. กรมศิลปากร สันนิษฐานวา วัดนี้ สรางข้ึน฿นสมัยอยุธยาตอนตน หรือ
อยางนอยสมัยอยุธยาตอนกลาง ดยคาดสันนิษฐานจากลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมของพระอุบสถวัดสงิหาราม ละจดีย์ทรงลังกาของวัด  

๐. พระอุบสถวัดสิงหาราม  มีชองหนาตางบบซี ลูกกรง พื อระบาย
อากาศ ละ฿หสงสวางภาย฿นอาคาร อันมีลักษณะคลายคลึงกับวหิาร
วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ ซึ งปนรูปบบของวิหารที นิยมสราง฿นสมัย
อยุธยาตอนตน 

๑. จดีย์ของวัดสิงหารามปนจดีย์ทรงลังกา เดรับอิทธิพลจากมือง
สุขทัย ฿นชวงรัชสมัยสมดใจพระบรมเตรลกนาถ ถึงรัชสมัยสมดใจ
พระจาทรงธรรม  

๒. ภาย฿นกรุจดีย์ประธานดานทิศตะวันออก มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
ขียนปนภาพพุทธสาวก ๏ รูป อยู฿นทาดินพนมมือวียนขวา
ประทักษิณ ดย฿ชทคนิคการขียนสีด่าละสีหลืองคลายคลึงกับ
จิตรกรรมฝาผนัง฿นกรุวัดราชบูรณะซึ งปนศิลปกรรมบบ฿นสมัย
อยุธยาตอนตน 



 ๏ํ 
 

 

๓. มีการปฏิสังขรณ์฿นสมัยอยุธยาตอนปลาย นื องจากพบวามีการน่าอา
ศษครื องถวยจีนมาประดับรวมกับลายปูนปันบริวณซุมประตูทาง
ดานหนาของอุบสถ ซึ งลวดลายบนครื องถวยจีนนั้น สามารถบงบอก
อายุสมัยเดวาผลิตข้ึน฿นชวงรัชกาล฿ด ละปนลักษณะงานศลิปกรรม
ที พ บ฿ น บร าณ สถ านบาง ห ง ที ปฏิสั ง ขร ณ์ ฿ นรั ช ก าลสม  ดใ จ 

พระจาอยูหัวบรมกศ พระมหากษัตริย์องค์ที  ๏๎ ของกรุงศรีอยุธยา 

 มื อบรรยายภาพรวมของวัดสิงหารามปนที รียบรอยลว มัคคุทศก์จึงน่า
นักทองที ยว เปชมจุดอื นโ อีก ๎ จุด 

 จุดบรรยำยทีไ ๎ ภำย฿นพระอุบสถ 

ภาย฿นพระอุบสถ ปนจุดวะบรรยายที อาจ฿ชวลาสั้นโ นื องจากภาย฿นบสถ์ 
อาจเมมีรมงามากนัก มัคคุทศก์ควร฿หนักทองที ยวอาศัยรมงาของผนังพระอุบสถ ฿น
การฟังการบรรยาย 

ประดในกำรบรรยำย 

ขอมูลที ควรบรรยาย฿นจุดนี ้มีดังนี้ 
ํ. อธิบายต่าหนงของสิ งตางโ ภาย฿นพระอุบสถ  ชน พระอุบสถ ซึ ง

หันหนาออกสูคลองฉะเกรนอย ซึ งปนสนทางการสัญจรที ส่าคัญของ
ผูคนสมัยอยุธยา มื อข้ึนจากทาน้่าหนาวัด กใจะพบกับพระอุบสถปน
อันดับรก ภาย฿นอุบสถ ยังปรากฏรองรอยของฐานชุกชี ส่าหรับ
ปร ะดิษฐ านพระปร ะธานของ วัดหลง หลืออยู   ดยมี  ศษซาก
พระพุทธรูปจ่านวนมาก กระจัดกระจายอยูบนฐานชุกชี 

๎. ภาย฿นอุบสถ มีรองรอยของสาทรงปดหลี ยม ตั้งรียงรับหลังคา 

๏. มัคคุทศก์ อาจชวน฿หนักทองที ยวพนมมือข้ึนสักการะ ศษซาก
พระพุทธรูปบนฐานชุกชีตามธรรมนียมของพุทธศาสนิกชน ลวพาดิน



๓๒   
 

ออกจากพระอุบสถ ทางประตูดานหลังฐานชุกชี พื อหยุดพักบรรยาย
฿นจุดตอเป 

 

ภาย฿นพระอุบสถวัดสิงหาราม 

จุดบรรยำยทีไ ๏ ขำงพระจดยี์คู ดำนหลังอุบสถ 

มื อออกมาจากพระอุบสถ มัคคุทศก์ควรหยุดพักบรรยาย ณ พืน้ที วาง ระหวาง 
จดีย์สององค์ นื องจากปนระยะที หางถวของนักทองที ยวจ่านวนประมาณ ๎๑ สามารถ
ออกมาจากบสถ์เดพอดี 

ประดในบรรยำย 

ํ. บรรยายกี ยวกับลักษณะทางสถาปัตยกรรมของจดีย์ คือ ปนจดีย์
ประธานทรงระฆังกลม ๎ องค์ ตั้งอยูบนฐานเพทีดียวกัน ฐานเพที คือ 
ฐานขนาด฿หญรองรับกลุมสิ งกอสราง ซึ งกใคือฐานที มัคคุทศก์ ละ
นักทองที ยวก่าลังยืนอยูนั นอง 



 ๏๏ 
 

 

๎. การคนพบภาพจิตรกรรมฝาผนัง฿นกรุจดีย์วัดสิงหารามชวง พธศธ
๎๑๑๑ สืบนื องมาจากกรมศิลปากร มีครงการบูรณะวัดสิงหาราม 
ท่า฿หพบภาพจิตรกรรมประดับผนังคูหาปรากฏอยูภาย฿นกรุจดีย์
ประธานดานทิศตะวันออก ฒองค์ที  ๎ ถัดจากอุบสถณ ดยลักษณะของ
กรุปนหองสี หลี ยมจัตุรัส ขนาด ํธ๑xํธ๑ มตร  บริวณผนังกรุท้ัง ๐ 
ดาน ปรากฏรองรอยของภาพจิตรกรรม จิตรกรรมภาย฿นกรุตละดาน 
ปนภาพขียนสีรูปพุทธสาวกจ่านวน ๏ รูป อยู฿นทาดินพนมมือ 
ลักษณะดินวียนขวาประทักษิณ ทคนิค฿นการขียนสีจะ฿ชสีหลือง
ปนสีพืน้ผนัง ละ฿ชสีดงตัดขอบปนครงรูปท้ังหมด ฿นสวนของสีพื้น
ของรูปนั้น มีการ฿ชสีดงปนพืน้ของจีวร ละสีด่าปนพืน้ของศยีรพระ 
อยางเรกใตาม หากปรียบทียบคติละทคนิควธิกีารสรางนั้น จะทียบ
เดกับภาพจิตรกรรม฿นสมัยอยุธยาตอนตน ที พบ฿นบริวณกรุพระ
ปรางค์วัดราชบูรณะ ขียนปนภาพพุทธประวัติ ละทศชาติชาดกนั้น 
พบวามีการ฿ชสีด่า สีดง ละสีหลืองดินปนสีหลัก฿นการขียนที 
หมือนกัน ตมีความตกตาง฿นสวนของสีตัดขอบรูป กลาวคือ 
ภาพขียนสี฿นกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะนั้นจะ฿ชสดี่าปนสีตัดขอบรูป 
สวนภาพจิตรกรรม฿นกรุจดีย์ประธานวัดสิงหารามนี้ มีการ฿ชสีดง
ปนสีตัดครง รูป ดังนั้น ภาพขียนสีภาย฿นกรุวัดจดีย์ประธานวัด
สิงหารามนี้ นาจะมีอายุอยู฿นชวงสมัยอยุธยาตอนตนทตอนกลาง ราว
ปลายพุทธศตวรรษที  ํ๕–๎๎ หรือประมาณ ๑์์ ปี 

๏. สวนพระวิหารของวัดสิงหาราม คยตั้งอยูถัดจากจดีย์ ท้ัง ๎ องค์฿น
นวดียวกัน ปัจจุบัน เมปรากฏรองรอยของวหิารลว 

๐. จากจุดนี้ มัคคุทศก์ชี้฿หนักทองที ยวชม วิหารกลบ ที ตั้งอยูทางดาน
ทิศ฿ตของวัด ซึ งปนวิหารหลังลใกโ เมมีชองหนาตาง ตมีการจาะ



๓๔   
 

ชองสงตรงผนังสกัดดานหลังพระประธาน พื อปนการควบคุมสง
สวางภาย฿นวิหาร  

มื อบรรยายครบท้ัง ๏ จุดลว มัคคุทศก์ น่านักทองที ยวข้ึนรถราง พื อดินทาง
เปชมวัดสวนหลวงคางคาวปนล่าดับตอเป 

 

พระจดีย์คู วัดสิงหาราม (ภาย฿นจดีย์ดานขวา พบภาพจติรกรรมฝาผนังณ 

 

จิตรกรรมฝาผนังภาย฿นกรุจดีย์ วัดสิงหาราม 



 ๏๑ 
 

 

หลงทองทีไยวทีไ ๐ 

วัดสวนหลวงคำงคำว 

 
 

วัดสวนหลวงคางคาว ปนวัดที มีพระอุบสถขนาด฿หญ ตทวา เมมีขอมูล
ทางประวัติศาสตร์มากนัก ดังนั้น สถานที หงนี้จงึควรวะพักบรรยายปนชวงวลาสั้นโ  

ดย สามารถท่าเด ๎ กรณี ดังนี้  
ํธน่านักทองที ยว ดินลงมาชมบริวณดยรอบ 

๎ธน่านักทองที ยวดินลงมาชมบริวณดยรอบ ละน่าข้ึนเปชมดานบนพระ
อุบสถดวย 

กรณทีีไ ํ น ำนักทองทีไยว ดินลงมำชมบริวณดยรอบ 

วัดนี้ เมมีขอมูลกี ยวกับประวัติความปนมา หรือขอมูลกี ยวกับผูสรางวัดที  
นชัด ดังนั้น จึงควรบรรยายลักษณะทางสถาปัตยกรรมของพระอุบสถ ละพระจดีย์  
ตขอมูลลักษณะนี้ ปนขอมูลชิงลึก จึงหมาะส่าหรับนักทองที ยวฉพาะดาน ชน 

ความส่าคัญ  

ความนาสน฿จ  

ปริมาณขอมูล  

การ฿ชวลา  



๓๖   
 

รื องราวของประวัติศาสตร์ละศิลปกรรมดยตรง ส่าหรับนักทองที ยวทั วเปนั้น เมควรลง
รายละอียดนื้อหามากนัก  

กรณทีีไ ๎ น ำนักทองทีไยว ขึๅนเปชมดำนบนพระอุบสถดวย 

หลังจากน่านักทองที ยว ดินลงมาชมบริวณดยรอบตางโ ภาย฿นวัดสวนหลวง
คางคาวลว มื อพิจารณาวายังมีวลาหลอืส่าหรับการทองที ยว กใอาจชวนนักทองที ยวที 
มีรางกายขใงรง ปีนข้ึนเปชมดานบนพระอุบสถ พื อส่ารวจสิ งตางโ ดานบน ละพิ ม
ประสบการณ์ ละความตื นตน฿นการที ยวชมวัดสวนหลวงคางคาว ฿หมีความนาสน฿จ
มากขึ้น  

ทวา ขอสียของการข้ึนมาชมดานบนของพระอุบสถนั้น คือมีสิ งที นาสน฿จ หรือ
สิ งที ควรบรรยายเมมากนัก อีกท้ังบริวณดานบนยังเมมีหลังคาส่าหรับหลบรอน ดังนั้น 
นักทองที ยว มักจะข้ึนมาชมเดพียงระยะวลาสั้นโ ทานั้น ตพื อปนการสรางความ
นาสน฿จ มัคคุทศก์ อาจจะชิญชวน฿หนักทองที ยว ถายรูปกับมุมมองปลก฿หม ดานบน
พระอุบสถดวย 

เมตองพยำยำมหำทำงขึๅนพระอุบสถ !! 
พระอุบสถวัดสวนหลวงคางคาวมีขนาด฿หญ ละสูงมาก ฿นคราว

บูรณะวัดสวนหลวงคางคาว กรมศิลปากร เมเดสรางทางข้ึนเปชมดานบน
ของพระอุบสถ ดังนั้น มัคคุทศก์ เมควรสียวลาปลาเปกับการดินรอบ
พระอุบสถ พื อหาทางข้ึน฿หกนักทองที ยว ซึ งนอกจากจะปลืองวลา 
ปลืองรงดินหาลว ยังท่า฿หนักทองที ยวรูวามัคคุทศก์เมมีความช่านาญ
฿นการน่าชมสถานที นีอี้กดวย  

  



 ๏๗ 
 

 

วิธีกำรขึๅนเปชมดำนบนของพระอุบสถ 

พระอุบสถของวัดหงนี้ ตั้งอยูบนฐานสูง มัคคุทศก์สามารถน่านักทองที ยวที มี
รางกายขใงรง ละตงตัวทะมัดทะมง ข้ึนเปชมพระอุบสถ จากบริวณดานทิศ
ตะวันออกของพระอุบสถ ละควรนะน่า฿หนักทองที ยวปีนข้ึนเปชมดวยความระมัดระวัง 

 

จุดบรรยายบริวณวัดสวนหลวงคางคาว 

 หลงขอมูลกำรบรรยำย 

อกสำรฉบับทีไ  ํ   บร าณ สถ านส่ า คัญภ าย฿ นม หาวิทยาลัยร าช ภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ของ ฝายประชาสัมพันธ ์มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนา 
๑์ท๒์  คนควาเดที  ศูนย์ขอมูล สถาบันอยุธยาศกึษา อกสารฉบับนี ้ปนหลงขอมูล ที มี
การรวบรวมขอมูลกี ยวกับวัดสวนหลวงคางคาว จากหลงขอมูลตางโ มารวมเวอยู฿นที 



๓๘   
 

ดียวกัน ดังนั้น ผูศึกษาคนควา สามารถ฿ชขอมูล จากอกสารฉบับนี้ปนหลงขอมูลหลัก
เด  

อกสำรฉบับทีไ ๎ อุทยานพระวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ของกรมศิลปากร  
ฒ๎๑๑ํณ หนา ํ๏ํ 

 อกสำรฉบับทีไ ๏ รายงานการบูรณะบราณสถานวัดสวนหลวงคางคาว ของ
ส่านักศิลปากรที  ๏ พระนครศรีอยุธยา อกสารฉบับนี้ มีขอมูลการคนพบบราณวัตถุที 
ส่าคัญ ศษภาชนะดินผาหลงตางโ ชิ้นสวนพระพุทธรูป ปนตน คนควาเดที ศูนย์ขอมูล
อยุธยาศกึษา 

ประดในกำรบรรยำย 

ํ. ขอมูลดานที ตั้งของวัด ดยชื อมยงกับคลองฉะเกรนอย ที เหลผานลง
มาจากวัดบรมพุทธาราม วัดสงิหาราม มาถึงวัดสวนหลวงคางคาว 

๎. มเมมีหลักฐาน กี ยวกับการสราง ละผูสราง ที ท่า฿หขอมูลการ
บรรยายวัดสวนหลวงคางคาว สวน฿หญปนการสันนิษฐาน สียปน
สวนมาก จึงมีความนาชื อถือนอย ดังนั้น มัคคุทศก์อาจพูดถึงกรณี 
จามืองกัมพูชา ที ขามาพึ งพระบรมพธิสมภาร สมดใจพระจาอยูหัว
ทายสระ ซึ งปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์฿นพระราชพงศาวดาร
ฉ บับพ ร ะร าช หัตถ  ลขา  ดยสาม าร ถ ศึก ษา เ ดจาก   หนั ง สือ
บราณสถานส่าคัญภาย฿นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ของ ฝายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
หนา ๑๏  

๏. ขอมูลกี ยวกับ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม พระอุบสถ พระจดีย์ราย 

๐. ขอมูลกี ยวกับการขุดพบ พระพุทธรูป พระพิมพ์ ละตุกตาดินผา ซึ ง
ศึกษาคนควา เดจากรายงานการบูรณะบราณสถานวัดสวนหลวง
คางคาว ของส่านักศิลปากรที  ๏ พระนครศรีอยุธยา 



 ๏๙ 
 

 

หลงทองทีไยวทีไ ๑ 

อนุสรณ์สถำนจำพระยำบวรรำชนำยก  

 

อนุสรณ์สถานจาพระยาบวรราชนายก ฒฉกอะหมัดณ ตั้งอยู฿น
พื้นที ฿จกลางของมหาวิทยาลัย สถานที หงนี้ คือ อนุสรณ์สถานของบุคคลส่าคัญ ซึ งปน
ชาวมุสลิมชื้อสายปอร์ซีย ซึ งมีบทบาททางการมือง ละการคา฿นสมัยอยุธยา นามวา  
ฉกอะหมัด ปนขุนนางกรมทาขวา ละจุฬาราชมนตรีคนรกของเทย ที มีชือ้สายวงศส์กุล
สืบมาถึงปัจจุบัน ดยบริวณที ปนอนุสรณ์สถานนั้น ชื อวาปนหลุมฝังศพของ จาพระยา
บวรราชนายก 

อนุสรณ์สถานจาพระยาบวรราชนายก ปนสัญลักษณ์ที ส่าคัญหลายประการคือ 

ประการที  ํ ปนอนุสรณ์สถานหงสัมพันธเ์มตรี ระหวางเทยทอิหราน 

ประการที  ๎ อนุสรณ์สถานหงผูน่าศาสนาอิสลาม คือ จุฬาราชมนตรีคนรก  
ที มีการสืบทอดต่าหนงนีม้าจนถึงปัจจุบัน 

ประการที  ๏ ปนอนุสรณ์สถานหงตนสกุลบุนนาค ละอีกหลายสกุล 

 

ความส่าคัญ  

ความนาสน฿จ  

ปริมาณขอมูล  

การ฿ชวลา  



๔๐   
 

ความส่าคัญของอนุสรณ์สถาน ฉกอะหมัด ดังที เดกลาวลวขางตน ท่า฿หมีผูมา
ยี ยมยือนอนุสรณ์สถานหงนี้อยูบอยครั้ง  ทวา หลงทองที ยวนี ้ เมมีจุดสน฿จ฿หชมมาก
นัก ตกลับมีนื้อหา฿นการบรรยายจ่านวนมาก มัคคุทศก์ตองลือก฿ชขอมูล฿นการ
บรรยายอยางหมาะสมกับกลุมนักทองที ยว พราะถาบรรยายขอมูลมากกินเป 
นักทองที ยวทั วโ เป อาจกิดความบื อหนายเด ตหากปนนักทองที ยว ที ปนชาวมุสลิม 
หรือปนผูสบืสกุล มัคคุทศก์อาจลงรายละอียดของสถานที นีเ้ดมากขึ้นตามสมควร 

หลงขอมูล฿นกำรบรรยำย 

อกสำรฉบับทีไ  ํ วใบเซต์สกุลบุนนาค www.bunnag.in.th ปนหลงขอมูล
ทางอินตอร์นใตที มีความนาชื อถือ นื องจาก ปนขอมูลจากการศกึษา ของนักวิชาการสาย
สกุลบุนนาค ขอดีของหลงขอมูลนี้คือ สามารถขาถึงเดงาย ละสามารถ฿ชปน
หลงขอมูลดียว฿นการบรรยายความปนมาของอนุสรณ์สถาน ฉกอะหมัด  

อกสำรฉบับทีไ ๎ ฉกอะหมัดละตนสกุลบุนนาค ของพระยากมารกุลมนตรี 
ฒชื น กมารกุล ณ นครณ ปนหนังสือที มีขอมูลละอียดกี ยวกับฉกอะหมัด สามารถ฿ชปน
หลงขอมูล฿นการบรรยายเดปนอยางดี   

อกสำรฉบับทีไ ๏ ประวัติการบูรณะสถานฝังศพ จาพระยาบวรราชนายก 
ฉกอะหมัด ของ สิริ ตั้งตรงจิตร อกสารฉบับนี้ มีขอมูลการการคนพบ ละการบูรณะ
สถานฝังศพ ละภาพถายกา อกสารฉบับนี้ ปนอกสารหายาก สามารถศึกษาคนควาเด
ที สถาบันอยุธยาศกึษา 

จุดบรรยำยทีไ ํ ลำนรมเม ดำนหนำอนุสรณ์สถำน 

มัคคุทศก์ควรบรรยายขอมูลท้ังหมดที ลานรมเมดานหนาอนุสรณ์สถาน
จาพระยาบวรราชนายก ฿นต่าหนงที สามารถมองหในอนุสรณ์สถานเดอยางดนชัด พื อ
หลบรอน นื องจาก ชานหนาหลุมฝังศพจาพระยาบวรราชนายก ปนลานหินออน  
เมมีหลังคา จึงเมหมาะส่าหรับข้ึนเปบรรยาย  



 ๐ํ 
 

 

 ประดใน฿นกำรบรรยำย 

ํ. พื้นที บริวณอนุสรณ์สถานจาพระยาบวรราชนายกหงนี้ คยปน 

กุบร์ ฒสุสานของชาวมุสลิมณ จะมีชาวมุสลิมมายี ยมหลุมศพบรรพบุรุษ
ปนประจ่าทุกปี ดยรียกกันติดปากมาตดั้งดิมวา “ทานจาประคุณ
กลางมือง”  

๎. บรรยายกี ยวกับประวัติศาสตร์ความปนมาของฉกอะหมัด  ดย฿ช
ขอมูลจาก วใบเซต์สกุลบุนนาค www.bunnag.in.th 

๏. บทบาทส่าคัญหลายประการของอนุสรณ์สถานจาพระยาบวรราช
นายก ประกอบดวย  

 การปนอนุสรณ์สถานหงสัมพันธเ์มตรี ระหวางเทยทอิหราน  
 ก า ร  ป น อ นุ ส ร ณ์ ส ถ า น  ห ง ผู น่ า ศ า ส น า อิ ส ล า ม  คื อ

จุฬาราชมนตรี ที สบืทอดมาตั้งตสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 การปนอนุสรณ์สถานหงตนสกุลบุนนาค ละอีกหลายสกุล 

จุดบรรยำยทีไ ๎ หนำหลุมฝังศพจำพระยำบวรรำชนำยก 

จุดนี้มัคคุทศก์น่านักทองที ยว ข้ึนเปชมดานหนาหลุมฝังศพจาพระยาบวรราช
นายก พื อสักการะ หรือพื อสดงความร่าลึก ดยอาจบรรยายปนขอมูลสริมลใกนอย 

ควรถอดรองทำหรือเม ? 

กรณีที ปนนักทองที ยวทั วเป มัคคุทศก์ควรนะน่า฿หนักทองที ยวถอดรองทา
กอนข้ึนบันเด พื อปนการสดงความคารพตามธรรมนียมเทย  

กรณีที ปนนักทองที ยว หรือขกของมหาวทิยาลัยที มีความส่าคัญระดับประทศ 
ชน ผูทนจากสถานอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามหงอิหราน ประจ่าประทศเทย 



๔๒   
 

มัคคุทศก์ควรพิจารณาตามความหมาะสม อาจเมตอง฿หถอดรองทา ตามบบอยาง
ธรรมนียมสากล 

สักกำระอยำงเร  ? 

ความชื อทางศาสนา ปนสิ งที มีความละอียดออนมาก ผูคนตละศาสนา หรือ
มตคน฿นศาสนาดียวกันตตางนิกาย จะมีวิธีปฏิบัติที ตกตางกันออกเป ชน 

ชำวพุทธ สามารถสักการะดวยการพนมมือเหว พื อปนการคารพตามสมควร 

มุสลิมนิกำยสุหนีไ นับถืออัลลอฮฺ พระองค์ดียว  
มุสลิมนิกำยชีอะห์ นับถืออัลลอฮฺ ละผูน่าทางจิตวิญญาณดวย 

ดังนั้น รื องการสักการะของนักทองที ยวชาวพุทธจึงเมนากังวล ตการสักการะ
ของชาวมุสลิมนั้น มัคคุทศก์ควรปลอยปนรื องของพิธกีรรมทางศาสนาของนักทองที ยว
อง ควรสงวนทาที เมตองนะน่ารื องการสักการะกนักทองที ยวชาวมุสลิมตอยาง฿ด 

 

อกอัครราชทูตสาธารณรัฐอสิลามหงอิหรานประจ าประทศเทย 

รวมพิธียีไยมหลุมฝังศพดจาพระยาบวรราชนายกป็นประจ าทุกป ี



 ๐๏ 
 

 

หลงทองทีไยวทีไ ๒ 

สะพำนทพหม ี

 
 

สะพานทพหมี มีชื อรียกอีกชื อหนึ งวา สะพานวานร ปนสะพานกอดวยอิฐ
฿ชส่าหรับสัญจรขามคลองประตูทพหมี ดยกอปนชอง฿หรือนอย฿หญ สามารถลอดผาน
เด ๏ ชอง ชองตรงกลางปนชองที มีขนาด฿หญที สุด 

 ขอมูล฿นทางประวัติศาสตร์ ของสะพานหงนี้ ปรากฏอยูเมมากนัก คือ เมมี
ขอมูลของผูสราง ละอายุสมัย ดังนั้น ขอมูลจากอกสารที มีอยู฿นปัจจุบันนี้ หลายฉบับ 
ปนขอมูลจากการสันนิษฐานที มีความนาชื อถือนอย ดังนั้น มัคคุทศก์ ควรระมัดระวัง฿น
การลือก฿ชขอมูลที เมสมหตุสมผล จากอกสารบางหลง 

  

ความส่าคัญ  

ความนาสน฿จ  

ปริมาณขอมูล  

การ฿ชวลา  



๔๔   
 

หลงขอมูลกำรบรรยำย 

หลงขอมูล฿นการบรรยายประกอบดวย 

อกสำรฉบับทีไ   ํ   บร าณ สถานส่ า คัญภ าย฿นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ของ ฝายประชาสัมพันธ ์มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนา 
ํ๎ทํ๐  อกสารฉบับนี้ มีขอมูลกลาวถึงลักษณะของสะพานทพหมี ละการระบายน้่า
ของคลองประตูทพหมี รวมถึงบรรยายชื อมยง การคมนาคมทางถนน ที ตัดผานมายัง
สะพานทพหมีดวย 

 อกสำรฉบับทีไ ๎ รายงานการด่านินงานขุดตง ละขุดคนทางบราณคดี 
บราณสถานสะพานทพหมี อกสารฉบับนี้ยังเม฿ชขอมูลที สามารถน่ามา฿ชเด฿นทันที  
ผูศึกษาตองลือก฿ช ขอมูลที นาสน฿จบางขอมูลจากอกสารฉบับนี้  พื อสามารถบรรยาย
ขอมูลชิงลึกกี ยวกับสถานที นี้เด 

 อกสำรฉบับทีไ ๏ พรรณนาภูมิสถาน พระนครศรีอยุธยา ของ ดรธวนิัย พงศศ์รี
พียร คนควาเดที  ศูนย์ขอมูล สถาบันอยุธยาศึกษา ลมนี้  ปนอกสารชั้นตนทาง
ประวัติศาสตร์ ที พรรณนาถึงสนทางถนนละคลองภาย฿นพระนครกรุงศรีอยุธยา    
หมาะส่าหรับผูมีพื้นฐานดานการศึกษาประวัติศาสตร์ ที ตองมีการตีความอกสารอยาง
ระมัดระวัง 

อกสำรฉบับทีไ ๐ อธิบายผนที  พระนครศรีอยุธยา กับค่าวินิจฉัยของพระยา
บราณราชธานินทร์ ละภูมิสถานกรุงศรีอยุธยา หนา ํํํ ปนอกสารชั้นตน ที บรรยาย
ภูมิสถาน฿นยานปาตอง ยานปาดินสอ ยานบานห  ซึ งปนยานตลาดที ตั้งอยู฿นพื้นที 
มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 อกสำรฉบับทีไ ๑ ผนที กรุงศรีอยุธยา ฉบับพระยาบราณราชธานินทร์ 
คนควาเดที  ศูนย์ขอมูล สถาบันอยุธยาศึกษา ผนที ฉบับนี้ปนการส่ารวจบราณสถาน 
ถนน ละคูคลองบราณ ที ปรากฏรองรอยอยู฿นสมัยรัชกาลที  ๑ จึงสามารถน่ามา฿ช
คนควา รื องราวกี ยวกับภูมิสถาน ยานตางโ ฿นกาะมืองพระนครศรีอยุธยา เดปน  

อยางดี 



 ๐๑ 
 

 

 ประดใน฿นกำรบรรยำย 

มื อขอมูลที สามารถน่ามาบรรยายรื องราวของสะพานทพหมี ยังมีเมมากนัก 
มัคคุทศก์ควร฿ชขอมูลจากประดในอื นโ พื อลารื องราวกี ยวกับสะพานทพหมีเด ดัง
ประดใน฿นการบรรยายนี้ 

ํ. บรรยายทิศทาง ละสถานที ตัง้ของสะพานทพหมี  
 ตั้งอยูบนถนนหลวงส่าคัญ ที มุงมาจากดานตะวันตกสุด 

เปยังตะวันออกสุดของพระนคร ละปนถนนสายดียวกับ
ถนนที ผานขามคลองบานดินสอหนาวัดบรมพุทธาราม ผาน
ขางวัดสงิหาราม ผานอนุสรณ์สถานจาพระยาบวรราชนายก 
ผานมาถึงสะพานทพหมี ละมุงตอเปทางดานทิศตะวันออก 
ผานรือนรับรองราชทูตฝรั งศส สะพานประตูจีน เปจรด
ก่าพงนครดานมน้่าปาสัก 

  คลองประตูทพหมี ระบายน้่าลงมาจากบึงพระราม กอนที 
จะลี้ยวลาะลงสูประตูน้่า ที ชื อประตูทพหมี มีปากคลองอยู
ที มน้่าจาพระยา ดานทิศ฿ตของพระนคร 

๎. ลารื องลักษณะตางโ ของสะพาน฿นอยุธยา ปนการปูพื้นฐานความรู 
พื อบรรยาย฿หนักทองที ยวหในวา อยุธยา มีอกลักษณ์ดดดน ปน
มืองหงสายน้่าอยางเรบาง ดยสรุป฿นตอนทายของประดในนี้วา 
สะพานประตูทพหมี ปนสะพานอิฐ ลวจากนั้น คอยบรรยายลักษณะ
สถาปัตยกรรมของสะพานทพหมี ปนประดในตอเป   

๏. สะพานทพหม ีปนสถานกอดวยอิฐ มีชองคง฿หรือสามารถลอดผาน
เด ๏ ชอง ดยชองตรงกลางมีขนาดกวางกวาอีก ๎ ชอง ละที บริวณ
ตอหมอสะพานกออิฐปนสันคงออกมา พื อลดรงปะทะของรือ 

๐. ขอมูลการสันนิษฐานที วา สะพานหงนี้ เดชื อมาจากหลวงทพอรชุน 
ซึ งมีนามวา “หมี” ที ปลูกรือนอาศัยอยู฿นยานนี ้ 



๔๖   
 

๑. ลารื อง รือนรับรองทูตฝรั งศส ที ตั้งอยูทางดานตะวันออกของ
สะพาน ละบานพักของจาพระยาวชิายนทร์ 

๒. ลาขอมูลกี ยวกับศษภาชนะดินผาที พบ฿นบริวณสะพานทพหมี  
 

 

สะพานทพหมี หรือ สะพานวานร 

  



 ๐๗ 
 

 

บันทึก 
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