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คูไมือนำชมสๅนทางสังคมพหุวัฒนธรรม 

฿นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ิฉบับมัคคุทศก์ี 

ฝ ิ  

ดรธจงกล ฮงสุวรรณ 

อาจารย่กันยารัตน่ คงพร 

อาจารย่สุภารัตน่  ชัยกติตภิรณ่ 

ผศธชนกิานต่  ผลจริญ 

ดรธกษรา ศรีวิชยีร 

ง ิ ง ไ  : 
ธัญวลัย  กๅวหวน 

สายรุๅง  กลไำพชร 

ประภาพร  ตงพันธ่ 

ศรีสุวรรณ  ชไวยสภา 

ง อ ุ กึ  

พัฑร่ ตงพันธ่ 

สาธิยา รืไนชล 

ง ลิ ฒ แล งิแ ดลอ  

ปัทพงษ่ ชืไนบุญ 

อายุวัฒน่ คๅาผล 

อรอุมา พธ่ิจิ็ว 

จัดพิมพ์ดย  สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

๙๒ ถนนปรีด ีพนมยงค่ อธพระนครศรีอยุธยา จธพระนครศรีอยุธยา 

ทรศัพท่ น ทรสาร ์-๏๑๎๐-ํ๐์๓  
พฤษภาคม พธศธ ๎๑๒๏ 

อกสารฉบับนๅีผลติขๅึนพืไอการผยพรไ฿หๅความรูๅกไนกัศกึษาละบุคคลทัไวเป 
เมไอนุญาต฿หๅทำสำนาขๅอมูลพืไอการพาณิชย่ 
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สารบัญ 

ปງอมพชร ๔ 

อนุสรณຏสถานจຌาพระยาบวรราชนายก ํ๎ 

วัดนักบุญยอซฟ ํ๒ 

วัดพุทเธศวรรยຏ ๎์ 

หมูบຌานปรตุกส ๎๒ 

หมูบຌานญีไปุຆน ๏์ 

หมูบຌานฮอลันดา ๏๒ 

วัดพนัญชิง ๐์ 

หลงขຌอมูลการบรรยาย ๐๓ 
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คำนำ 
สถาบ ันอย ุธยาศ ึกษา ป ຓนหน วยงานด ຌานว ัฒนธรรมของมหาว ิทยาล ั ยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ที ไดำนินงานดຌานการศึกษา คຌนควຌา วิจัย ละผยพรขຌอมูล กี ไยวกับ
ประว ัต ิศาสตร ຏ  ศ ิลปว ัฒนธรรม ละภ ูม ิป ญญาท ຌองถ ิ ไน รวมท ั ๅ ง ป ຓนหล ง ร ียนรูຌ   
ละ฿หຌบริการขຌอมูลดຌานวัฒนธรรมอยุธยา  

คูมือนำชมสຌนทางสังคมพหุวัฒนธรรม฿นนครประวัติศาสตรຏพระนครศรีอยุธยาลมนีๅ กิดขึๅน
จากประสบการณຏการทำงานดຌานการนำชมบราณสถานภาย฿นมหาวิทยาลัยของบุคลากร 

฿นสถาบันอยุธยาศึกษาตลอดระยะวลาทีไผานมา ทำ฿หຌกิดองคຏความรูຌ ละประสบการณຏ 
฿นดຌานตางโ ชน ดຌานการศึกษาขຌอมูล฿นการนำชมบราณสถาน ลำดับสຌนทางทองที ไยว 

ทีไหมาะสม การ฿ชຌระยะวลา฿นการนำที ไยวตละหง การลือกสรรนืๅอหา฿นการบรรยาย  

ละการพาชมจุดสำคัญตางโ ฿นบราณสถานตละหง ปຓนตຌน ความรูຌทีไอยู฿นบุคลากรของ
สถาบันฯ หลานีๅ เดຌนำมาสูกระบวนการจัดการความรูຌ ละถายทอดออกมาปຓนคูมือการนำทีไยว
ฉบับนีๅ 

ผูຌ฿ชຌงานคูมือนำทีไยวฉบับนีๅ สามารถศึกษา ละปฏิบัติตามความนะนำตางโ ดยสามารถ
ปรับประยุกตຏ ฿หຌขຌากับบริบท ละขຌอจำกัดตางโ ฿นการนำทีไยวของผูຌ฿ชຌงานอง สถาบันอยุธยา
ศึกษามุงหวังวา คูมือฉบับนี ๅจะชวย฿หຌผู ຌ฿ชຌงาน ขຌา฿จกลวิธีตางโ ฿นการนำชม ทีไจะชวยพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการนำที ไยวหลงบราณสถานตางโ ตามสຌนทางสังคมพหุวัฒนธรรม  
฿นนครประวัติศาสตรຏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

คณะกรรมการจัดการความรูຌ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

  



 
๕ 

สังคมพหุวัฒนธรรมอยธุยา 
มื ไอกร ุงศร ีอยุธยาตຌองผชิญกับภาวะสงครามหลายครั ๅง ดยฉพาะหตุการณຏ สีย 

กรุงศรีอยุธยาครัๅงทีไ ํ ฿นป พ.ศ.๎ํํ๎ พลมืองทีไอาศัยอยู฿นพระนครศรีอยุธยาถูกกวาดตຌอน
ออกเปจากพระราชอาณาจักร฿นฐานะผูຌตกปຓนมืองขึๅนทางสงคราม ตอมามืไอกรุงศรีอยุธยา
สามารถกอบกูຌความปຓนอกราชกลับคืนมาเดຌลຌว  สิไงทีไกรุงศรีอยุธยาตຌองรงกระทำดยรงดวน
คือการพิไมจำนวนของประชากรพืไอฟຕนฟูบຌานมือง  คำกลาวทีไวา กใบขຌา฿สมือง จึงปຓนสิไงทีไ
ขานรับตอนยบายปกครองของรัฐกรุงศรีอยุธยา นอกจากนีๅ การขຌามาของชาวตางชาติทัๅงจาก 

ซ ีกลกตะวันออกละซ ีกลกตะว ันตก เด ຌนำมาซ ึ ไงส ินค ຌาละวิทยาการปลก฿หม  ทีไ  
จะสรຌางคุณประยชนຏตอการจริญติบตของกรุงศรีอยุธยา ชาวตางชาติหลานีๅเดຌตຌอนรับอยางดี
จากราชสำนัก ฿นขณะดียวกันชาวกรุงศรีอยุธยากใรับรูຌเดຌถึงการขຌามาของพลมืองตางดินดนนีๅ
฿นนาม ชาวสิบสองภาษา  

สังคมพหุวัฒนธรรมอยุธยา จึงปຓนระบบสังคมทีไมีความซับซຌอนหลากหลาย พราะกลุมชาติ
พันธุຏทีไอยูรวมกันอาทิ จีน จาม ขก มอญ ลาว ขมร ญีไปุຆน ชาวตะวันตก มลายู มีความตกตาง
ทัๅงรืไองความคิด การดำรงอยู ละวิถีทางวัฒนธรรม พลมืองชาวกรุงศรีอยุธยาตดิมจึงตຌอง
ปรับตัวละวิถีวัฒนธรรมบางอยาง฿หຌสอดคลຌองกับความปลีไยนปลงทีไขຌามา ฿นขณะดียวกัน
ชาวตางชาติทีไดินทางขຌามา เมวาจะดຌวยวัตถุประสงคຏ฿ดกใตาม กใตຌองพยายามปรับวิถีวัฒนธรรม
ดัๅงดิมของตนอง฿หຌมีการดำนินชีวิตคูขนานเปกับพลมืองชาวกรุงศรีอยุธยา 

อยางเรกใตาม สังคมพหุวัฒนธรรมอยุธยา กใปຓนสังคมทีไกิดขึๅนจากการวางครงสรຌางอยาง
ปຓนระบบจากราชสำนัก ซึไงปຓนผูຌกำหนดการตัๅงถิไนฐานของชุมชนตาง โ รวมเปถึงการควบคุม
ความคลืไอนเหวทางการมืองของชาวตางชาติ พราะมຌกรุงศรีออยุธยาจะอนุญาต฿หຌชุมชน
ตางชาติปกครองตนอง ตตຌองอย ู  ฿นขอบขตกฎหมายที ไตราดยพระราชอำนาจหง 
องคຏพระมหากษัตริยຏ ทຌายทีไสุดลຌวมຌความลมสลายของกรุงศรีอยุธยาจะกิดขึๅน฿นป พ.ศ.๎๏ํ์ 
ตความปຓนสังคมพหุวัฒนธรรมทีไมีมาตดิม กใยังคงทิๅงรองรอยเวຌอยางมากมาย ทัๅงประจักษຏ
พยาน฿นฐานะหลงรียนรูຌทางประวัติศาสตรຏ ละวัฒนธรรมทีไทรกซึมอยู฿นวิถีชีวิตของคนเทย
มาจนทุกวันนีๅ 
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ปๅอมพชร 
นอกจากปຓนจุดยุทธศาสตรปງองกันขຌาศ ึกดຌานทิศ฿ตຌของ 
พระนครลຌว ยังปຓนขตการคຌาที ไสำคัญของกรุงศรีอยุธยา 
มีตลาดบก ตลาดนๅำ ทาร ือ อู  ร ือทะล ละคลังส ินคຌา
นานาชาติ 

จุดบรรยายทีไ ํ ลไาประวัติความปในมา 
Tip: จุดบรรยายนีๅ ปຓนลานลง มองหในปງอมพชร ละ 

วัดพนัญชิงทีไอยูฝດงตรงขຌาม นอกจากนีๅ ยังมองหในจุดบรรจบ
ของมนๅำ ๎ สาย ละทิวทัศนสองฝ ດงลำนๅำ ซึ ไงปຓนชุมชน
การค ຌานานาชาต ิ ฿นอด ีต ม ีร มเม ຌละศาลาหมาะก 
การบงกลุ มยอย พื ไอบรรยายตำหนงที ไตั ๅงของปງอมพชร 
ทิศทางของลำนๅำตละสาย สถานทีไสำคัญดยรอบ ลักษณะ
ของปງอม ละชุมชนนานาชาติบริวณปງอมพชร ตามลำดับ 

ทีไตัๅงของปๅอมพชร ละบริวณดยรอบ 

ปງอมพชร ปຓนปງอมปราการขนาด฿หญ ตัๅงอยูบริวณ
ทางทิศตะวันออกฉียง฿ตຌของพระนคร กรุงศรีอยุธยา 
ซึ ไงปຓนจุดที ไมนๅำปຆาส ัก ละมนๅำจຌาพระยาเหลมา
บรรจบกัน  

คนอยุธยาร ุ นกาล ากันวา กระสนๅำจากมนๅำ 
ทัๅงสองสาย฿นชวงหนຌานๅำนัๅนเหลชีไยวมาก ทำ฿หຌมืไอลำนๅำ
ทั ๅงสองสายมาบรรจบกันบริวณนีๅ จึงกิดปຓนวังนๅำวน
ขนาด฿หญ ละมีพลังรุนรง สามารถดูดรือนຌอย฿หญ 
฿หຌจมลงเป฿ตຌมนๅำเดຌ รียกขานกันวา นๅำวนบางกะจะ  
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Tip: มืไอหันหนຌาสูมนๅำ ลำนๅำปຆาสัก จะเหลมาจาก
ทางดຌานซຌาย ละลำนๅำจຌาพระยาจะเหลมาจากทาง
ดຌานขวา มาบรรจบกันทีไหนຌาปງอมพชร ปจจุบันยัง
มองหในปຓนคลื ไนนๅำวนลใกนຌอย ละจะยิ ไงรง 
มากขึๅน฿นชวงฤดูนๅำหลาก ประมาณดือนสิงหาคม-

ตุลาคม 

จากจุดนีๅสามารถมองหในวัดพนัญชิงวรวิหาร 
ตัๅงอยูนอกมืองทางฝດงตรงขຌามมนๅำปຆาสักเดຌ วัดหง
นี ๅปຓนสถานทีไประดิษฐานพระพุทธเตรรัตนนายก 
หร ือท ี ไชาวบ ຌานร ียกว า หลวงพอต ชาวจีน 
รียกวา ซำปอกง ปຓนพระพุทธรูปองคຏ฿หญ ทีไมี
อายุก ากก อนการสถาปนากรุงศร ีอย ุธยาปຓน 

ราชธานี ถึง ๎๒ ป ละยังปຓนยานชุมชนชาวจีนนอก
พระนคร ทีไมีบทบาท฿นดຌานการคຌาทางทะล 

ชุมชนนานาชาติสองฝัไงลำนๅำ ิพอสังขปี 
มนๅำจຌาพระยา จากหนຌาปງอมพชรลงเปทางทิศ฿ตຌ มีชุมชนชาวตางชาติ หลากหลาย 

ชืๅอชาติ ตัๅงบຌานรือน สถานีการคຌา ละศาสนสถานอยูปຓนกลุมโ   
ทางดຌานฟากตะวันตกของมนๅำ ิฝດงขวามือ จากมุมมองหนຌาปງอมพชรี ปຓนชุมชนชาว

ปรตุกส ซึไงปຓนฝรัไงตะวันตกกลุมรก ทีไขຌามาจริญสัมพันธเมตรีทางการทูตกับกรุงศรีอยุธยา  



๑๐ 

ทางดຌานฟากตะวันออกของมนๅำ ถัดจาก
วัดพนัญช ิงลงเปทางดຌานท ิศ฿ต ຌ ม ีช ุมชน
ชาวตางชาติหลายชุมชน ประกอบดຌวย ชุมชน
ฮอล ันดา ช ุมชนอ ังกฤษ ละช ุมชนญี ไปุຆน 
ต ั ๅ งบ ຌ านร ือนละสถาน ีการค ຌา  ร ียงราย 

เปตามลำดับ 

ชุมชนนานาชาติบริวณปๅอมพชร 

บริวณนๅำวนบางกะจะ
ป ຓนจ ุดศ ูนย ຏรวมรือส ินคຌา
นานาชาติ ที ไขຌามาทียบทา 
พืไอขนถายสินคຌา ละมีตลาด
น ๅ ำ ข น า ด ฿ ห ญ   ส ำ ห รั บ
ลกปล ี ไยนส ินค ຌาของขาว
มือง รียกวา ตลาดนๅำวน
บางกะจะ ปຓนตลาดนๅำ฿หญ 
ํ ฿น ๐ ของกรุงศรีอยุธยา 

ยานนีๅจึงมีชุมชนชาวจีนขนาด฿หญ ตัๅงอยูทางดຌานหลังปງอมพชร รียกวา ยาน฿นเก ละยาน
ประตูจีน มีรຌานคຌาตัๅงรียงรายอยู สองฟากถนน ขายวัสดุอุปกรณຏกี ไยวกับสำภา ครื ไองทอง 
ถຌวยชาม ผຌาพร ชา ละขຌาวของทีไมาจากมืองจีน 

จุดบรรยายทีไ ๎ นำดินชมบริวณปๅอมพชร 
หลังจากบรรยายขຌอมูลตางโ ฿นจุดบรรยายทีไ ํ ลຌว กใเดຌวลาสมควรทีไจะดินนำชม บริวณตางโ 
ของปງอมพชรบຌาง ดยพานักทองทีไยว ดินลงบันเด มาทีไทางดินลียบมนๅำ ผานดຌานหนຌาปງอม 
มาบรรยายขຌอมูลกีไยวกับลักษณะตางโ ของปງอม 



 
๑๑ 

ลักษณะของปๅอมพชร 

ปງอมพชร ปຓนหนึไง฿นปງอมปราการปງองกันขຌาศึก ของกรุงศรีอยุธยา จากจำนวนทัๅงสิๅน  
ํ๒ ปງอม ทีไตัๅงอยูตามจุดยุทธศาสตรຏตาง โ บนนวกำพงมือง ปຓนปງอมปนทีไ฿หญ ละสำคัญ
มากทีไสุดหงหนึ ไง พราะปຓนบริวณทีไมนๅำจຌาพระยา ละมนๅำปຆาสักเหลมาบรรจบกัน  
กอนออกสูอาวเทย ซึไงปຓนสຌนทางทีไรือสำภาจากนานาชาติ สามารถลนทวนกระสนๅำขึๅน
มาถึงหนຌาปງอมพชรเดຌ จึงตຌองปຓนมีปราการปງองกันการรุกรานของชนตางชาติทีไมีความขใงรง
อยางปງอมพชร คอยรักษาความปลอดภัยของพระนครทางดຌานนีๅ 

ปງอมพชร ปຓนปງอมปราการขนาด฿หญ รูปทรง ๔ หลีไยม สรຌางบบตะวันตก กอดຌวยอิฐละ
ศิลาลงซຌอนกัน ๎ ชั ๅน สันนิษฐานวาสรຌางขึ ๅน฿นสมัยสมดใจพระมหาจักรพรรดิ ดยวิศวกร
ชาวตะวันตก 

ดຌานบนปງอมกออิฐขึๅนมาปຓนทีไกัมบังกทหารทีไรักษาการณຏอยูดຌานบนของปງอม ดຌานลางมี
ชองปน฿หญรูปคຌง ทีไหันกระบอกปนออกเปรอบดຌานของตัวปງอม 

ปງอมพชร฿นปจจุบัน หลงหลือรองรอยอยูดนชัดพียงค ํ ฿น ๏ สวน คือตัวปງอมดຌานทิศ
ตะวันตก ละอีกสวนหนึไงทางดຌานตะวันออกทานัๅน นืไองจากปງอมดຌานทิศ฿ตຌทัๅงถบ ละทิศ
ตะวันออกสวนหนึไง ถูกนๅำกัดซาะ จนทลายลงเปสู฿ตຌลำนๅำ ตกรมศิลปากรเดຌมีการกออิฐปຓน
นวสมมุติเวຌทีไพืๅน พืไอสดง฿หຌหในนวทีไคยปຓนรากฐานของปງอมมากอน  

 

Tip: หลังจากบรรยายจุดนีๅสรใจลຌว ถຌายังมีวลาหลือ ควรนะนำ฿หຌนักทองทีไยวดินชมละ
ถายภาพตามอัธยาศัย ละนัดหมายวลาขึๅนรถ฿หຌชัดจน 

นะนำ฿หๅอไาน 

 อยุธยา มืองประวัติศาสตรຏ มรดกลก 

 คูมือชมศิลปะละสถาปตยกรรมเทยพระนครศรีอยุธยา 
 นำทีไยวอยุธยา 

 

 



๑๒ 

อนุสรณ์สถานจๅาพระยาบวรราชนายก 

จຌาพระยาบวรราชนายก ิฉกอะหมัด) ปຓนชาวมุสลิม
ชืๅอสายปอรซีย ซึไงมีบทบาททางการมือง ละการคຌา
฿นสมัยอยุธยา สถานทีไหงนี ๅมีนื ๅอหา฿นการบรรยาย
คอนขຌางมาก สวน฿หญนຌนเป฿นทางชีวประวัติของ
ฉกอะหมัด ละบทบาทความสำคัญ฿นฐานะขุนนาง
กรมทาขวาละจุฬาราชมนตรี  

มัคคุทศกตຌองลือก฿ชຌขຌอมูล฿นการบรรยาย
อยางหมาะสมกับกลุมนักทองทีไยว พราะถຌา
บรรยายขຌอมูลมากกินเป นักทองทีไยวทัไว โ 
เป อาจกิดความบื ไอหนายเดຌ ตหากปຓน
นักทองทีไยว ทีไปຓนชาวมุสลิม หรือปຓนผูຌสืบ
สกุล มัคคุทศกอาจลงรายละอียดของสถาน
ทีไนีๅเดຌมากขึๅนตามสมควร 

จุดบรรยายทีไ ํ 
ลานรไมเมๅ ดๅานขๅางอนุสรณ์สถาน 

มัคคุทศกควรบรรยายขຌอมูลทั ๅงหมดที ไลานรมเมຌ
ดຌานขຌางอนุสรณสถานฯ ฿นตำหนงทีไสามารถมองหใน
สถานทีไเดຌอยางดนชัด นืไองจากลานดຌานหนຌาอนุสรณ
สถานฯ ปຓนพืๅนทีไลงกลางจຌง จึงเมมีรมงาสำหรับ
หลบรຌอน  



 
๑๓ 

ทีไตัๅง ละภูมิสถานดยรอบ 

อนุสรณຏสถานจ ຌาพระยาบวรราชนายก 
ตั ๅงอยู ฿นขตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร- 

ศรีอยุธยา ทางดຌานทิศ฿ตຌของกาะมือง ทีไมีพืๅนทีไ
ติดตอกับชุมชนชาวจีนทางดຌานทิศตะวันออก  
นักประวัติศาสตรຏสันนิษฐานวาสถานทีไหงนีๅ  
คยปຓนบຌานละ กุบรຏ หรือสุสานของชาว
มุสลิม ที ไฝ งศพของจຌาพระยาบวรราชนายก  

ซึไงปຓนขุนนางกรมทาขวา ละจุฬาราชมนตรี 
หรือผูຌนำชาวมุสลิมคนรกของประทศเทย 

ประวัติจๅาพระยาบวรราชนายก 

 จ ຌ า พ ร ะ ย า บ ว ร ร า ช น า ย ก  ห รื อ  
ฉกอะหมัด ด ิมป ຓนพอค ຌาชาวม ืองกุม  
จากปอรຏซีย ิอิหรานี เดຌขຌามาคຌาขาย฿น
กรุงศรีอยุธยา ฿นปลายผนดินสมดใจพระ

นรศวรมหาราช ละเดຌตั ๅงบຌานร ือน อยู  ณ ตำบล 

ทากายี ทำการคຌาขายครืไองหอม พรพรรณ ละนำ
สินคຌาเทยบรรทุกสำภาเปคຌาขายยังตางดนจนมีฐานะ
มัไงคัไง  

ม ื ไ อราชสำน ัก฿นผ นด ินพระจ ຌาทรงธรรม  

หในความสามารถทางดຌานการคຌาทางทะล จึงเดຌ฿หຌ
ฉกอะหมัดขຌามาชวยราชการผนดิน ปรับปรุงราชการ

กรมทา ดยฉพาะงานดຌานการคຌาขายกับพวกพอคຌานานาประทศ ทำ฿หຌกิจการการคຌาระหวาง
ประทศของกรุงศรีอยุธยาจริญกຌาวหนຌาปຓนอันมาก 

พระจຌาทรงธรรม จึงทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ ตัๅง฿หຌปຓน “พระยาฉกอะหมดั รัตนราช
ศรษฐี” จຌากรมทาขวาละจุฬาราชมนตรี นับปຓนจุฬาราชมนตรีคนรกของชาวมุสลิม฿น



๑๔ 

ประทศเทย เดຌรับพระราชทานทีไดิน฿หຌตัๅงบຌานรือนอยูทีไตำบลทຌายคู ซึไงตอมาทานฉกอะหมัดเดຌ
สรຌางศาสนสถาน รียกวา กุฏีจຌาซใน หรือ กุฏทีอง ละยังจัดทีไดินสวนหนึไงปຓนสุสาน 

ตอมากิดหตุการณຏพอคຌาชาวญีไปุຆนกอการจลาจล ยกพวกขຌาจมตีพระนคร มีผนการจะ
จับกุมสมดใจพระจຌาทรงธรรม ซึ ไงประทับอยู  ณ พระทีไนั ไงจอมทอง วัดพระศรีสรรพชญຏ 
฿นพระราชวังหลวง 

ออกญามหาอำมาตยຏ ซึไงปຓนชืๅอพระวงศຏ฿นผนดินกอน เดຌรวมกับพระยาฉกอะหมัดฯ 
กณฑຏเพรพล ทัๅง เทย จีน ละขก ขຌาปราบจลาจลเดຌสำรใจทันทวงที พวกญีไปุຆนทีไหลือหลบหนี
ออกนอกพระนครเป 

ภายหลังสถานการณຏสงบลง พระจຌาทรงธรรม จึงทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ ลื ไอนยศ 

พระยา ิออกญาี ฉกอะหมัดฯ ขึๅนปຓน จຌาพระยาฉกอะหมัดรัตนาธิบดี ทีไสมุหนายกอัครมหา
สนาบดีฝຆายหนือ ศักดินาหมืไนเร ละ฿หຌลืไอนออกญามหาอำมาตยຏขึๅนปຓนจຌาพระยากลาหมสุ
ริยวงศຏ ทีไสมุหพระกลาหม อัครมหาสนาบดีฝຆาย฿ตຌ 

จຌาพระยาฉกอะหมัดรัตนาธิบดี รับราชการสืบมาอีกสองรัชกาลจนกระทัไงจຌาพระยา
กลาหมส ุร ิยวงศ ຏ ซ ึ ไ งเด ຌ ปຓนอ ัครมหาสนาบดีร วมก ันมาตผ นด ินพระจຌาทรงธรรม 
เดຌปราบดาภิษกขึๅนปຓนพระจຌาอยูหัวปราสาททอง ิพ.ศ. ๎ํ๓๏ี จึงนับเดຌวาทานฉกอะหมัดเดຌ
พำนัก฿นผนดินสยามยาวนานถึงหกผนดิน 

จຌาพระยาฉกอะหมัดรัตนาธิบดีดำรงตำหนงสมุหนายกจนอายุเดຌ ๔๓ ป พระจຌาปราสาท
ทองทรงพระราชดำริหในวาทานชราภาพลงมากลຌว จึงปรด กลຌาฯ ฿หຌพຌนตำหนงสมุหนายก 
ละลืไอนขึๅนปຓนจຌาพระยาบวรราชนายก จางวางกรมมหาดเทย อันปຓนตำหนงทีไปรึกษาการ
ปกครองผนดิน ละ฿นปถัดมา จຌาพระยาบวรราชนายก ิฉกอะหมัดี ถึงอสัญกรรม฿นปถัดเป 
พ.ศ. ๎ํ๓๐ ิจ.ศ. ๕๕๏ี อายุเดຌ ๔๔ ป  



 
๑๕ 

สายสกุลจๅาพระยาบวรราชนายก 

จຌาพระยาบวรราชนายก ิฉกอะหมัดี ปຓนตຌนตระกูลขุนนางเทยทีไกากสืบนืไองมาถึง 
สมัยกรุงรัตนกสินทรຏหลายสกุล ดยมีบุตรหลานเดຌยกสายออกปຓนตระกูล฿หญโ ทัๅงทีไนับถือ
ศาสนาพุทธละศาสนาอิสลามมากมายหลายตระกูล เดຌก บุนนาค บุรานนทຏ จาติกรัตนຏ ศุภมิตร 
ศรีพใญ วสุธาร วิชยาภัย บุนนาค ภาณุวงศຏ อหะหมัดจุฬา อากาหยีไ จุฬารัตน ชวงรัศมี ชิตานุวัตร 
สุวกูล ปຓนตຌน 

จุดบรรยายทีไ ๎ หนๅาอนุสรณ์สถานจๅาพระยาบวรราชนายก 

จุดนี ๅมัคคุทศกนำนักทองที ไยว ขึ ๅนเปชมดຌานหนຌาอนุสรณสถานจຌาพระยาบวรราชนายก  

พืไอสักการะ หรือพืไอสดงความรำลึก ดยอาจบรรยายปຓนขຌอมูลสริมลใกนຌอย ชน บทบาท
สำคัญของอนุสรณสถาน 

บทบาทสำคัญของอนุสรณ์สถานจๅาพระยาบวรราชนายก  

อนุสรณຏสถานจຌาพระยาบวรราชนายก ปຓนสัญลักษณຏทีไสำคัญหลายประการคือ 

ประการทีไ ํ ปຓนอนุสรณຏสถานหงสัมพันธຏเมตรี ระหวางเทย-อิหราน 

ประการทีไ ๎ อนุสรณຏสถานหงผูຌนำศาสนาอิสลาม คือ จุฬาราชมนตรีคนรก ทีไมีการสืบ
ทอดตำหนงนีๅมาจนถึงปจจุบัน 

ประการทีไ ๏ ปຓนอนุสรณຏสถานหงตຌนสกุลบุนนาค ละอีกหลายสกุล 

ประการทีไ ๐ ปຓนหลุมศพบรรพบุรุษชาวมุสลิม฿นอยุธยา  ฿นปจจุบันทีไมีชาวมุสลิมมายีไยมหลุม
ศพบรรพบุรุษปຓนประจำทุกป ดยรียกกันติดปากมาตดัๅงดิมวา ทานจຌาประคุณกลางมือง  

นะนำ฿หๅอไาน 

 วใบเซทຏสกุลบุนนาค .bunnag.in.th  

 ฉกอะหมัดละตຌนสกุลบุนนาค 

 ประวัติการบูรณะสถานฝงศพจຌาพระยาบวรราชนายก ฉกอะหมัด  
 อกสารประกอบการสวนา ๐์์ ป จຌาพระยาบวรราชนายก  

  



๑๖ 

วัดนักบุญยอซฟ 

พื ๅนที ไต ั ๅงของบสถวัดนักบุญยอซฟ฿น
ปจจุบัน ตัๅงทับซຌอนอยูบนพืๅนทีไของชุมชน
ชาวฝรัไงศส฿นอดีต ซึไงปຓนชาวตางชาติอีก
กล ุ  มหน ึ ไ ง ท ี ไ ม ี บทบาทสำค ัญย ิ ไ ง ต อ
ประว ัต ิศาสตร  ฿นช วงกร ุ งศร ีอย ุธยา 

ตอนปลาย 

จุดบรรยายทีไ ํ 
ลานหนๅาบสถ์วัดนักบุญยอซฟ 

Tip ํ. จุดบรรยายนีๅ หลังจากทีไรถจอดลຌว ทางขຌา
จะอยูฝດงทีไหันหนຌาออกมนๅำจຌาพระยา หากดดเม
รຌอน฿หຌมัคคุทศกยืนหันหลัง฿หຌกับประตูทางขຌา
บสถ ดย฿หຌนักทองทีไยวผูຌฟงบรรยายหันหนຌาขຌา
ต ัวบสถ หร ืออาจหารมงาด ຌานขຌางของบสถ 
สามารถบงกลุมยอยพืไอบรรยายดย฿ชຌครืไองขยายสียงเดຌ 

๎. ควรมีการประสานงานลวงหนຌากับทางวัดนักบุญยอซฟพืไอ
ขออนุญาตขຌายีไยมชม รวมทัๅงตรวจสอบวนั วลา พืไอเม฿หຌเป
รบกวนหากมีการประกอบพิธีศาสนกิจของคริสตศาสนิกชน 

๏. หากมีการบรรยายภาย฿นบสถ ควรนะนำ฿หຌนักทองทีไยว
นัไงฟงการบรรยายอยางสำรวมระวัง  

๐. ทางวัดมีผนพับสรุปประวัติความปຓนมาของวัดนักบุญ 

ยอซฟคอนขຌางดี หากมีวลาพอมัคคุทศกอาจนำมา฿ชຌปຓน
ครืไองมือ฿นการบรรยายเดຌ 

 บสถวัดนักบุญยอซฟ 

 ภาย฿นบสถวัดนักบุญยอซฟ 

 บานกระจกสีภาย฿นบสถ



 
๑๗ 

ทีไตัๅงของวัดนักบุญยอซฟ ิพอสังขปี 
บริวณทีไตัๅงของวัดนักบุญยอซฟ฿นอดีต ปຓนสวน หนึไง

ของชุมชนชาวฝรัไงศสทีไดินทางขຌามาพำนักพืไอทำการคຌาขาย
ละผยพรศาสนา฿นสมัยกรุงศรีอยุธยา ตัๅงอยูทิศ฿ตຌฝດงตรง
ขຌามกาะมือง บริวณฝດงขวาของปากคลองตะคียน ซึไง฿นอดีต
มีชืไอรียกอีกชืไอวา คลองขุนละคอนเชย บริวณปากคลอง
ตะคียนนีๅกลาววา ปຓนที ไตั ๅงของตลาดบຌานจีน ละรงรับ
กระทำชำราบุรุษ ฿นปจจุบันเมหลือรองรอย฿ดโลຌว 

Tip  มัคคุทศกอาจจะยกตัวอยาง฿หຌมีความรวมสมัยชน 
ตัวอยางจากละครรื ไองบุพสันนิวาส ฿นฉากทีไการะกดดิน
ทีไยวตลาดบຌานจีน หรือฉากการขຌามาของชาวฝรัไงศสทีไนำดย
ออกพระวิสูตรสาคร ิคอนสตนติน ฟอลคอนี 

 ครงสรๅางทางสถาปัตยกรรม 

 อาคารถาวรวัตถุทีไหใน฿นปจจุบันนีๅ 
เมเดຌสรຌางมาตั ๅงตสมัยกรุงศรีอยุธยา 
พราะถูกทำลายจากกองทัพอังวะ ดย฿น 
พ.ศ.๎๏๓๔ คุณพอปลลอกัวซຏ เดຌรับ 

พระบรมราชานุญาตจากร ัชกาลที ไ  ๐  
ละมอบหมาย฿หຌคุณพออัลบรตຏสรຌาง 
วัดขึๅน฿หมบนสวนหนึไงของทีไตัๅงวัดนักบุญ- 

ยอซฟหลังดิม ทับบนอุมงคຏ ิ๓hamberี ทีไบรรจุศพ
ของประมุขมิสซังสยาม ๔ องคຏรกมื ไอครั ๅงกรุงศรีอยุธยา  ตอมาเดຌรับการบูรณปฏิสังขรณຏ 
ครัๅง฿หญຎ฿นสมัยรัชกาลทีไ ๑ ป ระหวางพ.ศ. ๎๐๎๒-๎๐๏๐ รวม ระยะวลาสรຌาง ๔ ป ปຓนบสถຏ
ทรงรมานสกຏ ิศิลปะนอรຏมัน ชวงศตวรรษทีไ ํ์-ํ๎ี ซึไงคอนขຌางจะหนา ทอะทะ ตขใงรง 
การวางผังอาคารปຓนบบ ลาตินครอส ิLatin ๓ rossี ซึ ไงหากมืไอมองจากดຌานบนลຌวจะมี
รูปรางคลຌายเมຌกางขน มีมุขดຌานหนຌาปຓนทางขຌาบสถຏอยู฿ตຌหอระฆัง ละเดຌรับการขนานนามวา

 ภาพถายกาบสถวัดนักบุญยอซฟ 

 การประกอบพิธีทางศาสนาภาย฿นบสถ 



๑๘ 

ปຓนบสถຏทีไกาทีไสุดละสวยทีไสุด฿นประทศเทย บสถຏหลังนีๅเดຌรับรางวัลอาคารอนุรักษຏศิลปะ
สถาปตยกรรมดีดนจากสมาคมสถาปนิกสยาม฿นพระบรมราชูปถัมภຏมืไอป พ.ศ.๎๑๑์  

จุดบรรยายทีไ ๎ ภาย฿นบสถ ์

Tip  ภาย฿นบสถ จะมีการจัดทีไนัไง
สำหรับ฿หຌคริสตศาสนิกชนประกอบพิธี
ทางศาสนาปຓนปกติอยูลຌว มัคคุทศก
ควรยืนบรรยายดຌาน฿นสุดบริวณ฿กลຌกับ
ทนบูชา ดยนะนำหักทองทีไยวเม฿หຌ
ขึ ๅนเปบนทน ละเมตะตຌองสิ ไงของ
ตางโ ฿ช ຌ วลาบรรยายตพอส ังขป 
พ ื ไ อ฿ห ຌ วลาน ั กท  อง ท ี ไ ยว฿นการซ ั ก ถาม 
การบันทึกภาพละศึกษาความรู ຌพิ ไมติมดຌวย
ตนอง 

รูปบบการตกตไงภาย฿นอาคาร 
ละการจัดการพืๅนทีไ฿ชๅสอย 

การตกตงภาย฿นตามสถาปตยกรรม
รมานสกຏ มຌภายนอกอาจดูทอะทะ ตภาย฿น
กลับดูปรง ละนิยมตกตงดຌวยซุຌมคຌง ละสา
ทรงหลีไยมติดผนัง บนพดานเมติดฝງาทำ฿หຌหในครงสรຌางภาย฿นอาคารทีไมีการวางขืไอปเดຌอยาง
ชัดจน บนทนบูชามีซุຌมสำหรับประดิษฐานเมຌกางขน หนือซุຌมขึๅนเปมรูีปปนนักบุญยอซฟ
อุຌมพระบุตร ฿ตຌรูปปຕนมีขຌอความภาษาละตินวา ‘EGO CERTA  SPES VITAE’ ปลปຓนเทยเดຌ
วา ราคือความหวังหงชีวิตอยางทຌจริง หนຌาทนบูชามีภาพนูนตไำสีสดทีไงดงามปຓนอยางยิไง
สดงภาพอาหารมืๅอสุดทຌาย ิThe last Supperี ทีไผนังดຌานขຌางบริวณสาระหวางชองหนຌาตาง
ประดับกระจกสีตละตຌน มีการประดับปูนปຕนนูนตไำลารืไองคริสตประวัติ  

 รูปปຕนของนักบุญยอซฟละพระยช ู

 การประกอบพิธีทางศาสนาภาย฿นบสถ



๑๙
Tip หากมีวลามัคคุทศกอาจอธิบายพิไมติมกีไยวกับ นักบุญยอซฟ ซึไงปຓนพระบิดาของพระ
ยซู รวมทัๅงอาจปรียบทียบรูปบบทีไคลຌายคลึงกันกับศาสนสถาน฿นศาสนาอื ไน฿นสังคมพหุ
วัฒนธรรมชน ภาพลารืไองคริสตประวัติ-ภาพจิตรกรรมพุทธประวัติุ ประยชนของหอระฆังของ

พุทธ-คริสต ละหออะซานของอิสลาม ทีไมีหนຌาทีไ฿นการบอก
วลาประกอบศาสนกิจหมือนกัน 

พระสังฆราชลังบรต์ ดอ ลา มใอตต์ 
ละพระสังฆราชลาน 

ผนังทีไจาะชองวຌาขຌาเปซຌาย-ขวาขຌางทนบูชา จะมี
หีบศพศิลาทีไบรรจุรางของ พระสังฆราช ๎ องคຏรกทีไขຌามา
฿นสมัยกรุงศรีอยุธยา ตรงกับรัชกาลสมดใจพระนารายณຏ
มหาราช เดຌก พระสังฆราชลังบรตຏ  ดอ ลา มใอตตຏ ละ
พระสังฆราชลาน ดยพระสังฆราชลังบรตຏ ดอ ลา มใอตตຏ 
เดຌรับพระราชทานทีไดินบริวณทีไตัๅงบสถຏนักบุญยอซฟนีๅ 
สร ຌางรงพยาบาล สามณราลัย บຌานพักพระสงฆຏ ละ
รงรียน ตอมาทางกรุงรมเดຌมี฿บบอก฿หຌพระสังฆราชลัง
บรตຏ ละพระสังฆราชปลลือ ตงตัๅงคุณพอลาน ฿หຌปຓน
พระสังฆราชประมุขมิสซังสยามคนรก฿นประวัติศาสตรຏเทย 

Tip : ดิมสรีระของพระสังฆราชลังบรต ดอ ลา มใอตต 
ละพระสังฆราชลานเดຌกใบรักษาเวຌ฿นอุมงค฿ตຌบสถ ຏ ตตอมามืไอการบูรณปฏิสังขรณวัดขึๅน
฿หม จึงเดຌมีการอัญชิญรางของทัๅงสองทานขึๅนมากใบรักษาเวຌจนกระทัไงปจจุบันนีๅ 

นะนำ฿หๅอไาน 

 บราณสถาน฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลม ๎
 อยุธยา จากสังคมมืองทานานาชาติสูมรดกลก
 อยุธยา:  ๔iscoering ๑utthaa

 รูปปຕนพระมปฏิสนธินิรมล
พระมารดาหงพระครสิต 



๒๐ 

วัดพุทเธศวรรย์ 
วัดพุทเธศวรรย ปຓนวัด฿นพระพุทธศาสนา ทีไมีศิลปกรรมบบขมร 
ตัๅงอยูทามกลางชุมชนนานาชาติ ทัๅง จีน มุสลิม ปรตุกส จาม ละ
อินดจีนทีไนับถือศาสนาคริสต 

จุดบรรยายทีไ ํ ลไาประวัติความปในมา ละ
สถาปัตยกรรม 

Tip: วัดนีๅปຓนวัดทีไมีพืๅนทีไกวຌาง฿หญทัๅง฿นสวนทีไปຓนสังฆาวาส ละ
บราณสถาน มัคคุทศกควรพาคณะนักทองทีไยวดินขຌาเปบรรยาย
บริวณปรางคประธานปຓนที ไรก ดยจุดบรรยายทีไดีหงหนึไงคือ
ภาย฿นระบียงคดรอบองคปรางคประธาน นืไองจากอยู ฿ตຌชายคา 
ละสามารถบรรยายกีไยวกับสถาปตยกรรมของพระปรางคเดຌอยาง
ชัดจน  

ทีไตัๅง ละภูมิสถานดยรอบ 

วัดพุทเธศวรรยຏ ตัๅงอยูริมมนๅำจຌาพระยา 
ทางดຌานทิศ฿ตຌนอกกรุงศรีอยุธยา มีทีไตัๅงอยูตรง
กับปากคลองทอ หรือคลองฉะเกร฿หญ฿นฝດง
พระนคร ซึไงปຓนคลองทีไดึงนๅำจากมนๅำลพบุรี 
หรือคลองคูมืองตอนหนือเหลผานดຌานหลัง
ของพระราชวังหลวง ลຌวมาบรรจบกับมนๅำ
จຌาพระยาตรงบริวณหนຌาวัดพอดี 

วัดนีๅ฿นสมัยอยุธยานั ๅน มีชุมชนหลากหลายชืๅอชาติศาสนาอยูดยรอบ ทั ๅงชุมชนชาวจีน 

ชุมชนมุสลิม ปรตุกส ฝรัไงศส ละชาวญวนซึไงนับถือศาสนาคริสตຏ 

 วัดพุทเธศวรรย มุมมองจากริมมนๅำจຌาพระยา 



๒๑
ความปในมา 

Tip: น ื ๅ อ ห า ท า ง ว ิ ช า ก า ร ด ຌ า น 

ประวัติศาสตรของวัดพุทเธศวรรย 
มีความคลุมครือ ละเมสามารถสรุป 

ชีๅชัดเดຌ มัคคุทศกควรลือกขຌอมูลมา
จากหลง฿ดหลงหนึไงมาบรรยายดย
อຌางอ ิงหล งท ี ไมา หร ือล ือกที ไจะ
บรรยายตามขຌอมูลทีไสถาบันอยุธยา
ศึกษาคัดสรรลຌวดังนีๅ  

ตามพระราชพงศาวดาร
กร ุ งศร ี อย ุ ธยา  ฉบ ับพ ัน - 

จันทนุมาศຏ ิจ ิมี กลาววา 
วัดพุทเธศวรรยຏ สรຌางขึ ๅน฿น
สมัยสมดใจพระรามาธิบดีทีไ ํ 
ิพระจ ຌาอ ู ทองี ม ื ไอ พ.ศ.

ํ๔๕๒ ณ ตำหนักวียงหลใก อันปຓนทีไประทับดิม กอนทีไ
จะเปสรຌางพระราชวัง฿หม ณ ตำบลหนองสน  

ตามตำนานลาวา พระจຌาอูทอง ปຓนกษัตริยຏหง 
กรุงอยธยาศรีรามทพนคร ทีไกำลังกิดรคอหิวาตกรค 
หรือรคหา ระบา ดเปทัไวมืองอยู฿นขณะนัๅน สงผล฿หຌ
ผูຌคนลຌมตายปຓนจำนวนมาก พระจຌาอูทองทรงอพยพเพร

พลหลีกหนีศูนยຏกลางของรคระบาดทีไอยูริมลำนๅำปຆาสัก ออกมาตัๅงมืองชัไวคราวอยูทีไวียงหลใก 
หรือวียงลใก ริมลำนๅำจຌาพระยา ฿น พ.ศ.ํ๔๕์ ซึไงกใคือพืๅนทีไปจจุบันของวัดพุทเธศวรรยຏ  

พระจຌาอู ทองทรงตรียมการสรຌางพระนครหง฿หมอยู ท ี ไน ี ไ ปຓนวลา ๏ ป กอนที ไจะ
คลืไอนยຌายมืองอีกครัๅง พืไอเปสถาปนากรุงศรีอยุธยา ทีไตำบลหนองสน  ซึไงอยูทางทิศหนือของ

พระปรางคประธาน  ระบียงคด  



๒๒ 
 

วียงหลใก ฿น พ.ศ.ํ๔๕๏ ละมืไอพระองคຏขึๅน
ครองราชสมบัติเดຌ ๏ ป จึงเดຌสถาปนาวัดพุทเธ- 

ศวรรยຏขึๅนปຓนพระอาราม ฿น พ.ศ.ํ๕๕๒ พืไอ
ปຓนอนุสรณຏ฿นการสรຌางบຌานมืองของพระองคຏ 

สถาปัตยกรรม 

ปรางคประธาน ปຓนสิไงกอสรຌางทีไปຓนหลัก
ของวัด สรຌาง฿นสมัยสมดใจพระรามาธิบดีที ไ ํ ิพระจຌาอู ทองี 
ดຌานหนຌาหันเปทางทิศตะวันออก เดຌรับอิทธิพลจากศิลปะขอม ตสูง
พรียวกวา ละยอมุมมาก ตามบบศิลปะอยุธยา  

ภาย฿นถงกลางหຌองปรางคຏ ประดิษฐานสถูปขนาดลใก กออิฐถือ
ปูนยอมุมเมຌสิบสอง มีซุຌมจระนำตรงรือนธาตุทัๅงสีไทิศ ทัๅงองคຏปຂดทอง
ประดับกระจก 

บริวณซุຌมคูหานຌอยทางทิศหนือของปรางคຏ มีพระพุทธรูป
ประทับยืนที ไพระบาทสมดใจพระพุทธยอดฟງาจ ุฬาลกมหาราช 
รัชกาลทีไ ํ ปรดกลຌาฯ ฿หຌหลอขึๅนทนทวรูปพระจຌา
อู ทองซึไงดิมคยประดิษฐานอยู ที ไนี ไ ปจจุบันเดຌนำเป
ประดิษฐานอยูทีไปราสาทพระทพบิดร วัดพระศรีรัตน- 

ศาสดาราม กรุงทพมหานคร  
มณฑป มี ๎ หลัง ตั ๅงอยู บนฐานเพทีดียวกันกับ

พระปรางคຏ ทางทิศหนือ ละทิศ฿ตຌ ดຌานละ ํ หลัง 
ภาย฿นประดิษฐานพระพุทธรูปบราณขนาด฿หญ 

ระบียงคด ปຓนอาคารตัๅงอยูลຌอมรอบพระปรางคຏละ
มณฑป มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานรียงราย
ตลอดนวระบียงคด มีรองรอยการขียนภาพจิตรกรรมฝา 
ผนัง หลืออยูบริวณระบียงคดดຌานทิศตะวันตก 

 พระปรางคประธานละมณฑป 

  สถูปภาย฿นพระปรางคประธาน 

 ภาย฿นระบียงคด 

 ระบียงคด 



 
๒๓ 

วิหารหลวง สมดใจพระรามาธิปดีทีไ ํ 
ทรงปรดกล ຌาฯ ฿ห ຌสร ຌางข ึ ๅนพร ຌอมกับ 

พระปรางคຏ ทຌายวิหาร กอลๅำขຌามาภาย฿น
ระบียบคด ปຓนวิหารขนาด฿หญ ความยาว
กือบ ๐์ มตร  ประดิษฐานพระประธาน
ละพระสาวก ป จจ ุบ ันม ีสภาพชำรุด 

ทรุดทรม หลือตผนังกออิฐปຓนบางสวน 

จุดบรรยายทีไ ๎  
นำชมวิหารพระพุทธเสยาสน์  

วิหารพระพุทธเสยาสน อยูทางดຌาน฿ตຌของวิหารหลวง 
ภาย฿นวิหารประดิษฐานพระพุทธเสยาสนຏ หรือ พระนอน  
พระศียรอยูทางทิศตะวันออก พระพักตรຏหันเปทางทิศหนือ 
เมปรากฏหลักฐานการสรຌาง 

จุดบรรยายทีไ ๏ นำชมลายปูนปัๅนทีไวิหารนๅอย  
วิหารนຌอย ปຓนอาคารขนาดลใก ฐานวิหารมีการกออิฐ

฿หຌลดูมีความออนคຌงบบทຌองสำภา ซึไงนิยมทำกัน฿นศิลปะ
อยุธยา บร ิ วณหนຌาบ ัน ท ั ๅ งด ຌานหนຌา ละ
ดຌานหลัง ปຕนปูน ปຓนลายกຌานขด฿นกรอบจัไวมน 
ดຌานลางตอลงมาปຕนปูนปຓนลาย฿บทศตอดอก
สวยงาม ภาย฿นวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป 

ปูนปຕน ๏ องคຏ อยูบนฐานชุกชี ซึไงมีลายปูนปຕน
ปຂดทอง ประดับกระจก 

  

 พระพุทธเสยาสน 

 ลายปูนปຕนวิหารนຌอย 

 วิหารนຌอย 



๒๔ 

จุดบรรยายทีไ ๐ นำชมละเหวๅพระทีไอุบสถ 

พระอุบสถ ตัๅงอยูทางดຌานทิศตะวันตกของปรางคຏประธาน ภายนอกระบียงคด ดยมีกน
อยู฿นนวดียวกันกับพระปรางคຏละวิหารหลวง สภาพของอาคารเดຌรับการบูรณะปฏิสังขรณຏ ฿หຌ
สามารถ฿ชຌประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเดຌ ฐานอาคารทำปຓนบัวคຌงบบทຌองสำภา หลังคา
ลดหลัไน ๏ ชัๅน  มุงหลังคาดຌวยกระบืๅองดินผา สาภาย฿นปຓนสาปดหลีไยม ภาย฿นประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย  ละ พระสาวก 
ศิลปะอยุธยา พื ๅนลานทักษิณนอกอุบสถ
ดยรอบมีพัทธสีมา ทำปຓน฿บสมาคู ปຓนหิน
กะสล ัก ลงร ักป ຂดทองประดับกระจก 
รองรับดຌวยฐานปูนปຕนปຓนรูปบัวกลุม ตัๅงอยู
บนฐานสิงหຏ มีซุຌมหลักคาคลุม ปຓนทรงศาลา
ถงขนาดลใกสวยงาม 

จุดบรรยายทีไ ๑ 

นำชมจิตรกรรมฝาผนังทีไตำหนัก
สมดใจพระพุทธฆษาจารย ์

ตำหนักสมดใจพระพุทธฆษาจารย 
สันนิษฐานวา฿ชຌปຓนกุฏิของสมดใจพระพุทธ- 

ฆษาจารยຏ ซึ ไงปຓนชื ไอตำหนงของสมดใจ
พระสังฆราช ฝຆายซຌาย฿นสมัยกรุงศรีอยุธยา 
ปຓนอาคารทรงตึก ๎ ชัๅน ฐานอาคารมีลักษณะ
คຌงบบทຌองรือสำภา อันปຓนศิลปะทีไนิยม฿นสมัยอยุธยาตอนปลาย ชองหนຌาตาง ละประตู 

ทุกชองมีลักษณะพิศษ ทำปຓนชองคຌงยอดหลม ตามลักษณะสถาปตยกรรมทีไนิยม฿นสมัย
สมดใจพระนารายณຏมหาราช 

ผนังชัๅนบนทัๅงสีไดຌานขียนภาพจิตรกรรม ผนังดຌานทิศตะวันออกปຓนภาพพระพุทธฆษาจารยຏ
ลงรือสำภาดินทางเปกรุงลังกา ลารืไองพระพุทธบาททัๅง ๑ หง ฿นชมพูทวีป ละภาพลารืไอง
พระพุทธฆษาจารยຏ ดินทางเปสักการะรอยพระพุทธบาททีไลังกา 

 ภาย฿นพระอุบสถ 

 ตำหนักสมดใจพระพุทธฆษาจารย 



 
๒๕ 

ผนังดຌานทิศตะวันตก ปຓนภาพรืไองทศชาติ 

ผนังดຌานทิศหนือ ปຓนภาพรื ไองเตรภูมิ 

ละสระอนดาต 

ผนังดຌานทิศ฿ตຌ ชองบนปຓนภาพมารผจญ 

฿ตຌลงมาปຓนภาพพระสาวก ชวงลางปຓนภาพ
รืไองรามกียรต์ิ 

หลังบานประตูละหนຌาตาง ปຓนภาพขียน
สีทวารบาล ปຓนภาพชาวตางประทศ ํ๎ ภาษา 

ภาพจ ิตรกรรมฝาผน ังละภาพข ียน 

บนบานประต ูละบานหน ຌต  าง ฿นตำหนัก 

พระพุทธฆษาจารยຏ นับวาป ຓนงานศ ิลปะ 

ชิๅนสำคัญ ฿ชຌปຓนหลักฐาน฿หຌคนรุนหลังเดຌศึกษา
ละทราบถึงสภาวะสังคมละชีวิตความปຓนอยู
ของคน฿นสมัยกรุงศรอียุธยาเดຌ 

 
 

นะนำ฿หๅอไาน  

 บราณสถาน฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.   
 อยุธยา:  ๔iscoering ๑utthaa.   
 นำทีไยวอยุธยา 
 อยุธยา มืองประวัติศาสตรຏ มรดกลก 

 ค ู ม ือชมศ ิลปะละสถาป ตยกรรมเทย 
พระนครศรีอยุธยา.   

  



๒๖ 

หมูไบๅานปรตุกส 

ชาวปรตุกส ปຓนชาวตะวันตกชนชาติรก ทีไดินทางขຌามา฿นสมัยกรุงศรีอยุธยา ละเดຌฝาก
มรดกทางวัฒนธรรมเวຌหลายประการ฿หຌชาวสยามนำมาปรับ฿ชຌปຓนของตนองมาจนถึงทุกวันนีๅ 

จุดบรรยายทีไ ํ บริวณรไมเมๅทางขๅาอาคารริมมไนๅำจๅาพระยา 
Tip จุดบรรยายนีๅ หลังจากทีไรถจอดลຌว ฿หຌริไมตຌนจากบริวณทางขຌาฝດงทีไติดมนๅำจຌาพระยา 
บรรยากาศจะรมรืไนกวา ละสามารถมองหในหมูบຌานญีไปุຆน ซึไงอยูฝດงตรงขຌามอีกฟากหนึไงของ
มนๅำจຌาพระยา มัคคุทศกสามารถบงกลุมยอยพืไอบรรยายดย฿ชຌครืไองขยายเดຌ 

ทีไตัๅงของหมูไบๅานปรตุกส ิพอสังขปี 
 ฿นความปຓนจริง ชุมชนชาวปรตุกสมีอาณาบริวณกวຌาง฿หญมาก ดยมีการตัๅงชุมชน

ขนานเปตามนวของมนๅำจຌาพระยาจากทิศหนือลงเปจนทิศ฿ตຌ สวน฿หญจะนับถือคริสตຏศาสนา
นิกายตางโ ละมีศาสนสถานทีไปຓนศูนยຏกลางของตละชุมชน เดຌก บสถຏคณะดมินิกัน 
บสถຏคณะยซูอิต บสถຏคณะฟรานซิสกัน ตบราณสถานทีไมีการคຌนพบละขุดตง คือ 
ซ า ก  บ ร า ณ ส ถ า น ซ า น  ป  ต ร  
ของชาวคาทอลิก 
ค ณ ะ  ด ม ิ น ิ กั น 
฿นขณะที ไพื ๅนที ไฝດง
ตรงขຌามของมนๅำ
จຌาพระยานั ๅนปຓน
ส วนหนึ ไงของหมู บ ຌาน
ญีไปุຆน ซึไงปຓน
ช ุ ม ช น ช าว 
ต  า ง ช าต ิ ทีไ
 ข ຌ า ม า ฿ น
สมัยกรุงศรี- 
อยุธยาชนกัน 



 
๒๗ 

พหุวัฒนธรรม฿นการนับถือสิไงศักด์ิสิทธิ์หนือธรรมชาติ 
หากราหันหลัง฿หຌมนๅำ ละหันหนຌาขຌาประตู

อาคารจัดสดง บริวณรมิประตูทางขຌาจะมศีาลาทรง
เทยขนาดลใกตัๅงอยู ตมีความพิศษเปจากศาลจຌาทีไ
ดยทั ไวเปพราะ มຌปຓนคติความชื ไอร ื ไองผีตาม
วัฒนธรรม฿นอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ ตรูปคารพ
ขนาดลใกทีไรียกวา จวใด ทีไตัๅงบูชาอยูภาย฿น กลับ
ปຓนรูปปຕนนักบุญ฿นคริสตຏศาสนา ละมีการประดับ
ยอดจัไวของศาลดຌวยเมຌกางขน ซึไงปຓนการผสมผสาน
ความปຓนพหุวัฒนธรรมเดຌอยางลงตัว 

จุดบรรยายทีไ ๎ ภาย฿นอาคารจัดสดง 
Tip อากาศภาย฿นอาคารคอนขຌางรຌอน รวมทัๅงมีปງายบรรยาย฿หຌ
ความรูຌพอสมควร มัคคุทศกควรบรรยายตพอสังขป พืไอ฿หຌ
วลานักทองทีไยว฿นการบันทึกภาพละศึกษาความรูຌพิ ไมติม
ดຌวยตนอง 

ชาวตะวันตกชาติรกทีไขๅามา฿นสยามประทศ 

ปรตุกส ปຓนชาวตะวันตกชาติรกทีไเดຌขຌามาจริญสัมพันธเมตรีกับ
กรุงศรีอยุธยา ดย อัลฟองซ ดิ อัลบูคิรຏก ิ๑lfonso ๔’๑lbouquerqueี 
ทีไดินรืออຌอมหลมกูຍดฮปมายึดมืองมะละกาเดຌ ตอมาเดຌทำการสงทูตนาม
วา ดูอารຏต ฟอนันดส  ิ๔uarte ๖enandesี ขຌามาขอจริญสัมพันธเมตรี

กับสมดใจพระรามาธิดีทีไ ๎  พืไอ฿หຌชาวปรตุกสขຌามาทำการ
คຌาขาย ละชวย฿นราชการสงคราม฿นฐานะทหารอาสา
รับจຌาง ฿นสมัยสมดใจพระเชยราชาธิราช หลังจากศึก
มืองชียงกราน ชาวปรตุกสเดຌรับพระราชทานทีไดิน
หนือคลองตะคียน พื ไอตั ๅงชุมชนละสรຌางวัดสอน
ศาสนา  



๒๘ 

สุสานของชาวปรตุกสละหลักฐานจากการขุดตไง 
การขุดตงดยกรมศิลปากรรวมกับมูลนิธิกุลบงกียน มืไอป พ.ศ.๎๑๎๓ นอกจากจะพบ

รอยรอยของซากบสถຏคณะดมินิกันลຌว ยังพบหลุมฝงศพหรือสุสานทีไมีการฝงอยางสลับซับซຌอน
มากกวา ๎์์ ครง ดยมีการบงชั ๅนวรรณะของผู ຌตายเวຌ ๏ กลุ ม฿หญที ไสามารถนำชม฿หຌ
นักทองทีไยวสังกตเดຌดังนีๅ คือ กลุมครงกระดูกของนักบวชหรือบาทหลวง จะอยูชิดกับซากบสถຏ
มากทีไสุด มีการฝงดยหันศีรษะเปทางทิศตะวันตก หรือหันยังทนบูชา฿นบสถຏ กลุมครงกระดูก
ทีไอยูถัดออกมาจะมีนวอิฐลຌอมรอบสดงขอบขต สันนิษฐานวาปຓนกลุมคนทีไมีฐานะทางสังคม 
ส วนที ไอย ู นอกเปจากนวฐาน
บสถຏ ละมีการฝงซับซຌอนเมปຓน
ระบ ียบ ค ือกล ุ มชาวปรตุกส
สามัญทัไวเป 
Tip : มีรองรอยของการรยปูนขาว
บนครงกระดูก ซึไงปຓนกรรมวิธี฿น
การระง ับการพร ช ื ๅอของรค
ระบาด  ตรงก ับหล ั กฐานของ
บาทหลวงปนต ทีไบันทีกเวຌวาคย
กิดเขຌทรพิษระบาดคร ั ๅง฿หญ฿นกร ุงศรี
อยุธยา฿นชวงปลาย พ.ศ.๎๎๏๙ ปจจุบัน
ทคนิคการรยปูนขาวปງองกันรคระบาดบน
ศพกอนฝงยังคงปຓนทีไนิยมอยูทัไวลก  

มรดกตกทอดจากวัฒนธรรมปรตุกส 

ปจจ ุบ ันย ังคงม ีว ัฒนธรรมของชาว
ปรตุกสทีไตกทอดอยู฿นมืองเทย เดຌกรืไอง
ของภาษาละอาหาร ฿นสวนของภาษาทีไมี
รากศัพทຏมาจากภาษาปรตุกส ชนคำวา กะละม กะละมัง กระจับปຂ ຕง บาทหลวง ขนมปง 
ลหลัง ปຕนหนง ปຂດนต สบู กระดาษ หรียญ หลา กระสา  

 ทางขຌาอาคารจัดสดงดຌานฝດงมนๅำจຌาพระยา 

 บริวณซากบสถนักบุญปรตร 



 
๒๙ 

สวนอาหารละขนม ชน ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง บຌาบิไน ลูกชุบ ขนมผิง ทองมຌวน 
ขนมหมຌอกง ขนมฝรัไงกุฎีจีน ขนมกุสลัง กงหงาหงอด ตຌมมะฝาด  นืๅอตุຎนซนม ขนมจีนเกคัไว 

Tip : มัคคุทศกอาจตรียมของวาง หรืออาหารวางประภทขนมตรียมเวຌ฿หຌนักทองทีไยวเดຌชิม 
พืไอพิไมอรรถรส฿นการยีไยมชมหมูบຌานปรตุกสเดຌดียิไงขึๅน 

นะนำ฿หๅอไาน 

 บราณสถาน฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลม ๎ 

 อยุธยา จากสังคมมืองทานานาชาติสูมรดกลก 

 อยุธยา:  ๔iscoering ๑utthaa 

 

 

 

 ภาพขียนทหารอาสาชาวปรตุกส 



๓๐

หมูไบๅานญีไปุไน 

ชาวญ ี ไป ุ ຆน ป ຓนกล ุ มชาต ิพ ันธ ุ  จากด ินดน
ตะวันออก ทีไมีความสัมพันธกับกรุงศรีอยุธยามา
อยางยาวนาน มຌ฿นปจจุบันนี ๅ ญี ไป ุ ຆนยังคงมี
ความสำคัญตอประทศเทย฿นฐานะคูคຌา฿นระบบ
ศรษฐกิจ 

จุดบรรยายทีไ ํ บริวณปๅายหิน
ดๅานหนๅาติดกับลานจอดรถ 

Tip  การขຌาชมหมูบຌานญีไปุຆน จะตຌองสียคาขຌา
ชม หากมีการขຌาชมบบหมูคณะ จะตຌองทำหนังสือ
จຌงลวงหนຌา ภาย฿นรัๅวของหมูบຌานญีไปุຆนมีพืๅนทีไจอดรถ
คอนขຌางคบ นะนำวา฿หຌจอดรถริมถนนดຌานนอกจะ
สะดวกกวา มืไอขຌามาลຌวจะพบผนปງายหินขนาด
฿หญอยูดຌานหนຌา จุดนีๅปຓนจุดบรรยายทีไ ํ 

ภูมิศาสตร์ของบๅานญีไปุไน ิพอสังขปี 
ชุมชนชาวญี ไป ุ ຆนเดຌร ับพระราชทานที ได ินจาก

พระมหากษัตริยຏ฿นสมัยกรุงศรีอยุธยา ฿หຌขຌามาตัๅง
ชุมชน ละสถานีการคຌาอยูบนฝດงมนๅำจຌาพระยาตอน
฿ตຌของกาะมือง ฝດงตรงขຌามคือชุมชนปรตุกส สวนทีไ
ติดกับชุมชนชาวญีไปุຆนดຌานหนือมีคลองลใก โ คัไนละ
ถัดเปปຓนบริวณของชุมชนอังกฤษละฮอลันดา 

หากหันหลัง฿หຌกับประตูทางขຌาดยหันหนຌาขຌาหาปງาย ทางดຌานขวามือจะปຓนทีไตัๅงของศาล
จຌาบบญีไปุຆน ตมีการผสมผสานพหุวัฒนธรรมความชืไอบบเทยขຌาเป คือมีการถวายนๅำดง 
พวงมาลัย  

 ปງายหินบริวณอาคารจัดสดง 

 ปງายผนทีไภาย฿นอาคารจัดสดง 

 ภาย฿นอาคารจัดสดง 



 
๓๑ 

จุดบรรยายทีไ ๎ บริวณปๅายลหะ฿กลๅกับอาคารจัดสดง ํ 

Tip ฿หຌมัคคุทศกนำนักทองทีไยวดินเปทางดຌานซຌายมือ ผานหนຌาอาคารจัดสดงทีไ ํ จะมีผน
ปງายหินขนาด฿หญอีก ํ จุด ละ฿กลຌโกันจะมีผนปງายลหะสดงผนผังของหมูบຌานญีไปุຆน  
จุดนีๅปຓนจุดบรรยายทีไ ๎ 

บริวณทีไตัๅงชุมชนของชาวญีไปุไน 

ส ันนิษฐานวา ชาวญี ไป ุ ຆนต ิดตอ
คຌาขายกับสยามมากอนหนຌาการสีย 

กรุงศรีอยุธยาครัๅงทีไ ํ ลຌว ละริไมการ
สรຌางสถานีการคຌารวมถึงคลังสินคຌาขนาด
ลใก฿นชวงรัชกาลสมดใจพระนรศวร
มหาราช ประกอบกับตอมา ญี ไป ุ ຆนมี
ป  ญ ห า ท า ง ก า ร  ม ื อ ง  ล ะ ม ี ก า ร 

ปຂดประทศ฿น พ.ศ. ๎ํ๓๒ รือสำภา
สินคຌาละหลารนินเมสามารถกลับ 

ข ຌาประทศเดຌทำ฿ห ຌม ีการอพยพมา 
ตัๅงถิ ไนฐานทีไกรุงศรีอยุธยาปຓนจำนวน
มาก พืๅนทีไของหมูบຌานญีไปุຆนทีไราหในอยู
฿นปจจุบันปຓนพียงสวนหนึไงของพืๅนทีไ
จริง ซึไงมีบันทึกกลาววา มีบຌานรอืนปลูก
รียงรายอยางมีระบียบความยาวตาม
มนๅำจຌาพระยาประมาณ ํ กิลมตร 
ละล ึ ก ข ຌ า เป฿นชายฝ  ດ งประมาณ 

ครึไงกิลมตร มีคลองลຌอมรอบ ๏ ดຌาน 
ละมีประชากรอยู รวมกันจำนวนมาก
ดยฉพาะ฿นชวงทีไมีการคຌาฟດองฟู 

  

 ดຌานหนຌาอาคารจัดสดง 

 ปງายหินหนຌาลานจอดรถ 

 ศาลจຌาประจำหมูบຌานญีไปุຆน 



๓๒
จุดบรรยายทีไ ๏ ภายในอาคารจัดแสดง ๑ 

Tip ฿หຌมัคคุทศกนำนักทองทีไยวดินยຌอน
ท ี ไ อ า ค า ร ท า ง ด ຌ า น ซ ຌ า ย ม ื อ  ห า ก มี
นักทองทีไยว฿นกลุมมากกวา ๎์ คนอาจ
บงกลุมการบรรยายออกปຓน ๎-๏ กลุม 
ดยเมจำปຓนตຌอง฿ชຌครืไองขยายสียงกใเดຌ
นืไองจากพืๅนทีไหຌองจัดสดงมีการควบคุม
ระบบสียง จึงทำ฿หຌสียงกຌองพอสมควร 

ขๅารับชมวีดิทัศน์ 

ภาย฿นอาคารจัดสดงทีไ ํ จะมีหຌองสำหรับ
ฉายวีดิทัศนຏยาวประมาณ ๔ นาที บอกลา
รืไองราวความปຓนมาของชุมชนชาวญีไปุຆน฿นสมัย
กรุงศรีอยุธยา ตนืไองจาก฿นหຌองนีๅคอนขຌางคบ 
เมสามารถรองรับผูຌขຌาชมจำนวนมากกิน 
ํ์ -ํ๑ คนเด ຌ  จ ึ งจำป ຓนต ຌองม ีการ
บงกล ุ มส วนหนึ ไง ข ຌาเปชมหຌองถง
นิทรรศการดຌาน฿น 

สินคๅา ละวิทยาการของชาวญีไปุไน 

สินคຌาทีไพอคຌาสำภาญีไปุຆนซืๅอจากเทย
เดຌก เมຌฝาง สินคຌาของปຆาชน เมຌกฤษณา 
หนังกวาง หนังปลากระบน หนังวัว ดยฉพาะหนังกวางนัๅน ญีไปุຆนนิยมสัไงซื ๅอจากสยามปຓน
จำนวนมากนืไองจากตຌองนำเป฿ชຌทำปຓนครืไอง฿ชຌเมຌสอย฿นการทำสงครามชน สืๅอคลุม ทาบิ ิถุง
ทຌาี สวนหนังปลากระบน ฿ชຌสำหรับทำกราะละซองธนู 



 
๓๓ 

สวนสินคຌาที ไกรุงศรีอยุธยาซื ๅอจากญี ไปุ ຆนเดຌก 
ผลิตภัณฑຏที ไทำจากทองดง ขวดยา หมຌอ ตะกียง 
กระดาษ  รวมทัๅงอาหารหຌงสำหรับชนชัๅนสูง หูปลา
ฉลาม ปลาหຌง สาหราย กาลัด หลຌา ฿บชา ละดาบ
ซามูเร ซึไงถือวาปຓนศัสตราวุธชัๅนดีจนเดຌรับการยกยอง
ปຓนสวนหนึไงของกระบวนพระราชศัสตราวุธสำหรับ
พระมหากษัตริยຏรียกวา พระสงดาบญีไปุຆน 

วัฒนธรรมลกปลีไยนญีไปุไนกับสยาม 

มรดกทางวัฒนธรรมทีไปຓนวิทยาการชั ๅนยี ไยม
อยางหนึไงของญีไปุຆนคือการตีดาบ ซึไงถือวาปຓนศัสตรา
วุธชัๅนดีจนเดຌรับการยกยองปຓนสวนหนึไงของพระสง
ราชศัสตราวุธสำหรับพระมหากษัตริยຏรียกวา พระสง
ดาบญีไปุຆน นอกจากนีๅกใยังมีรืไองของวัฒนธรรมการดืไม
ละชงชา ซึไงปຓนทีไนิยมมาก฿นกรุงศรีอยุธยา รวมเป
ถึงการ฿ชຌผຌาหนามขนุนหรือชิบริ ซึไงปຓนผຌามัดยຌอม
สำหรับคาดอวของขุนนาง฿นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลายจนมาถึงรัตนกสินทรຏ ฿นขณะดียวกันญีไปุຆนกใรับ
อาวัฒนธรรมของสยามเป฿ชຌ ชนชุดกิมนทีไทำจาก
ผຌาลายอยางของสยาม ละทีไยังคงสืบทอดมาจนทุก
วันนีๅคือ การหมักหลຌาทีไรียกวา อาวามริ ทีไพัฒนา
จากการทำกระชหรือหลຌาหมักบบสยาม ซึ ไงปຓน
ครืไองดืไมทีไยังคงนิยม฿นกาะอกินาวา 
Tip หลังจากบรรยายสรุปลຌว ควรปดอกาส฿หຌ
นักทองทีไยวดินยีไยมชมการจัดสดงเดຌดຌวยตนอง 
จากนัๅนนัดหมายวลาพื ไอดินผานสวนญีไปุ ຆน ละ
ประตูทริเปยังอาคารจัดสดงทีไ ๎  



๓๔
จุดบรรยายทีไ ๐ ภาย฿นอาคารจัดสดง ๎ 
“นิทรรศการยามาดะ นางามาซะ ิออกญาสนาภิมุขี ละทๅาวทองกีบมๅา” 
Tip อาคารหลังนีๅมีหຌองจัดสดงคบกวา อาคารหลังทีไ ํ หากมีนักทองทีไยว฿นกลุมมากกวา ๎์ 
คนอาจบงกลุมการบรรยายออกปຓน ๎-๏ กลุ ม ดยเมจำปຓนตຌอง฿ชຌครื ไองขยายสียงกใเดຌ
นื ไองจากพืๅนที ไหຌองจัดสดงมีการควบคุม
ระบบสียง จึงทำ฿หຌสียงกຌองพอสมควร 

ขๅารับชมวีดิทัศน์ 

ภาย฿นอาคารจัดสดงที ไ ๎ จะมีหຌอง
สำหรับฉายวีดิทัศนຏยาวประมาณ ๔ นาที
ชนกัน บอกลารืไองราวของออกญาสนา 

ภิมุขหรือยามาดา นางามาซะ จຌากรมอาสา
ญีไปุຆน ซึไงปຓนผูຌนำของชุมชนชาวญีไปุຆน ละ
นำทหารอาสาชาวญีไปุຆนออกรวมรบกับกรุงศรี
อยุธยาหลายครัๅง ตอมาเดຌรับการตงตัๅงจาก
พระ จ ຌ าปราสาททอง฿ห ຌ ป ຓน จ ຌ า ม ือง
นครศรีธรรมราช ละสียชีวิต ณ ทีไนัไน  
Tip : หຌองนีๅคอนขຌางคบ เมสามารถรองรับผูຌ
ขຌาชมจำนวนมากกิน ํ์-ํ๑ คนเดຌ จึง
จำปຓนตຌองมีการบงจำนวนผูຌขຌาชม 

นิทรรศการทๅาวทองกีบมๅา ตๅนตำรับครืไองหวานเทย 

มีบุคคลสำคัญอีก ํ ทานทีไมีความกีไยวขຌองกับหมูบຌานญีไปุຆนคือ นางมารี ดอรຏ กีมารຏ หรือ 
ตอง กีมารຏ  ภรรยาของจຌาพระยาวิชายนทรຏ ิคอนสตนติน ฟอลคอนี  บิดาของ นางตอง กีมารຏ 
นามวา ฟานิก ซึ ไงปຓนลูกครึไงญี ไปุ ຆน-บงกอล สวนมารดาคือ อูรสุลายามาดะ ชื ๅอสายญีไปุ ຆน-

ปรตุกส นางตอง กีมารຏกิดละติบต฿นหมูบຌานญีไปุຆนกอนทีไจะสมรสกับฟอลคอน  ละปຓนผูຌ
คิดคຌนดัดปลงขนมหวานจากปรตุกสจนกลายปຓนขนมบบสยาม ตอจากนัๅนกใประสบกับชะตา



 
๓๕ 

ชีวิตทีไผลิกผันดังทีไทราบกันดีจากประวัติศาสตรຏที ไชาวตางชาติบันทึกเวຌ฿นรัชสมัยสมดใจพระ
นารายณຏมหาราช 
Tip :  ํ. ทຌาวทองกีบมຌา ปຓนพียงชืไอตำหนงหัวหนຌาหຌองครืไองตຌน ซึไงดูลฝຆายทำอาหาร
หวาน คูกันกับ ทຌาวทองมຌาพยศ ซึไงดูลฝຆายทำอาหารคาว พืไอขึๅนตຍะสวย 

๎. อาจมีขຌอสงสัยวา ทำเมขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง จึงมีรสชาติหวานนัก คือตอบคือ 
ทຌจริงลຌว฿นสมัยอยุธยานิยมรับประทานขนมหลานีๅ คียงคูกับนๅำชาจากจีน หรือญีไปุຆน จะตัดรส
กันพอดีละชาจะมีคุณสมบัติ฿นการลดเขมันละความหวานของขนมดຌวย 

๏. ฿นขณะทีไบรรยายกีไยวกับนางตอง กีมาร อาจยกตัวอยางจากละครบุพพสันนิวาส มาประกอบ
฿หຌกิดความรวมสมัยมากขึๅน 

๐. บริวณอาคารจัดสดงทีไ ๎ จะมีรຌานขายครืไองดืไมละหຌองสุขา มัคคุทศกสามารถนะนำ฿หຌ
นักทองทีไยวพักตามอัธยาศัยเดຌสักครูกอนทีไจะดินทางตอเป 

 

นะนำ฿หๅอไาน 

 บราณสถาน฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลม ๎ 

 อยุธยา จากสังคมมืองทานานาชาติสูมรดกลก 

 อยุธยา:  ๔iscoering ๑utthaa 

  



๓๖

หมูไบๅานฮอลันดา 
ฮอลันดา ฮอลลนด นธอลนด ปຓนชื ไอของ
ประทศถิไนฐานดัๅงดิมของชาวดัชท ซึไงปຓนอีกหนึไง
ชนชาติที ไดินทางขຌามาตั ๅงสถานีการคຌาที ไกรุงศรี
อยุธยา ละเดຌทิ ๅงมรดกพหุวัฒนธรรมเวຌหลาย
ประการ฿หຌชาวสยามสืบทอดมาจนถึงทุกวันนีๅ 

จุดบรรยายทีไ ํ 
บริวณปๅายลหะติดผนัง 
บนซากบราณสถาน 

Tip นื ไองจากการขຌาสู บຌานฮอลันดา 
จะตຌองผานสวนหนึไงของพื ๅนที ไอกชน 

หากดินทางเปปຓนหมูคณะดยรสบัส 
หรือรถตูຌจำนวนมากกวา ํ คัน จะตຌอง
จอดรถเว ຌท ี ไลานดຌานหนຌารงร ี ยน 

วัดพนัญช ิง ทางขຌาอยู ตรงบร ิ วณ
ดຌานขຌางอาคารร ียนหล ัง฿หมของรงร ียน 
ลຌวดินผานอูซอมรือศรีจริญขຌามาประมาณ 
๎์์ มตร มืไอสุดทางดินลีๅยวขวามา จะจอ
นวซากของบราณสถานของสถานีการคຌาดิม 
ละผนังกำพงที ไม ีปງายลหะทองดงติดอยู 
จุดนีๅปຓนจุดบรรยายทีไ ํ 

ภูมิศาสตร์ของบๅานฮอลันดา 
บริวณทีไตัๅงของสถานีการคຌาละชุมชนชาวฮอลันดา฿นอดีต มีพืๅนทีไกวຌางขวางกวาทีไหใน฿น

ปจจุบันมาก ตัๅงอยูริมมนๅำจຌาพระยาถัดจากวัดพนัญชิงลงมาทางดຌานทิศ฿ตຌลใกนຌอย  ถัดเปกใจะ
ปຓนบຌานอังกฤษ ที ไเม หลือร องรอยบราณสถานล ຌว ละบຌานญี ไป ุ ຆน ฿นปพ.ศ.๎๐๕๕ 



 
๓๗ 

ชาวฮอลันดา฿นประทศเทยเดຌรวม฿จกันสรຌางอนุสรณຏ
ขึๅนพืไอรำลึกถึงบรรพบุรุษ  ณ สถานทีไตัๅงบຌานฮอลันดา  
มีล ักษณะหมือนกำพงสั ๅนโ ติดกันปຓนร ูปตัว T  

ตัๅงอยูบนฐานซีมนตຏสีไหลีไยม ๏ ชัๅน  มีผนทองดง
จารึกติดอยู ๎ ขຌาง   ปຓนภาษาเทยละฮอลันดาวา 

ท ี ไ น ี ไ  ป ຓ นท ี ไ ต ั ๅ ง ขอ งบร ิ ษ ั ท  ๔utch ๕ast ๙ndia 
๓ompan  ตัๅงตป พ.ศ. ๎ํ๓๓ – ๎๏ํ์ 

ทีไตัๅงชุมชนชองชาวฮอลันดา 

Tip หลังจากบรรยาย ณ จุดบรรยายทีไ ํ ลຌว ฿หຌดิน
ตอเปยังตัวอาคารจัดสดงดยผานหຌองดຌานลางยังริมนๅำ 
หลังจากบรรยายสรใจลຌว ควรปดอกาส฿หຌนักทองทีไยว
เดຌถายภาพปຓนทีไระลึก 

การทีไมีสถานีการคຌาละชุมชนของชาวตะวันตก 
รียงรายอยูสองฝດงมนๅำจຌาพระยากอนถึงปງอมพชร 
การทีไตัๅงสถานีการคຌาริมนๅำชนนีๅ กใพืไอความสะดวก฿น
การจัดการละขนถายสินคຌาจากสำภา กอนทีไจะผาน
การตรวจสอบจากพระคล ังส ินค ຌา พ ื ไ อนำข ຌาสู
กระบวนการคຌาขาย฿นกรุงศรีอยุธยาตอเป อาคาร
ถาวรวัตถุทีไหใน฿นปจจุบันนีๅ เมเดຌสรຌางมาตัๅงตสมัย

กรุงศรีอยุธยา ตเดຌรับการจำลองขึๅน฿หมตามหลักฐานทีไปຓนภาพวาดกาก ซึไงอ าคารหลัง฿หมนีๅ
มีขนาดสัดสวนลใกกวาอาคารหลังดิม 

จุดบรรยายทีไ ๎ ภาย฿นอาคารจัดสดง 
Tip ฿หຌมัคคุทศกนำนักทองทีไยวขึๅนบันเดทัๅงซຌายขวา พืไอชมการจัดสดงนิทรรศการบอกลา
รื ไองราวกี ไยวกับชาวฮอลันดาบนพิพิธภัณฑที ไอยู ชั ๅน ๎ ของอาคาร ตนื ไองดຌานบนมีพืๅนทีไ



๓๘
คอนขຌางคบ หากมีนักทองทีไยว฿นกลุมมากกวา 
๎์ คน อาจบงกลุมการบรรยายออกปຓน ๎-๏ 
กลุม ดยเมจำปຓนตຌอง฿ชຌครืไองขยายสียงกใเดຌ  

การขๅามาของชาวฮอลันดา ละภาษาทีไ
ชาวสยาม฿ชๅรียกชาวฮอลันดาจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน 

ชาวฮอลันดาริไมขຌามา฿นสยามครั ๅงรก฿น
สมัยกรุงศรีอยุธยา รฐับาลฮอลันดาเดຌสงนายคอรຏน
ล ี ส   ส ป ค ช ຏ  ิ๓ornelis  Specxี ม า  จ ร จ ากั บ
พระมหากษัตริยຏหงกรุงศรีอยุธยาการการทำการคຌา 

มืไอปพ.ศ.๎ํ๐๓ ตรงกับรัชกาลสมดใจพระนรศวร
มหาราช ตอมาเดຌพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ละเดຌร ับพระราชทานที ได ินจากสมดใจพระจຌา
ปราสาททอง ฿หຌตัๅงสถานีการคຌาของฮอลันดาขึๅน฿น
กรุงศรีอยุธยามืไอ พ.ศ.๎ํ๓๓ ชาวอยุธยารูຌจักชาว
ฮอลันดา฿นนามของ วิลันดา หรือ ดัทชຏ ซึไง
ปจจุบันคือพลมืองสวนหนึไงของประทศฮอลลนดຏ 
ละตอมาปลี ไยนชื ไอปຓน ประทศนธอลนดຏ ฿น
ทีไสุด  

“VOC” ละวิทยาการของชาวฮอลันดา 
หลายคนทีไคยศึกษาทางดຌานประวัติศาสตรຏ

ละบราณคดี มักจะคุ ຌนคยกับตราประทับทีไ
มักจะปรากฏบนบราณวัตถุตางโ ชนกระบอกปน
฿หญ ครืไองซรามิค กลຌองสองทางเกล ฯลฯ คือ
อักษร VOC ิหร ือวีอซีี ภาษาดัทชຏรียกวา 
”ereenigde Oost-๙ndische ๓ompagnie ซึไ ง
สดงความปຓนผลิตภัณฑຏของชาวฮอลันดา ทีไเดຌ



๓๙
ขຌามาดำนินการคຌา฿นรูปบบบริษัทขຌามชาติ ที ไร ียก฿นภาษาอังกฤษวา The ๔utch ๕ast 
๙ndia ๓ompan ิบร ิษ ัทอินดียตะวันออกของดัทชຏี นอกจากนี ๅ ชาวฮอลันดายังนำขຌา
นวัตกรรมปลก฿หม฿นสยามอีกมากมาย ดังชนหตุการณຏ฿นรัชกาลสมดใจพระจຌาทรงธรรม ทีไ
ทรงปรดฯ ฿หຌชาวฮอลันดาสองกลຌองพืไอตัดถนนทำสຌนทางจากทารอืเปยังพระพุทธบาทสระบุรี 
รียกกันดยสามัญวา ถนนฝรัไงสองกลຌอง มาจนทุกวันนีๅ 

วัฒนธรรมทีไปในมรดกตกทอดของชาวฮอลันดา฿นสยาม จากอดีตจนถงึปัจจุบัน 

มรดกทางวัฒนธรรมทีไสันนิษฐานวาปຓนวิทยาการของชาวฮอลันดาทิๅงเวຌ฿หຌปຓนมรดกตกทอด
นับตัๅงตสมัยกรุงศรีอยุธยาชน ครืไองกຌว ขวดเวนຏ ครืไองขียน วนสายตา กลຌองสองทางเกล 

อาคารทางสถาปตยกรรม฿นสมัยอยุธยาตอนปลายทีไรียกวา ทรงวิลันดา มຌ฿นปจจุบันนีๅ
ประทศเทยกใยัง฿ชຌผลิตภัณฑຏจากประทศนธอลนดຏ หรือฮอลันดา฿นอดีต ชน กาฟยีไหຌอ 

มอคคนา นมปรีๅยวละยกิรຏตดัชมิลลຏ รวมเปถึงดอกทิวลิป 

Tip หลังจากบรรยายสรุปลຌว ควรปดอกาส฿หຌนักทองทีไยวดินยีไยมชมการจัดสดงเดຌดຌวย
ตนอง ดຌานลางจะมีบริการรຌานขายกาฟครืไองดืไม ละหຌองสุขา จากนัๅนนัดหมายวลาพืไอดิน
ทຌาออกเปขึๅนรถ ณ จุดดิม  

นะนำ฿หๅอไาน 

 บราณสถาน฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลม ๎
 อยุธยา จากสังคมมืองทานานาชาติสูมรดกลก
 อยุธยา:  ๔iscoering ๑utthaa



๔๐

วดัพนัญชิง 
สถานทีไหงนีๅคือประจักษพยานทีไสำคัญสดงถึงความสัมพันธทางการทูตละวัฒนธรรมมาอยาง
ยาวนาน ระหวางชาวสยาม ละชาวจีนจนกระทัไงปจจุบันนีๅ 

จุดบรรยายทีไ ํ บริวณรไมเมๅขๅางศาลจๅามไสรๅอยดอกหมาก 

อธิบายภูมิศาสตร รูปบบการวางผังละการบงสัดสวนพืๅนทีไทางสถาปตยกรรมเทย 

Tip ํ.จุดบรรยายนีๅ ฿หຌดินอຌอมทางดຌานหนຌาผานกลุมศาสนสถาน เป฿ชຌพืๅนทีไรมเมຌดຌานขຌาง
ศาลจຌามสรຌอยดอกหมากทน ซึไงมีศาลาจัดสดงมดลจำลองของวัดพ
นัญชิง พืไอหลีกลีไยงความคับคัไงของนักทองทีไยวกลุมอืไน ทีไดินทางมา
สักการะหลวงพอต  

๎. ควรงด฿ชຌครืไองขยายสียงหรือลดสียงลง฿หຌบาทีไสุด พืไอจะเดຌปຓน
การเมรบกวนพระภิกษุสงฆ ละนักทองทีไยวกลุมอืไน รวมทัๅงนะนำ
นักทองที ไยววาควรถอดหมวก หุบรม ละสำรวจครืไองตงกาย฿หຌ
รียบรຌอยพืไอปຓนการ฿หຌความคารพตอศาสนสถาน 

ทีไตัๅงของวัดพนัญชิงละบริวณดยรอบ 

วัดพนัญชิงวรวิหาร ปຓนพระอารามหลวงชัๅนท ตัๅงอยูทางทิศ
ตะวันออกฉียง฿ตຌนอกกาะพระนครศรีอยุธยา ฿นบริวณพืๅนทีไตาม
ภูมิศาสตรຏบราณทีไรียกวาหลมบางกะจะ มีมนๅำปຆาสักละ
มนๅำจຌาพระยาขนาบทางดຌานทิศหนือ ละทิศตะวันตก เหลมา
บรรจบกันบริวณสามยกมุมทຌายวัดพนัญชิง รียกวา 
นๅำวนบางกะจะ ดยถือวามนๅำปຆาสัก
ซึไงมีตຌนนๅำมาจากทือกขาพชรบูรณຏ จะ
มาสิๅนสุด ณ จุดนีๅ ฿นอดีตบริวณนีๅจึงปຓน
หล งช ุมน ุมร ือส ินค ຌาน ຌอย฿หญของ
นานาชาติ รวมทัๅงปຓนตลาดนๅำขนาด฿หญ



 
๔๑ 

฿นอดีตรียกวา ตลาดนๅำวนบางกะจะ ดยมีกลุมชุมชนชาวตางชาติทีไมีขนาด฿หญทีไสุด฿นยานนีๅ
คือชุมชนชาวจีน  

การวางผังของวัดพนัญชิง ละการบไงสัดสไวนพืๅนทีไทางสถาปัตยกรรมเทย 

 วัดพนัญชิงมีการวางผัง฿นนวกนทิศตะวันออก-ตะวันตก ประกอบดຌวย พระอุบสถ 
พระวิหาร สวนพืๅนทีไดຌานหลังตรงกลางระหวางพระอุบสถละพระวิหารขียน ปຓนพระวิหาร
หลวงขนาด฿หญทีไประดิษฐานพระพุทธเตรรัตนนายก สวนศาลจຌามสรຌอยดอกหมาก ยกขาด
กับพืๅนทีไ฿นขตพุทธาวาส ตัๅงอยูนอกกำพงกຌวทางดຌานทิศหนือ สวนขตสังฆาวาสทัๅงหมดจะอยู
คอนเปทางดຌานหลังของพระวิหารหลวง 

 

Tip อาจมีผูຌตัๅงคำถามวาหตุ฿ดจึงเม
หันทิศทางลงมนๅำดังชนวัดบราณ

฿นสมัยกร ุงศร ีอย ุธยาตอนตຌน-

ตอนกลางนัๅน มีผูຌตัๅงขຌอสันนิษฐาน
วามนๅำปຆาสัก ิคู ขื ไอหนຌาี ละ
มนๅำจຌาพระยา฿นปจจุบัน ปຓน
มนๅำที ไกิดขึ ๅนภายหลังจากการ
สรຌางพระพุทธเตรรัตนนายก ตมี

ร องรอยของนวคลองก าทางทิศ
ตะวันออกหางจากหนຌาวัดเป
ประมาณ ๑์์ มตร  ซึไ ง
นาจะปຓนนวมนๅำสายดิมทีไ
ร ียกว า  ม น ๅ ำม  บ ี ๅย 
ดังนัๅน฿นอดีตพระพุทธปฏิมา

องคนีๅอาจจะหันทิศทางลงนๅำตาม
ผังบบบราณกใปຓนเดຌ 



๔๒ 
 

จุดบรรยายทีไ ๎ พระอุบสถ ละพระวิหารขียน 

Tip ํ. หลังจากบรรยาย฿นจุดบรรยายทีไ ํ  ลຌว สามารถนำนักทองทองทีไยวดินขຌาทางประตู
กำพงกຌวทีไติดกับศาลจຌามสรຌอยดอกหมาก จากนัๅนถอดรองทຌา ลຌวดินลาะเปทางระบียง
เมຌสักทางซຌายมือ พืไอนำชมพระอุบสถ ละพระวิหารขียน มัคคุทศกทีไนำชมอาจจะตຌอง฿ชຌ
ทักษะ฿นการหาพืๅนที ไหมาะโ สักมุมหนึไงพื ไอบรรยายความปຓนมา กอนจะปดอกาส฿หຌ
นักทองทีไยวดินขຌาเปชม฿นพระอุบสถละพระวิหารขียนดຌวยตนองดยนัดจุดรวมพล ละนัด
หมายวลาพืไอทีไจะเปยังจุดบรรยายทีไ ๏  

๎. ฿นกรณีทีไมีนักทองทีไยวจำนวนเมกิน ๏์ คน สามารถ฿หຌนักทองทีไยวขຌามาพรຌอมกันภาย฿น
พระอุบสถ ละพระวิหารขียน พืไอรับฟงการบรรยายตามอาคารตางโ ดยพรຌอมกนัเดຌลย 

๏. หากมีนักทองทีไยวจำนวนมากกวา 
๏์ คน อาจจะตຌอง฿ชຌวิธีการบงปຓน
สองกล ุ ม ละ฿ช ຌม ัคค ุ ทศก  ๎ คน
สลับกันบรรยาย รวมทัๅงกราบสักการะ
พระประธาน ดย฿ชຌวลาเมควรกิน  
ํ๑ นาที ฿นตละอาคาร 

พระอุบสถ พระประธาน  
ละจิตรกรรมฝาผนัง 

 พระอุบสถ หมายถึงอาคารทีไ
มีการผูกพัทธสีมาดยการตั ๅง฿บสมา
ลຌอมรอบพื ไอ฿หຌปຓนพื ๅนที ไสำหรับพระภิกษุสงฆຏ
ประกอบสังฆกรรม ฿นพระอุบสถมีพระประธาน ๑ 
องคຏ นัไงรียงปຓนถว หากราหันหนຌาขຌาหาพระ
ประธาน จะหในพระพุทธรูปทีไดดดน ๏ องคຏเดຌก 
พระพุทธรูป องคຏกลางมีขนาด฿หญสุดปຓนศิลปะ
อยุธยาปางมารวิชัย กอดຌวยปูนป ຕนลงรักปຂดทอง 
พระพุทธรูปองคຏซຌายมือ ิของผู ຌชมี ปຓนศิลปะ
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สุขทัยปางมารวิชัย หลอดຌวยทองซึไงคຌนพบจากการกระทาะของปูนปຕนทีไหุຌมเวຌมืไอ พ.ศ. ๎๐๕๕ 
พระพุทธรูปองคຏขวามือ ิของผูຌชมี ปຓนศิลปะสุขทัยปางมารวิชัย หลอดຌวยนากซึไงคຌนพบพรຌอม
กับพระพุทธรูปทองคำ บนฝาผนังดยรอบภาย฿นพระอุบสถ มีการขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
บบเทยประพณี ลารืไองเตรภูมิ มารผจญ ทศชาติ ละทพชุมนุม ปຓนภาพจิตรกรรมทีไขียน
ขึๅน฿หมมืไอ พ.ศ.๎๑๐๕  

 

Tip : ฿นภาพจิตรกรรมลารื ไองมารผจญ มຌจะปຓนภาพที ไขียนขึ ๅน฿หม ตช างยังคง฿ชຌ
องคประกอบภาพอยางเทยประพณี คือนอกจากมีบรรดาหลามารทีไเดຌรงบันดาล฿จจากรืไอง
รามกียรติ์ลຌว ยังมีภาพของชาวตางชาติ ทีไคน฿นสมัยกรุงศรีอยุธยารียกวา สิบสองภาษา 
ปะปนอยู฿นกองทัพมารดຌวย มัคคุทศกสามารถบรรยายชืไอมยงรืไองสังคมพหุวัฒนธรรม฿นสมัย
อยุธยาเดຌวา นวความคิดของคน฿นสมัยกรุงศรีอยุธยามຌมองวาชาวตางชาติมีความสำคัญ฿นดຌาน
ศรษฐกิจละการคຌา ตการทีไเมเดຌนับถือพุทธศาสนานัๅน กใยังถือปຓนกลุมชนนอกศาสนา 

พระวิหารขียน พระประธาน  
ละจิตรกรรมฝาผนัง 

พระวิหารตัๅงคูกับพระอุบสถอยูดຌานซຌายของ
พระวิหารหลวง มีความตกตางจากพระอุบสถ 
คือเมมี฿บสมาลຌอมรอบพืไอกำหนดขตสังฆกรรม 
พระประธาน฿นพระวิหารขียน ปຓนพระพุทธรูป
ปูนป ຕนปางมารวิชัย บนผนังทั ๅง ๐ ดຌานภาย฿น
วิหารมีการขียนภาพจิตรกรรมบบจีนปຓนภาพ

ครืไองตຍะครืไองตัๅง ละสัญลักษณຏมงคลตามความชืไอ
฿นวัฒนธรรมของชาวจีน ซึไงเดຌรับการซอมซมครัๅง฿หญ
มืไอ ป พ.ศ.๎๑ํ๑ จึงปຓนหตุ฿หຌมีการรียกชืไอวิหาร
หลังนีๅวา พระวิหารขียน 

Tip : การทีไมีภาพขียนรืไองครืไองตัๅง-ครืไองตຍะภาย฿น
วิหารขียนหลังนีๅ ปຓนการสดงถึงนัยยะทางสังคมทีไ฿หຌ
ความกียรติละยกยองชุมชนชาวจีนรวมทัๅงชาวเทย
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ชืๅอสายจีน ทีไมีสวน฿นการทำนุบำรุงวัดพนัญชิงวรวิหารมาอยางยาวนานนับตัๅงตครัๅงกรุงศรี
อยุธยาปຓนราชธานี หากมัคคุทศกสามารถ฿หຌความหมายกีไยวกับความชืไอ฿นรืไองของมงคล฿น
วัฒนธรรมจีน กใจะทำ฿หຌการอธิบายภาพจิตรกรรมภาย฿นวิหารขียนหลังนีๅมีอรรถรส สนุกสนาน
ยิไงขึๅน 

จุดบรรยายทีไ ๏ พระวิหารพระพุทธเตรรัตนนายก 

บานประตูเมๅกะสลักพระวิหารหลวง 

Tip : มัคคุทศกควรนะนำนักทองที ไยว ณ จุดบรรยายทีไ  ๎ 
กอนทีไจะนำขຌาเปสักการะพระพุทธเตรรัตนนายก นืไองจากบาน
ประตูเมຌกะสลักคู นี ๅอยู ตรงบริวณทางดินขຌาออก หากเป
บรรยาย฿นพืๅนทีไจริง จะปຓนการรบกวนนักทองทีไยวกลุมอืไน 

บานประตูพระวิหารหลวงวัดพนัญชิง มຌผานกาลวลามานับ
หลายรຌอยปตยังคงอยู ฿นสภาพดี ละปຓนมรดกตกทอดมาถึง
ปจจุบัน มีความงดงามของฝมือชางปຓนอยางยิไง ตนักทองทีไยว
ดยสวน฿หญมักจะดินลยผานเปละเมหในความสำคัญ บาน
ประตูเมຌคูนีๅจำหลักดຌวยลายกนกครือถาออกชอหางตละราชสีหຏ 
ครุฑยุดนาค ละทพนม อกลาละนมประตูสลักปຓนลายประจำ
ยามละรักรຌอย ทียบอายุสมัยอยู฿นชวงศิลปะอยุธยาตอนปลาย
ละถือปຓนงานชวงหลวงทีไงดงามอยางยิไง 

หลวงพไอต หรือพระพุทธเตรรัตนนายก ิพอสังขปี 
Tip : มืไอมัคคุทศกนำนักทองทีไยวดินเปยังจุดบรรยายทีไ ๏ ผาน
ประตูเมຌกะสลัก ขຌาเป฿นวิหารหลวง การดินชม฿หຌ฿ชຌวิธีวียนขวา
บบทักษิณาวรรต บริวณดຌานขຌางองคพระละดຌานหลัง ละควร
งด฿ชຌครืไองขยายสียงซึไงจะปຓนการรบกวนนักทองทีไยวทานอืไน 
บริวณยื ๅองเปทางดຌานหลังจะมีปງายอธิบายความปຓนมา พุทธ
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ลักษณะ ละขนาดของหลวงพอตอาเวຌ มัคคุทศกสามารถ฿ชຌปງายนีๅประกอบการบรรยายเดຌ  

พระปฏิมาประธานประจำพระวิหารหลวง ปຓนพุทธลักษณะปางมารวชิัย ศิลปะบบอูทอง
รุนทีไ ๎ ปรากฏตำนานการสรຌางกอนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง ๎๒ ป มีพระนามรียกกัน
หลายชืไอเดຌก พระจຌาพะนงชิง ิ ปຓนศัพทຏบราณหมายถึงการนัไงขัดสมาธิี  พระจຌาพนัญชิง 
หลวงพอต ซำปอกง พระพุทธเตรรัตนนายก ซึไง฿นตละชืไอจะมีทีไมาจากตำนาน พงศาวดาร ละ
ความชืไอทางศาสนา มัคคุทศกຏอาจลือกพระนาม฿ดพระนามหนึไงมาอธิบายความปຓนมา พืไอ
ชืไอมยงกับตำนานของพระจຌาสายนๅำผึๅงกับพระนางสรຌอยดอกหมาก ทีไสะทຌอนความสัมพันธຏชิง
สังคมพหุวัฒนธรรมจีนกับสยาม หรืออาจลารืไองความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอตทีไคยสดงลาง

บอกหตุกอนสียกรุงศรีอยุธยาครัๅงทีไ ๎ ดังปรากฏหลักฐาน฿นนิราศ
วัดจຌาฟງาของสุนทรภู 

ประดในบรรยายทีไ ๏  

บราณวัตถุ ละศิลปะการจาะชไองซุๅมคๅง 

นอกจากความสำคัญของหลวงพอต บริวณรอบผนังทัๅง ๐ ดຌาน
ภาย฿นพระวิหารหลวงยังมีการจัดสดงบราณวัตถุพระพุทธรูป
กาก฿นศิลปะอยุธยา ละรัตนกสินทรຏ รวมทัๅงการจาะชองซุຌมคຌง
รูปกลีบบัวอยางปຓนระบียบจำนวนมากดยรอบผนังทุกดຌานพืไอ
ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดลใก จำนวน ๔๐ุ์์์ องคຏ รูปบบมี
ความสัมพันธຏกับศิลปะปอรຏซีย ซึไงมีความกีไยวขຌองกับการมาของม

ทัพจีนมุสลิมนามวา นายพลจิ ๅงหอ ที ไคยมีสวนรวม฿นการ
บูรณะปฏิสังขรณຏวิหารหลวง฿นสมัยกรุงศรีอยุธยา 

Tip : มื ไอมัคคุทศกบรรยายนำชมลຌว ควร฿หຌ
อิสระกนักทองทีไยว฿นการบันทึกภาพหรือสักก 

าระหลวงพอต ดยนัดหมายวลา ละนัดหมายจุด
นัดพบ บริวณหนຌาศาลจຌามสรຌอยดอกหมาก ิ฿กลຌ
กับจุดบรรยายทีไ ํี 

  



๔๖ 
 

จุดบรรยายทีไ ๏ ศาลจๅามไสรๅอยดอกหมาก 

Tip : ควรบรรยายบริวณดຌานนอกศาลกอนจะ฿หຌอิสระกนักทองทีไยวขຌาเปยีไยมชมดຌาน฿นดຌวย
ตนองนืไองจากพืๅนทีไคอนขຌางคับคบ ิ฿กลຌกับจุดบรรยายทีไ ํี 

ตำนานของพระจๅาสายนๅำผึๅงกับจๅามไสรๅอยดอกหมาก  
วัดพนัญชิง ปຓนวัดทีไมีมาตบราณ กอนทีไพระจຌาอูทองสรຌางกรุงศรี

อยุธยา ๎๒ ป เมปรากฏหลักฐานวา฿ครปຓนผูຌสรຌาง ฿นพงศาวดารหนือ
ระบุเวຌวา พระจຌาสายนๅำผึๅงปຓนผูຌสรຌางละพระราชทานนามวา วัดจຌา
พระนางชิง มีตำนานกลาวเวຌกีไยวกับกษัตริยຏหงกรุงอยธยาศรีรามทพ
นคร นามวา พระจຌาสายนๅำผึๅงิหรือ฿นอกสารบางฉบับรียกวาพระจຌา
ดวงกรียงกฤษณราชี ดินทางเปถึงมืองจีน ลຌวเดຌธิดาพระจຌากรุงจีน
พระนามวา  นางสรຌอยดอกหมาก มาปຓนชายา ตกิดหตุศกนาฏกรรมจนนางสรຌอย
ดอกหมากกลั ๅน฿จตาย กลายปຓนความชื ไอละความศรัทธาจนมีการสรຌางศาลจຌา฿นบบ
วัฒนธรรมจีน ละปຓนทีไศรัทธาของชาวเทย ชาวจีน รวมทัๅงชาวเทยชืๅอสายจีนมาจนทุกวันนีๅ 

รูปบบศิลปกรรม  

ลักษณะของศาลจຌา ดิมปຓนอาคารเมຌ ตอมามีการสรຌางปຓนอาคารปูนบบถาวรดยวัสดุ
ประดับตกตงสวน฿หญนำขຌาจากประทศจีน หนຌาบันขียนรูปสีจຌามสรຌอยดอกหมาก ทีไขอบ
หลังคาขียนภาพขียนละรูปทพธิดากำลังบรรลงดนตรี อาคารดຌานหนຌ าปຓนอาคารชัๅนดียว
ปຓนทีไประดิษฐานพระพุทธรูปเตรรัตนายกจำลอง สวนอาคารดຌานหลังปຓนอาคาร ๎ ชัๅน ชัๅนบน
ปຓนทีไประดิษฐานรูปปຕนจຌามสรຌอยดอกหมาก ซึไงชาวจีนรียกวา จูຍซนีๅย สวนชัๅนลางมีรูปปຕน
จຌามกวนอิมละทพจຌากวนอู 

นะนำ฿หๅอไาน 

 บราณสถาน฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลม ํ 

 อยุธยา จากสังคมมืองทานานาชาติสูมรดกลก 

 นิราศวัดจຌาฟງา 
 อยุธยา:  ๔iscoering ๑utthaa 
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