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ค าส าคญั: เส้นทางท่องเท่ียวแขวงวดักลัยาณ์  
  อดิชาติ  บวัขาว: เส้นทางท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ศิลปะกบัความหลากหลายทาง
ศาสนาและวฒันธรรม บริเวณชุมชนโบราณแขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. อาจารย ์
ท่ีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ: รศ.ดร.รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง.  89 หนา้. 
 

จากการศึกษาพบว่าเส้นทางสายน้ีเป็นเส้นทางท่องเท่ียวท่ีเหมาะกับการเรียนรู้ท่ี
ทรงคุณค่าของผูท่ี้สนใจในด้านประวติัศาสตร์ งานศิลปะ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน กบัความ
หลากหลายทางดา้นศาสนาและวฒันธรรมท่ีมีมายาวนานหลายร้อยปี 

เส้นทางน้ีสามารถเดินชมโดยเร่ิมตน้ตั้งแต่วดัประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นวดัท่ีสร้าง
ข้ึนมาในสมยัรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงภายในวดัมีสถานท่ีส าคญั เช่น พระวิหารพระพุทธนาค พระอุโบสถ 
พระบรมธาตุมหาเจดีย ์พิพิธภณัฑ์พระประยูรภณัฑาคารและเขามอ สถานท่ีต่อมาคือโบสถ์ซางตาค
รู้สหลงัปัจจุบนัสร้างข้ึนมาในสมยัรัชกาลท่ี 6 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ของตะวนัตกท่ี
สวยงาม และเขา้มาศึกษาความรู้ของชุมชนกุฏีจีนและพกัผอ่นตามอธัยาศยัไดท่ี้พิพิธภณัฑ์บา้นกุฏี
จีน แลว้ค่อยไปชมความงดงามของศิลปะแบบจีนท่ีศาลเจา้เกียนอนัเกง ท่ีหลงัปัจจุบนัสร้างข้ึนมา
ในสมยัรัชกาลท่ี 3 แล้วไปต่อท่ีวดักลัยาณมิตรวรมหาวิหารท่ีสร้างข้ึนมาในสมยัรัชกาลท่ี 3 ด้วย
เช่นกัน ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อโตในพระวิหารหลวง นอกจากนั้นยงัมีพระ
อุโบสถ พระวิหารน้อย หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติและหอระฆงัสุดท้ายท่ีมสัยิดบาง
หลวงหลงัปัจจุบนัท่ีน่าจะมีการซ่อมแซมคร้ังใหญ่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 การเดินทางท่องเท่ียวเส้นทาง
น้ีใชเ้วลาทั้งหมด 3 ชัว่โมงคร่ึงในการเยีย่มชม 

 เส้นทางสายน้ีสามารถต่อยอดพฒันากลายเป็นเส้นทางท่องเท่ียวหลกัไดใ้นอนาคตถา้
ไดรั้บการสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเน่ืองในดา้นของการโฆษณาส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเพื่อให้ผูค้นท่ีสนใจได้เขา้มาเยี่ยมชม นอกจากนั้นเพื่อให้การท่องเท่ียวเส้นทางสายน้ีได้
เกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง นกัท่องเท่ียวและคนในชุมชนตอ้งช่วยกนัอนุรักษดู์แลโบราณสถานดว้ย
จิตส านึกของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในการเขา้เยีย่มชมท่ีถูกตอ้ง 
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KEY WORD: TOURISM ROUTE OF KANLAYA SUB-DISTRICT 

 ADICHART BUAKHAO:  THE HISTORICAL ROUTE FOR TOURISM WITH 

MULTICULTURE AND RELIGION IN ANCIENT COMMUNITY WATKANLAYA SUB- 
DISTRICT, THONBURI, BANGKOK.  INDEPENDENT STUDY ADVISOR:  ASSOC. PROF. 
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 This study was found that the historical route for tourism at Watkanlaya sub-district is 

good to leran about history, art and local life style with different religion and culture. 
 WatPrayurawongsawaswarawihan was built in the reign of King Rama 3. We can see 

the teaching hall, Ordination hall, The great stupa, Temple museum and replica miniature 

mountain.  Then walk to Santacruz church was built in the reign of King Rama 6 with beautiful 

renaissance style.  Taking a break at Kudeejin museum.And then walk to Kian Un Keng shrine 

was built by chinese people in the reign of king Rama 3 in chinese style.  And next walk to 

Kanlayanamit temple to see the big Buddha image and also we can go to the ordination hall, small 

teaching hall, the library hall and bell tower. Finally, we walk to The Bangrung mosque that was 

renovated in the reign of king Rama 3. It took 3 and half hours with the tour. 
The route can become a famous tourism in the future if the local people and 

government continue to support and advertising this ancient community to the world. It will make 

the benefit to the local people and Thai tourism. 
 By the way, everyone have to take good care and conserve to the archaeological site 

for their young generation.They will proud of Thai culture, Thai art and Thailand. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 
 พื้นท่ีบริเวณยา่นเก่าแก่ของชุมชนทางฝ่ังธนบุรี แขวงวดักลัยาณ์ ประกอบดว้ยชุมชน
โบราณอยู่หลายชุมชนในบริเวณใกลเ้คียงกนั ได้แก่ ชุมชนวดัประยุรวงศ์ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนกุฎี
ขาวและชุมชนวดักลัยาณ์ บริเวณชุมชนดงักล่าว เป็นยา่นเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัอยุธยา ท่ีตั้งอยูติ่ด
ริมแม่น ้ าเจา้พระยาฝ่ังตะวนัตกริมปากคลองบางกอกใหญ่ หรือท่ีเรียกว่าคลองบางหลวง ซ่ึงอยูท่าง
ตอนใตข้องพระราชวงัเดิมของสมเด็จพระเจา้ตากสิน 
 ความเป็นชุมชนโบราณไดมี้การรวมตวักนัเป็นชุมชนเล็กๆ มาตั้งแต่สมยัอยธุยา บริเวณ
แถบน้ีไดมี้กลุ่มคนท่ีอาศยัอยูด่ ั้งเดิมมาก่อนแลว้ และไดมี้ผูค้นอีกจ านวนหน่ึงท่ีอพยพเขา้มาเม่ือคร้ัง
เสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2 ท าให้กลายเป็นชุมชนท่ีไดข้ยายพื้นท่ีให้ใหญ่ข้ึนและจ านวนผูค้นมากข้ึน
เร่ือยๆพร้อมกบัการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ในสมยัรัชกาลท่ี 1  
 ชุมชนโบราณแขวงวดักลัยาณ์น้ี มีความเป็นเอกลกัษณ์ทางดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะท่ี
เก่าแก่ แต่มีความแตกต่างกนัทางดา้นศาสนาและความหลากหลายทางวฒันธรรม โดยแต่ละชุมชนมี
โบราณสถานท่ีควรค่าแก่การเรียนรู้ ท่ีมีความเก่ียวโยงกบัศาสนาของแต่ละชุมชน ทั้งศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาทและมหายานรวมทั้ งศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม ท่ีมีประวติัความเป็นมาอัน
ยาวนาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะแก่การศึกษาถึงประวติัความเป็นมาในการเขา้มาเผยแพร่ของศาสนา
ต่างๆ ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัในขณะท่ีชุมชนทั้ง4 มีความหลากหลายอยา่งเห็นไดช้ดัในเร่ืองของ
ศาสนา และเช้ือชาติ ท่ีมีทั้ งคนไทย คนจีน แขก และชาวตะวนัตกชาติอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาอาศยัอยู่ใน
ชุมชนใกลเ้คียงกนั กลบัไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคในการอยูร่วมกนั และเป็นการรวมวฒันธรรมแห่งความ
หลากหลาย ไวไ้ดอ้ยา่งน่าลงตวั 
 จากการลงพื้นท่ีส ารวจชุมชนขั้นตน้พบว่าศิลปกรรมของแต่ละชุมชนมีคุณค่าในเชิง
ประวติัศาสตร์ศิลปะ ทั้งทางดา้นประติมากรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรมท่ีมีความหลากหลาย 
ทั้งรูปแบบงานช่างแบบไทยประเพณีและแบบพระราชนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3  ดงัเช่นวดัประยูร
วงศาวาสวรวิหารและวดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร ส่วนศิลปะงานช่างแบบจีนท่ีมีความเก่าแก่และ
งดงามมีอยู่ท่ีวดัเกียนอนัเกงนอกจากน้ียงัสามารถศึกษารูปแบบงานศิลปกรรมแบบเรอเนสซองส์
ของตะวนัตกไดท่ี้วดัซางตาครู้ส 

1 



2 

 
 

ถือเป็นงานช่าง ท่ีไดรั้บความนิยมในยุคสมยัแห่งการเปล่ียนแปลงของคนในสังคมช่วงสมยัรัชกาลท่ี 
5 และรัชกาลท่ี 6 และในบริเวณใกลเ้คียง ยงัมีศาสนสถานของศาสนาอิสลามท่ีทรงคุณค่า และถือวา่
เป็นสุเหร่าแห่งเดียวในประเทศไทย ท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบไทยท่ีมีความสวยงามและมีความเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืนอนัหาชมไดย้าก 
 แหล่งชุมชนโบราณบริเวณน้ีเหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ศิลปะเน่ืองจากเหมาะแก่การศึกษาหาความรู้ ทั้งในดา้นศาสนา ความแตกต่างทาง
วฒันธรรม และศิลปกรรมแขนงต่างๆก่อให้เกิดคุณค่าและความส าคญัดา้นประวติัศาสตร์ สามารถ
น าทรัพยากรท่ีมีอยู่ดงักล่าวมาบริหารจดัการให้เป็นเส้นทางการท่องเท่ียวของแหล่งชุมชน ซ่ึงการ
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีน่าจะท าให้เขา้ใจไดง่้าย และสะดวกต่อการศึกษาเส้นทาง เป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้
สนใจท่ีจะเข้ามาศึกษาหาความรู้มากยิ่งข้ึนและอาจเป็นเส้นทางท่องเท่ียวสายหลักได้ต่อไปใน
อนาคต  
 ในการจดัการเส้นทางท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ศิลปะ แบ่งการศึกษา ได ้2 ประเภท 

1. ศึกษาเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชนโบราณ แขวงวดักลัยาณ์ไดแ้ก่ ชุมชน
วดัประยุรวงศ์ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวดักลัยาณ์ และชุมชนกุฎีขาว ท่ีมีความแตกต่างกนั ในเร่ืองของ
เช้ือชาติ ,ความหลากหลายของศาสนาและวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนั 
 2. ศึกษารูปแบบงานศิลปกรรมของโบราณสถานของแต่ละชุมชน ได้แก่ วดัประยุร
วงศาวาสวรวิหาร ,วดัซางตาครู้ส, วดัเกียนอนัเกง,วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร และมสัยิดบางหลวง 
ศึกษาศิลปกรรมในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม ท่ี มีคุณค่า ในศิลปะท่ี
หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานช่างแบบไทยประเพณีและพระราชนิยม งานช่างแบบจีนและงานช่าง
แบบตะวนัตก 
 การจดัการเส้นทางท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ศิลปะบริเวณน้ี จะท าการศึกษาเส้นทาง
เร่ิมต้นบริเวณวดัประยุรวงศาวาสวรววิหาร การจดัการเส้นทางในคร้ังน้ี สามารถ เดินหรือป่ัน
จกัรยานได้ตั้งแต่วดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร มาถึงโบสถ์วดัซางตาครู้ส , ศาลเจา้เกียนอนัเกง,วดั
กลัยาณมิตรวรมหาวิหาร และมสัยิดบางหลวง ซ่ึงรวมเรียกพื้นท่ีบริเวณน้ีว่า แขวงวดักลัยาณ์ เขต
ธนบุรี โดยใช้หลกัการเดินทางท่ีสะดวกและเหมาะสม โดยผูศึ้กษามีแนวคิดจะจดัท าส่ือในการ
เดินทางในรูปแบบแผนท่ีแผ่นพบั ฉบบัพกพาได้ ท่ีให้ขอ้มูลในเร่ืองเส้นทางประวติัความเป็นมา 
และรูปแบบศิลปกรรมของชุมชน อย่างง่ายๆ ขนาดกะทดัรัด มีขอ้ความโดยสังเขป เหมาะส าหรับ
นกัท่องเท่ียว นกัเรียน และผูท่ี้สนใจในเส้นทางน้ี  
 เน่ืองด้วยเส้นทางการท่องเท่ียว แขวงวดักัลยาณ์ เขตธนบุรี มีหน่วยงานด้านการ
ท่องเท่ียวทั้ งของรัฐบาลและเอกชน ท่ีเคยท าเป็นเส้นทางท่องเท่ียว ประเภทเดินชมและการข่ี
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จกัรยานมาบา้งแลว้ แต่ขอ้มูลดงักล่าว ค่อนขา้งไม่เป็นท่ีแพร่หลายต่อนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเท่าท่ีควรผู ้ศึกษาจึงเห็นว่าการออกแบบเส้นทางท่องเท่ียวใหม่ทั้ งเส้น พร้อมกับ
การศึกษาประวติัศาสตร์ศิลป์ท่ีบอกเล่า เร่ืองราวเก่ียวกับชุมชนและงานศิลปกรรม โดยใช้
กระบวนการทางประวติัศาสตร์ศิลปะในการตรวจสอบ  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีทนัสมยัและถูกตอ้ง โดย
จดัท าส่ือออกมาในรูปแบบแผ่นพบัและแผนท่ี ท่ีประกอบดว้ย เส้นทางการท่องเท่ียวแบบการเดิน
ชมและการใชจ้กัรยาน ท่ีอธิบายเร่ืองราวท่ีน่าสนใจและจ าเป็นส าหรับนกัท่องเท่ียว เช่นแผนผงัของ
สถานท่ีท่องเท่ียว การจดัล าดบัความส าคญัของแต่ละแห่ง ว่าควรจะเร่ิมชมจากท่ีใดก่อน รวมถึง
ความส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัประวติัของชุมชนและสินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนนั้นๆ ท่ีส าคญั
ส าหรับนกัท่องเท่ียวคือการเดินทางท่ีสะดวกและปลอดภยัในเส้นทางน้ี 
 การศึกษาเส้นทางน้ี ไดแ้สดงความครอบคลุมในเร่ืองของประวติัศาสตร์ ศิลปะ ศาสนา 
วฒันธรรมสังคมและวถีิชีวิตของผูค้น ของสถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณดงักล่าว แต่ประเด็นท่ีส าคญัของ
การออกแบบเส้นทาง คือการตรวจสอบรูปแบบงานศิลปกรรมของแต่ละชุมชน โดยใช้เคร่ืองมือ
ดา้นประวติัศาสตร์ศิลปะ เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบเส้นทาง เพื่อให้เส้นทางท่องเท่ียว
สายน้ี มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดส าหรับผูท่ี้สนใจท่ีจะศึกษาต่อไปในอนาคตและผูท่ี้สนใจใน
การเขา้มาเยีย่มชมเส้นทางท่องเท่ียวน้ี 
 
ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาชุมชนโบราณทั้ง 4 แหล่ง คดัเลือกงานศิลปกรรมท่ีมีความโดดเด่นทาง
ประวติัศาสตร์ศิลปะและวฒันธรรมสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียว และผูท่ี้สนใจใหเ้ขา้มาเยีย่มชมได ้

2. เพื่อน าเสนอเส้นทางท่ีเป็นประโยชน์ ส าหรับมคัคุเทศก์ นักท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ นกัเรียน นกัศึกษา ท่ีสนใจเส้นทางการท่องเท่ียวสายน้ี 
 
สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 
 เส้นทางท่องเท่ียวบริเวณชุมชนโบราณ แขวงวดักลัยาณ์ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความ
สวยงามและทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ท่ีอยู่ไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวงั วดัพระเชตุพน
วมิลมงัคลารามและวดัอรุณราชวราราม  แต่สถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณแขวงวดักลัยาณ์ กลบัไม่ไดรั้บ
ความนิยมและไม่เป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียวมากนัก อาจเป็นเพราะขาดการประชาสัมพนัธ์และ
ขอ้มูลเส้นทางท่องเท่ียวดา้นประวติัศาสตร์ 
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และงานศิลปกรรมเชิงลึกท่ีถูกตอ้งยงัไม่มากพอ จึงได้จดัท าเส้นทางท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์
ศิลปะข้ึนมาเพื่อให้ผูท่ี้สนใจไดเ้ขา้มาศึกษาหาความรู้และประชาสัมพนัธ์ให้กบันกัท่องเท่ียวใหรู้้จกั
แหล่งท่องเท่ียวบริเวณน้ีไดม้ากข้ึน 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 การจดัการเส้นทางท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ศิลปะเร่ิมศึกษา ตั้งแต่ วดัประยรุวงศาวา
สวรวหิาร มาจนถึงโบสถซ์างตาครู้ส ศาลเจา้เกียนอนัเกง วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร และมสัยดิ
บางหลวง 
 
วธีิกำรศึกษำ 
 1. ส ารวจเส้นทางของแหล่งชุมชนโบราณ 
 2. ถ่ายภาพของเส้นทาง และสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของแหล่งชุมชนโบราณ และ
เช่ือมต่อเส้นทางเขา้หากนั 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานวิจยั หนังสือ หรือบทความในวารสารท่ีเก่ียวข้องของ
ชุมชนโบราณ แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี รวมทั้งประวติัความเป็นมาของสถานท่ีท่ีจะท าการศึกษา
วจิยั 
 4. การน าขอ้มูลทั้งหมด มาศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์และจดัท าเป็นเส้นทางการ
ท่องเท่ียว 
 5. สรุปผลการศึกษาและน าเสนอผลการวจิยั 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. เพื่อให้นักท่องเท่ียวหรือผู ้ท่ีสนใจได้ข้อมูลทางด้านศิลปะประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมเชิงลึก ของสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องบริเวณแขวงวดักัลยาณ์ ท่ีมีความแตกต่างกันทางด้าน
ศาสนาและความหลากหลายทางวฒันธรรม 

2. เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดรู้้จกัและเขา้ใจเส้นทางการเดินทางภายในชุมชนบริเวณน้ี ได้
หลากหลายเส้นทาง และง่ายต่อการศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียว ท าให้สามารถเดินทางไดค้รบทุกจุด
ท่ีส าคญัต่างๆ 
 3. เพื่อให้เส้นทางของการท่องเท่ียว แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี เป็นท่ีรู้จกัของคนไทย
และชาวต่างชาติมากข้ึน และสามารถขยายเป็นเส้นทางท่องเท่ียวหลกัไดใ้นอนาคต 
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บทที ่2 

ประวตัิชุมชนโบรำณแขวงวัดกลัยำณ์ 
 
 พื้นท่ีบริเวณแขวงวดักลัยาณ์ ซ่ึงอยูฝ่ั่งตะวนัตกของแม่น ้ าเจา้พระยา เคยเป็นท่ีตั้งของ
ชุมชนโบราณอนัมีแม่น ้ าเจา้พระยาไหลผ่าน เป็นท่ีตั้งของชุมชนโบราณท่ีมีมาตั้งแต่สมยัอยุธยา    
ขณะนั้นมีการตั้งถ่ินฐานของผูค้นอยูเ่บาบางมากและค่อยๆพฒันาจนกลายเป็นชุมชนขนาดเล็กตาม
ล าน ้ า1  แต่ชุมชนท่ีปรากฏในช่วงก่อนเวลานั้นคือ ชุมชนพระประแดงซ่ึงอยูใ่ตก้รุงเทพมหานคร ลง
ไป เพราะเป็นชุมชนท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัทะเลอ่าวไทย  นอกจากน้ีพื้นท่ีบริเวณเมืองนครปฐมและ
เมืองสุพรรณบุรี ยงัเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรโบราณมาอย่างต่อเน่ืองอนัมีแม่น ้ าส าคญัคือแม่
น ้าท่าจีน  จึงสันนิษฐานวา่พื้นท่ีของกรุงเทพมหานคร แถบเมืองธนบุรีนั้นคงไม่ไดมี้ความส าคญัต่อ
การตั้งถ่ินฐานของประชากรเท่าใดนกั   

จนกระทัง่ถึงสมยัอยุธยา ไดป้รากฏการสร้างบา้นเรือนริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาเดิม  โดย
สมยัพระชยัราชาธิราช ไดโ้ปรดให้ขุดคลองลดัระหวา่งคลองบางกอกใหญ่และคลองบางกอกนอ้ย
อนัเป็นแม่น ้ าเจา้พระยาเดิม   ท าให้กระแสน ้ าเปล่ียนกระแส จากท่ีเคยไหลผา่นแม่น ้ าเจา้พระยาเดิม 
กลบัไหลหลากอย่างมากสู่คลองลดัท่ีเพิ่งตดัผ่านใหม่  จนกลายเป็นแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีเราเห็นใน
ปัจจุบนั   ส่วนกระแสน ้ าท่ีเคยไหลผ่านแม่น ้ าเจา้พระยาเดิม (คลองบางกอกใหญ่) กลบัมีปริมาณ
น้อยลง    ท าให้ล าคลองต้ืนเขินจนกลายเป็นคลองบางกอกน้อย บางกอกใหญ่อย่างท่ีเห็นใน
ปัจจุบนั2    พื้นท่ีท่ีโอบลอ้มดว้ยล าน ้ าและคลองดงักล่าว ท าให้เกิดชุมชนท่ีมีผูค้นอาศยัมากข้ึน จึงมี
การขยายตวัและเปล่ียนสภาพเป็นชุมชนเมืองท่ีชดัเจน   โดยในสมยัสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ ทรง
เรียกเมืองน้ีวา่ “ ธนบุรี ศรีมหาสมุทร ” แต่ชาวตะวนัตกนิยมเรียกวา่ “ เมืองบางกอก ”3 

ในรายงานการวิจยัเร่ืองชุมชนสมเด็จบ้านเจ้าพระยา  ได้กล่าวถึงชุมชนต่างๆท่ีอยู่
รวมกนัในบริเวณเมืองธนบุรีศรีมหาสมุทรไว ้ อนัประกอบไปดว้ยชุมชนจีน  มอญ  มุสลิม  แขก 

                                                           
1ศรีศกัด์ิ วลัลิโภดม, “กรุงเทพมหานคร ยศล่มแลว้ ลอยนรก ลงฤา,” เมืองโบรำณ 39, 2 

(เมษายน-มิถุนายน 2556): 15-32. 
2วชัรา คลายนาทร, งำนวจัิยเร่ืองชุมชนบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ: กรณศึีกษำชุมชนเมือง

ของสังคมไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น, (กรุงเทพมหานคร: ราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา, 
2542), 26. 

3เร่ืองเดียวกนั, 29.  
5 
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ท่ีตั้งถ่ินฐานและอพยพเขา้มาอยา่งไม่ขาดสายตั้งแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยาจนกระทัง่มีจ  านวนประชากร
เพิ่มข้ึนในสมยัหลงัเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2 ต่อถึงสมยัตน้กรุงธนบุรี  และยิ่งมีความส าคญัมาก
ยิ่งข้ึนในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น บริเวณชุมชนแห่งน้ีเป็นนิวาสสถานของสมเด็จเจ้าพระยา 
ตระกูลบุนนาค ท่ีมีความส าคญัในประวติัศาสตร์ชาติไทยถึง 2 คนดว้ยกนั คือสมเด็จเจา้พระยาบรม
มหาประยูรวงศ์และสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ถือไดว้า่เป็นขุนนางท่ีมีอ านาจสูงสุดใน
ดา้นการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจของบา้นเมือง ตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 จนมาถึงรัชกาลท่ี 5 ส่งผล
ให้สถานท่ีอยู่อาศัยของขุนนางตระกูลบุนนาค มีความเจริญ รุ่งเรือง และเป็นศูนย์กลางในแง่ 
เศรษฐกิจการเมืองและสังคม ไดไ้ม่แพชุ้มชนในฝ่ังกรุงเทพมหานครท่ีมีความส าคญัควบคู่กนัไปทั้ง
สองทาง ดงันั้นบริเวณชุมชนแถบน้ีในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้จึงถูกเรียกวา่ “ ชุมชนบา้นสมเด็จ
เจา้พระยา ” ตามบรรดาศกัด์ิของสมเด็จเจา้พระยาทั้งสองคนนั้นเอง4 

ชุมชนบา้นสมเด็จเจา้พระยานั้น ครอบคลุมพื้นท่ีแถบฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าเจา้พระยา
อนัเคยเป็นพื้นท่ีเรือกสวน ไร่นา โดยมีแม่น ้ าเจา้พระยาเดิม คือ คลองบางกอกใหญ่  คลองบางกอก
น้อย เป็นแม่น ้ าส าคญัท่ีหล่อเล้ียงผูค้นในดินแดนแถบน้ี จนไดรั้บการขนานนามวา่ เมืองบางกอก5    
การปรากฏข้ึนของชุมชนขนาดย่อมอนัเกิดจากการตั้งถ่ินฐานของชาวต่างชาติท่ีมีมาตั้งแต่สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาท ท่ีมีชาติโปรตุเกสเดินทางเขา้มา สืบเน่ืองมาจนกระทัง่มีการขุดคลองลัด
ดงักล่าว ลงมาถึงสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่ีปรากฏการตั้งถ่ินฐานของต่างชาติอยา่งมากใน
บริเวณแถบน้ีเร่ือยมาจนสมยัอยธุยาตอนปลาย ธนบุรี และต่อตน้รัตนโกสินทร์ ชุมชนแถบน้ีลว้นมี
ผูค้นอยูอ่าศยัเร่ือยมามากบา้งนอ้ยบา้งตามเหตุปัจจยั 

                                                           
4วชัรา คลายนาทร, งำนวิจัยเร่ืองชุมชนบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ: กรณีศึกษำชุมชนเมือง

ของสังคมไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (กรุงเทพ: ราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา, 2542), 1-
39. 

5 ความหมายของบางกอก เป็นพื้นท่ีหรือทอ้งถ่ินท่ีอยู่ใกล้กับน ้ า ไม่ว่าจะเป็นแม่น ้ า 
คลอง หนอง บึง ก็ได ้แต่ตอ้งมีคามสัมพนัธ์กบัการมีอยูข่องคน ส่ิงของ ทั้งเป็นส่ิงท่ีประดิษฐ์หรือมา
จากธรรมชาติจ านวนมาก ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช นัก
ประวติัศาสตร์อาวุโสท่ีไดพ้บช่ือท่ีปรากฏในแผนท่ีฝร่ังท่ีเขียนดว้ยสระเสียงสั้นวา่ “บางเกาะ” และ
เช่ือว่าน่าจะเพี้ ยนมาเป็น บางกอก แทนท่ีจะหมายถึงเมืองท่ีมีตน้มะกอกน ้ าเยอะเหมือนท่ีคนไทย
ทัว่ไปสันนิษฐาน ดูรายละเอียดจาก ศรีศกัด์ิ วลัลิโภดม, “กรุงเทพมหานคร ยศล่มแลว้ ลอยนรก ลง
ฤา,” เมืองโบรำณ 39, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556): 18. 
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ชุมชนบ้านสมเด็จเจา้พระยาในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ อนัเป็นช่ือท่ีใช้เรียกโดย
ก าหนดมาจากความเป็นนิวาสถานของบรรพบุรุษขุนนางตระกูลบุนนาคนั้น  ในปัจจุบันเรียก
บริเวณชุมชนแถบน้ีวา่  แขวงวดักลัยาณ์  อยา่งไรก็ตามพื้นท่ีบางส่วนของแขวงวดักลัยาณ์นั้นไม่ได้
อยูใ่นการถือครองท่ีดินของสมเด็จเจา้พระยาตระกูลบุนนาคทั้งสองท่านโดยตรง โดยเฉพาะบริเวณ
วดักลัยาณมิตรและโบสถ์ซางตาครู้ส ซ่ึงผูค้นท่ีอาศยัส่วนใหญ่เป็นชาวจีนซ่ึงประกอบอาชีพคา้ขาย
และชาวตะวนัตกซ่ึงนับถือศาสนาศริสต์ อย่างไรก็ตามชาวต่างชาติดงักล่าวจะอยู่ในการปกครอง
ของสมเด็จเจา้พระยาทั้งสองท่านซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในการควบคุมการคา้และดูแลชาวตะวนัตกท่ีเขา้
มาตั้งถ่ินฐานในดินแดนสยามประเทศ กลุ่มคนเหล่าน้ีจึงมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัชุมชนบ้าน
สมเด็จเจา้พระยาทั้งทางตรงและทางออ้ม    

ชุมชนแขวงวดักลัยาณ์ในปัจจุบนัจึงประกอบกนัข้ึนมาของชุมชนโบราณต่างๆดงัน้ี คือ  
ชุมชนวดัประยุรวงศ์  ชุมชนกุฎีจีน  ชุมชนวดักลัยาณ์   ชุมชนกุฎีขาว   ดงัจะกล่าวถึงประวติัและ
ความเป็นมาของแต่ละชุมชน ดงัน้ี 

 

 
แผนท่ีท่ี 1 แผนท่ีชุมชนแขวงวดักลัยาณ์ในปัจจุบนั  
ท่ีมา: Google, Google map แผนทีท่ำงอำกำศแสดงพืน้ที่ชุมชนแขวงวดักลัยำณ์, เขา้ถึงเม่ือ 20 
เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.google.co.th/maps. 

https://www.google.co.th/maps
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1. ชุมชนวดัประยุรวงศ์ 

 
แผนท่ีท่ี 2 แผนท่ีชุมชนวดัประยรุวงศ์ 
ท่ีมา: Google, Google map แผนทีท่ำงอำกำศแสดงพืน้ที่ชุมชนวดัประยุรวงศ์, เขา้ถึงเม่ือ 20 
เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.google.co.th/maps. 
 
 เป็นชุมชนท่ีตั้งอยูท่างดา้นใตข้องชุมชนวดักลัยาณ์และชุมชนกุฎีจีน ผูค้นในบริเวณน้ีมี
ทั้งท่ีตั้งถ่ินฐานอยูด่ั้งเดิมตั้งแต่สมยัอยธุยา และมีการอพยพมาเม่ือคร้ังเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2 และ
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น บริเวณพื้นท่ีชุมชนเหล่าน้ี อยู่ในการปกครองและเป็น
นิวาสสถานของสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยุรวงศ ์( ดิส บุนนาค) และสมเด็จเจา้พระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ ( ช่วง บุญนาค )6 แต่เดิมศูนยก์ลางของชุมชนน้ีอยู่บริเวณคลองบางกอกใหญ่ ตั้งแต่
หมู่บ้านกุฎีจีนจนถึงบริเวณวดักัลยาณมิตร ซ่ึงเป็นถ่ินฐานของชาวจีนและชาวยุโรปเช้ือสาย
โปรตุเกส ศูนยก์ลางดงักล่าวเป็นแหล่งการคา้ระหวา่งประเทศท่ีส าคญัแห่งน้ีในสมยันั้น ต่อมาเม่ือ
สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยุรวงศด์ ารงต าแหน่งเจา้พระยาพระคลงัในรัชกาลท่ี 3 ศูนยก์ลางของ
ชุมชนจึงไดข้ยายมาจนถึงบริเวณวดัประยุรวงศาวาส  ซ่ึงเป็นนิวาสสถานของท่านรวมถึงพื้นท่ีราย
                                                           

6วชัรา คลายนาทร, งานวจัิยเร่ืองชุมชนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา: กรณศึีกษาชุมชนเมือง
ของสังคมไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น, 196. 

https://www.google.co.th/maps
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รอบ เน่ืองจากเรือสินคา้ทุกล าจะตอ้งจอดเพื่อซ้ือขายสินคา้กบัไทยตามระบบพระคลงัสินคา้ พื้นท่ี
ดงักล่าวยงัถือไดว้า่เป็นศูนยก์ลางทางการทูตและการต่างประเทศอีกดว้ย 
 

 
ภาพท่ี 1 สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยรูวงศ ์ 
ท่ีมา: ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระองค,์ ประยุรำงศำนุสรณ์ (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ิง
แอนดพ์บัลิชช่ิง, 2556), 20. 
          

 
ภาพท่ี 2 สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์ 
ท่ีมา: ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระองค,์ ประยุรำงศำนุสรณ์ (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ิง
แอนดพ์บัลิชช่ิง, 2556), 29. 
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ในปี พ.ศ. 2373 สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยรุวงศด์ ารงต าแหน่งเจา้พระยาพระคลงัวา่ท่ีสมุห
กลาโหม7 ชุมชนแห่งน้ีจึงเป็นศูนยก์ลางท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงทางดา้นการทหารยงัเป็นศูนยก์ลาง
กิจกรรมต่างๆของสังคมเมือง ท่ีมีความส าคญัอยา่งต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัชุมชนฝ่ังตะวนัออกของ
แม่น ้าเจา้พระยา อนัเป็นท่ีตั้งของพระบรมมหาราชวงัในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  

แสดงให้เห็นว่าชุมชนวดัประยุรวงศ์นั้น  ไดมี้การพฒันาในรูปแบบของชุมชนขนาด
เล็กตั้งแต่คร้ังสมยักรุงศรีอยุธยา จนกระทัง่มีการขยายชุมชนข้ึนเร่ือยๆ ของผูค้นท่ีอพยพเขา้มาคร้ัง
เสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2 และเร่ือยมาถึงสมัยธนบุรี และกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และมี
ความส าคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท่ีชุมชนแห่งน้ี อยู่ภายใต้การปกครองของสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ บริเวณแห่งน้ีจึงมี
ความส าคญัทั้งทางดา้นการคา้ การทูต การต่างประเทศ และทางดา้นการทหารท่ีส าคญัของประเทศ
ในสมยันั้น 
 

2. ชุมชนกุฎจีีน 

 
แผนท่ีท่ี 3 แผนท่ีชุมชนกุฏีจีน  
ท่ีมา: Google, Google map แผนทีท่ำงอำกำศแสดงพืน้ที่ชุมชนกุฎจีีน, เขา้ถึงเม่ือ 20 เมษายน 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.google.co.th/maps 
                                                           

7เจา้พระยาทิพากรณ์วงศ,์ พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบบัหอสมุดแห่งชาต ิรัชกาลที ่3
และรัชกาลที ่4 (พระนคร: ส านกัพิมพค์ลงัวทิยา, 2506), 107-108. 

https://www.google.co.th/maps
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 กุฎีจีนเป็นชุมชนริมคลองวดักลัยาณ์ ท่ีมีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัสมเด็จพระเจา้ตาก
สินมหาราช  ด้านหน้าพบคลองขุดขนาดเล็กซ่ึงแบ่งเขตพื้นท่ีระหว่างวดักลัยาณมิตร กบัศาลเจา้
เกียนอนัเกง คลองสายน้ีปลายทางหน่ึงทะลุออกแม่น ้ าเจา้พระยา และอีกปลายทางทะลุออกคลอง
บางหลวง  บริเวณน้ีแต่เดิมเป็นท่ีอยู่อาศยัขอทั้งชาวจีน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮกเก้ียนและมีชาว
โปรตุเกสเข้ามาอาศัยรวมอยู่ด้วย โดยส่วนใหญ่อพยพเข้ามาในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2   
นอกจากน้ีมีประวติักล่าวไวว้า่ศาลเจา้แห่งน้ียงัเคยเป็นท่ีจ าพรรษาของพระสงฆท่ี์มาจากเมืองจีน  จึง
เป็นท่ีมาของช่ือกุฏีจีนนั่นเอง  โบราณสถานท่ีส าคญัในบริเวณชุมชนกุฎีจีนคือโบสถ์ซางตาครู้ส 
ส่วนศาลเจา้เกียนอนัเกงอยูใ่นพื้นท่ีของชุมชนวดักลัยาณ์  
 

3. ชุมชนวดักลัยำณ์ 

 
แผนท่ีท่ี 4 แผนท่ีชุมชนวดักลัยาณ์  
ท่ีมา: Google, Google map แผนทีท่ำงอำกำศแสดงพืน้ที่ชุมชนวดักลัยำณ์, เขา้ถึงเม่ือ 20 เมษายน 
2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.google.co.th/maps. 
 
 ชุมชนแห่งน้ีในสมยัโบราณคือส่วนหน่ึงของเขตบา้นกุฏีจีน เป็นชุมชนเก่าแก่ ตั้งอยู่ท่ี
ปากคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ เร่ือยมาถึงริมแม่น ้ าเจา้พระยาหน้าวดักลัยาณมิตร ฝ่ัง

https://www.google.co.th/maps
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ธนบุ รี   ในสมัย รัชกาล ท่ี  3 เจ้าพระยานิกรบดินทร์ ( โต กัลยาณ มิตร) ได้ส ร้างว ัดถวาย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระองค์ได้โปรดเกล้าพระราชทานนามวดัว่า วดั
กลัยาณมิตร  บริเวณแห่งน้ีจึงกลายเป็นชุมชนวดักลัยาณ์ตามช่ือของวดักลัยาณมิตรตั้งแต่นั้นมา 
โบราณสถานท่ีมีความส าคญัของชุมชนน้ีคือ วดักลัยาณมิตรและศาลเจา้เกียนอนัเกง 
 

4. ชุมชนกุฎขีำว 

 
แผนท่ีท่ี 5 แผนท่ีชุมชนกุฎีขาว 
ท่ีมา: Google, Google map แผนทีท่ำงอำกำศแสดงพืน้ที่ชุมชนกุฎขีำว, เขา้ถึงเม่ือ 20 เมษายน 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.google.co.th/maps. 
 

https://www.google.co.th/maps
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 ชุมชนกุฎีขาวถือก าเนิดจากหมู่บา้นเก่าแก่ของชาวมุสลิม ท่ีช่ือ หมู่บา้นบางหลวง ตั้งอยู่
บนฝ่ังคลองบางกอกใหญ่ ตรงขา้มวดัหงส์รัตนาราม ชาวมุสลิมมีอยูส่องนิกายคือ นิกายชีอะห์ และ
นิกายสุนนี8 

ในช่วงเวลาท่ีกรุงศรีอยุธยาแตก  ชาวมุสลิมทั้งนิกายชีอะห์และสุนนี ได้อพยพหนี
ขา้ศึกลงมาทางใตโ้ดยทางแพ  ลงมาทางกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ซ่ึงในเวลานั้นมีชาวมุสลิมท่ีอาศยั
อยูแ่ถบบางออ้  บางพลดั บางกอกนอ้ย และบางกอกใหญ่อยูก่่อนแลว้   ในคลองบางกอกใหญ่นั้นมี
ชุมชนมสัยิดตน้สนตั้งอยู่บนฝ่ังคลองระหว่างวดัโมฬีโลกยารามกับวดัหงส์รัตนารามอยู่  จึงได้
ปักหลกัพ านกัอยูบ่นแพทั้งสองฝ่ังคลองบางกอกใหญ่ จนไดรั้บการขนานนามวา่  “แขกแพ” 9 

ในระหวา่งท่ีพระยาตากกอบกูเ้อกราช ชาวมุสลิมทั้งหลายต่างร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกอง
ก าลงัอาสาของพระยาตาก เขา้ร่วมรบจนกระทัง่ไดรั้บชยัชนะ หลงัเสร็จศึกแลว้ ขนุนางในกลุ่มสุนนี
ไดรั้บความดีความชอบ พระราชทานยศในต าแหน่งต่างๆเช่น เจา้พระยาจกัรี พระยาราชบงัสัน ฯลฯ 
และยา้ยเขา้มาอยูบ่นบกในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือ รัชกาลท่ี 1   
โดยนิกายชีอะห์ตั้งบา้นเรือนของตนเองอยู่ฝ่ังเจริญพาศน์ ส่วนนิกายสุนนีข้ึนมาตั้งบา้นเรือนอยู่ฝ่ัง
ตรงขา้มวดัหงส์รัตนารามซ่ึงต่อมาเรียกหมู่บ้านน้ีว่า “ หมู่บ้านบางหลวง ” พร้อมกับมีการสร้าง
มสัยิดท่ีก่ออิฐถือปูนแบบทรงไทยข้ึนกลางหมู่บา้น เรียกขานกนัว่า “กุฎีขาว” เน่ืองดว้ยทาสีขาวทั้ง
อาคาร และในเวลาต่อมาถูกเรียกเป็นภาษาทางราชการวา่ “ มสัยดิบางหลวง ”10 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8วภิาว ีพงษป่ิ์น, “การธ ารงชาติพนัธ์มุสลิมในสังคมเมือง กรณีศึกษา: ชุมชนมสัยดิบาง

หลวง(กุฏีขาว)” (วิทยานิพนธ์ปริญญาบณัฑิต ภาควชิามานุษยวทิยา คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยั
ศิลปากร, 2549), 22.  

9 เร่ืองเดียวกนั, 22. 
10เร่ืองเดียวกนั, 24. 
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ประวตัิสถำนทีส่ ำคัญของแขวงวดักลัยำณ์ 
วดัประยุรวงศำวำสวรวหิำร 

 
ภาพท่ี 3 วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 
              (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร, 7 สิงหาคม 2556) 

 
วดัตั้งอยู่ เลขท่ี 24 ถนนประชาธิปก แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วดั

ประยุรวงศาวาส มีเน้ือท่ี 29 ไร่ 3 งาน เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ใกลก้บัเชิง
สะพานพระพุทธยอดฟ้าฝ่ังธนบุรี11 

ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตจรดถนนประชาธิปก  
ทิศตะวนัตก จรดคลองสาธารณะ  
ทิศเหนือจรดถนนเทศบาลสาย 1  
ทิศใต ้จรดถนนเทศบาลสาย 2 และโรงเรียนศึกษานารี 

 พ.ศ. 2371 สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยูรวงศ์ เม่ือยงัด ารงต าแหน่งเจา้พระยาพระ
คลงั (ดิศ ) ไดอุ้ทิศสวนกาแฟ ใกลก้บัต าบลกุฎีจีน สถาปนาพระอารามข้ึนมา เพื่อถวายพระราชกุศล
แด่กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย ์ พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมหลวงนรินทรเทวี และอุทิศกุศลแด่
พระราชพนัธ์ุชั้นท่ี 1 (นวล) ผูเ้ป็นมารดา12 

                                                           
11ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระองค,์ ประยุรำงศำนุสรณ์ (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์  

พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2556), 17. 
12เร่ืองเดียวกนั, 24. 



15 

 
 

 
ภาพท่ี 4 ภาพจากดา้นหลงัพระวหิารพระพุทธนาคและพระอุโบสถวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 
ปรากฏในหนงัสือ The kingdom and people of siamของ Sir John Bowring ( พุทธศกัราช 2398) 
ท่ีมา: ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระองค,์ ประยุรำงศำนุสรณ์ (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ิง
แอนดพ์บัลิชช่ิง, 2556), 25. 
 
 พระอารามแห่งน้ีใชเ้วลาก่อสร้างนาน 8 ปี แลว้เสร็จเม่ือปี พ.ศ 2379  สมเด็จเจา้พระยา
บรมมหาประยูรวงศ์ให้มีการสมโภชพระอาราม เม่ือวนัท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2379 13 ไดน้้อมเกล้า 
ถวายเป็นพระอารามหลวง โดยไดรั้บพระราชทานช่ือจากพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัวว่า  
วดัประยุรวงศาวาส ซ่ึงมีความหมายวา่  พุทธสถานแห่งวงศพ์ระประยูรญาติ ซ่ึงถือเป็นเกียรติอย่าง
สูงแก่สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยูรวงศ ์และราชสกุลบุนนาค ช่ือทางการของวดั คือ วดัประยุร
วงศาวาส แต่ชาวบา้นส่วนใหญ่เรียกวดัน้ีวา่ วดัร้ัวเหล็ก14 ดว้ยเหตุวา่วดัน้ีมีร้ัวเหล็กลอ้มเป็นก าแพง
อยูต่อนหน้าพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ และเขามอ ร้ัวเหล็กมีลกัษณะท าเป็นรูปอาวุธ
โบราณ เป็นรูปหอก ดาบและขวาน  

ท่ีมาของร้ัวเหล็ก มีอยู่  2 แหล่งคือ 1. ในหนังสือประยุรางศานุสรณ์  โครงการ
บูรณปฏิสังขรณ์เขามอวดัประยุรวงศาวาส พ.ศ. 2556 ระบุวา่ ร้ัวเหล็กน้ี สมเด็จเจา้พระยาบรมมหา
ประยูรวงศ์ (ดิส) สั่งเขา้มาจากประเทศองักฤษ เพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

                                                           
13เร่ืองเดียวกนั, 25. 
14เร่ืองเดียวกนั, 27. 
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เจา้อยู่หัว แต่พระองค์ไม่โปรด สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยูรวงศ์จึงขอพระราชทานมาใช้ลอ้ม
เป็นก าแพงพระอาราม โดยใชน้ ้าตาลทรายท่ีมีน ้าหนกัเท่ากนักบัร้ัวเหล็กเป็นการแลกเปล่ียน 

แต่จากบทความอีกบทความหน่ึงท่ีแตกต่าง สันนิษฐานว่าผูแ้ต่งคือเจา้พระยาภาสกร
วงศ ์(พร)  ลงพิมพใ์นหนงัสือทวีปัญญา ฉบบัประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2449 กลบัระบุวา่ ผูท่ี้น าร้ัว
เหล็กเขา้มา คือ หลวงอาวุธวิเศษประเทศพานิช หรือนายโรเบิร์ต  ฮนัเตอร์ พ่อคา้ชาวองักฤษ หรือท่ี
ชาวบา้นเรียกวา่ “นายหนัแตร”  เป็นผูส้ั่งร้ัวเหล็กเขา้มาขายในพระนคร แต่พระบาทสมเด็จพระนัง่
เกลา้ไม่โปรดเพราะเห็นวา่มีราคาแพงมาก สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยูรวงศ ์จึงเจรจาขอแลกร้ัว
เหล็กกบัน ้าตาลทราย และขอพระบรมราชานุญาติน าร้ัวเหล็กไปประดบัไว ้ท่ี วดัประยรุวงศาวาสวร
วหิารเพื่อเป็นพุทธบูชา ตั้งแต่นั้นมา 
 

 
ภาพท่ี 5  ร้ัวเหล็กเป็นก าแพงลอ้มรอบตอนหนา้พระอุโบสถและพระวหิาร วดัประยรุวงศาวาส 
               (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร, 7 สิงหาคม 2556) 
 
สรุป 
 วดัประยรุวงศาวาส สร้างโดยสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยูรวงศ ์เร่ิมสร้างในปี พ.ศ. 
2371 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2379  ในสมยัรัชกาลท่ี 3 มีอาคารท่ีส าคญัได้แก่ พระอุโบสถ พระ
วหิาร พระบรมธาตุเจดีย ์พิพิธภณัฑ์พระประยูรภณัฑาคารและเขามอ ในช่วงเวลาท่ีผา่นมากวา่ 180 
ปี ได้มีการบูรณะ ซ่อมแซม หลายยุค หลายสมัย ทั้ งในสมัยรัชกาลท่ี 4 สมัยรัชกาลท่ี 5 และ
ซ่อมแซมคร้ังใหญ่ สมยัช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 พระอารามแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่มีความงดงามใน
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ดา้นศิลปะหลากหลายแขนง มีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสวยงามเป็นมรดกทางวฒันธรรม
ท่ีสืบทอดมาถึงปัจจุบนั 
 
ประวตัิโบสถ์ซำงตำครู้ส 
 

 
ภาพท่ี 6 ทางเขา้หนา้โบสถว์ดัซางตาครู้ส 
              (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, โบสถซ์างตาครู้ส, 7 สิงหาคม 2556) 
 

โบสถ์ซางตาครู้ส ตั้ งอยู่เลขท่ี 112 ซ. กุฏีจีน ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวดักัลยาณ์ เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร โบสถ์ตั้ งอยู่บริเวณชุมชนกุฏีจีน ริมฝ่ังแม่น ้ าเจ้าพระยา ตรงข้ามกับ
ปากคลองตลาด ติดกบับริเวณวดักลัยาณมิตร ท่ีเดิมแห่งน้ี เป็นท่ีดินพระราชทานของสมเด็จพระเจา้
ตากสินให้กบัชุมชนชาวโปรตุเกส หลวงพ่อกอร์ (Corre) เป็นชาวฝร่ังเศส ไดเ้ร่ิมก่อสร้างโบสถ์ไม้
หลงัเล็กๆหลงัแรกข้ึน และใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาศริสต์อย่างเป็นทางการในวนัท่ี  14 
กนัยายน พ.ศ. 2312 15 แลว้ให้ช่ือว่า “ซางตาครู้ส” ซ่ึงหมายถึง “กางเขนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ” และต่อมา
โบสถ์หลงัแรกเร่ิมทรุดโทรมลง จึงไดส้ร้างโบสถ์หลงัใหม่เป็นหลงัท่ีสองข้ึนในพื้นท่ีเดิม โดยคุณ

                                                           
15กษมา เกาไศยานนท,์ 80ปีวดัซำงตำครู้ส (กรุงเทพมหานคร: เอทีพร้ินทต้ิ์ง, 2539), 67. 
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พ่อปัลเลอกวัซ์ (ภาพท่ี 7) (ต่อมาไดรั้บสมณศกัด์ิเป็นพระสังฆราช) ในสมยัรัชกาลท่ี 3 แลว้เสร็จใน
ปี พ.ศ. 237816     

จากการสืบคน้จากภาพถ่ายเก่า พบว่าโบสถ์หลงัท่ีสองมีลกัษณะทางสถาปัตยกรรม
แบบจีน คือโครงตอนปลายอ่อนช้อย คลา้ยลวดลายปูนป้ันบนหลงัคาท่ีมีอยู่ในวดับางแห่งในสมยั
อยธุยาตอนปลาย (ภาพท่ี 9) 

 

      
ภาพท่ี 7 พระสังฆราชปัลเลอกวัซ์ 
ท่ีมา: กษมา เกาไศยานนท,์ 80ปีวดัซำงตำครู้ส (กรุงเทพมหานคร: เอทีพร้ินทต้ิ์ง, 2539), 20. 
 

                                                           
16วารุณี โอสถารมย,์ ผูร้วบรวม, ล่องเจ้ำพระยำเรียนรู้แหล่งมรดกวฒันธรรม  

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพิริยะไกรฤกษ์, 2557), 27. 
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ภาพท่ี 8 บาทหลวงกูเลียลโม ก๊ินดาครู้ส  
ท่ีมา: กษมา เกาไศยานนท,์ 80ปีวดัซำงตำครู้ส (กรุงเทพมหานคร: เอทีพร้ินทต้ิ์ง, 2539), 20. 
 

 
ภาพท่ี 9 โบสถห์ลงัท่ี 2 ของวดัซางตาครู้ส  
ท่ีมา: กษมา เกาไศยานนท,์ 80ปีวดัซำงตำครู้ส (กรุงเทพมหานคร: เอทีพร้ินทต้ิ์ง, 2539), 68. 
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ภาพท่ี 10โบสถว์ดัซางตาครู้สหลงัปัจจุบนั 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, โบสถซ์างตาครู้ส, 7 สิงหาคม 2556) 

 
โบสถ์หลังปัจจุบันคือหลังท่ี  3 ท่ีสร้างข้ึนแทนหลังท่ีสอง ท่ีทรุดโทรมลง โดย

บาทหลวง กูเลียลโมก๊ินดาครู้ส (ภาพท่ี 8) เร่ิมสร้างในปี พ.ศ.2456 และสร้างเสร็จในวนัท่ี 17 
กนัยายน 245917 ซ่ึงลกัษณะของตวัอาคารมีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกแบบเรอเนส
ซองส์อยา่งชดัเจน 
 
สรุป 
 โบสถซ์างตาครู้สหลงัแรกเป็นอาคารไมห้ลงัเล็กๆ เปิดใชป้ระกอบพิธีอยา่งเป็นทางการ
คร้ังแรกในปีพ.ศ. 2312 ในสมยัสมเด็จพระเจา้ตากสิน หลงัท่ีสองสร้างโดยบาทหลวงปัลเลอกวัซ์ 
สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2378 ในสมยัรัชกาลท่ี 3 และหลงัปัจจุบนั สร้างโดยบาทหลวงกูเลียลโมก๊ินดาค
รู้ส สร้างปี พ.ศ. 2456-2459ในสมยัรัชกาลท่ี 6 เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกแบบเรอเนส
ซองส์ 
 
 
                                                           

17กษมา เกาไศยานนท,์ 80ปีวดัซำงตำครู้ส (กรุงเทพมหานคร: เอทีพร้ินทต้ิ์ง, 2539), 68. 



21 

 
 

ประวตัิศำลเจ้ำเกยีนอนัเกง 

 
ภาพท่ี 11 ศาลเจา้เกียนอนัเกง 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, ศาลเจา้เกียนอนัเกง, 7 สิงหาคม 2556) 
 

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 320 ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ศาลเจา้
แห่งน้ีตวัศาลหนัหนา้ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือโดยหนัหนา้ลงแม่น ้ าเจา้พระยา ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ า
เจา้พระยาฝ่ังตะวนัตก ตั้งอยูร่ะหวา่งโบสถซ์างตาครู้สกบัวดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร 
 ประวติัความเป็นมาของศาลเจา้น้ี ไม่ไดมี้บนัทึกท่ีชดัเจน ของวนัเวลาท่ีไดเ้ร่ิมก่อสร้าง 
จากการให้สัมภาษณ์ของคุณบุณยนิธย ์สิมะเสถียร ผูดู้แลศาลเจา้18 ไดใ้ห้สัมภาษณ์ว่าประวติัความ
เป็นมาของศาลเจ้าไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เล่าบอกต่อๆกันมา กล่าวว่าศาลเจ้า 
แห่งน้ี สร้างข้ึนโดยคนจีนท่ีตามเสด็จสมเด็จพระเจา้ตากสินในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2 แต่
เดิมมี 2 ศาลเจา้แต่ไม่ปรากฏช่ือ ศาลเจา้หลงัหน่ึงประดิษฐานเจา้พ่อโจวซือกง อีกศาลประดิษฐาน
เจ้าพ่อกวนอู ต่อมาศาลเจ้าทั้ งสองถูกทิ้งร้าง เพราะคนจีนส่วนหน่ึงได้ยา้ยไปอยู่ฝ่ังพระนคร 
จนกระทัง่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ชาวจีนจากมณฑลฮกเก้ียน ต าบลเจียงจิวและจวัจิว ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษ
ของตระกูลตนัติเวชกุลและสกุลสิมะเสถียร ไดเ้ดินทางมากราบไหว ้ เห็นช ารุดเสียหายมากมาย เลย
ร่วมกนัร้ือศาลเจา้ทั้งสอง แลว้สร้างเป็นศาลเจา้ใหม่รวมเป็นศาลเจา้หลงัเดียว และไดอ้ญัเชิญพระ
                                                           

18 จิราภรณ์ มาตงัคะ, ศำสนศิลป์ของศำสนสถำนริมฝ่ังน ำ้กรณีศึกษำชุมชนธนบุรี 
(กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐก์ารพิมพ,์ 2550), 159. 
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โพธิสัตวก์วนอิมมาประดิษฐานแทน ใช้ช่ือศาลเจา้น้ีว่า “เกียนอนัเกง” ซ่ึงเป็นภาษาจีนฮกเก้ียน 
หมายถึง สถานท่ีซ่ึงเป็นความสุขร่มเยน็ของชาวจีนฮกเก้ียน ณ แผน่ดินน้ี ตั้งแต่นั้นมา 
 

 
ภาพท่ี 12 พระโพธิสัตวก์วนอิม พระประธานของศาลเจา้เกียนอนัเกง  ถูกน ามาตั้งไวห้นา้ศาลเจา้ใน
งานประเพณีทิ้งกระจาด ในวนัท่ี 9 เดือน 9 ของทุกปี 
ท่ีมา: oknation, พระโพธิสัตว์กวนอมิ, เขา้ถึงเม่ือ 10 มีนาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://okanation.net. 
 

นอกจากนั้นท่ีข่ือใตห้ลงัคา ไดมี้จารึกภาษาจีนระบุถึงการสร้างแลว้เสร็จในฤดูใบไมผ้ลิ 
ปีท่ี 25 รัชกาลพระเจา้กวงสือ  แห่งราชวงศซ่์ง ซ่ึงตรงกบั พ.ศ.2445 ในรัชกาลท่ี 5 ของไทย ซ่ึงอาจ
เป็นไปไดว้า่ ศาลเจา้แห่งน้ีไดมี้การซ่อมแซมอีกคร้ังในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5  ก็เป็นได ้
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ภาพท่ี 13 ข่ือใตห้ลงัคาศาลเจา้เกียนอนัเกง มีจารึกภาษาจีนของวนัท่ีสร้าง  
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, ศาลเจา้เกียนอนัเกง, 26 พฤษภาคม 2560) 

 
 ส่วนในเร่ืองคติในการสร้างศาลเจา้ น่าจะมาจากชาวจีนท่ีเดินเรือมาคา้ขายในสมยัก่อน 
ชาวจีนเหล่านั้นได้นับถือ เทวีผูพ้ิทกัษ์ท้องทะเล ช่ือ “เทวีม่าโจ้ว” (ภาพท่ี 14)  เช่ือว่าเป็นเทวีท่ี
คุม้ครองคนท่ีเดินทางทางน ้ า เม่ือไดม้าถึงบริเวณริมแม่น ้ าเจา้พระยาแห่งน้ี จึงไดอ้ญัเชิญเทวีม่าโจ้
วข้ึนมาประดิษฐานไวเ้พื่อสักการะคุม้ครองคนท่ีมาบูชาใหมี้ความปลอดภยัในการเดินทางเป็นตน้ 
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ภาพท่ี 14 เทวมี่าโจว้  
ท่ีมา: beewoods, เทวีหม่ำโจ้ว, เขา้ถึงเม่ือ 1 เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://beewoods.wordpress.com. 
 
 ในเร่ืองของเทวีม่าโจว้ อาจารยธ์นสัถ์ สุวฒันมหาต ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทพเจา้จีน ไดก้ล่าว
ไวว้า่ม่าโจว้ เป็นบุคคลท่ีมีอยูจ่ริงในประวติัศาสตร์ เกิดในสมยัราชวงศซ่์ง มณฑลฮกเก้ียน ทางตอน
ใตข้องจีนเร่ืองราวของท่านมีประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัอภินิหารมากมาย เม่ือท่านเสียชีวิต คนใน
ชุมชนนั้ นจึงยกย่องท่านเป็นเทพองค์หน่ึง จนกระทั่งความเช่ือน้ีแพร่จากจีนตอนใต้ไปสู่จีน
ภาคเหนือ จนเขา้ไปถึงพระราชส านกัในท่ีสุด จนท่านไดรั้บบรรดาศกัด์ิต่างๆ จนกระทัง่กลายเป็น
เทวแีห่งสวรรคห์รือพระมเหสีแห่งสวรรคไ์ปในท่ีสุดในสมยัจกัรพรรดิคงัซี 
 ม่าโจว้ เป็นท่ีรู้จกัคร้ังแรกในสมยัธนบุรี จากนิราศกวางตุง้ หรือนิราศพระยามหานุภาพ
ไปจีนพ.ศ. 232419 เป็นเร่ืองราวในสมยัพระเจา้กรุงธนบุรีได้ทรงแต่งตั้งราชฑูตไปเจริญพระราช
ไมตรี ต่อพระเจา้กรุงจีน แผน่ดินเขียนหลง ณ กรุงปักก่ิง คร้ังนั้นพระยามหานุภาพ ไดไ้ปในคณะทูต
ดว้ย ไดแ้ต่งกลอนนิราศเร่ืองน้ีไวเ้ป็นค ากลอน ขอยกตวัอย่างบางตอนท่ีกล่าวถึงเทวีหมาโจว้ หรือ
พระหมาจอ ดงัน้ี 
 
                                                           

19ธนสัถ ์สุวฒันมหาตม,์ “ เทพเจา้จีน” (เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองเทพเจา้จีน ท่ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 12 กนัยายน 2557). 
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เอาธูปเทียนวงบนขึน้ลนลาน วนัทนาปลาวาฬวุ่นวาย 
แล้วเขาท าเป็ดไก่ไหว้เทเวศร์ ตามเภทท่ีทเลแล้วเทถวาย 
แต่ขลุ่ยขลุกแล้วลุกขึน้โปรยปราย กระดาษพรายเผาเพลิงถเกิงเรือง 
เยน็เช้าไหว้เจ้าด้วยม้าฬ่อ  พระหมาจอฟังอึงคะนึงเน่ือง 
คร้ันค า่แขวนโคมเคียงเรียงเรือง ตลอดเบือ้งน่าท้ายท่ีรายไป 20 
นัน่ก็หมายความวา่ คนไทยรู้จกัเทวีม่าโจว้หรือพระหมาจอในนิราศกวางตุง้หรือนิราศ

พระยามหานุภาพไปเมืองจีนคร้ังกรุงธนบุรีก็เป็นไปได ้  เหตุน้ีศาลเจา้เกียนอนัเกงท่ีสร้างข้ึนมาน้ีคง
เพื่อบูชา เทวมี่าโจว้ ท่ีสร้างข้ึนใหม่โดยคนจีนท่ีเขา้มาไม่วา่จะในเร่ืองคา้ขายหรืออพยพเขา้มาในช่วง
หลงัเสียกรุงศรีอยธุยาคร้ังท่ี 2 ในสมยัพระเจา้กรุงธนบุรีเช่นกนั   
 
สรุป 
 ศาลเจา้เกียนอนัเกง น่าจะถูกสร้างข้ึนมาโดยชาวจีน ในสมยักรุงธนบุรี แต่ไม่สามารถ
ระบุวนัเวลาท่ีสร้างไดแ้น่นอน แต่เดิมน่าจะมี อยู ่2 ศาลในคร้ังแรกน่าจะสร้างเพื่อบูชาเทวีม่าโจว้ 
ก่อน จากนั้นถึงได้เปล่ียนไปประดิษฐานเจา้พ่อโจวซือกงและเทพเจา้กวนอู และต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 
2368 ในรัชกาลท่ี 3 ไดมี้การร้ือและรวมศาลเจา้เป็นศาลเดียว โดยชาวจีนจากมณฑลฮกเก้ียน และได้
ประดิษฐานพระโพธิสัตวก์วนอินแทน โดยใช้ช่ือวา่ศาลเจา้เกียนอนัเกงตั้งแต่นั้นมา และอาจมีการ
ซ่อมแซมคร้ังใหญ่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 อีกคร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20พระยามหานุภาพ, นิรำศพระยำมหำนุภำพไปเมืองจีนคร้ังกรุงธนบุรี (พระนคร: โรง

พิมพโ์สภณพิพรรฒธนากร, 2475.  พิมพใ์นงานกฐินพระราชทานพระยาอนิรุทธเทวา ณวดัระฆงัโฆ
สิตาราม 2475), 11. 
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ประวตัิวดักลัยำณมิตร วรมหำวหิำร 
 

 
ภาพท่ี 15 วดักลัยาณมิตร อยูฝ่ั่งทิศตะวนัตกของแม่น ้าเจา้พระยา 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร, 7 สิงหาคม 2556) 
 
 วดักลัยาณมิตร ตั้งอยูเ่ลขท่ี 371 แขวงวดักลัยาณ์  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นพระ
อารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร เป็นวดัขนาดใหญ่ ตรงปากคลองบางกอกใหญ่ หน้าวดัทิศ
เหนือติดกบัแม่น ้ าเจา้พระยา ดา้นทิศตะวนัออก ติดกบับา้นราษฏร ทิศตะวนัตกติดกบัคลองบางกอก
ใหญ่ ทิศใตติ้ดกบัเน้ือท่ีราษฎรและท่ีธรณีสงฆข์องวดับางส่วน วดัมีเน้ือท่ี ทั้งหมด 33 ไร่  1 งาน 
 

 
ภาพท่ี 16 เจา้พระยานิกรบดินทร์ (เจา้สัวโต ตน้ตระกูลกลัยาณมิตร) 
ท่ีมา: พระปริยติัธาดา (สมนึก จิตเมโธ) และธชัชยั ยอดพิชยั, ผูร้วบรวม, วดักลัยำณมิตร
วรมหำวิหำร (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง, 2553), 15. 
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 เจา้พระยานิกรบดินทร์ (เจา้สัวโต ตน้สกุลกลัยาณมิตร ภาพท่ี 16)  ไดอุ้ทิศท่ีบา้นและ
ซ้ือท่ีดินบริเวณใกลเ้คียงเพื่อสร้างเป็นพระอาราม  การก่อสร้างเร่ิมข้ึนในปี พ.ศ. 2368 21 แลว้ถวาย
เป็นพระอารามหลวง   โดยพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัทรงโปรดเกลา้ ฯพระราชทานนาม
ว่า  “วดักลัยาณมิตร”   กลัยาณมิตร หมายถึง มิตรดี หรือเพื่อนท่ีดี   คงมาจากความสัมพนัธ์ส่วน
พระองคท่ี์มีต่อเจา้พระยานิกรบดินทร์ ท่ีมีความสนิทสนมคุน้เคยกนั และร่วมคา้ขายส าเภาร่วมกนั
กบัพระองคเ์ม่ือคร้ังด ารงพระยศเป็นพระเจา้ลูกยาเธอ กรมหม่ืนเจษฏาบดินทร์ในสมยัรัชกาลท่ี 2   
 ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2380 รัชกาลท่ี 3 ทรงเสด็จพระราชด าเนินก่อพระฤกษห์ลวงพ่อ
โต ให้เป็นพระประธานภายในวิหารหลวง ดว้ยมีพระราชประสงคใ์ห้เหมือนคร้ังกรุงเก่า คือมีพระ
โต อยูท่ี่วดัพนญัเชิง จงัหวดัอยุธยา นอกจากนั้นยงัโปรดเกลา้ฯให้หล่อพระพุทธรูปปางป่าเลไลย ์ให้
เป็นพระประธานในพระอุโบสถและสร้างศาลาการเปรียญพระราชทานอีกดว้ย 
 ในสมยัรัชกาลท่ี 4 เม่ือปี พ.ศ. 2408 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหอไตร และพระราชทาน
นามว่า หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ  และทรงโปรดเกล้าฯ ให้เล่ือนพระยาราชสุภาวดี 
(โต) เป็นเจา้พระยานิกรบดินทร์ และยงัทรงโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามพระพุทธรูป พระโตท่ีอยู่
ในพระวหิารหลวง วา่ พระพุทธไตรรัตนนายก 
 ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ทรงเสด็จพระราชด าเนินถวายผา้พระกฐินหลวงพระราชทานท่ีวดั
แห่งน้ี และไดโ้ปรดเกลา้ฯใหซ่้อมแซมหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติอีกดว้ย 
 ในสมัยรัชกาลท่ี  6 ทรงพระราชทานรูปหล่อทรงเคร่ืองจอมพลมหาดเล็กของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และพระราชทานธรรมาสน์สลกัลวดลายปิดทองประดบั
มุกและกระจก ใหแ้ก่วดักลัยาณมิตร 
 ในสมัยรัชกาลท่ี 7 ทรงเสด็จพระราชด าเนินทรงบรรจุพระอุณาโลมพระพุทธรัตน
นายก ซ่ึงเป็นทองค าหนกั 40 บาท  
 ในรัชกาลปัจจุบนั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราช
ด าเนินถวายผา้พระกฐิน ในปี พ.ศ. 2500 และปี พ.ศ. 2519  
 
สรุป 
 วดัน้ีสร้างโดยเจา้พระยานิกรบดินทร์ (เจา้สัวโต ตน้สกุลกลัยาณมิตร) เร่ิมสร้างตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2368 ในสมัยรัชกาลท่ี 3 และได้มีการบูรณะซ่อมแซมมาเร่ือยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบัน วดั

                                                           
21พระปริยติัธาดา (สมนึก จิตเมโธ) และธชัชยั ยอดพิชยั, ผูร้วบรวม, วดักลัยำณมิตร

วรมหำวิหำร (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง, 2553), 15. 
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กลัยาณมิตรถือว่า มีความผูกพนั กบั สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์มาโดยตลอด และยงั
คงไวซ่ึ้งคุณค่า และความงดงามของรูปแบบศิลปกรรมในดา้นต่างๆมากมาย   เหมาะท่ีจะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของคนในชาติ และร่วมกนัอนุรักษ ์ และเผยแพร่ให้คนต่างชาติ ต่างภาษา ไดเ้รียนรู้ถึงความ
งามของศิลปะของชนชาติไทย 
 
ประวตัิมัสยดิบำงหลวง 
 

 
ภาพท่ี 17 มสัยดิบางหลวง 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, มสัยดิบางหลวง, 7 สิงหาคม 2556) 

 
 มสัยิดบางหลวง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 151 ซ.มสัยิดบางหลวง ถ. เทศบาลสาย 1 แขวงวดักลัยาณ์ 
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ชุมชนบริเวณน้ีเดิมชาวบา้นเรียกวา่ “ชุมชนแขกแพ” เพราะประชากร
กลุ่มแรกๆเป็นชาวไทยมุสลิมท่ีอพยพเขา้มาจากกรุงศรีอยุธยาในสมยักรุงธนบุรี แลว้สร้างบา้นเป็น
เรือนแพอยูริ่มแม่น ้ าเจา้พระยา ต่อมาไดย้า้ยมาสร้างบา้นอยูบ่นบก เรียกวา่หมู่บา้นบางหลวงและมี
การสร้างศาสนาสถานของศาสนาอิสลามข้ึนมาเรียกวา่ “กุฎีขาว”22 

ในสมยัเร่ิมแรกท่ีชาวอิสลามเขา้มาสมยัอยุธยา ชาวมุสลิมจะเรียกสถานท่ีใชป้ระกอบ
พิธีกรรมในศาสนาอิสลาม วา่กุฎี ท่านเฉกอะหมดัไดส้ร้างสถานท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา
                                                           

22วชัรา คลายนาทร, งำนวจัิยเร่ืองชุมชนบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ: กรณศึีกษำชุมชนเมือง
ของสังคมไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (กรุงเทพมหานคร: ราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา, 
2542), 96. 
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อิสลามข้ึน เรียกว่า “กุฎีทอง”23 นอกจากนั้ นยงัมีมัสยิดต้นสนท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรกในกรุงเทพฯ    
สันนิษฐานวา่สร้างข้ึนมาในสมยัอยุธยาเช่นเดียวกนั ชาวบา้นเรียกวา่กุฎีใหญ่ และหมู่บา้นบางหลวง
ท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัก็ไดส้ร้างมสัยดิข้ึนเรียกวา่ “กุฎีขาว” 

จะเห็นไดว้า่ชาวอิสลามในสมยัอยุธยาเรียกมสัยิดว่ากุฎีหรือกะฎี เพราะในสมยันั้นยงั
ไม่มีค  าเฉพาะท่ีใชเ้รียกสถานท่ีประกอบพิธีกรรมของศาสนาอิสลามในภาษาอาหรับเหมือนในสมยั
น้ี ส่วนค าวา่กุฎี น่าจะมาจากค าวา่ กุฎี ท่ีหมายถึงอาคารในวดัท่ีใชเ้ป็นท่ีอยูข่องพระ แลว้จึงเพี้ยนเป็น
ค าว่า กะฎี24 ชาวอิสลามในสมยันั้นจึงได้ยืมช่ือกะฎีหรือกุฎีท่ีใช้กนัในวดัมาใช้แทนสถานท่ีท่ีใช้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ไดเ้ร่ิมมีพระราชบญัญติัการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามฉบบั
ต่างๆข้ึนมาใช้ และได้บัญญัติค าว่า มัสยิดข้ึนมา หมายความถึงสถานท่ีซ่ึงมุสลิมใช้ประกอบ
ศาสนกิจ  โดยจะตอ้งมีละหมาดวนัศุกร์เป็นปกติและเป็นสถานท่ีสอนศาสนาอิสลาม25   ตั้งแต่นั้นมา
ชาวอิสลามจึงเรียกมสัยดิแทนค าวา่กุฎีท่ีใชก้นัมาตั้งแต่สมยัโบราณ 
 มสัยิดบางหลวงหลงัแรก จากหลกัฐานสร้างข้ึนมาโดยพ่อคา้มุสลิม ช่ือโต๊ะหยี ในช่วง
ปลายรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 2 26 แต่ไม่ได้ระบุปี พ.ศ. ท่ีสร้างอย่างชัดเจน เป็นอาคารไม้แบบ
ชั่วคราวคล้ายกับการสร้างบ้านเรือนของชาวมุสลิมในสมยันั้น รูปแบบของสถาปัตยกรรมของ
มสัยิดจากงานเขียนของอาจารย ์อาดิศร์ อิดรีสรักษมณี ท่านได้แบ่งช่วงเวลาตั้งแต่อยุธยาถึงสมยั
รัชกาลท่ี 3 วา่การสร้างมสัยิดในสมยันั้นมีลกัษณะตามรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณี โดยใช้
รูปแบบบา้นวดั วงั โดยท่ีชาวบา้นทัว่ไปสร้างมสัยิดท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบับา้นเรือนของตนเอง ส่วน
ขนุนางมุสลิมสร้างมสัยิดโดยใชรู้ปแบบทางศิลปกรรมของวดัและวงัเป็นตน้ ดงันั้นการสร้างมสัยิด
บางหลวงในช่วงตน้รัตนโกสินทร์โดยพ่อคา้ชาวมุสลิม รูปแบบจึงน่าจะเป็นอาคารไม ้ท่ีมีรูปแบบ
ไม่ต่างไปจากบา้นเรือนของชาวบา้นท่ีเป็นมุสลิมในสมยันั้นนั้นเองในการเปรียบเทียบรูปแบบและ
วสัดุในการก่อสร้างของมสัยิดบางหลวง คงตอ้งเปรียบเทียบรูปแบบกบัมสัยิดตน้สนท่ีมีมาก่อน
ตั้งแต่สมยัอยธุยา  

                                                           
23อาดิศร์ อิดรีสรักษมณี, มัสยดิในกรุงเทพ (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2557), 98. 
24ประยรูศกัด์ิ ชลายนเดชะ, มุสลมิในประเทศไทย พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: 

หอสมุดกลางอิสลาม, 2539), 3. 
25อาดิศร์ อิดรีสรักษมณี, มัสยดิในกรุงเทพ, 74. 
26จิราภรณ์ มาตงัคะ, ศำสนศิลป์ของศำสนสถำนริมฝ่ังน ำ้กรณีศึกษำชุมชนธนบุรี 

(กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐก์ารพิมพ,์ 2550), 190. 
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ภาพท่ี 18 มสัยดิตน้สนหลงัท่ี 3 ท่ีเป็นตน้แบบใหก้บัมสัยดิบางหลวงหลงัปัจจุบนั 
ท่ีมา: อาดิศร์ อิดรีสรักษมณี, มัสยดิในกรุงเทพ (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2557), 103. 
 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2358 27 ในสมัยรัชกาลท่ี 2 มัสยิดต้นสน ได้มีการร้ือ ซ่อมแซมตัว
อาคารรุ่นท่ี 228 ลง เน่ืองดว้ยตวัอาคารมีสภาพท่ีทรุดโทรมไปมาก และดว้ยตอ้งการขยายตวัอาคาร
ให้ยิง่ใหญ่ข้ึนมากกวา่เดิม ดงันั้นช่วงท่ีมสัยิดตน้สนอยูร่ะหวา่งการซ่อมแซม ชาวบา้นในบริเวณนั้น
จึงจ าเป็นตอ้งไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ท่ีมสัยิดบางหลวงเป็นการชั่วคราว ดงันั้น
มสัยิดบางหลวงหลงัท่ี 1 คงสร้างข้ึนเป็นอาคารชัว่คราว และน่าจะเป็นไมเ้ช่นเดียวกนักบัการสร้าง
บา้นเรือนของชาวมุสลิมท่ีพึ่งจะเขา้มาตั้งถ่ินฐานในบริเวณน้ี  จากเหตุการณ์ดงักล่าวท าใหม้สัยดิบาง
หลวงเร่ิมมีบทบาทและความส าคญัมากยิง่ข้ึนในล าดบัต่อมา 
 
 
 
 

                                                           
27อาดิศร์ อิดรีสรักษมณี, มัสยดิในกรุงเทพ, 99. 
28 มสัยดิตน้สน ซ่ึงเป็นตน้แบบใหก้บัมสัยดิบางหลวงนั้น  จากการศึกษาพบวา่ มี

ทั้งหมด 4 ระยะ กล่าวคือ  ระยะแรก สร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ทรงธรรมและซ่อมสมยัสมเด็จพระ
นารายณ์ ราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 22 เป็นอาคารไม ้ยกพื้นสูง, ระยะท่ีสอง สร้างในสมยั
รัชกาลท่ี 2 พ.ศ.2358เป็นอาคารไมเ้ช่นเดียวกบัระยะแรก, ระยะท่ี 3 ไดร้ื้อแลว้สร้างอาคารใหม่ก่ออิฐ
ถือปูน ราวปี พ.ศ.2358-2359 สมยัรัชกาลท่ี 3 และสุดทา้ยคือระยะท่ี 4 คือมสัยดิตน้สนในปัจจุบนั ดู
รายละเอียดจาก อาดิศร์ อิดรีสรักษมณี, มัสยดิในกรุงเทพ. 
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มัสยดิบำงหลวงหลงัที ่2 
 มสัยิดบางหลวงหลงัปัจจุบนั สร้างข้ึนหลงัจากมสัยิดตน้สนหลงัท่ี 3 (พ.ศ.2358-พ.ศ.
2359) ผูท่ี้สร้างเป็นเศรษฐีชาวจีน ช่ือเจา้สัวพุก สกุลพุกภิญโญ ท่านได้ภรรยาเป็นชาวมุสลิมใน
ชุมชนน้ี ท่านจึงไดส้ร้างมสัยิดบางหลวงหลงัท่ี 2 ข้ึนมา แต่ไม่ไดร้ะบุ ปีท่ีสร้างไว ้แต่สันนิษฐานวา่
น่าจะสร้างหลงัจากปี พ.ศ. 2359 หลงัจากมสัยดิตน้สนหลงัท่ี 3 แลว้เสร็จ ในสมยัรัชกาลท่ี 329สาเหตุ
ท่ีสร้างเน่ืองดว้ย มสัยดิหลงัแรกสร้างไวเ้ป็นแค่อาคารชัว่คราว และเป็นอาคารไม ้ไม่มีความแข็งแรง 
คงทน และอาคารหลงัเดิมคงทรุดโทรมลงไปมากแลว้ จึงเป็นสาเหตุใหส้ร้างอาคารหลงัใหม่ข้ึนมา 
 ลกัษณะตวัอาคารก่ออิฐถือปูน มีลกัษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยแบบอาคารพระ
อุโบสถและพระวหิาร ลกัษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบพระราชนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 อยา่งเห็นได้
ชัด คือหน้าบนัท่ีก่ออิฐ ถือปูน ประดับด้วยกระเบ้ืองเคลือบเป็นลวดลายแบบจีน ไม่นิยมช่อฟ้า 
ใบระกา หางหงส์ และมีการเพิ่มพาไลและเสาพาไลรับน ้ าหนกัดา้นขา้งของตวัอาคาร  ตวัเสาพาไล
มกัเป็นทรงส่ีเหล่ียม ไม่มีการประดบับวัหัวเสา30 ดงันั้นจะเห็นไดว้า่มสัยิดบางหลวงหลงัปัจจุบนั มี
ลกัษณะรูปแบบศิลปกรรมในสมยัรัชกาลท่ี 3 แบบพระราชนิยมนัน่เอง 
 

 
ภาพท่ี 19 หนา้บนัของมสัยดิบางหลวง มีลกัษณะแบบพระราชนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, มสัยดิบางหลวง, 7 สิงหาคม 2556) 
 

                                                           
29จิราภรณ์ มาตงัคะ, ศำสนศิลป์ของศำสนสถำนริมฝ่ังน ำ้กรณีศึกษำชุมชนธนบุรี, 197.  
30ศกัด์ิชยั สายสิงห์, งำนช่ำงสมัยพระน่ังเกล้ำ (กรุงเทพมหานคร: มติชนปากเกร็ด, 

2551), 67. 
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สรุป 
 มสัยิดบางหลวงหลงัท่ี 1 สร้างข้ึนตอนปลายสมยัรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาลท่ี 2 ไม่ไดร้ะบุปี 
พ.ศ ท่ีสร้างไวแ้น่ชัด ลักษณะรูปแบบ สันนิษฐานว่าเป็นอาคารท่ีท าด้วยไม้ มีลักษณะคล้ายกับ
บา้นเรือนของชาวมุสลิมท่ียา้ยถ่ินฐานเขา้มาในสมยันั้น ตวับา้นยกพื้นสูง ฝาขดัแตะ หลงัคาอาจมุง
ดว้ยจากและกระเบ้ืองตามล าดบั เป็นการสร้างแบบง่ายๆ ชัว่คราว ให้สามารถใช้ประกอบพิธีทาง
ศาสนาอิสลาม ท่ีขยายตวัมาจากชุมชนมุสลิมตน้สนได ้
 มสัยิดบางหลวงรุ่นท่ี 2 หรือหลงัปัจจุบนั สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนมา หลงัจากมสัยิดตน้
สนหลงัท่ี 3 แลว้เสร็จ ในปี พ.ศ . 2359 แต่จากหลกัฐานไม่ไดร้ะบุปีท่ีสร้างไวแ้น่นอน แต่น่าจะสร้าง
หลงัจากปี พ.ศ.2359 และดว้ยรูปแบบงานศิลปกรรมของตวัอาคารและหนา้บนัของมสัยิดบางหลวง 
ไดส้อดคลอ้งกบัแบบพระราชนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 คือตวัอาคารเป็นแบบก่ออิฐ ถือปูน ไม่นิยม
ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  และหน้าบันก่ออิฐ ถือปูน ประดับด้วยกระเบ้ืองเคลือบ 
นอกจากนั้นเสาพาไลมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียม และไม่ประดบับวัหวัเสา ทั้งยงัรับน ้ าหนกัดา้นขา้งของ
ตวัอาคารอีกดว้ย ถือไดว้่ามสัยิดบางหลวงเป็นมสัยิดทรงไทยแห่งเดียวของโลก ท่ีสร้างเป็นศิลปะ
แบบพระราชนิยม ในสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีผสมกลมกลืนกนัอยา่งงดงาม 
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บทที ่3 

วเิครำะห์รูปแบบศิลปกรรมของโบรำณสถำนแขวงวดักลัยำณ์ 
 

1. วดัประยุรวงศำวำสวรวหิำร 
 1.1 แผนผงัของวดั 

 
แผนผงัท่ี 1 แผนผงัวดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร 
ท่ีมา: Google, Google map แผนทีท่ำงอำกำศแสดงพืน้ที่ภำยในวดัประยุรวงศำวำสวรวหิำร, เขา้ถึง
เม่ือ 20 เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.google.co.th/maps. 
 
 ตั้งอยูใ่กลก้บัเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า ฝ่ังธนบุรี แขวงวดักลัยาณ์ทางทิศตะวนัออกติด
กบัถนนประชาธิปก ทางด้านทิศตะวนัตกติดกับคลองสาธารณะ ทางด้านทิศเหนือติดกับถนน
เทศบาลสาย1และทางดา้นทิศใต ้ติดถนนเทศบาลสาย 2 และโรงเรียนศึกษานารี 
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1.2 รูปแบบทำงศิลปกรรม 
      1.2.1 พระวหิำรพระพุทธนำค 

 
ภาพท่ี 20 พระวหิารพระพุทธนาค วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร, 7 สิงหาคม 2556) 
 
      ลกัษณะของตวัอาคารเป็นแบบไทยประเพณี เช่นเดียวกบัพระอุโบสถ ฐานของตวั
อาคารเป็นฐานบวัคว  ่า บวัหงาย ยกทอ้งไมสู้ง มีช่องส่ีเหล่ียมเป็นแนวยาวรองรับตวัอาคารและเสา
พาไล เสาพาไล เป็นเสาส่ีเหล่ียมทึบตนั ขนาดใหญ่ทาดว้ยสีขาว ไม่มีการประดบับวัหัวเสา แต่ใน
ต าแหน่งท่ีรองรับตน้เสา มีการยกกระเปาะข้ึน 1 ชั้น ลกัษณะเป็นฐานบวัคว  ่า บวัหงายยกทอ้งไมสู้ง
เหมือนกบัเป็นเชิงเสาพาไล มีบนัไดทางข้ึนดา้นหน้า 2 ทาง ดา้นขา้ง 2 ทาง ส่วนดา้นหลงัมี 1 ทาง
ข้ึนหน้าบนัเป็นแบบไทยประเพณี มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์เป็นนาคเบือน 5 เศียร ภายในหน้าบนั
เป็นลายดอกพุดตานปูนป้ัน ประดบักระจก และลอ้มรอบดว้ยลายใบไม ้อยู่เต็มพื้นท่ีของหน้าบนั
ส่วนหลงัคาเป็นหลงัคาทรงไทยเป็นเคร่ืองไม ้มีหลงัคาซ้อนกนั 2 ชั้น มี 3 ตบั มุงด้วยกระเบ้ืองสี
เขียว เหลือง แดง 
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ตัวอาคารเป็นผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้า ก่ออิฐถือปูน กวา้ง 16.99 เมตร ยาว 20.19 เมตร31

ดา้นหนา้มีประตู 2 บาน และดา้นหลงัตวัอาคารมี 2 บาน ผนงัดา้นขา้งมีช่องหนา้ต่างดา้นละ 5 บาน 
ท่ีด้านบนของบานประตูและหน้าต่าง ประดบัซุ้มรูปทรงสามเหล่ียม ภายในซุ้มมีรูปอาวุธปูนป้ัน
ต่างๆเช่น ดาบ หอก สามง่าม และขวาน จากนั้นยงัมีการประดบัประดาดว้ยลายดอกไม ้ใบไมเ้ป็น
งานปูนป้ันประดบักระจกสี ส่วนดา้นบนสุดของกรอบซุม้ เป็นรูปนกยงูปูนป้ัน 

ภายในพระวิหาร ไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ผนงัภายในทาดว้ยสีขาว บานประตูดา้น
นอกทุกบานประดบัดว้ยมุก เป็นลวดลายดอกบุนนาคอยูเ่ตม็พื้นท่ีของบานประตู ส่วนดา้นหลงับาน
ประตูเป็นลวดลายรูปสัตว ์และตน้ไม ้ใบไม ้เป็นภาพธรรมชาติ น่าจะได้รับอิทธิพลของจีน ส่วน
บานหนา้ต่างดา้นหน้า ประดบัดว้ยลวดลายแกว้ชิงดวง และดา้นหลงับานหนา้ต่าง ประดบัลวดลาย
สัตวแ์ละตน้ไมแ้บบจีน คลา้ยกบับานประตูดา้นใน 
 

 
ภาพท่ี 21 หนา้บนัพระวหิารพระพุทธนาค วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร, 7 สิงหาคม 2556) 
 
 จากการศึกษาพบว่าพระวิหารพระพุทธนาค สันนิษฐานว่าคงสร้างข้ึนเพื่อเป็นอาคาร
ประธานของวดัก่อนท่ีพระมหาเจดียจ์ะสร้างแล้วเสร๊จ เพราะปรากฏต าแหน่งของพระวิหารอยู่
ก่ึงกลาง  ขนาบขา้งโดยพระอุโบสถและศาลาการเปรียญ เม่ือเปรียบเทียบกบัวดัท่ีอยูบ่ริเวณเดียวกนั

                                                           
31วารุณี โอสถารมย,์ ผูร้วบรวม, ล่องเจ้ำพระยำเรียนรู้แหล่งมรดกทำงวฒันธรรม 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพิริยะไกรฤกษ์, 2557), 13. 
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และสร้างในสมยัเดียวกนัเช่นวดักลัยาณมิตรวรมหาวิหารก็มีพระวิหารหลวงท่ีมีขนาดใหญ่และมี
ความส าคญัเป็นอาคารประธานของวดัเช่นเดียวกนั 
 พระวิหารพระพุทธนาคน้ีมีลกัษณะตามสถาปัตยกรรมท่ีเรียกวา่ “วดัแบบผสมระหวา่ง
ประเพณีกบัแบบพระราชนิยม”32 กล่าวคือ เป็นอาคารท่ีประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาค
สะดุง้ ตามแบบไทยประเพณีเม่ือคร้ังตน้กรุงรัตโกสินทร์ผสมกบัการท าหนา้บนัเป็นลายดอกพรรณ
พฤกษาหรือลายดอกพุดตานประดบัเต็มพื้นท่ี นอกจากน้ีเอกลกัษณ์อีกอย่างคือการสร้างเสาพาไล
เป็นเสาปูนส่ีเหล่ียมทึบตนัรอบตวัอาคารรองรับคานคอนกรีต สร้างความแข็งแรงและคงทน อยูไ่ด้
นานกว่างานเคร่ืองไมส้มยัก่อนหน้าน้ี เหตุน้ีจึงไม่จ  าเป็นตอ้งประดบัปลายเสาพาไลดว้ยเคร่ืองไม้
เช่น บวัหวัเสาดงัแต่ก่อน 
 นอกจากพระวิหารหลงัน้ีจะมีขนาดใหญ่โตกว่าพระอุโบสถและศาลาการเปรียญแลว้  
วิหารหลงัน้ียงัประดบันาคเบือนซ่ึงพบว่ามีการประดบัเพียงแค่อาคารน้ีแห่งเดียว จึงอาจประดับ
ใหก้บัอาคารท่ีส าคญัท่ีสุดหรือเป็นอาคารประธานของวดัก็เป็นได ้
 

 
ภาพท่ี 22 พระพุทธนาค ภายในพระวหิาร วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร, 7 สิงหาคม 2556) 

                                                           
32 ศกัด์ิชยั สายสิงห์, งำนช่ำงสมัยพระน่ังเกล้ำ (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2551), 79. 
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 ภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปประธาน ท่ีเรียกว่าพระพุทธนาค หรือหลวงพ่อนาค 
เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทยั หมวดใหญ่หน้าตกักวา้ง 4.25 เมตร สูง 5.70 เมตร33 มีพระพกัตร์รูป
ไข่ พระนาสิกโด่ง ขมวดพระเกศาใหญ่ พระรัศมีเป็นเปลว พระองัสาใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครอง
จีวรห่มเฉียง ชายจีวรเล็กยาวลงมาจรดพระนาภี ปลายจีวรลกัษณะเป็นเข้ียวตะขาบ ประทบันัง่ปาง
มารวิชยั น้ิวพระหตัถ์ไม่เสมอกนั สันนิษฐานวา่อาจมีการซ่อมแซมส่วนพระพกัตร์ในสมยัรัชกาลท่ี 
3 เพราะลักษณะพระขนงโก่ง เส้นขอบเปลือกพระเนตรพระขนงป้ายเป็นแผ่นเช่นเดียวกับ
พระพุทธรูปอยุธยาตอนปลาย และพระโอษฐ์เล็ก ทรงแยม้พระโอษฐ์เล็กน้อย เส้นพระโอษฐ์อ่อน
โคง้เล็กนอ้ยจนเกือบเป็นเส้นตรง คลา้ยเรือประทุน ลกัษณะส่วนประกอบของพระพกัตร์ท่ีกล่าวมา 
คล้ายกับพระพักตร์ของหลวงพ่อโต วดักัลยาณมิตร ท่ีสร้างข้ึนมาในสมัยรัชกาลท่ี 3 จนเป็น
ลกัษณะเฉพาะของพุทธศิลป์ในสมยัของรัชกาลท่ี 3  
 

      1.2.2 พระอุโบสถ 

 
ภาพท่ี 23 พระอุโบสถวดัประยรุวงศาวาส 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร, 16 พฤษภาคม 2560) 

                                                           
33ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนำกำรและควำมเช่ือของ

คนไทย (กรุงเทพมหานคร: สมาพนัธ์, 2556), 256. 
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เป็นอาคารแบบทรงไทยประเพณี แผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียม กวา้ง18.24 เมตร ยาว 25.20 
เมตร34 ตวัอาคารก่ออิฐถือปูน ตวัอาคารไม่มีส่วนฐานรองรับอาคารโดยตรง มีแต่ฐานพาไลซ่ึงท า
หนา้ท่ีรองรับทั้งตวัอาคารและพาไล ลกัษณะเป็นฐานยกพื้นเล็กนอ้ย มีประตูทางดา้นหน้า 2 ประตู
และทางดา้นหลงั 2 ประตู ส่วนดา้นขา้ง มีช่องหนา้ต่างดา้นละ 7 ช่อง ภายนอกตวัอาคารมีเสาพาไล
รองรับโครงสร้างบนหลงัคา เป็นเสาพาไลส่ีเหล่ียมทึบตนัขนาดใหญ่ ไม่มีบวัหวัเสา  

โครงสร้างภายในอาคารมีเสาขา้งละ 6 ตน้ ซุ้มประตูประดบัดว้ยการลงรักปิดทอง ส่วน
พื้นหลงัประดบักระจกสี และหน้าต่างประดบัดว้ยกระจกหลากหลายสี ทั้งซุ้มประตูและหน้าต่าง
เป็นซุ้มทรงฝร่ังอย่างเทศ โดยท าโครงกรอบเป็นรูปส่ีเหล่ียม ส่วนยอดเป็นรูปทรงคลา้ยสามเหล่ียม
มุมป้านแล้วต่อยอดข้ึนไปเป็นทรงกรวยแหลมและเล็ก กรอบด้านข้างประดับลวดลายเฉพาะ
ส่วนกลาง ลวดลายท่ีประดบัมีลกัษณะเป็นลายดอกไมอ้ยา่งเทศ ท าดว้ยปูนป้ันทั้งหมด 
 โครงสร้างของหลงัคาเป็นเคร่ืองไมห้ลงัคาซ้อนกนั 2 ชั้น 3 ตบั มุงกระเบ้ืองเคลือบดิน
เผา หน้าบนัเป็นแบบไทยประเพณี มีลายปูนป้ันประดบัดว้ยกระจก เป็นลวดลายดอกไมข้นาดใหญ่
อยู่ตรงกลาง และมีลายใบไมแ้ละดอกไมข้นาดเล็กในกรอบสามเหล่ียมประดบัล้อมรอบดอกไม้
ขนาดใหญ่อีกที 
 จากรูปแบบท่ีปรากฏพบว่า พระอุโบสถหลังน้ีจดัอยู่ในกลุ่ม “แบบผสมระหว่าง
ประเพณีนิยมกบัแบบพระราชนิยม” เช่นเดียวกบัพระวิหาร สันนิษฐานวา่คงสร้างให้ความส าคญัลด
น้อยกว่าพระวิหารเพราะไม่ปรากฏนาคเบือน นอกจากน้ีต าแหน่งของพระอุโบสถยงัในต าแหน่ง
ขนาบขา้งและมีขนาดย่อมกว่าพระวิหาร ท าให้พระอุโบสถหลังน้ีแสดงความเป็นอาคารรองแต่มี
ความงดงามเช่นเดียวกบัพระวหิาร 
 ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 
9 ทรงพระราชทานนามว่า พระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี  3 เป็น
พระพุทธรูปนัง่ขดัสมาธิราบ ปางมารวิชัย พระพกัตร์ค่อนขา้งกลม มีอุณาโลม พระขนงโก่ง เส้น
ขอบเปลือกพระเนตรกับพระขนงป้าย พระเนตรเหลือบต ่า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แบบเรือ
ประทุน ขมวดพระเกศาขนาดเล็ก พระรัศมีเป็นเปลว ครองจีวรห่มเฉียง มีสังฆาฏิขนาดใหญ่พาดลง
มาถึงพระนาภี ปลายน้ิวทั้ง 4 ยาวเสมอกนั 
 ภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมท่ีหลงเหลืออยู่จากการถูกสะเก็ดระเบิดจาก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 อยูท่ี่ผนงัดา้นหลงัของพระประธานเท่านั้น เป็นภาพชาดกในพระพุทธศาสนา 

                                                           
34วารุณี โอสถารมย,์ ผูร้วบรวม, ล่องเจ้ำพระยำเรียนรู้แหล่งมรดกทำงวฒันธรรม, 12. 
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ในปัจจุบันพระอุโบสถก าลังถูกซ่อมแซมทั้ งด้านนอกและด้านในตัวอาคาร ภาพจิตรกรรมท่ี
หลงเหลืออยูอ่าจไดรั้บการซ่อมแซมหรือถูกวาดข้ึนมาใหม่แต่ยงัคงเป็นเร่ืองราวชาดกเหมือนเดิม 
 

      1.2.3 พระบรมธำตุมหำเจดีย์ 

 
ภาพท่ี 24  พระบรมมหาเจดีย ์วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 
                 (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร, 7 สิงหาคม 2556) 
 
 สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยูรวงศ์ เป็นผูก่้อสร้างพระเจดีย ์พร้อมกบัการสถาปนา
วดัประยูรวงศาวาสข้ึนมา การสร้างพระเจดียย์งัไม่แล้วเสร็จ ท่านก็ถึงแก่พิราลยั เม่ือปี พ.ศ 2398 
ต่อมาสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ บุตรชายคนโตของท่าน ไดส้ร้างจนแลว้เสร็จในสมยั
รัชกาลท่ี 4 แต่ไม่ไดร้ะบุถึงปีท่ีสร้างเสร็จ35 
 พ.ศ. 2414  พระเจดียไ์ด้ถูกฟ้าผ่าจนยอดพระเจดียห์ัก จนได้มาบูรณปฏิสังขรณ์ยอด
พระเจดียข้ึ์น ในปี พ.ศ. 2461 โดยพระธรรมไตรโลกาจารย ์(อยู่ อุตตรภทโท) ซ่ึงท่านได้เป็นเจา้
อาวาสของวดัในขณะนั้น 
                                                           

35ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระองค์, ประยุรำงศำนุสรณ์ (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์ 
พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2556), 59. 
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 พ.ศ. 2550 ไดมี้การคน้พบพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป และพระพิมพเ์ป็นจ านวน
มาก และไดเ้ร่ิมมีการบูรณะ ซ่อมแซม พระบรมธาตุเจดียค์ร้ังใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553 
โดยกรมศิลปากรได้อนุญาตให้ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าได้
เสนอแนะ ในการซ่อมแซมและทาสี 

ภายนอกองคพ์ระเจดียป์ระธานและเจดียบ์ริวาร18 องค์ พร้อมจดัระเบียบท่ีบรรจุอิฐท่ี
อยู่ตามก าแพงและเจดียร์ายลอ้มให้เป็นระเบียบ และบูรณะซ่อมแซมเสาอิฐแกนกลางภายในห้อง
โถงของพระเจดีย ์พร้อมกบัการเสริมความแขง็แรงดินใตฐ้านรากของพระเจดียอี์กดว้ย36 
 เจดียป์ระธานเป็นเจดียท์รงระฆงั  สูง 60.525 เมตร ฐานส่วนล่างวดัโดยรอบ 162 เมตร 
เส้นผา่ศุนยก์ลาง 50 เมตร ส่วนในบริเวณพระเจดียอ์งคใ์หญ่มีชานเดินไดโ้ดยรอบ กวา้ง 5 เมตร37 
 ส่วนฐานของพระเจดีย ์ฐานประทกัษิณ มี 2 ชั้น  ฐานชั้นในมีช่องคูหา 32 ช่อง ส่วน
ฐานชั้นนอกมี 55 ช่อง เหนือห้องคูหาข้ึนไป มีเจดียท์รงระฆงัขนาดเล็ก ล้อมรอบเจดียป์ระธาน
ทั้งหมด 18 องคด์ว้ยกนั ฐานประทกัษิณดา้นใน เป็นฐานลกัษณะบวัคว  ่า บวัหงาย ยืดทอ้งไมข้ึ้นสูง 
และประดบัเสาติดผนงัตรงกลางทอ้งไม ้มีซุม้ประตูทรงฝร่ังท่ีก่ึงกลางของดา้นทั้ง 4  
 ส่วนเรือนธาตุ ประกอบดว้ยมาลยัเถา 7 ชั้น  แต่ละชั้นมีเส้นลวดคัน่ ถดัข้ึนไปเป็นองค์
ระฆงัและบลัลงักส่ี์เหล่ียม ต่อดว้ยเสาหาน และถดัข้ึนไปเป็นบวัถลา 
 ส่วนยอดถดัข้ึนมาจากบวัถลา คือปลอ้งไฉน 16 ปลอ้ง ถดัข้ึนไปคือปลียอด และเม็ด
น ้าคา้งหรือลูกแกว้บนยอดสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36สมศกัด ์ธรรมเวชวถีิ, โครงกำรศึกษำออกแบบบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระบรมธำตุ

เจดีย์และเจดีย์รำยล้อมวดัประยุรวงศำวำสวรวิหำร (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บั
ลิชช่ิง, 2557), 8. 

37ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระองค,์ ประยุรำงศำนุสรณ์, 59. 
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      1.2.4 พพิธิภัณฑ์พระประยูรภัณฑำคำร 

 
ภาพท่ี 25 ดา้นหนา้พิพิธภณัฑพ์ระประยรูภณัฑาคาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร, 16 พฤษภาคม 2560) 

 
 ตั้งอยูด่า้นหนา้ของพระบรมธาตุเจดีย ์ลกัษณะเป็นตึกแบบตะวนัตก เจา้พระยาภาสกร
วงศ์ (พร บุนนาค) เป็นผูส้ร้าง สถานท่ีแห่งน้ีเคยใช้เป็นท่ีศึกษาพระปริยติัธรรม ต่อมาใช้เป็น
หอ้งสมุดและสถานพยาบาล ปัจจุบนักลายเป็นพิพิธภณัฑ ์เป็นท่ีจดัแสดงโบราณวตัถุของวดั 
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      1.2.5 เขำมอ 

 
ภาพท่ี 26  เขามอ วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 
                 (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร, 7 สิงหาคม 2556) 
 
 เป็นภูเขาจ าลองขนาดใหญ่ ตั้งอยูก่ลางสระน ้ าหนา้วดั มีช่ือเรียกอีกอยา่งวา่เขาเต่า ภูเขา
จ าลองก่อจากหินให้มีรูปทรงเป็นยอดเขามีชะง่อนผาลดหลั่นกันคล้ายหยดน ้ าตาเทียน เขามอ
ประกอบดว้ยงานช่างท่ีมีความหลากหลายทั้งศิลปะไทย จีนและศิลปะตะวนัตก ประกอบดว้ยอาคาร
จ าลองต่างๆหลายหลงัอาทิเช่น 
 ศาลาสุวพกัตร์วไิลยพรรณ เป็นอาคารงานช่างแบบตะวนัตก เป็นศาลาโถงเปิดโล่งทรง
ส่ีเหล่ียม ก่ออิฐถือปูน ดา้นบนเป็นพื้นเรียบ มีเสาและคานเป็นหิน ประดบัลวดลายศิลปะแบบเรอ
เนสซองส์ ฝ้าเพดานฉาบเรียบ ศาลาหลงัน้ีใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นทัว่ไปของคนท่ีมาเยีย่มชมเขามอ 
 พระมณฑปทรงโกธิก สถานท่ีประดิษฐานหลวงพ่อแขก เป็นอาคารแบบตะวนัตกทรง
โกธิก เป็นอาคารทรงสูงคล้ายกับโบสถ์คริสต์ เสาของตวัอาคารเป็นเสาแบบโกธิกไม่ทึบตนั มี
หลังคาเป็นทรงโดมกระเบ้ืองสีแดง ภายในประดิษฐานรูปหล่อขนาดเท่าคนจริงของสมเด็จ
เจา้พระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ซ่ึงพระพุทธรูปองค์น้ีมีพุทธลกัษณะคล้ายกบัพระพุทธรูปศิลปะ
คนัธาระ ของอินเดียโบราณ พระพุทธรูปองคน้ี์จึงมีอีกช่ือหน่ึงวา่หลวงพอ่แขก 
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 พระมณฑปทรงโกธิกจ าลอง เป็นอาคารแบบตะวนัตก ศิลปะโกธิก ตั้ งอยู่บนภูเขา
จ าลอง มียอดทั้งหมด 8 ยอด ฐานชั้นแรกของตวัอาคารเป็นส่ีเหล่ียมย่อมุม ฐานชั้นท่ี 2 ท าเป็นซุ้ม
ประดิษฐานพระพุทธรูป 
 อนุสาวรียปื์นสามกระบอก มีปืนใหญ่สามกระบอกปักลงไปในแท่นฐานเป็นส่ีเหล่ียม 
ส่วนหัวและส่วนทา้ยประดบัปูนป้ันเป็นรูปหัวสิงโต ทางดา้นหน้าแท่นมีแผ่นจารึกเป็นภาษาไทย
และภาษาองักฤษเก่ียวกับเหตุการณ์ไฟพะเนียงระเบิดในงานฉลองสมโภชพระอาราม ท าให้มี
ผูเ้สียชีวติและบาดเจบ็มากมายในเหตุการณ์นั้น 
 พระสถูปเจดีย์จ  าลอง เป็นเจดีย์ทรงระฆังคล้ายกับพระมหาธาตุเจดีย์ สร้างด้วย
ทองเหลือง ส่วนล่างของเจดียเ์ป็นฐานเขียง ยอ่มุมไมสิ้บสอง มีเสาหวัเม็ดอยูทุ่กยอ่มุมทั้งส่ีดา้น ฐาน
ชั้นถดัมามีลกัษณะเหมือนกนักบัฐานชั้นแรก ถดัข้ึนมามีมาลยัเถา เหนือมาลยัเถาข้ึนไปเป็นบวัปาก
ระฆงั และเรือนธาตุ เหนือเรือนธาตุข้ึนไปเป็นบลัลงัก์ส่ีเหล่ียม ถดัข้ึนไปเป็นปล้องไฉน ปลียอด
และหยดน ้ าค้างท่ีอยู่บนสุดของเจดีย์ พระสถูปเจดีย์จ  าลองน่าจะเป็นท่ีประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุหรือพระพุทธส าคญัของวดัน้ี 
 พระวิหารหลวงจ าลอง มีลกัษณะเป็นอาคารแบบไทยประเพณี ก่ออิฐถือปูน ฐานของ
พระวิหารหลวงเป็นฐานสิงห์ หลงัคาเป็นหลงัคาจัว่ ท าเป็นชั้นลดสองชั้น ใชก้ระเบ้ืองสีเขียวและสี
เหลือง หน้าบนัประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบนัประดบัลายดอกพุดตานทองพื้น
กระจกสีขาว บานประตูเขียนลายรดน ้าพุม่ขา้วบิณฑก์า้นแยง่ 
 ศาลาขวาง เป็นอาคารแบบไทยประเพณี เป็นศาลาส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีเปิดโล่ง ก่ออิฐถือ
ปูน หลังคาเป็นจัว่ปิดคอสองโดยรอบ หน้าบนัประดับด้วยปูนป้ันลายพฤกษา ส่วนของหลังคา
ประดบัดว้ยหางหงส์ท าเป็นรูปใบไมแ้ละดอกไม ้
 ศาลาจ าลองด้านทิศใต ้เป็นศาลาทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้เปิดโล่งขนาดเล็ก เสาเป็นส่ีเหล่ียม
ทึบตนั ไม่มีหวัเสา หลงัคาคลา้ยกบัศาลาขวาง ประดบัดว้ยหางหงษ ์ เป็นรูปดอกไมแ้ละใบไม ้
 ศาลาจ าลองดา้นทิศเหนือ เป็นอาคารส่ีเหล่ียมผืนผา้เปิดโล่งขนาดเล็ก ก่ออิฐถือปูน เสา
เป็นส่ีเหล่ียมยอ่มุม หลงัคาจัว่ปิด ยกคอสองโดยรอบท าเป็นรูปบวัหงายและหนา้กระดานรับหลงัคา
จัว่ หน้าบนัประดบัลวดลายปูนป้ันดอกพุดตาน ใบระกาเป็นรูปดอกไมแ้ละใบไม ้ช่อฟ้าท าเป็นหัว
นก 
 เก๋งจีน มีลกัษณะเป็นศาลเจา้แบบจีน ประดิษฐานเทพเจา้ต๋ีจู่เอ๊ีย หรือโถวต่ีกง เป็นเทพ
เจา้ท่ีคุม้ครองใหผู้ค้นมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองในการคา้ขาย 
 พระพุทธปรางค ์มีลกัษณะเป็นปรางค์แบบทรงฝักขา้วโพด เรือนธาตุมีซุ้มจระน าทั้ง 4 
ทิศ  ส่วนยอดประดบัดว้ยกลีบขนุนและบนัแถลง ส่วนบนสุดประดบัดว้ยนพศูล 
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 ศาลาคุณทา้วศรีสุนทรนาฏก์ เป็นศาลาทรงไทย เป็นศาลาโถง หนา้บนัประกอบดว้ยช่อ
ฟ้า ใบระกาและหางหงส์ เพดานประดบัลวดลายฉลุปิดทอง 
 พระพุทธฉาย ประดิษฐานในคูหาท่ีเจาะเขา้ไปในช่องเขา เป็นงานเขียนสีปิดทองเป็น
รูปพระพุทธเจา้และพระพุทธสาวก 
 ถ ้าพระพุทธไสยาสน์ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ในถ ้ าจ  าลอง เพื่อระลึกถึง
เหตุการณ์ตอนท่ีพระพุทธเจา้ปรินิพพาน ถือเป็นหน่ึงในส่ีของสังเวชนียสถานท่ีประเทศอินเดีย 
 คติในการสร้างเขามอ ไดรั้บอิทธิพลมาจากศิลปะของจีนและไดรั้บความนิยมในสมยั
รัชกาลท่ี 2 เพราะพระองค์ได้สร้างสวนขวาท่ี มีการประดับตกแต่งเป็นแบบของจีนข้ึนใน
พระบรมมหาราชวงัและต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 3 ทรงโปรดให้ร้ือสวนขวาไปประดบัตามวดัต่างๆ
ในกรุงเทพ จึงเป็นท่ีมาของเขามอในเวลาต่อมา 
 
สรุป 
 งานศิลปกรรมทางด้านสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถและพระวิหารของวดัประยุร
วงศาวาสวรวิหาร เป็นการผสมผสานศิลปะแบบพระราชนิยมและประเพณีนิยม ท่ีเกิดข้ึนในสมยั
รัชกาลท่ี 3 ได้อย่างลงตวั โดยสร้างด้วยงานปูน ท าเสาพาไลรับชายคา ลดทอนส่วนบัวหัวเสา
ออกไป แต่ยงัคงช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ตามแบบประเพณีนิยมไวอ้ยู่ และประดับประดาด้วย
กระจก ดว้ยลายดอกไม ้คือลายพุดตานกา้นแยง่ ท่ีนิยมในสมยันั้น 
 ส่วนงานก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ถือเป็นผลงานท่ีโดดเด่นและสวยงามในสมัย
รัชกาลท่ี 4 ท่ีนิยมสร้างเจดียท์รงระฆงัไวท่ี้วดัส าคญัต่างๆหลายแห่ง  
 พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร เป็นสถานท่ีรวบรวมโบราณวตัถุท่ีมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์และงานช่างในสมยัรัตนโกสินทร์เป็นอยา่งมาก 

เขามอ เป็นงานช่างท่ีผสมผสานศิลปะของไทยในรูปแบบของเจดีย ์และศิลปะตะวนัตก
ในรูปแบบมณฑปสถาปัตยกรรมโกธิค และศิลปะของจีน ท่ีตั้งไวบ้นเขามอไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั 
 ดงันั้นวดัประยุรวงศาวาสวรวิหารจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมแขนงต่างๆในสมยั
รัชกาลท่ี 3 และสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นอยา่งดี 
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2. โบสถ์ซำงตำครู้ส 

 
ภาพท่ี  27 โบสถซ์างตาครู้ส 
                  (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, โบสถซ์างตาครู้ส, 7 สิงหาคม 2556) 
 

แผนผงัของตัวอำคำร 

 
แผนผงัท่ี 2 แผนผงัโบสถซ์างตาครู้ส  
ท่ีมา: สมชาติ จึงสิริอารักษ,์ สถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกในสยำมสมัยรัชกำลที ่4 - พ.ศ. 2480 
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2553), 424. 
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ผงัโบสถ์หลงัปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ หันหน้าไปทางทิศเหนือสู่แม่น ้ า
เจา้พระยา มีขนาดกวา้ง15เมตร ยาว 35เมตร38 ผงัแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ส่วนหน้า คือส่วนโถง
ทางเขา้(หมายเลข1) ส่วนกลาง(หมายเลข2) คือส่วนส าหรับประกอบพิธีการ แบ่งออกเป็น สอง
ส่วนย่อย คือส่วนศกัด์ิสิทธ์ประกอบดว้ย พระแท่นบูชา ตูเ้ก็บศีลมหาสนิท ท่ีอ่านพระคมัภีร์ ท่ีนั่ง
ของประธาน โต๊ะส าหรับเตรียมเคร่ืองใชศ้กัด์ิสิทธ์ิแท่นเล็ก รูปนกับุญ และส่วนชุมนุมของสัตบุรุษ 
ประกอบไปดว้ยธรรมาสน์ บริเวณท่ีนั่ง ทางเดินกลาง ท่ีนั่งของสัตบุรุษ บนัไดเวียนข้ึนหอระฆงั 
และส่วนสุดทา้ย(หมายเลข 3) คือส่วนหลงัท่ีใชเ้ป็นหอ้งเก็บของใชศ้กัด์ิสิทธ์ิต่างๆ 
 

      2.2 รูปแบบทำงด้ำนศิลปกรรมด้ำนนอกและด้ำนในตัวอำคำร 
      เป็นลกัษณะสถาปัตยกรรมตะวนัตก แบบเรอเนสซองส์และแบบนีโอ คลาสสิค ตวั
อาคารมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ ถา้มองจากอาคารทางดา้นหนา้ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  

 
ภาพท่ี 28  ภาพลายเส้นโบสถซ์างตาครู้สดา้นหนา้  

                                                           
38วภิาวลัย ์แสงล้ิมสุวรรณ, “โบสถค์าทอลิคในภาคกลางและภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทยตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยาถึงพุทธศกัราช 2475” (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
สาขาวชิาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2542), 425. 
 

ท่ีมา: สมชาติ จึงสิริอารักษ,์ สถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกในสยำมสมัยรัชกำลที ่4 - พ.ศ. 2480 
(กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2553), 426. 
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ส่วนแรก คือส่วนฐาน ซ่ึงเป็นเหมือนชั้นท่ีหน่ึง จะมีประตูโคง้กลมแบบโรมนั อยู่ 3 
ทาง ทั้ง 3 ประตูมีขนาดเท่ากนั เหนือช่องประตูข้ึนไป เป็นช่องหน้าต่างส่ีเหล่ียมใส่บานเกล็ด มี
ลกัษณะเพื่อใช้เป็นช่องให้แสงเขา้ไปขา้งในตวัอาคารได ้เหนือหน้าต่างช่องแสงข้ึนไป มีลวดลาย
ประดบัเป็นลายพวงมาลยั เฟ่ืองอุบะ 
 ส่วนกลาง เป็นเหมือนชั้นท่ีสอง มีแนวหน้าลูกกรงขอบหลงัคา กั้นแท่งส่ีเหล่ียม ซ่ึงมี
ลกัษณะคลา้ยหอคอย ท่ีเจาะช่องหน้าต่างเป็นวงกลมเหมือนลายกลีบดอกไม ้และท่ีมุมทั้ง 4 เป็น
ยอดแหลมเล็กๆ เป็นรูปคบเพลิงประดบัท่ีมุมทั้ง 4 ดา้น  เหนือช่องหน้าต่างวงกลมข้ึนไป เหมือน
เป็นชั้นท่ี 3 มีลกัษณะเป็นหอคอยแปดเหล่ียม แต่ละดา้นเจาะหน้าต่างรูปโคง้ มีบานเกล็ดเหนือข้ึน
ไป 
 ส่วนบน มีลักษณะเหมือนหลังคารูปโดม ทรงไข่ ส่วนยอดประดับกระโจม มีไม้
กางเขนอยูบ่นสุด 
 ตวัอาคารด้านขา้งตามยาว อาคารเป็นทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีหลังคาทรงจัว่ และผนัง
ดา้นขา้ง ประกอบดว้ยช่องหนา้ต่าง ดา้นบนเป็นช่องแสงวงกลม มีทั้งหมด 7 ช่อง เหนือช่องแสงเป็น
ชั้นคานทบัหลงัประดบัลายพวงมาลยัเฟ่ืองอุบะ เหนือคานทบัหลงัมีชายคายื่นออกมาเล็กนอ้ย รับ
ดว้ยเตา้ เรียงเป็นแนวยาวด้านสกดั ส่วนด้านหลงั เป็นมุขยื่นออกไป สูงชั้นเดียว เป็นลกัษณะหก
เหล่ียม มีหลงัคามุงกระเบ้ือง ไม่มีลวดลาย39 
 ภายในตัวอาคาร มีซุ้มพระแท่นบูชาท่ีผนังด้านหลังสุด ภายในซุ้มแท่นบูชา ผนัง
ดา้นหลงัและฝ้าเพดานท าเป็น ช่องโคง้รูปคร่ึงวงกลม มีเสารองรับซุ้มสองขา้งภายในโคง้แบ่งเป็น 3 
ช่วง คือช่วงบนลงรักปิดทอง เป็นสัญลกัษณ์ของทอ้งฟ้ารงกลางเป็นเคร่ืองหมาย HIS มาจากค าว่า 
IesusHominisSalvatorซ่ึงแปลว่า พระเยซู พระผูไ้ถ่มนุษยชาติ ล้อมรอบด้วยมงกุฎหนามและรัศมี 
ส่วนล่างเขียนเป็นรูปทอ้งฟ้า ช่วงบนป้ันปูนลายพวงมาลยัปิดทอง ถกัลงมาเป็นตวัผา้ม่านคลา้ยพิมพ์
ลายดอกไมส้ลบักบัผลไมค้ลา้ยทบัทิม ภายในซุม้ท าเสากลมหวัเสาแบบคอรินเธียนจ านวน 6 ตน้ คัน่
ผา้ม่านเป็นช่วงๆ ช่วงล่างท าเป็นฐานบัวเรียบจนถึงพื้นล่าง ตรงกลางของซุ้มประดิษฐานรูป
แกะสลกัไมพ้ระเยซูทรงถูกตรึงไมก้างเขนดา้นขา้งซุ้มเป็นประตูทางเขา้ไปภายในห้องซาคริสเตีย 
เหนือบานประตูเป็นกระจกสี Stain Glass เป็นภาพในพระคมัภีร์ ตอนโมเสสยกรูปงูทองเหลืองกบั

                                                           

39สมชาติ จึงสิริอารักษ,์ สถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกในสยำมสมัยรัชกำลที ่4 - พ.ศ. 
2480 (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2553), 426. 
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ภาพจกัรพรรดิคอนสแตนติน ได้เห็นนิมิตเป็นรูปไม้กางเขน เหนือบานประตูเป็นซุ้มขนาดเล็ก 
ประดิษฐานรูปปูนป้ันนักบุญคือนักบุญฟรังซิสเซเวียร์และนักบุญอนัตน ขา้งละหน่ึงองค์ ถดัมา
ทางดา้นริมสุดใกลก้บับานหนา้ต่าง ท าซุ้มลอยตวั ติดผนงัดา้นละ 1 ซุ้ม ดา้นตะวนัออกประดิษฐาน
รูปพระแม่มารี และดา้นตะวนัตกประดิษฐานรูปนกับุญยอแซฟอุม้พระกุมารทั้งสอง40 
 ภายในโถงอาคารท าฝ้าเพดานเป็นรูปโค้งคล้ายประทุนเรือ ฝ้าเพดานแบ่งช่องเป็น
กรอบส่ีเหล่ียม จ านวน 189 ช่อง ตรงกลางทาสีฟ้าและติดดาวเพดานสีทอง ดา้นขา้งเป็นซุ้มโคง้ดา้น
ละ 7 ช่อง  ส่วนปลายของฝ้าเพดานและซุ้มโคง้มาบรรจบกนัท่ีเสาลอยด้านขา้งท่ีรับน ้ าหนักของ
เพดานฝ้า เสาลอยเป็นแบบคอรินเธียน ฝ้าเพดานดา้นขา้งเป็นเพดานโคง้ขา้งละ 7 ช่อง ฝ้าเพดานช่วง
บนท าเลียนแบบทอ้งฟ้า ตรงกลางประดบัดว้ยดาวเพดาน ทาสีทองช่องละ 1 ดวง ผนงัดา้นขา้งทั้ง
สองเจาะช่องหน้าต่างไม้บานใหญ่ข้างละ 7 ช่อง แต่ละช่องคั่นด้วยเสาติดผนังเป็นช่วงๆ เป็น
หน้าต่างรูปโค้งมน ส่วนบนรูปคร่ึงวงกลมเป็นช่องแสง ประดับด้วยกระจกสีต่างๆ เหนือบาน
หนา้ต่างประดบัลวดลายปูนป้ัน รูปโล่ ลวดลายดอกไม ้ใบไม ้มีสัญลกัษณ์ของวดั คือไมก้างเขนอยู่
ตรงกลางและผนงัตอนบนเจาะช่องแสงกลมติดกระจกสีท าเป็นรูปไมก้างเขนทั้งหมด 14 ช่อง41 
ประติมากรรมภายในตวัอาคาร 

1. ประติมากรรมนูนต ่ารูปลูกแกะ เหนือแท่นบูชา 
2. รูปป้ันพระเยซูประดิษฐานในโลงแกว้ อยูด่า้นหลงัของแท่นบูชา 
3. รูปป้ันแม่พระมหาทุกข ์ประดิษฐานอยูใ่นหอ้งซาคริสเตีย อยูด่า้นหลงัแท่นบูชา 
4. รูปป้ันพระเยซูทรงรับศีลลา้งบาปจากนกับุญยอห์นแบปติส อยูต่รงประตูทางเขา้ 

ดา้นซา้ยมือ 
5. นกับุญอนัตน อยูท่ี่ผนงัหลงัแท่นบูชา 
6. นกับุญฟรังซิส เซเวยีร์ อยูท่ี่ผนงัหลงัแท่นบูชา 
7. แม่พระลูกประค าอยูท่ี่ผนงัหลงัแท่นบูชา 
8. นกับุญยอแซฟและพระกุมารเยซูอยูท่ี่ผนงัหลงัแท่นบูชา 
9. รูปป้ันพระเยซูทรงฟ้ืนพระชนมชี์พ ประดิษฐานอยูบ่นธรรมาสน์ไมแ้กะสลกั 

ประติมากรรมอยูภ่ายนอกของตวัอาคาร 
1. รูปป้ันพระเยซูถูกตรึงไมก้างเขน อยูด่า้นหนา้ของวดั 

                                                           
40จิราภรณ์ มาตงัคะ, ศำสนศิลป์ของศำสนสถำนริมฝ่ังน ำ้กรณีศึกษำชุมชนธนบุรี 

(กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐก์ารพิมพ,์ 2550), 236. 
41 เร่ืองเดียวกนั, 237. 
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2. แม่พระประจกัษท่ี์ถ ้าเมืองลูร์ด อยูด่า้นหนา้ของวดั 
3. นกับุญเทเรซา อยูด่า้นหลงัของวดั 
4. นกับุญฟรังซิสอสัซีซี อยูด่า้นหลงัของวดั 
5. พระศรีชุมพาบาล อยูด่า้นขา้งของวดั 
ภายในโบสถซ์างตาครู้สมีงานจิตรกรรมซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสเตนกลาสหรืออกระจกสี 

เป็นภายท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคพ์ระเยซู หากหนัหนา้เขา้ตวัโบสถจ์ะเห็นภาพท่ีอยูด่า้นซา้ยของตวัโบสถ์
เป็นภาพเก่ียวกบัพนัธสัญญาเดิม เป็นเร่ืองราวในสมยัของโมเสสก่อนคริสตกาล ส่วนดา้นขวามือ
เป็นเหตุการณ์ต่างๆท่ีเก่ียวกบัองคพ์ระเยซู ส่วนภาพท่ีอยูเ่หนือบานประตูดา้นหลงัของโบสถเ์ป็น
ภาพโมเสสถือไมเ้ทา้มีงูพนัอยู ่เหนือประตูดา้นขวาเป็นภาพจกัรพรรดิคอนสแตนตินแห่งจกัรวรรดิ
โรมนั 

 
สรุป 
 โบสถ์วดัซางตาครู้สเป็นตัวอาคารท่ีมีความส าคัญในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาศริสต์เป็นอย่างมาก ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมในการก่อสร้าง เป็นการเลียนแบบศิลปะ
ตะวนัตกโบราณ ยุคเรอเนสซองส์ ท่ีเขา้มานิยมในประเทศไทยสมยัรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 ซ่ึง
การประดบัตกแต่งของตวัอาคารจะมีความหมายมาจากความเช่ือและใชใ้นการประกอบพิธีกรรมท่ี
ส าคญัเป็นหลกั ภายในตวัอาคารมีประติมากรรมรูปป้ันพระเยซูคริสตบ์นไมก้างเขน รวมถึงพระแม่
มารียแ์ละนักบุญองค์ต่างๆ ส่วนงานจิตรกรรมมกัเป็นรูปพระแม่มารียแ์ละกระจกสีจะเก่ียวกับ
ประวติัพระเยซูคริสต ์
 
3. ศำลเจ้ำเกยีนอนัเกง 

 
ภาพท่ี 29 ศาลเจา้เกียนอนัเกง 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, ศาลเจา้เกียนอนัเกง, 7 สิงหาคม 2556) 



50 

 
 

      3.1 แผนผงัของตัวอำคำร 

 
แผนผงัท่ี 3 แผนผงัของศาลเจา้เกียนอนัเกง 
ท่ีมา: จิราภรณ์ มาตงัคะ, ศำสนศิลป์ของศำสนสถำนริมฝ่ังน ำ้กรณีศึกษำชุมชนธนบุรี 
(กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐก์ารพิมพ,์ 2550), 223. 
 

ศาลเจา้เกียนอนัเกง เป็นอาคาร 2 หลงั อาคารหลงัใหญ่เป็นตวัศาลเจา้มีลกัษณะเป็นผงั
แบบซานเหอเอ้ียน คือผังท่ีขยายไปทางยาว42 มีหลังคา 2 ช่วง เว ้นท่ีว่างไว้ตรงกลาง เป็นท่ี
สักการบูชาพระพุทธรูปประธาน คือพระโพธิสัตวก์วนอิมและเทพเจา้องคอ่ื์นๆ และอาคารหลงัเล็ก
ซ่ึงเคยเป็นกุฏิของพระสงฆจี์น และต่อมาไดเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป 

      3.2  รูปแบบทางศิลปกรรม 
       ตวัอาคารทั้งหลงัเล็ก หลงัใหญ่ เป็นอาคารก่ออิฐ ถือปูน ผนงัเป็นส่วนท่ีรับน ้ าหนกั
ไว ้ประตูทางเขา้ทางดา้นหน้ามี 1 ดา้นและดา้นขา้ง อีก 2 ดา้น ท าดว้ยไมท้ั้งหมด  ส่วนหลงัคาดา้น
นอกมุงกระเบ้ืองแบบจีน เป็นทรงกระบอกผา่ซีก  
       หลงัคาของศาลเจา้เป็นแบบซานเหมินต่ิง เป็นแบบท่ีนิยมกนัมากในทางภาคใตข้อง
จีน43สันหลงัคาประดบัดว้ยมงักรคู่ก  าลงัชูลูกแกว้และลวดลายพนัธ์ุพฤกษาต่างๆ และปลายทั้งสอง
ขา้งของสันหลงัคาประดบัดว้ยตุก๊ตาจีนเป็นรูปเซียนและขนุพลทหาร 
 

                                                           
42เร่ืองเดียวกนั, 94. 
43เร่ืองเดียวกนั, 95. 
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งำนศิลปกรรมด้ำนในศำลเจ้ำเกยีนอนัเกง 
 ภายในตวัอาคารมีงานไมแ้กะสลกัท่ีมีความส าคญัและงดงามเป็นอยา่งยิง่ เช่น 

1. ไมแ้กะสลกัท่ีผนงัดา้นหนา้เป็นรูปมงักร 2 ตวัมีแท่นบูชาอยูต่รงกลาง 
2. แผ่นไมแ้กะสลกัเร่ืองสามก๊กตลอดตามแนวข่ือดา้นบนก่อนจะถึงป้าย

ช่ือศาล 
3. กรอบแผน่ป้ายช่ือศาล แกะสลกัเป็นรูปมงักร ลอ้มรอบแผน่ป้าย 
 

งำนประติมำกรรมทีส่ ำคัญภำยในตัวอำคำร 
1. พระโพธิสัตวก์วนอิม 
2. เจา้พอ่กวนอู 
3. เทพยดาหม่าโจว้ 
4. พระกษิติครรภโ์พธิสัตว ์
5. 18 อรหนัต ์
ภาพจิตรกรรมท่ีมีความสวยงามและโดดเด่นภายในศาลเจา้เกียนอนัเกง คือ ภาพสามก๊ก

ท่ีอยู่ฝาผนังดา้นหลงัของตวัอาคาร แต่ปัจจุบนัภาพไดช้ ารุด และเลือนรางลงไปมากและท่ีฝาผนัง
ดา้นขา้งทางขวามือของศาลเจา้ เป็นภาพเขียนทา้วจตุโลกบาลทั้ง 4 คือ ทา้วธตรฐ ทา้ววิรุฬหก ทา้ว
กุเวร และทา้ววิรูปักษ์ และท่ีประตูใหญ่ มีภาพทวารบาลอยู่ดว้ย 2 องค์ ส่วนประตูดา้นขา้งเป็นรูป
วาดของทหารจีน 
 ภายในศาลเจา้เกียนอนัเกง จะใชสี้น ้ าตาลเป็นหลกั ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของธาตุไฟแสดง
ถึงความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ และยศศกัด์ิ44แต่สีแดงยงัคงใชอ้ยูใ่นภาพจิตรกรรมฝาผนงั เพราะเป็น
สีมงคลของจีน ดงันั้นภายในศาลเจา้จีนแห่งน้ี จึงประกอบไปดว้ยความเช่ืออนัหลากหลายของพุทธ
มหายานและเถรวาท รวมถึงความเช่ือของลทัธิเต๋าและขงจ้ือเขา้มาดว้ย  
 
สรุป 
 ศาลเจา้ของจีนได้รับอิทธิพลในการสร้างมาจากความเช่ือเก่ียวกบัเทพเจา้ท่ีคุม้ครอง
ผูค้นให้มีความสุข รวมถึงเร่ืองวิญญาณของบรรพบุรุษและชีวิตหลงัความตาย ซ่ึงไดม้าจากศาสนา
พุทธมหายานและลทัธิเต๋า ขงจ้ือของจีน ส่งผลในการประดบัตกแต่งสถานท่ี เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความ

                                                           
44เร่ืองเดียวกนั, 231. 
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สิริมงคลและการขจดัภูติผีปีศาจ เพื่อให้ชาวบา้นมีความสงบร่มเยน็ ในศาลเจา้จะมีประติมากรรม
พระโพธิสัตวห์รือเทพเจา้เป็นองคป์ระธาน และเทพชั้นรองอีกหลายองค ์มีทั้งงานแกะสลกั งานปูน
ป้ัน งานทาสีกระเบ้ือง ส่วนงานจิตรกรรมนิยมวาดเป็นภาพเทพองคต่์างๆ เช่นทา้วจตุโลกบาล ทวาร
บาล รวมถึงเร่ืองสามก๊กดว้ย 
 
4. วดักลัยำณมิตรวรมหำวหิำร 

 
ภาพท่ี 30 วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร, 7 สิงหาคม 2556) 

 
4.1 แผนผงัของวดั 

 
แผนผงัท่ี 4 แผนผงัวดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร 
ท่ีมา: จิราภรณ์ มาตงัคะ, ศำสนศิลป์ของศำสนสถำนริมฝ่ังน ำ้กรณีศึกษำชุมชนธนบุรี 
(กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐก์ารพิมพ,์ 2550), 201. 
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 วดักัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ตั้ งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ฝ่ังใต้ หันหน้าลงแม่น ้ า
เจา้พระยา ตรงขา้มโรงเรียนราชินี ทิศตะวนัออกและตะวนัตกของวดัติดกบัคลองบางกอกใหญ่ ทิศ
เหนือติดกับแม่น ้ าเจ้าพระยาส่วนทิศใต้ติดกับบ้านราษฏรและเป็นธรณีสงฆ์ของวดับางส่วน 
 

4.2 รูปแบบทำงด้ำนศิลปกรรม 
      4.2.1 พระวหิำรหลวง 

 
ภาพท่ี 31 พระวหิารหลวง วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร, 7 สิงหาคม 2556) 
 

ฐานของตวัอาคารการก่อสร้างส่วนรากฐานของพระวิหารหลวงโดยไม่ไดต้อกเสาเข็ม 
ใช้วิธีขุดพื้นรูปส่ีเหล่ียมฐานกวา้ง ใชไ้มท้่อนซุงทั้งท่อนเรียงทบัซ้อนกนั 2-3 ชั้น พระวิหารมีขนาด
กวา้ง 31.42 เมตร ยาว 35.84 เมตร45พระวิหารหลวงแบ่งฐานอาคารออกเป็น 2 ชั้น คือฐานชั้นล่าง
และฐานชั้นบน ฐานชั้นล่างเป็นฐานบวัลูกแกว้อกไก่ คือฐานบวัท่ีมีแถบนูนเป็นสัน คาดประดบัท่ี
ทอ้งไม ้แถบนูนเป็นสันน้ีดูคลา้ยอกไก่ จึงเรียกลูกแกว้อกไก่46ส่วนฐานชั้นบนเป็นฐานประทกัษิณ 
คลา้ยกบัฐานลูกแกว้อกไก่ขา้งล่าง เพียงแต่ไม่มีบวัคว  ่าเท่านั้น 

                                                           
45เร่ืองเดียวกนั, 207. 
46สันติ เล็กสุขมุ, เจดีย์ควำมเป็นมำและค ำศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย 

(กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2552), 68. 
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 ลกัษณะการก่อสร้างตวัอาคารเป็นศิลปะแบบไทยประเพณี ตวัอาคารก่ออิฐ ถือปูน มี
เสาพาไล ล้อมรอบตวัอาคาร ลกัษณะเสาพาไลท่ีอยู่ด้านนอกตวัอาคารเป็นเสารูปส่ีเหล่ียมขนาด
ใหญ่ ลกัษณะเสาทึบตนั ไม่มีลวดลายประดบั และส่วนบนของยอดเสา ไม่มีการประดบัดว้ยบวัหัว
เสา เป็นเสาส่ีเหล่ียมท่ีใชร้องรับส่วนของหลงัคาโดยตรง 

ส่วนซุ้มประตูหนา้ต่างของพระวิหาร เป็นซุ้มบนัแถลงยอดปราสาท47 คือซุ้มแบบหน่ึง
มีลกัษณะคลา้ยจัว่ และมียอดเป็นลกัษณะปราสาท48 ซุ้มประตูและหนา้ต่าง ท่ีมีลกัษณะแบบน้ีถือวา่
มีความสูงศกัด์ิกวา่ซุ้มธรรมดาทัว่ๆไป แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของวดัและความส าคญัของพระ
วิหารหลงัน้ีเอง เม่ือเทียบกบัตวัอาคารอ่ืนๆภายในวดั เช่นพระอุโบสถและศาลาการเปรียญ ท่ีมีซุ้ม
เรือนแกว้เป็นงานปูนป้ัน ประดบักระจกเท่านั้น 

 

 
ภาพท่ี 32 หนา้บนัของพระวิหารหลวง วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร, 7 สิงหาคม 2556) 
 

ส่วนของหลงัคาลดหลัน่เป็น 2 ชั้น มุงดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ และหน้าบนัประกอบไป
ด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบนัท าด้วยไม้แกะสลกัลวดลายดอกไม้ลงรักปิดทอง ประดับ

                                                           
47นพรัตน์ ถาวรศิริภทัร, “การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมเขตพุทธาวาส วดั

กลัยาณมิตรวรมหาวหิาร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2551), 191. 

48สันติ เล็กสุขมุ, เจดีย์ควำมเป็นมำและค ำศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย, 
94. 
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กระจก ส่วนลวดลายท่ีอยู่ภายในหน้าบนั เรียกว่าลายเครือเถาเคล้ากา้น ดอก ใบ  ซ่ึงเป็นลวดลาย
เฉพาะท่ีเกิดข้ึนและไดรั้บความนิยมมากในสมยัรัชกาลท่ี 349 ส่วนประตูและหน้าต่างเป็นไมแ้ผ่น
เดียว เขียนเป็นลายรดน ้ า ลายทอง ท่ีซุ้มประตูทวารบาล เป็นลวดลายดอกไมปิ้ดทอง ประดบักระจก
ส่วนดา้นในพระวหิารเสาพาไลและผนงัภายในตวัอาคารเป็นลวดลายดอกไมต้ั้งแต่พื้นจรดเพดาน 

 

 
 

ภาพท่ี 33 พระพุทธไตรรัตนนายก ภายในพระวหิารหลวง 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร, 7 สิงหาคม 2556) 
 
 พระประธานภายในพระวหิารหลวง เดิมช่ือวา่หลวงพอ่โต สร้างข้ึนมาในสมยัรพะบาท
สมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั พระองคท์รงมีพระราชด าริท่ีจะสร้างวดัในกรุงรัตนโกสินทร์ให้มีพระ
โตอย่างวดัพนญัเชิงในกรุงศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัวไดเ้สด็จพระราชด าเนิน
ก่อพระฤกษพ์ระโตเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.238050ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั
พระราชทานนามวา่พระพุทธไตรรัตนนายก แต่ชาวจีนนิยมเรียกวา่ ซ าปอกง 
 พระพุทธไตรรัตนนายก เป็นพระพุทธรูปปูนป้ัน ลงรักปิดทอง แสดงปางมารวิชัย 
ขนาดหนา้ตกักวา้ง 11.75 เมตร สูง 15.45 เมตร ถือวา่เป็นพระพุทธรูปท่ีมีรูปแบบพุทธศิลป์เฉพาะท่ี
                                                           

49สันติ เล็กสุขมุ, ศิลปะรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพมหาคร: เมืองโบราณ, 2548), 97. 
50วชัรา คลายนาทร, งำนวจัิยเร่ืองชุมชนบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ: กรณศึีกษำชุมชนเมือง

ของสังคมไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (กรุงเทพมหานคร: ราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา, 
2542), 115. 
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สร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 อย่างแทจ้ริง คือลกัษณะพระพกัตร์แลดูอ่อนเยาวห์รือมีพระพกัตร์น่ิง
คลา้ยกบัหุ่นละคร เรียกวา่พระพกัตร์อยา่งหุ่น51 พระพกัตร์มีลกัษณะค่อนขา้งกลม  ขมวดพระเกศา
ขนาดเล็ก พระรัศมีเป็นเปลว พระขนงโก่ง เส้นเปลือกขอบพระเนตรพระขนงป้ายเป็นแผ่นเดียว 
พระเนตรเปิดและมองตรง พระนาสิกค่อนข้างเล็กและโด่ง พระโอษฐ์เล็ก ทรงแยม้พระโอษฐ์
เล็กนอ้ย นอกจากพระพกัตร์แลว้ ส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือ การแสดงน้ิวพระหตัถท์ั้ง 4 
ท่ีเรียวยาวเสมอกนั และสังฆาฏิท่ีเป็นแผน่ใหญ่พาดอยู่ก่ึงกลางพระวรกายของพระพุทธรูป จะเห็น
ไดว้า่ลกัษณะท่ีไดก้ล่าวมา ถือเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีพบไดใ้นสมยัรัชกาลท่ี 3 เท่านั้น ท่ีมีลกัษณะท่ี
ใกล้เคียงกบัพระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนมาในสมยัเดียวกนั เช่น พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระพุทธรูป
ประธานในพระอุโบสถ วดัสุทัศนเทพวราราม พระเสฏฐตมมุนี พระพุทธรูปประธานในพระ
อุโบสถ วดัราชนดัดาราม และพระพุทธชมัภูนุทมหาลกัขณาอสีตยานุบพิตร พระพุทธรูปประธาน
ในพระวหิาร วดัอรุณราชวราราม เป็นตน้ 
 ภาพจิตรกรรมท่ีฝาผนงัและเสาภายในพระวิหารหลวง เป็นลายดอกไม ้ส่วนประตูเป็น
ลายรดน ้ารูปทวารบาล 

      4.2.2 พระอุโบสถ 
              สร้างเม่ือ พ.ศ. 2370 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน กวา้ง 20.88 เมตร ยาว 30.90 
เมตร52 เป็นศิลปะแบบพระราชนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3  คือหน้าบนัไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 
ประดบัหนา้บนัเป็นลายดอกไมด้ว้ยกระเบ้ืองเคลือบสลบัสีลายจีน ซุม้ประตูหนา้ต่างป้ันลายดอกไม้
ประดบักระจก 
              ภายในพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ เป็นพระประธาน ลกัษณะ
ประทับนั่งห้อยพระบาท วางพระหัตถ์บนพระชานุ พระหัตถ์ขวาหงายข้ึนเพื่อรับของถวาย มี
ประติมากรรมช้างหมอบถวายน ้ าและลิงถวายรวงผึ้ง ลกัษณะทางพุทธศิลป์ มีพระพกัตร์อ่อนเยาว์
หรืออยา่งหุ่น พระวรกายเพรียวบาง พระพกัตร์ค่อนขา้งกลมก่ึงรูปไข่ ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี
เป็นเปลว พระขนงโก่ง เส้นขอบเปลือกพระเนตรกับพระขนงป้าย พระเนตรเปิด พระนาสิก
ค่อนขา้งเล็กและโด่ง พระโอษฐเ์ล็ก แยม้สรวลเล็กนอ้ย เส้นพระโอษฐแ์บบเรือประทุน น้ิวพระหตัถ์

                                                           
51ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนำกำรและควำมเช่ือของ

คนไทย, (กรุงเทพมหานคร: สมาพนัธ์, 2556), 527. 
52จิราภรณ์ มาตงัคะ, ศำสนศิลป์ของศำสนสถำนริมฝ่ังน ำ้กรณีศึกษำชุมชนธนบุรี 

(กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐก์ารพิมพ,์ 2550), 211. 
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ทั้ง 4 ยาวเสมอกนั และสังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่พาดอยู่ก่ึงกลางพระวรกายเป็นศิลปะงานช่างในสมยั
รัชกาลท่ี 353 
 จิตรกรรมภายในพระอุโบสถทางดา้นหลงัของพระประธาน เป็นเร่ืองราวพุทธประวติั
ตอนท่ีพระพุทธเจา้เสด็จโปรดนางพิมพาและตอนเสด็จออกจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ส่วนผนงัสกดั
ดา้นหนา้พระประธานเป็นภาพเก่ียวกบัพุทธประวติัตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ 

      4.2.3 พระวหิำรน้อย 
              มีลกัษณะทั้งขนาดและรูปทรงเหมือนกบัพระอุโบสถ เป็นศิลปะแบบพระราช
นิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3  คือหน้าบนัไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประดบัหน้าบนัเป็นลายดอกไม้
ดว้ยกระเบ้ืองเคลือบสลบัสีลายจีน ซุ้มประตูหนา้ต่างป้ันลายดอกไมป้ระดบักระจกภายในพระวหิาร
นอ้ย เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆเป็นจ านวนมาก 

             ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนงัเป็นเร่ืองราวอดีตพระพุทธเจา้และเร่ือง 
ราวทศชาติชาดกและมีภาพวิถีชีวิตของคนต่างชาติท่ีเขา้มาอยูรั่ตนโกสินทร์สมยันั้น ทั้งชาวจีน ชาว
อิสลามและชาวตะวนัตก 

      4.2.4 หอพระธรรมมณเฑียรเถลงิพระเกยีรติ 
               รัชกาลท่ี 4 โปรดเกลา้ให้สร้างเม่ือปี พ.ศ. 2408 54เพื่อเป็นท่ีเก็บพระไตรปิฏก
และคมัภีร์ต่างๆลกัษณะเป็นอาคารสองชั้น หน้าบนัประดบัดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงษ์ หน้าบนั
สลกัลวดลายเปลวปิดทองประดบักระจก ตรงกลางสลกัรูปพระมหาพิชยัมงกุฏเหนือพานแว่นฟ้า 
และบานประตู หนา้ต่างสลกัลายดอกไมปิ้ดทองประดบักระจก 
                หนา้บนัของหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติมีลกัษณะคลา้ยกบัหนา้บนั
มุมโถงของพระวิหารหลวงดา้นทิศเหนือท่ีวดัราชประดิษฐ ซ่ึงประกอบไปดว้ยพระมหาพิชยัมงกุฎ 
ซ่ึงเป็นพระบรมราชสัญลกัษณ์ประจ ารัชกาลท่ี 4 กบัพระแสงขรรรคบ์นพานแวน่ฟ้า 
และขนาบดว้ยฉตัรเหมือนกนั แต่ท่ีหนา้บนัของหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติมีฉลองพระ
บาทและพระแส้ เข้ามาเพิ่ มด้วย  ซ่ึ งทั้ งหมดถือว่าเป็นห น่ึ งใน เค ร่ืองราชกกุธภัณฑ์ของ
พระมหากษตัริย ์
 

                                                           
53ศกัด์ิชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนำกำรและควำมเช่ือของ

คนไทย, 532. 
54จิราภรณ์ มาตงัคะ, ศำสนศิลป์ของศำสนสถำนริมฝ่ังน ำ้กรณีศึกษำชุมชนธนบุรี 

(กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐก์ารพิมพ,์ 2550), 209. 
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      4.2.5 หอระฆงั 
              สร้างปี พ.ศ. 247655ชั้นบนของหอระฆงัเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางหา้ม
ญาติ ชั้นล่างแขวนระฆงัใบท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย พระสุนทรสมาจาร (พรหม) 
ไดม้อบหมายให้ช่างหล่อระฆงัถวายแด่พระพุทธไตรรัตนนายก ในคร้ังแรกให้ช่างไทยเป็นคนหล่อ
แต่ไม่ส าเร็จ จึงไดม้อบหมายให้นายช่างญ่ีปุ่นช่ือ ฟูยีวารา หล่อถวายและไดท้  าการหล่อระฆงัถึง 3 
คร้ังจึงแลว้เสร็จส าเร็จเป็นระฆงัท่ีเห็นในปัจจุบนั 
 
สรุป 
 วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหารเป็นวดัท่ีมีความงดงามในด้านศิลปกรรมแขนงต่างๆ ใน
สมยัรัชกาลท่ี 3เป็นการผสมผสานกนัแบบพระราชนิยม คือ หน้าบนัไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 
ประดบัด้วยปูนป้ันลายดอกไมต้กแต่งดว้ยกระเบ้ืองเคลือบหลายสีจากจีน และเสาพาไลส่ีเหล่ียม
ขนาดใหญ่รองรับตวัอาคาร สามารถพบไดท่ี้ พระอุโบสถและพระวิหารน้อย ส่วนงานศิลปะแบบ
ไทยประเพณี ท่ียงัคงอนุรักษศิ์ลปะแบบดั้งเดิมตั้งแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา ท่ีพระวิหารหลวง วดัแห่งน้ี
จึงเหมาะท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะหลากหลายแขนงเป็นอยา่งยิง่ 
 
5. มัสยดิบำงหลวง 

 
ภาพท่ี 34 มสัยดิบางหลวง 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, มสัยดิบางหลวง, 7 สิงหาคม 2556) 

 

                                                           
55เร่ืองเดียวกนั, 211. 
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5.1 แผนผงัของอำคำร 

 
แผนผงัท่ี 5 แผนผงัมสัยดิบางหลวง 
ท่ีมา: จิราภรณ์ มาตงัคะ, ศำสนศิลป์ของศำสนสถำนริมฝ่ังน ำ้กรณีศึกษำชุมชนธนบุรี 
(กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐก์ารพิมพ,์ 2550), 253. 
 มสัยิดบางหลวง หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก ดา้นหน้าของมสัยิด เป็นกุโบร์เป็นท่ีฝัง
ศพของชาวมุสลิม ส่วนแผนผงัของตวัอาคาร เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีเสาพาไลลอ้มรอบ ดา้นหน้า
ของอาคาร มีเสา 6 ตน้ดา้นขา้งของตวัอาคารมีเสา 8 ตน้ ทางข้ึนของอาคารมีทางดา้นหนา้ดา้นเดียว 
ทางข้ึนด้านหน้ามีบนัไดทางข้ึน 2 ทาง  แต่มีประตูทางเขา้ตวัอาคารเพียงประตูเดียวอยู่ตรงกลาง 
ส่วนดา้นหลงัไม่มีประตู มีแต่หนา้ต่าง 2 บานแต่ปิดตาย 
 

5.2 รูปแบบของศิลปกรรมภำยนอกและภำยในตัวอำคำร 
       ลกัษณะของตวัอาคารก่ออิฐถือปูนทาสีขาวทั้งหลงั คลา้ยกบัพระอุโบสถและพระ
วิหารของไทย มีเสาล้อมรอบตวัอาคาร ใช้เสาและคานรับน ้ าหนักของหลังคา ด้านหน้าของตวั
อาคาร มีหลงัคายื่นออกมาจากตวัอาคาร มีเสารองรับ อยู ่4 ตน้ มีทางเขา้สู่ตวัอาคารทางดา้นหนา้อยู ่
2 ขา้ง และท าเป็นบริเวณท าความสะอาดร่างกายก่อนท าละหมาด 
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 หน้าบนัของตวัอาคาร ไม่มีช่อฟ้าและใบระกา ส่วนกรอบหนา้บนัเป็นลายปูนป้ันดว้ย
เคร่ืองล ายองประดบัห้ามฉายไวบ้นยอด56 ภายในหนา้บนัตกแต่งดว้ยลายปูนป้ันเต็มส่วนพื้นท่ีของ
หนา้บนั ส่วนก่ึงกลางเป็นลกัษณะกรอบดอกไม ้ภายในกรอบดอกไมเ้ป็นลญัลกัษณ์อกัษรอลักุรอ่าน 
กรอบดอกไมมี้ฐานรองรับ คลา้ยช่อดอกไม ้ลวดลายท่ีประดบัหนา้บนัของมสัยดิมีความเหมือนกนั
ทั้งดา้นหนา้ของตวัอาคารและดา้นหลงัของตวัอาคาร 
 

 
ภาพท่ี 35 หนา้บนัของมสัยดิบางหลวง 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, มสัยดิบางหลวง, 7 สิงหาคม 2556) 

 
 ภายในอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในการท าพิธีละหมาด ดา้นขา้งประตูทางเขา้ดา้นทิศ
ใตมี้ม่านกั้น เป็นส่วนท าละหมาดของผูห้ญิง นอกนั้นส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท าละหมาดของผูช้าย ส่วน
ดา้นในสุดท่ีตรงกบัประตูดา้นขา้ง เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งของมิห์รอบและมินบรั 
 มิห์รอบเป็นองค์ประกอบท่ีใชร้ะบุทิศทางกิบละฮ ์อาจมีลกัษณะเป็นซุ้มโคง้เวา้เขา้ไป
ในผนงั หรือเป็นเพียงผนงัต่างระนาบท่ีประดบัประดาดว้ยลวดลายเพื่อให้เป็นท่ีสังเกต เน่ืองจากมิห์
รอบจะอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของการละหมาด ส่วนมิมบรัเป็นองคป์ระกอบส าคญัส าหรับอิหม่ามหรือ
คอเต็บ(ผูแ้สดงธรรม) ข้ึนกล่าวคุตบะฮ์ (แสดงธรรม) แจ้งข่าวหรือปราศรัยในโอกาสท่ีมีการ
ละหมาดร่วมกนัในวนัศุกร์ ลกัษณะของมิมบรั เป็นแท่นยืนท่ีมีท่ีนัง่พกัและมีบนัไดข้ึน โดยอาจมีซุ้ม
โคง้เพื่อเนน้ทางข้ึนและมีหลงัคาคลุมส่วนท่ียนื57 

                                                           
56เร่ืองเดียวกนั, 254. 
57อาดิศร์ อิดรีสรักษมณี, มัสยดิในกรุงเทพ (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2557), 57. 
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 จะเห็นไดว้่ามิห์รอบและมิมบรัของมสัยิดบางหลวง มีลกัษณะการสร้างก่ออิฐถือปูน
เป็นซุ้มวิมานทรงไทย ประดบัประดาด้วยลวดลายดอกไมแ้ละใบไม ้ท่ีผสมผสานกนัทั้งลายไทย 
ลายจีนและลายของฝร่ังซุ้มประกอบไปดว้ยฐานท่ีมีการย่อมุมซ้อนกนั 2 ชั้น  มีบวัหัวเสา ประดบั
ลวดลายดอกพุดตาน ลงรักปิดทอง ประดบัดว้ยกระจกสีขาวสีน ้ าเงิน กลางเสาประดบัลายประจ า
ยาม ขา้งบนหัวเสาเป็นรัดเกลา้บนัแถลงกา้นแย่ง ลกัษณะของซุ้มก่ออิฐถือปูนเป็นทรงวิมาน หรือ
ทรงมงกุฎ 3 ยอด ประดบัดว้ยลายปูนป้ัน เป็นลายใบไมข้องไทยและดอกพุดตานของจีน ลงรักปิด
ทองและประดบัดว้ยกระจกสีต่างๆ ส่วนภายในซุม้ เป็นแผน่ไมส้ักแกะสลกั เป็นอกัษรภาษาอาหรับ 
บรรจุบทอลักุรอ่านและอลัฮะดิษ58ลงรักปิดทองประดบักระจกสี ส่วนเพดานประดบัตกแต่งดว้ย
โคมไฟช่อและโคมไฟส่ีเหล่ียมโบราณ 
 ส่วนการประดบัตกแต่งภายในตวัอาคาร จะเห็นวา่ไม่มีรูปเคารพ เพราะศาสนาอิสลาม
มีบทบัญญัติ ท่ีไม่ให้บูชารูปเคารพนั้ นเอง ในส่วนภายในของตวัอาคาร ผนังภายในเป็นสีขาว 
ระหวา่งช่องหน้าต่างมีการตกแต่งดว้ยกระเบ้ืองเคลือบรูปจานกลม มีลวดลายดอกไมร้อบๆมีจารึก
อกัษรคมัภีร์อลักุรอ่านอยูภ่ายในส่วนเหนือกรอบของหนา้ต่าง ประดบัตกแต่งดว้ยกรอบไมแ้กะสลกั 
ลงรักปิดทอง ภายในกรอบวงรี จารึกอกัษรคมัภีร์อลักุรอ่านเช่นเดียวกนั และประดบัดว้ยกระจก 
 
สรุป 
 งานศิลปกรรมภายนอกตวัอาคารของมสัยิดบางหลวง มีลกัษณะคลา้ยโบสถ์และวิหาร
ของวดัในพระพุทธศาสนา แต่หน้าบนัไม่มีช่อฟ้าและใบระกา ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากงานช่างแบบ
พระราชนิยม ของรัชกาลท่ี 3ส่วนภายในตวัอาคาร มีลกัษณะเรียบง่าย มีพื้นฐานในการตกแต่งสถาน
ท่ีมาจากหลกัการทางคณิตศาสตร์ มีรูปทรงเป็นรูปเรขาคณิต ท่ีจดัวางไวอ้ยา่งลงตวั ศาสนาอิสลาม
ไม่มีรูปเคารพ งานประติมากรรมจึงเป็นรูปแบบอ่ืน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประติมากรรมนูนสูง ส่วนงาน
จิตรกรรม ไม่มีภาพคน ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพอกัษรและประดบัดว้ยลายดอกไม ้
 
 
 
 

 

                                                           
58จิราภรณ์ มาตงัคะ, ศำสนศิลป์ของศำสนสถำนริมฝ่ังน ำ้กรณีศึกษำชุมชนธนบุรี, 254. 
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บทที ่4 

กำรจัดกำรเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงประวตัิศำสตร์ศิลปะ แขวงวดักลัยำณ์ 
 

ในเส้นทางท่องเท่ียวเส้นน้ีสามารถเร่ิมต้นได้ทั้ งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ใช้เวลาสาม
ชัว่โมงคร่ึง เร่ิมตน้จากวดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร สามารถเขา้เยี่ยมชมพระวิหาร พระอุโบสถ แลว้
เดินไปชมพิพิธภณัฑ์พระประยูรภณัฑาคาร รวมถึงพระเจดียแ์ละเขามอได ้ แลว้ไปท่ีโบสถ์วดัซาง
ตาครู้ส และพกัด่ืมน ้าและเขา้หอ้งน ้ าท่ีพิพิธภณัฑก์ุฎีจีน แลว้ไปต่อท่ีศาลเจา้เกียนอนัเกง ตามดว้ยเขา้
เยี่ยมชมภายในพระวิหาร วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร พระอุโบสถ พระวิหารน้อย  หอพระธรรม
มณเฑียรเถลิงพระเกียรติและหอระฆงั แลว้เดินไปท่ีสุดทา้ยคือมสัยดิบางหลวง 
 

 
ภาพท่ี 36 โบสถซ์างตาครู้ส ตั้งอยูท่างดา้นหนา้ของแม่น ้าเจา้พระยา 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, โบสถซ์างตาครู้ส, 7 สิงหาคม 2556) 
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แผนท่ีท่ี 6 แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ศิลปะ แขวงวดักลัยาณ์แบบท่ี 1 
ท่ีมา: Google, Google map แผนทีท่ำงอำกำศแสดงพืน้ที่เส้นทำงท่องเทีย่วเชิงประวตัิศำสตร์ศิลปะ แขวงวดักลัยำณ์, เขา้ถึงเม่ือ 20 เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.google.co.th/maps. 63 

https://www.google.co.th/maps
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แผนท่ีท่ี 7 แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ศิลปะ แขวงวดักลัยาณ์แบบท่ี 2 
ท่ีมา: Google, Google map แผนทีท่ำงอำกำศแสดงพืน้ที่เส้นทำงท่องเทีย่วเชิงประวตัิศำสตร์ศิลปะ แขวงวดักลัยำณ์, เขา้ถึงเม่ือ 20 เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.google.co.th/maps. 64 

https://www.google.co.th/maps
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จุดที ่1 วดัประยุรวงศำวำสวรวหิำร (A1-A5 ในแผนท่ีท่ี 8) 

 
แผนท่ีท่ี 8 แผนท่ีการเดินภายในวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 
ท่ีมา: Google, Google map แผนทีท่ำงอำกำศแสดงพืน้ที่ภำยในวดัประยุรวงศำวำสวรวหิำร, เขา้ถึง
เม่ือ 20 เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.google.co.th/maps. 

 
เวลาในการเยีย่มชม 8.30 – 9.00 ใชเ้วลา 30 นาที 
เวลาเปิดท าการ เปิดทุกวนั เวลา 8.00 – 17.00 
เทศกาลประจ าปีของวดั 
 ทุกวนัท่ี 13 มกราคมของทุกปีท่ีวดัจะจดังานสมโภชพระอาราม เป็นเวลา 3 วนั มีการ
จดักิจกรรมและนิทรรศการประวติัความเป็นมาของวดั ท าบุญ ไหวพ้ระและการแสดงสินคา้พื้นบา้น
ของคนในชุมชน 
การก าหนดดาวในการเขา้เยีย่มชม 
3 ดาว = สถานท่ีส าคญัท่ีสุด ไม่ควรพลาดชม 
2 ดาว = สถานท่ีมีความส าคญัรองลงมา ถา้มีเวลาควรเขา้ชม 
1 ดาว = สถานท่ีมีความส าคญันอ้ยสุด แต่ถา้มีเวลาสามารถเขา้เยีย่มชมได ้
 

https://www.google.co.th/maps
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สถำนที่ทีค่วรเข้ำชม 
สามารถเขา้ชมพระวิหาร(A1), พระอุโบสถ(A2), พระมหาเจดีย(์A3), ชมพิพิธภณัฑ์

พระประยรูภณัฑาคาร(A4), เขามอ(A5) ไดร้ะยะเวลาในการเดินทางจากวดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร 
ไปท่ีโบสถซ์างตาครู้สใชเ้วลา 10 นาที 
 
พระวหิำรพระพุทธนำค (A1 ในแผนท่ีท่ี 8) 

 
ภาพท่ี 37 พระวหิารวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร, 7 สิงหาคม 2556) 
 
 พระวิหารวดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นอาคารแบบไทยประเพณีในสมยัรัชกาลท่ี 3  
หน้าบนัมีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ภายในพระวิหารไม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในตวัอาคารทา
ดว้ยสีขาว ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูป เรียกว่าพระพุทธนาค เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทยั 
หมวดใหญ่ท่ีมีความงดงามอยา่งยิง่  
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ภาพท่ี 38 พระประธานภายในพระวหิาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร, 7 สิงหาคม 2556) 

 
 ควรเข้ามาเยี่ยมชมพระวิหารภายในวดั เพราะพระวิหารมีความส าคัญมากใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมในศาสนา สามารถบรรจุพุทธศาสนิกชนท่ีมาท าบุญได้มาก ท าให้พระวิหารมี
ขนาดใหญ่และอยูติ่ดกนักบัพระอุโบสถ 
 
พระอุโบสถ (A2 ในแผนท่ีท่ี 8) 

 
ภาพท่ี 39 หนา้บนัของพระอุโบสถวดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร, 25 เมษายน 2560) 
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 พระอุโบสถวดัประยุรวงสาวาสวรวหิาร  เป็นอาคารแบบไทยประเพณีเช่นเดียวกบัพระ
วหิาร ภายในอาคารมีพระพุทธรูป ช่ือพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา เป็นพระพุทธรูปในสมยัรัชกาล
ท่ี 3 ท่ีมีความงดงาม 
 หนา้ท่ีของพระอุโบสถ มีไวส้ าหรับท าพิธีกรรมของสงฆ ์เช่นพิธีบวชเป็นตน้ ถือวา่เป็น
สถานท่ีท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก 
 
พระบรมธำตุมหำเจดีย์ (A3 ในแผนท่ีท่ี 8) 

 
ภาพท่ี 40 พระบรมธาตุมหาเจดีย ์วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร, 7 สิงหาคม 2556) 

 
พระมหาเจดีย ์ เป็นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีลกัษณะเป็นทรงระฆงั เป็นพระราช

นิยมสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 4 ส่วนท่ีเป็นองคร์ะฆงั ประกอบดว้ยมาลยัเถา 7 ชั้น แต่ละชั้นมีเส้นลวด
คัน่ มาลยัเถาท าหน้าท่ีรองรับองค์ระฆงั โดยไม่มีบวัปากระฆงัคัน่ ปากระฆงัไม่ผายมาก ตรงกลาง
องค์ระฆังจะมีช่องวงโค้งขนาดเล็ก ส่วนยอดจะมีบัลลังก์ในผงัส่ีเหล่ียม ถัดไปเป็นก้านฉัตร 
ประกอบดว้ยเสาหานรองรับปลอ้งไฉน ปลี และเมด็น ้าคา้งอยูบ่นสุด 
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พพิธิภัณฑ์พระประยูรภัณฑำคำร (A4 ในแผนท่ีท่ี 8) 

 
ภาพท่ี 41 ภายในพิพิธภณัฑพ์ระประยรูภณัฑาคาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดัประยรุวงศาวาสวรวหิาร, 25 เมษายน 2560) 

 
 พิพิธภณัฑ์พระประยูรภณัฑาคาร  ตั้งอยูด่า้นหน้าของพระบรมธาตุเจดีย ์ลกัษณะเป็น
ตึกแบบตะวนัตก เจา้พระยาภาสกรวงศ ์(พร บุนนาค) เป็นผูส้ร้าง ตวัอาคารหลงัน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีศึกษา
พระปริยติัธรรม ต่อมาใช้เป็นห้องสมุดและสถานพยาบาล ปัจจุบนักลายเป็นพิพิธภณัฑ์ เป็นท่ีจดั
แสดงโบราณวตัถุของวดั 
 
เขำมอ (A5 ในแผนท่ีท่ี 8) 
 เขามอ เป็นภูเขาจ าลองขนาดใหญ่ ประกอบไปดว้ยศาลาสุวพกัตร์วิไลยพรรณ (ศาลา
ฝร่ัง) พระมณฑปทรงโกธิก สถานท่ีประดิษฐานหลวงพ่อแขก พระมณฑปทรงโกธิกจ าลอง 
อนุสาวรียปื์นสามกระบอก พระสถูปเจดียจ์  าลอง พระวิหารหลวงจ าลอง ศาลาขวาง ศาลาจ าลอง
ดา้นทิศใต ้ศาลาจ าลองดา้นทิศเหนือ เก๋งจีน พระพุทธปรางค ์ศาลาทา้วศรีสุนทรนาฏก ์
 
ข้อปฏิบัติ 

ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยภายในวดั ควรสวมกางเกงขายาวหรือกระโปรงท่ีคลุม
หวัเข่า เส้ือตอ้งคลุมไหลเท่านั้น  การถ่ายรูป สามารถถ่ายรูปไดทุ้กท่ี 
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จุดที ่2 โบสถ์ซำงตำครู้ส (B ในแผนท่ีท่ี 9) 

 
แผนท่ีท่ี 9 แผนท่ีโบสถซ์างตาครู้ส พิพิธภณัฑ์บา้นกุฏีจีนและศาลเจา้เกียนอนัเกงในชุมชนกุฏีจีน 
ท่ีมา: Google, Google map แผนทีท่ำงอำกำศแสดงพืน้ที่ชุมชนกุฎจีีน, เขา้ถึงเม่ือ 20 เมษายน 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.google.co.th/maps. 
 
เวลาในการเยีย่มชม 9.00 – 9.30 ใชเ้วลา 30นาที 
เวลำเปิดท ำกำร 

เฉพาะดา้นนอกโบสถ์ สามารถเดินชมดา้นนอกไดทุ้กวนั ทุกเวลา ส่วนดา้นในโบสถ์
เปิดเฉพาะวนัอาทิตย ์เวลา 8.00 – 17.00 หรืออาจตอ้งท าหนงัสือเขา้เยี่ยมชมก่อนถึงจะไดรั้บความ
สะดวก 
สถำนทีค่วรเข้ำชม 

ควรเดินชมบริเวณดา้นนอกมากกวา่ส่วนดา้นในโบสถว์ดัซางตาครู้สควรไดรั้บอนุญาต
ก่อนถึงจะเขา้ชมไดร้ะยะเวลาในการเดินทางจากโบสถ์ซางตาครู้สไปท่ีพิพิธภณัฑ์กุฎีจีนใช้เวลา 5 
นาที 

https://www.google.co.th/maps


71 

 
 

 โบสถ์วดัซางตาครู้ส  อาคารหลงัปัจจุบนัเป็นอาคารหลงัท่ี 3 ท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ในสมยั
รัชกาลท่ี 6  ไดรั้บอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมเรเนสซองส์และนีโอคลาสสิค ภายในโบสถ์ยงัคงใช้
เพื่อประกอบพิธีกรรมของคริสตศ์าสนามาถึงปัจจุบนัน้ี 
 ในการน าชม สามารถน าชมเฉพาะภายนอกของตวัอาคาร นอกจากจะท าหนงัสือเยี่ยม
ชมมาก่อนหรือมาวนัเสาร์ อาทิตย ์ท่ีมีการท าพิธีของศริสตศาสนิกชน แต่อาจไม่สะดวกส าหรับ
นกัท่องเท่ียวมากนกัแนะน าใหเ้ยีย่มชมภายนอกจะดีกวา่ 
ข้อปฏิบัติ 

1. ควรแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย 
2. การถ่ายภาพ ดา้นนอกอาคารสามารถถ่ายรูปไดทุ้กท่ี บางคร้ังอาคารดา้นในเปิดให้

เขา้เยีย่มชม สามารถถ่ายรูปดา้นในไดเ้ช่นเดียวกนั 
 
จุดที ่3 พพิธิภัณฑ์บ้ำนกุฏีจีน (Cในแผนท่ีท่ี 9) 

 
ภาพท่ี 42 พิพิธภณัฑบ์า้นกุฏีจีน 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, พิพิธภณัฑบ์า้นกุฎีจีน, 18 ธนัวาคม 2559) 

 
เวลาในการเขา้เยีย่มชม 9.30 – 10.00 ใชเ้วลา 30 นาทีสามารถแวะพกัด่ืมน ้าและเขา้หอ้งน ้าไดท่ี้น้ี 
เวลำเปิดท ำกำร 

9.30 – 17.30 ปิดวนัจนัทร์ 
เทศกาลท่ีส าคญัของโบสถซ์างตาครู้ส 
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 ทุกวนัท่ี 14 กนัยายนของทุกปี เป็นวดัเทิดทูนมหาเกงเขน เป็นพิธีสักการะบูชาของ
ศาสนาคริสตนิ์กายคาทอลิก 

ระยะเวลาในการเดินทางจากพิพิธภณัฑ์บา้นกุฏีจีนไปท่ีศาลเจา้เกียนอนัเกง ใช้เวลา 5 
นาที 

 
ภาพท่ี 43 ภายในพิพิธภณัฑบ์า้นกุฎีจีน 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, พิพิธภณัฑบ์า้นกุฎีจีน, 18 ธนัวาคม 2559) 

 
หลงัจากเยี่ยมชมและถ่ายรูปภายนอกของโบสถ์ซางตาครู้สแลว้ เราจะเดินเขา้ไปแวะ

พกัผอ่นจุดท่ี 3  คือ พิพิธภณัฑบ์า้นกุฎีจีน ( C ในแผนท่ี )ท าให้เราไดเ้ห็นบา้นเรือนและความเป็นอยู่
ของผูค้นท่ีนั้ นด้วย สามารถแวะพักด่ืมน ้ าพร้อมชิมขนมกุฎีจีน และเข้าห้องน ้ าท่ีสะอาดได้ท่ี
พิพิธภณัฑ์บา้นกุฎีจีนน้ี พิพิธภณัฑ์บา้นกุฎีจีนเป็นของคุณนาวินี พงศ์ไทย กบัครอบครัว ท่ีสร้าง
พิพิธภณัฑ์แห่งน้ีข้ึนมาดว้ยความรักและความสนใจในวิถีชีวิตของชุมชนโบราณกุฎีจีน พิพิธภณัฑ์
บา้นกุฎีจีนเป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้นล่างประกอบดว้ยร้านขายเคร่ืองด่ืม ร้านขายของท่ีระลึก และห้องน ้ า 
ชั้นท่ี 2 จดัแสดงเร่ืองราวประวติัชุมชนกุฎีจีนรวมถึงประวติัของบุคคลส าคญัในชุมชนและการเขา้
มาของชาวโปรตุเกตุในสมยัสมเด็จพระเจา้ตากสิน ส่วนชั้นท่ี 3  จดัแสดงเร่ืองราววิถีชีวิตของชาว
กุฎีจีน และแสดงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในห้องครัวและห้องนอนในสมยัก่อน นอกจากนั้นยงัสามารถ
ข้ึนไปชมทศันียภาพของชุมชนกุฎีจีนบนชั้นดาดฟ้า สามารถมองเห็นยอดเจดียว์ดัประยุรวงศาวาส
โบสถ์วดัซางตาครู้ส ศาลเจา้เกียนอนัเกง วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร และทศันียภาพอนัสวยงาม
ของแม่น ้าเจา้พระยาได ้
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ภาพท่ี 44 ทศันียภาพจากดา้นบนดาดฟ้าของพิพิธภณัฑบ์า้นกุฎีจีน 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, พิพิธภณัฑบ์า้นกุฎีจีน, 18 ธนัวาคม 2559) 

 
จุดที ่4 ศำลเจ้ำเกยีนอนัเกง (Dในแผนท่ีท่ี 10) 

 
ภาพท่ี 45 ศาลเจา้เกียนอนัเกง 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, ศาลเจา้เกียนอนัเกง, 7 สิงหาคม 2556) 

 
เวลาในการเขา้เยีย่มชม 10.00 – 10.30 ใชเ้วลา 30 นาที  
เวลำเปิดท ำกำร  

สามารถเขา้ชมไดทุ้กวนั เวลา 7.00 -17.00 น 
เทศกำลประจ ำปีของศำลเจ้ำเกยีนอนัเกง 
1.วนัเกิดของเจา้แม่กวนอิม ซ่ึงจดัตามวนัทางจนัทรคติของจีนมี 3 วนัต่อปีคือ วนัท่ี19 เดือน 2 
   วนัท่ี 19 เดิอน 6 และวนัท่ี 19 เดือน 9 ของจีน 
2.เทศกาลตรุษจีน 
3.เทศกาลกินเจ 10 วนัประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 
4.เทศกาลสารทจีนและวนัทิ้งกระจาด ประมาณเดือน 7 ตามปีปฎิทินทางจนัทรคติของจีน 
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สถำนทีท่ีค่วรเข้ำชม 
ทั้งดา้นนอกและดา้นในศาลเจา้เกียนอนัเกง 

 ศาลเจา้เกียนอนัเกง  เป็นอาคารทรงจีน ท่ีสร้างข้ึนมาตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 3 ดา้นในศาล
เจา้ประดิษฐานเทพเจา้อยูด่ว้ยกนัหลายองค ์เช่นพระโพธิสัตวก์วนอิม เจา้พอ่กวนอู เทพธิดาหม่าโจว้ 
และองคอ่ื์นๆ 
 ความส าคญัในการเยี่ยมชมศาลเจา้จีนน้ี บ่งบอกถึงความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งชาวไทย
กบัชาวจีนท่ีมีมาตั้งแต่โบราณ และผสมผสานความเช่ือของเทพเจา้ของจีนเขา้กบัพุทธมหายานได้
อยา่งลงตวั 
ข้อปฏิบัติ 

ควรแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย 
สามารถเขา้เยี่ยมชมดา้นในศาลเจา้ได ้แต่ห้ามถ่ายรูปดา้นใน สามารถถ่ายรูปดา้นนอก

ได ้
จุดที ่5 วดักลัยำณมิตรวรมหำวหิำร (Eในแผนท่ีท่ี 10) 

 
แผนท่ีท่ี 10 แผนท่ีวดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร ในชุมชนวดักลัยาณ์ 
ท่ีมา: Google, Google map แผนทีท่ำงอำกำศแสดงพืน้ที่วดักลัยำณมิตรวรมหำวิหำร, เขา้ถึงเม่ือ 20 
เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.google.co.th/maps. 
 
 

https://www.google.co.th/maps
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เวลำในกำรเยีย่มชม 10.30 – 11.00 ใชเ้วลา 30 นาที 
เวลำเปิดท ำกำร 

ทุกวนั เวลา 8.00 – 17.00 น. 
เทศกำลประจ ำปีของวดักลัยำณมิตร วรมหำวหิำร 
 วนัตรุษจีน ประมาณปลายเดือนมกราคมถึงตน้เดือนกุมภาพนัธ์ตามปฎิทินของจีน 
ทางวดัจะจดังานประมาณ 5 วนั มีการท าบุญไหวพ้ระ จดันิทรรศการ มีงานออกร้านของคนใน
ชุมชน มีการแสดงง้ิวของชาวจีนดว้ย 
กำรก ำหนดดำวในกำรเข้ำเยีย่มชม 
3 ดาว = สถานท่ีส าคญัท่ีสุด ไม่ควรพลาดชม 
2 ดาว = สถานท่ีมีความส าคญัรองลงมา ถา้มีเวลาควรเขา้ชม 
1 ดาว = สถานท่ีมีความส าคญันอ้ยสุด แต่ถา้มีเวลาสามารถเขา้เยีย่มชมได ้
สถำนทีค่วรเข้ำเยีย่มชม 

สามารถเขา้ชมไดใ้นพระวิหารหลวง(E1), พระอุโบสถ(E2), พระวิหารน้อย(E3), หอ
พระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ( E4), หอระฆงั(E5) 
ระยะเวลาในการเดินทางจากศาลเจา้เกียนอนัเกงมาท่ีวดักลัยาณมิตรวรมหาวหิารใชเ้วลา 5 นาที 

 
แผนท่ีท่ี 11 แผนท่ีการเดินภายในวดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร 
ท่ีมา: Google, Google map แผนทีท่ำงอำกำศแสดงพืน้ที่ภำยในวดักลัยำณมิตรวรมหำวหิำร, เขา้ถึง
เม่ือ 20 เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.google.co.th/maps. 

https://www.google.co.th/maps
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ระยะเวลาในการเดินทางจากศาลเจา้เกียนอนัเกงมาท่ีวดักลัยาณมิตรวรมหาวิหารใช้
เวลา 5 นาที 
 
พระวหิำรหลวง (E1ในแผนท่ีท่ี 11) 

 
ภาพท่ี 46 วหิารหลวงวดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร, 7 สิงหาคม 2556) 
 
 วหิารหลวง เป็นอาคารแบบไทยประเพณี สร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นอาคารก่ออิฐ
ถือปูน หน้าบนัประกอบดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ภายในพระวิหาร ประดิษฐานหลวงพ่อโต
หรือพระพุทธไตรรัตนนายกท่ีสร้างข้ึนมาในสมยัของรัชกาลท่ี 3 เช่นเดียวกนักบัตวัอาคาร เป็น
พระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ่มากในเขตกรุงธนบุรี 
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ภาพท่ี 47 หลวงพอ่โต ภายในพระวหิารหลวง วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร, 7 สิงหาคม 2556) 

 
 ดว้ยเวลาท่ีมี 30 นาที จึงน าชมเฉพาะจุดท่ีมีส าคญัภายในวดั คือพระวิหารหลวงพ่อโต  
พระอุโบสถและหอระฆัง ถ้ามีเวลาเหลือสามารถเข้าเยี่ยมชมพระวิหารน้อยและหอพระธรรม
มณเฑียรเถลิงพระเกียรติได ้
ขอ้ควรระวงั 

ควรแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อยสวมกางเกงขายาวหรือกระโปรงท่ีคลุมเข่า และใส่เส้ือท่ี
คลุมไหล่ใหเ้รียบร้อยสามารถถ่ายรูปไดท้ั้งดา้นนอกและดา้นในพระวหิาร 
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พระอุโบสถ (E2 ในแผนท่ีท่ี 11) 

 
ภาพท่ี 48 พระอุโบสถ วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร, 25 เมษายน 2560) 

 
 พระอุโบสถ  ตั้งอยูข่า้งพระวิหารหลวงดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีตั้งของพระอุโบสถ
เดิมเป็นบา้นของเจา้พระยานิกรบดินทร์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน เป็นงานช่างแบบพระราชนิยมใน
สมยัรัชกาลท่ี 3 คือไม่มีช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ หน้าบนัเป็นลายดอกไม ้ซุ้มประตูหนา้ต่างป้ัน
ลายดอกไมป้ระดบักระจกภายในพระอุโบสถมีพระประธาน 2 องค์ คือพระพุทธรูปปางป่าเลไลย ์
และพระพุทธรูปปางสมาธิองคห์น่ึงมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัในเร่ืองพระพุทธประวติัอยูด่ว้ย 
 
พระวหิำรน้อย (E3 ในแผนท่ีท่ี 11) 

 
ภาพท่ี 49 พระวหิารนอ้ย วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร 
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                 (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร, 25 เมษายน 2560) 
 

 พระวิหารน้อย  ตั้งอยู่ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของพระวิหารหลวง มีขนาดและรูปทรง
เหมือนกบัพระอุโบสถ ตวัอาคารมีลกัษณะเป็นงานช่างแบบพระราชนิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 มีพระ
ประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเขียนเร่ืองราวในพระพุทธประวติั
เป็นงานช่างท่ีเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 3 
 
หอพระธรรมมณเฑียรเถลงิพระเกยีรติ (E4 ในแผนท่ีท่ี 11) 

 
ภาพท่ี 50 หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร, 25 เมษายน 2560) 
 
 หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เป็นอาคารสองชั้น ก่ออิฐถือปูน สร้างในสมยั
รัชกาลท่ี 4 เป็นอาคารแบบไทยประเพณี มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบนัสลกัลายเปลวปิดทอง
ประดบักระจก ตรงกลางสลกัรูปเคร่ืองราชกกุธภณัฑ์ หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เป็นท่ี
เก็บพระไตรปิฎกและคมัภีร์ต่างๆ 
 
 
 
 
 



80 

 
 

 
หอระฆงั (E5 ในแผนท่ีท่ี 11) 

 
ภาพท่ี 51 หอระฆงั วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร 
                (ถ่ายโดย อดิชาติ บวัขาว, วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร, 25 เมษายน 2560) 
 
 หอระฆัง  ตั้ งอยู่ทิศเหนือของพระวิหารหลวง สร้างเม่ือ พ.ศ. 247659ชั้นบนของหอ
ระฆงัประดิษฐานพระพุทธรูปปางหา้มญาติ ชั้นล่างแขวนระฆงัใบใหญ่ หล่อโดยช่างชาวญ่ีปุ่นช่ือ ฟู
ยวีารา 
 
 
 
 
 

                                                           
59รัตนาภรณ์ มหาศรานนท,์ ศาสนศิลป์ในชุมชนธนบุรี (กรุงเทพมหานคร: ราชภฏัธนบุรี, 2548), 13 
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จุดที ่6 มัสยดิบำงหลวง (F ในแผนท่ีท่ี 12) 

 
แผนท่ีท่ี 12 แผนท่ีมสัยดิบางหลวงในชุมชนกุฎีขาว 
ท่ีมา: Google, Google map แผนทีท่ำงอำกำศแสดงพืน้ที่มัสยดิบำงหลวงในชุมชนกุฎีขำว, เขา้ถึง
เม่ือ 20 เมษายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก https://www.google.co.th/maps. 
 
เวลำในกำรเยีย่มชม 11.00 – 11.30 

เวลาเปิดท าการสามารถเดินชมรอบๆ อาคารไดทุ้กวนั ทุกเวลา ส่วนดา้นในตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีในชุมชนก่อนถึงจะเขา้ไปได ้
เวลำเปิดท ำกำร 

ทุกวนั เวลา 8.00 – 17.00 น. 
สถำนทีค่วรเข้ำเยีย่มชม 

ควรเดินชมบริเวณด้านนอกมากกว่า ถ้าเข้าไปด้านในต้องได้รับอนุญาตจากทาง
เจา้หนา้ท่ีก่อน 
 มสัยิดบางหลวง  เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสีขาวคล้ายพระอุโบสถและพระวิหารของ
ไทย หน้าบนัของตวัอาคารไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากงานช่างแบบพระราชนิยมใน
สมยัรัชกาลท่ี 3 ดา้นในของตวัอาคารใชใ้นการท าพิธีละหมาดและเป็นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งของมิห์รอบ
และมินบรั 
 ในการเขา้ชมสถานท่ีดา้นใน อาจไม่สะดวกนกัเพราะเป็นสถานท่ีท าพิธีละหมาดและ
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของชาวอิสลาม นกัท่องเท่ียวอาจจะรบกวนการท าพิธีอยา่งไม่ไดต้ั้งใจ ในการน า

https://www.google.co.th/maps
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ชมควรจะดูสถานท่ีดา้นนอกเท่านั้น หรือบางกรณีถา้ตอ้งการดูดา้นในควรจะขออนุญาตเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งของมสัยดิก่อนเขา้ชมดา้นใน 
ข้อควรปฏิบัติ 

ควรแต่งกายใหสุ้ภาพ 
สามารถถ่ายรูปไดด้า้นนอก ถา้จะถ่ายดา้นในตอ้งไดรั้บการอนุญาตจากเจา้หน้าท่ีของ

มสัยดิก่อน 
 

สรุปโปรแกรมกำรท่องเทีย่ว 
08.30 น. - 09.00 น. เขา้เยี่ยมชมวดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร ชมความงดงามของพระอุโบสถ 

พระวิหาร พระบรมธาตุมหาเจดีย์ พิพิธภณัฑ์พระประยูรภณัฑาคาร และ
เขามอ 

09.00 น. - 09.30 น. เขา้เยีย่มชมโบสถว์ดัซางตาครู้ส 
09.30 น. - 10.00 น.  แวะพกัด่ืมน ้ าและเขา้ห้องน ้ า พร้อมชมประวติัความเป็นมาของชุมชนกุฏี

จีนท่ีพิพิธภณัฑบ์า้นกุฏีจีน 
10.00 น. - 10.30 น. เขา้เยีย่มชมศาลเจา้เกียนอนัเกง 
10.30 น. - 11.00 น. เขา้เยี่ยมชมพระพุทธไตรรัตนนายกในพระวิหารหลวง วดักัลยาณมิตร

วรมหาวิหารพระอุโบสถ พระวิหารน้อย หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระ
เกียรติ และหอระฆงั 

11.00 น. - 11.30 น. เขา้เยีย่มชมมสัยดิบางหลวง 
11.30 น. - 12.00 น. เดินทางกลบัท่ีพกั 
 
ตำรำงกำรเดินทำงในช่วงบ่ำย 
13.00 น. - 13.30 น. เขา้เยี่ยมชมวดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร ชมความงดงามของพระอุโบสถ 

พระวิหาร พระบรมธาตุมหาเจดีย ์พิพิธภณัฑ์พระประยูรภณัฑาคาร และ
เขามอ 

13.30 น. - 14.00 น. เขา้เยีย่มชมโบสถว์ดัซางตาครู้ส 
14.00 น. - 14.30 น.  แวะพกัด่ืมน ้ าและเขา้ห้องน ้ า พร้อมชมประวติัความเป็นมาของชุมชนกุฏี

จีนท่ีพิพิธภณัฑบ์า้นกุฏีจีน 
14.30 น. - 15.00 น. เขา้เยีย่มชมศาลเจา้เกียนอนัเกง 
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15.00 น. - 15.30 น. เขา้เยี่ยมชมพระพุทธไตรรัตนนายกในพระวิหารหลวง วดักัลยาณมิตร
วรมหาวิหารพระอุโบสถ พระวิหารน้อย หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระ
เกียรติ และหอระฆงั 

15.30 น. - 16.00 น. เขา้เยีย่มชมมสัยดิบางหลวง 
16.00 น. - 16.30 น. เดินทางกลบัท่ีพกั 
สรุป 

เส้นทางการท่องเท่ียวสายน้ีจะใช้เวลา สามชัว่โมงคร่ึง สามารถเดินทางไดท้ั้งช่วงเช้า
และช่วงบ่าย จะเร่ิมต้นตั้งแต่วดัประยุรวงศาวาสวรวิหารจนส้ินสุดท่ีมสัยิดบางหลวง อาจมีบาง
สถานท่ีท่ีสามารถเดินชมได้เฉพาะภายนอก เพราะจ ากดัในเร่ืองของวนัและเวลาท่ีเปิด หรือบาง
สถานท่ีอาจตอ้งขออนุญาตจากทางเจา้หนา้ท่ีหรือมีหนงัสือเขา้เยีย่มชมก่อนถา้มาเป็นหมู่คณะ ดงันั้น
ควรมีการติดต่อมาท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อนหรือคุยกบันกัท่องเท่ียวให้เขา้ใจถึงกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ก็จะท าให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวกและได้ความรู้ความเข้าใจในเส้นทาง
ประวติัศาสตร์ศิลปะในชุมชนบริเวณน้ีไดอ้ยา่งชดัเจน 
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บทที ่5 
บทสรุป 

 
 การศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่  ความหลากหลายทางวฒันธรรมและเช้ือชาติท่ีก่อร่างสร้างตวั
มาแต่เม่ือคร้ังกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ล่วงเลยมาจนกระทัง่สมเด็จพระเจา้ตากสินเสด็จมาสร้าง
เมืองหลวงแห่งใหม่โดยใชช่ื้อวา่ “กรุงธนบุรี” สืบเน่ืองมาถึงตน้กรุงรัตนโกสินทร์  ผูค้นแถบน้ีก็ยงั
สามารถด ารงความเป็นชาติพนัธ์ุของตนพร้อมกับความเช่ือทางศาสนาไวไ้ด้อย่างเหนียวแน่น    
ทั้งน้ีชุมชนโบราณท่ีปรากฏในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 

1. ชุมชนกุฎีจีน เป็นชุมชนโบราณท่ีมีมาแต่เม่ือคร้ังอยุธยา มีโบราณสถานท่ีส าคญัท่ี
ตั้งอยูใ่กลชิ้ดติดกนั2 แห่งคือ 

     1.1 โบสถ์ซางตาครู้ส เป็นโบสถ์คริสตนิ์กายโรมนัคาทอริกสร้างข้ึนมาคร้ังแรกใน
สมยัสมเด็จพระเจา้ตากสิน ซ่ึงพระราชทานท่ีดินให้แก่ชาวโปรตุเกสในบริเวณน้ีในปีพ.ศ.2312
รูปแบบเม่ือคร้ังแรกสร้างไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดั  แต่มีหลกัฐานการสร้างข้ึนใหม่เป็นรุ่นท่ี 3 เม่ือ
คร้ังปี พ.ศ.2456 ในสมยัรัชกาลท่ี 6 ตวัอาคารมีความโดดเด่นดว้ยงานศิลปกรรมตะวนัตกแบบเรอ
เนสซองส์ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะของกรีกและโรมนัโบราณ เอกลกัษณ์ส าคญัท่ีเด่นชัดคือ
หลงัคาของอาคารเป็นรูปโดม ทรงไข่ ส่วนยอดประดบักระโจม และหัวเสาแบบคอรินเธียนตาม
แบบของศิลปะกรีกและโรมนั 

     1.2 ศาลเจา้เกียนอนัเกง  เป็นวดัพุทธนิกายมหายาน สร้างข้ึนมาโดยชาวจีนในสมยั
สมเด็จพระเจา้ตากสิน ซ่ึงแต่เดิมมี 2 ศาลเจา้ใน คร้ังแรกน่าจะประดิษฐานเทวี ม่าโจว้ก่อนและได้
เปล่ียนมาประดิษฐานเจา้พ่อโจวซือกงและเทพเจา้กวนอู ไดมี้การร้ือและรวมศาลเจา้เป็นศาลเดียว
โดยชาวจีนฮกเก้ียนในสมยัรัชกาลท่ี 3และไดป้ระดิษฐานพระโพธิสัตวก์วนอิม แทนท่ีองคเ์ดิม 

2. ชุมชนกุฎีขาว มีโบราณสถานท่ีส าคญัคือมสัยิดบางหลวงของศาสนาอิสลามท่ีสร้าง
ข้ึนคร้ังแรกในตอนปลายรัชกาลท่ี 1 ถึงตน้รัชกาลท่ี 2 มสัยิดหลงัปัจจุบนัสร้างข้ึนมาปีพ.ศ.2359 
ด้วยรูปแบบงานศิลปกรรมในแบบพระราชนิยมสมยัรัชกาลท่ี 3 เป็นงานก่ออิฐถือปูน ประดับ
กระเบ้ืองเคลือบท่ีมีลวดลายแบบจีน หน้าบนัไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ไม่มีเคร่ืองล ายอง ส่วน
เสาพาไลเป็นเสาส่ีเหล่ียมทึบตนัขนาดใหญ่ ไม่มีคนัทวยรองรับชายคาและไม่มีบวัหวัเสามสัยิดบาง
หลวงถือไดว้า่เป็นมสัยิดทรงไทยท่ีคลา้ยกบัพระอุโบสถของวดั ท่ีสามารถพบไดท่ี้เดียวในประเทศ
ไทยดว้ย 
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     3. ชุมชนวดัประยุรวงศ์ เป็นชุมชนของผูค้นไทยท่ีมีมาตั้งแต่สมยัอยุธยา มีโบราณ
สถานท่ีส าคญัท่ีเป็นหวัใจของชุมชนคือ วดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นวดัพุทธนิกายเถรวาท โดย
สร้างข้ึนมาโดยสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ในสมยัรัชกาลท่ี 3 แต่ไดมี้การสร้างเพิ่มเติม
และบูรณะซ่อมแซมในสมัยรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 ท าให้เกิดงานศิลปกรรมท่ีงดงามและ
ทรงคุณค่า เช่นพระวิหารพระพุทธนาค พระอุโบสถ พระบรมธาตุมหาเจดีย ์พิพิธภณัฑ์พระประยูร
ภณัฑาคารและเขามอ ลกัษณะท่ีส าคญัของงานศิลปกรรมเป็นแบบประเพณีนิยมผสมกบัพระราช
นิยมในสมยัรัชกาลท่ี 3 เช่นหน้าบนัประดบักระจกเป็นลายพรรณพฤกษา หนา้บนัประกอบดว้ยช่อ
ฟ้า ใบระกา หางหงส์และเคร่ืองล ายอง มีเสาส่ีเหล่ียมทึบตนัไม่มีบวัหัวเสาและไม่มีคนัทวยรองรับ
นอกจากนั้นยงัมีเจดียท์รงระฆงัท่ีไดรั้บความนิยมมากในสมยัรัชกาลท่ี 4 

     4. ชุมชนวดักลัยาณ์ มีโบราณสถานท่ีส าคญัคือวดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร สร้างข้ึน
โดยพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ในพ.ศ.2368 ในสมัยรัชกาลท่ี 3 มีงานศิลปกรรมท่ี
สวยงามแบบไทยประเพณีท่ีพบไดท่ี้พระวิหารหลวงและแบบพระราชนิยมพบไดท่ี้พระอุโบสถและ
พระวิหารน้อย นอกจากนั้นยงัมีหอพระมณเฑียรเถลิงพระเกียรติท่ีสร้างข้ึนมาพ.ศ.2408 ในสมยั
รัชกาลท่ี 4 และหอระฆังท่ีสร้างข้ึนในปีพ.ศ.2476งานศิลปกรรมท่ีมีความโดดเด่นนอกจากงาน
สถาปัตยกรรมของตวัอาคารแลว้ยงัมีความงดงามทางดา้นพุทธศิลป์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในสมยัรัชกาล
ท่ี 3 คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 15.45 เมตร มี
ลกัษณะพระวรกายเพรียวบางมีพระพกัตร์ค่อนขา้งกลมก่ึงรูปไข่ ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็น
เปลว พระขนงโก่ง เส้นขอบเปลือกพระเนตรพระขนงป้ายเป็นแผ่น พระเนตรเปิด พระนาสิก
ค่อนขา้งเล็กและโด่ง พระโอษฐ์เล็ก แยม้พระสรวลเล็กน้อยและลกัษณะเด่นอีกอย่างอยู่ท่ีน้ิวพระ
หตัถท์ั้งส่ียาวเสมอกนัลกัษณะเช่นน้ีสามารถพบไดใ้นงานช่างสมยัรัชกาลท่ี 3 

จากการศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวของชุมชนโบราณทั้ง 4 แห่งแขวงวดักลัยาณ์ ไดจ้ดัท า
เส้นทางท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ศิลปะข้ึนมา เพื่อให้สะดวกในการน าชม โดยจะใช้วิธีการเดิน 
เป็นเวลา 3 ชัว่โมงคร่ึง โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่วดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร สามารถเขา้เยี่ยมชมพระวิหาร
พุทธนาค พระอุโบสถ พระบรมธาตุมหาเจดีย์ พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคารและเขามอ
ตามล าดับ หลังจากนั้นเดินต่อไปท่ีโบสถ์ซางตาครู้ส และแวะพกัด่ืมน ้ า ท าภารกิจส่วนตวัได้ท่ี
พิพิธภณัฑ์กุฎีจีน แลว้ค่อยไปไหวพ้ระโพธิสัตวก์วนอิมท่ีศาลเจา้เกียนอนัเกง แลว้เดินต่อไปสักการะ
หลวงพ่อโตในพระวิหารหลวงท่ีวดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร ถา้มีเวลาสามารถเขา้ชมพระอุโบสถ 
พระวิหารนอ้ย หอพระมณเฑียรเถลิงพระเกียรติและหอระฆงัได ้ท่ีสุดทา้ยเขา้ไปดูวิถีชีวิตของชาว
มุสลิมท่ีมสัยดิบางหลวง แลว้กลบับา้นโดยสวสัดิภาพ 
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เส้นทางท่องเท่ียวเชิงประวติัสาสตร์เส้นทางน้ี มีความหลากหลายทางดา้นศาสนาและ
วฒันธรรมของผูค้นหลายเช้ือสาย ทั้งคนไทย จีน ฝร่ัง ท่ีหลอมรวมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของคน
ในชุมชน ท่ีอยู่อาศยัร่วมกนัมาหลายร้อยปี ท าให้เส้นทางท่องเท่ียวสายน้ีเป็นเส้นทางท่ีเหมาะกบั
การศึกษาในแง่ของประวติัศาสตร์ งานศิลปกรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดีและ
หวงัวา่งานศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวเส้นทางน้ีจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นอ้ยในผูท่ี้สนใจเพื่อต่อยอด
ในการศึกษางานทางด้านประวติัศาสตร์และงานศิลปะด้านต่างๆและส่งเสริมเส้นทางสายน้ีเพื่อ
ประโยชน์ในดา้นการท่องเท่ียวใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปไดเ้ขา้มาท่องเท่ียวมากข้ึน 
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