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รูปที่ 1    แผนที่บางลําพู  ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณบางลําพู 

 
รูปที่ 2  สภาพคลองบางลําพู สมัยยังมีเรือแจว  เรือเอ้ียมจุ้นบรรทุกสินค้ามาขาย  มีตึกแถวสองชั้น        

ปลูกเป็นแนวอย่างมีระเบียบอยู่ริมคลอง 

 
รูปที่  3  สภาพคลองบางลําพูในปัจจุบันจะไม่มีเรือแล่นผ่าน  เนื่องจากผู้คนไปใช้ทางบนบกแทน 

 

 

 

 



ประวัติความเป็นมาและความสําคัญทางประวัติศาสตร์  

            บางลําพู เป็นชื่อย่านการค้าสําคัญในอดีต นับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จนถึงสมัยปัจจุบัน มีทั้งตลาดสด และตลาดขายสินค้าอุปโภคบริโภคนานาชนิด 

และยังเรียกคลองรอบกรุงส่วนที่ผ่านบางลําพูนี้ว่า “คลองบางลําพู” อีกด้วย  

           บางลําพู ช่ือน้ีมีการถกเถียงถึงที่มา นักภาษาศาสตร์บางท่านสันนิษฐานว่า “ลําพู” มาจากคํา

ว่า “Su-ngai Lampu” เป็นภาษามลายู ออกเสียงว่า “สุไหงลัมปู” แปลว่า คลองที่มีตะเกียง ซ่ึงหมายถึง 

กระโจมไฟให้สัญญาณการเดินทางทางน้ําในสมัยโบราณ บางท่านว่าเป็นเพราะแถบน้ีมีตัวหิ่งห้อยซึ่ง

เป็นแมลงที่มีแสงเรืองในตัวจํานวนนับพันตัวส่องแสงระยิบระยับราวกับตะเกียง ด้วยเหตุที่สันนิษฐาน

ดังนี้ การเขียนชื่อ “บางลําพู” จึงเป็น “บางลําภู” อยู่ระยะหนึ่ง  

             จนถึงประมาณ ปีพ.ศ. 2550 มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่ง ร่วมกันจัดทําโครงการ 

“ถนนคนเดิน” ได้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งประวัติศาสตร์ของชุมชนย่านบางลําพู จึงเกิดการ

ตื่นตัวเกี่ยวกับช่ือ บางลําพู ว่าช่ือน้ีน่าจะมาจากต้นลําพู ซ่ึงเป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง ชอบข้ึนตามริมน้ําป่า

ชายเลนที่มีน้ํากร่อยจนถึงน้ําจืด หรือบริเวณริมป่าที่ติดกับแม่น้ําลําคลองที่มีโคลนเลนและน้ําท่วมถึง 

ซ่ึงในสมัยโบราณเล่ากันว่าบริเวณน้ีมีต้นลําพูข้ึนอยู่หนาแน่น กระจายไปจนถึงบริเวณสองฝั่งปากคลอง    

รอบกรุง ด้วยความหนาแน่นของต้นลําพูบริเวณน้ี ทําให้เกิดอาชีพสําคัญ คือการตัดรากของต้นลําพู    

เอาไปทําจุกปิดขวดยานัตถุ์ ขวดยาธาตุ พวกพ่อค้าแม่ค้าที่พายเรือมาตามลําน้ําเจ้าพระยาเพื่อจะเข้า     

คลองรอบกรุง จะใช้ดงลําพูนี้เป็นที่หมายว่าถึงปากคลองรอบกรุงแล้ว ในตอนกลางคืน แสงระยิบระยับ

จากหิ่งห้อยที่ชอบเกาะอยู่ที่ต้นลําพู ก็เป็นที่หมายสําคัญว่า ถึงคลองรอบกรุงแล้ว จึงเรียกที่หมายน้ีตาม

ลักษณะสําคัญของบริเวณว่า “บางลําพู” และ “คลองบางลําพู” สถานที่แห่งแรกที่แก้จากคําว่า 

“บางลําภู” มาเป็น “บางลําพู” คือ ที่ทําการไปรษณีย์บางลําพู ถนนสิบสามห้าง  

บางลําพูเคยมีต้นลําพูอยู่หนาแน่น มีหิ่งห้อยส่องแสงระยิบระยับเกาะอยู่ที่ต้นลําพู เป็นภาพ

อดีตครั้งสร้างกรุงเทพฯ ปัจจุบันต้นลําพูเหลือเพียงกลุ่มเดียวในสวนสันติชัยปราการ แต่ชุมชนก็ยังมี

ความน่าสนใจตรงที่เป็นปากทางคลองรอบกรุง ทั้งเป็นแหล่งรวมชาวไทย จีน มอญ ลาว เขมร มาแต่

อดีต  เป็นย่านการค้าขายที่ไม่เคยซบเซามาจนทุกวันนี้ 

             "ย่านบางลําพู" ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่ถนนพระอาทิตย์ริมแม่น้ําเจ้าพระยาลงไปจนถึง         

วัดบวรนิเวศ  ส่วนอีกด้านหนึ่งนับจากถนนข้าวสารไปจนถึงวัดสามพระยา ศูนย์กลางของ  ย่านบางลําพู

จะอยู่แถวๆ ตึกห้างนิวเวิลด์เก่า  

 

 

 

 

 



ที่มาของชื่อบางลําพู 

             เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม มีต้นลําพูข้ึนตามชายเลน น้ําท่วมถึงอยู่เป็นจํานวนมาก

ลักษณะของต้นลําพูมีรากข้ึนเหนือพ้ืนดิน  มีตัวหิ่งห้อยซ่ึงมีแสงสว่างอยู่ที่ก้น ชอบเกาะอยู่ตามต้นลําพู 

ในตอนกลางคืนตามต้นลําพูจะมีแสงว้อบแว้บระยิบระยับ  ดูเหมือนมีใครนําไฟกระพริบไปประดับไว้ จึง

เรียกตําบลริมแม่น้ําเจ้าพระยาแห่งนี้ว่า บางลําพู 

            ปี พ.ศ.2326  มีการขุดคลองคูพระนครเพื่อขยายพ้ืนที่เขตพระนครให้กว้างข้ึน  โดยเชื่อม

แม่น้าํเจ้าพระยาจากบริเวณวัดสังเวชวิศยารามไปถึงคลองมหานาค  จึงเรียกชื่อคลองตามชื่อบริเวณว่า

คลองบางลําพู 

คลองบางลําพู 

            คลองบางลําพูเป็นคลองขุดกว้างและลึกพอสมควร เหตุที่คลองนี้เชื่อมต่อกับแม่น้ําเจ้าพระยา

ไปจนถึงคลองมหานาค น้ําจึงข้ึนลงอยู่ตลอดเวลา   มีทํานบกั้นน้ําอยู่ตรงปากคลองก่อนถึงสะพานฮง

อุทิศ ในสมัยก่อนมีเรือข้ึนล่องไปมาค้าขาย พวกเขาก็จอดเรียงรายอยู่ตามริมคลอง 

          ในสมัยรัชกาลที่ 4  คลองบางลําพูเคยเป็นทางเสด็จพระราชดําเนินโดยขบวนพยุหยาตราทาง

ชลมารครอบพระนคร เมื่อ พ.ศ.2394  หลังจากนั้นบางลําพูก็ขยายตัวข้ึนเป็นลําดับ มีผู้คนมาตั้ง

บ้านเรือนอยู่ริมคลอง อาศัยคลองบางลําพูเป็นเส้นทางคมนาคมค้าขายสินค้าทางเรือ มีสินค้าจาก

เรือกสวนจําพวกผลไม้ สินค้าจากต่างจังหวัดข้ึนล่องมาขายด้วยเรือขนาดต่างๆ นอกจากน้ีคลอง

บางลําพูยังเป็นแหล่งจําหน่ายเรือขนาดต่างๆ เช่นเรือประทุน  เรือสําปั้น และเรือขนาดเล็ก 

 

                                         
รูปที่ 4      คลองบางลําพู ในปี พ.ศ. 2489        ตอนล่างของภาพมองเห็นสะพานนรรัตนสถานเชื่อม

ถนนสามเสน ทางขวาของภาพมีถนนพระสุเมรุที่ตัดกับสถนนสามเสน 



 
รูปที่  5      บริเวณย่านบางลําพูในปีพ.ศ.2489  แลเห็นพระเจดีย์วัดบวรนิเวศอย่างเด่นชัด ด้านข้างวัด

เป็นถนนสิบสามห้างเมื่อครั้งที่ยังมีรถรางสายบางลําพูว่ิงผ่าน 

 

 
รูปที่  6   บริเวณบางลําพูประตูใหม่ในอดีต 

 
รูปที่  7    ประตูและกําแพงเมืองยังมีหลงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบันที่บริเวณถนนพระสุเมรุ  หน้าวัด   

บวรนิเวศ 

 



             ไม่ห่างจากคลองบางลําพูมากนัก ยังมีคลองเล็กๆ เช่ือมต่อมาจากแม่น้ําเจ้าพระยา ลัดเลาะ

ข้างวัดชนะสงครามออกไปทางวัดบวรนิเวศฯ ช่ือคลองรามบุตรี   ปัจจุบันน้ีถูกถมไปแล้ว บ้านที่อยู่ริม

คลองรามบุตรี เช่น บ้านเจ้าคุณนิติศาสตร์ บ้านคุณหลวงบุณยมานพ รวมทั้งโรงแรมเวียงใต้ 

วัดสําคัญที่บางลําพู 

            บางลําพูถือเป็นย่านสําคัญในด้านเศรษฐกิจการค้า เนื่องจากอยู่ในเขตพระนครชั้นใน และยังมี

ความสําคัญทางด้านศาสนาอีกด้วยได้แก่ 

              วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร        

                  วัดชนะสงครามเป็นวัดโบราณขนาดเล็ก ตั้งอยู่เหนือคลองโรงไหม ริมถนนจักรพงษ์ 

(สะพานเส้ียว)    สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมอยู่กลางทุ่งนา จึงเรียกกันว่า  วัดกลางนา  

เพราะบริเวณรอบวัดเป็นทุ่งนา ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  สมเด็จกรมพระราชวังบวร

มหาสุรสิงหนาท   ทรงรวมชาวรามัญและพระสงฆ์ชาวรามัญที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ให้ตั้ง

หลักฐานอยู่รอบวัดกลางนา  และให้ก่อสร้างปฎิสังขรณ์วัดกลางนา  เพื่อให้พระสงฆ์รามัญจําพรรษา  

แล้วตั้งนามใหม่ว่า   “วัดตองปุ”  โดยลอกเลียนนามวัดและขนบธรรมเนียมของวัดในกรุงศรีอยุธยาและ

ลพบุรี เป็นวัดที่พระสงฆ์รามัญพํานักอยู่ และรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้วัดตองปุเป็นวัดพระสงฆ์ฝ่าย

รามัญ เพื่อตอบแทนคุณความดีและเชิดชูเกียรติทหารรามัญในกองทัพกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิง

หนาท ที่เป็นกําลังสําคัญในการรบกับพม่า เมื่อบ้านเมืองสงบสุขร้างศึกกับพม่าแล้ว สมเด็จกรม

พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทได้สถาปนาวัดตองปุใหม่หมดทั้งวัด เมื่อสําเร็จแล้วจึงน้อมเกล้าฯ ถวาย

เป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดฯ พระราชทานนามใหม่

ตามเหตุการณ์ หลังจากทําสงครามชนะพม่าถึง  3  ครั้ง  คือ   พ.ศ.2328  พ.ศ.2329 และ พ.ศ. 2330  

ว่า  “วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร”  ตราบเท่าทุกวันนี้   

                    ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงอัญเชิญพระอัฐิ

ของเจ้านายฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคลทั้งส้ินมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์  เพื่อให้เหมาะสมแก่พระ

เกียรติยศ ที่วัดนี้มีงานของช่างฝีมือชั้นเยี่ยมสมัยรัชกาลที่ 1 อยู่ในกุฏิเจ้าอาวาส เป็นบานประตูลายรด

น้ํา 

               ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เก้าแห่ง หนึ่งในเก้า

แห่งนั้นคือการไหว้พระที่วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร โดยมีคติความเชื่อว่า “มีชัยชนะต่ออุปสรรค

ทั้งปวง”  โดยมีกิจกรรมคือไหว้พระประธานในโบสถ์และรูปเคารพสมเด็จพระกรมพระราชวังบวรมหา

สุรสิงหนาท (บุญมา) ผู้นับถือความซ่ือสัตย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล "ไหว้พระวัดชนะฯ อุปสรรคและศัตรู

ร้ายพ่ายแพ้" (สักการะด้วยธูป 3 ดอก เทียนคู่) 

               สําหรับการไหว้พระสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์อีกแปดแห่ง ได้แก่ ไหว้พระวัดสุทัศน์เทพวราราม

ราชวรมหาวิหาร คติ "ไหว้พระวัดสุทัศน์ฯ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป" ไหว้ศาลเจ้าพ่อ

เสือ คติ "เสริมอํานาจบารมี" ไหว้ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร คติ "ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริม



วาสนา บารมี"  ไหว้พระวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) คติ "แก้วแหวน เงินทองไหลมา เทมา"  

ไหว้พระวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) คติ "ร่มเย็นเป็นสุข"  ไหว้พระวัด

กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร คติ "เดินทางปลอดภัยดี"  ไหว้พระวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร       

คติ "ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน"  และไหว้พระวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร คติ "มีคนนิยมชมชื่น"  

 สุภาษิตานุสรณ์ “วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร”  

                 โดย   “พระราชธรรมทัศนาธร”  วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร  พ.ศ. 2546 

ชนะสงครามนามวัดฟังขัดหู           วัดเข้าสู่ศึกสงครามงามไฉน 

แต่ความจริงวัดนี้ไม่มีอะไร                       การใช้ชื่อเช่นนั้นเพราะมีมูล 

ด้วยวังหน้าเจ้าพระยาสุรสีห์            ผู้จักรีวงศ์ไผทมไหศูรย์ 

                     เป็นขุนศึกเสริมชัยไทยประยูร                  ให้เพิ่มพูนอานุภาพปราบศัตรู 

เมื่อเสร็จศึกทรงระลึกถึงศาสนา       ซ่ึงรักษาขวัญไทยให้ใสอยู่ 

                     จึงทรงสร้างวัดนี้เป็นที่ชู                            ให้โลกรู้เกียรติศักด์ินักรบไทย 

แล้วตั้งนามตามที่รู้กันอยู่นี้               เพื่อเป็นที่สงฆ์พํานักพักอาศัย 

                      ทําสงครามห้ามกิเลสเหตุภายใน               ให้มีชัยชูชีวิตพิชิตมาร 

สงครามนอกชนะได้ไม่ยากนัก         เมือ่รู้หลักยุทธวิธีมีทหาร 

                       สงครามในใครจะชนะมาร                       เพราะเป็นการลึกล้นท้นหัวใจ 

อันขุนศึกฮึกหาญชาญเดชะ               แม้ชนะหมู่ทหารตั้งล้านได้ 

                        แต่ตนเองเหลิงลอยปล่อยตามใจ              นั่นมิใช่ขุนศึกที่ลึกซ้ึง 

ส่วนขุนศึกฝึกตนจนชนะ                  ถึงแม้จะน้อยนิดคิดเพียงหนึ่ง 

                         แต่ได้ผลล้นเหลือเมื่อคํานึง                     นั่นแหละซ้ึงสุดสงครามทุกยามเอยฯ 

             ในสมัยรัชกาลที่ 2  สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ทรงนําไม้ที่รื้อจากพระที่นั่ง

พิมานดุสิตา ซ่ึงเคยเป็นหอพระในพระราชวังบวรสถานมงคล         ไปสร้างเสนาสนะไว้ที่วัดชนะ

สงคราม แต่ถูกระเบิดทําลายเมื่อคราวสงครามมหาเอเชียบูรพา ต่อมารัชกาลที่ 4 โปรดให้สร้างกุฎิ 

เสร็จในปี พ.ศ. 2396 ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดให้กั้นห้องที่เฉลียงพระอุโบสถ 

              ข้างหลังพระประธาน  ผนังห้องทําเป็นคูหาที่บรรจุพระอัฐิเจ้านายฝ่ายพระราชวังบวร   

หลังจากนั้นก็มีการก่อสร้างและบูรณะปฎิสังขรณ์ถาวรวัตถุเพิ่มเติมตลอดมา เมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จ

พระมหาธีราจารย์ได้รับตําแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. 2509 จึงได้พัฒนาปฎิสังขรณ์เสนาสนะและสร้าง

ถาวรวัตถุบางอย่างข้ึนใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากพระภิกษุสามเณรภายในวัด และได้รับความ

อุปถัมภ์จากประชาชนทั่วไปตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509  จนถึงปัจจุบัน 

                   พระอุโบสถ   เป็นฝีมือช่างวังหน้า   ด้านหลังผนังพระอุโบสถและช่องหน้าต่างรวมทั้งคัน

ทวยทําเป็นลายกนกพันรอบ ใบเสมาที่ติดกับผนังโบสถ์เป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ภายในเขียนจิตรกรรม



ฝาผนัง ซุ้มประตูด้านนอกเป็นรูปปั้นลายกนก บานประตูด้านในมีภาพเขียนสี บริเวณเฉลียงพระอุโบสถ

หลังพระประธานเป็นที่บรรจุพระอัฐิพระเจ้าลูกเธอกรมพระราชวังบวรฯ ทั้ง 5 รัชกาล 

                   พระเจดีย์  สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีอยู่ 2 องค์ เป็นทรงจอมแห อยู่ด้านหน้า

พระอุโบสถ  ส่วนด้านหลังพระอุโบสถเป็นเจดีย์ทรงกลม 2 องค์         

                  พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชษฐ์  ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ ทําด้วย ปูนปั้น 

บุด้วยดีบุก ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ที่ฐานชุกชีมีพระพุทธรูปโบราณซ่ึงสร้างสมัยเดียวกันประดิษฐาน

ล้อมรอบ 15 องค์ ปัจจุบันมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม และวัดชนะ

สงครามเป็นหนี่งในวัดที่ประชาชนจะมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล ตามช่ือของวัดคือชนะกิเลสทั้งปวง 

           
 รูปที่  8   พระอุโบสถวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร  บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถมีรูปปั้น 

               กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทประดิษฐานอยู่เพื่อให้ประชาชนมาสักการบูชา 

                                              
รูปที่   9    พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์  พระประธานในพระอุโบสถวัดชนะสงคราม 



 

                                    
รูปที่ 10 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะใหญ่             

หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคม 

                        
รูปที่  11   ภาพถ่ายบริเวณวัดชนะสงครามในปัจจุบัน และโรงเรียนวัดชนะสงคราม (ซ้ายมือสุด) 

             วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร  

                 เป็นวัดธรรมยุติ เดิมช่ือ  “วัดใหม่”   ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนพระสุเมรุ สร้างข้ึนในสมัยรัชกาล

ที่ 3 โดยมีกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพเป็นแม่กองก่อสร้างในปีพ.ศ.2367-2375   อยู่ติดกับวัด

รังษีสุทธาวาส ในสมัยรัชกาลที่ 6 วัดรังษี ฯ ได้ทรุดโทรมมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบ

รวมเข้ากับวัดใหม่ ปัจจุบันวัดรังษีสุธาวาสเดิมคือบริเวณคณะรังษีที่ยังมีอุโบสถและวิหารเดิมของวัด

รังษีสุทธาวาสปรากฎอยู่    



                 ในปี พ.ศ.2379 รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนสมณศักดิ์พระอนุชาธิราช

พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎ ซ่ึงผนวชจําพรรษาอยู่ณวัดสมอราย (วัดราชาธิราช) ข้ึนเสมอเจ้าคณะรอง และ

เชิญเสด็จมาครองวัดน้ี โดยจัดขบวนแห่อย่างกระบวนแห่พระมหาอุปราช และพระราชทานนามวัดว่า  

“วัดบวรนิเวศวิหาร”      

 
 รูปที่  12   วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร  ด้านถนนสิบสามห้าง 

                     พระอุโบสถ   

 
รูปที่  13       พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 

   พระอุโบสถสร้างข้ึนโดยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ เป็นลักษณะของโบสถ์

พระราชนิยมในรัชกาลที่ 3  เป็นอาคารตรีมุขขนาดใหญ่   มีเสาพาไลล้อมรอบหลังคามุงกระเบื้อง

เคลือบลูกฟูกแบบจีน  หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบ   ตรงกลางเป็นตราพระมหามงกุฎและพระ

ขรรค์ประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้า ผนังภายในมีจิตรกรรมฝาฝนังฝีมือขรัวอินโข่ง ภาพตอนบนเหนือ

หน้าต่างเป็นภาพฝรั่งแสดงปริศนาธรรม ภาพตอนล่างระหว่างช่องหน้าต่างเป็นภาพขนบธรรมเนียมทาง

พุทธศาสนา  เสาระบายสีพ้ืนเขียนลวดลายและภาพปริศนาธรรมฉฬาภิชาติ ภาพจิตรกรรมเหล่าน้ีขรัว

อินโข่งวาดตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4  เมื่อทรงครองวัดนี้   

 



 
รูปที่   14     หน้าบันพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 

หน้าบันประดับลวดลายกระเบื้อง ตรงกลางเป็นตราพระมหาพิชัยมงกุฎ  

และพระขรรค์พานรองสองชั้นซ่ึงเป็นพระราชลัญจกรประจําพระองค์รัชกาล

ที่ 4  เป็นเครื่องหมายว่าทรงครองวัดนี้เมื่อครั้งทรงผนวช   

 
รูปที่  15    ใบเสมาพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 

ใบเสมาแบบมีสังวาล  ด้านหน้าพระอุโบสถ  เป็นลักษณะเสมาของ

ธรรมยุติกนิกาย    ส่วนใบเสมาที่ติดอยู่ตามมุมนั้น  เป็นลักษณะฝีมือช่าง   

วังหน้า  

 
รูปที่  16   จิตรกรรมฝาผนัง พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 

 จิตรกรรมฝาผนัง ในพระโอบถตอนบนเป็นฝีมือขรัวอินโข่งวาด เป็นภาพฝรั่ง

แสดงปริศนาธรรม ส่วนผนังระหว่างหน้าต่างเขียนภาพพิธีสงฆ์และเทศกาล

งานบุญ ไม่ทราบชัดว่าเป็นฝีมือผู้ใด    

 

 

 



พระประธาน 

 
รูปที่  17  พระประธาน พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 

      กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพทรงอัญเชิญมาประดิษฐานเมื่อครั้งสร้างวัด      

มีสององค์  คือ  พระพุทธชินสีห์  (องค์ด้านหน้า)  เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย อัญเชิญมา

จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก  อีกองค์หนึ่งคือหลวงพ่อโต  หรือพระพุทธสุวรรณเขต  จากวัด

สระตะพาน  เพชรบุรี  

                    ภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวรหาร มีพระพุทธรูปสําคัญหลายองค์ เช่น 

•    พระสุวรรณเขต  หรือเรียกกันว่าหลวงพ่อโต หรือหลวงพ่อเพชร เป็นพระประธาน

องค์ใหญ่  กรมพระราชวังบวรศักด์ิพลเสพอัญเชิญมาจากวัดตะพาน เพชรบุรี 

•   พระพุทธชินสีห์ อยู่หน้าพระสุวรรณเขต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่กรม

พระราชวังบวรมหาศักดิเสพ อัญเชิญมาจากวัดพระศรีมหาธาตุ จ.พิษณุโลก ภายใต้บัลลังก์พระพุทธ  

ชินสีห์ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว      

                               บนพระฐานชุกษี   เบื้องหน้าพระพุทธชินสีห์    มีพระรูปสมเด็จพระสังฆราช

เจ้า     3  องค์  ประดิษฐานเรียงลําดับจากซ้ายไปขวา คือ 

                                   พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส      

                                   พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเมศวริยาลงกรณ์  และ  

                                   พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 

•    พระอัฎาฐารส  เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร 2 องค์ ประดิษฐานอยู่ทางมุข   

ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก       

•    พระนิรันตราย  พระพุทธรูปซ่ึงเป็นประดุจสัญญลักษณ์ของพระธรรมยุต    

                   พระพุทธบาทโบราณ  เป็นรอยพระพุทธบาทคู่  สลักบนแผ่นศิลา ยาว  3.60 เมตร 

กว้าง  2.17 เมตร หนา  20  เซนติเมตร    ริมรอยพระพุทธบาทสลักพระอสีติมหาสาวก  ที่ปลายพระ

บาทที่แผ่นศิลาด้านข้างมีคําจารึกภาษาบาลีอักษรขอม  7  บรรทัด รอยพระพุทธบาทน้ีกรมพระราชวัง



บวรมหาศักดิพลเสพทรงอัญเชิญมาจากชัยนาท มาประดิษฐานไว้ ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส และ

รัชกาลที่  5 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาไว้ที่วัดบวรนิเวศวิหาร                       

                   ประตูเซ่ียวกาง เป็นซุ้มประตูใหญ่ของกําแพงด้านหน้าประตูวัง สร้างเลียนแบบศิลปะ 

สถาปัตย์แบบจีน ที่บานประตูสลักทวารบาล  “เซ่ียวกาง”   ตามอย่างจีน     ประตูน้ีจะเปิดเฉพาะ

โอกาสพิเศษ   เช่น   วันธรรมสวนะ หรืองานพระราชพิธี เท่านั้น   

                     พระปั้นหยา    

                                              
รูปที่    18  พระปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 

   รัชกาลที่ 3  โปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระตําหนักที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 2  จากสวนขวาใน

พระบรมมหาราชวัง มาถวายเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าพระ (รัชกาลที่ 4)  มีลักษณะเป็นตึกฝรั่งสามชั้น 

ภายในแบ่งเป็นห้องพระบรรทมและห้องทรงพระอักษร มีศิลาจารึกพระดํารัสในรัชกาลที่ 4    ทรงห้าม

มิให้สตรีเพศเข้าไปในพระตําหนัก ต่อมารัชกาลที่  5  เมื่อทรงสร้างพระตําหนักทรงพรตแล้ว เจ้านายที่

ทรงพระผนวชจะประทับที่พระปั้นหยาน้ีตามประเพณี  ก่อนที่จะย้ายไปประทับ  ณ  พระตําหนักทรง

พรต        มีเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าเพียง 2  พระองค์ที่โปรดเกล้าฯ ให้ประทับ คือ   พระองค์

เจ้าคัคณางยุคล   (ต่อมาคือกรมหลวงพิชิตปรีชากร)  และพระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ  (ต่อมาคือ

สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส) 

                     
รูปที่  19    หน้าบันพระปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร หน้าบัน เป็นลายเครือเถา ดอกพุดตาน

ล้อมรอบพระราชลัญจกรประจํา  พระองค์รัชกาลที่  4 



                     กําแพงและประตูเมืองหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร    เป็นกําแพงเมือง  1 ใน 3 แห่ง ของ 

กรุงรัตนโกสินทร์ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน และประตูเมืองแห่งน้ี  คือ  ประตูใหญ่  ที่หลงเหลือเพียงแห่ง

เดียวเท่านั้น  เป็นประตูและกําแพงพระนครด้านทิศเหนือ   กรมศิลปกรได้ทําการบูรณะเมื่อพ.ศ.  2521  

ลักษณะเป็นประตูเมืองแบบประตูยอด ซ่ึงเป็นที่นิยมในรัชกาลที่  5  

                    ปัจจุบันสมเด็จพระสังฆราช    ซ่ึงเป็นสมณศักด์ิทางสงฆ์ที่สูงสุดได้พํานักอยู่  ณ  วัด      

บวรนิเวศ ซ่ึงเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชน และเป็นแหล่งพึงพิงที่ร่มเย็น สังเกตได้จากเต่า ปู ปลา    

มาอาศัยเต็มอยู่ในบ่อรอบบริเวณวัดบวรนิเวศวรวิหารแห่งนี้ 

 

                     พระวิหารเก๋ง        

                                                 
รูปที่   20  พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 

                        สร้างข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 4  ต่อมาในสมัยรัชกาลที่  5  ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่           

ทําลวดลายและตกแต่งจิตรกรรมอย่างจีน  ภายในประดิษฐานพระพุทธวชิรญาณ พระพุทธรูปฉลอง

พระองค์รัชกาลที่  4  เป็นพระยืนทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราช  พระพุทธมนุสสนาค  พระพุทธรูป

ฉลองพระองค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาววชิรญาณวโรรส  พระพุทธปัญญาอัคคะ  

พระพุทธรูปฉลองพระองค์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวรเรศวริยาลงกรณ์  

                
รูปที่   21    พระพุทธวชิรญาณ ภายในพระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 

พระพุ ทธว ชิ รญาณ   พระพุ ทธรู ปฉลองพระอง ค์ รั ชกาล ที่  4       

ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารเก๋ง    สร้างเป็นพระยืนทรงเครื่องอย่าง

จักรพรรดิราช   



                    จิตรกรรมฝาผนัง    

                       เขียนเป็นเรื่อง  “สามก๊ก”   ที่ผนังด้านใน       

                                             
รูปที่  22  จิตรกรรมฝาผนัง พระวิหารเก๋ง วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 

                      พระตําหนักเพชร     

                               
รูปที่  23  พระตําหนักเพชร  วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 

                         รัชกาลที่ 5   ทรงโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างเป็นท้องพระโรง  ถวายแด่สมเด็จกรมพระ

ยา วชิรญาณโรรส เมื่อปี พ.ศ. 2457 พระตําหนักน้ีเคยใช้เป็นที่ตั้งโรงพิมพ์สําหรับพิมพ์หนังสือบท     

สวดมนต์  และหนัง สือพุทธศาสนาแบบอ่ืนๆ  แทนหนัง สือใบลาน  ปัจจุบันใ ช้ เป็นที่ประชุม               

มหาเถรสมาคม  

                       
รูปที่ 24    หน้าบัน พระตําหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร  ด้านหน้าและบริเวณ ด้านบนของ

เสาระเบียงทําเป็นปูนปั้นลายเครือเถาดอกพุดตาน 

       

 



   พระตําหนักจันทร์   

      
รูปที่  25  พระตําหนักจันทร์  วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 

 

      อยู่ด้านหน้าพระตําหนักเดิมรัชกาลที่ 5  ทรงพระราชอุทิศให้สร้างถวายด้วยทรัพย์ของ

สมเด็จเจ้าฟ้าจันทรสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์ ถวายเป็นที่ประทับของสมเด็จพระยาวชิรญาณ 

วโรรส  เมื่อ พ.ศ.  2448 

  พระตําหนักเดิม  

                               
รูปที่   26  พระตําหนักเดิม วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 

                      สร้างข้ึนในสมัยที่รัชกาลที่ 5 ยังทรงครองสมณเพศ  โดยโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างข้ึนเพื่อ

ใช้ประทับ  แต่ยังไม่ทันสร้างเสร็จก็ทรงลาผนวชเสียก่อน  จึงโปรดเกล้าฯ   ให้สมเด็จกรมพระยา ปวเรศ

วิริยาลงกรณ์เสด็จมาประทับ  

 

 

 

 

 



                      พระเจดีย์     

                                                  
รูปที่ 27  พระเจดีย์  วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 

  พระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เป็นทรงลังกาแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 4  

ตั้งอยู่บนฐานทักษิณสองชั้นด้านหลังพระอุโบสถ องค์เจดีย์มีคูหาเข้าไปได้   ภายในประดิษฐานเจดีย์

กะไหล่ทอง เรียกว่า  “พระไพรีพินาศเจดีย์”  ซ่ึงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน 

                                                  
รูปที่  28       สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทับที่วัดบวรนิเวศ

วิหาร ราชวรวิหาร 

 

            วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร    

                  วัดสังเวชวิศยารามวรวิหารเป็นวัดโบราณ  ซ่ึงมีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ เดิม

เรียกว่า วัดสามจีน หรือ วัดบางลําพู  ตั้งอยู่ริมคลองบางลําพู ในแขวงบางลําพู เขตพระนครปัจจุบันมี

ฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร   

                   ประวัติการสร้างวัดสังเวชวิชยารามวรวิหารไม่มีหลักฐานแน่นอน  แต่มีตํานานเล่าว่าชาว

จีน 3 คน ร่วมกันสร้างวัดน้ีข้ึน และมีขุมทรัพย์อยู่ใต้ดิน มีปริศนาผูกไว้ให้ผู้มีสติปัญญาคิดตีความ ใคร



ตีความได้ก็จะสามารถรู้แหล่งและเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นทั้งหมด ปริศนาลายแทงดังกล่าวมีความว่า  

“ตําบลวัดสามจีนมีหินสามก้อน ที่นอนสามอัน มีต้นโศกเอนที่เจ้าเณรนั่งฉัน”   

                    ในรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดให้บูรณะปฎิสังขรณ์วัดน้ี

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดสังเวชวิศยารามใหม่ ได้ย้ายพระอุโบสถไปสร้าง ในสถานที่ตั้ง

ปัจจุบัน 

                    ส่ิงก่อสร้างในรัชกาลที่  3  ปรากฏในประวัติวัด  ซ่ึงพระยาทิพโกษา (สอน โลหะนันทน์) 

เรียบเรียงว่า  พระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาด 5 ห้อง มีพาไลด้านหน้าและหลัง หลังคามุง

กระเบื้องไทย ช่อฟ้าใบระกาเป็นปูนปั้น หน้าบันประดับลวดลายปูนปั้นเป็นลายดอกไม้แบบจีน ผนัง

ภายในเขียนด้วยสีเหลืองเป็นลายประแจจีน  ดอกไม้ร่วง เพดานล่องชาดลอยดาวฉลุทอง บานประตู

หน้าต่างเป็นลายรดน้ํา พ้ืนในพระอุโบสถ พาไลทั้งสองข้างและลานในกําแพงแก้วดาดปูนตลอดจนถึง

พระวิหาร พัทธสีมาอยู่ในซุ้มก่ออิฐถือปูนรูปมณฑป  กําแพงแก้วก่ออิฐถือปูน ด้านตะวันตกมาบรรจบ

กับพระวิหารนอกกําแพงแก้ว หน้าพระอุโบสถมีเจดีย์แถวหนึ่ง เป็นเจดีย์ที่ชะลอมาจาก หลังพระอุโบสถ 

2 องค์ ทางด้านใต้เสมอกับกําแพงแก้ว  ด้านหลังพระอุโบสถมีพระปรางค์องค์เล็ก ๆ 7 องค์อยู่ข้างบน 

ด้านเหนือเจาะเป็นช่องประตู ต่อมานางแสง ภรรยาพระศรีทิพย์โภชน์ (ปาน บุญหลง) ได้สร้างพระ

ปรางค์องค์เล็กที่ช่องประตูนี้องค์หนึ่ง เป็นที่บรรจุอัฐิพระศรีทิพย์โภชน์ ถัดมาคือพระวิหารตั้งขวางสกัด

บรรจบกําแพงแก้วพระอุโบสถ หันหน้าไปทางทิศใต้เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาด 5 ห้อง มีพาไลหน้า

หลังเช่นเดียวกับพระอุโบสถ หลังคามุงด้วยกระเบื้องไทย มีช่อฟ้าใบระกาทําด้วยไม้ลงรักปิดทอง บาน

ประตูหน้าต่างเขียนลายรดน้ํา เพดานล่องชาดลอยดาวฉลุทอง พ้ืนดาดปูน ต่อจาก พระวิหารมีถนนเล็ก 

ๆ จากนั้นก็เป็นสระน้ําสี่เหล่ียมของเดิม 

                      ในสมัยรัชกาลที่ 3 เกิดอหิวาตกโรคระบาด ผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมาก  จนศพเผาไม่

หมด ได้แต่โยนท้ิงน้ํา  ในแม่น้ําลําคลองมีศพลอยเป็นแพ ท่านเจ้าพระยาพลเทพ ฯ ได้ออกเงินจ้าง

สัปเหร่อ  มาเก็บศพในแม่น้ําเจ้าพระยาและในคลองบางลําพู ข้ึนมาเผาที่วัดสามจีน   ซ่ึงตอนนั้นยังเป็น

วัดเล็ก ๆ อยู่ เผาศพกันหามรุ่งหามค่ํา เมื่อโรคอหิวาต์หมดไป ผู้คนได้อพยพเข้ามาอยู่ในบางกอก

เพิ่มขึ้น จึงได้ขยายวัดให้กว้างขวางออกไป และเปล่ียนชื่อจากวัดสามจีน  เป็นชื่อ “วัดสังเวชวิศยาราม”     

เพราะเกิดความสังเวชจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 

 

                  วัดสังเวชวิศยาราม ประสบความเสียหายครั้งใหญ่ด้วยอัคคีภัย ในปีพุทธศักราช 2412        

ต้นเพลิงเกิดจากโรงทําขนมจีนที่ถนนสิบสามห้าง แล้วลุกลามข้ามกําแพงพระนครเลียบกําแพงและ    

ริมคลองบางลําพู ไหม้สะพานข้ามคลอง (สะพานนรรัตน์) ไปข้างวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่น

มเหศวรวรศิววิลาศ ไหม้บ้านช้อนหอยทัพภี วัดสังเวชวิศยาราม บ้านบุหลังวัด เฉียงตลอดไปจนถึงแม่น้ํา

เจ้าพระยา จรดคลองข้างบ้านเจ้าพระยายมราช  (ปั้น สุขุม) และคูข้างวัดสามพระยา ส่วนด้านริม



กําแพงพระนครนั้นเพลิงหยุดอยู่เพียงตรงข้ามวัดสังเวชวิศยาราม  ส่ิงก่อสร้างในวัดถูกเพลิงไหม้

เสียหายมาก เหลือเพียงพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอระฆังคณะล่าง หอไตรคณะล่าง  ศาลาหน้า  

พระวิหารที่เป็นโรงเรียนปัจจุบัน ตัวพระวิหารนั้นถูกเพลิงไหม้เพียงหลังคา พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าอยู่หัว เสด็จมาทรงบัญชาการดับเพลิงที่สะพานข้ามคลอง

บางลําพู  (สะพานฮงอุทิศ)  ส่วนกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญเสด็จไปบัญชาการอยู่ที่พระวิหาร 

                  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ ช่วยกันรื้อพระเมรุที่ถวายพระเพลิงพระ

บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปสร้างเป็นกุฎิเสนาสนะใน

วัดสังเวชวิศยาราม แทนของเดิมที่ถูกเพลิงไหม้ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราภิบาล ดําเนินการบูรณะทําให้สิ่งก่อสร้างในพระอารามกลับบริบูรณ์ดังเดิม  

 
รูปที่   29   พระอุโบสถ วัดสังเวชวิศยาราม 

                                                          
รูปที่   30  พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดสังเวชวิศยาราม 



                                       
รูปที่  31  สะพานฮงอุทิศ  ข้ามคลองบางลําพู จากถนนพระอาทิตย์ไปวัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร 

 

วังสองข้างถนนพระอาทิตย์ 

            วังพระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาศ  และ วังพระองค์เจ้าไชยรัตนวโรภาส    

               บริเวณสองข้างถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร เคยเป็นที่ตั้งวัดต่างๆ เรียงรายสองฟากถนน    

วังที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 

                  ฝั่งขวาของถนน จากเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เหลือหลักฐานเพียง 2 วัง คือ               

วังพระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาศ  และ วังพระองค์เจ้าไชยรัตนวโรภาส ตั้งอยู่บริเวณมุมถนนเจ้าฟ้า      

จรดถนนพระอาทิตย์ เดิมเป็นที่บ้านข้าราชการฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล พระบาทสมเด็จ             

พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงซ้ือที่สร้างวังพระราชทานกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ  เสด็จอยู่วังน้ีจนรับ

อุปราชาภิเษกในรัชกาลที่ 5 แต่เดิมสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน 

ต้องการให้กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทรงประทับอยู่ที่วังนี้ เป็นแต่เสด็จเข้าไปทําการพระราชพิธีหรือ

รับแขกเมืองในพระราชวังบวรสถานมงคล  จึงให้ไปถ่ายแบบตึกที่สิงคโปร์มาสร้างตําหนักข้ึน และให้ทํา

สะพานข้ามคลองคูเมืองเดิม และทําฉนวนเป็นทางเสด็จตั้งแต่วังเข้าไปจนถึงพระราชวังบวรสถานมงคล 

คนทั้งหลายจึงเรียกวงันี้ว่า  วังใหม่  แต่หลังอุปราชาภิเษกแล้ว กรมพระราชวังบวรสถานมงคลประทาน

วังใหม่ให้เป็นวังพระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาศ ครึ่งหนึ่งทางตะวันออก และประทานพระองค์เจ้าไชยรัตนวโร

ภาส  ซ่ึงทรงพระเมตตามาก ทางซีกตอนออกถนนพระอาทิตย์ พระองค์เจ้าไชยรัตนวโรภาสประทับอยู่

จนตลอดพระชนมายุ ส่วนพระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาศประทับอยู่ที่วังน้ีจนเมื่อมีการจัดซ้ือที่เพื่อสร้างโรง

ทหารของกรมทหารราบที่ 3 แต่ต่อมาใช้เป็นกองแพทย์ทหารบก เมื่อพุทธศักราช 2443 ปัจจุบันยังคง

เป็นที่ตั้งของหน่วยทหาร กองทัพบก คือโรงเรียนข่าวทหารบก กรมข่าวทหารบก 



                                                
รูปที่  32   วังพระองค์เจ้าไชยรัตนวโรภาส 

               พระตําหนักเป็นอาคารตึก 2 ช้ัน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่นิยมในยุค รัชกาลที่  5   

และ  6  หน้าบันทรงจั่วป้าน  ประดับลายปูนปั้นเขียนสี ยังคงอยู่ในสภาพดี ด้านหลังพระตําหนักมีเรือน

แถวแบบเก่าเหลืออยู่ 

             วังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา  

                  เรียกกันว่า  วังริมป้อมพระสุเมรุ ที่สร้างวังนี้เป็นเขตพระนิเวศน์สถานของสมเด็จพระบวร

ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทเมื่อครั้งทรงปฏิบัติราชการกรุงธนบุรี ซ่ึงสมัยนั้นเป็นเขตนอกกําแพงพระนคร

ทางด้านเหนือ เมื่อสร้างพระนครใหม่ ในพุทธศักราช 2369 แนวกําแพงพระนครผ่านกลางที่ แล้วเล้ียว

ที่ปากคลองบางลําพู ซ่ึงเป็นคูพระนครใหม่ไปทางทิศตะวันออก จึงโปรดให้สร้างป้อมพระสุเมรุ เป็น

ป้อมใหญ่ประจํามุมพระนครทางด้านเหนือลง ณ ที่นั้น ซ่ึงเป็นชัยภูมิสําคัญในการป้องกันพระนคร เมื่อ

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทเสด็จมาประทับที่พระราชวังบวรสถานมงคลแล้ว จึง

พระราชทานที่พระนิเวศน์สถานเดิมตอนในกําแพงพระนครให้สร้างวังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า

กรมหลวงจักรเจษฎา สมเด็จพระอนุนาธิราชพระองค์เล็ก เพื่อให้ทรงช่วยกํากับดูแลการรักษาพระนคร

ทางด้านนั้น เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาส้ินพระชนม์แล้ว ไม่ปรากฏว่า

โปรดให้ผู้ใดไปอยู่อีก กล่าวกันว่าพระภูมิเจ้าที่แรงนัก 

                    ปัจจุบันเหลือเพียงซุ้มประตูวัง  ปรากฏเป็นซากก่ออิฐถือปูนย่อมุม ด้านหน้าตั้งศาลไม้

ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา 

                                                             
รูปที่   33   ซุ้มประตูวังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา 



             วังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ 

                   ฝั่งซ้ายของถนน จากเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ยังคงเหลือวังปรากฏอยู่  คือ  วัง

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์  บริเวณวังเริ่มตั้งแต่ริมท่าช้างวังหน้าไปจนถึงบริเวณที่ตั้งที่

ทําการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมเป็นที่บ้านพระยาดํารงราชพลขันธ์               

(จุ้ย คชเสนี) บิดาเจ้าจอมมารดากล่ิน  ซ่ึงเป็นตาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์  พระ

ยาดํารงราชพลขันธ์ได้ถวายที่ดินแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ จึงโปรดให้สร้างวัง  ณ  

ที่นี้  ต่อมาพระคลังข้างที่ได้ซื้อไว้ระหว่างปีพุทธศักราช  2467 - 2469  

                    ปัจจุบันภายในอาณาบริเวณวัง ยังคงเหลืออาคารเก่า 4  หลัง คือ  

                       ทําเนียบท่าช้าง ตั้งอยู่ริมทางท่าช้างวังหน้า คงจะสร้างข้ึนระยะหลัง เป็นที่พัก

เจ้านายปรีดี พนมยงศ์ ขณะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุณอาวุโส ที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน 

ในช่วงพุทธศักราช  2488 - 2490   ลักษณะอาคารเป็นตึก 3 ช้ัน เป็นอาคารแบบเรียบง่าย ไม่มีการ

ประดับตกแต่ง หลังคามุมด้วยกระเบื้องว่าว  ตัวอาคารหันหน้าออกแม่น้ําเจ้าพระยา มีบันไดข้ึนทางปีก

ขวาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง บันไดด้านหน้าทอดข้ึนสู่เฉลียงรับลมชั้นสอง  ปัจจุบันเป็นที่สํานัก

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  กระทรวงสาธารณสุขได้เช่าทําเป็นที่ทําการของสํานักอบรมและวาง

แผนการสื่อสารเพ่ือพัฒนาองค์การสหประชาชาติ  (Development Training and Communication 

Planning – DTCP)  

                       อาคาร 2 ชั้นแบบเก่า  อยู่ถัดจากทําเนียบท่าช้าง มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็น

อาคารที่สร้างในรัชกาลที่ 5  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นตําหนักที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ 

และเจ้าจอมมารดากลิ่น ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หน้าบันรูปจั่วป้านประดับลายปูนปั้น  มีเฉลียง

หน้าหลัง เชิงชายประดับไม้ฉลุลาย ผนังแต่งเป็นลายอิฐประดับเสาอิงแบบคอรินเธียน  (Corinthian)     

กําแพงริมถนนพระอาทิตย์ก่อทึบประดับปูนปั้นรับกับตัวอาคาร ปัจจุบันเป็นเขตเช่าของกระทรวง

สาธารณสุข แต่ให้เป็นที่ทําการชั่วคราวของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี   

กระทรวงคมนาคม 

                      บ้านมะลิวัลย์   อยู่ถัดจากซอยลงท่าพระอาทิตย์ เดิมเป็นพระตําหนักที่ประทับของ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ เป็นอาคารตึกขนาดใหญ่ 2  ช้ัน ทรงสี่เหลี่ยม ตัวอาคารหัน

หน้าสู่แม่น้ําเจ้าพระยา มีเฉลียงชั้นสอง ซุ้มเสารับเฉลียงเป็นไม้ฉลุลายเกล็ดปลา ความเด่นของตัว

อาคารอยู่ที่ การประดับลายปูนปั้นรูปแจกันเถาไม้ดอกตามผนังส่วนใต้ชายคาและใต้กรอบหน้าต่าง 

และศิลปะปูนปั้นในท้องพระโรงตามแนวศิลปะของนครวัต    ปัจจุบันบ้านมะลิวัลย์เป็นที่ทําการของ

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สํานักงานสาขาภาคเอเชียและแปซิฟิก (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations – FAO – Regional Officer for Asia and the Pacific)  

 



                               
รูปที่  34  บ้านมะลิวัลย์   ตําหนักพระองค์เจ้าหญิงมนัสสวาทสุขสวัสด์ิ  มีต้นจันหอม ทรงปลูกใน

สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 

                    อาคารที่ทําการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างพระราชทานพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงมนัสสวาท

สุขสวัสด์ิ พระอนุบาลของพระองค์  ประทับอยู่จนส้ินพระชนม์ แล้วทรงถวายคืนหลวง ปัจจุบันพุทธ

สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เช่าเป็นที่ทําการ 

                        ตัวพระตําหนักเป็นตึกสองชั้นแบบเรียบ ประดับไม้ฉลุลายที่เฉลียงเพียงเล็กน้อย 

ภายในบริเวณวัง ยังมีอาคารที่สร้างสมัยเดียวกันอีก 2 หลัง คืออาคาร 2 ช้ัน เย้ืองไปทางริมแม่น้ํา 

ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพุทธสมาคมคลินิก และอาคารอีกหลังคือ เรือนท่าน้ํา  

              วังพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคํารบ  

                     ตั้งอยู่ติดกับอาคารที่ทําการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้สร้างพระราชทาน ระหว่างที่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคํารบดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมตํารวจ

คนแรก เมื่อพุทธศักราช  2458 - 2472 ได้ทรงใช้พระตําหนักนี้เป็นที่ทําการตํารวจด้วย  

                    ลักษณะพระตําหนัก เป็นตึกสองชั้นแบบตะวันตก ทรงสี่เหล่ียมจัตุรัส หันหน้าออกถนน

พระอาทิตย์ เฉลียงชั้นสองก่อซุ้มโค้งกลมรับกับซุ้มหน้าต่างและซุ้มประตู ช่องโค้งกลมน้ีเฉลียงปิดไม้ฉลุ

ลายเกล็ดปลา  ซุ้มประตูเป็นลายเครือเถาอย่างละเอียดงดงาม และหน้าต่างกรุ กระจกสีเป็นช่องรัศมี

ครึ่งวงกลม อาคารประดับเสาอิงแบบเรียบ ผนังใต้หน้าต่างชั้นสองตกแต่งปูนเป็นลายเส้นและลายนูน 

กําแพงก่อทึบขอบบนหยักเป็นลอนคลื่น  หัวเสาประตูประดับปูนปั้นบัวตูม ปัจจุบันหม่อมราชวงศ์ ถ้วน

เท่า ปราโมช เป็นเจ้าของ  ถือเป็นสมบัติประจําราชสกุลปราโมช 

 

 

 

 



 

 
รูปที่   35   วังเจ้านายบนถนนพระอาทิตย์ 

                                    
รูปที่   36  วังเจ้านาย บริเวณถนนพระอาทิตย์ ปัจจุบันเป็นสถานที่เรียนกวดวิชาคณิตศาสตร์ “คุมอง” 

 

 
รูปที่    37   วังเจ้านายบริเวณถนนพระอาทิตย์ ปัจจุบันเป็นสํานักงานของบริษัทเอกชน 



                                             
รูปที่  38    ซุ้มประตูวังริมป้อมพระสุเมรุ ปัจจุบันเหลือเพียงให้เห็นซาก่ออิฐถือปูนย่อมุม 

                 ด้านหน้าตั้งศาลไม้ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา 

ป้อมปืนรอบกําแพงพระนคร 

            ในสมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้

ทรงย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตรงข้าม (ซ่ึงเป็นพระบรมมหาราชวังในปัจจุบัน) ได้ทรงเกณฑ์

ไพร่พลสร้างกําแพงเมืองและขุดคลองเพื่อสร้างพระนครใหม่ 

             ครั้นขุดคลองและตระเตรียม อิฐ ปูน และตัวไม้สําหรับก่อสร้างพระนครพร้อมแล้ว จึงโปรด

ให้เกณฑ์ลาวเวียงจันทน์ 5000 คน เข้ามาพร้อมกันในกรุง แล้วแบ่งปันหน้าที่ ทั้งข้าราชการในกรุงและ

หัวเมือง ให้ช่วยคุมไพร่ ช่วยกันขุดราก ก่อสร้างกําแพงรอบพระนคร และสร้างป้อมไว้เป็นระยะห่างกัน

สิบเส้นบ้าง ไม่ถึงสิบเส้นบ้าง เพื่อจะได้ใช้ป้องกันข้าศึกได้ทันเหตุการณ์ 

              ดังนั้นการรื้อกําแพงกรุงเก่ามาสร้างพระนครในครั้งนั้น  จึงเป็นความพยายามที่จะสร้างพระ

นครให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด และเป็นวิธีหนึ่งที่จะทําลายสิ่งปรักหักพังของกรุงศรีอยุธยา เพื่อไม่ให้เป็นที่มั่น

ของข้าศึกต่อไปอีก 

             สําหรับป้อมปืนรอบกําแพงพระนคร ของกรุงรัตนโกสินทร์ในครั้งแรก มีปรากฏชื่อ ดังนี้ 

       ป้อมพระสุเมรุ         อยู่บริเวณใต้ ปากคลองบางลําพูบน 

       ป้อมยุคนธร             อยู่กําแพงด้านเหนือ ใกล้วัดบวรนิเวศ 

       ป้อมมหาปราบ        อยู่ระหว่างสะพานผ่านฟ้า กับสะพานเฉลิมวันชาติ 

       ป้อมมหากาฬ           อยู่เชิงสะพานผ่านฟ้า 

       ป้อมหมู่ทะลวง        อยู่หน้าสวนรมณียนาถ 

       ป้อมเสือทะยาน      อยู่เหนือประตูสามยอด ตรงสะพานดํารงสถิต 

       ป้อมมหาไชย          อยู่ตรงถนนมหาไชย หน้าวังบูรพา 

      ป้อมจักรเพชร          อยู่เหนือปากคลองโอ่งอ่าง 

      ป้อมผีเสื้อ                อยู่ใต้ปากคลองตลาด 

      ป้อมมหาฤกษ์         อยู่ตรงโรงเรียนราชินี 

      ป้อมมหายักษ์         อยู่ตรงวัดพระเชตุพนฯ 

      ป้อมพระจันทร์      อยู่ตรงท่าพระจันทร์ 



      ป้อมพระอาทิตย์     อยู่สุดถนนพระอาทิตย์ 

      ป้อมอิสินธร           อยู่ระหว่างป้อมพระสุเมรุ กับป้อมพระอาทิตย์ 

             ป้อมเหล่าน้ี ปัจจุบันยังพอเห็นร่องรอยอยู่บ้าง แต่ที่รักษาและบูรณะคงเดิมไว้ได้แก่ ป้อม

มหากาฬ และป้อมพระสุเมรุ ส่วนแนวกําแพงพระนคร ยังมีปรากฏอยู่บางส่วน ที่หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร 

หลังวัดราชนัดดา ติดกับป้อมมหากาฬ นอกนั้นมีแต่ชื่อถนนที่ตั้งตามชื่อป้อมรอบพระนคร 

แผนผังกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยแรกสร้าง      

              แสดงให้เห็นคูเมืองเดิมสมัยธนบุรี จากปากคลองโรงไหมถึงคลองตลาด และคลองรอบกรุง

ที่รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ขุดเป็นคูเมืองใหม่   จากปากคลองบางลําพูไปออกคลองโอ่งอ่าง           

พร้อมสร้างป้อมปราการทั้ง  14   แห่ง รายรอบแนวกําแพงพระนคร 

 

                                
รูปที่   39    แผนผังแสดงที่ตั้งป้อมปราการทั้ง  14   แห่ง เรียงรายรอบแนวกําแพงพระนคร 

                        
รูปที่    40  ป้อมพระสุเมรุ ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ 



                        
รูปที่   41   พระที่นั่งสันติชัยปราการ  ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา ในสวนสันติชัยปราการ ถนนพระ

อาทิตย์ 

การเดินทางในย่านบางลําพู 

แต่ก่อนการจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องใช้เรือเป็นทางคมนาคมทางน้ํา หรือไม่ก็ใช้รถราง รถ

ลาก หรือที่เรียกว่ารถเจ๊ก  ที่บางลําพูเคยมีประตูเมือง เรียกว่า “ประตูใหม่” เวลารถรางแล่นผ่าน 

มักจะร้องเรียกผู้โดยสารว่า “บางลําพู  ประตูใหม่ ลงมั๊ยครับ”    ภายหลังประตูน้ีถูกรื้อ เพื่อขยายเป็น

ที่อยู่อาศัยของราษฎร  รถรางสายที่แล่นผ่านบางลําพูเป็นรถรางสายยาว  ออกจากท่าเขียวไข่กา บาง

กระบือ ผ่านบางลําพู พาหุรัด สามแยกเยาวราช  ศาลาแดง  มีรถรางสายแดงรอบเมือง (ของกรมพระ

นราธิป) ตั้งต้นที่บางลําพูใกล้ๆ กับประตูเมืองไปส้ินสุดที่สะพานยศเส พวกรถรางมักเรียกกันว่า   

บางลําพู  ประตูขาด ตลาดยอด 

ตามรางรถราง  ทุกๆ เช้ามืด จะมีคนถือไม้สองอัน ทําหน้าที่แซะผง เศษขยะที่ติดในซอกราง

ออกให้หมด เพื่อป้องกันไม่ให้รถตกจากราง เพราะเด็กๆ มักชอบเอาฝาขวดโซดา ฝาขวดเบียร์ มาวาง

บนรางให้รถรางวิ่งทับให้แบน เพื่อนําไปเล่นกัน 

รถรางสมัยก่อนมีการจอดรอหลีกคล้ายกับรถไฟ รอกันนานๆ ผู้โดยสารก็จะลงจากรถมาดู

สินค้า หรือบางคนก็ลงมาหาอาหารทาน   บางคนกําลังกิน  รถก็สวนมา ก็จะนําเอาจานอาหารนั้น ติด

ข้ึนรถไปด้วย ขากลับเขาก็จะนําเอาจานนั้นกลับมาคืนคนขายตามเดิม  

ถนนในย่านบางลําพู ด้ังเดิม เป็นถนนลูกรัง มีต้นโศกข้ึนตลอดแนวถนน ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรง

โปรดเกล้าฯ ให้มีการซ่อมแซมและตัดถนนเพิ่มข้ึนหลายสาย ทั้งในและนอกเขตพระนคร เช่น ถนนราช

ดําเนิน ถนนสามเสน ถนนข้าวสาร ถนนตะนาว เป็นต้น  

"ย่านบางลําพู" ครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งแต่ถนนพระอาทิตย์ริมแม่น้ําเจ้าพระยาลงไปจนถึงวัดบวร

นิเวศ ส่วนอีกด้านหนึ่งนับจากถนนข้าวสารไปจนถึงวัดสามพระยา ศูนย์กลางของย่านบางลําพูจะอยู่

แถวๆ ตึกห้างนิวเวิลด์เก่า  มีรถประจําทางสาย 3, 6, 9, 15, 30, 32, 33, 43, 53, 64, 65, 82, 123, 

524, 503 ผ่านบริเวณถนนพระอาทิตย์ และตลาดบางลําพู ส่วนรถประจําทางสาย 56, 68, 516 ผ่าน

บริเวณวัด   บวรนิเวศ  

ย่านบางลําพูก็เป็นแหล่งการค้าแห่งหนึ่งที่พัฒนาไปพร้อมๆ กับการตัดถนน มีตึกรามบ้านช่อง

สองฟากถนน ผู้คนซ้ือขายของกันอย่างคึกคัก จะขอกล่าวถึงความสําคัญของถนนในย่านบางลําพูเป็น

สังเขป ดังนี้  

 



ถนนข้าวสาร  

ถนนข้าวสาร ตัดในรัชสมัยรัชกาลที่ 5  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เป็นถนน

เช่ือมระหว่างถนนจักรพงษ์ กับ ถนนตะนาว คนส่วนใหญ่จะเรียกว่า “ตรอกข้าวสาร”  เหตุที่ ตั้งชื่อว่า 

“ข้าวสาร”  นั้น เนื่องมาจากบริเวณน้ีเคยเป็นเส้นทางสัญจรทางน้ํา เป็นบริเวณที่เรือบรรทุกข้าวสาร

จะต้องผ่านและแวะจอดส่งข้าวสาร ทําให้ถนนเส้นน้ีเป็นแหล่งขายข้าวสารที่สําคัญในพ้ืนที่ใจกลาง

กรุงเทพฯ ด้วยเหตุนี้ถนนเส้นนี้จึงมีชือ่ว่า “ถนนข้าวสาร” (โฉมสุดา สาระปัญญา 2547:32)  

ในสมัยรัชกาลที่ 5 จะพบว่าที่ดินบริเวณถนนข้าวสาร รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานให้กับบรรดา

ข้าราชการและข้าราชบริพาร เพื่อปลูกบ้านพักอาศัย เนื่องจากที่ดินอยู่ใกล้เขตพระราชวัง   จนได้ชื่อว่า

เป็นย่านที่มีบ้านพักของคหบดีและขุนนางมากที่สุดในสมัยนั้น (กรองแก้ว วัฒนะมงคล  2545 : 15)  

เมื่อยุคของ “ข้าวสาร” ผ่านพ้นไป ยุคของร้านค้าทั่วไป ทั้งร้านขายของชํา ร้านขายอาหาร 

พร้อมทั้งมีตึกรามบ้านช่องธรรมดาๆ ปลูกสร้างมากข้ึน ส่วนหนึ่งเพื่อการค้า อีกส่วนหนึ่งเป็นที่พักอาศัย 

ท่ามกลางบรรยากาศเรียบเรียบ เช่นเดิม (จิรพรรณ อัญญะโพธิ์  2544:63) 

สภาพบ้านเรือนทั้งสองฝั่งของถนนข้าวสาร เป็นเรือนไม้เก่า โทรมๆ เป็นส่วนใหญ่ อาชีพหลัก

ของคนย่านถนนน้ี คือ รับจ้างทําเครื่องเงิน ส่งแถวบ้านหม้อ ที่ดินผืนน้ี จะเป็นที่ดินของสํานักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตึกแถวตอนนั้นจะมีตึก ส.ธรรมภักดี ตึกเล้งนาฬิกา หรือโรงเรียนพยุง

วิทยา และบ้านพักฟื้นทหารผ่านศึก ส่วนโรงแรมมีแห่งเดียว อยู่หลังโรงเรียนพิมานวิทยา (คําสัมภาษณ์ 

คุณนภดล จิระอะโนไนย์กุล ดํารงตําแหน่งประธาานชมรมผู้ประกอบการถนนข้าวสาร ในยุคนั้น) 

ในปี พ.ศ. 2525 มีเกสท์เฮาส์ (Guest House) หลังแรก เปิดดําเนินการข้ึน คือ “บอนนี่เกสท์

เฮาส์” เจ้าของบ้านมีความเป็นกันเองกับผู้ที่มาพัก ซ่ึงเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เจ้าของบ้านจะซ้ือ

กับข้าวมากินในบ้าน และเรียกนักท่องเที่ยวต่างชาติมาล้อมวงทานข้าวด้วยกัน ราคาค่าบริการห้องพักก็

ถูกมาก ทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาใช้บริการ และเป็นการพูดแบบปากต่อปาก

บอกต่อๆ กันไป ทําให้นักท่องเที่ยวจํานวนหนึ่งจึงเริ่มมาพักที่บริเวณตรอกข้าวสาร  แห่งน้ีเป็นส่วนใหญ่ 

(จิรพรรณ   อัญญโพธิ์    2544 : 64) 

ปัจจุบัน พ.ศ. 2551  ตรอกข้าวสารแห่งน้ีจะเรียกเป็นถนนข้าวสารแทบจะทุกตารางน้ิว   ของ

ถนนสายนี้ นํามาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจการค้า บนทางเท้าก็ทําเป็นร้านค้า ทําให้ผู้คนต้องมาเดินบน

ถนน ร้านค้าบนทางเท้านี้จะหยุดขายทุกวันจันทร์ ตามที่กรุงเทพมหานครกําหนดให้ไม่ให้พ่อค้าแม่ค้ามา

ตั้งขายของบนทางเท้า ตามจุดที่กําหนด  จึงทําให้ผู้คนเดินสะดวก รถยนต์ต่างๆ ที่จะเข้ามาในบริเวณน้ี

ก็มีการจํากัด เช่น รถแท็กซ่ี รถสามล้อ หรือส่วนใหญ่เรียกว่ารถตุ๊กๆ จะต้องมีผู้โดยสารเท่านั้น จึงจะ

สามารถเข้ามาวิ่งได้ และในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ก็จะปิดถนนข้าวสาร ไม่ให้รถยนต์

หรือรถชนิดอื่น ๆ เข้าไป เพื่อให้เป็นถนนคนเดิน และบรรดาร้านค้าต่างๆ ก็พากันเปิดไฟแสงสีเพื่อ

ประดับประดาตกแต่งร้านค้าอย่างสวยงาม เสียงเพลงทั้งจากร้านที่ตั้งอยู่ริมฟุตปาธ  และร้านที่อยู่ใน



ตึกต่างก็พากันเปิดเพลงอย่างเมามัน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศครึกครื้นให้กับร้าน ร้านค้าบนถนน

ข้าวสารจะขายเสื้อผ้า อาหารฝรั่ง ร้านขายของที่ระลึก ร้านถักผมเปีย   ขายกระเป๋า เป็นต้น  

 ถนนจักรพงษ์ 

               เป็นถนนที่ต่อจากถนนราชดําเนิน ไปต่อกับถนนสามเสน บริเวณถนนน้ีจะมีสถานที่สําคัญ

ตั้งอยู่ ได้แก่ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร สถานีตํารวจนครบาลชนะสงคราม มัสยิดจักรพงษ์ ซ่ึง

เป็นมัสยิดเก่าแก่ของชาวอิสลาม ห้างร้านต่างๆ มีรถประจําทางผ่านหลายสาย โดยรถวิ่งมาจากท่าน้ํา

จงัหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี เช่น สาย  9   30   32   33   43   64  เป็นต้น 

ถนนพระอาทิตย์ 

   ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่อยู่เลียบแม่น้ําเจ้าพระยา ชุมชนบริเวณถนนพระอาทิตย์เติบโตมาพร้อม

กับการสร้างพระนคร เป็นศูนย์กลางการปกครองและศิลปวัฒนธรรม มีวังเจ้านาย บ้านเรือนข้าราช

บริพารและราษฎรเรียงรายทั้งสองฝั่งถนน ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนถนนพระอาทิตย์ผูกพันอย่าง

ต่อเนื่องกับประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ มาจนถึงปัจจุบัน 

 บริเวณถนนพระอาทิตย์นี้แต่เดิมมีต้นลําพูข้ึนหนาแน่น จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “บางลําพู” ปัจจุบัน

คงเหลือต้นลําพูเพียง 1 ต้น เท่านั้น อยู่ที่บริเวณหลังป้อมพระสุเมรุ  

 

 
รูปที่   42    ถนนข้าวสาร ที่แยกจากถนนจักรพงษ์ 

                                            
รูปที่   43  บริเวณถนนข้าวสาร ซ่ึงจะเห็นมีชาวต่างชาติเดินอยู่บนถนนมากมาย 



                                  
รูปที่ 44     ถนนจักรพงษ์ บริเวณหน้าวัดชนะสงคราม ในสมัยรัชกาลที่ 5 จะมีรถรางวิ่งผ่าน และรถ

ลาก       (รถเจ๊ก) 

 

                                                  
รูปที่ 45 ภาพรถรางท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน ต้นทางรับผู้โดยสารจอดอยู่ ที่

สนามหลวงข้างวัดพระแก้ว 

                                                   
รูปที่   46      บริเวณถนนจักรพงษ์ 

                                                   
รูปที่   47    ร้านค้าย่านถนนจักรพงษ์ 



 
รูปที่  48   บริเวณถนนพระอาทิตย์ ด้านซ้ายมือเป็นป้อมพระสุเมรุ 

ถนนสิบสามห้าง  

 สําหรับถนนสิบสามห้างนั้น มีตึกแถวที่เรียกกันว่า ตึกแถวสิบสามห้างตั้งอยู่ เป็นตึกแถวรุ่น

แรกที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เหตุที่เรียกว่าสิบสามห้างนั้น ขุนวิจิตรมาตราตั้งข้อสังเกตไว้ใน กรุงเทพ

เมื่อ 70  ปีก่อน ว่า 

“...ที่เรียกว่าถนนสิบสามห้างนั้น จะมีห้าง 13 ห้างหรือไม่ไม่ทราบ แต่เคยพบในหนังสือฝรั่ง

กล่าวถึงเมืองกวางตุ้ง ว่ามีแหล่งการค้ากลุ่มหนึ่งมีห้างอยู่ 13 ห้าง ซ่ึงภาษาฝรั่งเรียกว่า Guild (กิลด์) 

แปลว่าเป็นสมาคมการค้าที่ทําการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ยินว่าที่ถนนสิบสามห้างของเรานี้ เดิมมีตึก

รูปร่างเหมือน Guild  ในกวางตุ้งที่มี 13  ห้อง ก็เลยเรียกชื่อถนนว่าถนนสิบสามห้าง ตึกเก่านั้นคงจะรื้อ

เสียนานแล้ว แต่ชื่อสิบสามห้างยังคงอยู่จนบัดนี้...” 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นแหล่งจําหน่ายเส้ือผ้าสําเร็จรูป เครื่องประดับสตรี ซ่ึงในปัจจุบันก็มิได้

ต่างไปจากอดีต 

 
รูปที่  49          บริเวณถนนสิบสามห้าง                        เกาะกลางถนนบริเวณถนนสิบสามห้าง 

                                                                        
รูปที่  50       ถนนสิบสามห้างแยกจากถนนพระสุเมรุ        

 

 

 

 



ถนนรามบุตรี 

อยู่ถัดจากถนนข้าวสารไปทางบางลําพู เหตุที่เรียกว่า ถนนรามบุตรี เนื่องจากในสมัยก่อนมีสะพานชื่อ

รามบุตรี สะพานน้ี หม่อมเจ้าหญิงเป้า ในพระบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศ เป็นผู้สร้าง รัชกาลที่ 5 

พระราชทานนามว่า “สะพานรามบุตรี” หมายถึง บุตรีของกรมพระรามฯ ทําพิธีเปิดสะพานเมื่อวันที่  13  

สิงหาคม  2453  ต่อมาถมคลองจึงกลายเป็นชื่อถนนรามบุตรี 

                                                         
รูปที่  51   ถนนรามบุตรีในปัจจุบัน จะเป็นถนนที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาพักอาศัยตามเกสต์เฮาส์ 

              ถนนพระสุเมรุ 

                เป็นถนนที่เช่ือมต่อมาจากถนนพระอาทิตย์  มาถึงบริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร และถนน            

สิบสามห้าง สองฝั่งของถนนพระสุเมรุจะมีร้านค้าหลายอย่าง เช่น เส้ือผ้านักเรียน ขายดอกไม้สด      

พวงหรีด พวงมาลัย ร้านขายรองเท้า กระเป๋า  เป็นต้น 

                                                      
รูปที่   52   ถนนพระสุเมรุ ภาพถ่ายจากทางสี่แยกด้านถนนพระอาทิตย์                                                     

                 ทางขวามือจะแยกไปถนนจักรพงษ์ 

                                                 
รูปที่       53           ร้านค้าบนถนนพระสุเมรุ หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร 

 

           

 



   ถนนไกรสีห์ 

                ถนนน้ีเชื่อมจากถนนจักรพงษ์ มาถึงถนนสิบสามห้าง ด้านข้างวัดบวรนิเวศวิหาร ถนนน้ีมี

ตลาดในตอนเช้าทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ที่ทางกรุงเทพมหานครไม่ให้พ่อค้าแม่ค้านําของมาขายบริเวณ

ถนนหรือริมฟุตปาธ เพื่อให้พนักงานทําความสะอาด ตลาดในตอนเช้าจะมีอาหารสด ผักสด ผลไม้ 

กับข้าวปรุงสําเร็จ อาหารคาว-หวานที่จัดไว้เป็นชุด เพื่อให้ประชาชนได้ซ้ือใส่บาตรพระในตอนเช้า พอ

ช่วงสาย ประมาณ 10 โมงเช้า ตลาดสดจะวาย แล้วจะมีพ่อค้าแม่ค้าอีกชุดหนึ่งนําเส้ือผ้าสําเร็จรูปมา

วางขาย บริเวณฟุตปาธที่ถนนไกรสีห์แห่งนี้ 

 
รูปที่   54     ป้ายบอกชื่อถนน “ไกรสีห์”                                บริเวณถนนไกรสีห์ 

 

 

ถนนตะนาว 

   เป็นถนนที่เช่ือมต่อจากถนนราชดําเนิน บริเวณส่ีแยกคอกวัว ไปจรดที่ถนนสิบสามห้าง ในยุค

ต้นๆ กรุงรัตนโกสินทร์ คนที่อาศัยอยู่แถบน้ีส่วนใหญ่จะเป็นแขกชาวตะนาวศรี จึงเป็นที่มาของชื่อถนน 

สินค้าที่จําหน่ายในยุคนั้น ได้แก่ แป้ง  น้ํามัมหอม และเครื่องทอง แขกตะนาวส่วนหนึ่งมีอาชีพเล้ียงวัว 

และคงต้อนวัวเดินออกไปเล้ียงบริเวณสี่แยกคอกวัวในปัจจุบัน     ถนนตะนาว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2406  

สมัยรัชกาลที่ 4 ปัจจุบันถนนตะนาว ย่านบางลําพู จะมีตึกแถวเก่าๆ ขายของที่ระลึก และร้านตัดเส้ือผ้า 

โดยเฉพาะชุดวิวาห์อยู่หลายร้าน 

 

ถนนตานี 

   เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนจักรพงษ์ กับถนนสิบสามห้าง แต่เดิมเข้าใจว่า จะมีชาวไทย   

เชื้อสายแขกตานีอาศัยอยู่ ชาวอิสลามที่อาศัยบริเวณน้ีส่วนใหญ่จะมีฐานะดี แต่มีบ้านปะปนอยู่ในชุมชน

แออัดทั้งสองฟากถนน ถนนตานีมีร้านจําหน่ายเส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ให้เลือกมากมาย            

ตามริมบาทวิถียังมีแผงลอยขายเส้ือผ้าสําเร็จรูปของสุภาพสตรีอยู่ส่วนมาก ราคาเป็นกันเอง มีให้เลือก

ซ้ือตาม ใจชอบ 



                                           
รูปที่   55 ป้ายบอกชื่อ  ถนนตะนาว บริเวณส่ีแยกคอกวัว 

 
รูปที่  56  บริเวณถนนตะนาว 

                                          
รูปที่     57      ป้ายบอกชื่อ ถนนตานี 

 
รูปที่    58      ร้านค้าบริเวณถนนตานี 

 

สวนสาธารณะ สันติชัยปราการ 

     สร้างบนพ้ืนที่บริเวณโดยรอบป้อมพระสุเมรุ ตั้งอยู่ช่วงปลายถนนพระอาทิตย์ ติดกับแม่น้ํา

เจ้าพระยา ตรงปากคลองบางลําพู  สร้างข้ึนเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เมื่อ พ.ศ. 2542 ในบริเวณสวนมีพระที่นั่งสันติชัย



ปราการที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกับท่ารับเสด็จลงเรือพระที่นั่ง เพื่อน้อมเกล้าฯ 

ถวายเป็น   ที่จัดพระราชประเพณีต่างๆ  และมีทัศนียภาพของแม่น้ําเจ้าพระยา ที่ประชาชนได้ช่ืนชม

บรรยากาศ    ริมแม่น้ํา และสามารถชมกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีถวายผ้าพระ

กฐินได้อย่างชัดเจน ในบริเวณสวนแห่งนี้ยังมี “ต้นลําพู” ด้ังเดิม อันเป็นที่มาของช่ือ “บางลําพู” ต้น

สุดท้าย ที่ยังหลงเหลือไว้ให้ศึกษาอีกด้วย 

 

 
รูปที่   59 พระที่นั่งสันติชัยปราการ 

 
รูปที่  60  ต้นลําพู ต้นสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลือไว้ให้ศึกษาเกี่ยวกับวงจรชีวิตหิ่งห้อย 

 

อาคารร้านตลาดย่านบางลําพู 

ชุมชนเก่าแก่แห่งน้ีมีพัฒนาการต่อเนื่องจากหมู่บ้านชาวสวนในสมัยกรุงศรีอยุธยา มาเป็น

ศูนย์กลางธุรกิจที่สําคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ธุรกิจในย่านบางลําพูเป็นย่านคนไทย ธุรกิจในย่าน   

บางรักเป็นย่านธุรกิจชาวยุโรป บริเวณถนนเยาวราชเป็นย่านธุรกิจคนจีน ทั้งสามย่านดังกล่าวจะมี

ลักษณะแยกจากกันอย่างเด็ดขาด 

ตลาดบางลําพูในสมัยก่อนยังไม่ค่อยคึกคักเท่าใดนัก เป็นเพียงตลาดเล็กๆ ซ่ึงหม่อมเจ้าหญิง

ประสงค์สม บริพัตร เล่าไว้ในบันทึกความทรงจําบางเรื่อง ตอนหนึ่งว่า 

“…อยู่ วังสามเสนการจ่ายอาหารรับประทานลําบากมาก คนจ่ายตลาดต้องเดินมาถึง

บางลําพู…” 



แต่บางลําพูก็เป็นเพียงตลาดเล็ก ไม่ใหญ่โตเท่าตลาดเสาชิงช้า ต่อเมื่อมีการตัดถนนในสมัย

รัชกาลที่ 5  จึงได้สร้างตลาดแบบทันสมัย สะอาด ถูกสุขลักษณะ ให้ชื่อว่า ตลาดยอดพิมาน ชาวบ้าน

เรียกกันสั้นๆ ว่า ตลาดยอด มีอาคารร้านค้าเกิดข้ึนโดยรอบตลาดมากมาย จําหน่ายสินค้านานาชนิด 

ตั้งแต่ดอกไม้ธูปเทียน เสื้อผ้าอาภรณ์ อาหารคาวหวาน ฯลฯ  

บางลําพูสมัยก่อนจึงเปรียบได้กับห้างสรรพสินค้าในสมัยนี้ นอกจากนึ้ยังมีส่ิงบันเทิงควบคู่ไปกบั

การจําหน่ายสินค้า เช่น มีโรงละครแม่บุญนาค อยู่ตรงริมคลองบางลําพู (ใกล้ธนาคารไทยพาณิชย์  ใน

ปัจจุบัน) โรงลิเกคณะหอมหวน โรงภาพยนตร์ปีนังเธียเตอร์ บุษยพันธ์ ตอนต้นๆ เดือนจะมีภาพยนตร์

เข้าฉายซ่ึงพากย์โดยทิดเขียว (บิดาคุณพร้อมสิน ศรีบุญเรือง หรือพันคํา) คนจะเบียดเสียดมาดูจนแทบ

ไม่มีที่นั่งทีเดียว 

สําหรับร้าค้าเก่าแก่ในย่านบางลําพูมีหลายร้านซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีมาแต่อดีต เช่น ทางด้านหน้า

ถนนพระสุเมรุ มีร้าน ต. เง๊กชวน เป็นร้านบันทึกเสียง ปัจจุบันเลิกกิจการไปแล้ว หันมาขายขนม 

โดยเฉพาะขนมเบื้อง มีคนมาอุดหนุนกันมาก  

ข้ามฝั่งถนนตรงข้ามหัวมุมร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ เดิมเป็นโรงแรมบ้านแขก ถัดมาเป็น

ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง แต่ก่อนเคยเป็นร้านไทยไพรัช ขายหุ่นโชว์เสื้อและรับสอนเย็บจักร 

เรื่อยมาทางถนนพระสุเมรุ แถบน้ีจะมีร้านขายดอกไม้ พวงมาลัย พวงหรีด ตอนน้ีก็ยังมีอยู่สอง

สามร้าน ซ่ึงก็คงจะสืบเช้ือสายมาจากบรรพบุรุษ เดินต่อมาอีกสักหน่อยก็จะพบร้านไต้จง ร้านน้ีแต่เดิม

มีกาแฟอร่อยมาก ใครมาบางลําพูก็ต้องมาแวะดื่มกาแฟที่ร้านนี้ ปัจจุบันทางร้านหันมาขายอาหารแทน 

เดินผ่านมาทางถนนสิบสามห้างออกมาทางถนนตะนาว มีร้านหน้าวัว ขายเครื่องยาสมุนไพร   

มีเครื่องยาหลายชนิดใส่ตู้มีล้ินชัก แต่ละช่องเขียนบอกชื่อสมุนไพรไว้อย่างชัดเจน อาคารร้านค้าบริเวณ

นี้เป็นตึกสองชั้นค่อนข้างเต้ีย สร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่ 4  ซ่ึงยังคงหลงเหลือให้เห็นกันอยู่ ลักษณะ

อาคาร กรอบหน้าต่างประดับด้วยไม้ฉลุลายเชิงชาย กันสาดหน้าต่างฉลุลายเช่นกัน ซุ้มประตูรูปโค้งมน

เดินลายเส้นลวดอยู่เหนือช่องลม ซ่ีกรงเหล็ก ซ่ึงเป็นลักษณะของอาคารตึกแถวยุคแรก 

ส่วนตึกแถวอีกด้านหนึ่งของวัดบวรนิเวศฯ อยู่บริเวณมุมถนนพระสุเมรุ ตอนที่ติดกับถนนดินสอ 

เล้ียวไปทางโรงเรียนสตรีวิทยา เป็นตัวอย่างตึกแถวระยะแรกแบบชั้นเดียวที่ยังมีให้เห็นอยู่  แต่คูหาที่อยู่

มุมถนนเคยเป็นอาคารสองชั้น ทรงอาคารหนาทึบ หลังคามุงด้วยกระเบื้องว่าว ช่องพนักระหว่างชายคา

กับกันสาดประดับด้วยหูช้างและเจาะผนังเป็นช่องแสงวงกลม 3 ช่อง ด้านหน้ามีหน้าต่างประตูอย่างละ

บาน ช่องลมเป็นบานเกล็ดไม้ ต่อมามีการปรับปรุงตัดแปลงรายละเอียดไปบ้าง อาคารลักษณะน้ี

เหลืออยุ่น้อยเต็มที  ถ้าไม่อนุรักษ์ไว้ก็คงเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา 



 
รูปที่   61     ร้านค้าบริเวณถนนจักรพงษ์   ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด       ห้างตั้งฮั่วเส็ง       

                   ร้านน้ําพริก นิตยา เบเกอรี่    

   

                                           
รูปที่    62   ร้านขายเส้ือผ้านักเรียน บริเวณถนนพระสุเมรุ   ร้านแสงฟ้า    ร้านน้อมจิตต์    ร้านชัย

รัตน์ 

 
รูปที่  63   ร้านค้าบน ถนนพระสุเมรุ ห้างตราสมอ                         ห้างสมใจนึก 

                                            
รูปที่ 64 ร้านขายดอกไม้สด เครื่องสังฆภัณฑ์  บริเวณถนนพระสุเมรุ   ร้าน จุ๋ม  จัดทําพวงหรีด       

แจกันดอกไม้ 



                                             
รูปที่    65    แม่ค้าร้อยพวงมาลัยดอกไม้สด บริเวณริมทางเท้า ถนนพระสุเมรุ 

                                            
รูปที่    66     ร้านค้าบน ถนนพระสุเมรุ  ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์    

 

 
รูปที่    67        ร้านค้าบริเวณถนนพระอาทิตย์     ห้าง ต. เง็กชวน   ขายขนมเบื้องไทย 

                    ห้างเพชร วิจิตรมณี 

                                                
รูปที่     68        ตึกแถวร้านค้า บริเวณถนนพระอาทิตย์ ด้านหลังวัดชนะสงคราม 

                                                



รูปที่    69        ตลาดสดตอนเช้าบริเวณถนนไกรสีห์ 

 
รูปที่     70           ร้านชุดวิวาห์บริเวณถนนตะนาว 

ชนหลายชาติในย่านบางลําพู 

บางลําพูเป็นที่อยู่ของผู้คนหลายเช้ือชาติ ทั้งไทย จีน แขก มอญ  เริ่มแรกจากชาวไทยที่อาศัย

อยู่ด้ังเดิมริมแม่น้ําเจ้าพระยา แถบหลังวัดสังเวชฯ ในสมัยก่อนมักเรียกบริเวณน้ีว่า “บ้านบุ” “บ้านช้อน

หอยทัพพี” ปัจจุบันไม่มีการทํางานหัตถกรรมเหล่านี้แล้ว 

ทางด้านวัดชนะสงคราม (หรือที่เรียกว่า วัดกลางนา  เพราะอยู่กลางทุ่งนา) มีชาวมอญจํานวน

หนึ่งอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆ วัด ชาวมอญที่บวชเป็นพระก็มักจะจําพรรษาที่วัดนี้ ชาวบ้านจึง

เรียกวัดนี้ว่า “วัดตองปุ” ตามอย่างชาวมอญ 

สําหรับชาวจีนอาศัยกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเพราะเป็นผู้ชอบการค้าขาย 

ชาวมุสลิมอาศัยอยู่บริเวณตรอกสุเหร่า ชาวมุสลิมเหล่าน้ีเป็นช่างทองที่อพยพมาจากภาคใต้

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3  มีประมาณ 40 หลังคาเรือน ภายในหมู่บ้านมีสุเหร่าจักรพงษ์เป็นสถานที่ประชุม

ทําศาสนกิจของชาวมุสลิม ซ่ึงเดิมสร้างด้วยไม้ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 สุเหร่าเดิมชํารุดมาก ชาวบ้าน 

ในบริเวณนั้นจึงร่วมใจกันสร้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนข้ึนมาแทน 

ในสมัยรัชกาลที่  3 ชาวบ้านตรอกสุเหร่าทําทองกันแทบทุกครัวเรือน มีครั้งหนึ่งที่ชาวบ้าน

มุสลิมในหมู่บ้านได้ร่วมใจกันนําช้างทรงทองคําประดับเพชร ทับทิม มรกต ซ่ึงทําด้วยฝีมือประณีตข้ึน

ทูลเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ 3 ผลงานช้ินน้ีทําให้ความสามารถของช่างทองตรอกสุเหร่าเป็นที่เล่ืองลือใน

ราชสํานัก ช่างทองที่มีฝีมือบางคนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นช่างทองหลวง เป็นข้าราชการอยู่

ในกรมช่างสิบหมู่ มีหน้าที่ผลิตเครื่องทรงและเครื่องราชูปโภคถวายพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์    

ผู้ที่เป็นช่างทองจะได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิ เช่น พระยาภักดี พระยาวิเศษสุวรรณ หลวงแป้น       

ขุนลังกา เป็นต้น 

ในยุคปัจจุบัน ลูกหลานช่างทองได้ทยอยหันไปประกอบอาชีพอื่นๆ กันมากข้ึน ด้วยมีรายได้

ดีกว่า จนในปี พ.ศ.  2546  เหลือเพียงป้าเล็ก ลอประยูร วัย  75  ปี เพียงคนเดียวเท่านั้น ที่ยังดํารง

สภาพของช่างทองอยู่ในตรอกสุเหร่า 



 

 
รูปที่       71      ชาวต่างชาติที่มาพักบริเวณถนนข้าวสาร 

 
รูปที่       72      ชาวต่างชาติที่มาค้าขายในบริเวณถนนข้าวสาร 
 


