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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา พื้นท่ี
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีกระบวนการศึกษาข้อมูลโดยได้รับข้อมูลปฐมภูมิจากการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) และแบบสอบถามจาก ผู้ให้ข้อมูลได้แก่  ผู้นําชุมชน 
คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในชุมชน เพื่อทราบถึงข้อมูลของชุมชนท้ัง 6 ชุมชน รวมไปถึงประวัติความ
เป็นมา สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในชุมชน และแนวคิดใน
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เพื่อนําข้อมูลและผลการศึกษาท่ีได้นั้น
มาสรุปผลและวิเคราะห์การศึกษาให้ได้บทสรุปของบริบทและความต้องการของคนในชุมชนท่ีมีต่อการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชน การจัดทําแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพร้อม
สัญลักษณ์เช่ือมต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียว และเพื่อปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมภายนในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ โดยเนื้อหาในบทท่ี 4 นี้จะนําเสนอผลการวิจัยโดยเรียงตามลําดับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยท้ัง 3 ข้อ โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 4.1 การศึกษาบริบทและความต้องการของชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม  
 ในการศึกษาด้านบริบทและความต้องการของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์นี้ เพื่อเป็นการตอบวัตถุประสงค์
ท่ีมีผลโดยตรงต่อชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด รวมท้ังการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในชุมชน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มจากคนในชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ ได้แก่ ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนกุฎีจีน 
ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดบุปผาราม และชุมชนโรงคราม ชุมชนละ 20 คน รวม 6 ชุมชน 
รวมท้ังหมด 120 คนซึ่งกลุ่มตัวอย่างของท่ีผู้วิจัยได้เลือกนั้นเป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนมาแต่เดิม ท่ีสามารถให้
ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนในด้านต่างๆได้ โดยผู้วิจัยได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และข้อมูลท่ีได้รับจาก
การตอบแบบสอบถามซึ่งผลสรุปของการกรอกแบบสอบถามนั้นมีรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้  
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                            แผนภูมิที่ 1 เพศของประชากรกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถาม 
 
 
 
 
  เพศของประชากรกลุ่มตัวอย่างจําแนกได้ดังต่อไปนี้ ประชากรกลุ่มตัวอย่างเพศชาย จํานวน 56 คน 
คิดเป็นร้อยละ  47 และเพศหญิง จํานวน  64 คน คิดเป็นร้อยละ 53 รวมท้ังส้ิน 120 คน สรุปได้ว่า จํานวน
ประชากรในแบบสอบถามเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

 

47% 

53% 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

เพศ จ านวน เปอร์เซนต์ 
ชาย 56 47 % 
หญิง 64 53 % 
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                            แผนภูมิที่ 2 อายุของประชากรกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถาม 
 

อายุ จ านวน เปอร์เซนต์ 
ตํ่ากว่า 20 ปี 5 4 % 
21 - 30 ปี 17 14 % 
31 - 40 ปี 28 22 % 
41 - 50 ปี 37 30 % 
51 - 60 ปี 26 21 % 
60 ปีข้ึนไป 11 9 % 

   
 อายุของประชากรกลุ่มตัวอย่างจําแนกได้ดังต่อไปนี้ ประชากรอายุตํ่ากว่า 20 ปี มีจํานวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 4 ประชากรอายุ 21 – 30 ปี มีจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ประชากรอายุ 31 – 40 ปี มี
จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22 ประชากรอายุ 41 – 50 ปี มีจํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ประชากร
อายุ 51 – 60 ปี มีจํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 21 สรุปได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ท่ีได้กรอกแบบสอบถาม มี
อายุ 41 – 50 ปี และประชากกลุ่มท่ีมีอายุตํ่ากว่า 20 ปี มีจํานวนน้อยท่ีสุด 

 

4% 
14% 

22% 

30% 

21% 

9% 

อายุ 

ตํ่ากว่า 20 ปี 

21 - 30 ปี 

31 - 40 ปี 

41 - 50 ปี 

51 - 60 ปี 

60 ปีข้ึนไป 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

50 
 

 

                              แผนภูมิที่ 3 อาชีพของประชากรกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถาม 
 

อาชีพ จ านวน เปอร์เซนต์ 
กําลังศึกษา 5 4 % 
ค้าขาย 19 16 %  
รับจ้าง 29 24 % 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 15 12 % 
ธุรกิจส่วนตัว 18 15 % 
พนักงานบริษัทเอกชน 21 18 % 
อื่นๆ 13 11 % 

 
 อาชีพของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จําแนกได้ดังต่อไปนี้ มีอาชีพกําลังศึกษาอยู่ จํานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4 มีอาชีพค้าขาย จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16 มีอาชีพรับจ้าง จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 24 
มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12 มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 15 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และอาชีพอื่นๆ เช่น 
ว่างงาน แม่บ้าน มีจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11 สรุปได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแขวงวัด
กัลยาณ์ ประกอบอาชีพรับจ้าง และอาชีพกําลังศึกษาอยู่มีจํานวนประชากรน้อยสุด 
 
 

4% 

16% 

24% 

12% 

15% 

18% 

11% 

อาชีพ 

กําลังศึกษา 

ค้าขาย 

รับจ้าง 

ข้าราชการ 

ธุรกิจส่วนตัว 

พนักงานบริษัท 

อื่นๆ  
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               แผนภูมิที่ 4 ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนของประชากรกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถาม 
 

ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน ปี เปอร์เซนต์ 
ต้ังแต่เกิด 41 34 % 
1 - 5 ปี 7 6 % 
5 - 10 ปี 11 9 % 
11 - 15 ปี 8 7 % 
15 – 20 ปี 22 18 % 
20 ปีข้ึนไป 31 26 % 

  

ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกได้ดังต่อไปนี้ ระยะเวลาการอาศัยอยู่ของ
ประชาชนในชุมชน 11 – 15 ปีจํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 37 อาศัยอยู่ในชุมชน 15 – 20 ปี จํานวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 23 อาศัยอยู่ในชุมชน 1 – 5 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ13 อาศัยอยู่ต้ังแต่เกิด จํานวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 11 อาศัยอยู่ 5 – 10 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8 อาศัยอยู่ต้ังแต่ 20 ปีขึ้นไป 
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8 สรุปได้ว่าประชาชนมีระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่ 11 – 15 ปี คิด
เป็นร้อยละ 37 

 
 

34% 

6% 

9% 7% 

18% 

26% 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 

ต้ังแต่เกิด 
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20 ปีข้ึนไป 
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แผนภูมิที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับชุมชนท่ีอาศัยอยู่ของประชากรกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถาม 

 

ความรู้เกี่ยวกับชุมชนท่ีอาศัยอยู่ จ านวน เปอร์เซนต์ 
มากท่ีสุด 58 48 % 
มาก 32 27 % 
ปานกลาง 25 21 % 
น้อย 4 3 % 
น้อยท่ีสุด 1 1 % 
มากท่ีสุด 58 48 % 

 

จากการสํารวจในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับชุมชนท่ีอาศัยอยู่ จําแนกได้ดังต่อไปนี้ ประชากรมีความรู้
เกี่ยวกับชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 48 ประชากรมีความรู้เกี่ยวกับ
ชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในระดับมาก จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ประชากรมีความรู้เกี่ยวกับชุมชนท่ีอาศัยอยู่
ในระดับปานกลาง จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 21 ประชากรมีความรู้เกี่ยวกับชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในระดับน้อย 
จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3 และประชากรมีความรู้เกี่ยวกับชุมชนท่ีอาศัยอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด จํานวน 1
คน คิดเป็นร้อยละ 1 
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ความรู้เกี่ยวกับชุมชนท่ีอาศัยอยู่ 
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 4.1.1 บริบทชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์และดําเนินการควบคู่ไปกับการศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในแขวงวัดกัลยาณ์ รวมท้ังการสอบถามข้อมูลจากเอกสาร บทความและคนในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์
เกี่ยวกับบริบทของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ ซึ่ งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชน 
สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปของชุมชน สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน ทรัพยากรการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมของชุมชน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชน ซึ่งแต่ละ
ชุมชนนั้นมีบริบทและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นท่ีมีความแตกต่างกัน โดยผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดของแต่ละ
ชุมชนดังต่อไปนี้ 
  4.1.1.1 ชุมชนวัดกัลยาณ์ 
  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
  ชุมชนวัดกัลยาณ์ มีประวัติความเป็นมาเช่ือมต่อกับชุมชนท้ังหมดในย่านกุฎีจีน มีสถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมต้ังแต่สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นชุมชนท่ีมี
อาณาบริเวณต้ังอยู่ในพื้นท่ีรอบวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ซึ่งพื้นท่ีดังกล่าวเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่มีดิน 
เป็นพื้นท่ีสันดอนแม่น้ํา ในครั้งสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดแม่น้ําขึ้น
จากปากคลองบางกอกน้อยไปยังปากคลองบางกอกใหญ่(คลองบางหลวง) ซึ่งอยู่ติดกับพื้นท่ีทางฝ่ังซ้ายของวัด
กัลยาณมิตร ในครั้งสมัยกรุงธนบุรีบริเวณพื้นท่ีดังกล่าวเป็นท่ีพื้นท่ีสําหรับจอดแพริมน้ําได้ เมื่อมีการใช้งานบ่อย
ขึ้นสันดอนเปล่ียนเป็นดิน กลายเป็นท่ีต้ังบ้านเรือนของพ่อค้าชาวจีนฮกเกี้ยนท่ีได้รับพระราชทานท่ีดินในครั้ง
สมัยกรุงธนบุรี เช่น หลวงพิชัยวารี (เจ้าสัวมั่ง แซ่อึ้ง) บิดของเจ้าพระยานิกรบดินทร์(โต กัลยาณมิตร) เข้าสู่สมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ มีบันทึกในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 3 (วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร. 
2556) บันทึกไว้ว่า แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต 
กัลยาณมิตร) เมื่อครั้งยังเป็นพระยาราชสุภาวดี เจ้ากรมพระสุรัสวดีกลาง ได้น้อมเกล้าฯถวายท่ีบ้านเดิมของ
ท่าน และซื้อท่ีบ้านจากเจ้าสัว เจ้าภาษี นายอากรอื่นๆอีกหลายบ้านสร้างเป็นวัดใหญ่ และน้อมเกล้าฯ ถวาย
รัชกาลท่ี 3 และได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานช่ือวัด กัลยาณมิตรท่ีแปลว่า มิตรท่ีดี ซึ่งเป็นความหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับเจ้าพระยานิกรบดินทร์(โต กัลยาณมิตร)ท่ีได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงเดิมต่อพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัวมาแต่ครั้งดํารงพระยศ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ต้ังแต่ครั้งทรงกํากับราชการ
กรมท่า ประทับอยู่ท่ีวังท่าพระ เจ้าสัวโตก็ได้อยู่ถวายงานทุกวัน ซึ่งกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงมีพระปรีชา
สามารถทางด้านการค้าขายทางเรือสําเภา เจ้าสัวโตก็ได้ค้าขายด้วยสําเภาร่วมกับพระองค์ต้ังแต่ก่อนครองสิริ
ราชสมบัติจนถึงการขึ้นครองราชย์ จะเห็นได้จากพระมหากรุณาธิคุณท่ีรัชกาลท่ี 3 ทรงมีต่อเจ้าพระยานิกร
บดินทร์(โต กัลยาณมิตร) ในการให้สร้างพระวิหารหลวงหลังจากเจ้าสัวโตได้น้อมเกล้าฯถวายท่ีดินและสร้างวัด
ถวาย และเสด็จพระราชดําเนินก่อพระฤกษ์หลวงพ่อโต พระราชทานเป็นพระประธานในพระวิหารหลวง โดยมี
พระราชดําริให้เหมือนหลวงพ่อโต (วัดพนัญเชิงวรวิหาร) ท่ีอยู่นอกกําแพงเมืองอยุธยา นอกจากนี้ยังโปรดเกล้า
ฯให้หล่อพระพุทธรูปปางปุาเลไลยก์ เป็นพระประธานในพระอุโบสถ และศาลาการเปรียญพระราชทานช่วย
เจ้าพระยานิกรบดินทร์ พระมหากรุณาธิคุณท่ีมีต่อวัดกัลยาณมิตร สืบเนื่องมาจนถึงครั้งสมัย พระบาทสมเด็จ-
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พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติแก่พระบรมราชมาตามหัยยิกา กรมพระศรีสุดารักษ์ (แก้ว) ผู้เป็นพระเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟูาจุฬาโลก และพระบรมราชมาตามหัยยิกาธิบดี พระภัสดาในกรมพระศรีสุดารักษ์ (ขรัวเงิน) ซึ่งเป็น
พระชนนีและพระชนกในสมเด็จกรมพระศรี สุริ เยนทรามาตย์  (เจ้าฟูาบุญรอด) พระอัครมเหสีใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเป็นพระราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย
สร้างในบริเวณท่ีจอดแพของสมเด็จกรมพระศรีสุดารักษ์ (พื้นท่ีริมน้ําบริเวณหน้าวัด) เพื่อประกอบพระราชกุศล
ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมเชษฐาธิราช กับท้ังเป็นการปูนบําเหน็จแก่เจ้าพระยา
นิกรบดินทร์ด้วย ซึ่งรัชกาลท่ี 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เล่ือนพระยาราชสุภาวดี(โต) เป็นเจ้าพระยานิ
กรบดินทร มหินทรมหากัลยาณมิตรฯ ท่ีสมุหนายกสําเร็จราชการท้ังปวงในกรมมหาดไทย และพระราชทาน
นามเดิมของ พระโต เป็น พระพุทธไตรรัตนนายกเป็นช่ือเรียกสืบมาจนปัจจุบัน  
  โดยพื้นท่ีของชุมชนวัดกัลยาณ์นั้นอยู่ในบริเวณติดกับวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ซึ่ง
บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นลักษณะบ้านพักอาศัยติดต่อกัน และในพื้นท่ีชุมชนนั้นเองมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ท่ี
สามารถเช่ือมโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต้ังแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย กรุงธนบุรีและกรุง
รัตนโกสินทร์ได้ ในบริเวณติดฝ่ังน้ําบริเวณด้านหน้าวัดกัลยาณมิตรฯ สามารถกล่าวได้ถึงประวัติศาสตร์ของ
เรือนแพท่ีประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ พระอนุวงศ์ช้ันสูงในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีประทับอยู่บริเวณนี้
เมื่อสมัยต้นกรุง บริเวณด้านทิศตะวันตกของวัดกัลยาณมิตรท่ีเป็นพื้นท่ีของชุมชนวัดกัลยาณ์ในอีกพื้นท่ีหนึ่ง
สามารถท่ีจะบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์แห่งคลองบางหลวงหรือปากคลองบางกอกใหญ่อันเป็นท่ีมาของการขุด
คลองลัดแม่น้ําเจ้าพระยาเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ บริเวณด้านทิศ
ตะวันออกของวัดกัลยาณมิตรฯ เป็นท่ีต้ังของบ้านเรือนของชุมชนวัดกัลยาณ์ท่ีอยู่แถบติดพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีนจรด
คลองกุฎีจีน มีประชาชนในชุมชนท่ีประกอบอาชีพจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีการสืบทอดอาชีพกันมาผ่าน
หลายช่ัวอายุคนท่ียังคงมีร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ เช่น ร้านจําหน่ายของเล่นท่ีประดิษฐ์จากไม้ ร้านทําหัว
สิงโต ร้านขนมจีบเฮียเส็ก และบริเวณด้านทิศใต้ของวัดกัลยาณมิตรฯ ฝ่ังติดถนนอรุณอมรินทร์(ตัดใหม่)                
มีบ้านพาทยโกศล บ้านของต้นตระกูล “พาทยโกศล” ซึ่งเป็นสํานักดนตรีปี่พาทย์ท่ีมีบทบาทเป็นอย่างสูงต่อ
วงการดนตรีไทยในการเป็นสถานท่ีถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยต้ังแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
โดยทายาทของตระกูลพาทยโกศลล้วนเป็นนักดนตรีท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในการเล่นปี่พาทย์ท่ีมีช่ือเสียง 
และในปัจจุบันก็ยังได้ปฏิบัติงานถวายใต้เบื้องพระยุคลบาท และทําหน้าท่ีในการสืบสานดนตรีไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง  
  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน 
  พื้นท่ีชุมชนวัดกัลยาณ์เป็นพื้นท่ีติดต่อกับวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โดยอ้างอิงจากพื้นท่ีของ
วัดกัลยาณมิตรฯ ท่ีมีเนื้อที่วัดท้ังส้ิน 33 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา ส่วนบริเวณของวัดโดยรอบด้านทิศตะวันออก 
ยาว 262 เมตร มีคูข้างวัดเป็นเขต ติดต่อกับเนื้อท่ีบ้านของประชาชนในชุมชนวัดกัลยาณ์ซึ่งมีคลองขนาดเล็ก
กั้นอยู่ จุดสังเกตจุดแบ่งระหว่างชุมชนวัดกัลยาณ์และชุมชนกุฎีจีนคือ บริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ท่ีตัดชุมชน
จะมีปูายแสดงช่ือ “ชุมชนวัดกัลยาณ์”จัดทําโดย การเคหะแห่งชาติติดต้ังอยู่ ด้านทิศตะวันตกยาว 266 เมตร มี
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เข่ือนข้างวัดต่อกับปากคลองบางกอกใหญ่ ท่ีเช่ือมต่อกับเส้นทางท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกรุง
ธนบุรี คือวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร และพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี ด้านทิศเหนือยาว 206 เมตร มีเขื่อน
หน้าวัดเป็นเขตเช่ือมต่อกับแม่น้ําเจ้าพระยา ทิศใต้ยาว 216 เมตร มีคูข้างวัดเป็นเขต ติดต่อกับเนื้อท่ีบ้านพัก
ประชาชนในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ การคมนาคมภายในพื้นท่ีชุมชนมีถนนสายหลักคือ ถนนอรุณอมรินทร์ และ
ถนนเทศบาลสาย 1 การเข้าถึงพื้นท่ีชุมชนวัดกัลยาณ์สามารถเข้าทางซอยอรุณอมรินทร์ 6 (ซอยวัดกัลยาณ์) ถ้า
มาจากเส้นทางถนนประชาธิปกจากวงเวียนใหญ่ ผ่านบริเวณส่ีแยกบ้านแขก ตรงขึ้นมาและเล้ียวซ้ายเข้ามาทาง
ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ วัดกัลยาณมิตรจะอยู่ทางขวามือ การเข้าซอยวัดกัลยาณ์สามารถทะลุออกพื้นท่ีของ
ชุมชนวัดกัลยาณ์ไปทางชุมชนกุฎีจีนได้ทางถนนเทศบาลสาย 1 ด้านข้างโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ได้ การ
สัญจรมาสู่วัดกัลยาณมิตรฯ และชุมชนวัดกัลป์ยาณ์ทางน้ําสามารถโดยสารเรือข้ามฟากจากท่าเรือ
ปากคลองตลาดมาขึ้นตรงท่ีท่าเรือด้านหน้าวัดกัลยาณมิตรได้ การเข้าสู้บ้านเรือนของประชาชนในชุมชนใช้การ
เดินทางเท้า การสัญจรโดยรถยนต์ไม่สามารถเข้าสู่ซอยท่ีมีขนาดเล็กภายในชุมชนได้ 
  ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน 
  ชุมชนวัดกัลยาณ์ มีทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีถือเป็นมรดกตกทอดต้ังแต่ครั้ง
สมัยกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงช้ันโท  ชนิดวรมหาวิหาร   วัดแห่งนี้สร้างขึ้น

เมื่อปีระกา พ.ศ. 2368 ต้ังอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ฝ่ังใต้  แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  หรือท่ีเรียกบริเวณนี้
ว่าย่านกุฎีจีน พื้นท่ีแต่เดิมอันเป็นท่ีต้ังของวัดกัลยาณมิตรฯ เป็นพื้นท่ีบริเวณบ้านเจ้าพระยานิกรบดินทร์(โต 
กัลยาณมิตร)และท่ีดินเพิ่มเติมท่ีได้ซื้อจากเจ้าสัว เจ้าภาษี นายอากรอื่นๆ ตลอดจนชาวจีนท่ีพํานักถิ่นมาแต่ครั้ง
กรุงธนบุรีเพื่อนํามาสร้างวัดน้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 โดยเจ้าพระยา
นิกรบดินทร์ เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างสูงท่ีได้อุทิศท่ีบ้านเดิมของท่าน  แล้วซื้อท่ีดินเพิ่มเติม
เพื่อสร้างวัดถวายโดยมีการวางรูปแบบงานสถาปัตยกรรมต่างๆภายในวัดแบบพระราชนิยม  เมื่อสําเร็จแล้ว
ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม
วัดให้มีความหมายเกี่ยวข้องระหว่างพระองค์ท่ีทรงมีต่อเจ้าพระยานิกรบดินทร์ผู้สร้างวัด  และเพื่อเป็นอนุสรณ์
ยืนยันถึงน้ําพระทัยของพระองค์ท่ีทรงมีต่อเจ้าพระยานิกรบดินทร์ซึ่งทรงถือว่าเป็นมิตรท่ีดีคนหนึ่งของพระองค์
ว่า “กัลยาณมิตร”  โดยเสด็จพระราชดําเนินเพื่อก่อพระฤกษ์พระโตวัดกัลยาณมิตร และพระราชทานเป็นพระ
ประธานในพระวิหารหลวง ณ วัดพฤหัสบดี เดือน 6 ขึ้น 14 คํ่า  (ตรงกับวันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ.2380 โดย
อ้างอิงตามข้อมูลการบันทึกโบราณสถานวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร)   ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี 4  ได้พระราชทานนามพระโตว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก” คล้องกับหลวงพ่อโต วัดพนัญ
เชิงวรวิหารท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระพุทธรูปปางปุาเลไลยก์
พระราชทานช่วยเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และสร้างศาลาการเปรียญพระราชทานช่วยเจ้าพระยานิกร
บดินทร์ที่ได้สร้างวัดกัลยาณมิตรฯถวาย  
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วัดกัลยาณมิตรถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญและมีโบราณสถานท่ีสําคัญจํานวนมาก
ภายในวัดซึ่งประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสําคัญของชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอน 64 วันท่ี 
22 พฤศจิกายน 2492 โดยท่ีดินของวัดเป็นท่ีดินเพื่อการศาสนา โดยวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร มีสถานะ
เอกชนหรือนิติบุคคล สถานท่ีสําคัญอันเป็นทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมภาย ในวัดกัลยาณมิตร
วรมหาวิหาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (พระปริยัติธาดา (สมนึก จิตเมโธ) และธัชชัย ยอดพิชัย ,2553) 

1) พระวิหารหลวง เป็นสถานท่ีประดิษฐานหลวงพ่อโต(ซําปอกง) หรือ พระพุทธไตรรัตน
นายก  พระวิหารหลวงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 3 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระราชทานช่วย
เจ้าพระยานิกรบดินทร์ เป็นพระวิหารขนาดใหญ่และสร้างได้สัดส่วนงดงามสูงเด่นเป็นอาคารประธานของวัด
กัลยาณมิตร ส่วนของหลังคามีการออกแบบเพิ่มมุขลด เพื่อให้เกิดความสมส่วนยิ่งขึ้นของงานสถาปัตยกรรม
เพราะผังของวิหารหลวงเกือบเป็นแผนผังส่ีเหล่ียมอย่างมณฑป พระวิหารหลวงมีการก่อสร้างเป็นรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีนิยม ก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟูา ใบระกา หางหงส์ 
เชิงชาย หน้าบันทําด้วยไม้แกะสลักลายดอกพุดตานปิดทองประดับกระจกสี ประตูหน้าต่างเป็นไม้สักหนาแผ่น
เดียวเขียนเป็นลวดลายรดน้ํา ลายทองรูปธรรมบาล ด้านในเขียนจิตรกรรมฝาผนังลายดอกไม้ร่วง เสาภายใน
พระวิหารหลวงเขียนเป็นลายดอกไม้ต้ังแต่พื้นจดเพดาน ซึ่งปัจจุบันได้มีการบูรณะใหม่ การออกแบบพระวิหาร
หลวงเป็นการออกแบบให้เหมาะสมกับการประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกซึ่งมีขนาดใหญ่เต็มพื้นท่ีภายใน
พระวิหารหลวง พระพุทธไตรรัตนนายกเป็นพระพุทธรูปปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 
11.75 เมตร สูง 15.45 เมตร ประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประธานภายในพระวิหารหลวง โดยรัชกาลท่ี 3 ได้
เสด็จพระราชดําเนินก่อพระฤกษ์ในการสร้างพระโต ท่ีต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4
ได้พระราชทานนามว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก” ซึ่งลักษณะของหลวงพ่อโตองค์นี้ มีลักษณะท่ีเป็นแบบเฉพาะ
องค์ของพระพุทธรูปท่ีสร้างในสมัยรัชกาลท่ี 3 อย่างแท้จริง แม้ว่าจะเป็นพระพุทธรูปท่ีมีขนาดใหญ่ก่ออิฐถือปูน 
กล่าวคือ พระวรกายเพรียวบาง พระพักตร์ทรงไข่ ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลว พระขนงโก่ง พระ
เนตรเปิดและมองตรง มุมมองจากพื้นไปยังพระพักตร์จะรู้สึกว่าพระพุทธรูปกําลังมองลงมา พระนาสิกค่อนข้าง
เล็กและโด่งริมพระโอษฐ์บนและล่างดูอิ่มหนา ยิ้มเล็กน้อย เส้นพระโอษฐ์โค้งเล็กน้อยเกือบเป็นเส้นตรง ลักษณะ
ท่ีกล่าวมาทําให้พระพักตร์แสดงอาการสงบเรียบคล้ายกับหน้าหุ่นละคร อันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธรูป
ท่ีสร้างในสมัยรัชกาลท่ี 3 (ฉวีงาม มาเจริญ. 2554) ซึ่งเป็นศิลปกรรมงานช่างท่ีสืบเนื่องมาจากสมัยรัชกาลท่ี 1 
และรัชกาลท่ี 2 มาแล้วแต่มาปรากฏอย่างมากในครั้งสมัยรัชกาลท่ี 3 องค์พระพุทธไตรรัตนนายกเป็นท่ีเคารพ
สักการะแก่ประชาชนท่ัวไปท้ังชาวไทย และชาวไทยเช้ือสายจีน โดยเฉพาะในหมู่คนจีน เรียกกันตามแบบจีนว่า 
ซําปอฮุดกง หรือซําปอกง ซึ่งคําว่าซําปอ แปลว่า แก้วลูกท่ีสาม หรือแก้วสามดวง และเป็นท่ีมาของนาม พระ
พุทธไตรรัตนนายก โดยในเทศกาลตรุษจีน และในวันส้ินเดือน 9 ของทุกปี จะมีการจัดแสดงงิ้ว ท้ิงกระจาด 
และเส่ียงทายเป็นประเพณีสําคัญประจําปี  บรเิวณด้านหน้าพระวิหารหลวงมีตุ๊กตาศิลาจีนรูปขุนนางจีนฝุายบู๊
ต้ังเรียงรายอยู่ และมีซุ้มโขลนทวารท่ีมีการสลักลวดลายมงคลจีน ท้ังรูปลวดลายมังกร รูปกิเลนและรูปฮก ลก ซิ่
วบนซุ้มโขลนทวาร เปรียบเสมือเมื่อพุทธศาสนิกชนท่ีได้เดินผ่านซุ้มโขลนทวาร ก็จะรับส่ิงมงคลโดยทวยเทพท้ัง
เข้าและออกจากพระวิหารหลวง 
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2) พระอุโบสถ ต้ังอยู่ด้านข้างพระวิหารหลวงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งท่ีต้ังของพระ
อุโบสถคือบริเวณบ้านของเจ้าพระยานิกรบดินทร์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2370 ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นการ
ก่อสร้างตามแบบพระราชนิยมแบบศิลปะจีนคือการผสมผสานระหว่างงานศิลปกรรมแบบไทยและแบบจีน 
กล่าวคือ ไม่มีช่ือฟูา ใบระกา หางหงส์ หน้าบันตกแต่งด้วยปูนปั้นลวดลายดอกไม้ ประดับกระเบ้ืองเคลือบสี ซุ้ม
ประตู ซุ้มหน้าต่างเป็นลายดอกไม้ประดับกระจก เสาเฉลียงเรียบเกล้ียงไม่มีบัวหัวเสา พื้นท่ีของสามเหล่ียมรูป
ใหญ่ประดับลายช่อดอกไม้           
 ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปหล่อด้วยสําริดปางปุาเลไลยก์ในพระอิริยาบถนั่งบนฐานบัว
บนก้อนศิลา ห้อยพระบาทท้ังสองวางบนดอกบัว มีรูปหล่อข้างช้างปาลิไลยก์ชูงวงถือกระบอกน้ําหมอบท่ีพื้น
ข้างขวาและลิงถือรวงผ้ึงข้างซ้าย ในท่าปรนนิบัติอยู่เบื้องพระบาท พระพักตร์ก้มลงกว่าปกติเล็กน้อย งามเช่น
หุ่ นละครตามแบบพระร าชนิ ยมใน รั ชกาล ท่ี  3  พระพุทธรู ป ประ ดิษฐาน เป็นพระประธาน ใน                     
พระอุโบสถ ซึ่งรัชกาลท่ี 3 ได้โปรดเกล้าฯ สร้างพระราชทานช่วยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ นอกจากนี้
ความสําคัญของพระพุทธรูปองค์นี้คือ เป็นพระพุทธรูปปางปุาเลไลยก์องค์เดียวท่ีประดิษฐานเป็นพระประธาน
ภายในพระอุโบสถ ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย        
 งานจิตรกรรมฝาผนังเขียนเรื่องราวพุทธประวัติ มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง 
เพราะช่างได้เขียนถ่ายทอดโดยบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านงานจิตรกรรมท่ีแสดงภาพชีวิตประจําวันของ
ผู้คนในสมัยรัชกาลท่ี 3 โดยมิได้เขียนภาพพุทธประวัติตามรูปแบบโบราณ ภาพท่ีเห็นจึงมีชีวิตชีวาได้บอกเล่า
เรื่องราวของวิถีชีวิตผู้คนในสมัยนั้น โดยผนังด้านหลังพระประธานเขียนเป็นตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระ
นางพิมพา และตอนเสด็จลงจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ ส่วนบนของผนังสกัดด้านหน้าพระประธาน เป็นภาพพุทธ
ประวัติตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ด้านล่างเป็นฉากท่าน้ําหน้าประตูเมือง อันเป็นแหล่งชุมนุมของผู้คนต่าง
ศาสนา ต่างวัฒนธรรม ซึ่งในสมัยรัชกาลท่ี 3 มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าบริเวณหน้าวัดแห่งนี้เป็น
สถานท่ีคึกคักไปด้วยผู้คน มีเรือนแพผูกยาวเหยียดตลอดเส้นทางริมน้ํา  

3) พระวิหารน้อย ต้ังอยู่ทางด้านซ้ายของพระวิหารหลวง สร้างโดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ 
โดยสร้างพร้อมกับพระอุโบสถในปี พ.ศ.2370 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2375 ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
เช่นเดียวกับพระอุโบสถ คือมีการก่อสร้างตามแบบพระราชนิยม  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ 
จํานวนมาก พระประธานในพระวิหารน้อยประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัยมีนามว่า พระพุทธดิลก
โลกเชษฐ์  พระประธานองค์นี้มีความพิเศษด้านศิลปกรรมเพราะมีรูปแบบงานช่างท่ีแตกต่างจากงานในสมัย
รัชกาลท่ี 3 พระพุทธรูปในสมัยรัชกาลท่ี 3 ท่ีสร้างโดยการหล่อหรือปั้นจะมีพระวรกายเพรียวบางอันเป็น
ลักษณะเฉพาะดูได้จากพระพุทธปุาเลไลยก์และพระพุทธไตรรัตนนายก     
  ภายในพระวิหารน้อยมีเสาร่วมในส่ีเหล่ียมก่ออิฐถือปูนท้ังหมด ๘ ต้น  จิตรกรรมฝาผนัง
ภายในพระวิหารน้อยเป็นภาพเขียนพระอดีตพุทธเจ้าท่ีมีความสําคัญด้านศิลปะและประวัติศาสตร์ ท่ีมีกล่ินอาย
ของถีชีวิตผู้คนในสังคมสมัยรัชกาลท่ี 3 อยู่ด้วย จิตรกรรมฝาผนังในวิหารน้อยได้รักษาแบบอย่างจิตรกรรม
ประเพณีมากกว่าจิตรกรรมฝาผนังของพระอุโบสถ ถือเป็นงานศิลปกรรมช้ินเอกของวัด จิตรกรรมฝาผนัง
บริเวณใต้ลงมาจากระดับหน้าต่าง และประตู วาดภาพเรื่องทศชาติชาดก  
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4) หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ (กรมการศาสนา, 2551) ต้ังอยู่ด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของพระวิหารหลวง และอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหารน้อย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2408 ในบริเวณท่ีเคยเป็นท่ีจอดแพของกรมพระศรีสุดารักษ์ 
พระราชทานนามว่า “หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแห่งพระบรมราช
มาตามหัยยิกา กรมพระศรีสุดารักษ์ (แก้ว) ผู้เป็นพระเชษฐภคินีในล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี 1 และพระบรมราช
มาตามหัยยิกาบดี(ขรัวเงิน) พระภัสดาในกรมพระศรีสุดารักษ์ ซึ่งเป็นพระชนนีและพระชนกในสมเด็จพระศรีสุ
ริเยนทรามาตร์ (เจ้าฟูาบุญรอด) พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระชนนีใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมท้ังเป็นการประกอบพระราชกุศลตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมเชษฐาธิราช ลักษณะอาคารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สูง 2 ช้ัน หลังคาลด 2 ช้ัน หน้า
บันสลักไม้เป็นลายกนกเปลวปิดทองประดับกระจก ตรงกลางสลักเป็นรูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ได้แก่ พระมหา
พิชัยมงกุฎ พระแสงขรรค์ชัยศรี ฉลองพระบาท วาลวิชนี และธารพระกรชัยพฤกษ์ ประดิษฐานเหนือพานบน
ฐานปัทม์ ซุ้มประตู ซุ้มหน้าต่างตกแต่งด้วยปูนปั้นลายดอกไม้ ตรงกลางสลักรูปพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐาน
เหนือพานพระมหากฐิน มีสัปตปฎลมหาเศวตฉัตรทั้งซ้ายและขวา บนบานประตู บานหน้าต่างสลักลายดอกไม้ 
ปิดทองประดับกระจก ภายในหอช้ันบนประดิษฐานตู้พระธรรมจตุรมุข สลักลายปิดทอง 1 ตู้ และเป็นท่ีเก็บ
รักษาพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์ต่างๆ  

5) พระเจดีย์ทรงถะยอดปรางค์ ต้ังอยู่บริเวณด้านหน้าพระวิหารหลวง ติดต่อกับเก๋งจีนฝ่ังทิศ
ตะวันตก รูปแบบเจดีย์เป็นแบบจีนท่ีเรียกว่า ถะ ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นอาคารแปดเหล่ียมท่ีทําซ้อนกันขึ้น
ไปหลายช้ัน ส่วนยอดบนสุดเป็นปรางค์ของไทย มีกําแพงแก้วล้อมรอบ มีถะต้ังอยู่ท้ัง 4 มุมกําแพง  ฐานเจดีย์
เป็นฐานแปดเหล่ียม ในแต่ละเหล่ียมมีซุ้ม 2 ซุ้ม รวมท้ังหมด 16 ซุ้ม ภายในแต่ละซุ้มมีประติมากรรมศิลารูป
พระอรหันต์ท้ัง 16 องค์ โดยรูปแบบเจดีย์ท่ีมีการต้ังประดิษฐานประติมากรรมศิลารูปพระอรหันต์ 16 องค์ มี
พบท่ีวัดอนงคารามวรวิหาร แต่จะเป็นการสร้างพระเจดีย์ 2 องค์ขนาบข้างพระวิหาร โดยเจดีย์ 1 องค์จะต้ัง
พระอรหันต์ศิลา 6 องค์ พระเจดีย์ทรงถะยอดปรางค์ ณ วัดกัลยาณมิตรมีรูปพระอรหันต์ศิลาถึง 16 องค์จึงมี
ความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งน่าจะเป็นแนวคิดในการก่อสร้างตามแบบของเจ้าสัวโตผู้สร้างวัด 

6) หอระฆังใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยพระสุนทรสมาจาร (พรหม อินทโชติ) ผู้ช่วยเจ้า
อาวาสวัดกัลยาณมิตรในครั้งนั้น ได้นําระฆังเก่าใบหนึ่งซึ่งเก็บไว้ในวิหารเล็กมานานเกือบ 40 ปีแล้วมายกขึ้น จึง
มีดําริสร้างหอระฆังขึ้นใหม่ และได้มอบหมายให้พระครูสุนทรกาษฐโกศล(ทับ) เป็นผู้ออกแบบและคุมงาน
ก่อสร้าง พอสร้างเสร็จจึงได้นําระฆังเก่าโบราณนั้นมาแขวนไว้ที่หอนี้ ต่อมาในปี พ.ศ.2473 พระสุนทรสมาจาร
ได้ดําเนินการสร้างระฆังใบใหญ่ขึ้น ความสูงจากปากระฆังถึงบัว 2.46 เมตร ตัวนาคถึงยอด 1.37 เมตร ความ
สูงปากระฆังถึงยอดสุด 3.83 เมตร ปากระฆังกว้าง 1.93 เมตร โดยแรกเริ่มช่างไทยได้ทําการหล่อระฆังแต่ไม่
สําเร็จ จึงต้องใช้ช่างญี่ปุุนหล่อ ก่อนหล่อระฆังได้อธิษฐานต่อพระพุทธไตรรัตนนายกแล้วจึงทําการหล่อ แต่ต้อง
หล่อถึง 3 ครั้งจึงสําเร็จ ลักษณะอาคารเป็นหอระฆังสูง 2 ช้ัน โดยช้ันล่างเป็นท่ีต้ังของระฆังใหญ่ ระหว่างช้ัน
ล่างและช้ันบนมีข้อความว่า “สําหรับเป็นถาวรนุสาวรีย์และสาสนสมบัติ” ส่วนช้ันบนมีบันไดลิงเทียบขึ้นไป
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ 
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7) ศาลาตรีมุข เป็นสถาปัตยกรรมท่ีเป็นยุคเดียวกับการสร้างวัด ในสมัยรัชกาลท่ี 3 เนื่องจาก
การวางแผนผังของอาคารที่อยู่บริเวณทางเข้าสู่พระวิหารหลวงอันเป็นสถาปัตยกรรมหลักของวัด ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมของศาลาตรีมุขเป็นอาคารทรงไทย หลังคาเป็นช้ันลด 2 ช้ัน หน้าบันของศาลาตรีมุขปิดทอง
ประดับกระจกเป็นลวดลายดอกไม้ หน้าบันด้านข้างสลักเป็นรูปเทพบุตร พระหัตถ์ถือสมุดประทับยืนในซุ้ม
เรือนแก้ว ชายคาลาดลง ด้านในมีเสาส่ีเหล่ียม 8 ต้นรองรับชายคาหลังคาลาด โครงสร้างเครื่องบนอาคารเป็น
ไม้ มีการเขียนลวดลายจิตรกรรมเป็นลายดอกไม้  

8) ศาลาจตุรมุข ซึ่งเป็นศาลาท่าน้ําอยู่หน้าพระวิหารหลวง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็น
อาคารโถงทรงไทย ต้ังอยู่ด้านหน้าวัด หลังคาทรงจ่ัว 3 ด้าน ประดับช่อฟูา ใบระกา หางหงส์ท่ีหน้าบันของมุข
ท้ัง 3 ด้านสลักไม้ปิดทองประดับกระจกเป็นลวดลายดอกไม้ หลังคามุงกระเบื้องเกล็ด แต่อีกหนึ่งมุขท่ีอยู่ด้าน
ในเป็นหลังคาแบบจีน ท่ีจ่ัวมีปูนปั้นประดับ เสาท่ีรองรับมุขหลังคาเป็นเสาก่ออิฐถือปูนส่ีเหล่ียม 
 

2. บ้านพาทยโกศล 
  สํานักดนตรีบ้านพาทยโกศลต้ังอยู่บริเวณบ้านเลขท่ี 78 ถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร บ้านครูดนตรีไทยนั้นมีอยู่มากมายหลายสํานัก โดยบ้านดนตรีไทยสําหนัก
ท่ีมีความบริบูรณ์ครบถ้วนในการทําหน้าท่ีตอบสนองโครงสร้างของสังคมท่ีประกอบไปด้วยบ้าน วัด โรงเรียน
นั้น บ้านพาทยโกศลได้ตอบโจทย์นี้อย่างชัดเจน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูาบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต ได้พระราชทานนามสกุล”พาทยโกศล”ให้ไว้สืบตระกูล ซึ่งบ้านแห่งสํานักดนตรีหลังนี้ หลวง
กัลยาณมิตตาวาส(ทับ พาทยโกศล)ซึ่งมาต้ังบ้านเรือนอยู่หลังวัด มีหน้าท่ีดูแลวัด ด้วยตําแหน่งเจ้ากรมวัด
กัลยาณมิตร และยังเป็นครูปี่พาทย์ประจําวงพระยาประพาลกรวงศ์(ชาย บุนนาค) โดยบุตรของท่าน คือ 
จางวางท่ัว พาทยโกศล เป็นผู้เช่ียวชาญดนตรีไทยโดยเฉพาะระนาดเอกและฆ้องวง จนได้ทําหน้าท่ีควบคุมวง            
ปี่พาทย์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ต่อมา ได้ถูกขอตัว
มาอยู่ในวงปี่พาทย์ในวังบางขุนพรหมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟูาบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต ผลงานของท่านเป็นท่ีพอพระหฤทัย โดยเป็นผู้ตีฆ้องวงเล็กแข่งขันได้ “ช้ันหนึ่ง”จึงได้รับ
พระราชทานเหรียญราชรุจิ(เงิน)จากรัชกาลท่ี 5 ท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงไทยเดิมไว้หลายเพลง เช่น เพลงเขมร
ปากท่อ แขกสาหร่าย แขกมอญบางช้างเถา ตับลาวเจริญศรี ลาวแพน เพลงทะแยเถา พญาโศกฯลฯ จางวาง
ท่ัวเป็นผู้มีจิตใจแห่งความเป็นครู อุปนิสัยเมตตาโอบอ้อมอารี ท่านจึงมีศิษย์ท่ีเข้ามาศึกษาวิชาดนตรีมากมาย
  เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จางวางท่ัวฯได้ถึงแก่กรรม ครูเทวา
ประสิทธิ์ พาทยโกศล บุตรคนโตได้ทําหน้าท่ีควบคุมวงพาทยโกศล และคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ น้องสาว
ของครูเทวาประสิทธิ์ มีความเช่ียวชาญเรื่องเครื่องสาย ปี่พาทย์และการขับร้อง จนได้รับการยกย่องให้เป็น
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ.2529  
  บ้านของตระกูลพาทยโกศล ประกอบด้วยบ้าน 3 หมู่ (สุรพล สุวรรณและคณะ, 2554) 
  หมู่ที่ 1 เป็นบ้าน 2 ช้ัน สร้างด้วยไม้สักท้ังหลัง ช้ันบนเป็นท่ีเก็บอัฐิบรรพบุรุษตระกูลพาทย
โกศล ช้ันล่างมีห้อง 2 ห้องใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยมีทางเดินค่ันกลางและอีกฟากหนึ่งเป็นเรือนช้ันเดียวมี 4 ห้อง และ
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ท้ายสุดเป็นครัวขนาดใหญ่ มีเตาก่อแบบโบราณสําหรับทํากับข้าวเล้ียงคน หรือ เล้ียงพระเวลามีงานไหว้ครู
ประจําปี            
  หมู่ที่ 2 อยู่ฝ่ังเดียวกับบ้านใน เป็นบ้านช้ันเดียวใต้ถุนสูงพอคนเดินลอดได้ติดกับคลองวัด
กัลยาณ์ เรือนช้ันเดียวนี้ฟากหนึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ สําหรับเก็บเครื่องดนตรีทั้งหมดของตระกูลพาทยโกศล และ
มีชานเรือนค่ันกลาง อีกฟากหนึ่งเป็นระเบียงกว้างอยู่ริมคลอง สําหรับใช้ให้คนนั่งบูชาครูเวลามีการไหว้ครู  
  หมู่ที่ 3 เรียกว่า บ้านใหม่ อยู่เคียงกันกับบ้านเครื่อง มีทางคนเดินกั้นกลาง เป็นเรือนไม้สัก
หลักงใหญ่มี 2 ห้อง 1 หลัง และเป็นเรือนเล็กมี 1 ห้อง 1 หลัง ท้ังหมดนี้เป็นบ้านช้ันเดียว ใ ต้ถุนสูงคนเดิน
ตลอดได้เช่ือมติดต่อกันด้วยชานกว้าง ท้ายสุดของหมู่เรือนท่ี 3 นี้เป็นเรือนครัวซึ่งเล็กกว่าครัวท่ีบ้านใน บ้าน
ใหม่โดยเฉพาะเรือนใหญ่ 2 ห้อง และระเบียง 1 ระเบียง 
  ภายในบริเวณบ้านพาทยโกศล มีบริเวณเรือนเก็บเครื่องดนตรีไทยและห้องบูชาพระ มีการ
จัดแบ่งพื้นท่ีต้ังเครื่องดนตรีช้ินเล็กจะเก็บไว้ด้านบนติดผนังได้ ถัดมาเป็นเครื่องขนาดกลางและขนาดใหญ่ มี
พื้นท่ีกลางบ้านไว้ใช้เอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการซ้อมและเตรียมนําออกไปแสดงนอกสถานท่ี และอีกส่วนหนึ่ง
ของเรือนคือห้องกราบพระ บูชาครูสายดนตรีไทย ซึ่งจะมีหัวโขนต่างๆ รูปถ่ายของปฐมครูที่ล่วงลับไปแล้ว พระ
บรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ท่ีมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการดนตรีไทยเพื่อการ
เคารพ สักการะแก่นักดนตรี โดยอีกฝ่ังตรงข้ามก็เป็นเรือนนอนนั่งเล่นและครัวท่ียังคงเห็นบรรยากาศของ
บ้านเรือนแบบสมัยก่อนท่ีเป็นเรือนนอน เรือนพักสําหรับลูกศิษย์ท่ีมาเรียนดนตรีไทย บ้านพาทยโกศลถือเป็น
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านดนตรีไทยและเป็นสถานท่ีประวัติศาสตร์ท่ีสําคัญอย่างยิ่งท่ีหน่วยงานภาครัฐ
ควรให้การอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณภาพพร้อมต่อการรองรับ
นักท่องเท่ียวที่มีความช่ืนชอบในการศึกษาประวัติและท่ีมาของวงการดนตรีไทย 
  ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินของชุมชน 

1. บ้านขนมจีบเฮียเส็ก มีสถานท่ีต้ัง 2 สาขา คือ ตรอกท่าน้ําวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
และตรอกวัดระฆังเช่ือมกับตรอกวังหลัง ตรงไปโรงพยาบาลศิริราช เป็นร้านทําขนมจีบสูตรเฉพาะ มีการ
จําหน่ายท่ีหน้าร้านทุกวันท้ังปลีกและส่ง เปิดร้านต้ังแต่เวลา 8.30 – 17.00 น. และมีการออกร้านจําหน่ายตาม
เทศกาลและงานประเพณีต่างๆ ในทุกพื้นท่ี  

2. บ้านอรัญญิก (ร้านขายมีดดาบไม้อัดเอกลักษณ์ชุมชน จ าหน่ายหัวสิงโตและรับงาน
กลองยาว) มีสถานท่ีต้ังอยู่บริเวณตรอกด้านหน้าวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เยื้องไปทางฝ่ังถนนเลียบแม่น้ํา
เจ้าพระยาทางฝ่ังชุมชนกุฎีจีน เป็นบ้านท่ีสืบทอดการทํามีดดาบไม้อัดเป็นเจ้าแรกของชุมชน จากจุดเริ่มต้นของ
การอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเดิมมาแต่กําเนิดของคุณยายจันทร์ แสงบุญ ได้คลุกคลีอยู่กับเทศกาล งานวัดของวัด
กัลยาณมิตรท่ีมีวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวจีนร่วมกันอยู่ มีดดาบไม้อัดเหล่านี้มีการนํามาประยุกต์ทํามา
เป็น มีด ดาบ ง้าว ขวานไม้ มีน้ําหนักเบา รูปแบบการตกแต่งเป็นแบบด้ังเดิม ซึ่งก่อนหน้านี้มีร้านจําหน่ายนับ
สิบร้าน ในปัจจุบันเหลือเพียงร้านคุณยายจันทร์เพียงร้านเดียว จึงได้มีการหาอาชีพอื่นมาทําเพิ่มเติม คือการทํา 
หัวสิงโตท่ีมีท้ังขนาดเล็ก และใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับร้าน นอกจากนี้แล้วลูกหลานคุณยาย 
ยังได้ทําธุรกิจรับงานแห่กลองยาว รับแสดงโชว์ในเทศกาลตรุษจีนและงานต่างๆอีกด้วย  
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  บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชน 
  ชุมชนวัดกัลยาณ์มีองค์กรปกครองในชุมชน โดยมีคณะกรรมการชุมชน ชมรมกัลยาณ์สัมพันธ์ 
กลุ่มอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) โดยคณะกรรมการชุมชน
วัดกัลยาณ์มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและผู้ประสานงานในด้านต่างๆของชุมชน โดยประชาชนในชุมชนมี
ส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในกิจกรรมต่างๆท่ีหน่วยงานราชการและเอกชนได้เข้ามาให้การ
สนับสนุน ร่วมกันพัฒนาและหาแนวทางการปรับปรุง เช่น การทําความสะอาดบริเวณต่างๆในชุมชน การจัด
กิจกรรมและเทศกาลในงานประเพณีต่างๆของชุมชน ความร่วมมือในกรณีปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นระหว่างวัดกับ
ชุมชน การผนึกพลังในการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น ชุมชนมีการเรียกประชุมพบปะพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับคนในชุมชนเป็นประจํา มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชนและระหว่างชุมชน
ใกล้เคียง โดยเฉพาะผู้นําชุมชนจะเป็นผู้แทนของชุมชนในการเข้าประชุมกับสํานักงานเขตธนบุรี และหน่วยงาน
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องและนําข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์มาประชาสัมพันธ์โดยตลอด โดยชุมชนใช้การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และวิธีการส่งต่อข่าวสารระหว่างคณะกรรมการชุมชนไปถึงคนในชุมชน  
  

  4.1.1.2 ชุมชนกุฎีจีน 
  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงอธิบายตอบสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ ฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ในสาส์นสมเด็จ ถึงท่ีมาของคําว่า กุฎีจีน (พระปริยัติธาดา (สมนึก 
จิตเมโธ), และธัชชัย ยอดพิชัย, 2553)  ว่า “…ท่ีเรียกว่า กุฎีจีน นั้น มีกุฎีจริง และเป็นของสําคัญในโบราณคดี 
ด้วยหม่อมฉันก็เผอิญไปรู้เห็นมาโดยมิได้คิดคาด ครั้งหนึ่งหม่อมฉันรับเชิญไปช่วยงานหล่อระฆัง ใหญ่ท่ีวัด
กัลยาณมิตร กระบวนงานออกจะยุ่งต้องคอยอยู่นานกว่าช่ัวโมง หม่อมฉันจึงไปเท่ียวเดินดูวัดกัลยาณมิตรไปถึง
เขตวัดทางด้านใต้ริมคลองกุฎีจีน แลดูข้ามฟากคลองไปเห็นศาลเจ้าจีนขนาดใหญ่อยู่ทางฝ่ังโน้น ห่างลับแม่น้ํา
เข้าไปสักสองเส้น ยังบริบูรณ์ดี ดูเหมือนจะยังมีผู้คนนับถือ หม่อมฉันถามคนท่ีไปด้วยว่า นั่นศาลอะไร เขาบอก
ว่า ศาลเจ้ากุฎีจีน หม่อมฉันสังเกตดูเห็นศาลเจ้านั้นสร้างหันหน้าแปรไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ได้คิดก็      
“หูผ่ึง” ด้วยรู้ว่าศาลเจ้านั้น พวกจีนคงสร้างแต่เมื่อท่ีตรงนั้นเป็นหัวแหลมแม่น้ําเล้ียว เหมือนชอบสร้างในท่ี
อื่นๆ เช่นเดียวกัน คือสร้างเมื่อสายแม่น้ําเจ้าพระยายังไปทางคลองบางกอกใหญ่ เวลาตรงวัดกัลยาณมิตรยัง
เป็นแม่น้ําในสมัยเมื่อแรกหรือก่อนขุดคลองลัดบางกอก ครั้งรัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช คลองกุฎีจีนเป็น
แนวฝ่ังตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาในสมัยนั้น แต่ตรงท่ีสร้างวัดกัลยาณมิตรเห็นจะต้ืนเขินจนเกิดคลองกุฎีจีน
มาแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว เพราะฉะนั้น เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีต้ังเมืองธนฯ เป็นราชธานี รวบรวมผู้คน
ท่ีแตกฉานกระจัดกระจายให้มาอยู่ท่ีกรุงธนฯ จึงโปรดให้พวกจีนชาวพระนครศรีอยุธยามาต้ังบ้านเรือนอยู่เหนือ
คลองกุฎีจีน ตรงท่ีวัดกัลยาณมิตรเจ้าสัวมั่ง บิดาเจ้าพระยานิกรบดินทรมาอยู่ท่ีนั้น และเจ้าพระยานิกรบดินทร
เกิดท่ีนั่น จึงเป็นเหตุให้สร้างวัดกัลยาณมิตร เมื่อรัชกาลท่ี 3 ท่านก๋งของเราก็มาอยู่นั่น แต่อยู่แพจอดตรงท่ี
ทูลกระหม่อมทรงสร้างหอไตรวัดกัลยาณมิตร ส่วนฝรั่งเช้ือสายโปรตุเกสท่ีเคยอยู่ ณ พระนครศรีอยุธยา ก็ให้
รวมกันต้ังบ้านเรือนอยู่ริมน้ําใต้กุฎีจีนต่อลงไป จึงเรียกว่า ฝรั่งกุฎีจีน...” จากท่ีมาของคําว่ากุฎีจีนแสดงให้เห็น
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ถึงความเป็นชุมชนท่ีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โบราณสถานท่ีสําคัญ
ในพื้นท่ีชุมชนเป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนกุฎีจีน ชุมชนกุฎีจีนเป็นชุมชนเก่าแก่ ท่ี
พ่อค้าชาวจีนฮกเกี้ยนท่ีต้ังรกรากอยู่ริมคลองวัดกัลยาณ์ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และกลุ่มคนหลายเช้ือชาติท้ัง
ชาวไทย จีน ฝรั่ง ญวน มอญ ฯลฯ ท่ีอพยพกันมาต้ังแต่ครั้งกรุงเก่ามาทางทิศใต้ของปากคลองบางกอกใหญ่มา
ต้ังรกราก ณ ท่ีต้ังแห่งนี้ ชาวโปรตุเกสได้เข้าร่วมเป็นทหารอาสาร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการ
สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี และได้ทรงตอบแทนชาวโปรตุเกสในครั้งนั้นโดยการพระราชทานท่ีดินให้ต้ัง
รกรากอยู่บริเวณชุมชนกุฎีจีน โดยในปี พ.ศ. 2312 บาทหลวงกอรร์ (Jacgues Corrre) ชาวฝรั่งเศสได้พาพวกล้ี
ภัยจากเขมรเดินทางมายังกรุงธนบุรีพร้อมชาวคริสตังและชาวโปรตุเกสจํานวนหนึ่ง เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิ
สมภารและได้รับพระเมตตารับพระราชทานเงินและเรือลําหนึ่ง โดยหลังจากนั้นบาทหลวงกอรร์และชาวบ้านท่ี
มีชาวญวนและคนไทยท่ีอพยพมาด้วยกันไปชักชวนชาวคริสตังท่ีกระจัดกระจายอยู่ในบางกอกประมาณ 400 
คน ไปเข้าเฝูาฯขอพระราชทานท่ีดินกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานท่ีดินแปลง
หนึ่งให้บริเวณริมน้ําเจ้าพระยา โดยต้ังช่ือท่ีดินนี้ว่า “ค่ายซางตาครู้ส” จากนั้นบาทหลวงและคริสตังได้ช่วยกัน
สร้างวัดข้ึน และเรียกว่า วัดซางตาครู้ส ซึ่งโบสถ์แห่งนี้นับเป็นโบสถ์คาทอลิกแห่งท่ี 2 ในประเทศไทย เมืองทณ
บุรีศรีมหาสมุทรหรือฝ่ังธนบุรีในปัจจุบัน ถือเป็นเมืองท่าท่ีใช้ในการเก็บภาษีปากเรือ นํารายได้เข้าสู่
ท้องพระคลังกรุงศรีอยุธยาและอีกท้ังยังเป็นเมืองหน้าด่านคอยตรวจตราเรือจากชาติ โดยกลุ่มชาวจีนท่ีได้
ติดตามกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมานั้น บางส่วนได้มาต้ังรกรากเป็นชุมชนชาวจีนท่ีมีมาต้ังแต่สมัย
อยุธยา มีการสร้างศาลเจ้าเพื่อประดิษฐานเทพเคารพเพื่อกราบไหว้ และอีกช่วงเหตุการณ์หนึ่ง คือ ชาวจีน
ฮกเกี้ยนท่ีได้ติดตามสมเด็จพระเจ้าจากสินมหาราชมาเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งท่ี 2 ได้มาต้ังหลักปักฐาน
ในพื้นท่ีกรุงธนบุรี และได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อเป็นสถานท่ีสักการะส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีพวกเขาเล่ือมใสศรัทธา 
(ฉวีวรรณ ปานชี, จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช, วราภรณ์ ภูริวรางกูร, วิวัฒน์ จูวราหะวงศ์, อุไรวรรณ โชติวิท, 
และอัญมณี ทองน้อย (2548))         
  ความสําคัญในพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีน นอกจากการเป็นชุมชนเก่าแก่ท่ีมีความหลากหลายทางเช่ือ
ชาติและวัฒนธรรมท้ังชาวไทยพุทธ ชาวไทยเช้ือสายจีน และชาวโปรตุเกส มอญ ญวนท่ีเคยพํานักในพื้นท่ี
ชุมชนกุฎีจีนแห่งนี้ ยังเป็นท่ีพํานักของราชทูตตะวันตก และมิชชันนารีโปรเตสแตนท์ บุคคลเหล่านี้คือผู้ท่ีนํามา
ซึ่งศิลปะและวิทยาการท่ีนําสมัยในขณะนั้นมาสู่อาณาจักร เช่น ด้านวงการแพทย์ การศึกษา และการพิมพ์ของ
ไทย มีหมอบรัดเลย์ ท่ีนอกจากจะรักษาผู้ปุวยด้วยวิธีการแพทย์แบบตะวันตกแล้ว ยังมีการต้ังโรงพิมพ์แห่งแรก
ในประเทศไทยขึ้นในพื้นท่ีแห่งนี้ ห้างหันแตร หรือห้างนายฮันเตอร์ เป็นอาคารใหญ่ท่ีขายสินค้า ได้แก่ แก้ว 
เจียระไน และผ้าไหมเนื้อดีจากต่างประเทศและมีพวกยาฝรั่งด้วย ร้านถ่ายรูปแห่งแรกของเมืองไทย คือ ร้าน F 
CHIT&SON โดยมีฟรานซิส จิตร หรือหลวงอัคนีนฤมิตร(ต้นตระกูลจิตราคนี)  ช่างถ่ายรูปหลวงในรัชกาลท่ี 4 ท่ี
มีผลงานภาพถ่ายพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพเหตุการณ์สําคัญท่ีลํ้าค่า นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของดีชุมชนกุฎีจีนท่ีมีต้นตํารับเดิมจากชาวโปรตุเกส นั่นคือ การทําขนมฝรั่งกุฎีจีน ขนมกวยตัส
และขนมกุสรัง ในด้านของประเพณีและเทศกาลของชุมชน จึงทําให้เกิดประเพณีและเทศกาลท่ีสําคัญในแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชุมชนกุฎีจีนด้วย      
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  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน 
  ลักษณะทางกายภาพของชุมชนกุฎีจีน มีพื้นท่ีติดต่อกับชุมชนวัดกัลยาณ์และชุมชนวัดประยุร
วงศาวาส ลักษณะพื้นท่ีเป็นรูปแบบส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีโบสถ์ซางตาครู้สเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยเส้นทางเดิน
เท้าภายในชุมชนสามารถเช่ือมโยงกันได้หมด สภาพบ้านเรือนภายในชุมชนมีการกระจายตัวของประชากร
ค่อนข้างหนาแน่น ลักษณะอาคารส่วนใหญ่ในบ้านเรือนเป็นอาคารไม้ บ้านตึก และครึ่งตึกครึ่งไม้ มีพื้นท่ีโล่
บริเวณใกล้เคียงโบสถ์ซางตาครู้ส และลานสาธารณะรอบโบสถ์ เป็นสถานท่ีสําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ในพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีน มีสถานศึกษาใกล้เคียงอยู่ ดังนี้คือ โรงเรียนซางตาครู้ สศึกษา โรงเรียนซางตาครู้ส           
คอนแวนท์ โรงเรียนไกรวิทย์อนุสรณ์ โรงเรียนแสงอรุณ อนุบาลพัชรินทร์พร โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้ส 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก นอกจากนี้ยังมีชาวไทยพุทธ ชาวจีนและชาวญวน
ท่ีมาจากจันทบุรี ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชน ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ทํามอเตอร์ไฟฟูา เส้ือผ้า รับจ้าง
ปอกกระเทียม รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เศรษฐกิจในชุมชนโดยรวม ประชากรในชุมชนมีรายได้ดี
และอยู่ในฐานะปานกลาง ซึ่งคนในชุมชนมีการอยู่อาศัยกันแบบเครือญาติ มีศาสนาเป็นเครื่องหล่อหลอมจิตใจ
ให้คนในชุมชนเกิดความรักและสามัคคีกัน โดยส่วนใหญ่มีการพํานักอยู่ในพื้นท่ีต้ังแต่ครั้งบรรพบุรุษท่ีสืบเช้ือ
สายชาวโปรตุเกส           
  การเข้าถึงพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีนสามารถไปได้ท้ังทางรถ ทางเรือ และการเดินเท้า โดยทางเรือนั้น
อยู่พื้นท่ีติดริมฝ่ังแม่น้ําเจ้าพระยาตรงข้ามปากคลองตลาด ขึ้นเรือท่ีท่าเรือบริเวณด้านหน้าโบสถ์ซางตาครู้ สได้ 
ทางรถยนต์ให้เข้าทางถนนเทศบาลสาย 1 และเทศบาลสาย 2 โดยปากซอยถนนเทศบาลสาย 1 มีโรงเรียน                    
ซางตาครู้สศึกษา เขียนปูายบอกทางว่าซอยกุฎีจีน และปูายวัดซางตาครู้สอยู่ปากซอย ตรงข้ามปากซอยเป็น
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  โดยปัจจุบันพื้นท่ีชุมชนแบ่งออกเป็น 3 แปลง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ แปลงท่ี 1 
เป็นพื้นท่ีพระราชทาน อยู่ติดแม่น้ําเจ้าพระยา โฉนดเลขท่ี 2608 เนื้อท่ี 14 ไร่ 3 งาน 42.2 ตารางวา แปลงท่ี 
2 ทางวัดได้ซื้อเพิ่มเติม ติดกับแปลงท่ี 1 โฉนดเลขท่ี 2609 เนื้อท่ี 14 ไร่ 3 งาน 51 ตารางวา แปลงท่ี 3 เป็น
ของเอกชนประมาณ 3 ไร่เศษ รวมพื้นท่ีท้ังหมด โดยประมาณ 32 ไร่เศษ 
      
  ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน 

1. ศาลเจ้าเกียนอันเกง (พระปริยัติธาดา (สมนึก จิตเมโธ), และธัชชัย ยอดพิชัย, 2553) 
  ศาลเจ้าเกียนอันเกง เป็นศาลเจ้าของชาวจีนฮกเกี้ยนท่ีต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ําเจ้าพระยา ครั้นสมัย
รัชกาลท่ี 1 ทรงย้ายท่ีต้ังพระนครไปยังฝ่ังตะวันออก คนจีนเหล่านี้จึงได้อพยพไปอยู่ร่วมกับพวกพ้องในย่าน
ตลาดน้อย สําเพ็. ศาลเจ้าแห่งเดิมมีอยู่ 2 หลังติดกันคือ ศาลเจ้าโจวซือกง กับศาลเจ้ากวนอู จึงถูกปล่อยท้ิงร้าง
ให้ทรุดโทรม ครั้งเมื่อสมัยรัชกาลท่ี 3 เจ้าพระยานิกรบดินทร์(โต กัลยาณมิตร) ได้สร้างวัดกัลยาณมิตรขึ้น เมื่อ 
พ.ศ.2368 ชาวจีนจากมณฑลฮกเกี้ยน ตําบลเจียงจิว และตําบลโจวจิว ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของสกุลตันติเวชกุล 
และสกุลสิมะเสถียร ได้เดินทางมากราบไหว้ศาลเจ้าท้ังสองนี้ เมื่อเห็นความชํารุดทรุดโทรมท่ีเกิดขึ้น จึงได้
ร่วมกันรื้อศาลเจ้าท้ังสองลง แล้วสร้างศาลขึ้นใหม่ในท่ีเดิมให้เป็นศาลเดียว และอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม
ประดิษฐานโดยใช้ช่ือว่า ศาลเจ้าเกียนอันเกง       
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  ศาลเจ้าเกียนอันเกง สร้างเสร็จเมื่อฤดูใบไม้ผลิ ปีท่ี 25 ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ 
กวงสือแห่งราชวงศ์ซ่ง แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งมีจารึกไว้ใต้ขื่อเป็นภาษาจีนเกี่ยวกับการสร้างศาลเจ้าเสร็จ แล้ว
ได้อัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมมาประดิษฐานเป็นพระประธานต้ังแต่บัดนั้น จากหลักฐานท่ีจารึกดังกล่าวแสดงว่า เจ้า
แม่กวนอิมองค์นี้มีอายุมากกว่าศาลเจ้าเกียนอันเกง โดยมีการรื้อศาลเจ้าเดิมท้ังสองศาลแทนการซ่อมแซมให้
มั่นคงเหมือนเดิม ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ท่ีมีการสร้างวัดกัลยาณมิตรฯ ก็สมควรท่ีจะสร้างศาลเจ้าแม่กวนอิมขึ้นคู่
กับหลวงพ่อโต(ซําปอกง) จึงได้ช่วยกันรื้อลงแล้วสร้างขึ้นใหม่เป็นศาลเดียว แล้วอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมจาก
แชฮุนเต็งมาประดิษฐานแทน โดยคําว่า เกียนอันเกง เป็นภาษาฮกเกี้ยน (ภาษาจีนกลาง คือ เจ้ียนอันกง) เกียน
แปลว่า สร้าง คําว่า อัน หมายถึง ร่มเย็น,สงบสุข และคําว่า เกง หมายถึง อาคาร,ศาลาหรือท่ีพัก  เมื่อรวมกัน
ท้ังสามคําแล้วหมายถึง สถานท่ีซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขร่มเย็นของชาวฮกเกี้ยน    
  ภายในศาลเจ้าเกียนอันเกงมีเจ้าแม่กวนอิม เป็นเทพองค์ประธานในศาลตามคติความเช่ือของ
พุทธศาสนาแบบมหายาน และมีรูปป้ัน 18 อรหันต์ ประดิษฐานอยู่ด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วทั้งพระโพธิสัตว์กวนอิม 
และ 18 อรหันต์ จะประดิษฐานอยู่ในวัดพุทธศาสนา นิกายมหายาน นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปของเถรวาท
ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลท่ี 3 ประดิษฐานท่ีในตัวอาคารด้านนอก ซึ่งเคยเป็นกุฏิพระสงฆ์จีนมาก่อน ซึ่งเดินทางมา
จากประเทศจีนมาจําพรรษาอยู่ต้ังแต่เริ่มสร้างศาล แต่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 เกิดกบฏอั้งยี่ขึ้น ทางการจึงได้ขึ้น
บัญชีศาลเจ้าท้ังหมดให้เป็นของราชการท้ังหมด จากนั้นจึงไม่ค่อยมีพระสงฆ์เข้ามาจําพรรษาและไม่มีพระสงฆ์
เดินทางมาพํานักอีกต่อไป ปัจจุบันตระกูลสิมะเสถียร โดยคุณบุณยนิธย์ สิมะเสถียร ทายาทผู้ก่อต้ังศาลเจ้าแห่ง
นี้ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ศาลเจ้าเกียนอันเกงเดิมบรรพบุรุษเป็ผู้ก่อตั้งและดูแล มีพระสงฆ์จีนเดินทางมาพํานักอยู่ครั้ง
ละ 2 รูป โดยพิธีกรรมต่างๆท่ีเกิดขึ้นในศาลเจ้าเกียนอันเกง คือ พิธีกรรมในเทศกาลตรุษจีน พิธีกรรมใน
เทศกาลสารทจีน วันเกิดเจ้าแม่กวนอิม เทศกาลกินเจและเทศกาลลอยกระทงจากศาลเจ้าเกียนอันเกงข้ามไป
ยังศาลเจ้าโจวซือกง 
  ภายในศาลเจ้าเกียนอันเกง มีสัญลักษณ์และส่ิงมงคลภายใน ดังต่อไปนี้(จิราภรณ์ มาตังคะ
และคณะ, 2549) 
  ภาพสัตว์ที่ปรากฏ         
  1. มังกรคู่ชูลูกแก้ว อยู่บนหลังคา มังกรเป็นสัตว์วิเศษ 1 ใน 4 ชนิดของจีน ถือว่าเป็นการขจัด
ภูตผีปีศาจ           
  2. หงส์คู่ชูดอกโบต๋ัน อยู่บนหลังคาศาลเจ้า หงส์ถือเป็นนกท่ีหยั่งรู้ความวุ่นวายในโลกมนุษย์ 
หงส์จะปรากฏตัวขึ้นต่อเมื่อประเทศมีความสุข       
  3. นกกระเรียน อยู่บนฝาผนังด้านนอก เป็นประติมากรรมปูนปั้นเป็นสัญลักษณ์ของความ
ยั่งยืน            
  4. สิงโต มีสิงโตไม้แกะสลักอยู่ 2 คู่ คู่แรกอยู่ท่ีปูายศาลเจ้าด้านนอก อีกคู่อยู่ใต้ปูายศาลเจ้า 
  5. ค้างคาว ปรากฏอยู่ในช่องลมท่ีผนัง  ค้างคาวเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืน  
  6. ปลาทอง มีคําอ่านภาษาจีนว่า จินอวี๋ ซึ่งพ้องกับคําว่าจินอวี้ หมายถึงทองและหยก  
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  7. นกยวนยัง นกตัวผู้เรียกว่า ยวน ตัวเมียเรียกว่า ยัง เวลาบินไปจะบินเป็นคู่ หมายถึง สามี
ภรรยาท่ีรักใคร่กัน  
  ภาพแกะสลักดอกไม้ ต้นไม้ และพันธุ์พืช มีอยู่บริเวณตามขอบโต๊ะ ตู้ และฉากท่ีติดกับเสา 
ได้แก่ ดอกท้อและผลท้อ ดอกบัว ดอกโบต๋ัน ดอกเบญจมาศ ดอกเหมย น้ําเต้า ลูกพลับ เห็ดหลินจือ ต้นไผ่และ
ผลมะนาว           
  บุคคลและของใช้ ปรากฏภาพแจกันปักดอกไม้ ของวิเศษ 8 ส่ิงหรือโปฺยเซียน(ปาเซียน)ท่ี
เป็นความเช่ือของลัทธิเต๋า ถือว่าขจัดภูตผีปีศาจและส่ิงช่ัวร้าย และรูปป้ันฮก ลก ซิ่ว 

2. วัดซางตาครู้ส 
  ชาวชุมชนกุฎีจีนท่ีสืบเช้ือสายมาจากชาวโปรตุเกสต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งได้ร่วมรบกับ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจนได้รับชัยชนะ ดังจดหมายของสังฆราชเลอบ๊อง กล่าวไว้ว่า “สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชทางวางพระราชหฤทัยในพวกเข้ารีต” ซึ่งคําว่าพวกเข้ารีต หมายถึง พวกคริสตังเช้ือสาย
โปรตุเกสนั่นเอง ครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้สถาปนากรุ งธนบุรีเป็นราชธานี บาทหลวงแจ๊กส์ 
กอรร์ (Jacques Corre) บาทหลวงมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ท่ีได้ล้ีภัยสงครามไปอยู่ในเขมร หลังจากนั้นได้
กลับมาบางกอก ในพ.ศ. 2312 โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสัญญาว่าจะพระราชทานท่ีดิน ซึ่ง
ต่อมาเมื่อบาทหลวงกอรร์ได้รวบรวมคริสตัง และมองหาสถานท่ีในการก่อสร้างโบสถ์คาทอลิก ซึ่งพระองค์ทรงมี
พระเมตตาต่อคริสตนชนชาวโปรตุเกส จึงได้พระราชทานท่ีดินสําหรับการก่อสร้างโบสถ์และเป็นท่ีอยู่อาศัยของ
ชาวคริสตังจนได้ช่ือว่าเป็นท่ีดินพระราชทานจนถึงปัจจุบัน  
  บาทหลวงกอรร์ได้ต้ังช่ือท่ีดินผืนนั้นว่า “ซางตาครู้ส”(Santa Cruz) ซึ่งเป็นภาษาโปรตุเกส
โดย Santa แปลว่า ศักด์ิสิทธิ์ และ Cruz มาจาก Cross แปลว่า ไม้กางเขียน รวมความหมายคือ กางเขน
ศักดิ์สิทธิ์ โดยในทุกๆวันท่ี 14 กันยายนของทุกปี จะมีพิธีฉลองไม้กางเขนของวัดแห่งนี้ วัดซางตาครู้สต้ังอยู่ท่ี
เลขท่ี 112 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 การสร้างโบสถ์ครั้งแรกเป็น
ลักษณะเหมือนโรงสวด คือ เป็นโรงไม้ใต้ถุนสูงแต่ไม่มีฝาผนัง จนกระท่ังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จ
พระราชดําเนินมาเย่ียมวัดซางตาครู้ส จึงมีรับส่ังให้มีการสร้างฝาผนังของโบสถ์ขึ้น และในครั้งนั้นเอง จึงมีการ
เรียกว่าโบสถ์ซางตาครู้สต้ังแต่นั้นมา ซึ่งชาวบ้านจะเรียกกันว่า “โบสถ์กุฎีจีน” โบสถ์ซางตาครูสเป็นรูปแบบงาน
สถาปัตกรรมในสมัยเรเนซองส์ หรือท่ีเรียกกันว่าแบบนีโอคลาสสิค เป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูน มีผังเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ประดับตกแต่งด้วยปูนปั้น เน้นลวดลายใบไม้ ดอกไม้ หัวเสาเน้นแบบคอรินเธียน ภายในตัว
อาคารประดับด้วยกระจกสี บานประตูหน้าต่างทําเป็นรูปไม้กางเขนตามช่ือของวัด     
  โครงสร้างอาคารของวัดซางตาครู้สเป็นแบบโบราณ คือใช้ ผนังอาคารท้ังสองด้านเป็นส่วนท่ี
รับน้ําหนักของหลังคา ใช้เสาลอยรับน้ําหนักของฝูาเพดาน โดยมีคานยึดหัวเสากับผนังไม่ให้แบะออกจากกัน 
ฝูาเพดาใช้เป็นท้ังโครงสร้างอาคารและส่วนประดับไปในตัว คือเป็นคอนกรีตหล่อโค้งตามรูปเพดาน ส่วนช่อง
ดาวเพดานหล่อเป็นช่องๆ นํามาติดกับคานคอนกรีตเสริมเหล็กให้เข้ากับรูปโค้ง ฐานรากกของอาคารไม่ได้มีการ
ตอกเสาเข็ม แต่ใช้ระบบฐานแผ่ ส่วนฐานรากของโดมรองด้วยต้นซุงหรือเสาไม้ แต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้เพราะ
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ยังไม่มีการขุดเพื่อพิสูจน์ส่วนของฐานรากภายในห้องซาคริสเตีย(ห้องเก็บเครื่องศาสนภัณฑ์)พบว่ามีการทําฐาน
แผ่ ฐานผนังอาคารทุกด้านเทคอนกรีตเสริมเหล็ก   
  ตัวอาคารวัดซางตาครู้สประกอบด้วยส่วนประกอบหลักใหญ่อยู่ 3 ส่วน คือ (จิราภรณ์ มาตัง
คะและคณะ, 2549)          
  อาคารด้านหน้าหรือส่วนโดม แบ่งเป็นส่วนย่อย 2 ส่วน คือส่วนล่างเป็นส่วนซุ้มโค้งทางเข้า
ด้านหน้าและด้านข้าง 3 ด้าน ท้ังหมด 5 ช่อง ช่องตรงกลางด้านหน้าเป็นทางเข้าใหญ่ ฝูาเพดานภายในตกแต่ง
ด้วยลวดลายเลียนแบบดาวเพดาน แบ่งส่วนฝูาเพดานเป็น 3 ช่องประกอบด้วยลวดลายดอกไม้ปูนปั้นถัดขึ้นไป
เป็นส่วนของช้ันลอยภายนอกทําเป็นช่องลม หัวเสาเป็นแบบคอรินเธียน ส่วนขึ้นไปเป็นส่วนของระเบียงหล่อ
ด้วยซีเมนต์เป็นซี่ลูกกรงท่ีมุมท้ังส่ีประดับหัวเสาด้วยรูปคบเพลิง พื้นระเบียงช้ันนี้รองรับหอระฆังทรงส่ีเหล่ียม 
ยกเว้นด้านท่ีติดกับหลังคาของโถงด้านล่างภายในช้ันนี้เป็นท่ีไว้ระฆัง เป็นระฆังการีย็อง ซึ่งเป็นระฆังชุดมี 16 
ใบ เวลาเล่นเพลงระฆังจะใช้มือกดคีย์เล่นไปตามโน้ตเพลง ส่วนบนสุดเป็นโดม ภายในโปร่ง ยอดโดม ทําเป็น
หอคอยขนาดเล็ก บนยอดติดต้ังรูปหล่อไม้กางเขน       
  ตัวอาคาร ส่วนท่ีใช้เป็นสถานท่ีทําศาสนพิธี เช่ือมต่อกับอาคารด้านหน้า(หอระฆัง) และห้อง
ซาคริสเตียทางด้านหลัง บริเวณด้านหน้ามีซุ้มพระแท่นบูชาท่ีผนังด้านหลังสุดของวัด ตรงกลางซุ้มประดิษฐาน
รูปพระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกางเขน ตัวเสาประดับลวดลายปูนปั้นปิดทอง รองรับหน้าจ่ัวจําลอง ภายในหน้าจ่ัว
ประดับลวดลายปูนปั้นรูปแกะของพระเจ้านอนอยู่ภายในรางหญ้า ล้อมรอบไปด้วยเถาองุ่นและรวงข้าวสาลี 
ส่วนคํ้ายันใต้จ่ัวแต่ละอันค่ันด้วยลายปูนปั้นรูปดอกไม้และท่ีผนังช่วงล่างปั้นปูนเป็นลายใบปาล์ม ภายในซุ้มแท่น
บูชา ผนังด้านหลังและฝูาเพดานทําเป็นช่องโค้งรูปครึ่งวกลม มีเสารองรับซุ้มสองข้างภายในโค้งแบ่งเป็น 3 ช่วง 
คือช่วงบนลงรักปิดทอง เป็นสัญลักษณ์ของท้องฟูาตรงกลางเป็นเครื่องหมาย LHS มาจากคําว่า “Iesus 
Hominis Salvator” ซึ่งแปลว่า “พระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่ มนุษยชาติ” ล้อมรอบด้วยมงกุฎหนามและรัศมี 
ส่วนล่างเขียนเป็นรูปท้องฟูาช่วงบนปั้นปูนลายพวงมาลัยปิดทอง ถัดลงมาเป็นตัวผ้าม่านคล้ายพิมพ์ลายดอกไม้
สลับกับผลไม้คล้ายผลทับทิม ภายในซุ้มทําเสากลมหัวเสาแบบคอรินเธียนจํานวน 6 ต้น ค่ันผ้าม่านเป็นช่วงๆ 
ตรงกลางของซุ้มประดิษฐานรูปพระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนเป็นไม้แกะสลัก ภายในโถงอาคารทําฝูา
เพดานเป็นรูปโค้งคล้ายประทุนเรือฝูาเพดานแบ่งช่องเป็นกรอบส่ีเหล่ียมจํานวน 189 ช่องพื้นภายในวัดเดิม ปู
ด้วยกระเบ้ืองซีเมนต์อัดสีเรียกว่า ซีกรีต ผนังตอนบนเจาะช่องแสงกลมติดกระจกสีทําเป็นรูปกางเขนท้ังหมด 
14 ช่อง ซึ่งมีการทําขึ้นใหม่ในสมัยบาทหลวงอังแซลม์ เสงี่ยม ร่วมสมุห์  โดยเปล่ียนจากกระจกสีวงกลมรูป
กางเขน เป็นกระจกภาพรําพึงสายประคําศักดิ์สิทธิ์และเปล่ียนกระจกสีครึ่งวงกลม เป็นกระจกสีภาพเหตุการณ์
บางตอนในพระคัมภีร์ หากหันหน้าไปยังแท่นบูชา ภาพด้านซ้ายมือจะเป็นภาพเหตุการณ์ในภาคพันธสัญญา
เดิม และด้านขวาเป็นภาพเหตุการณ์ในภาคพันธสัญญาใหม่      
  ห้องซาคริสเตีย อยู่ทางมุขด้านหลังเช่ือมต่อกับตัวอาคารวัด มีอาคารและหลังคาเป็นรูป
เหล่ียม บนหลังคาช่วงหลังทําหลังคาขนาดเล็กแบบมุข ตกแต่งหลังคาผนังหล่อด้วยคอนกรีต ภายในไม่มีการ
ตกแต่ง เนื่องจากเป็นท่ีเก็บเครื่องศาสนภัณฑ์ท่ีใช้ประกอบพิธีมิสซา ห้องซาคริสเตียมีประตูทางเข้า 2 ทาง คือ
ทางตะวันออกและตะวันตก เช่ือมต่อกับทางเข้าด้านประตูรั้ว บริเวณสุดทางด้านหลังข้างนอกของวัด ทําเป็น
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กุฏิบรรจุศพ บาทหลวงกูเลียลโม กิ๊น ดาครู้ส ผู้สร้างวัดหลังท่ี 3 นี้ โดยมีรูปหล่อครึ่งตัวของท่านท่ีชาวบ้านสร้าง
ให้ในโอกาสท่ีบาทหลวงองค์นี้บวชเป็นพระสงฆ์ครบ 60 ปี  
  นอกจากนี้ภายในโบสถ์วัดซางตาครู้ส มีรูปป้ันพระเยซูคริสต์เจ้าทรงรับศีลล้างบาปจากนักบุญ
ยอห์นแบปติส อยู่ตรงประตูทางเข้าด้านซ้ายมือ ภาพวาดพระมารดานิจจานุเคราะห์ หน้าแท่นบูชา นักบุญอัน
ตนแห่งปาตัว นักบุญฟรังซิส เซเวียร์ แม่พระลูกประคํา นักบุญยอแซฟและพระกุมารเยซู รูปปั้นพระเยซูเจ้า
ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ ประดิษฐานอยู่บนธรรมาสน์ไม้แกะสลัก ด้านหน้าของวัดมีรูปปั้นพระเยซูคริสต์เจ้าถูก
ตรึงกางเขน แม่พระประจักษ์ท่ีถ้ําเมืองลูร์ด ด้านหลังของวัด มีรูปปั้นนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู นักบุญ 
ฟรังซิส อัสซีซี และด้านข้างวัด มีพระศรีชุมพาบาล       
  จิตรกรรมของวัดซางตาครูสส่วนใหญ่เป็นกระจก stain glass หรือกระจกสีท่ีมีลักษณะกลม
อยู่ด้านบนของผนังโบสถ์ท้ัง 2 ด้าน เป็นภาพรําลึกถึงเรื่องราวต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพระเยซู เป็นข้อรําลึกท่ี                      
คริสตชนน้อมรําลึกอยู่เสมอๆ ท่ีอยู่ด้านซ้ายของตัวโบสถ์(มองจากด้านพระแท่นบูชา) เป็นภาพเกี่ยวกับพันธะ
สัญญาเดิมเป็นเรื่องราวในยุคโมเสสก่อนคริสตกาล ด้านขวาเป็นเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวกับพระเยซู เหนือประตู
หลังโบสถ์เป็นภาพโมเสสถือไม้เท้ามีงูพันอยู่ และมีชาวอิสราเอลซึ่งถูกงูกัดมาขอให้ช่วย ซึ่งมีความเช่ือว่า หาก
ชาวอิสราเอลคนใดถูกงูกัดและได้มาเห็นไม้เท้านี้จะรอดตาย แต่หลังจากคริสตกาลแล้วไม้กางเขน คือ 
สัญลักษณ์ของความอยู่รอด         
  3. บ้านวินด์เซอร์ 

บ้านโบราณอันทรงคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของบ้าน 
“เรือนแบบขนมปังขิง” Gingerbread หรือเรือนมะนิลา อันเป็นรูปแบบของอาคารท่ีมีการตกแต่งและประดับ
ประดาด้วยลวดลายไม้ฉลุ บริเวณหน้าจ่ัว ช่องระบายอากาศตอนบนของผนังและเหนือประตูหน้าต่าง ลูกกรง 
ระเบียง และรอบชายคา อันเป็นศิลปะที่มีการนิยมสร้างในสมัยรัชกาลท่ี 5 บ้านวินด์เซอร์ต้ังอยู่บริเวณริมน้ําน้ํา
เจ้าพระยาในพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีนท่ีมีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งแต่เดิมนั้นมี 2 หลังโดยด้านหน้าจะเป็นตึกปูนแบบฝรั่ง 
และเรือนไม้ด้านหลัง(เรือนในปัจจุบัน)   

 จุดกําเนิดของบ้านวินด์เซอร์ (สมาคมสถาปนิกสยาม, 2552)  คือนายกาเนียร์ วินด์เซอร์ 
กัปตันเรือชาวอังกฤษท่ีเดินเรือค้าขายระหว่างกรุงเทพฯ สิงคโปร์ ฮ่องกง ซัวเถา ซึ่งภายหลังได้รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็น ขุนสมุทรโคจร จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และต้ังรกรากอยู่ท่ีชุมชนกุฎีจีนบน
ท่ีดินของโบสถ์ซางตาครู้สท่ีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานท่ีดิน นายกาเนียร์ฯยังเป็นผู้ก่อต้ัง
กิจการ “ห้างวินด์เซอร์” หรือ “ห้างส่ีตา” ท่ีถนนเจริญกรุง วินด์เซอร์ยังเป็นตระกูลท่ีมีบทบาทสําคัญในชุมชน 
โดยเฉพาะในด้านศาสนา เพราะตระกูลวินด์เซอร์ได้ดําเนินการบูรณะโบสถ์ซางตาครู้ส หลังจากท่ีเกิดเหตุไฟ
ไหม้ครั้งใหญ่ ซึ่งตระกูลวินด์เซอร์ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนในการสร้างโบสถ์หลังใหม่ รวมท้ังได้ถวาย
ธรรมาสน์ ท่ีฐานสลักคําว่า “Windsor Family” และยังได้ถวายระฆังตีบอกเวลา โดยข้างระฆังสลักช่ือ 
“Sombun-Louise Windsor ภายในบ้านวินด์เซอร์ประดับตกแต่งด้วยประตูบานเฟี้ยมแกะเป็นลายนกยูง ซึ่ง
สามารถสังเกตเห็นร่องรอยกระสุนท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน เสาไม้แกะสลักลวดลายดอกไม้
ประดับหัวเสา ช่องลมแกะสลักไม้ฉลุ หน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้เปิดคู่ ลูกฟักไม้บานเกล็ด แบ่งเป็น 2 ตอน 
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ตอนล่างเป็นบานกระทุ้งขอสับ กําแพงบ้านเป็นกําแพงอิฐเก่าแก่ ซุ้มประตูมีลวดลายปูนปั้นประดับหน้าจ่ัวอย่าง
งดงาม ซึ่งจุดเด่นของบ้านวินด์เซอร์ท่ียังคงได้เห็นในปัจจุบันคือ เป็นบ้านโบราณท่ีมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
ด้ังเดิมไม่ได้มีการตกแต่ง ดัดแปลง หรือปรับปรุงใหม่แต่อย่างใด จึงเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียว อีกท้ังสําหรับ
นักประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และนักอนุรักษ์ท่ีได้เห็นความสวยงามของบ้านวินด์เซอร์ บ้านหลังนี้ตกทอด
มาถึงนางสมบุญ วินด์เซอร์ ลูกเจ้าของโรงสีข้าวในย่านคลองบางหลวง ซึ่งสมรสกับนายหลุยส์ วินด์เซอร์ ลูก
ชายของกาเนียร์ วินด์เซอร์ ซึ่งผู้ท่ีได้รับมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบันคือนางสมสุข จูฑะโยธิน เจ้าของโรงเรียน
อนุบาลซางตาครู้ส ผู้เป็นทายาทสมบุญ – หลุยส์ วินด์เซอร์  

ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินของชุมชน 
1. ขนมฝร่ังกุฎีจีน ถือเป็นขนมท่ีเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวแห่งชุมชนฝรั่งกุฎีจีนท่ีมีรูปแบบ

ขั้นตอนการทําท่ีถือเป็นเสน่ห์และรสชาติเฉพาะตัวของขนมฝรั่งกุฎีจีนและเป็นขนมท่ีบอกเล่าถึงวัฒนธรรมขนม
ไทยอันมีท่ีมาจากชาวโปรตุเกสท่ียาวนานกว่า 200 ปี และขนมโบราณนี้ ถือเป็นจุดเด่นของชุมชนท่ีมีการทํา
ขนมฝรั่งฯสืบทอดกันมาประมาณ 5 รุ่นแล้ว ขนมฝรั่งกุฎีจีนเป็นขนมด้ังเดิมของชาวโปรตุเกส ซึ่งต้นแบบของ
ขนมฝรั่งมาจากขนมไข่ของโปรตุเกส ท่ีเรียกว่า Que Que (กือ กือ) (ฉวีวรรณ ปานชีและคณะ, 2548)ซึ่งขนม
ไข่ด้ังเดิมจะเป็นช้ินส่ีเหล่ียมใหญ่ หน้าไม่เรียบ เรียกว่า Pao de lo (เปา ดือ ลอ) เป็นขนมท่ีทานในเทศกาลอี
สเตอร์ โดยชาวโปรตุเกสท่ีได้มาต้ังรกรากอยู่ในชุมชนกุฎีจีนได้ถ่ายทอดความรู้การทําให้กับคนในชุมชน โดย
รูปแบบการทําขนมฝรั่งกุฎีจีนมีเสน่ห์หลักเฉพาะตัวที่สําคัญคือ ต้อง “กรอบนอก นุ่มใน” โดยมีบ้านทําขนมอยู่ 
3 ร้าน ซึ่งรูปแบบการทําขนมฝรั่งกุฎีจีนของท้ัง 3 ร้านนั้นมีเสน่ห์และเคล็ดลับท่ีแตกต่างกัน ในปัจจุบันขนมฝรั่ง
กุฎีจีนก็มีการประยุกต์รูปแบบในการตกแต่งหน้าด้วยการใส่ผลไม้แห้ง เช่น ลูกเกด ช้ินฟักเช่ือม ลูกพลับแห้งหั่น
เป็นช้ินบางๆ และโรยด้วยน้ําตาลทราย เพิ่มความน่ารับประทานให้กับตัวขนม ขนมฝรั่งด้ังเดิมไม่มีการแต่งหน้า 
ปัจจุบันมีร้านท่ีทําขนมฝรั่งกุฎีจีนเพียงแค่ 3 บ้าน คือ 1) บ้านคุณภาคภูมิ สุจจิตรจูล หรือร้านขนมฝรั่งกุฎีจีน
สืบทอดกว่า 200 ปี หรือร้านธนูสิงห์ จําหน่ายปลีกส่ง มีท่ีต้ังอยู่ท่ี บ้านเลขท่ี 235 ซอยกุฎีจีน ต.ถนนเทศบาล
สาย 1 แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 จุดสังเกตคืออยู่ติดกับบ้านจันทนภาพ(บ้าน
โบราณท่ีมีงานศิลปกรรมท่ีควรศึกษาอายุกว่า 100 ปี) 2) บ้านคุณผจงลักษณ์ – คุณวิสินี มณีประสิทธิ์ หรือ
บ้านหลานแม่เปูา ทําขนมฝรั่งกุฎีจีน จําหน่ายขนมท้ังปลีกและส่ง มีท่ีต้ังอยู่ ท่ี บ้านเลขท่ี 103 ซอยกุฎีจีน 1 
ถนนเทศบาล สาย 1 แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 3) บ้านคุณสมบูรณ์ และคุณอุไรวรรณ 
มณีประสิทธิ์ ทําขนมฝรั่งกุฎีจีน จําหน่ายปลีกและส่ง หรือบ้านปูาเล็ก มีท่ีต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 133 ซอยกุฎีจีน 9 
ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  

2. ขนมกวยตัส ถือเป็นขนมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอีกช้ินหนึ่งท่ีไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จักแก่คน
ท่ัวไป ซึ่งขนมกวยตัสไม่ได้เป็นขนมโปรตุเกสแบบด้ังเดิม ไม่มีปรากฏในเอกสารของโปรตุเกส เข้าใจว่าจะเป็น
ขนมท่ีมีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของอังกฤษและจีน และเป็นขนมท่ีไม่มีส่วนผสมของไข่ ขนมกวยตัส
ถือกําเนิดข้ึนภายหลังขนมฝรั่งกุฎีจีน โดยมิชชันนารีที่บ้านวินเซอร์ได้เรียนมาจากประเทศสิงคโปร์และมาสอน
ให้คนในชุมชนกุฎีจีนทําขนมกวยตัส รูปแบบของขนมกวยตัสคล้ายกับพายสับปะรด โดยรูปแบบขนมจะคล้าย
ดอกไม้มีเกสรตรงกลางคือการนําเอาแปูงท่ีทอดแล้วชิ้นเล็กๆแปะไว้ตรงกลาง สัดส่วนในการทําขนมไม่แน่นอน
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ตายตัว ข้ึนกับความชํานาญเฉพาะตัวของผู้ผลิต และขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ โดยมีผู้ผลิตขนมกวยตัสจํานวน 2 บ้าน 
คือ 1) บ้านคุณอังสนา ปิ่นรัตน์ จะทําขนมกวยตัสบ้าง ตามท่ีมีคนส่ังทําเป็นพิเศษ 2) บ้านคุณอําพรรณ นิ่ม
เชียง ทําขนมกวยตัสจําหน่ายปลีกและส่ง มีท่ีต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 123 ซอยกุฎีจีน 3 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร อยู่บริเวณทางเข้าชุมชนกุฎีจีนทางด้านขวา(หันหน้าเข้าหาโบสถ์ซางตาค
รู้ส) ซึ่งมีการทําขนมทุกวัน และมีการนําไปจําหน่ายบริเวณตลาดนกกระจอก (ฝ่ังชุมชนวัดประยุรวงศ์) 
 3. ขนมกุสรัง หรือชาวบ้านเรียกกันว่า ขนมตรุษฝรั่ง หรือกุดสลัง มีส่วนผสมแบบเดียวกับ
ขนมฝรั่ง แต่เพิ่มเนย เกลือ และน้ํามันพืช ลงไปตีให้เข้ากัน เป็นขนมท่ีหาโอกาสทานได้ เฉพาะช่วงคริสต์มาส  
ซึ่งในอดีตจะมีขนมทอด ซึ่งจะมีส่วนผสมหลักๆ คือ แปูง ไข่ น้ําตาล นม ส้ม อบเชย และมีรูปแบบขนมท่ีคล้าย
กับขนมกุสรังคือ นําแปูงมาตัดเป็นเส้นๆ แล้วนํามาจับเป็นรูปกลมๆ คล้ายดอกไม้ เป็นขนมในเทศกาล
คริสต์มาสต์เช่นเดียวกับขนมกุสรัง ช่ือขนมมีภาษาโปรตุเกสว่า Filhos (ฟีลยอช) การทอดจะทอดในน้ํามัน
มะกอกแล้วโรยน้ําตาลซึ่งรูปแบบนี้ปรากฏในหนังสือ Modesto  ซึ่งแม่ครัวบ้านวินด์เซอร์จึงได้ดัดแปลงขนม              
กุสรังมาจากขนมชนิดนี้  ขนมชนิดนี้มีต้นกําเนิดมาจากแม่ครัวบ้านวินเซอร์มาสอนให้คนในชุมชนทํา
เช่นเดียวกับขนมกวยตัส ขนมกุสรังเป็นขนมดั้งเดิมของโปรตุเกสเช่นเดียวกับขนมฝรั่งกุฎีจีน ส่วนผสมของขนม
กุสรัง คือ แปูงสาลี ไข่ไก่ น้ํา น้ําปูนใส เกลือ น้ํามันพืช เนยขาว มาการีน โดยในขั้นตอนการทําจะมีการทําตัว
ขนม และการทําน้ําตาลเคลือบ โดยขนมกุสรังหากมีการเติมน้ําแครอทแทนส่วนผสมของน้ําจะทําให้มีรสชาติดี 
มีกล่ินหอม การจําหน่ายขนมกุสรังมีข้อจํากัดอยู่ท่ีจะมีการทําขนมเฉพาะช่วงเทศกาลคริสต์มาสเท่านั้นเพราะ
เป็นขนมในเทศกาลคริสต์มาส โดยมีผู้ผลิตจํานวน 2 ร้าน คือ 1) บ้านคุณอังสนา ปิ่นรัตน์ จะทําขนมจําหน่าย
เฉพาะเทศกาลคริสต์มาสเท่านั้น โดยเฉพาะขนมกุสรัง มีท่ีต้ังอยู่บ้านเลขท่ี 36 ซอยกุฎีจีน 3 ถนนเทศบาลสาย 
1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2) บ้านคุณอําพรรณ นิ่มเชียงซึ่งมีการทําขนมกุสรังเฉพาะ
เทศกาลตรุษฝรั่งหรือเทศกาลคริสต์มาสเท่านั้น 
  บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชน 
  ชุมชนกุฎีจีนเป็นชุมชนขนาดกลางท่ีมีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุน และ
ให้ความร่วมมือร่วมกับสํานักงานเขตธนบุรี รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆท่ีเข้ามาพัฒนาชุมชน เนื่องจากชุมชนแห่ง
นี้มีช่ือเสียงทางด้านเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวและวัฒนธรรม รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน ผู้คน
ในชุมชนจึงเป็นบุคคลสําคัญท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นทูตทางวัฒนธรรมท่ีดีของชุมชน ผู้ท่ีเข้ามาถึงชุมชนจะเห็นถึง
สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนกุฎีจีนท่ีมีความเป็นมิตร เช่น หากมีการเข้าไปขอข้อมูลเกี่ยวกับการทํา
ขนมฝรั่งกุฎีจีน การเข้าไปศึกษางานสถาปัตยกรรมของบ้านจันทนภาพ บ้านโบราณท่ีมีอายุกว่า 100 ปี ผู้ทํา
ขนมฝรั่งฯ หรือเจ้าของบ้านจะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีในการให้ความรู้แก่ผู้ท่ีมาเยือน ด้านสํานักงานเขต
ธนบุรีจะมีฝุายรักษาความสะอาดของเขตในการเข้ามาเก็บขยะในชุมชนเป็นประจํา  การพัฒนาและทําความ
สะอาดชุมชนโดยกองทัพเรือและชุมชนร่วมกันทําความสะอาดชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นโดย
ความร่วมมือระหว่างชุมชนท้ังหมดในแขวงวัดกัลยาณ์      
  ด้านกิจกรรมและโครงการท่ีชุมชนได้ดําเนินการ มีศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนให้การดูแล
สุขภาพของคนในชุมชน มีอาสาสมัครตํารวจชุมชน มีการเข้ามาให้ความรู้โดยสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียง
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ชุมชนกุฎีจีนในการให้ความรู้ในด้านต่างๆท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน เช่นการฝึกอบรมด้านวิชาชีพในการหา
รายได้ของคนในชุมชน การทําขนม การหากิจกรรมงานอดิเรกเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน 
  ด้านการศึกษา ชุมชนมีสถานศึกษาในบริเวณใกล้เคียงจํานวนมาก ซึ่งโรงเรียนแรกในชุมชน
กุฎีจีนถือเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นท่ีน่าสนใจ คือ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ท่ีเกิดขึ้นจากพระบัญชาของ
พระสังฆราชหลุยส์ เวย์ ให้สร้างโรงเรียนริมฝ่ังแม่น้ําเจ้าพระยา การเกิดขึ้นก็มาจากการก่อต้ังของคนในชุมชน
ท้ังส้ิน เพราะความสนใจในการศึกษาของเด็กและเยาวชน นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงชุมชนยังมีชุมชน
วัฒนธรรมอีกหลายแห่ง ความร่วมมือท่ีเกิดขึ้นของคนในชุมชนและระหว่างชุมชน จึงเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งท่ี
ทําให้ชุมชนกุฎีจีนเกิดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับองค์กรภายนอกและ
สังคมตลอดมาท้ังในเทศกาล ประเพณีสําคัญ ตลอดจนกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
            
  4.1.1.3 ชุมชนวัดประยุรวงศ ์
  ประวัติความเป็นมาของชุมชน       
 ชุมชนวัดประยุรวงศ์ อยู่บริเวณใกล้เคียงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งถือเป็นวัดท่ีสําคัญโดย
มีโบราณสถานองค์สําคัญคือ พระบรมธาตุมหาเจดีย์ท่ีได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 หรือ Award of 
Excellence ด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จากองค์การศึ กษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปีพ.ศ. 2557 นอกจากนี้ภายในวัดประยุร
วงศาวาสฯ ยังโบราณสถานและส่ิงศักด์ิสิทธิ์มากมายท่ีถือเป็นถาวรวัตถุช้ินสําคัญของชาติท่ีเช้ือเชิญให้
พุทธศาสนิกชน นักท่องเท่ียว และผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษา โดยในพื้นท่ีชุมชนวัดประยุรวงศ์เองก็มีการอนุรักษ์
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเช่นเดียวกันนั่นคือ การทําหมูกระดาษท่ีมีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
 ชุมชนวัดประยุรวงศาวาส แต่เดิมนั้นเป็นพื้นท่ีสวน ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์
(ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งเป็นเจ้าพระยาคลัง ว่าท่ีกรมท่าและพระสมุหกลาโหม ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้น 
เมื่อ พ.ศ.2371 และได้ถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 
และได้พระราชทานนามวัดว่า “วัดประยุรวงศาวาสวริหาร” นับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 187 ปีท่ีมีการ
สมโภชวัดประยุรวงศาวาสฯ พื้นท่ีบริเวณใกล้เคียงวัดประยุรวงศาวาสฯ เป็นท่ีต้ังของชุมชนวัดประยุรวงศ์             
ท่ีคนในชุมชนมีจิตใจเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา และให้ความร่วมมือในกิจกรรม งานประเพณี และเทศกาล
ต่างๆท่ีทางวัดได้จัดขึ้นมาโดยตลอด 
  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน 
  ลักษณะทางกายภาพของชุมชนวัดประยุรวงศ์ มีพื้นท่ีเป็นลักษณะส่ีเหล่ียมผืนผ้าติดกับวัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งมีพื้นท่ีติดกับถนนประชาธิปก ถนนเทศบาลสาย 1 ถนนเทศบาลสาย 2 พื้นท่ีชุมชน
กุฎีจีนและชุมชนวัดบุปผาราม โดยมีวัดประยุรวงศาวาสฯเป็นศูนย์กลางของชุมชน พื้นท่ีชุมชนสามารถใช้
รถยนต์สัญจรผ่านถนนเทศบาลสาย 1 เทศบาลสาย 2 และถนนประชาธิปกได้ แต่บริเวณตรอกเข้าชุมชนวัด
ประยุรวงศ์ด้านถนนเทศบาลสาย 1 ใช้การเดินเท้าและรถจักรยานยนต์สามารถเข้าพื้นท่ีชุมชนได้ ด้าน
ประชากรในชุมชน มีการกระจายตัวของประชากรค่อนข้างหนาแน่น สภาพบ้านเรือน ในชุมชนส่วนใหญ่
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บ้านเรือนเป็นอาคารไม้ และบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้  มีสถานศึกษาบริเวณใกล้เคียงชุมชน คือ โรงเรียนวชิราอนุบาล 
โรงเรียนวรรณบูรณ์ศึกษา โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสและโรงเรียนศึกษานารี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชการและรัฐวิสาหกิจ 
โดยคณะกรรมการชุมชนมีการประสานงานร่วมกับสํานักงานเขตธนบุรี และวัดประยุรวงศาวาสฯในกิจกรรม
และงานต่างๆท่ีเกิดขึ้นในชุมชนโดยตลอด ซึ่งคณะกรรมการชุมชนมีการแบ่งพื้นท่ีการรับผิดชอบเป็น 3 พื้นท่ี 
โดยมีคณะกรรมการชุมชนแบ่งหน้าท่ีการรับผิดชอบเพื่อให้สามารถดูแลคนในชุมชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  การเข้าถึงพื้นท่ีชุมชนวัดประยุรวงศาวาสสามารถเดินทางได้ท้ังทางรถ ทางเรือ และการเดิน
เท้า โดยทางเรือนั้นอยู่พื้นท่ีติดริมฝ่ังแม่น้ําเจ้าพระยาโดยขึ้นเรือท่ีท่าเรือวัดประยุรวงศ์ ทางรถยนต์ให้เข้าทาง
ถนนเทศบาลสาย 1 ถนนเทศบาลสาย 2 และถนนประชาธิปกผ่านทางด้านหน้าวัดประยุรวงศาวาสฯ 
  ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน 
  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร. 2558) 
  วัดประยุรวงศาวาส เป็นพระอารามหลวงช้ันโท ชนิด วรวิหาร ต้ังอยู่เลขท่ี 24 ถนนประชาธิ
ปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ซึ่งวัดแห่งนี้สร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ประยูรวงศ์ได้สร้างไว้ใกล้กับจวนของท่าน เมื่อปี พ.ศ. 2371 เมื่อครั้งท่ีดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าพระยาพระคลัง 
ว่าท่ีกรมท่าและสมุหพระกลาโหม โดยถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลท่ี 3 และได้รับพระราชทานนามวัด
ว่า “วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร” โดยวัดแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ ท่ีสําคัญของไทย เช่น การผ่าตัดครั้งแรกท่ี
เกิดขึ้นในประเทศไทยโดย หมอดี บี บรัดเล มิชชันนารี ชาวอเมริกันได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุว่า ในวันท่ี 13 
มีนาคม 2379 มีการฉลองวัดของสมเด็จองค์ใหญ่ ผู้สําเร็จราชการแผ่นดิน ในงานฉลองวัดประยุรวงศาวาสฯ ได้
มีการทําไฟพะเนียงด้วยปืนใหญ่ โดยฝังโคนกระบอกปืนใหญ่ลงในพื้นดิน เมื่อจุดชนวนขึ้น ปืนใหญ่เกิดระเบิด
แตกออกเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย ทําให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายจํานวนมาก หมอบรัดเลซึ่งมีบ้านอยู่ในแถบชุมชนกุฎีจีน
ห่างจากพื้นท่ีไม่ไกลมากนัก เจ้าพระยาพระคลัง(ดิศ) จึงให้คนไปตามตัวหมอบรัดเลย์ ไปรักษาผู้บาดเจ็บ พระ
รูปหนึ่งกระดูกแขนแตก หมอบรัดเลยจํ์าเป็นต้องตัดแขนพระรูปนั้น การผ่าตัดจึงสําเร็จและบาดแผลหายสนิท 
จึงนับว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นการผ่าตัดครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งในปีพ.ศ. 2429 เจ้าพระยาภาสกรวงศ์(พร 
บุนนาค) ได้สร้างอนุสาวรีย์ปืนสามกระบอกต้ังไว้ที่เขาเต่า เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น 
  วัดประยุรวงศาวาสฯ ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า วัดรั้วเหล็ก เนื่องจากมีรั้วเหล็กเป็นกําแพงวัด
อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญด้านเหนือ ทําเป็นรูปอาวุธโบราณ คือ หอก ดาบ 
ขวาน ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ได้ส่ังรั้วเหล็กนี้มาจากประเทศอังกฤษ เพื่อน้อมเกล้าฯถวาย
รัชกาลท่ี 3 ใช้ล้อมกําแพงพระบรมมหาราชวัง แต่ไม่ทรงโปรด จึงทูลขอพระราชทานมาใช้ล้อมเป็นกําแพงของ
วัดประยุรวงศาวาสฯแทน ซึ่งลักษณะของรั้วเหล็กรูปแบบวัดประยุรวงศาวาสฯนั้น ยังมีปรากฏให้เห็นเป็น
กําแพงเมืองหลายแห่งในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  ในปัจจุบันวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีเจ้าอาวาสคือ 
พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9, ศ.,ดร.) เจ้าคณะภาค 2 และปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยภายในวัดประยุรวงศาวาสฯ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีสําคัญ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทย หน้าบันพระอุโบสถเป็นลายดอกพุดตาน ด้าน 
ในประดิษฐาน “พระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา” เป็นพระพุทธรูปหล่อโลหะปางมารวิชัย ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาประยูรวงศ์ ให้ช่างชาวไทยเป็นผู้หล่อขึ้น และได้ว่าจ้างช่างลงรักปิดทองจากญี่ปุุน ซึ่งถือว่าช่างจาก
ญี่ปุุนเป็นช่างท่ีมีฝีมือและกรรมวิธีในการปิดทองอย่างดีเยี่ยม จึงถือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์แรกท่ีมีช่างปิดทอง
เป็นชาวต่างชาติจากญี่ปุุน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2535 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระประธานว่า 
“พระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดา” แปลว่า พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระศาสดาประเสริฐสุดโดยธรรม 

2. พระวิหาร หน้าบันเป็นลายดอกไม้ บานประตูประดับมุก ฝาผนังด้านในพื้นสีขาว ในพระ
วิหารประดิษฐานพระพุทธนาคน้อย นิยมเรียกกันว่า หลวงพ่อนาค ซึ่งชาวจีนนิยมนับถือโดยมีการเรียกกันใน
หมู่คนจีนว่า “ลักน้อย” ซึ่งแปลว่ากลีบบัว 6 ช้ัน องค์พระพุทธรูปปางมารวิชัย สันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้
สร้างคู่กันกับพระศรีศากยมุนี พระประธานในพระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม    
 3.  พิพิธภัณฑ์พระ ประยูรภัณฑาคาร หรือ พรินทรปริยัติธรรมศาลา  เจ้าพระยาภาสกร
วงศ์(พร บุนนาค) ได้สร้างศาลาต่อมุขพระบรมธาตุมหาเจดีย์ขึ้น เพื่อเป็นท่ีศึกษาพระปริยัติธรรมของภิกษุ
สามเณรต่อมาพ.ศ.2459 กระทรวงธรรมการ ได้ใช้หอพรินทรปริยัติธรรมศาลาเป็นห้องอ่านหนังสือสําหรับ
ประชาชนในวัดเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และเมื่อปีพ.ศ. 2492 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็น
ศิลปะโบราณสถานวัตถุของชาติ ต่อมาเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันประสงค์นําพระบรมสารีริกธาตุท่ีได้อัญเชิญมาจาก
ศรีลังกาเพื่อประดิษฐานไว้ส่วนบนของพระบรมธาตุมหาเจดีย์ จึงทําให้พบพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป
โบราณ พระเครื่อง และศิลปะวัตถุช้ินสําคัญท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จํานวนมาก จึงได้อัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุอัญเชิญประดิษฐานไว้ที่เดิมท่ีได้พบ ส่วนพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกาให้ต้ังไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์ 
พร้อมกับพระพุทธรูป พระเครื่องในกรุและให้จัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์     
 4. พระบรมธาตุมหาเจดีย์  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ มีดําริให้สร้างขึ้นพร้อมกับ
การสร้างวัด แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ ท่านได้ถึงแก่พิราลัยเสียก่อน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) ได้สร้างพระมหาเจดีย์ต่อจนแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ํา เมื่อในปีพ.ศ.2549 
พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้ดําเนินการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และได้ค้นพบ
พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปสําคัญ และพระกรุจํานวนมากบนองค์พระเจดีย์ใหญ่ พระเจดีย์นี้เป็นท่ี
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและบรรจุอัฐิของตระกูลบุนนาค โดยในปีพ.ศ.2553 สมาคมสถาปนิกสยาม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ได้พิจารณาคัดเลือก พระบรมธาตุมหาเจดีย์ให้ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจําปี 
2553 ประเภท ปูชนียสถานและวัดวาอาราม ด้านการอนุรักษ์งานมรดกสถาปัตยกรรม และในปี พ.ศ.2556 
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องพระบรมธาตุ
มหาเจดีย์ของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารให้ได้รับรางวัล Award of Excellence หรือรางวัลยอดเยี่ยมเพราะมี
การบูรณปฏิสังขรณ์สะท้อนถึงความเข้าใจทางเทคนิคและเป็นการอนุรักษ์ท่ีสร้างความตระหนักในคุณค่าของ
มรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนรอบข้าง 
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                  5. เขามอ เป็นที่นิยมมาต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา สืบมาถึงสมัยรัชกาลท่ี 1 โปรดเกล้าฯ ให้มีการ
สร้างพระราชอุทยานไว้ข้างหมู่พระมหามณเฑียรท้ังสองด้าน เรียกว่า สวนขวา (ปัจจุบันคือ ท่ีต้ังของสวนศิวา
ลัยในพระบรมมหาราชวัง) และสวนซ้าย (ปัจจุบันคือท่ีต้ังของพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท) ซึ่งการสร้างเขามอใน
สวนขวาในสมัยรัชกาลท่ี 2 น่าจะถือว่าเป็นเขามอท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของไทย       
                  ความนิยมสืบมาถึงวัดประยุรวงศาวาส  เมื่อสมเด็จเ จ้าพระยาบรมมหาประยูรวง ศ์                     
(ดิศ บุนนาค) ได้น้อมนําพระราชนิยมของรัชกาลท่ี 3 เรื่องการสร้างเขามอให้เป็นรมณียสถานภายในพระ
อารามโดยให้ช่างก่อเขามอขึ้น ณ บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระอาราม โดยได้แนวคิดมาจาก 
“หยดเทียนขี้ผ้ึง” ท่ีรัชกาลท่ี 3 ได้ทรงจุดขณะประทับอยู่ในห้องสรง ภายในพระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน เมื่อ
น้ําตาเทียนหยดทับถมกันมานาน จึงก่อขึ้นเป็นลักษณะภูเขา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์จึงได้นําเอา
รูปแบบมาใช้ในการสร้างเขามอ ณ วัดประยุรวงศาวาสนี้ ซึ่งเขามอของวัดประยุรวงศาวาส มีการทําเป็นภูเขา
จําลองขนาดใหญ่ ต้ังอยู่กลางสระน้ํา ก่อขึ้นจากหินเป็นจํานวนมากให้มียอดเขาลดหล่ันกัน มีชะง่อนผาทําเป็น
ท่ีประดิษฐานสถูปเจดีย์ พระพุทธปรางค์ พระวิหารหลวงจําลอง สังเวชนียสถานจําลอง และศาลารายน้อยใหญ่ 
ในทุกๆเดือนมีนาคม จะเป็นสถานท่ีจัดงานวัดประยูร หรืองานญาติสมาคม สันนิษฐานว่าจัดขึ้นครั้งแรกโดย
เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เมื่อปีพ.ศ.2454 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเขามอ วัดประยุรวงศาวาส             
ไว้เป็นถาวรวัตถุสําคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2522  
                 อาคารไทยประยุกต์หน้าวัดประยุรวงศาวาสฯ(ศาลากลางจังหวัดธนบุรีเดิม)       
                  เมื่อครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ กรุงธนบุรียังถือเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จนถึง
พ.ศ. 2458 สมัยรัชกาลท่ี 6 โปรดเกล้าฯ ให้แบ่งกรุงเทพฯ ออกเป็นสองจังหวัด คือ ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ํา
เจ้าพระยาให้เป็นจังหวัดพระนคร และฝ่ังตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาให้ถือเป็นจังหวัดธนบุรี การบริหาร
ราชการแผ่นดินให้รวมอยู่กับจังหวัดพระนคร เมื่อคราวนั้นยังไม่มีสํานักท่ีทําการเป็นของตนเอง ในปีพ.ศ.2499 
จึงได้สร้างศาลากลางจังหวัดธนบุรีขึ้นบริเวณเยื้องกับท่าน้ําวัดประยุรวงศาวาสฯ เป็นอาคารตึกทรง ไทย
ประยุกต์ รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีนิยมในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม จนเมื่อปีพ.ศ.2514 ได้มีการรวมจังหวัด
พระนครกับจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ.2515 ซึ่งในปัจจุบัน
อาคารศาลากลางจังหวัดธนบุรีได้เปล่ียนหน้าท่ีการใช้งานเป็นท่ีต้ังของสํานักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร  
                   ท่าเทียบเรือวัดประยุรวงศ์ อยู่บริเวณเยื้องศาลาว่าการจังหวัดธนบุรี(หรือสํานักเทศกิจ 
กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน) ซึ่งความสําคัญของท่าเทียบเรือวัดประยุรวงศาวาส หรือ ท่าน้ํารับเสด็จ ใน
สมัยก่อนหน้ารัชกาลท่ี 7 สะพานพระพุทธยอดฟูา และสะพานพระปกเกล้ายังไม่มีการก่อสร้าง คนในชุมชน
ย่านกะดีจีน จะใช้ท่าเรือข้ามฟากไปฝ่ังพระนครบริเวณท่าโรงยาเก่า ก็จะมีการมาข้ึนเรือเทียบท่า ณ บริเวณท่า
เทียบเรือวัดประยุรวงศ์ และส่ิงท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของท่าเทียบเรือวัดประยุรวงศ์ หรือ ท่าเรือรับเสด็จนี้ ก็
ใช้ในการรับเสด็จเมื่อคราวมีการพระราชพิธีท่ีสําคัญท่ีวัดประยุรวงศาวาส 
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  ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินของชุมชน 
  บ้านท าตุ๊กตาหมูกระดาษ แต่เดิมนั้นพื้นท่ีย่านกะดีจีนแถวคลองวัดกัลยาณ์ เคยมีโรงฆ่าหมู
ของชาวจีนเป็นกิจการขนาดใหญ่ มีการขนหมูมาขังไว้คราวละเป็น 100 ตัว และในละแวกของวัดจะมีการเล้ียง
หมูบริเวณวัด เรียกกันว่า หมูวัด ท่ีมีการปล่อยให้อยู่อย่างเสรี หากินตามสวน คุ้ยเขี่ยเศษอาหารหากินตาม
บ้านเรือนของชาวบ้าน แต่ก็มีการขโมยหมูวัดไปเชือด จนท้ายท่ีสุดหมูวัดก็มีจํานวนน้อยลง ส่วนท่ีเหลือเมื่อมี
การเปล่ียนแปลงด้านการจัดการพื้นท่ี หมูเหล่านี้ได้นําไปปล่อยท่ีเกาะใหญ่ราชคาม ชาวบ้านในชุมชนจึง
ต้องการสร้างส่ิงระลึกถึงสถานท่ีดังกล่าวที่เคยมีหมูจํานวนมาก จึงได้มีการทําตุ๊กตาหมูกระดาษเพื่อสืบทอดถึง
อดีตท่ีมาของพื้นท่ีดังกล่าว ตุ๊กตาหมูกระดาษท่ีประดิษฐ์จากกระดาษหนังสือพิมพ์อันเป็นผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์
ท้องถิ่นของชุมชนวัดประยุรวงศ์ท่ีคุณธนธรณ์ ธงน้อย ช่างทําหมูกระดาษได้ทําสืบทอดกันมาต้ังแต่ครั้งสมัยคุณ
พ่อได้สอนให้ทําหมูกระดาษ ซึ่งหมูกระดาษในยุคปัจจุบันมีการประยุกต์เพิ่มเติมโดยการทําดวงตาท่ีกลมโต 
และหางหมูมีการใช้ไหมพรมและลูกปัด ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าท้ังต่างชาติและคนไทย ขนาดของหมู
กระดาษมีต้ังแต่ขนาดเล็กเท่าพวงกุญแจ จนถึงขนาดใหญ่ท่ีเด็กสามารถไปนั่งขี่ได้ หมูเป็นสัญลักษณ์มงคลของ
คนจีนท่ีเช่ือว่าจะนําความร่ํารวยและความสมบูรณ์มาให้ ตัวของหมูกระดาษมีสีแดงซึ่งต้องตามสีมงคลของชาว
จีน ซึ่งนอกจากการให้หมูกระดาษเป็นกระปุกออมสินแล้ว หมูกระดาษยังสามารถเป็นของประดับตกแต่งได้
ด้วย                
  บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชน     
     ชุมชนวัดประยุรวงศ์ มีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนและให้ความร่วมมือ
ร่วมกับสํานักงานเขตธนบุรี วัดประยุรวงศาวาสฯ หน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน
เนื่องจากมีบ้านเรือนของชุมชนวัดประยุรวงศ์อยู่ในพื้นท่ีติดกับวัดประยุรวงศาวาสฯ กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในชุมชน
วัดประยุรวงศ์จึงเป็นลักษณะของความร่วมมือกับวัดประยุรวงศาวาสฯ มาโดยตลอด คณะกรรมการชุมชน                
มีการติดต่อประสานงานและสร้างความร่วมมือร่วมกับคณะกรรมการของชุมชนอื่นๆในแขวงวัดกัลยาณ์ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในชุมชนจึงเป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งทาง
สํานักงานเขตธนบุรีและสถานศึกษาใกล้เคียงพื้นท่ีชุมชน มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อการพัฒนาชุมชนมาอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมวิชาชีพเสริมเพื่อหารายได้ กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างชุมชน 
ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการชุมชนในการดําเนินการกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดียิ่ง 
เพราะชุมชนแห่งนี้มีการแบ่งผู้รับผิดชอบประจําพื้นท่ีเป็น 3 พื้นท่ี ซึ่งทําให้การสนับสนุนความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆของชุมชนนั้นมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างท่ัวถึง      
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  4.1.1.4 ชุมชนวัดบุปผาราม 
  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
  ชุมชนวัดบุปผาราม มีท่ีต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดบุปผารามวรวิหาร โดยประวัติความ
เป็นมาในพื้นท่ีโดยอ้างอิงจากประวัติของวัดบุปผาราม หรือวัดดอกไม้ ซึ่งมีประวัติควาเป็นมาแต่ครั้งกรุงศรี
อยุธยา มาปรากฏหลักฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 3 เนื่องจากพื้นท่ีต้ังแต่
ริมน้ําเจ้าพระยาฝรั่งตะวันออกจากวัดประยุรวงศาวาส จนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ในอดีตเป็นท่ีต้ังของแพ
บ้านเรือน และบ้านของขุนนางช้ันสูง คหบดีในตระกูลบุนนาค พื้นท่ีบริเวณนี้จึงถือเป็นวัดใกล้กับบ้านเรือนของ
ขุนนางในตระกูลบุนนาค ซึ่งท่านผู้หญิงจันทร์ ภรรยาเอกของสมเด็จพระเจ้าพระบรมมหาประยูรวงศ์                     
(ดิศ บุนนาค) ซึ่งเป็นมารดาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้ทําการปฏิสังขรณ์วัด
แห่งนี้ขึ้น วัดแห่งนี้จึงเป็นวัดท่ีมีความสําคัญแห่งตระกูลบุนนาค และเป็นท่ีหลอมรวมจิตใจให้กับคนในชุมชน 
ซึ่งชุมชนวัดบุปผารามถือว่าเป็นชุมชนท่ีมีอาณาบริเวณอยู่รายรอบวัด กิจกรรมต่างๆ รวมถึงสถานท่ีต้ังของ               
ท่ีทําการชุมชนอยู่ใกล้กับบริเวณวัด โดยมีวัดบุปผารามเป็นจุดศูนย์กลางชุมชนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน 
  ลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนวัดบุปผาราม มีพื้นท่ีอยู่ทางฝ่ังตรงข้ามถนน
ของวัดบุปผารามวรวิหาร โดยมีถนนเทศบาลสาย 1 ค่ันกลาง และมีแนวยาวไปตลอดถนนเทศบาลสาย 2 โดย
ไปสุดทางท่ีบริเวณสะพานเล็กก่อนข้ามไปทางสถานีตํารวจนครบาลบุปผาราม พื้นท่ีของชุมชนมีบริเวณติดกับ
ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนเทศบาลสาย 1 ถนนเทศบาลสาย 2 โดยมีวัดบุปผารามวรวิหารเป็นจุดศูนย์กลางของ
ชุมชน พื้นท่ีชุมชนใช้รถยนต์สัญจรผ่านถนนเทศบาลสาย 1 เทศบาลสาย 2 และเข้าทางถนนอิสรภาพได้ แต่
บริเวณพื้นท่ีของชุมชนท่ีเป็นอาคารบ้านเรือนใช้การสัญจรด้วยรถจักรยานยนต์และการเดินเท้า ด้านประชากร
ในชุมชนมีการกระจายตัวของคนในชุมชนค่อนข้างหนาแน่น สภาพบ้านเรือนในชุมชนอาคารส่วนใหญ่เป็น
ตึกแถว บ้านเด่ียว อาคารพาณิชย์ บ้านไม้และบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนา
พุทธ การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการและรัฐวิสาหกิจ และอาชีพ
ส่วนตัว โดยมีคณะกรรมการชุมชนวัดบุปผารามเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนการดําเนินงานต่างๆในการพัฒนา
ชุมชนร่วมกับสํานักงานเขตธนบุรี วัดบุปผารามฯและหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ในการพัฒนา
พื้นท่ี ซึ่งท่ีทําการของชุมชนได้ใช้พื้นท่ีบริ เวณเยื้องทางเข้าของวัดบุปผารามวรวิหาร ประชาชนในชุมชนวัด                
บุปผารามสามารถใช้บริการสวัสดิการของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์
ด้วยเสียงตามสายของท่ีทําการชุมชน และการขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือในกิจการด้านต่างๆได้ 
  ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน 
  วัดบุปผารามวรวิหาร (วัดบุปผารามวรวิหาร, 2557) 
  วัดบุปผารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ต้ังอยู่เลขท่ี 293 ถนน
เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เดิมช่ือวัดดอกไม้ เป็นวัดโบราณสร้างมาแต่สมัย
อยุธยา โดยท่านผู้หญิงจันทร์ ภรรยาสมเด็จเจ้าพระยามหาประยูรวงศ์(ดิศ บุนนาค) ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใน
สมัยรัชกาลท่ี 3 ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) ขณะยังทรงเป็นจมื่นไวยวรนาถ 
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และสมเด็จเจ้าพระยาทิพากรวงศ์(ขํา บุนนาค) ขณะยังเป็นจมื่นราชามาตย์ ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ 
รัชกาลท่ี 4 โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดว่า วัดบุปผาราม วัดแห่งนี้ เมื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี                   
สุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) ถึงแก่พิราลัย ล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี 5 โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
ณ วัดบุปผารามนี้อีกด้วย วัดแห่งนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2487 ได้ถูกระเบิดทําลาย ทําให้พระ
อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิตึกโบราณ และกําแพงวัด ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ยากแก่การซ่อมแซม 
พระธรรมวราลังการ(กล่อม อนุภาสเถระ)เจ้าอาวาส ณ ขณะนั้นได้ดําเนินการซ่อมแซมขึ้นใหม่ และในปี                    
พ.ศ.2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดําเนิน ทรงเป็นประธานผูกพัทธสีมาท่ีพระอุโบสถวัด
บุปผารามวรวิหาร ซึ่งภายในวัดบุปผารามมีโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีสําคัญดังต่อไปนี้ 

1. พระอุโบสถ อาคารมีลักษณะสถาปัตยกรรมตามแบบทรงไทย ประดับช่อฟูา ใบระกา  
หางหงส์ หน้าบันประดับตรามหาสุริยมณฑลแบบไทย คือตราราชสีห์เทียมรถ อันเป็นตราประจําตัวของสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) ถัดลงมาเป็นรูปพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ พื้นประดับด้วยกระจกสี 
ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นซุ้มทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ อันเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว บานประตูหน้าต่างทําด้วยไม้สัก ด้านนอกติดแผ่นทองแดงลายแกะสลักดุนปิดทอง พื้นลายดอก
พุดตาน ช่วงบนเป็นลายตราพระมหาพิชัยมงกุฎหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ช่วงกลาง
เป็นลายตราบัวแก้วหมายถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ช่วงล่างเป็นลายเครื่องราชอิสริยยศของ
สมเด็จเจ้าพระยา หมายถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ และเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ และดอกพุดตาน
หมายถึงเจ้าพระยาภาณุวงศ์ และตระกูลบุนนาค ซุ้มจรนําด้านหลังพระอุโบสถ ติดแผ่นทองแดงสลักดุนเรื่อง
พระมหาเวสสันดรชาดกท้ัง 13 กัณฑ์ พระประธานในพระอุโบสถ คือ “พระพุทธวรนาถ”พระพุทธรูปหล่อ
โบราณ ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง ช้ันล่างมีรูปพระอัครสาวก ด้านหน้าแท่นพระประธานมีพระพุทธรูป
นิรันตรายและมีเครื่องบูชาพระ 

2. ศาลาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ หรือ ศาลาการเปรียญของวัดบุปผาราม
วรวิหาร มีการสร้างขึ้นใหม่พร้อมกับพระอุโบสถ เนื่องจากศาลาการเปรียญแห่งเดิมถูกระเบิดทําลายต้ังแต่ครั้ง
สงครามโลก ครั้งท่ี 2 โดยมีการเรียกส้ันๆว่า ศาลาสมเด็จ เป็นศาลาการเปรียญอเนกประสงค์ โดยช่ือของศาลา
สมเด็จฯ มีท่ีมาจากเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลท่ี 5 ได้สร้างอุทิศสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ โดยปรากฏ
จารึกในแผ่นศิลาด้านหน้าศาลาสมเด็จฯ ข้อความว่า “ศาลาสมเด็จ เจ้าจอมเลียมในรัชกาลท่ี 5 สร้างอุทิศแด่ 
สมเด็จเจ้าพระบรมมหาศรีสุริยวงศ์(ช่วง บุนนาค) 10 สิงหาคม 2501 ลักษณะของศาลาสมเด็จ มีลักษณะ
สถาปัตยกรรมทรงไทย  มีประดับช่อฟูา ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเป็นรูปตรามหาสุริยมณฑลแบบฝรั่ง เป็นรูป
พระอาทิตย์ มีรูปหน้าคนอยู่ตรงกลางทาด้วยสีทองพื้นหลังสีขาว พระประธานภายในศาลาการเปรียญ คือ 
“พระพุทธวัฒนศักด์ิ” พระพุทธรูปหล่อแบบพระพุทธชินราช เจ้าจอมเลียม ในรัชกาลท่ี 5 ได้สร้างอุทิศ
เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์(โต บุนนาค) ผู้เป็นพ่อ 

3. พระวิหาร มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบประยุกต์ผสมไทยจีน หลังคาพระ
วิหารเป็นรูปแบบจีน ซึ่งเป็นพระราชนิยมในสมัยรัชกาลท่ี 3 แต่ประดับด้วยช่อฟูาเป็นรูปครุฑ ใบระกา หาง
หงส์เป็นรูปนาคแบบไทย หน้าบันเป็นลายปูนปั้นลายเครือดอกพุดตาน มีตรามหาสุริยมณฑลแบบไทย (ตรา
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ราชสีห์เทียมรถ) อยู่ตรงกลาง ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้นปิดทองประดับกระจกสี รูปดอกพุดตาน มีตรา
มหาสุริยมณฑลแบบไทยเทิดพระมหามงกุฏแวดล้อมด้วยเศวตฉัตรซ้ายขวา บานประตูหน้าต่างด้านนอกเป็นไม้
สักแกะลายเครือดอกพุดตานปิดทองอันเป็นศิลปะพระราชนิยม ตรงกลางบานประตูมีตรามหาสุริยมณฑลแบบ
ฝรั่ง กรอบประตูและกรอบหน้าต่างด้านนอก มีภาพเขียนลายทองรดน้ํา เป็นภาพต้นไม้ กอบัว นกและสัตว์
ต่างๆ ตามคติจีน และท่ีด้านล่างของกรอบจารึกคําโคลงสุภาษิตโลกนิติ 28 บท กรอบละ 2 บท พร้อมกับเขียน
ภาพลายรดน้ําประกอบไว้ทุกบท บานประตูหน้าต่างๆ และกรอบประตูหน้าต่างด้านในพระวิหาร เขียนภาพสี
ปิดทองรูปโต๊ะหมู่บูชาแบบต่างๆ ภายในพระวิหารประดิษฐานพระประธานแบบพระพุทธชินราช     
 นอกจากนี้ภายในวัดยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุท่ีสําคัญหลากหลายสถานท่ีได้แก่ พระ
เจดีย์ท้ัง 4 องค์ท่ีใช้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปไว้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา กุฏิเต็ม                         
สุริยวงศ์ บุนนาค หลวงพ่อดําพระพุทธรูปสมัยอยุธยาท่ีค้นพบเมื่อครั้งเจดีย์ถูกระเบิดครั้งสงครามโลกครั้งท่ี 2 
หออาณัติแบบโบราณ หอกลองโบราณ วิหารคด ตึกประยูรวงศ์ฯลฯ     
 ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินของชุมชน        
 ขนมกะลอจี๊ จากการสัมภาษณ์ประธานและคณะกรรมการชุมชน ทําให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เมื่อมีเทศกาลหรืองานประเพณีของชุมชนต่างๆภายในแขวงวัดกัลยาณ์ และ
กิจกรรมท่ีมีการเชิญให้ชุมชนวัดบุปผารามไปออกร้านหรือกิจกรรมจะมีการนําผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนนี้เข้า
ร่วมสาธิตและจําหน่าย คือ ขนมกะลอจ๊ี ซึ่งเป็นขนมโบราณของชาวจีน โดยสมัยก่อนคนจีนท่ีอพยพเข้ามาต้ัง
รกรากอยู่ในประเทศไทย มักทําขนมกะลอจ๊ีรับประทานกันในครัวเรือน ต่อมาจึงมีการทําขายให้กับคนใน
ท้องถิ่น จนเป็นท่ีแพร่หลาย ซึ่งในปัจจุบันนั้นมีจํานวนผู้ทําขายค่อนข้างน้อยและเป็นขนมท่ีหารับประทานได้
ยาก ลักษณะของขนมกะลอจ๊ี เป็นขนมท่ีทําด้วยแปูงท้าวยายม่อม แปูงข้าวเหนียวและแปูงตราว่าว นํามาผสม
แปูงท้ัง 3 ชนิดเข้าด้วยกันแล้วนําไปกวนจนแปูงสุก แล้วนําแปูงท่ีสุกปั้นเป็นวงกลม นําลงไปทอดในกระทะจน
เหลือง ตักออกมาแล้วตัดเป็นคําๆ คลุกกับถั่วลิสงค่ัวปุน งาขาว งาดํา และน้ําตาลทรายและเพิ่มเสน่ห์ให้กับ
การรับประทานโดยการใส่ในภาชนะท่ีทําจากใบตอง และจ้ิมทานด้วยไม้กลัด     

บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชน 
ชุมชนวัดบุปผาราม มีคณะกรรมการชุมชนวัดบุปผารามเป็นผู้ดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ  

ตลอดจนการประสานงาน การสร้างความร่วมมือ และการประชุมร่วมกับสํานักงานเขตธนบุรีเป็นประจําอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนวัดบุปผารามมีความเข้มแข็งในการดําเนินงาน ตลอดจน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านการประสานงานและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีให้การสนับสนุนในกิจกรรมและการดําเนินงานต่างๆของชุมชน ซึ่งท่ีทําการของชุมชนนั้น
ต้ังอยู่บริเวณเย้ืองทางเข้าวัดบุปผารามโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจากกองทุนโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านและชุมชน SML กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นของประชาชนในชุมชนกับคณะกรรมการชุมชนมีความร่วมมือเป็น
อย่างดียิ่ง ซึ่งหน่วยงานภายนอกได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น สถานศึกษาบริเวณใกล้เคียง
ของชุมชนวัดบุปผารามเข้ามาให้ความรู้และจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ กองทัพเรือเข้ามาทําความสะอาดและ
บําเพ็ญประโยชน์ร่วมกับคนในชุมชนในการทําความสะอาดพื้นท่ีวัดบุปผารามและพื้นท่ีสาธารณะของชุมชน  
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  4.1.1.5 ชุมชนกุฎีขาว 
  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
  ชุมชนกุฎีขาวมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาท่ีควบคู่กับชุมชนกุฎีจีน แต่ชุมชนกุฎีขาวจะอยู่
ทางด้านติดคลองบางหลวง บรรพบุรุษของประชาชนในชุมชนกุฎีขาวเป็นชาวไทยมุสลิม ซึ่งส่วนหนึ่งของชุมชน
ก็มาจากพ่อค้ามุสลิมชาติต่างๆ ท่ีเดินทางติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา เช่น เปอร์เซี ย อาหรับ อินเดีย จาม 
ฯลฯ ท่ีเคยอาศัยจอดแพขายของอยู่ ณ ตําบลหัวแหลม หัวรอ และคลองตะเคียน เมื่อกรุงศรีอยุธยาล่มสลายใน
ครั้งท่ี 2 ก็ได้อพยพมาพร้อมกับกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่ีได้รวบรวมไพร่พล เหล่าทหารและ
ประชาชน ซึ่งรวมท้ังชาวไทยมุสลิมกลุ่มนี้ และทรงให้มีการต้ังชุมชนอยู่ในบริเวณนี้ ต้ังแต่คลองบางหลวงไป
จรดถึงแถววัดเวฬุราชิน บ้างก็เรียกมุสลิมกลุ่มนี้ว่า “แขกแพ” เพราะมีการผูกเรือนเป็นแพอยู่ริมน้ํา ชาวไทย
อิสลามอยู่ในพื้นท่ีนี้และใกล้เคียงจํานวนมาก มัสยิดท่ีมีอยู่ในบริเวณนี้จึงไม่เพียงพอ ท่านโต๊ะหยีผู้เป็นคหบดีจึง
ได้พร้อมกันสร้างมัสยิดขึ้นอีกแห่งนี้หนึ่ง ณ บริเวณคลองบางหลวงฝ่ังตะวันออก เนื่องด้วยมัสยิดท่ีมีการสร้าง
ขึ้นใหม่นั้น ฉาบด้วยปูนขาว จึงเรียกว่ากุฎีขาว และนับว่าเป็นมัสยิดท่ีมีความคล้ายคลึงกับโบสถ์ของวัดมาก 
โดยภายในได้มีการตกแต่งฝาผนังด้วยการฝังเครื่องถ้วยชาม ซึ่งจารึกถ้อยคําในการปฏิญาณตนไว้ในกําแพงผนัง 
นอกจากนี้เสน่ห์ของกุฎีขาวคือซุ้มประตูภายในมัสยิด มีการปั้นลวดลายลงรักปิดทองประดับกระจกสีเป็น
ลวดลายกนกแบบไทยท่ีเจ้าสัวพุก พุกพิญโญได้ไปถ่ายแบบจากซุ้มประตูวัดอนงคารามมาเป็นต้นแบบ หลังจาก
มีพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 ได้กําหนดให้ใช้คําว่า มัสยิด แทน กุฎีขาวจึงได้เปล่ียนช่ือเป็น 
มัสยิดบางหลวง ตามท่ีต้ังท่ีอยู่บริเวณคลองบางหลวงนั้นต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา ชุมชนกุฎีขาวเป็นชุมชนท่ีมีบรรพ
บุรุษด้ังเดิมของชุมชนอาศัยอยู่ในพื้นท่ีชุมชนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจึงเกิดขึ้น
อย่างแน่นแฟูนและการท่ีชุมชนมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นหนึ่งเดียวในโลก นั่นคือรูปแบบของมัสยิดทรงไทยแห่ง
เดียวในโลก ชุมชนกุฎีขาวจึงเป็นชุมชนท่ีสําคัญแห่งหนึ่งในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ และเป็นส่วนหนึ่งในความ
เป็น 3 ศาสนา 4 วัฒนธรรมของพื้นท่ีกะดีจีนหรือชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์นั่นเอง 
  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน 
  ลักษณะแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนกุฎีขาว ด้านเหนืออยู่ติดกับถนนอรุณอมรินทร์               
(ตัดใหม่) ปลายสะพานอนุทินสวัสด์และติดกับชุมชนกุฎีจีน มีแนวคลองระบายน้ําล้อมรอบชุมชนท้ัง 3 ด้าน มี
ถนนเทศบาลสาย 2 ตัดบริเวณด้านหน้าของชุมชน คนในชุมชนสามารถเดินเท้าออกมาท่ีถนนใหญ่ออกมาทาง
ข้างคลองระบายน้ําทางด้านหน้าสถานีตํารวจนครบาลบุปผารามได้ การเข้าถึงชุมชนใข้การสัญจรทางเท้าและ
รถขนาดเล็ก ด้านประชากรในชุมชนมีการกระจายตัวของคนในชุมชนค่อนข้างหนาแน่น  สภาพบ้านเรือนใน
ชุมชนมีลักษณะเป็นบ้านไม้ บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ และอาคารพาณิชย์ ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนา
อิสลาม การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง รับราชการและรัฐวิสาหกิจ 
และประกอบอาชีพส่วนตัว คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการพัฒนา
ชุมชนร่วมกับสํานักงานเขตธนบุรี มัสยิดบางหลวง หน่วยงานราชการและเอกชน ท่ีเกี่ยวข้องในการเข้ามา
พัฒนาชุมชน โดยท่ีทําการชุมชนอยู่บริเวณใกล้กับมัสยิดบางหลวง(กุฎีขาว) 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

79 
 

  ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน 
  มัสยิดบางหลวง(กุฎีขาว) 
  มัสยิดแห่งนี้มีมาต้ังแต่สมัยกรุงธนบุรี หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 โดยในปีพ.ศ. 2310 
ชาวไทยอิสลามท่ีได้อพยพออกจากกรุงศรีอยุธยา มาพร้อมกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วเข้ามา
พํานักอาศัยในพื้นท่ีฝ่ังธนบุรี โดยกระจายตัวกันต้ังรกรากถิ่นฐานต้ังแต่ปากคลองบางหลวงไปจนถึงวัดเวฬุราชิน 
และบางกลุ่มก็อยู่ท่ีบางกอกน้อยไปถึงบางพลัด ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้เรียกคนในชุมชนกุฎีขาวว่า แขกแพ การ
เรียกกุฎีขาว เป็นการเรียกตามลักษณะของอาคารก่ออิฐถือปูนทาสีขาวท้ังอาคาร ยกเว้นส่วนของหลังคา และ
บานประตูหน้าต่างท่ีทาสีเขียว โดยในหนังสือได้ระบุว่า มัสยิดบางหลวงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 1 แห่งราชวงศ์
จักรี  มัสยิดบางหลวงเป็นอาคารทรงไทย รูปแบบทรงโรง มีเสาพาไลล้อมรอบ ใช้ระบบเสาและคานรับน้ําหนัก
หลังคา ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน หน้าบันมีกรอบดอกไม้ภายในเป็นสัญลักษณ์อักษรอัลกุรอ่าน กรอบดอกไม้มี
ฐานรองรับลวดลาย ลักษณะคล้ายช่อดอกไม้ กรอบหน้าบันตกแต่งลายปูนปั้นด้วยเครื่องลํายองประดับห้าม
ฉายไว้บนยอด ลายประดับหน้าบันมัสยิดเหมือนกันท้ังด้านหน้าและด้านหลัง ด้วยผนังอาคารก่ออิฐถือปูนทาสี
ขาวทั้งหลังตกแต่งเชิงชาย กรอบหน้าต่างประตูสีเขียว ด้านหน้าอาคารมีประตูทางเข้าสู่อาคารเพียงประตูเดียว 
การสร้างมัสยิดทรงไทยหลังนี้ลักษณะรูปแบบเหมือนพระอุโบสถ และพระวิหารทรงไทยท่ีเป็นสถาปัตยกรรมใน
สมัยรัชกาลท่ี 3 แต่ได้นํามาประยุกต์ และตกแต่งภาพประดับด้วยอักษรอัลกุรอ่าน การใช้พื้นท่ีภายในให้
ความสําคัญต่อทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศของดินแดนอันศักด์ิสิทธิ์ของเมืองเมกกะ สถานท่ีต้ังของอะกะบะ ส่วน
ด้านหน้าของมัสยิดเป็นกุโบว์ท่ีฝังศพมีพื้นท่ีกว้างมาก แวดล้อมด้วยพื้นท่ีของชุมชนใกล้เคียง กรอบหน้าต่าง 
ประดับตกแต่งด้วยกรอบไม้แกะสลัก ลงรักปิดทองภายในกรอบรูปวงรี จารึกอักษรคัมภีร์อัลกุรอ่าน ประดับ
กระจกสีน้ําเงิน สีขาว สีทอง ลักษณะกรอบไม้แกะสลัก คล้ายกระจกท่ีนิยมประดับเหนือกรอบหน้าต่างนิยม
วาดรูปเครื่องบูชาจีนศิลปะ สมัยรัชกาลท่ี 3 ซึ่งเป็นเทคนิคและวิธีการผสมผสานระหว่างจิตรกรรมและ
ประติมากรรม               
  โดยงานประติมากรรมช้ินสําคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของมัสยิดบางหลวงแห่งนี้ คือ  มินบัร(แท่น
พิธีสําหรับแสดงธรรม) และมิหรอบ(ท่ีสําหรับอิหม่ามแสดงธรรม) ลักษณะรูปแบบของมินบาร์และมิหรับสร้าง
เป็นซุ้มทรงวิมาน ก่ออิฐถือปูนประดับตกแต่งลวดลายปูนปั้นผสมผสานลายไทย ลายดอกไม้และใบไม้แบบลาย
ฝรั่งผสมกับลายจีน และดอกพุดนาน ลักษณะของซุ้มวิมานหรือทรงมงกุฎ 3 ยอดแบบใบเทศดอกพุดตาน
ประดับยอดวิมานลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจกสีแดง เขียว น้ําเงิน เหลืองและขาว ภายในซุ้มประดับไม้
แกะสลัก แผ่นไม้สลักเป็นจารึกอักษรอาหรับ บรรจุบทอัลกุรอ่านและอัลฮะดิษลงรักปิดทองประดับกระจกสี 
และเพดานประดับโคมไฟส่ีเหล่ียมแบบโบราณ (พระปริยัติธาดา (สมนึก จิตเมโธ), และธัชชัย ยอดพิชัย, 2553) 
  ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินของชุมชน 
  อาหารแขกมุสลิม สํารับอาหารแขกคลองบางหลวงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสามารถหารับประทานได้ใน
งาน ประเพณีต่างๆท่ีเกิดขึ้นในชุมชนมุสลิม อาจารย์ธีรนันท์ ช่วงพิชิตได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารสํารับแขก
คลองบางหลวงไว้ว่า มุสลิมฝ่ังธน ซึ่งแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ กลุ่มแรก คือ มุสลิมเช้ือสายเปอร์เซีย สาย
สุลต่านสุลัยมานท่ีได้เข้ามาค้าขาย และต้ังรกรากในธนบุรี ต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา กับกลุ่มมุสลิมในสายท่าน
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เฉกอาหมัดกุมมีท่ีอพยพมาจากพระนครศรีอยุธยาคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 โดยเมื่อกล่าวถึงอาหารการ
กินอันเป็นเอกลักษณ์ของแขกคลองบางหลวงท่ีมีรูปแบบวิธีการทําอาหารและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ท่ีมีสูตร
การทําเป็นแบบเฉพาะพื้นท่ี เช่น มัสมั่น กุรหม่า ข้าวหุง ข้าวเหนียวเหลืองหน้าไก่ ลุดต่ี หรุ่ม มะนิด่า กะบาบ 
ฮะหรั่ว มัศกอด สล่ัว ฮะลิส่า ขนมจี้ ชะระบัต น้ําขิงอย่างเทศ 
  บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชน 
  ชุมชนกุฎีขาวหรือชุมชนมัสยิดบางหลวง เกิดขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนชาวมุสลิม
ชุมชนกุฎีใหญ่ หรือมัสยิดต้นสน ซึ่งผู้คนในชุมชนมีความร่วมมือซึ่งกันและกันท่ีดี โดยศาสนาหรือมัสยิดเป็น
ศูนย์กลางแห่งชุมชนมุสลิมซึ่งอยู่ใจกลางชุมชนและเป็นหลักในการดําเนินชีวิตอย่างแท้จริง ด้วยคําสอนของ
ศาสนาอิสลามนั้นได้ปลูกฝังให้มีความผูกพันกับมัสยิดต้ังแต่เกิดจนตาย มีแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันแห่งการ
ดําเนินชีวิตในกฏเกณฑ์ท่ีมีบริบทของวัฒนธรรมทางศาสนาอิสลามเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ชุมชนกุฎีขาวมี
คณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ประสานงาน สร้างความร่วมมือ และร่วมประชุมกับสํานักงานเขตธนบุรีเป็นประจํา 
จึงทําให้ชุมชนเกิดการพัฒนาและมีความเข้มแข็งในการดําเนินการร่วมกัน โดยคณะกรรมการชุมชนมีการจัด
กิจกรรมต่างๆร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในด้านของการท่องเท่ียว การส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
ของผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษามัสยิดบางหลวงโดยอิหม่ามและคณะกรรมการชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
สําหรับผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษา การมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการชุมชนกุฎีขาวและชุมชนอื่นในแขวงวัด
กัลยาณ์เป็นไปด้วยดีและมีความร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนท้ังแขวงวัดกัลยาณ์ ซึ่งชุมชนกุฎีขาวถือเป็ น
ส่วนหนี่งของความเป็น 3 ศาสนา ของกลุ่มชุมชนกุฎีจีน ซึ่งท้ัง 3 ศาสนาไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งใดๆ
เกิดขึ้น เพราะแต่ละชุมชน แต่ละศาสนา มีความเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน อิหม่ามของชุมชนนี้รู้จักกับ
บาทหลวงและพระสงฆ์ของชุมชนอื่น มีกิจกรรมด้านอื่นๆท่ีสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็น
ต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมและความสามัคคีสมานฉันท์ระหว่างชุมชนเป็นอย่างดี 
 
  4.1.1.6 ชุมชนโรงคราม 
  ประวัติความเป็นมาของชุมชน       
  ชุมชนโรงครามถือเป็นชุมชนท่ีอยู่ด้านทิศใต้ของชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ท้ังหมด ซึ่งชุมชน
แห่งนี้ มีประวัติความเป็นมาอันเกี่ยวข้องกับบ้านเรือนท่ีพักอาศัยของเหล่าขุนนางในตระกูลบุนนาค ท่ีดิน
บริเวณนี้เกือบท้ังหมดเดิมเป็นบ้านพระยาราชานุประพันธุ์ (ทุ้ย บุนนาค) บางส่วนเป็นบ้านของพระยาราชา                
นุประพันธ์ (สุดใจ บุนนาค) พื้นท่ีของชุมชนโรงครามถือเป็นย่านแห่งการค้าขายท่ีสําคัญในพื้นท่ีชุมชนคลอง
บางหลวงในละแวกบ้านเรือนเหล่านี้ บรรยากาศในอดีตท่ีเป็นย่านตลาดค้าชายท่ีมีผู้คนมากมาย อีกท้ังยังมี
พื้นท่ีของโรงหนังท่ีใช้แสดงโขน ละคร โรงงานสําหรับย้อมผ้า  และประวัติศาสตร์อันน่าจดจําของโรงเรียนสอน
ขับรถแห่งแรกของไทยก็อยู่ในพื้นท่ีของชุมชนนี้ นอกจากนี้หลุมหลบภัยสมัยสงครามโลก ครั้งท่ี 2 ก็เป็นอีกหนึ่ง
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของชุมชน ประวัติศาสตร์สําหรับการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมใน
บริเวณของชุมชนโรงครามในปัจจุบัน บริเวณใกล้เคียงสะพานเจริญพาศน์ เป็นบ้านของพระยาและขุนนางสกุล
บุนนาค ต้ังแต่เชิงสะพานเจริญพาศน์ไปจนถึงปากคลองวัดบุปผาราม หรือในอดีตเรียกว่าคลองวัดดอกไม้ 
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บริเวณติดถนนอิสรภาพแต่เดิมคือบ้านของคุณหญิงอายุยืนอรสุมพลาภิบาล(อายุยืน บุนนาค) และพื้นท่ี
บางส่วนของชุมชนเป็นพื้นท่ีโรงย้อมผ้า และบริเวณท่าน้ําท่ีในปัจจุบันยังคงมีให้เห็นอยู่เป็นหลักฐานทาง
วัฒนธรรมท่ีน่าสนใจในการเข้ามาเยี่ยมชม โดยชุมชนโรงครามเป็นอีกหนึ่งพื้นท่ีสําคัญ เมื่อมีกิจกรรมส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนย่านกะดีจีน พื้นท่ีชุมชนโรงครามจะเป็นพื้นท่ีสําหรับจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปกรรมในซอยโรงครามโดยมีสถานศึกษาและชุมชนเข้ามารังสรรค์ผลงานเพื่อกระตุ้นการศึกษาเรียนรู้ภายใน
ชุมชน อีกท้ังยังเป็นการปลุกอดีตอันลํ้าค่าของชุมชนให้คนท่ัวไปได้รู้จักอีกด้วย 
  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน 
  ลักษณะแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนโรงคราม ด้านทิศเหนืออยู่ติดกับชุมชนกุฎีขาว ซึ่งมี
คลองระบายน้ําค่ันอยู่ และด้านตะวันออกของชุมชนติดกับถนนเทศบาลสาย 2 โดยมีด้านตรงข้ามคือ สถานี
ตํารวจนครบาลบุปผาราม ทางทิศใต้ของชุมชนติดกับถนนอิสรภาพซึ่งส่วนหนึ่งของชุมชนอยู่บริเวณเยื้อง
สะพานเจริญพาศน์ และด้านทิศตะวันตกของชุมชนติดคลองบางหลวง ประชาชนในชุมชนสามารถใช้เส้นทาง
ถนนอิสรภาพ และถนนเทศบาลสาย 2 ในการเข้าสู่บริเวณชุมชน และใช้การสัญจรทางด้วยรถจักรยานยนต์ รถ
ขนาดเล็ก และการเดินเท้าในการเข้าสู่ชุมชน ด้านประชากรในชุมชนมีการกระจายตัวของคนในชุมชนในระดับ
พอดี  โดยมีสภาพบ้านเรือนในชุมชนเป็นลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ บ้านไม้ บ้านเด่ียวและบ้านครึ่งตึกครื่งไม้ 
ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ การประกอบอาชีพของคนในชุมชนมีอาชีพค้าขาย รับราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัวร้านค้าขายวัสดุไม้ คลีนิคการแพทย์ และประกอบธุรกิจส่วนตัว  พื้นท่ีต่างๆใน
ชุมชนโรงครามอยู่ในความดูแลของสํานักงานเขตธนบุรี ภายใต้การขอรับการสนับสนุน การประสานงานจาก
คณะกรรมการชุมชนโรงครามในการให้การช่วยเหลือ สนับสนุน หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายใน
ชุมชน ประชาชนสามารถแจ้งข่าว ข้อร้องทุกข์ใดๆ หรือแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆของชุมชนผ่าน
คณะกรรมการชุมชน นอกจากนี้ เนื่องจากพื้นท่ีชุมชนโรงครามเป็นพื้นท่ีสนับสนุนและอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม 
จึงมีนักท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษาและจัดกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 
  ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน 
  ตลาดคุณหญิงอายุยืน (ตลาดปี๊บ)        
  เดิมช่ือ ตลาดยิ่งยืน เป็นพื้นท่ีบ้านของคุณหญิงอายุยืนอรสุมพลาภิบาล(อายุยืน บุนนาค)                 
ผู้เป็นธิดาพระยาราชานุประพันธ์ (ทุ้ย บุนนาค) เจ้าของท่ีดินบริเวณพื้นท่ีชุมชนโรงครามเกือบท้ังหมด กับ
คุณหญิงพงสุริยัน (ใหญ่ บุนนาค) เกิด ณ บ้านคลองบางหลวง นั่นคือพื้นท่ีชุมชนโรงครามในปัจจุบัน คุณหญิง
อายุยืนฯ เป็นภรรยาพระยาอรสุมพลาพิบาล (เด่น ดุนนาค) ซึ่งท่านได้แบ่งพื้นท่ีกันในหมู่ทายาทให้เป็นพื้นท่ีใน
การทํากิจการและบ้านเรือนต่างๆ เมื่อกาลเวลาผ่านไปพื้นท่ีบ้านคุณหญิงฯได้ปรับเปล่ียนพื้นท่ีบางส่วนเป็น
ตลาดโถงสูงมี 3 ช้ัน ช้ันบนของตลาดมีการเปิดวิกสําหรับแสดงละคร โขนสด ช้ันล่างเป็นตลาด หลังจากนั้นมี
ตลาดเจริญพาศน์ขึ้น แม่ค้าจึงย้ายจากตลาดเดิมมาต้ังร้านค้าขายท่ีบริเวณตลาดเจริญพาศน์แทน ตลาดเก่าจึง
ปิดทําการ เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งท่ี 2 เจ้าของตลาดให้ชาวจีนมาเช่า ซึ่งได้ใช้สถานท่ีตลาดแห่งนี้ทําปี๊บบรรจุ
น้ําตาล โดยใช้ปี๊บน้ํามันก๊าด และเอาฝาออกดัดแปลงให้เป็นปี๊บน้ําตาล และมีการรับซื้อปี๊บเก่าท่ีใช้แล้วมาทํา
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ความสะอาดและขายเป็นปี๊บมือสอง โดยช่ือของตลาดปี๊บนี้เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวมีแต่การจําหน่ายปี๊บ
และมี ผู้ประกอบอาชีพหลายรายท่ีจําหน่ายปี๊บเหมือนกัน ปัจจุบันอาคารของตลาดปี๊บยังคุณค่าทาง
สถาปัตยกรรมท่ีสามารถมองเห็นได้จากสะพานเจริญพาศน์อันเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมอยู่เช่นเดิมด่ัง
เมื่อครั้งในอดีต            
     ตรอกโรงครามหรือซอยโรงคราม      
     อดีตบริเวณดังกล่าวเคยเป็นโรงย้อมผ้ามาก่อน เมื่อครั้งสมัยรัชกาลท่ี 5 คนจีนและคนไทย
ต้ังแต่สามัญชนไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นิยมสวมกางเกงผ้าแพร ความนิยมการย้อมผ้าจึงมีมากขึ้นในยุค
สมัยนั้น โรงย้อมท่ีอยู่บริเวณคลองบางหลวงคือบริเวณลานด้านหน้าวัดบุปผารามและลานใกล้วัดกัลยาณ์ ใน
หนังสือเด็กบ้านสวน และหนุ่มนักเรียน โดยคุณพัฒน์ เนตรรังษี หรือ พ.เนตรรังสีได้กล่าวถึงท่ีมาของโรงย้อม
มะเกลือท่ีเกิดขึ้นในชุมชนแถบนี้ว่า จะมีการทําเป็นช่วงฤดูกาลโดยมีฤดูย้อมผ้าต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
กรกฎาคมทุกๆปี เมื่อย้อมผ้าเป็นท่ีเรียบร้อย ก็จะมีการนําผ้าแพรมาตากไว้ที่ลานมะเกลือซึ่งเป็นลานกว้าง โดย
งานตากผ้าย้อมมะเกลือจะเป็นเงานเฉพาะผู้หญิง เมื่อหมดหน้ามะเกลือแล้ว ลานตากผ้าย้อมมะเกลือท่ีไม่ได้ใช้
งานก็เป็นสถานท่ีเล่นว่าวของเด็กๆในชุมชน ใยปีขขึลียการนิยมกางเกงแพรก็ค่อยๆเลือนหายไปจากสังคมไทย
และชาวจีน การมีโรงย้อมผ้าหรือโรงครามก็เปล่ียนเป็นผืนท่ีใช้สอยอย่างอื่นในชุมชน อาชีพเหล่านี้ก็เลือน
หายไป ซึ่งในพื้นท่ีของซอยโรงครามก็เปล่ียนแปลงบทบาทของสถานท่ีเป็นบ้านพักอาศัยของคนในชุมชนโรง
คราม อาชีพเสริมในชุมชนท่ีเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นก็เป็นงานหัตถกรรมการทําริบบิ้นประดับตกแต่ง และสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน 
  สนามฝึกสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ      
  สถานท่ีต้ังของโรงเรียนสอนขับรถแห่งแรกของประเทศไทย ต้ังอยู่บริเวณตรงข้ามสถานี
ตํารวจนครบาลบุปผาราม ซึ่งมีการใช้รถจ๊ีปสําหรับฝึกหัดขับรถ โดยในปัจจุบันมีการเปล่ียนสถานท่ีต้ังของ
โรงเรียนสอนขับรถยนต์ไปอยู่ย่านเจริญกรุงแล้ว บริเวณดังกล่าวเป็นสนามฝึกสอนขับรถยนต์ ส.สะพานมอญ
แต่เดิมมา 
  หลุมหลบภัยสมัยสงครามโลก คร้ังที่ 2 
  สงครามโลกครั้งท่ี 2 หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า สงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี 
พ.ศ. 2481 – 2488 ประเทศไทย ณ ขณะนั้นนําโดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรัฐบาลไทยซึ่งอยู่ข้างเดียวกับฝุายอักษะท่ีมีเยอรมันและญี่ปุุนเป็นชาติผู้นํา ส่วนฝุายตรง คือ กลุ่มเสรีไทย
ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ หลุมหลบภัยมีการสร้างขึ้นตามจุดท่ีเป็นสถานท่ียุทธศาสตร์ 
และสถานท่ีสําคัญซึ่งเป็นเปูาหมายในการโจมตีของข้าศึก โดยในบริเวณฝ่ังธนบุรี มีหลุมหลบภัยอยู่ 2 แห่ง 
ได้แก่ 1)บริเวณด้านหน้าโรงเรียนศึกษานารี และ 2)บริเวณใต้สะพานเจริญพาศน์ ซึ่งมูลเหตุในการสร้างหลุม
หลบภัยท่ีบริเวณด้านหน้าโรงเรียนศึกษานารี เนื่องจากมีจุดยุทธศาสตร์สําคัญหลายแห่งในบริเวณใกล้เคียง 
หากฝุายตรงข้ามยึดสถานีรถไฟบางกอกน้อย โรงพยาบาลศิริราชได้ คนไทยก็จะมีท่ีสําหรับหลบภัยปูองกันตัว 
ซึ่งบริเวณสะพานพุทธยอดฟูา ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในการรบถ้าหากตัดการขนส่ง เดินทางไปฝุายตรง
ข้ามก็ถือว่ามีโอกาสพ่ายแพ้ได้ และอีกหนึ่งจุดในพื้นท่ีของชุมชนโรงครามนั่นคือ หลุมหลบภัยบริเวณสะพาน
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เจริญพาศน์นั้น มีการสร้างขึ้นระหว่างร้านค้าไม้แปรรูปและอุปกรณ์ก่อสร้าง เจ้าของกิจการเป็นชาวมุสลิมช่ือ 
นายหมัด กัลป์ยาณสุด(นายหมัด) เหนือร้านนายหมัด ทางการได้มีการสร้างหลุมหลบภัยคอนกรีตไว้ 1 หลุม 
เพื่อให้ประชาชนในละแวกนั้นได้ใช้อาศัยในการหลบภัยสงครามจากเครื่องบินท่ีมาท้ิงระเบิดในสมัยนั้น ซึ่งแต่
เดิมหลุมหลบภัยมีอักษรปูนปั้นเขียนไว้ว่า “หลุมหลบภัยบรรจุได้ 60 คน” ทางเข้ามีทางเดียว แต่ไม่มีใครใช้ 
เพราะเข้าไปแล้วไม่สามารถมองเห็น หรือแก้ปัญหาใดๆได้ ทางการจึงมีการขุดปล่องหลังคา 2 ปล่องก็ยังไม่มี
ใครใช้อีก เนอื่งจากกลัวลูกระเบิดจะตกลงมาในหลุมแล้วตายกันหมด โดยในปัจจุบันหลุมหลบภัยใต้สะพาน
เจริญพาศน์นั้นถูกปิดไปแล้ว เหลือไว้เป็นเพียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์แก่ผู้พบเห็น(วราห์ โรจนวิภาต , 
2554)            
  ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินของชุมชน 
  1. การประดิษฐ์ริบบิ้นตกแต่ง คนในชุมชนมีการประดิษฐ์ริบบิ้นสําหรับห่อเหรียญ ริบบิ้น
สําหรับตกแต่งกระจก และการประยุกต์ริบบิ้นใช้ในการตกแต่งหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้ในงานหรือเทศกาล
ต่างๆ โดยมีการทําใช้ในเทศกาลสําคัญ หรือประเพณีของคนในชุมชนและมีการทําส่งตามผู้สนใจส่ังซื้อ ซึ่งการ
ประดิษฐ์ริบบิ้นตกแต่งนี้เอง ถือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนโรงครามจากการให้ข้อมูลของคณะกรรมการชุมชน
  2. ข้าวต้มมัดลุงเล็ก เมื่อมีกิจกรรม งานของชุมชนต่างๆในแขวงวัดกัลยาณ์ ชุมชนโรงคราม
จะมีการนําข้าวต้มมัดของลุงเล็กไปร่วมออกร้านด้วย       
  3. ร้านปูาเล็กข้าวเหนียวปิ้ง จากคําให้สัมภาษณ์ของคณะกรรมการชุมชนฯ ได้กล่าวไว้ว่า
ร้านปูาเล็กข้าวเหนียวปิ้ง ถือเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนท่ีคนในชุมชนนั้นรู้จักกันดี และเมื่อมีงานของชุมชน และ
งานระหว่างชุมชน ร้านของปูาเล็กก็จะมีการร่วมออกงานอย่างสม่ําเสมอ 
  บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในชุมชน 
  ชุมชนโรงคราม มีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับสํานักงานเขต
ธนบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นประจํา ในกิจกรรมด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒน าชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาให้กับชุมชนโรงคราม ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ในด้านต่างๆของคณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานภายนอกท่ีให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ผู้นําชุมชนมีการวางแผนการดูแลเยาวชน ผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งมีการจัด
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งท่องเท่ียวท้องถิ่นของชุมชน เช่น ตรอกโรงคราม 
ตลาดปี๊บ. นอกจากนี้ ชุมชนโรงครามก็มีการสร้างความร่วมมือร่วมกับชุมชนต่างๆในแขวงวัดกัลยาณ์ 
โดยเฉพาะกิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวและวัฒนธรรมของชุมชน เช่น กิจกรรม กะดีจีนศิลป์สามท่า, 
กิจกรรมกะดีจีนศิลป์ในซอย เป็นต้น ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของคนท้ังชุมชนโรงครามและชุมชนอื่นๆในแขวงวัด
กัลยาณ์ในการปลุกจิตสํานึกในการพัฒนาท้องถิ่นและกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชน 
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 4.1.2 ความต้องการของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์ความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวใน
ด้านต่างๆ ของพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ และคนในชุมชนในทุก
ชุมชนของแขวงวัดกัลยาณ์ มีการลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์ความต้องการของคณะกรรมการชุมชน และคนใน
ชุมชนรวมท้ังส้ิน 5 ครั้งระหว่างเดือน ตุลาคม 2557– เดือนมกราคม 2558 โดยสามารถแบ่งเป็นประเด็น
ความสําคัญแบ่งรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 
  4.1.2.1 ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  ในมุมมองของคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนประชากรในชุมชน แหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมภายในแต่ละชุมชนมีความเป็นเอกลักษณ์ทางศาสนา และวัฒนธรรมท่ีมีความแตกต่างกันไปตาม
ประวัติศาสตร์และท่ีมาของชุมชน ความต้องการด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีรายละเอียด
และบริบทท่ีแตกต่างกันดังต่อไปนี้        
 ชุมชนวัดกัลยาณ์ ต้องการให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
พื้นท่ีของวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งท้ังทาง
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีชุมชนต้องการคือการให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลการ
บริหารจัดการในด้านต่างๆของโบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัดกัลยาณมิตรฯ ท่ีคณะกรรมการชุมชน
เห็นพ้องต้องกันว่ามีโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในวัดกัลยาณ์ถูกทําลายและเปล่ียนแปลงไปโดยบางสถานท่ี
ไม่มีเค้าโครงหรือร่องรอยแห่งอดีตทางวัฒนธรรมเหลืออยู่เลย หากเป็นไปได้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรม
ศิลปากร หน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมาย ควรมีการดําเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ภายในวัดฯ ไม่ถูกทําลายและมีการอนุรักษ์ให้สมบัติของชาติท้ังหมดคงอยู่สืบทอดไปยังลูกหลาน นอกจากนี้ 
บ้านพาทยโกศล บ้านแห่งตํานานสํานักดนตรีที่มีช่ือเสียงเก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยท่ีสร้างบุคลากรและผู้
สืบสานงานดนตรีไทยให้กับประเทศชาติจํานวนมาก แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์หรือดูแลเท่าท่ีควรซึ่ง
หน่วยงานภาครัฐควรให้ความสนใจในการอนุรักษ์อย่างจริงจัง ให้เป็นสํานักดนตรีท่ียังมีชีวิตและสามารถเปิด
บ้านต้อนรับให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาศึกษาตํานานแห่งสถานท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ด้านดนตรีไทยได้ 
 ชุมชนกุฎีจีน ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว การเข้าถึงสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่างๆในพื้นท่ีให้มีเส้นทางการเดินเท้า รถจักรยานยนต์ท่ีสะอาดและควรมีปูายการบอกสถานท่ี
ท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น บ้านหรือพื้นท่ีสําคัญในชุมชนท่ีมีความคงทน สามารถใช้ได้นาน เพราะส่วนใหญ่ท่ี
มีการทํากิจกรรมด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวกันก็จะทําเป็นกิจกรรมระยะส้ัน มีการติดต้ังปูาย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว แต่จะใช้ได้ในระยะเวลาส้ันๆ เมื่อโดนฝนโดนแดดไม่นานก็จะเสียหายไปตาม
กาลเวลา   
  ชุมชนวัดประยุรวงศ์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน มีเอกลักษณ์เป็นท่ีรู้จักและ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพราะเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสรูปปัจจุบัน 
คือ พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9, ศ.,ดร.) ได้พัฒนาวัดประยุรวงศาวาสจนวัดฯได้รับการยกย่อง
มรดกโลกจากสํานักงาน UNESCO อีกท้ังโบราณสถานในวัดหลายๆ แห่งก็ได้รับการอนุรักษ์ ปรับปรุง และ
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พัฒนาจนมีสภาพสมบูรณ์และเปิดให้นักท่องเท่ียวได้เข้าชมทุกวัน นอกจากนี้แล้ววัดและชุมชนได้ร่วมมือกับ
หน่ายงานท่ีให้การสนับสนุนและดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ทําให้ชุมชนมี
กิจกรรมด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  ชุมชนวัดบุปผาราม มีความต้องการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี
ชุมชน ถึงแม้ว่าวัดบุปผารามวรวิหารจะอยู่ในพื้นท่ีท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้สะดวกและอยู่ใจกลาง
ชุมชนก็ตาม แต่การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกลักษณ์และความสําคัญของแหล่งท่องเท่ียวฯก็ยังไม่ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง หรือมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนวัดบุปผารามฯ ถ้าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวฯตลอดจนร่วมกันพัฒนาก็อาจจะทําให้มีนักท่องเท่ียวและผู้ท่ี
สนใจเข้ามาศึกษาถึงงานสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ของวัดบุปผารามฯเพิ่มมากขึ้น   
  ชุมชนกุฎีขาว มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คือ มัสยิดบางหลวง ถือเป็นศาสนสถานท่ีใช้
ในการประกอบศาสนกิจของศาสนาอิสลาม อีกท้ังมัสยิดบางหลวงมีงานสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกนั้น ทําให้นักท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจมากมายเข้ามาศึกษาและช่ืนชมความงามของ
มัสยิดแห่งนี้ โดยชุมชนต้องการให้ภาครัฐพัฒนาเส้นทางสัญจรในการเข้าถึงพื้นท่ีของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เพราะคน
ท่ีจะเข้ามาเยี่ยมชมมัสยิดสามารถเข้ามาได้ผ่านทางถนนเทศบาลสาย 2 และถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ ซึ่ง
ทางเข้าค่อนข้างเล็กและมีไหล่ทางท่ีอาจจะไม่ปลอดภัย ถ้ามีการพัฒนาเส้นทางสัญจรและมีการดูแลพื้นท่ี
บริเวณทางเข้าถึงมัสยิดบางหลวงให้ดีขึ้น จะทําให้นักท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษาเกิดความสะดวกใน
การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ในพื้นท่ีชุมชนกุฎีขาวยังมีสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์อีก
แห่งหนึ่งท่ียังไม่ค่อยมีใครรู้จัก คือ สถูปบรรจุอัฐิเจ้าจอมมารดา สมัยรัชกาลท่ี 5 ตามคําบอกเล่าของชุมชน และ
หวังว่านักวิชาการและผู้ท่ีสนใจจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและช่วยชุมชนประชาสัมพันธ์สถานท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ในพื้นท่ีชุมชนต่อไป 
  ชุมชนโรงคราม มีตลาดปี๊บ(ตลาดคุณหญิงอายุยืน) ท่ียังสามารถมองเห็นตัวอาคารได้อย่าง
เด่นชัด ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนท่ีสําคัญ โดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหลาย
รายเคยเข้ามาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสืบสานงานศิลปกรรมภายในชุมชนหลายครั้ง ซึ่งทางชุมชนก็หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว และส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานท่ีสําคัญต่างๆใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
  4.1.2.2 ด้านการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 
   ทุกชุมชนมีความเห็นตรงกันในการดําเนินการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ี
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ว่าควรมีการจัดทําแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีการเช่ือมโยงถึงแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสถานท่ีสําคัญในทุกชุมชน เพราะจะเป็นการ ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้นักท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจเข้ามาในพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์และมีการท่องเท่ียว ศึกษาวัฒนธรรม
ความเป็นมา และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในแต่ละชุมชน โดยในแผนท่ีควรจะมีรายละเอียดต่างๆ ดังนึ้ คือ                 
แหล่งท่องเท่ียว ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ สถานท่ีต้ังของท่ีทําการชุมชน เส้นทางในการเริ่มต้นการ
สัญจรทางเท้าเพื่อท่องเท่ียวในชุมชน ซึ่งถ้ามีการจัดทําขึ้นชุมชนก็ควรท่ีจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ให้ความ
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คิดเห็นในการดําเนินการจัดทํา การให้ข้อมูลพื้นท่ี และการปรับปรุงแก้ไขแผนท่ี ตลอดจนการเดินเท้าในพื้ นท่ี
เส้นทางต่างๆ เพราะ ในบางพื้นท่ีของชุมชนมีเส้นทางท่ีอาจจะเดินทางได้ไม่สะดวก จําเป็นต้องให้ชุมชนให้
ข้อมูลเพื่อให้การเดินเท้าของนักท่องเท่ียวเกิดความสะดวกสบาย นอกจากนี้การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวจะเกิด
ผลได้ดีก็ต่อเมื่อมีการได้ใช้งานจริงโดยนักท่องเท่ียว และผู้ท่ีสนใจ ซึ่งชุมชนคือองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะ
ส่งเสริมให้เส้นทางการท่องเท่ียวเกิดความสําเร็จ เพราะชุมชนได้ให้ความเห็นว่า โดยส่วนใหญ่การเข้ามา
ท่องเท่ียวในชุมชนของหน่วยงาน สถานศึกษา กลุ่มบุคคลต่างๆ จะมีวิทยากร มัคคุเทศก์ ผู้นําเท่ียวเข้ามาใน
พื้นท่ี ซึ่งเป็นการได้รับความรู้โดยผู้ท่ีเข้ามาเยือน แต่ความสําเร็จจะเกิดขึ้นสูงสุดหากชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ท่องเท่ียวท่ีมีผู้เข้ามาเยือนในชุมชน โดยชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้ในหลากหลายบทบาท เช่น มัคคุเทศก์
ท้องถิ่น ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชน และเจ้าบ้านผู้คอยต้อนรั บผู้มาเยือน ซึ่งส่ิงนี้จะทําให้การ
ท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้นในชุมชนนั้นเกิดความสําเร็จท้ังผู้เข้ามาท่องเท่ียวและผู้ท่ีมาเยือน นอกจากนี้ยังจะเป็นการ
สร้างการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนให้เกิดข้ึนได้ด้วย ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 - นักท่องเท่ียว และผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษาแหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชนได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ และได้ล้ิมลองรสชาติ การสาธิต การทําผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชน ซึ่งจะเกิดการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆท่ีผู้มาเยือนได้เผยแพร่ต่อไป 
  - คนในชุมชนได้มีบทบาทในฐานะทูต และเจ้าบ้านในการเผยแพร่ความรู้ ประวัติความเป็นมา
ทางวัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชน ผ่านการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรชุมชน 
 - คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่น และแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน ท่ีถือเป็นมรดกของชุมชนท่ีคนในชุมชนควรรักษาไว้ 
  - ชุมชนโดยคณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชนเกิดรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น ทําให้มีเงินรายได้จากการหมุนเวียนทรัพย์สินให้เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีดี 
 ซึ่งเมื่อมีการตอบสนองความต้องการในการดําเนินการจัดทําแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์แล้ว คณะกรรมการชุมชนได้มี ส่วนร่วมในการวิพากษ์แผนท่ี
ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อปรับแก้ไขในข้อมูลด้านต่างๆจนแผนท่ีออกมา
สมบูรณ์แบบและสามารถติดต้ังเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนในท่ีทําการชุมชนวัดบุปผารามฯ 
  4.1.2.3 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
  ในแต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละวัฒนธรรมของชุมชน จาก
การให้ข้อมูลของคณะกรรมการชุมชนและคนในชุมชนทําให้ทราบถึงความต้องการของผู้ผลิตในการจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในประเภทต่างๆ โดยมีความต้องการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
  - การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์หลายชุมชนท่ีมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหาร ของท่ีระลึก เช่น ขนมจีบ ขนมฝรั่งกุฎีจีน ดาบไม้อัด. มีการใช้บรรจุภัณฑ์เป็นแบบปกติท่ัวไป
คือกล่องหรือซองพลาสติก ความต้องการของผู้ผลิตสินค้าในชุมชน คือการได้รับการสนับสนุนด้านการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความสวยงาม น่าสนใจ และเป็นเอกลักษณ์ให้กับบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเพื่อเป็นส่ิงหนึ่ง
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ท่ีจะกระตุ้นความสนใจให้กับนักท่องเท่ียว หรือคนท่ีสนใจในผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนให้ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และมีการจัดจําหน่ายในวงกว้าง เมื่อสินค้าได้รับการยอมรับจากตลาด 
  - ช่องทางการจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชนบางชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ บาง
ผลิตภัณฑ์มีการทําขายเฉพาะช่วงเทศกาลหรือกิจกรรม หรือบางผลิตภัณฑ์มีการจัดจําหน่ายเฉพาะหน้าร้าน
ภายในชุมชน ชุมชนต้องการให้หน่วยงานท่ีมีศักยภาพด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการตลาด
เกี่ยวกับการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน ซึ่งถ้าชุมชนมีช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีดี 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีการกระจายตัวของสินค้าจํานวนมาก และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ก็จะทําให้
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้รับการยอมรับและเกิดการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีนํามาสู่แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม
ภายในชุมชนอีกด้วย เพราะนักท่องเท่ียวบางกลุ่มก็มีความสนใจในการเข้ามาศึกษาถึงกระบวนการผลิต         
การสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ การทําผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่ีเป็นแหล่งผลิตสินค้าของชุมชน ซึ่งการท่ี
นักท่องเท่ียวได้ล้ิมลองอาหารจากแหล่งต้นตํารับถือเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งท่ีนักท่องเท่ียวให้ความสนใจมายัง
แหล่งท่องเท่ียว  
  4.1.2.4 ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน    
  ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์หรือท่ีเรียกว่าย่านกะดีจีนนั้น มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ต่างๆเข้ามาจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน การส่งเสริม
การเรียนด้านงานสถาปัตยกรรมท่ีผ่านยุคสมัยต่างๆของชุมชน และการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้งาน
ศิลปกรรมในย่านตรอก ซอยต่างๆของชุมชน และยังมีกิจกรรมมากมายท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีชุมชนท่ีทําให้คนใน
ชุมชนเกิดความรัก และหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนของตนท่ีแม้แต่คนภายนอกชุมชนยังให้ความ
สนใจ ส่ิงเหล่านี้จึงเป็นส่ิงกระตุ้นให้ผู้คนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในบริบทของชุมชนผ่านคน
ในชุมชนมากยิ่งขึ้น ความต้องการด้านการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวของชุมชนท่ีต้องการแรงสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนั้นคือ ความต้องการด้านความยั่งยืนของกิจกรรมและผลตอบรับอันเป็น
ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นในชุมชน หมายถึง ชุมชนต้องการให้หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเคยจัดกิจกรรมในการพัฒนาต่างๆ
ของชุมชน มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี และมีผลลัพธ์ซึ่งเป็นผลผลิตให้ออกมาอย่างชัดเจน ซึ่ง
ชุมชนเองจะเกิดความยั่งยืนในด้านการได้รับผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมต่างๆท่ี
เกิดขึ้นจากหน่วยงานท่ีเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการจัดกิจกรรม  
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 4.2 การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวด้วยระบบภูมิสารสนเทศ 
 การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวด้วยระบบภูมิสารสนเทศซึ่งผู้วิจัยเลือกท่ีจะดําเนินการขึ้นเพื่อสร้างแผนท่ี
ให้กับชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ ได้ใช้ข้อมูลในแผนท่ีในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวและเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับนักท่องเท่ียว ผู้ท่ีสนใจท่ีจะเข้ามาในพื้นท่ีชุมชนแขวง วัดกัลยาณ์เพื่อศึกษาวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีแต่ละชุมชนมี โดยนําเสนอเป็น
ภาพรวมออกมาเป็นแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการดังต่อไปนี้    
 ขั้นตอนที่ 1 การลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและ
สถานที่ส าคัญของแต่ละชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์       
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพื้นท่ีโดยการเดินเท้าสํารวจเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว 
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสถานท่ีสําคัญของแต่ละชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ โดยได้รับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2557 ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีชุมชนวัดบุปผาราม ชุมชนโรงคราม ชุมชน             
กุฎีขาวและชุมชนกุฎีจีน โดยได้เข้าพบกับประธานหรือผู้ประสานงานชุมชน และคนในชุมชนได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สถานท่ีสําคัญ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายในชุมชน นอกจากนี้ยังได้ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีการจําหน่ายเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 - ครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนวัดกัลยาณ์โดยได้
เข้าพบกับประธานหรือผู้ประสานงานชุมชน และคนในชุมชนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
สถานท่ีสําคัญ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายในชุมชน   
 
 ชั้นตอนที่ 2 การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง    
 หลังจากท่ีผู้วิ จัยได้ลงพื้นท่ีโดยการเดินเท้าสํารวจแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน                    
แขวงวัดกัลยาณ์ท้ัง 6 ชุมชนแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สําคัญของชุมชนเพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมาท่ีมีความถูกต้อง
และนํามาใช้ประกอบในการดําเนินการเลือกลงพิกัดจุดของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในพื้นท่ีชุมชน
แขวงวัดกัลยาณ์ และได้สอบถามความต้องการของคณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชนเกี่ยวกับรายละเอียด
เพิ่มเติมท่ีต้องการให้ลงข้อมูลในแผนท่ีและพิกัดจุด โดยข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สถานท่ี
สําคัญของชุมชน และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในแต่ละชุมชน มีรายละเอียดเพื่อจัดทําพิกัดจุด ดังต่อไปนี้  
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 1. ชุมชนวัดกัลยาณ์ 
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม       
  1) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โดยมีรายละเอียดโบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัดท่ี
เลือกลงพิกัดจุด โดยมีพระอุโบสถ พระวิหา รหลวงพ่ อ โ ต  ( ซํ าปอก ง )  พระวิห ารน้ อย  ศาลาตรี มุ ข               
หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ  หอระฆังใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ศาลาจตุรมุข เกซิ้น เก๋งจีนท้ัง 2 หลัง
บริเวณด้านหน้าพระวิหารหลวงพ่อโต(ซําปอกง) ศาลาการเปรียญ พระเจดีย์ทรงถะยอดปรางค์ หมู่กุฏิสงฆ์
คณะ 1 หมู่กุฏิสงฆ์คณะ 2 ท่าเทียบเรือวัดกัลยาณมิตรฯ 
  2) บ้านพาทยโกศล 
  สถานศึกษา 
  1) โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร 
  ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
  1) บ้านขนมจีบเฮียเส็ก บ้านทําหัวเชิดสิงโต ร้านขายมีดดาบไม้อัด และรับจัดแสดงคณะ
กลองยาว บ้านทําข้าวเหนียวมูนรัฐสภา บ้านทําบายศรี 
  สถานที่ส าคัญของชุมชน 
  1) ท่ีทําการชุมชนวัดกัลยาณ์ 
 2. ชุมชนกุฎีจีน 
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม       
  1) ศาลเจ้าเกียนอันเกง โบสถ์ซางตาครู้ส เรือนจันทนภาพ เรือนไทยวิคตอเรียอายุกว่า 100 ปี 
ท่าเทียบเรือโบสถ์ซางตาครู้ส บ้านวินด์เซอร์ เรือนแบบขนมปังขิง สมัยรัชกาลท่ี 5 พิพิธภัณฑ์ชุมชน(กําลัง
ดําเนินการจัดทํา)   
  สถานศึกษา 
  1) โรงเรียนแสงอรุณ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ 
  ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
  1) บ้านทําขนมฝรั่งกุฎีจีน (ร้านธนูสิงห์) บ้านทําขนมฝรั่งกุฎีจีน (บ้านปูาเล็ก) บ้านทําขนมฝรั่ง
กุฎีจีน (บ้านหลานย่าเปูา) ร้านปูาอําพรรณ (ทําขนมกวยตัสและกุสรัง) 
  สถานที่ส าคัญของชุมชน 
  1) ท่ีทําการชุมชนกุฎีจีน 
 3. ชุมชนวัดประยุรวงศาวาส 
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    
  1) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยมีรายละเอียดโบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัดท่ี
เลือกลงพิกัดจุดดังต่อไปนี้  พระอุโบสถ พระบรมธาตุมหาเจดีย์ ได้รับรางวัลมรดกโลกจากยูเนสโก พิพิธภัณฑ์
พระ ประยูรภัณฑาคาร เขามอ 
  2) สํานักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร (ศาลากลางจังหวัดธนบุรีเดิม) 
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  สถานศึกษา 
  1) โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส และโรงเรียนศึกษานารี 
  ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
  1) บ้านหมูกระดาษ (เอกลักษณ์ชุมชน) 
 4. ชุมชนวัดบุปผาราม 
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    
  1) วัดบุปผารามวรวิหาร โดยมีรายละเอียดโบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัดท่ีเลือกลง
พิกัดจุดดังต่อไปนี้  พระวิหาร พระอุโบสถ ศาลาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ศาลาการเปรียญ) 
พิพิธภัณฑ์(กําลังดําเนินการ) 
  ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
  1) บ้านทําขนมกะลอจ๊ี 
   สถานที่ส าคัญของชุมชน 
  1) ท่ีทําการชุมชนวัดบุปผาราม บริเวณเย้ืองทางเข้าวัดบุปผารามวรวิหาร 
 5. ชุมชนกุฎีขาว 
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    
  1) มัสยิดบางหลวงกุฎีขาว และสถูปเจ้าจอมมารดา สมัยรัชกาลท่ี 5  
   สถานที่ส าคัญของชุมชน 
  1) ท่ีทําการชุมชนกุฎีขาว  
 6. ชุมชนโรงคราม 
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    
  1) ตลาดคุณหญิงอายุยืน (ตลาดปี๊บ) หลุมหลบภัยสมัยสงครามโลก ครั้งท่ี 2 โรงเรียน ส.
สะพานมอญ โรงเรียนสอนขับรถยนต์แห่งแรกของไทย และซอยโรงคราม  
 ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
  1) บ้านลุงเล็ก(ข้าวต้มมัด) บ้านปูาเล็ก(ข้าวเหนียวปิ้ง) 
 
 ชั้นตอนที่ 3 การส ารวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน และสถานที่ส าคัญใน
ชุมชน ด้วยเคร่ืองมือส ารวจประมวลผลดิจิตอลอัตโนมัติ(GPS) 
 ในการดําเนินการสํารวจพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์นั้น มีรายละเอียดขั้นตอนการสํารวจ ดําเนินการดังต่อไปนี้  
 1. การลงพื้นท่ีเดินเท้าเบ้ืองต้นของชุดสํารวจ 
 หลังจากผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ระดมความคิดและศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และสถานท่ีสําคัญในชุมชน ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนการสํารวจพื้นท่ี ชุมชนแขวงวัดกัลป์
ยาณ์จากชุดสํารวจ แผนกสํารวจแผนท่ี กองออกแบบ กรมช่างโยธาทหารเรือ ในการลงพื้นท่ีสํารวจ โดยได้เข้า
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สํารวจพื้นท่ีเบื้องต้นและขอรับการสนับสนุนด้านบริบทพื้นท่ีของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์จากคุณประดิษฐ์                     
ห้วยหงษ์ทอง ประธานชุมชนวัดบุปผาราม ให้ช่วยแนะนํารายละเอียดพื้นท่ี และคณะกรรมการชุมชนอื่นๆใน
แขวงวัดกัลยาณ์เพื่อร่วมแนะนําสถานท่ีต่างๆภายในชุมชนของตน     
 2. การลงพื้นท่ีสํารวจโดยใช้กล้องสํารวจ        
 คณะสํารวจได้ใช้กล้องสํารวจประมวลผลระบบดิจิตอลอัตโนมัติ (GPS) เพื่อหาค่าพิกัดของสถานท่ี
ท่องเท่ียว อาคาร และรายละเอียดต่างๆภายในชุมชน เพื่อนํามาจัดวิเคราะห์ประมวลผลและจัดทําเป็นแผนท่ี
ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ โดยใช้ระบบพิกัดภูมิศาสตร์แบบ 
ละติจูด(Latitude) และ ลองจิจูด(Longtitude) โดยละติจูด คือมุมท่ีวัดระหว่างจุดใดๆ กับเส้นศูนย์สูตร มี
ค่าสูงสุด 90 องศา เส้นท่ีลากต่อเช่ือมทุกจุดท่ีมีละติจูดเท่ากัน เรียกว่า เส้นขนาน เวียนเป็นวงกลมรอบโลก 
โดยข้ัวโลกแต่ละขั้วจะมีค่าละติจูดเป็น 90 องศา เช่น ขั้วโลกเหนือมีละติจูด 90 องศาเหนือ เป็นต้น เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า เส้นรุ้ง ส่วนลองจิจูด คือมุมท่ีวัดระหว่างจุดใดๆ กับเส้นเมอริเดียนท่ีศูนย์ มีค่าสูงสุด 180 องศา 
ซึ่งพาดผ่านหอดูดาวหลวงกรีนิซ สหราชอาณาจักร เส้นท่ีลากต่อเช่ือมทุกจุดท่ีมีลองจิจูดเท่ากัน จะเรียกว่า เส้น
เมอริเดียน ซึ่งคณะสํารวจได้กําหนดจุดเริ่มต้นในการวางพิกัดภูมิศาสตร์ท่ีบริเวณท่ีทําการชุมชนวัดบุปผาราม
เป็นจุดเริ่มต้นโดยมีค่าละติจูดท่ี 13.735612462252021 และค่าลองจิจูดท่ี 100.4917919196796 
 3. หลังจากการสํารวจเก็บรายละเอียดในพิกัดพื้นท่ีต่างๆของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การเข้าถึงพื้นท่ีต่างๆและสถานท่ีสําคัญของชุมชน คณะสํารวจได้บันทึกข้อมูลในกล้องสํารวจ
มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการใช้งานโปรแกรม Autocad วิเคราะห์ผลการสํารวจ การเช่ือมโยงเส้น
ต่างๆเข้าเป็นแผนท่ีตามระบบพิกัดภูมิศาสตร์ตามแนวละติจูดและลองจิจูด และแบ่งพื้นท่ีตามชุมชนในแขวงวัด
กัลยาณ์ซึ่งมีท้ังหมด  6 ชุมชนย่อย พร้อมท้ังเขียนบรรยายเกี่ยวกับช่ือของสถานท่ีและข้อมูลเบื้องต้นในสถานท่ี
เพื่อให้นักท่องเท่ียว และผู้ท่ีสนใจสามารถท่ีจะดูแผนท่ีและสามารถเดินทางไปในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในพื้นท่ีชุมชนอีกท้ังเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสําหรับ
หน่วยงาน องค์กรท่ีจะเข้ามาจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวของชุมชนด้วย 
 4. เมื่อได้ดําเนินการเขียนงานเพื่อจัดทําแผนท่ีลงในคอมพิวเตอร์พร้อมรายละเอียดต่างๆเสร็จสมบูรณ์ 
คณะสํารวจจึงได้ดําเนินการจัดพิมพ์แผนท่ีหลังจากการสํารวจออกมาจํานวน 3 ครั้ง เพื่อนําไปประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการชุมชนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูล  
 คร้ังที่ 1 วันพฤหัสบดีท่ี 18 ธันวาคม 2557 ณ ท่ีทําการชุมชนบุปผาราม โดยมีการเพิ่มเติมข้อมูลใน
แผนท่ี และมีการปรับปรุงพิกัดจุดของแผนท่ีบางส่วนท่ีคลาดเคล่ือนไปในบางพื้นท่ี   
 คร้ังที่ 2 วันพุธท่ี 24 ธันวาคม 2557 ณ ท่ีทําการชุมชนบุปผาราม โดยมีการแก้ไขคําผิดในสถานท่ีบาง
แห่งและเพิ่มเติมจุดสําคัญของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน     
 คร้ังที่ 3 วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558  โดยการเดินเท้าสํารวจตามแผนท่ีท่ีได้มีการจัดทําเพื่อสํารวจ
จุดท่ีต้องแก้ไข ก่อนท่ีจะเข้าสู่การประชุมเพื่อวิพากษ์แผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์   
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 หลังจากท่ีได้มีการปรับปรุงแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวแล้ว จึงได้มีการจัดประชุมวิพากษ์แผนท่ีเส้นทาง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ขึ้นในวันพุธท่ี 26 มีนาคม 2558 ณ ท่ีทําการชุมชนวัด                   
บุปผาราม เพื่ออธิบายแผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนและรับฟังข้อปรับปรุง 
ข้อแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาแผนท่ีให้มีความสมบูรณ์ในเนื้อหาและสามารถท่ีจะใช้ประโยชน์ได้
จริงต่อไป เมื่อมีการประชุมวิพากษ์แผนท่ีเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อสร้างความถูกต้องให้แผนท่ีเกิดความสมบูรณ์
จากคณะกรรมการชุมชนและคนในชุมชนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดทําและขยายขนาดของ
แผนท่ีลงบนแผนท่ีมาตราส่วน 1 : 1,500  เพื่อนําไปจัดทําปูายประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
พื้นท่ีแขวงวัดกัลยาณ์  ผู้วิจัยจึงได้จัดพิมพ์แผนท่ีขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 0.80 เมตร เพื่อติดต้ังไว้บริเวณตู้
ประชาสัมพันธ์แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดสร้างขึ้น โดยมีการติดต้ังท่ีทําการชุมชนวัดบุปผารามและจัดพิมพ์แผนท่ี
เป็นขนาดย่อ ( A3 ) เพื่อนําไปจัดทํารูปเล่มประกอบเนื้อหาดําเนินการตอไป  
 การจัดท าแผนที่ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ 
 แผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ท่ีผู้วิจัยได้จัดทําขึ้นเพื่อติดต้ังไว้ท่ีบริเวณท่ีทําการชุมชนวัดบุปผารามซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดเป็น
สถานท่ีประสานงานกลางของการดําเนินการวิจัยในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ โดยในรายละเอียดของแผนท่ีฉบับนี้ 
ประกอบด้วยสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภายในชุมชน เส้นทางการเข้าถึงพื้นท่ีต่างๆท่ี
เช่ือมโยงจากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่งจนครบทุกชุมชนภายในแขวงวัดกัลยาณ์ สถานท่ีสําคัญภายใน
ชุมชน และข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ของชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ 
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 จุดเร่ิมต้นของการเดินเท้าท่องเที่ยวในชุมชนแชวงวัดกัลยาณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 จุดเริ่มต้นการเดินเข้าศึกษาท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ 
 

 ผู้วิจัยได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ โดยมีการกําหนดจุดเริ่มต้นในการจัด
เส้นทางสัญจรเดินเท้าท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ ณ ท่ีทําการชุมชน
วัดบุปผาราม โดยในแผนท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการเดินทางสัญจรทางเท้าโดยมีข้อมูลพิกัด
ภูมิศาสตร์ละติจูดท่ี 13.735612462252021 และลองจิจูดท่ี 100.4917919196796 และมีช่ือของสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในพื้นท่ีชุมชนและสถานท่ีสําคัญของชุมชนบุปผาราม โดยกําหนด
จุดเริ่มต้นในการเดินเท้าต้ังแต่บริเวณหน้าวัดบุปผาราม และไปศึกษาบ้านโบราณอายุกว่า 100 ปี หลังจากนี้
เดินเท้าออกไปท่ีถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่ เพื่อข้ามถนนเข้าไปในพื้นท่ีชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนกุฎีจีน และ
ชุมชนวัดกัลยาณ์ท่ีมีพื้นท่ีติดฝ่ังแม่น้ําเจ้าพระยา  
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    ภาพที่ 3 แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สถานท่ีสําคัญในพื้นท่ีชุมชนวัดประยุรวงศ์ 
 
 ผู้วิจัยได้กําหนดเส้นทางเดินเท้าต่อเนื่องจากชุมชนวัดบุปผารามหลังจากข้ามถนนอรุณอมรินทร์ตัดใหม่
เข้าทางซอยอรุณอมรินทร์ 4 เพื่อเดินเท้าเข้าสู่ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ชุมชนจะผ่านบ้านของประธาน
ชุมชนวัดประยุรวงศ์ และเดินเท้าไปถึงบ้านทําหมูกระดาษ เอกลักษณ์ของชุมชนวัดประยุรวงศ์ซึ่งสามารถศึกษา
ขั้นตอนการทําหมูกระดาษและซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีหน้าร้านได้ หลังจากนั้นเดินเข้าวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อ
เข้าชมพระบรมมหาธาตุมหาเจดีย์ ท่ีได้รับรางวัลมรดกโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก(UNESCO) ซึ่งนอกจากนี้ ยังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีสําคัญภายในวัดอีก
หลายแห่ง เช่น เขามอ(ภูเขาจําลองท่ีมีซุ้มคูหามากมายใช้ประดับตกแต่งพระอารามและพระราชอุทยาน)
พิพิธภัณฑ์พระ ประยูรภัณฑาคาร(พิพิธภัณฑ์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปโบราณ พระเครื่อง
และศิลปะวัตถุต้ังแต่ครั้งสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์) พระอุโบสถ(ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อโลหะปางมารวิชัย
ท่ีถือว่าเป็นองค์แรกของไทยท่ีใช้ช่างชาวญี่ปุุนในการปิดทอง)และพระวิหาร(ประดิษฐานหลวงพ่อนาค ซึ่ง
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นคู่กันกับพระศรีศากยมุนี พระประธานในพระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม)และหลังจากนั้น
เดินออกจากวัดทางฝ่ังถนนเทศบาล สาย 1 ซึ่งสามารถเดินเข้าชุมชนกุฎีจีนได้ 2 ทาง คือ 1.ด้านตรงไปโบสถ์
ซางตาครู้ส 2.ด้านริมน้ําผ่านศาลากลางจังหวัดธนบุรีเดิม(สํานักงานเทศกิจ กรุงเทพมหานคร)ท่ีสามารถเดินทาง
สัญจรริมน้ําและไปบริเวณด้านหน้าของโบสถ์ซางตาครู้สได้  
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 ภาพที่ 4 แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สถานท่ีสําคัญในพื้นท่ีชุมชนวัดประยุรวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สถานท่ีสําคัญในพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีน 
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ภาพที่ 6 แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สถานท่ีสําคัญในพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีน 

 
 เมื่อเดินเท้าผ่านเส้นทางท่องเท่ียวพื้นท่ีชุมชนวัดประยุรวงศ์และข้ามถนนผ่านถนนเทศบาลสาย 1 มา
บริเวณฝ่ังชุมชนกุฎีจีนโดยมีโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ และโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาอยู่ด้านติดถนน
เทศบาลสาย 1 ซึ่งสามารถเดินเข้าชุมชนได้ 2 เส้นทางโดยผ่านด้านโรงเรียนซางตาครู้สศึกษาจนถึงบริเวณด้าน
ท้ายของโบสถ์ซางตาครู้สได้ หรือจะเดินทางสัญจรทางเท้าริมน้าผ่านทางศาลากลางจังหวัดธนบุรีเดิม(สํานัก
เทศกิจ กรุงเทพมหานคร)และเข้าทางด้านหน้าของโบสถ์ซางตาครู้สได้เช่นเดียวกัน โดยนักท่องเท่ียวและผู้ท่ีจะ
เข้ามาศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวในชุมชนสามารถเดินเท้าเข้าท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
กุฎีจีน คือ โบสถ์ซางตาครู้ส บ้านจันทนภาพ(เรือนไทยวิคตอเรีย อายุกว่า 100 ปี) บ้านวินด์เซอร์(เรือนท่ีมี
ความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมแบบขนมปังขิงอายุกว่า 100 ปี) และสามารถศึกษาการทําขนมเอกลักษณ์
ท้องถิ่นของชุมชนกุฎีจีนซึ่งมีท้ังส้ิน 4 ร้าน โดยมีร้านทําขนมฝรั่งกุฎีจีนจํานวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านหลานย่าเปูา 
ร้านบ้านปูาเล็ก และร้านธนูสิงห์ นอกจากนี้ยังมีร้านท่ีทําขนมกวยตัสและกุสรังอีก 1 ร้าน คือ ร้านปูาอําพรรณ 
โดยมีท่ีทําการของชุมชนอยู่บริเวณด้านหลังโบสถ์ซางตาครู้ส และหากเดินไปทางสัญจรริมน้ําเจ้าพระยาก็
สามารถเข้าไปท่ีศาลเจ้าเกียนอันเกงได้ เส้นทางเดินเท้าภายในชุมชนกุฎีจีนสามารถเดินเท้าเช่ือมต่อไปท่ีชุมชน
วัดกัลยาณ์ได้ในหลายเส้นทาง ดังนี้         
 1. ทางถนนเทศบาลสาย 1 ติดกับโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ จุดสังเกตจะมีปูายของวัด
กัลยาณมิตรวรมหาวิหารอยู่         
 2. การเดินเท้าในชุมชนกุฎีจีน        
 3. เส้นทางเดินริมน้ําเจ้าพระยา ไปถึงบริเวณท่าน้ําของวัดกัลยาณมิตรฝ่ังตะวันออก 
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ภาพที่ 7 แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สถานท่ีสําคัญในพื้นท่ีชุมชนวัดกัลยาณมิตร 

 
 แผนท่ีได้แสดงข้อมูลโดยลูกศรในการสัญจรจากชุมชนกุฎีจีนมาสู่ชุมชนวัดกัลยาณมิตร โดยในสถาน
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้ายสุดของชุมชนกุฎีจีน คือ ศาลเจ้าเกียนอันเกง และเดินออกมาทางท่าน้ําของวัด
กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โดยผ่านแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในวัดกัลยาณมิตรวรม หาวิหาร ซึ่งมี
โบราณสถาน โบราณวัตถุภายในวัดมากมาย ดังนี้  พระวิหารหลวงพ่อโต(ซําปอกง) หอพระธรรมมณเฑียรเถลิง
พระเกียรติ ศาลาการเปรียญ หอระฆังใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย พระวิหารน้อย ศาลาตรีมุข พระเจดีย์ทรงถะ
ยอดปรางค์ เก๋งจีน เกซิ้น เจดีย์ ศาลาจตุรมุข ท่าเทียบเรือวัดกัลยาณมิตร ฯลฯ และมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของ
ชุมชนวัดกัลยาณ์ อยู่บริเวณตรอกวัดกัลยาณ์อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัด ได้แก่ ขนมจีนร้านเฮียเส็กท่ีถือ
เป็นของดีชุมชนวัดกัลยาณ์ ร้านขายมีดดาบไม้อัดและคณะกลองยาว วัดกัลยาณ์ บ้านทําหัวเชิดสิงโต บ้านทํา
ข้าวเหนียมูนรัฐสภา บ้านทําบายศรี โดยในแผนท่ีได้แสดงท่ีต้ังของท่ีทําการชุมชนซึ่งอยู่บริเวณทางเข้าของวัด
กัลยาณมิตรฯ ทางประตูหลักท่ีเช่ือมต่อถนนอรุณอมรินทร์ และในพื้นท่ีชุมชนกุฎีจีนฝ่ังติดถนนอรุณอมรินทร์มี
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งท่ีสําคัญอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ คือ บ้านพาทยโกศล ซึ่ง
สามารถเข้าถึงพื้นท่ีได้โดยการสัญจรทางเท้าและเข้าสู่บ้านพาทยโกศลได้โดยการติดต่อล่วงหน้าเพื่อขอเข้าชม 
ซึ่งเมื่อนักท่องเท่ียวได้เข้าชมวัดกัลยาณมิตรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ให้เดินออกมาทางประตูหลักและเข้าชมบ้าน
พาทยโกศลก่อนข้ามถนนมาฝ่ังชุมชนกุฎีขาว เพื่อเข้าศึกษาชุมชนกุฎีขาวต่อไป 
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ภาพที่ 8 แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สถานท่ีสําคัญในพื้นท่ีชุมชนกุฎีขาว 
 

 เมื่อนักท่องเท่ียวได้เดินทางท่องเท่ียวจากชุมชนวัดกัลยาณ์มาถึงบ้านพาทยโกศลและได้ข้ามถนนอรุณ
อมรินทร์ตัดใหม่ด้านข้างสะพานอนุทินสวัสด์ิแล้วใช้การสัญจรเดินเท้า หรือรถจักรยานยนต์ เข้าสู่ในพื้นท่ีชุมชน
กุฎีขาว โดยมีจุดสังเกตท่ีด้านหน้าซอยจะมองเห็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน(ชุมชนกุฎีขาว) ซึ่งมีสถานท่ี
สําคัญและเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกนั่นคือ มัสยิดบางหลวง(กุฎีขาว) มัสยิดทรงไทยหนึ่งเดียวในโลกต้ังอยู่
ในชุมชนกุฎีขาว นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงมีสถูปเจ้าจอมมารดาในสมัยรัชกาลท่ี 5 ต้ังอยู่  โดยมีท่ีทําการ
ชุมชนกุฎีขาวอยู่บริเวณเดียวกับมัสยิดบางหลวง ชุมชนกุฎีขาวสามารถเดินเท้าเข้าทางคลองระบายน้ําตรงข้าม
สถานีตํารวจนครบาลบุปผารามท่ีเช่ือมต่อกับชุมชนโรงครามได้  
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ภาพที่ 9 แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สถานท่ีสําคัญในพื้นท่ีชุมชนวัดบุปผาราม 
 

  เมื่อนักท่องเท่ียวเดินเท้าออกจากชุมชนกุฎีขาว สามารถเดินย้อนกลับมาท่ีชุมชนวัดบุปผารามทาง
เส้นทางถนนเทศบาล สาย 2 เพื่อเข้าศึกษาประวัติความเป็นมา สถาปัตยกรรมและสถานท่ีสําคัญในวัด               
บุปผารามวรวิหารอันประกอบด้วยพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือ
ศาลาการเปรียญ และพิพิธภัณฑ์ของวัด โดยในแผนท่ีได้แจ้งพิกัดจุดของบ้านท่ีรับทําขนมกะลอจ๊ี โดยบ้านท่ีทํา
ไม่ได้มีการทําขายทุกวัน นอกจากมีงาน เทศกาล หรือกิจกรรมใดๆจะมีการออกร้านซึ่งสามารถติดต่อในการซื้อ
ขนมกะลอจ๊ีได้ โดยชุมชนวัดบุปผารามมีท่ีทําการของชุมชนอยู่ใกล้บริเวณวัดบุปผารามและสามารถใช้สถานท่ี
ดังกล่าวเป็นสถานท่ีประชุมกันระหว่างเครือข่าย 6 ชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ได้ นอกจากนี้พื้นท่ีของชุมชนวัด             
บุปผารามเช่ือมต่อกับชุมชนโรงครามโดยมีการใช้ถนนเทศบาลสาย 2 ร่วมกัน  
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

100 
 

 
 

ภาพที่ 10 แผนท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สถานท่ีสําคัญในพื้นท่ีชุมชนโรงคราม 
 ชุมชนโรงคราม เป็นพื้นท่ีชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ท่ีสามารถเข้าถึงพื้นท่ีได้ท้ังถนนอิสรภาพ และถนน
เทศบาลสาย 2 โดยพื้นท่ีชุมชนเช่ือมต่อกับชุมชนกุฎีขาวโดยมีคลองระบายน้ําค่ัน และสามารถเดิน เท้าไปถึง
บริเวณชุมชนวัดบุปผารามซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันได้ สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนโรงคราม ได้แก่ 
ตลาดคุณหญิงอายุยืน(ตลาดปี๊บ) ตรอก/ซอยโรงคราม โรงเรียนสอนขับรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย            
(ส.สะพานมอญ) และหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีต้ังอยู่บริเวณสะพานเจริญพาศน์ฝ่ังติดถนน
อิสรภาพ  นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนท่ีมีบ้านทําจําหน่ายอยู่ภายในตรอกโรงคราม คือ ข้าวต้ม
มัดบ้านลุงเล็ก ข้าวเหนียวปิ้ง(บ้านปูาเล็ก) และบ้านประดิษฐ์ริบบ้ินท่ีระลึกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสถาปัตยกรรมท่ี
สมบูรณ์แบบท่ีสุดในพื้นท่ีชุมชนโรงคราม คือ ตลาดคุณหญิงอายุยืน หรือเรียกกันส้ันๆว่า ตลาดปี๊บ เพราะ
อาคารท้ังหมดมีความสมบูรณ์ สามารถท่ีจะมองเห็นได้จากสะพานเจริญพาศน์ แต่ภายในนั้นเปล่ียนแปลงไป
ตามกาลเวลาแล้ว           
 แผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์นี้ได้มีการติดต้ังไว้ท่ี
บริเวณ ท่ีทําการชุมชนวัดบุปผาราม โดยมีการจัดทําในลักษณะตู้กระจกบุด้วยกํามะหยี่ มีการทําไฟและหลังคา
กันแดดกันฝนติดต้ัง โดยพื้นท่ีอีกส่วนหนึ่งใช้เป็นพื้นท่ีสําหรับการท่ีชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ใช้ในการติด
ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูล และข่าวสารอันเป็นประโยชน์ของชุมชน ซึ่งการจัดทําแผนท่ีประชาสัมพันธ์
เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนฯนั้นทําให้นักท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษา ชุมชนในแขวงวัด
กัลยาณ์สามารถเดินทางไปในพื้นท่ีต่างๆของชุมชนได้ โดยมีแผนท่ีฉบับนี้ในการแนะนําข้อมูลและสถานท่ี
ท่องเท่ียว รวมท้ังผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชนท่ีมีความแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน  
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 4.3 การประเมินและปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวต่างๆภายในพ้ืนท่ีชุมชนแขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการลงพื้นท่ี ดําเนินการสํารวจพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนแขวง
วัดกัลยาณ์ การประชุมเพื่อวิพากษ์แผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวฯ อีกท้ังการได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเท่ียวที่ประกอบไปด้วยเยาวชน นักท่องเท่ียว นักวิชาการ นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป จํานวน 50 คน 
ลงพื้นท่ีในแหล่งท่องเท่ียวฯ เพื่อศึกษาและประเมินผลข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ตามท่ีผู้วิจัยและคณะผู้สํารวจได้ดําเนินการจัดทําแผนท่ีเส้นทาง
ท่องเท่ียวฯนั้น ผลการประเมินและการปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้มีการรวบรวมความคิดเห็น ทัศนคติ 
และการทดสอบเส้นทางท่องเท่ียวเพื่อการประเมินศักยภาพความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการเส้นทาง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดทําเส้นทางท่องเท่ียวฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 จากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุมชน คนในชุมชน และกลุ่มตัวอย่างท่ีทดสอบ เส้นทาง
ท่องเท่ียวในด้านของการประเมินและปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวทําให้ได้ผลสรุปดังต่อไปนี้  
 1) ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียวควรมีข้อมูลท่ีตรงกัน จากการทดลองเส้นทาง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยกลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวนั้น ได้ให้ความเห็นว่า ประวัติศาสตร์และ
ข้อมูลจากการบอกเล่าบางส่วนของนักวิชาการ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมีเนื้อหาบางส่วนท่ีไม่ตรงกับในหนังสือ 
เอกสารที่กลุ่มตัวอย่างได้เคยศึกษามา หากมีการประชุมทางด้านวิชาการ ประวัติศาสตร์ร่วมกันระหว่างชุมชน
กับผู้ท่ีสนใจด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน จะเป็นประโยชน์ในด้านการสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันด้าน
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ชุมชน และจะเกิดประโยชน์ต่อการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวชุมชนด้วย 
 2) การเพิ่มเติมข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความเห็นว่าควรเพิ่มข้อมูลในแผนท่ี
เส้นทางท่องเท่ียวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์รายละเอียดดังกล่าวแล้ว จึง
พิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชุมชนท่ีปรากฏในแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวฯท่ีได้จัดทํานั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นของชุมชนท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีประวัติความเป็นมาท่ีสามารถสร้างความสนใจและมีท่ีมาจากชุมชนซึ่ง
ถือว่าเป็นของดีของชุมชนอย่างแท้จริง จึงไม่ได้ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นท้ังหมดท่ีได้จาก
การประชุมระดมความคิดของชุมชน        
 3) จุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเท่ียวฯ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดจุด เริ่มต้นของเส้นทาง
ท่องเท่ียวในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ท่ีได้เริ่มต้นจากบริเวณท่ีทําการชุมชนวัดบุปผารามนั้น โดยผู้วิจัยเห็นว่าพื้นท่ี
ดังกล่าวสามารถใช้ในการจัดการประชุม กิจกรรมเอนกประสงค์ท่ีลานขนาดเล็กเยื้องวัดบุปผารามฯได้ และการ
จัดทําจุดเริ่มต้นเส้นทางท่องเท่ียวจากชุมชนวัดบุปผาราม และสัญจรเดินเท้าต่อไปยังชุมชนอื่นๆท้ัง  6 ชุมชน
นั้นก็จะถือเป็นหนึ่งวงรอบพอดี ผู้วิจัยจึงได้กําหนดเส้นทางเริ่มต้นการเดินเท้าท่องเท่ียวในแขวงวัดกัลยาณ์ท่ี
ชุมชนวัดบุปผาราม ซึ่งมีความคิดเห็นให้มีการทําจุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุม ชนอื่นๆนั้น 
สามารถท่ีจะทําได้โดยมีการจัดทําจุดเริ่มต้นใหม่ไปยังชุมชนอื่นๆ ซึ่งอย่างไรก็ตามจะมีการเดินเท้าท่องเท่ียวจน
สามารถครบท้ัง 6 ชุมชนได้เช่นกัน 




