


สารบัญ
การเดินทาง	 ๖
สถานที่น่าสนใจ	 ๑๐

อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยำ	 ๑๐
อ�ำเภอบำงไทร	 ๔๘
อ�ำเภอบำงปะอิน	 ๕๔
อ�ำเภอบำงปะหัน	 ๖๑
อ�ำเภอนครหลวง	 ๖๒

กิจกรรมที่น่าสนใจ	 ๖๗
โฮมสเตย์	 ๖๗
กิจกรรมขี่จักรยำน	 ๖๘
กิจกรรมนั่งสำมล้อชมโบรำณสถำน	 ๗๐
กิจกรรมนั่งรถม้ำ	 ๗๐
กิจกรรมนั่งช้ำง	 ๗๐
ท่องเที่ยวทำงน�้ำ	 ๗๑

เทศกาลงานประเพณี	 ๗๒
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก	 ๗๔
สิ่งอ�านวยความสะดวกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ๗๙

สถำนที่พัก	 ๗๙
ร้ำนอำหำร	 ๘๕
หมำยเลขโทรศัพท์ส�ำคัญ	 ๙๕

วัดมหาธาตุ สงกรานตวังชางอยุธยา



๔ ๕

วัดไชยวัฒนาราม

ราชธานีเก่า	อู่ข้าวอู่น�้า
เลิศล�้ากานต์กวี	คนดีศรีอยุธยา

๔๑๗ ปีแห่งการเป็นราชธานีเก่าแก่ของสยามประเทศ ประกอบด้วย ๕ 
ราชวงศ์คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์
ปราสาททองและราชวงศ์บ้านพลหูลวง มกีษตัรย์ิปกครองทัง้สิน้ ๓๓ พระองค์ 
โดยมีปฐมกษัตริย ์คือ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้ำอู ่ทอง) 
พระนครศรอียุธยาจึงนบัเป็นราชธานท่ีีมีอายุยาวนานท่ีสดุในประวตัศิาสตร์
ของชาติไทย ตลอดระยะเวลา ๔๑๗ ปีท่ีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแห่ง            
ราชอาณาจักรไทย มิได้เป็นเพียงช่วงแห่งความเจริญสูงสุดของชนชาติไทย
เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างสรรค์อารยธรรมของหมู่มวลมนุษยชาติซึ่งเป็นที่
ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศอีกด้วย แม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะถูกท�าลาย
เสียหายจากสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านหรือจากการบุกรุกขุดค้นของ 
พวกเรากันเอง แต่สิ่งท่ีปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนี้ยังมีร่องรอยหลักฐานซึ่ง
แสดงอัจฉริยภาพและความสามารถอันย่ิงใหญ่ของบรรพบุรุษแห่ง            
ราชอาณาจักรผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรม 
และความมั่งคั่งไว้ให้แก่ผืนแผ่นดินไทย หรือแม้แต่ชาวโลกทั้งมวล จึงเป็น
ที่น่ายินดีว่าองค์การ ยูเนสโก้ โดยคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติรับนคร
ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมอุทยาน
ประวตัศิาสตร์พระนครศรอียธุยา และเป็นพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัการจดัตัง้เป็นอทุยาน
ประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๑๙ ไว้ในบัญชี มรดกโลก เมื่อวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ กรุงคาร์เธจประเทศตูนีเซียพร้อมกับอุทยาน
ประวัติศาสตร ์สุโขทัย/อุทยานประวัติศาสตร ์ศรีสัชนาลัย/อุทยาน
ประวตัศิาสตร์ก�าแพงเพชรโดยจะมผีลให้ได้รบัความคุม้ครองตามอนุสญัญา
ที่ประเทศต่างๆได้ท�าร่วมกัน จึงสมควรที่อนุชนรุ่นหลังจะได้ไปศึกษาเยี่ยม
ชมเมืองหลวงเก่าของเราแห่งนี้

สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่เป็นโบราณสถาน 
ได้แก่ วัด และพระราชวังต่างๆ พระราชวังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
อยู่ ๓ แห่ง คือ พระราชวังหลวง วังจันทรเกษมหรือวังหน้า และวังหลัง 
นอกจากนียั้งมีวงัและต�าหนกันอกอ�าเภอพระนครศรอียุธยาซึง่เป็นทีส่�าหรบั
เสด็จประพาส ได้แก่ พระราชวังบางปะอิน ในเขตอ�าเภอบางปะอิน และ
ต�าหนักนครหลวง ในเขตอ�าเภอนครหลวง

ภูมิประเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นท่ีราบลุ่ม มีแม่น�้าสายใหญ่
ไหลผ่าน ๓ สาย คือ แม่น�้าเจ้าพระยาไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกและ
ทศิใต้ แม่น�า้ป่าสกัไหลผ่านทางทศิตะวนัออก และแม่น�า้ลพบรุ(ีปัจจบุนัเป็น
คลองเมอืง)ไหลผ่านทางด้านทศิเหนอืแม่น�า้สามสายนีไ้หลมาบรรจบกันโอบ
ล้อมรอบพืน้ทีข่องตวัเมอืงพระนครศรอียธุยา ตวัเมอืงจงึมลีกัษณะเป็นเกาะ 
เราจะเห็นบ้านเรอืนปลกูเรยีงรายหนาแน่นตามสองข้างฝ่ังแม่น�า้แสดงถึงวถีิ
ชีวิตของผู้คนที่ผูกพันอยู่กับสายน�้ามายาวนาน

พระนครศรีอยุธยา



๖ ๗

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ ๗๖ กิโลเมตร มี
เนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ ๒,๕๕๖ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออก
เป็น ๑๖ อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา อ�าเภอนครหลวง อ�าเภอ
ภาชี อ�าเภอบ้านแพรก อ�าเภอบางซ้าย อ�าเภอบางไทร อ�าเภอลาดบัวหลวง 
อ�าเภอบางบาล อ�าเภอมหาราช อ�าเภอบางปะหัน อ�าเภอเสนา อ�าเภออุทัย 
อ�าเภอบางปะอิน อ�าเภอผักไห่ อ�าเภอท่าเรือ และอ�าเภอวังน้อย

อาณาเขต
ทิศเหนือ	 	 ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี อ่างทอง และสระบุรี
ทิศใต้	 	 ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี

การเดินทาง	

รถยนต์	 จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้
หลายเส้นทางดังนี้

๑. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธนิ) ผ่านประตนู�า้พระอนิทร์ แล้ว
แยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒ เลีย้วซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ 
เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข 
๓๐๒ (ถนนงำมวงศ์วำน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ (ถนน
ตวิำนนท์) แล้วข้ามสะพานนนทบรุหีรอืสะพานนวลฉว ีไปยงัจงัหวดัปทมุธานี
ต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑) 
เลี้ยวแยกขวาที่อ�าเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓ เข้าสู่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

๓. ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ ถึง
ทางแยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ แล้วไปแยก
เข้าทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๙ ผ่านศนูย์ศลิปาชพีบางไทร อ�าเภอบางปะอนิ 
เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔. ใช้เส้นทางด่วนหมายเลข ๙ (ทำงด่วนศรีรัช) ผ่านนนทบุรี-ปทุมธานี ลง
ทางด่วนเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เลี้ยวซ้าย
เข้าทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๙ ตามป้ายไปบางปะหนั ถงึสีแ่ยกไฟแดง (แยก
วรเชษฐ) เลี้ยวขวาเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รถโดยสารประจ�าทาง	บริษัท ขนส่ง จ�ากัด มีบริการรถโดยสารปรับอากาศ
ชั้น ๑ และชั้น ๒ ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๔.๓๐-

๑๙.๓๐ น. รถออกทุกๆ ๒๐ นาที วันละหลายเที่ยว ออกจากสถานีขนส่ง 
หมอชติ ถนนก�าแพงเพชร ๒ ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่โทร. 
๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ สถานขีนส่งอยธุยา โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๓๐๔ หรอื บริษทั
ขนส่ง จ�ากัด โทร. ๑๔๙๐ www.transport.co.th 

รถไฟ	 การเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถใช้บริการรถไฟ
โดยสารท่ีมีปลายทางสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีบริการ
ทกุวนั ขบวนรถไฟจะผ่านจงัหวดัพระนครศรอียธุยาในเขตอ�าเภอบางปะอนิ 
อ�าเภอพระนครศรอียธุยาและอ�าเภอภาช ีแล้วรถไฟจะแยกไปภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทีส่ถานชีมุทางบ้านภาช ีนอกจากนีก้ารรถไฟฯ ยงั
จดัขบวนรถจกัรไอน�า้เดนิทางระหว่างกรงุเทพฯ-พระนครศรอียธุยาในโอกาส
พิเศษ ปีละ ๓ ขบวน คือ วันที่ ๒๖ มีนาคม (วันสถาปนาการรถไฟฯและ
เป็นวันที่ระลึกถึงการเป ิดทางรถไฟสายแรกวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-
นครราชสีมา ในปี พ.ศ.๒๔๓๓) วันที่ ๒๓ ตุลาคม (วันปิยมหาราช เพื่อ
ร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงให้ก�าเนิดกิจการ
รถไฟไทย) และวนัที ่๕ ธนัวาคม (วนัเฉลมิพระชนมพรรษำพระบำทสมเดจ็
พระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) ติดต่อสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การ
รถไฟแห่งประเทศไทยโทร. ๐ ๒๒๐ ๔๓๓๔, ๑๖๙๐ สถานีรถไฟอยุธยา โทร. 
๐ ๓๕๒๔ ๑๕๒๑ หรือ www.railway.co.th 

เรอื	การเดนิทางไปจงัหวดัพระนครศรอียธุยาโดยทางน�า้เป็นทีน่ยิมของชาว
ต่างประเทศเพราะนอกจากจะได้ชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนริมสองฝั ่งแม่น�้าเจ้าพระยาแล้วยังเป็นการย้อนให้เห็นถึง
ประวัติศาสตร์สมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีการติดต่อค้าขายกับ
ชาวต่างชาติทางเรือบนสายน�้าเจ้าพระยาแห่งนี้

บริการเรือน�าเที่ยวไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีดังนี้

เรือมโนราห์	 ๒ ออกจากท่าโรงแรมแมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา ใช้เวลา           
๓ วัน ๒ คืน แวะเที่ยวชมตั้งแต่กรุงเทพฯ วัดอรุณฯ พิพิธภัณฑ์เรือ ผ่าน
เกาะเกร็ด นนทบุรี วัดปทุมคงคา แวะวัดต่างๆ ในพระนครศรีอยุธยา  
บางปะอิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐ ๒๔๗๖ ๐๐๒๑-๒

เรือมิตรเจ้าพระยา เรือออกจากท่าช้างเวลา ๐๘.๐๐ น. ทุกวันอาทิตย์ แวะ
ศนูย์ศลิปาชพีบางไทร บางปะอนิ ขากลบัแวะวดัเฉลมิพระเกยีรต ิและกลบั
ถึงกรุงเทพฯเวลา ๑๘.๐๐ น. อัตราค่าโดยสารผู้ใหญ่ ๔๓๐ บาท เด็ก ๓๕๐ 
บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๖๑๖๙, ๐ ๒๒๒๑ 
๒๒๙๗, ๐ ๒๒๒๕ ๖๑๗๙, ๐ ๒๒๒๕ ๖๑๗๙ 

http://www.transport.co.th 
http://www.railway.co.th 


๘ ๙

เรือเมฆขลา ล่องเจ้าพระยา ๒ วัน ๑ คืน ขาขึ้น กรุงเทพ-อยุธยา ออกเดิน
ทางทุกวัน ยกเว้นวันศุกร์ จากท่าวัดยานนาวา, ขาล่อง อยุธยา-กรุงเทพ 
ออกเดินทางทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ จากท่าวัดนิเวศธรรมประวัติ เวลา   
๑๔.๓๐ น. มีบริการอาหารเครื่องด่ืมและห้องพักติดเคร่ืองปรับอากาศ         
อตัราค่าโดยสารต่อท่าน ประมาณ ๘,๔๐๐-๑๓,๑๐๐ บาท (ไม่รวมค่าบรกิาร
รถรับส่ง,เดินทางขั้นต�่า ๒ ท่านขึ้นไป) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. ๐ ๒๖๕๕ ๖๒๔๕-๖

เรือริเวอร์ซันครุ้ยส์ บริการเรือน�าเที่ยวไปเช้า-เย็นกลับ พร้อมอาหาร                 
สูพ่ระราชวังบางปะอินและน�าเทีย่วในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา เช่น ภายใน
อุทยานประวัติศาสตร์อันได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพระศรีสรรเพชญ์              
วัดหน้าพระเมรุ วัดไชยวัฒนาราม และน�านักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยไป
ขึ้นเรือที่ท่าเรือวัดโพธิ์แตงเหนือ อ�าเภอบางไทร ซ่ึงอยู่ห่างจากตัวเมือง
พระนครศรีอยุธยาประมาณ ๔๖ กิโลเมตร รถออกจากศูนย์การค้าริเวอร์
ซิตี้ สี่พระยา เวลา ๐๘.๐๐ น. และเดินทางกลับโดยทางเรือ เรือออกเวลา 
๑๓.๐๐ น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา ๑๖.๓๐ น. อัตราค่าโดยสารคนละ ๑,๘๐๐ 
บาททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 
๐ ๒๒๖๖ ๙๑๒๕-๖, ๐ ๒๒๖๖ ๙๓๑๖ 

หมายเหตุ หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางจากพระนครศรีอยุธยาไป
กรงุเทพฯทางเรอืร่วมกบัเรอืรเิวอร์ซนัครุย้ส์ กรณุาส�ารองทีน่ัง่ล่วงหน้า และ
เดินทางถึงท่าเรือวัดโพธิ์แตงเหนือ อ�าเภอบางไทร ก่อนเวลา ๑๒.๔๕ น. 
เรือออกเดินทางเวลา ๑๓.๐๐ น. อัตราค่าโดยสารจากวัดโพธ์ิแตงเหนือ-
กรุงเทพฯ ๑,๔๐๐ บาทต่อคน

เรือเพิร์ลออฟสยาม บริการเรือน�าเที่ยวไปเช้า-เย็นกลับ พร้อมอาหาร               
สูพ่ระราชวังบางปะอนิและน�าเทีย่วในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา เช่น ภายใน
อุทยานประวัติศาสตร์อันได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพระศรีสรรเพชญ์                 
วัดหน้าพระเมรุ วัดไชยวัฒนารามและน�านักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยไป
ขึ้นเรือที่ท่าเรือวัดโพธิ์แตงเหนือ อ�าเภอบางไทร ซ่ึงอยู่ห่างจากตัวเมือง
พระนครศรีอยุธยาประมาณ ๔๖ กิโลเมตร รถออกจากศูนย์การค้าริเวอร์
ซิตี้ สี่พระยา เวลา ๐๘.๐๐ น. และเดินทางกลับโดยทางเรือ เรือออกเวลา 
๑๓.๐๐ น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา ๑๖.๓๐ น. อัตราค่าโดยสารคนละ ๑,๔๐๐ 
บาททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 
๐ ๒๒๖๖ ๙๑๒๕-๖, ๐ ๒๒๖๖ ๙๓๑๖ 

หมายเหตุ หากนักท่องเที่ยวต้องการเดินทางจากพระนครศรีอยุธยาไป
กรุงเทพฯทางเรือร่วมกับเพิร์ลออฟสยาม กรุณาส�ารองที่นั่งล่วงหน้า และ
เดินทางถึงท่าเรือวัดโพธิ์แตงใต้ อ�าเภอบางไทร ก่อนเวลา ๑๒.๔๕ น.              

เรือออกเดินทางเวลา ๑๓.๐๐ น. อัตราค่าโดยสารจากวัดโพธิ์แตงใต้-
กรุงเทพฯ ๑,๒๐๐ บาทต่อคน

เรือฮอไรซันครุ้ยส์ มีบริการเรือน�าเท่ียวทุกวัน สู่พระราชวังบางปะอิน                
น�าเที่ยวพระนครศรีอยุธยา เช่น วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ วัดพระศรี-
สรรเพชญ์ พร้อมอาหาร รถออกจากลานจอดรถใกล้โรงแรมแชงกรีล่าเวลา 
๐๘.๐๐ น. เดินทางกลับโดยทางเรือ อัตราค่าโดยสารคนละ ๑,๖๐๐ บาททั้ง
ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี่ โทร. ๐ ๒๒๓๖ 
๗๗๗๗ ต่อ ๖๒๐๔-๕, ๐ ๒๒๓๖ ๙๙๕๒

เวิลด์ทราเวิล	 เซอร์วิส จัดรายการน�าเท่ียวสู่พระราชวังบางปะอินและ           
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประจ�าทุกวัน พร้อมอาหารบุฟเฟต์ รถออก
จากท่าริเวอร์ซิตี้เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. กลับถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. เดินทาง
กลับทางเรือ อัตราค่าบริการคนละ ๑,๖๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๓๔ ๔๘๗๕

ระยะทางจากอ�าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาไปยังอ�าเภอต่างๆ	
บางบาล ๑๑ กิโลเมตร  
บางปะอิน ๑๕ กิโลเมตร
บางปะหัน ๒๐ กิโลเมตร  
เสนา   ๒๒ กิโลเมตร  
อุทัย ๒๙ กิโลเมตร  
บางซ้าย ๓๒ กิโลเมตร
ผักไห่   ๓๒ กิโลเมตร   
นครหลวง ๓๓ กิโลเมตร  
วังน้อย ๓๗ กิโลเมตร  
มหาราช ๓๗ กิโลเมตร
ภาชี   ๔๐ กิโลเมตร  
บางไทร ๔๕ กิโลเมตร
บ้านแพรก  ๔๕ กิโลเมตร  
ท่าเรือ  ๔๖ กิโลเมตร
ลาดบัวหลวง ๖๓ กิโลเมตร

ระยะทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดใกล้เคียง	
อ่างทอง ๓๗ กิโลเมตร 
ปทุมธานี ๔๒ กิโลเมตร  
สุพรรณบุรี ๖๐ กิโลเมตร 
นนทบุรี ๖๒ กิโลเมตร



๑๐ ๑๑

สระบุรี ๖๗ กิโลเมตร
กรุงเทพมหานคร ๗๙ กิโลเมตร
สิงห์บุรี ๗๓ กิโลเมตร 

สถานที่น่าสนใจ	

อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา	

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา	 (ATC) อยู ่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาหลังเก่า จัดตั้งขึ้นตามแผนแม่บทการอนุรักษ์พัฒนา       
และฟื้นฟูนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (กรมศิลปำกร) และ        
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงศาลากลางเก่าของจังหวัด       
นครศรอียธุยา เพือ่ใช้เป็นศนูย์บรกิารด้านการท่องเทีย่ว โดยภายนอกยงัคง
รปูแบบเดมิไว้ ซึง่หน้าอาคารยังเป็นรปูป้ันกษตัรย์ิและวรีกษตัรย์ี ส�าคญัสมยั
อยุธยา ๖ พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ในอำคำรศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยำ	มีกำรให้บริกำรดังนี้

ชัน้ที	่๑ ด้านหน้าปีกขวา เป็นศนูย์บรกิารนกัท่องเทีย่วของการท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ให้บรกิารข้อมลูข่าวสารด้านการท่องเทีย่ว ในส่วนของ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. ๐ ๓๕๓๒ ๒๗๓๐-๑

ชั้นที่	๑ ด้านหน้าปีกซ้าย เป็นห้องแสดงผลงานศิลปินชองหอศิลป์แห่งชาติ
พระนครศรีอยุธยา

ชั้นที่	 ๑ ห้องโถงกลาง เป็นพื้นท่ีโล่งส�าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่               
วาดศิลป์วันอาทิตย์ วันเด็กแห่งชาติ จัดนิทรรศการ และอื่นๆ

ชัน้ที	่๒ เป็นห้องนทิรรศการด้านการท่องเทีย่วของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
โดยน�าเสนอผ่านระบบเทคโนโลยีอันทันสมัย อาทิ เช่น Computer Touch 
Screen / Ghost Box โดยแบ่งเป็น ๕ ส่วนคือ ส่วนที่ ๑ เป็นการน�าเสนอ
เรื่องราวซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรม ส่วนท่ี ๒ เป็นการ 
น�าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ ๓             
เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาเรื่องไตรภูมิและ
จักรวาลวิทยา ส่วนที่ ๔ เป็นการแนะน�าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอยุธยา 
ส่วนท่ี ๕ สรุปการชมนิทรรศการด้วยการชมวิดีทัศน์ ชุดชีวิตชีวา                  
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ฉายวิดีทัศน์ เปิดทุกวันเว้นวันพุธ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๔๑๗๗ 

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จัดตั้งขึ้นตามโครงการที่นักวิชาการไทย
และนักวิชาการญี่ปุ่นปรับขยายมาจากข้อเสนอเดิมของสมาคมไทย-ญ่ีปุ่น
และจงัหวดัพระนครศรอียธุยาซึง่เคยเสนอปรบัปรงุบรเิวณทีเ่คยเป็นหมูบ้่าน
ญี่ปุ่นให้จัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านญี่ปุ่นมาเป็นการเสนอให้จัดตั้งเป็น
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาซึ่งจะท�าหน้าที่เป็นสถาบันวิจัยและ
พิพิธภัณฑสถานเกี่ยวกับราชอาณาจักรอยุธยาโดยรวม และได้รับงบ
ประมาณช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญ่ีปุ่นเป็นเงิน ๙๙๙ ล้านเยน 
(๑๗๐ ล้านบาท) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในพระบรมราชวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา 
และเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่มิตรภาพระหว่างประเทศญี่ปุ ่นกับราช
อาณาจักรไทยได้สถาพรยืนนานมาครบ ๑๐๐ ปี

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาแห่งนี้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนอาคาร
หลัก ตั้งอยู่ที่ถนนโรจนะ ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เป็นอาคาร ๒ ชั้น มีห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์อยู่ชั้นบน และ อีกส่วนคือส่วน
อาคารผนวก ตั้งอยู่ที่ต�าบลเกาะเรียนในบริเวณหมู่บ้านญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์
ของศูนย์แห่งนี้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นคือ การพยายาม
สร้างภาพชวีติ สงัคม วฒันธรรมในอดตีให้กลบัมามชีวีติขึน้ใหม่ด้วยข้อมูล
การวจิยั (Researched based Reconstruction) โดยการน�าเทคโนโลยขีอง
การจัดพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่มาใช้จัดแสดงนิทรรศการซ่ึงจะท�าให้ผู ้ชม
สามารถเข้าใจชวีติในอดตีได้ง่าย การจดัแสดงมทีัง้สิน้ ๕ หวัข้อ คอื อยธุยา
ในฐานะราชธานี อยุธยาในฐานะเมืองท่า อยุธยาในฐานะของศูนย์กลาง

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
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อ�านาจทางการเมอืงและการปกครอง ความสมัพนัธ์ของอยธุยากบันานาชาติ
และชีวิตชาวบ้านไทยสมัยก่อน ทั้งนี้นิทรรศการทุกอย่างที่น�ามาแสดงใน
ศูนย์ได้รับการตรวจสอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างละเอียดจาก              
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการของคณะกรรมการอ�านวยการมาแล้ว              
ศูนย์แห่งนี้เปิดท�าการทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 
๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. อัตราค่าเข้าชมส�าหรับเด็ก นักเรียนและนักศึกษา              
ในเครื่องแบบ ๕ บาท ประชาชนทั่วไป ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๑๒๓-๔ นอกจากนี้             
ด้านหลังศูนย์ประดิษฐานพระราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า- 
เจ้าอยู่หัว มีอาคารท้องฟ้าจ�าลอง เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 
๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. มีบรรยายวันละ ๒ รอบ ๑๑.๐๐ น.และ ๑๔.๐๐ น.              
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท สอบถามรายละเอียด โทร.             
๐ ๓๕๓๒ ๒๐๗๖-๙ ต่อ ๕๐๑๑ 

สถาบันอยุธยาศึกษา ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น
อาคารเรือนไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาค้นคว้า วิจัย รวบรวมข้อมูลองค์ความ
รู้ในด้านอยุธยาศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
ภมูปัิญญาท้องถิน่ มกีารจดัแสดงนทิรรศการบนเรอืนไทย ๕ หลงั แบ่งออก
เป็น ห้องอยธุยาศกึษา ห้องภมูปัิญญาท้องถิน่ ห้องมรดกทางด้านศลิปกรรม 
ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ห้องพิธีการ และนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดง 
สาธิต จ�าหน่ายสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สถาบันอยุธยาศึกษาเปิด
ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. (หมำยเหตุ นักท่อง
เทีย่วประสงค์ชมการจดัแสดง “อยธุยำยำมค�ำ่” ณ เรอืนไทยสถาบนัอยธุยา
ศึกษา ต้องติดต่อล่วงหน้าเป็นกรณีพิเศษ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
อาคารเรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๔๐๗, ๐๘ ๙๑๑๕ 
๕๑๘๑

หมู่บ้านญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ต�าบลเกาะเรียน เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ ชาว
ต่างประเทศเข้ามาค้าขายใน กรุงศรีอยุธยามีจ�านวนมากขึ้น ทางการญี่ปุ่น
ได้อนญุาตให้ชาวญีปุ่น่เดนิเรอืออกไปค้าขายกบัชาวต่างชาตใินบรรดาพวก
ที่ไปค้าขายมีพวกหนึ่งเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าแผ่นดินไทยมี
พระบรมราชานญุาตให้ชาวญีปุ่น่ มาตัง้หลกัแหล่งในกรงุศรอียธุยารอบนอก
เกาะเมืองเหมือนชาติอื่นๆ นับตั้งแต่นั้นมาก็มีชาวญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยอยู่ใน
อยุธยามากขึ้น โดยมีหัวหน้าปกครองในกลุ่มตน หัวหน้าชาวญี่ปุ่นในขณะ
นัน้คอื นากามาซะ ยามาดะ เป็นผูม้อี�านาจและเป็นทีโ่ปรดปรานของสมเดจ็
พระเจ้าทรงธรรม จนได้รับแต่งตั้งเป็นออกญาเสนาภิมุขรับราชการ ต่อมา
ได้รบัแต่งตัง้เป็นเจ้าเมอืงนครศรธีรรมราชจนสิน้ชวีติ ปัจจบุนัสมาคมไทย-

ญ่ีปุ่นได้สร้างหุ่นจ�าลอง นากามาซะ ยามาดะ และจารกึประวตัศิาสตร์ความ
เป็นมาของหมู่บ้านญ่ีปุ่นในสมัยกรุงศรีอยุธยามาตั้งไว้ภายในหมู่บ้าน มี
อาคารจัดแสดงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับต่างประเทศ เปิดเวลา 
๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ค่าเข้าชมชาวไทยและชาวต่างชาติ ราคา ๕๐ บาท 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมไทย-ญี่ปุ่น โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๕๘๕๒ หรือ 
www.thai-japanasso.or.th

กำรเดนิทำง	จากเจดย์ีวดัสามปลืม้เลีย้วซ้ายทางไปอ�าเภอบางปะอนิผ่านวดั
ใหญ่ชัยมงคล ระยะทางประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร 

วดับรมพทุธาราม อยูภ่ายในบรเิวณมหาวทิยาลยัราชภฎัพระนครศรอียธุยา 
สร้างในสมัยสมเด็จพระเพทราชา ประมาณพ.ศ.๒๒๓๑-๒๒๔๖ ณ บริเวณ
ย่านป่าตองอนัเป็นนวิาสสถานเดมิของพระองค์ ตัง้ของวดัถกูจ�ากดัโดยเส้น
ทางคมนาคมสมัยโบราณ คอืด้านตะวนัออกเป็นแนวคลองฉะไกรน้อย ด้าน
ตะวันตกเป็นแนวถนนหลวงช่ือถนนมหารัฐยาหรือถนนป่าตอง แนวถนน
และคลองดังกล่าวบังคับแผนผังของวัดให้วางตัวตามแนวเหนือใต้ โดยหัน
หน้าวัดไปทางทิศเหนือ วัดนี้แตกต่างจากวัดอื่นตรงที่ทรงโปรดฯให้ท�า
กระเบื้องเคลือบสีเหลืองขึ้นมุงหลังคาพระอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ 
และใช้ประดับเจดีย์และซุ้มประตู จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดกระเบื้อง
เคลอืบ” ซึง่ใช้เวลาก่อสร้าง ๒ ปีจงึแล้วเสรจ็ ในสมยัพระเจ้าอยูห่วับรมโกศ
ทรงโปรดฯให้ปฏิสังขรณ์วัดนี้ครั้งใหญ่และให้ท�าบานประตูมุกฝีมืองดงาม 

หมู่บ้านญี่ปุ่น

www.thai-japanasso.or.th


๑๔ ๑๕

๓ คู่ บานประตูมุกนี้ปัจจุบัน คู่หนึ่งอยู่ที่หอพระมณเฑียรธรรมในวัด             
พระศรีรัตนศาสดาราม คู่หนึ่งอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และอีก   
คูห่นึง่มผีูต้ดัไปท�าตูห้นงัสอืซีง่ขณะนีต้ัง้แสดงอยูท่ีพ่พิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 เจ ้าสามพระยา ตั้งอยู ่ที่ต�าบลประตูชัย           
ถนนโรจนะ ตรงข้ามกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา พพิธิภณัฑ์
แห่งนีส้ร้างขึน้ด้วยเงนิทีป่ระชาชนเช่าพระพิมพ์ทีข่ดุได้จากกรวุดัราชบรูณะ
ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้ำสำมพระยำ) ทรงสร้าง        
จึงให้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา” พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชด�าเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อปีพ.ศ.๒๕๐๔ สิ่งส�าคัญที่            
น่าชมภายในพิพิธภัณฑ์ได้แก่

บริเวณพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นอาคารจัดแสดง	3	อาคาร	คือ 

อำคำร	๑	ชั้นล่ำง จัดแสดงโบราณศิลปะวัตถุที่ค้นพบจากการขุดแต่งและ
บรูณะโบราณสถานในจังหวดัพระนครศรอียธุยา ระหว่างพ.ศ.๒๔๙๙-๒๕๐๐ 
ได้แก่ พระพุทธรูปศิลปะสมัยทวารวดี ลพบุรี อยุธยา พระพุทธรูปส�าคัญที่
จัดแสดงได้แก่ พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบำท	 เป็นพระพุทธรูปศิลา
ขาวสมยัทวารวด ีในท่าประทบันัง่ห้อยพระบาทซึง่เคยประดษิฐานในซุม้พระ
สถูปโบราณวัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม กรมศิลปากรได้พยายามติดตาม
ชิ้นส่วนต่างๆ ขององค์พระที่กระจัดกระจายไปอยู่ในที่ต่างๆ มาประกอบ
ขึ้นเป็นองค์พระได้อย่างสมบูรณ์ นับเป็นพระพุทธรูปที่มีค่ามากองค์หนึ่งซึ่ง
ในโลกพบเพียง ๖ องค์เท่านั้น คือในประเทศไทย ๕ องค์และในประเทศ
อนิโดนเีซยี ๑ องค์ ในประเทศไทยประดษิฐานอยูท่ีว่ดัพระปฐมเจดย์ี จงัหวดั
นครปฐม ๒ องค์ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิพระนคร จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
๑ องค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ๑ องค์และวัดหน้าพระ
เมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ องค์ เศียรพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง	ท�าด้วย
สมัฤทธิม์ขีนาดใหญ่มากได้มาจากวดัธรรมมกิราช แสดงให้เหน็ถงึความเก่า
แก่ของวัดและฝีมือการหล่อวัตถุขนาดใหญ่ในสมัยโบราณ นอกจากนี้ยังมี
เครื่องไม้จ�าหลักฝีมือช่างสมัยอยุธยา

ชั้นบน จัดแสดงเครื่องทอง ๒ ห้อง ห้องแรก จัดแสดงเครี่องทองที่พบใน
กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ เมื่อพ.ศ ๒๕๐๐ โบราณวัตถุที่ส�าคัญได้แก่ 
พระแสงขรรค์ชยัศรทีองค�ำ องค์พระแสงขรรค์ท�าด้วยเหลก็มคีมทัง้ ๒ ด้าน 
ฝักท�าด้วยทองค�าจ�าหลักลายประจ�ายาม ลายกนกประดับอัญมณี ด้ามท�า
ด้วยหินเขี้ยวหนุมาน ห้องที่สอง จัดแสดงเครื่องทองที่พบในกรุพระปรางค์

วดัมหาธาตปุระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต ุซึง่บรรจอุยูใ่นผอบทองค�า ส่วน
ที่รอบเฉลียง จัดแสดงพระพิมพ์ที่ท�าด้วยชิน(โลหะเจือชนิดหนึ่งประกอบ
ด้วยตะกั่วและดีบุก บุทองแดง)และดินเผา สมัยสุโขทัย ลพบุรี และสมัย
อยุธยาที่ค้นพบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุและวัดพระราม

อำคำร	 ๒ จัดแสดงโบราณศิลปะวัตถุที่พบในประเทศไทยตามล�าดับอายุ
สมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๒๔ คือ ตั้งแต่สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี 
เชยีงแสน สโุขทยั อูท่อง อยธุยาและรตันโกสนิทร์ เพือ่เป็นการศกึษาเปรยีบ
เทยีบโบราณวตัถสุ�าคญัทีจ่ดัแสดง เช่น พระพทุธรปูปางต่างๆ พระโพธสิตัว์
อวโลกิเตศวร พระคเณศ 

อำคำร	๓ เป็นเรอืนไทยทีส่ร้างเป็นหมูเ่รอืนไทยภาคกลางปลกูอยูก่ลางคนู�า้ 
ภายในเรอืนไทยจดัแสดงศลิปะพืน้บ้าน เครือ่งมอืเครือ่งใช้ในชวีติประจ�าวนั
ของคนไทยสมัยก่อน เช่น หม้อดินเผา กระต่ายขูดมะพร้าวและเครื่อง
จักสานต่างๆ 

โบราณวัตถุเหล่านี้แสดงให้เห็นความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาในอดีตไว้
อย่างน่าชมน่าศกึษาพพิธิภณัฑ์แห่งนีเ้ปิดให้เข้าชมวนัพธุ-วนัอาทติย์ ตัง้แต่
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ปิดวนัจนัทร์-วนัองัคารและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ชาว
ไทย ๓๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๕๐ บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๘๗ 

กำรเดินทำง จากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองอยุธยา จากนั้นข้ามสะพานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช แล้วตรงไปประมาณ ๒ ไฟแดง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับศาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเห็นพิพิธภัณฑ์อยู่ทางขวามือ

คุม้ขนุแผน ตัง้อยูท่ีถ่นนป่าโทน เป็นตวัอย่างของหมูเ่รอืนไทยภาคกลาง ใน
รูปแบบเรือนคหบดีไทยสมัยโบราณ เดิมเป็นจวนสมุหเทศาภิบาล มณฑล
กรุงเก่า พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ทรงสร้างขึ้นปี 
พ.ศ.๒๔๓๗ ท่ีเกาะลอยบรเิวณสะพานเกลอืซึง่อยู่ตรงข้ามกบัท่ีว่าการมณฑล 
ต่อมาในราวปี พ.ศ.๒๔๘๓ ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสได้ย้ายจวนหลังนี้
มาสร้างในบริเวณคุกนครบาลเก่าของพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งสร้าง
เรอืนไทยเพิม่ขึน้อกีในปีพ.ศ.๒๔๙๙ และให้ชือ่เรอืนไทยนีว่้า คุม้ขนุแผน ซึง่
เชื่อกันว่าขุนแผนเคยต้องโทษอยู่ในคุกแห่งนี้ 

กำรเดินทำง	 จากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองอยุธยาแล้วให้ข้ามสะพานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชตรงไปจนถึงศาลากลางจังหวัดหลังเดิม จะเห็นสาม
แยกแล้วเลีย้วขวาตรงไปไม่ไกลนกัจะเหน็คุม้ขนุแผนอยูท่างซ้ายมอื เปิดให้
ชมทุกวันเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.



๑๖ ๑๗

วหิารพระมงคลบพติร ตัง้อยู่ทางด้านทศิใต้ของวดัพระศรสีรรเพชญ์ ใช้เส้น
ทางเดียวกบัทางไปคุม้ขนุแผน วหิารพระมงคลบพิตรจะอยูถ่ดัไปไม่ไกลนกั 
พระมงคลบพติรเป็นพระพทุธรปูบสุมัฤทธิป์างมารวชิยั มขีนาดหน้าตกักว้าง 
๙.๕๕ เมตรและสูง ๑๒.๔๕ เมตร นับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่ง
ในประเทศไทย ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้าง

ในสมัยใด สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นระหว่างปี พ.ศ.
๑๙๙๑-๒๑๔๕ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายจากทศิตะวนัออกนอกพระราชวงัมาไว้ทางด้านทศิตะวนั
ตกที่ประดิษฐานอยู่ในปัจจุบันและโปรดเกล้าฯให้ก่อมณฑปสวมไว้ 

ในสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ เมื่อปีพ.ศ.๒๒๔๙ อสุนีบาตตกลงมาต้องยอด
มณฑปพระมงคลบพิตรเกิดไฟไหม้ท�าให้ส่วนบนขององค์พระมงคลบพิตร

เสียหายจึงโปรดเกล้าฯให้ซ่อมแซมใหม่ แปลงหลังคายอดมณฑปเป็นมหา
วหิารและต่อพระเศยีรพระมงคลบพติรในสมยัสมเดจ็พระเจ้าบรมโกศ (พ.ศ.
๒๒๘๕-๒๒๘๖) ในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๓๑๐ วิหารพระ
มงคลบพติรถกูข้าศกึเผาเครือ่งบนโทรมลงมาต้องพระเมาฬีและพระกรขวา
ของพระมงคลบพิตรหัก รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯให้การปฏิสังขรณ์ใหม่ 
ส�าหรับบริเวณข้างวิหารพระมงคลบพิตรทางด้านทิศตะวันออกแต่เดิมเป็น
สนามหลวง ใช้เป็นที่ส�าหรับสร้างพระเมรุพระบรมศพของพระมหากษัตริย์
และเจ้านายเช่นเดียวกับท้องสนามหลวงของกรุงเทพฯ

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัด
ส�าคัญท่ีสร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
แห่งกรุงเทพมหานครหรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย ในสมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี ๑ (พระเจ้ำอู่ทอง)ทรงสร้างพระราชมณเฑียรเป็นที่ประทับ
บริเวณนี้ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทาง
เหนอืและอทุศิทีด่นิเดมิให้สร้างวดัขึน้ภายในเขตพระราชวงัและโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างเขตพทุธาวาสขึน้ เพือ่เป็นทีส่�าหรบัประกอบพธิสี�าคญัต่างๆ จงึเป็น
วัดที่ไม่มีพระสงฆ์จ�าพรรษา 

ต่อมาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ โปรดเกล้าฯให้สร้างพระสถูปเจดีย์
ใหญ่สององค์เมื่อพ.ศ.๒๐๓๕ องค์แรกทางทิศตะวันออกเพื่อบรรจุพระบรม
อฐัขิองสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดา และองค์ท่ีสองคอืองค์กลาง
เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๓ พระบรมเชษฐา 
ต่อมาในปีพ.ศ.๒๐๔๒ ทรงสร้างพระวิหารขนาดใหญ่และในปีพ.ศ.๒๐๔๓ 
ทรงหล่อพระพุทธรูปยืนสูง ๘ วา (๑๖ เมตร) หุ้มด้วยทองค�าหนัก ๒๘๖ ชั่ง 
(ประมาณ ๑๗๑ กิโลกรัม) ประดิษฐานไว้ในวิหาร พระนามว่า “พระศรี
สรรเพชญดำญำณ” ซึ่งภายหลังเมื่อคราวเสียกรุงพ.ศ.๒๓๑๐ พม่าได้เผา
ลอกทองค�าไปหมด ในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จฬุาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯให้อญัเชญิชิน้ส่วนช�ารดุของพระประธานองค์
นี้ลงมากรุงเทพฯและบรรจุชิ้นส่วนซึ่งบูรณะไม่ได้เหล่านั้นไว้ในเจดีย์องค์
ใหญ่ที่สร้างขึ้นแล้วพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า “เจดีย์สรรเพชญดำญำณ”

ส�าหรบัเจดย์ีองค์ทีส่ามถดัมาทางทศิตะวนัตก สมเดจ็พระบรมราชาธริาชที่ 
๔ (สมเด็จพระหน่อพุทธำงกูร) พระราชโอรสได้โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเพื่อ
บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ เจดีย์สามองค์นี้เป็นเจดีย์
แบบลังกา ระหว่างเจดีย์แต่ละองค์มีมณฑปก่อคั่นไว้ซึ่งคงจะมีการสร้างใน
ราวรชักาลสมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง และมร่ีองรอยการบรูณะปฏสิงัขรณ์
หนึง่ครัง้ในราวรชัสมยัสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศ ในสมยัจอมพล ป.พิบลู
สงครามได้มีการบูรณะเจดีย์แห่งนี้จนมีสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน วัดนี้เปิด

วัดมงคลบพิตร



๑๘ ๑๙

ให้เข้าชมทุกวันเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ๑๐ บาท       
ชาวต่างชาติ ๕๐ บาท หรือสามารถซื้อบัตรรวมได้ ชาวไทย ๕๐ บาท       
ชาวต่างชาติ ๒๒๐ บาท โดยบัตรนี้สามารถเข้าชมวัดบริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน 
สอบถามรายละเอียดที่ส�านักงาน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๘๔, ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๘๖ หมำยเหตุ	ตั้งแต่เวลำประมำณ	
๑๙.๓๐-๒๑.๐๐	น.	จะมีกำรส่องไฟชมโบรำณสถำน

พระราชวงัหลวงหรอืพระราชวงัโบราณ ตัง้อยูต่ดิกบัวดัพระศรสีรรเพชญ์ทาง
ด้านทศิเหนอื สนันษิฐานว่า สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๑ (พระเจ้ำอูท่อง) ทรง
สร้างพระราชวังตั้งแต่เมื่อครั้งประทับอยู่ที่เวียงเล็ก เมื่อ พ.ศ.๑๘๙๐      

และเมือ่สร้างพระราชวงัเสรจ็ในปี พ.ศ.๑๘๙๓ จงึย้ายมาประทบัทีพ่ระราชวงั
ใหม่ริมหนองโสน ปราสาทในครั้งแรกนี้สร้างด้วยเครื่องไม้อยู่ในบริเวณวัด
พระศรีสรรเพชญ์ ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๑๙๙๑ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรง
ถวายทีบ่รเิวณปราสาทให้เป็นวดัพระศรสีรรเพชญ์วดัในเขตพระราชวงั แล้ว
ทรงสร้างปราสาทใหม่เลื่อนไปทางเหนือชิดกับแม่น�้าลพบุรี

บริเวณพระราชวังหลวงมีพระที่นั่งส�าคัญดังนี้
พระท่ีนั่งวิหำรสมเด็จ	 ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุด เป็นปราสาทยอดปรางค์มีมุข
หน้าหลงัยาวแต่มขุข้างสัน้ มกี�าแพงแก้วล้อม ๒ ด้าน ตามพงศาวดารกล่าว
ว่าสมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างเมือ่ พ.ศ.๒๑๘๖ เพือ่แทน พระ
ท่ีนั่งมังคลาภิเษกท่ีถูกฟ้าผ่าไฟไหม้ ชาวบ้านเรียกว่า “ปรำสำททอง” 
เนือ่งจากเป็นปราสาทปิดทององค์แรกทีส่ร้างขึน้ส�าหรบัประกอบพระราชพธิี
ต่างๆ

พระท่ีนั่งสรรเพชญ์ปรำสำท	 เป็นปราสาทยอดปรางค์ต้ังอยู่ตรงกลางสร้าง
แบบเดียวกันกับพระที่นั่งวิหารสมเด็จ มีหลังคาซ้อนลดหลั่นกันถึงห้าชั้น     
มีมุขเด็จยื่นออกมาเป็นที่ส�าหรับพระมหากษัตริย์เสด็จออกรับแขกเมือง       
มีโรงช้างเผือกขนาบอยู่ทั้งสองข้าง

พระที่นั่งสุริยำสน์อมรินทร์	เดิมชื่อ พระที่นั่งสุริยำมรินทร์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อ
เพือ่ให้คล้องกบัชือ่ พระท่ีนัง่สรรเพชญ์ปราสาท	เป็นปราสาทจตรุมุขก่อด้วย
ศิลาแลงมีพื้นสูงกว่าพระที่นั่งองค์อื่นๆ ตั้งอยู่ติดก�าแพงริมแม่น�้า ใช้เป็นที่
ส�าหรับประทับทอดพระเนตรขบวนแห่ทางน�้า ตามพงศาวดารกล่าวว่าเมื่อ
สมเด็จพระนารายณ์สวรรคต สมเด็จพระเพทราชาได้อัญเชิญพระบรมศพ
จากเมืองลพบุรีมาประดิษฐานไว้ที่พระที่นั่งองค์นี้

พระท่ีนั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงสร้างเมื่อ       
พ.ศ.๒๑๗๕ พระราชทานนามว่า ”พระที่นั่งสิริยโสธรมหาพิมานบรรยงก์” 
คล้ายปราสาททีน่ครธม ต่อมาจงึเปลีย่นเป็น “พระทีน่ัง่จกัรวรรดิไ์พชยนต์” 
ลักษณะเป็นปราสาทตรีมุข ต้ังอยู่บนก�าแพงช้ันในด้านทิศตะวันออกเฉียง
เหนือของวัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นที่ส�าหรับทอดพระเนตรกระบวนแห่และ
ฝึกหัดทหาร

พระทีน่ัง่ตรมีขุ	เป็นพระทีน่ัง่ศาลาไม้ หลงัคามงุกระเบือ้งดนิเผา ตัง้อยูท่าง
ทิศตะวันตกของพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท ไม่ปรากฏปีที่สร้าง เข้าใจว่า
เดมิเป็นพระทีน่ัง่ฝ่ายใน และเป็นทีป่ระทบัในอทุยาน เป็นพระทีน่ัง่องค์เดยีว
ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด

พระที่นั่งบรรยงก์รัตนำสน์	หรือ	พระที่นั่งท้ำยสระ เป็นปราสาทจตุรมุข ตั้ง
อยู่บนเกาะกลางสระน�้า สมเด็จพระเพทราชาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเป็นที่
ประทับอยู่ข้างในและเป็นที่ส�าราญพระราชอิริยาบถเมื่อ พ.ศ.๒๒๓๑ และ
ได้เสด็จประทับตลอดรัชกาล มีพระแท่นส�าหรับทอดพระเนตรปลาที่ทรง
เลี้ยงไว้ในสระนั้นด้วย

พระท่ีนัง่ทรงปืน	เป็นพระท่ีนัง่รปูยาวร ีอยู่รมิสระด้านตะวนัตก ใกล้พระทีน่ัง่
บรรยงก์รตันาสน์ เข้าใจว่าเป็นทีส่�าหรบัฝึกซ้อมอาวธุและในสมยัสมเดจ็พระ
เพทราชาทรงใช้เป็นท้องพระโรงที่เสด็จออกขุนนาง

วัดพระศรีสรรเพชญ์



๒๐ ๒๑

พระที่นั่งต่างๆที่ปรากฎให้เห็นซากหลงเหลือในปัจจุบันเป็นอาคารที่สร้าง
ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ทุก
รัชกาล เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 
๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๕๐ บาท หรือ สามารถซื้อบัตรรวมได้ ชาวไทย ๕๐ 
บาท ชาวต่างชาต ิ๒๒๐ บาท โดยบตัรนีส้ามารถเข้าชมวดัในบรเิวณอทุยาน
ประวัติศาสตร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน 
ได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ 
วัดพระราม วัดไชยวฒันาราม รายละเอียดเพิม่เติม โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๘๔, 
๐ ๓๕๒๔ ๒๒๘๖

วัดพระราม อยู่นอกเขตพระราชวังไปทางด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับ
วิหารพระมงคลบพิตร สมเด็จพระราเมศวรทรงสร้างขึ้นตรงบริเวณที่            
ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้ำอู่ทอง)             
พระราชบิดา วัดนี้มีบึงขนาดใหญ่อยู่หน้าวัด เมื่อมีการสร้างกรุงศรีอยุธยา 
คงจะมีการขุดเอาดินในหนองมาถมพื้นที่วังและวัด พื้นที่ที่ขุดเอาดินมาได้
กลายเป็นบึงใหญ่ บึงมีชื่อปรากฎในกฎมณเฑียรบาลว่า “บึงชีขัน” ต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็น “บึงพระรำม” ปัจจุบันคือ “สวนสำธำรณะบึงพระรำม”             
ใช้เป็นที่ส�าหรับพักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ             
นักท่องเที่ยวที่มาเยือน เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.               
ค่าเข้าชม ชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๕๐ บาท หรือสามารถซื้อบัตร
รวมได้ ชาวไทย ๕๐ บาท ชาวต่างชาติ ๒๒๐ บาท 

หมายเหตุ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น. จะมีการส่องไฟ                 
ชม โบราณสถาน

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง ประดิษฐานอยู่ระหว่างบึงพระรามกับ
วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระบรมรูปของพระเจ้าอู่ทองมีขนาดเท่าครึ่งของคน
ธรรมดา หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์และรมด้วยน�้ายาสีเขียว ในพระอิริยาบถ
ประทับยืน พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระเกล้าเกศา ฉลองพระองค์แบบ
พระมหากษตัรย์ิสมยักรงุศรอียธุยาตอนต้น พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ 
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน 
๒๕๑๓

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู ่ เชิงสะพานป่าถ ่าน ทางทิศตะวันออกของวัด                         
พระศรีสรรเพชญ์ พงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จ
พระบรมราชาธิราชที่ ๑ ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัดเมื่อ          
พ.ศ.๑๙๒๗ พระปรำงค์วัดมหาธาตุถือเป็นปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของ
สมัยอยุธยาซึ่งได้รับอิทธิพลจากปรางค์ขอม ช้ันล่างก่อสร้างด้วยศิลาแลง

แต่ที่เสริมใหม่ตอนบนเป็นอิฐถือปูน สมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ทรง
ปฏิสังขรณ์พระปรางค์ใหม่โดยเสริมให้สูงกว่าเดิม แต่ขณะนี้ยอดพังลงมา
เหลอืเพยีงชัน้มขุเท่านัน้ จงึเป็นทีน่่าเสยีดายเพราะมหีลกัฐานว่าเป็นปรางค์
ที่มีขนาดใหญ่มากและก่อสร้างอย่างวิจิตรสวยงามมาก เมื่อพ.ศ.๒๔๙๙ 
กรมศิลปากรได้ขุดแต่งพระปรางค์แห่งนี้ พบของโบราณหลายชิ้น ที่ส�าคัญ
คอื ผอบศลิา ภายในมีสถปูซ้อนกนั ๗ ชัน้ แบ่งออกเป็น ชนิ เงนิ นาก ไม้ด�า 
ไม้จันทร์แดง แก้วโกเมน และทองค�า ชั้นในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและ
เครื่องประดับอันมีค่า ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุน�าไปประดิษฐานไว้ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา สิ่งท่ีน่าสนใจในวัดอีกอย่างคือ 
เศียรพระพุทธรูปหินทรำย	 ซึ่งมีรากไม้ปกคลุมเข้าใจว่าเศียรพระพุทธรูปนี้
จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุมมีความ
งดงามแปลกตาไปอีกแบบ

กำรเดินทำง	 จากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองอยุธยาแล้วข้ามสะพานสมเด็จ       
พระนเรศวรมหาราชตรงไปจนถึงสี่แยกไฟแดงที่ ๒ เลี้ยวขวาตรงไป                 
ไม่ไกลนัก ผ่านบึงพระราม จะเห็นวัดมหาธาตุอยู่ทางซ้ายมือ เปิดทุกวัน
เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

ค่าเข้าชม ชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๕๐ บาท หรือสามารถซื้อบัตร
รวมได้ ชาวไทย ๕๐ บาท ชาวต่างชาติ ๒๒๐ บาท ภายในระยะเวลา             
๓๐ วัน ได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง วัดมหาธาตุ              
วัดราชบูรณะ วัดพระราม วัดไชยวัฒนาราม 

หมายเหตุ ต้ังแต่เวลาประมาณ ๑๙.๓๐-๒๑.๐๐ น. จะมีการส่องไฟชม        
โบราณสถาน

วัดราชบูรณะ อยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ตรงข้ามวัดมหาธาตุ สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชท่ี ๒ (เจ้ำสำมพระยำ) โปรดเกล้าฯให้สร้างข้ึนเม่ือพ.ศ.๑๙๖๗          
ณ บรเิวณทีถ่วายพระเพลงิเจ้าอ้ายพระยากบัเจ้ายีพ่ระยาซึง่ชนช้างกนัจนถงึ
แก่พิราลัยและโปรดเกล้าฯให้ก่อเจดีย์ ๒ องค์บริเวณนั้น วัดน้ีและวัด
มหาธาตุเม่ือคราวเสียกรุงถูกไฟไหม้เสียหายมาก ซากท่ีเหลืออยู่แสดงว่า
วหิารและส่วนต่างๆ ของวดันีใ้หญ่โตมาก วหิารหลวงมีขนาดยาว ๖๓ เมตร 
กว้าง ๒๐ เมตร ด้านหน้ามีบันไดขึ้น ๓ ทาง ที่ผนังวิหารเจาะเป็นบาน
หน้าต่าง ปัจจุบันยังปรากฏซากของเสาพระวหิารและฐานชกุชพีระประธาน
เหลืออยู่ พระปรำงค์ประธำน	 เป็นศิลปะอยุธยาสมัยแรกซึ่งนิยมสร้างตาม
แบบสถาปัตยกรรมขอมท่ีให้พระปรางค์เป็นประธานของวัด ช่องคูหาของ
พระปรางค์มีพระพุทธรูปยืนปูนปั้นประดิษฐานช่องละ ๑ องค์ องค์ปรางค์
ประดับด้วยปูนปั้นรูปครุฑ ยักษ์ เทวดา นาค พระปรางค์องค์นี้มีลวดลาย
สวยงามมาก ภายในกรุปรางค์มีห้องกรุ ๒ ชั้น สามารถลงไปชมได้ ชั้นบน



๒๒ ๒3

มภีาพจติรกรรมฝาผนงัเลอืนลาง ชัน้ล่างซึง่เคยเป็นทีเ่กบ็เครือ่งทอง มภีาพ
จิตรกรรมเขียนด้วยสีแดงชาดปิดทองเป็นรูปพระพุทธรูปปางลีลาและ                
ปางสมาธ ิรวมทัง้รปูเทวดาและรปูดอกไม้ เมือ่พ.ศ.๒๕๐๐ คนร้ายได้ลกัลอบ
ขุดโบราณวัตถุที่ฝังไว้ในกรุปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ โดยขุดเจาะ              
จากพื้นคูหาเรือนธาตุลงไปพบห้องที่ฝังโบราณวัตถุ ๒ ห้อง ต่อมาทาง
ราชการติดตามจับคนร้ายและยึดโบราณวัตถุได้เพียงบางส่วน โบราณวัตถุ
ในกร ุพระปรางค์วดัราชบรูณะท�าด้วยทองค�า ส�ารดิ หนิ ดนิเผาและอญัมณี 
เมื่อกรมศิลปากรขุดแต่งพระปรางค์วัดราชบูรณะต่อ ได้น�าโบราณวัตถุ            
ที่มีค่าไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ซึ่งสร้าง
โดยเงินบริจาคจากการน�าพระพิมพ์ขนาดเล็กที่ได้จากกรุนี้มาจ�าหน่าย             
เป็นของช�าร่วย วัดนี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.               
ค่าเข้าชม ชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๕๐ บาท หรือสามารถซื้อบัตร
รวมได้ ชาวไทย ๕๐ บาท ชาวต่างชาติ ๒๒๐ บาท บัตรนี้สามารถเข้าชม
วัดต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ได้แก่ 
วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ                 
วัดพระราม วัดไชยวัฒนาราม หมำยเหตุ	 ต้ังแต่เวลำประมำณ	 ๑๙.๓๐-												
๒๑.๐๐	น.	จะมีกำรส่องไฟชมโบรำณสถำน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 จันทรเกษม เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วังจันทรเกษม
หรือวังหน้า ตั้งอยู่ถนนอู่ทอง ริมแม่น�้าป่าสักมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเกาะเมืองใกล้ตลาดหัวรอ วงัจันทรเกษมปรากฎหลกัฐานพงศาวดารว่า
สร้างในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชประมาณ พ.ศ.๒๑๒๐ โดยมี
พระราชประสงค์เพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ
เคยใช้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระยุพราชและพระมหากษัตริย์หลาย
พระองค์เช่น สมเด็จพระเอกาทศรถ เจ้าฟ้าสุทัศน์ สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ฯลฯ เมื่อคราวเสียกรุงในปี พ.ศ.๒๓๑๐   
วังนี้ได้ถูกข้าศึกเผาท�าลายเสียหายมากและถูกท้ิงร้าง จนถึงสมัยรัชกาลที่ 
๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดเกล้าฯให้ซ่อมพระที่นั่งพิมานรัตยาและ
พลับพลาจตุรมุขไว้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จประพาสพระนครศรีอยุธยาและ
โปรดพระราชทานนามว่า พระรำชวังจันทรเกษม เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม 
พ.ศ.๒๔๓๖ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้พระราชทานพระที่นั่งพิมานรัตยา
เป็นท่ีท�าการของมณฑลกรุงเก่าเม่ือพ.ศ.๒๔๔๒ และจนกระท่ังเมื่อพระยา
โบราณราชธานินทร์ได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า
จึงได้จัดสร้างอาคารท่ีท�าการภาคบรเิวณก�าแพงทางด้านทิศตะวนัตกต่อกับ
ทิศใต้ แล้วย้ายที่ว่าการมณฑลจากพระที่นั่งพิมานรัตยามาตั้งที่อาคาร
ที่ท�าการภาคในขณะนั้น กรมศิลปากรจึงได้เข้ามาดูแลและจัดท�าเป็น
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษมจนกระทั่งปัจจุบัน 

โบรำณสถำนโบรำณวัตถุที่น่ำสนใจในพระรำชวังจันทรเกษม	มีดังนี้
ก�ำแพงและประตูวัง	ปัจจุบันก่อเป็นก�าแพงอิฐมีใบเสมา มีประตูด้านละ ๑ 
ประตู รวม ๔ ด้านเป็นสิ่งท่ีสร้างใหม่ในรัชกาลท่ี ๔ ก�าแพงของเดิมมี
อาณาเขตกว้างขวางกว่าทีเ่หน็ในปัจจบุนั เพราะขดุพบรากฐานของพระทีน่ั่ง
นอกก�าแพงวัดด้านใน และพบซากอิฐในบริเวณเรือนจ�าหลายแห่ง แต่เดิม
นั้นค�าให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า วังจันทรเกษมมีก�าแพง ๒ ชั้น เช่นเดียว
กับวังหลวง 

พลบัพลำจตรุมขุ	ตัง้อยูใ่กล้ประตวูงัด้านทศิตะวนัออก เป็นพลบัพลาเครือ่ง
ไม้ มีมุขด้านหน้า ๓ มุข ด้านหลัง ๓ มุข เดิมใช้เป็นท้องพระโรงส�าหรับ
ออกงานว่าราชการและเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เวลาเสด็จประพาส ต่อมาในปีพ.ศ.๒๔๔๗ พระองค์ทรง
โปรดให้ใช้พลับพลาจตุรมุข เป็นท่ีจัดแสดงโบราณวัตถุ เรียกว่าอยุธยา
พิพิธภัณฑสถาน ในสมัยรัชกาลที่ ๗ พระยาโบราณราชธานินทร์ได้ท�าการ
ซ่อมแซมครั้งใหญ่และเปลี่ยนหน้าบันจากรูปปูนปั้นมาเป็นไม้แกะสลัก 
ปัจจุบันจัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่มีอยู่เดิมภายในพระราชวังน้ีเช่น 
พระแท่นบรรทม พระราชอาสน์ พร้อมเศวตฉัตร พระบรมฉายาลักษณ์และ
เครื่องราชูปโภคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	จันทรเกษม



๒๔ ๒๕

พระที่นั่งพิมำนรัตยำ	เป็นตึกหมู่อยู่กลางพระราชวังประกอบด้วยอาคาร ๔ 
หลังคือ อาคารปรัศว์ซ้าย อาคารปรัศว์ขวา พระที่นั่งพิมานรัตยาและศาลา
เชิญเครื่อง เคยเป็นที่ตั้งศาลากลางมณฑลและจังหวัดมาหลายปี ปัจจุบัน
จดัแสดงประตมิากรรมทีส่ลกัจากศลิา เป็นเทวรปูและพระพุทธรปูนาคปรก 
ศิลปสมัยลพบุรี พระพุทธรูปส�าริดสมัยอยุธยา พระพิมพ์สมัยต่างๆ และ
เครื่องไม้แกะสลักฝีมือช่างสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์

พระที่นั่งพิสัยศัลลักษณ์	หรือ	หอส่องกล้อง เป็นหอสูงสี่ชั้น สร้างครั้งแรก
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่หักพังลงมาเมื่อคราวเสียกรุง 
ครัง้ที ่๒ หอทีเ่หน็อยูใ่นปัจจบุนัสร้างในสมยัรชักาลที ่๔ ตามรากฐานอาคาร
เดิมและทรงใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตรดวงดาว

อำคำรสโมสรเสอืป่ำ สร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่
หัว ตั้งอยู่ริมก�าแพงหลังพระที่นั่งพิมานรัตยา

ตึกโรงม้ำพระที่นั่ง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น ตั้งอยู่ริมก�าแพงด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ

ตึกที่ท�ำกำรภำค สร้างขึ้นในสมัยพระยาโบราณราชธานินทร์ เมื่อครั้งด�ารง
ต�าแหน่งสมหุเทศาภบิาลมณฑลกรงุเก่า มลีกัษณะเป็นอาคารชัน้เดยีวสร้าง
ขนานไปกับแนวก�าแพงด้านทิศตะวันตกต่อกับทิศใต้ จัดนิทรรศการถาวร 
๕ เรื่อง คือ เรื่องศิลปะสถาปัตยกรรมอยุธยา เครื่องปั้นดินเผาสินค้าน�าเข้า
และส่งออกทีส่�าคญัของอยธุยา อาวธุยทุธภณัฑ์ ศลิปะวตัถพุทุธบชูาและวถิี
ชีวิตริมน�้าชาวกรุงเก่า

ระเบียงจัดตั้งศิลำจำรึก	 แต่เดิมสร้างเป็นระเบียงหลังคามุงสังกะสียาวไป
ตามแนวก�าแพงด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกใช้ส�าหรับเป็นที่เก็บรักษา
บรรดาโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุซึ่งพระยาโบราณราชธานินทร์ได้รวบรวม
ไว้

กำรเดินทำง	 จากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองอยุธยา เมื่อข้ามสะพานสมเด็จ      
พระนเรศวรมหาราชแล้วให้เลีย้วซ้ายตรงไปจนถงึสามแยกเลีย้วซ้ายอกีครัง้
และตรงไปอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร จะผ่านตลาดเจ้าพรหม จากนั้นจะ
เห็นพิพิธภัณฑ์อยู่ทางซ้ายมือ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ วันอังคาร
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ๓๐ 
บาท ชาวต่างชาต ิ๑๐๐ บาท สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่โทร. ๐ ๓๕๒๕ 
๑๕๘๖, ๐ ๓๕๒๕ ๒๗๙๕ โทรสาร ๐ ๓๕๒๕ ๑๕๘๖

วัดเสนาสนาราม อยู่ทางด้านหลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม 
เป็นวัดโบราณเดิมชื่อ “วัดเสื่อ” พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุง
ศรอียธุยา ลกัษณะพระอโุบสถมมีขุทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั ด้านหน้าพระ

อุโบสถหันหน้าสู่ทิศตะวันออก มีพระยืนประดิษฐานอยู่บนหน้าบันทั้งด้าน
หน้าและด้านหลังเป็นภาพปั้นลงรักปิดทอง เป็นรูปช้างเอราวัณขนาบด้วย
แตร เหนือเศียรช้างเอราวัณเป็นพระอลัญจกรของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปส�าคัญ ๒ องค์คือ 
“พระสัมพุทธมุนี” เป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย สมัยอยุธยาลงรักปิด
ทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ ศอก ๒ นิ้ว สูง ๓ ศอก ๑ นิ้วประดิษฐานเหนือ
บุษบกปูนปั้นลงรักปิดทอง ฝาผนังพระอุโบสถเป็นภาพจิตรกรรม ด้านบน
เป็นภาพของเทพและอปัสรทีม่าบชูาพระประธาน ระหว่างช่องหน้าต่างเป็น
ภาพพระราชพิธีสิบสองเดือนซึ่งหาชมได้ยาก ผนังด้านหน้าภายในพระ
อโุบสถมพีระบรมฉายาลกัษณ์ทรงเครือ่งต้นเฉลมิพระมหาพชิยัมงกฎุประทบั
เหนือพระราชบัลลังก์ในกรอบไม้สัก

วหิำรพระพทุธไสยำสน์ อยูต่ดิกบัพระเจดย์ีองค์ใหญ่ พระวหิารนีส้ร้างขวาง
กับแนวพระอุโบสถ พระพุทธไสยาสน์เป็นศิลปะแบบอยุธยา ประกอบด้วย
ศิลาเป็นท่อนๆ น�ามาเรียงต่อกันแล้วสลักเป็นองค์พระมีขนาดยาว ๑๔.๑๒ 
เมตร แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระมหาธาตุ รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้สร้างวิหารพระนอนขึ้นในวัด แล้วอัญเชิญพระพุทธไสยาสน์
จากวัดมหาธาตุมาประดิษฐานไว้ที่วัดนี้

พระอินทร์แปลง	 เป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยที่อัญเชิญมาจากนคร
เวียงจันทน์เมื่อปีพ.ศ.๒๔๐๑ หน้าตักกว้าง ๒ ศอกเศษ สูง ๓ ศอกเศษ 
ประดิษฐานอยู่ในวิหารซึ่งติดกับวิหารพระพุทธไสยาสน์ มีต�านานเล่ากันว่า 
พระอนิทร์แปลงทรงแปลงร่างมาสร้างพระพทุธรปูองค์นี ้ด้านหลงัพระอนิทร์
แปลงเป็นซุ้มศรีมหาโพธิ์ ภายในพระวิหารปูด้วยกระเบื้องหินอ่อน ทั้งสอง
ข้างองค์พระอนิทร์แปลงยกพืน้เป็นอฒัสงฆ์ พร้อมทัง้มธีรรมาสน์หนิปิดทอง 
๒ แท่น ฝาผนังภายในพระวิหารด้านบน เป็นภาพวาดรูปทวยเทพบูชาองค์
พระอินทร์แปลงและระหว่างช่องหน้าต่างเป็นภาพวาดเกี่ยวกับการด�าเนิน
ชีวิตของประชาชนอันเกี่ยวเนื่องด้วยวัดและพระศาสนา บานหน้าต่างเป็น
ภาพลายรดน�้าเป็นรูปสัตว์ ๑๐ อย่างที่ภิกษุไม่ควรบริโภค

พระเจดย์ี ตัง้อยู่ด้านหลงัพระอโุบสถ เป็นพระเจดย์ีทรงระฆงัคว�า่ก่ออฐิฉาบ
ปูนศิลปะสมัยอยุธยา สูงประมาณ ๑๓ วาเศษ มีฐานทักษิณสี่เหลี่ยม

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อยู่ในเขตพระนครด้านทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ของเกาะเมือง เหนือบริเวณป้อมเพชร สามารถใช้เส้นทางเดียวกับ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม แต่พอถึงสามแยกให้เลี้ยวขวาแล้ว
ตรงไปประมาณ ๑ กิโลเมตร จะเห็นป้ายทางเข้าวัดอยู่ทางด้านขวามือ วัด
นี้เดิมชื่อว่า“วัดทอง”เป็นวัดที่พระบรมมหาชนกของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ต้ังแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา       



๒๖ ๒๗

ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จข้ึนครอง
ราชย์ จึงโปรดเกล้าฯให้สถาปนาวัดทองข้ึนใหม่และพระราชนามว่า “วัด
สุวรรณดำรำรำม” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบรมชนกนาถและพระบรมราช
ชนนี ตามพระนามเดิมของทั้งสองพระองค์คือ“ทองดี” และ“ดำวเรือง”

วัดแห่งน้ีมีสิ่งต่างๆที่น ่าชมไม่ว ่าจะเป็นพระอุโบสถซึ่งยังคงรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย คือท�าส่วนฐานโค้งอ่อนลงตรงกลาง
คล้ายปากเรือส�าเภา หน้าบันอุโบสถสลักลายเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ             
มภีาพจติรกรรมฝาผนงัเทพชมุนมุทีผ่นงัอโุบสถตอนบน ตอนล่างเขยีนเรือ่ง
เวสสันดรชาดก เตมีย์ชาดกและสุวรรณสามชาดก ผนังด้านหน้าพระ
ประธานเขยีนภาพมารวชิยั มแีม่พระธรณบีบีมวยผมอยูต่รงกลาง ส่วนพระ
ประธานในพระอโุบสถรชักาลที ่๑ โปรดเกล้าฯให้จ�าลองขยายส่วนจากพระ
แก้วมรกต นอกจากนั้นภายในพระวิหำรมีลักษณะรูปแบบฐานเป็นเส้นตรง 
ไม่ใช้ฐานอ่อนโค้งตามรปูแบบสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยา บวัหวัเสามลีกัษณะ
เป็นบัวกลีบยาวหรือบัวแวง พระวิหารสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ ภายใน
พระวหิารมภีาพเขยีนสใีนสมยัรชักาลที ่๗ แสดงพระราชประวตัขิองสมเดจ็
พระนเรศวรมหาราชทรงกระท�ายทุธหตัถ ีนบัเป็นจติรกรรมฝาผนงัทีม่ฝีีมอื
ยอดเยี่ยมงดงามมาก กรมศิลปากรได้ถ่ายแบบภาพเขียนนี้ไปไว้ที่อนุสรณ์
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

บริเวณหน้าพระอุโบสถจะเห็น แท่นพระศรีมหำโพธิ์	ลักษณะเป็นแท่นฐาน
บัวคว�่าและบัวหงาย ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้น�าหน่อโพธิ์มาจากประเทศอินเดีย ไม่ไกลกันนั้น
มี หอระฆัง ลักษณะแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ก่ออิฐถือปูน มีผังเป็นรูป
สีเ่หลีย่มสองชัน้ ชัน้ล่างเจาะประตเูป็นรปูโค้งแหลม ชัน้บนเป็นส่วนของหอ
ระฆงั สนันษิฐานว่าสร้างขึน้ในสมยัรชักาลที ่๔ พร้อมกบัการปฏสิงัขรณ์วดั
ครั้งใหญ่

ป้อมปราการรอบกรุง ก�าแพงเมืองที่พระเจ้าอู่ทองทรงสร้างครั้งแรกนั้นเป็น
เพียงเชิงเทินดิน และมีเสาไม้ระเนียดปักข้างบน ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จ
พระมหาจกัรพรรดจึิงได้ก่ออฐิถอืปนูขึน้ ตามพระราชพงศาวดารมกีารสร้าง
ป้อมต่างๆอาทิ ป้อมมหาไชย ป้อมซัดกบ ป้อมเพชร ป้อมหอราชคฤห์และ
ป้อมจ�าปาพล เป็นต้น ป้อมขนาดใหญ่ๆมักตั้งอยู่บริเวณทางแยกระหว่าง
แม่น�้า เช่น ป้อมเพชรตั้งอยู่ตรงที่บรรจบของแม่น�้าเจ้าพระยากับแม่น�้า      
ป่าสัก จัดเป็นสวนสาธารณะริมน�้าส�าหรับนั่งเล่น ป้อมมหาไชยต้ังอยู่มุม      
วังจันทรเกษมบริเวณที่เป็นตลาดหัวรอในปัจจุบัน ตัวป้อมได้ถูกรื้อเพื่อน�า
อิฐไปสร้างพระนครใหม่ที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ถนนอู่ทอง ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ 
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเมือง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
กว้างขวาง ในพืน้ทีป่ลกูต้นไม้ต่างๆในวรรณคด ีศาลาไทยและมซีากโบราณ
สถาน นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาพื้นท่ีเป็นสวนป่าสมุนไพรอีกด้วย 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จแทน
พระองค์มาเปิดพระราชานสุาวรย์ีสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนเีมือ่
พ.ศ.๒๕๔๓ 

กำรเดินทำง	 จากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองอยุธยาแล้วให้ข้ามสะพานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชตรงไปจนสุดถนน พอถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จะเห็นสามแยกข้างหน้าให้เลี้ยวซ้ายตรงไปจนถึงสาม
แยกไฟแดงแล้วเลีย้วขวาตรงไป ผ่านโรงพยาบาลจงัหวดัไปไม่ไกลนักจะเหน็
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์อยู่ทางขวามือ

วังหลัง ตั้งอยู่รมิก�าแพงพระนครศรีอยุธยาด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับวัด
กษัตราธิราช เดิมเป็นอุทยานส�าหรับเสด็จประพาสเป็นครั้งคราวเรียกว่า 
สวนหลวง และมเีพยีงต�าหนกัทีพ่กั ต่อมาในสมยัสมเดจ็พระมหาธรรมราชา
ได้โปรดเกล้าฯให้สร้างเพิ่มเติมเป็นพระราชวังเพื่อให้เป็นท่ีประทับของ
สมเด็จพระเอกาทศรถ หลังจากนั้นได้กลายเป็นที่ประทับของเจ้านายใน 
พระราชวงศ์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเจดีย์พระศรีสุริโยทัย

เจดีย์พระศรีสุริโยทัย อยู่ในเกาะเมืองด้านทิศตะวันตก ติดกับส�านักงาน
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๓ ถนนอู่ทอง พระเจดีย์แห่งนี้
เป ็นโบราณสถานท่ีส�าคัญย่ิงแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา เป็นอนุสรณ์สถานของวีรสตรีไทยพระองค์แรก สมเด็จ
พระสุริโยทัยซึ่งสิ้นพระชนม์ในการท�าสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดกิบัพระเจ้าแปรและเป็นการยืนยันเกยีรตแิห่งสตรไีทยทีไ่ด้รบั
การยกย่องจากสังคมไทยมาแต่ครั้งบรรพกาล 

ปีพ.ศ.๒๐๙๑ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิขึ้นครองราชสมบัติมีสมเด็จ              
พระสุริโยทัยเป็นพระมเหสี หลังจากครองราชย์ได้ ๗ เดือน พระเจ้าตะเบ็ง
ชะเวตีแ้ละบเุรงนองยกทพัเข้ามาล้อมกรงุศรอียธุยาโดยผ่านมาทางด้านด่าน
พระเจดีย์สามองค์จังหวัดกาญจนบุรีและต้ังค่ายล้อมพระนคร สมเด็จ                       
พระมหาจักรพรรดิทรงช้างออกไปพร้อมกับพระราชโอรส สมเด็จ           
พระสรุโิยทัยทรงเป็นห่วงพระราชสวามีจึงได้ทรงเครือ่งแบบอย่างนกัรบชาย
ประทับช้างตามเสด็จออกไป กองทัพกรุงศรีอยุธยาปะทะกับทัพหน้า         
ของกรงุหงสาวดซีึง่มพีระเจ้าแปรเป็นแม่ทพั สมเดจ็พระมหาจกัรพรรดทิรง
ไสช้างเข้าชนกับช้างของพระเจ้าแปรและบังเอิญช้างทรงเกิดเพลี่ยงพล�้า 
สมเด็จพระสุริโยทัยจึงไสช้างพระที่นั่งเข้าขวางพระเจ้าแปรด้วยเกรงว่า
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สมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระราชสวามีจะเป็นอันตราย จนถูกพระแสง
ของ้าวฟันพระองัสาขาดสะพายแล่งสิน้พระชนม์อยูบ่นคอช้าง เมือ่สงคราม
ยตุลิงสมเดจ็พระมหาจกัรพรรดทิรงปลงพระศพของพระนาง และสถาปนา
วดัทีป่ลงพระศพขึน้เป็นวดัสวนหลวงสบสวรรค์ (เดมิชือ่ วดัสบสวรรค์ซึง่ตัง้
อยู่ในเขตสวนหลวงของวังหลังสมัยนั้น) ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสอบสวนหาต�าแหน่งสถานที่ต่างๆ ที่
กล่าวถงึในพระราชพงศาวดารเพือ่เรยีบเรยีงเป็นหนงัสอืประชมุพงศาวดาร
ขึ้นทูลเกล้าฯถวาย จึงเป็นเหตุให้ทราบต�าแหน่งของวัดสบสวรรค์ ซึ่งยังคง
พบเจดีย์แบบย่อไม้สิบสองสูงใหญ่ปรากฏตามที่ต้ังในปัจจุบันนี้ ต่อมา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงขนานนามเรียกช่ือเจดีย์ว่า 
“เจดีย์พระศรีสุริโยทัย”

ในปีพ.ศ.๒๕๓๓ รัฐบาลได้มอบให้กรมศิลปากรและกรป.กลาง ด�าเนินการ
บรูณะซ่อมแซมเสรมิรปูทรงพระเจดย์ีทีช่�ารดุให้อยูใ่นสภาพเดมิและจากการ
บูรณะ กรมศิลปากรได้พบวัตถุโบราณ เช่น พระพุทธรูปผลึกแก้วสีขาวปาง
มารวิชัย พระเจดีย์จ�าลอง ผอบทองค�าบรรจุพระธาตุ เป็นต้น ปัจจุบันเก็บ
รักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

สวนศรสีรุโิยทยั สามารถใช้เส้นทางเดยีวกบัทางไปเจดย์ีพระศรสีรุโิยทยั ตัง้
อยู่ในเขตทหาร กองสรรพาวุธซ่อมยาง สวนศรีสุริโยทัยจะอยู่ด้านหลัง 

องค์การสุราเป็นผู้สร้างสวนนี้เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายอดีตพระมหากษัตริย์
ทุกพระองค์ในที่ดินซึ่งเคยเป็นเขตพระราชฐานชั้นใน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯได้พระราชทานชื่อ “สวนศรีสุริโยทัย” เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๒ และองค์การสรุาได้ทลูเกล้าฯ ถวายสวนนีแ้ด่สมเดจ็
พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถเนือ่งในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา
ครบ ๕ รอบ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๔ สวนนี้มีพื้นที่ประมาณ 
๕ ไร่ ประกอบด้วยศาลาอเนกประสงค์ พลับพลาสมเด็จพระสุริโยทัย 
อนุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยแสดงเหตุการณ์ตอนสู้รบบนหลังช้าง ในสวน
ด้านหลังมีเนินเสมาหินอ่อนโบราณอายุกว่า ๔๐๐ ปีบรรจุชิ้นส่วนพระพุทธ
รูปที่ช�ารุดอัญเชิญมาจากวัดพุทไธสวรรย์ (พระต�ำหนักเวียงเหล็กของ
พระเจ้ำอู่ทอง) สวนนี้เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

วัดโลกยสุธา อยู่ใกล้กับเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ใช้เส้นทางถนนหลังพลับพลา
ตรีมุขในบริเวณพระราชวังโบราณผ่านวัดวรโพธิ์และวัดวรเชษฐารามเข้าไป
จนถึงพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ซึ่งตั้งอยู่กลางแจ้ง พระพุทธไสยาสน์องค์
นี้ก่อด้วยอิฐถือปูน ยาวประมาณ ๒๙ เมตร มีซากเสา ๖ เหลี่ยมตั้งอยู่ชิด
กับองค์พระ หลงเหลือให้เห็นอยู่หลายต้น เข้าใจว่าอาจเคยเป็นซากพระ
อุโบสถ  

เจดีย์พระศรีสุริโยทัย วัดโลกยสุธา
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วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อยู่นอกเกาะเมืองตรงข้ามกับเจดีย์พระศรีสุริโยทัย 
รมิแม่น�า้เจ้าพระยา สามารถใช้เส้นทางเดยีวกบัสวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร์
ไปจนถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จากนั้น
เลี้ยวขวาตรงไปไม่ไกลนักก็จะถึงวัดนี้ วัดนี้เดิมชื่อ “วัดกษัตรำ” หรือ        
“วดักษตัรำรำม” เป็นวดัโบราณในสมยักรงุศรอียธุยามพีระปรางค์ใหญ่เป็น
ประธานหลักของวัด และยังมีพระอุโบสถสมัยอยุธยาซ่ึงมีลายดาวเพดาน
จ�าหลักไม้งดงามมาก ภายในวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ 
เป็นวัดที่มีความสวยงามมากวัดหนึ่ง 

วดัท่าการ้อง  ตัง้อยู่รมิแม่น�า้เจ้าพระยา เป็นวดัเก่าแก่ในสมยักรงุศรอียธุยา
ในประวตัศิาสตร์กล่าวว่าสร้างในสมยัสมเดจ็พระชยัราชาธริาชสมยัอยธุยา
ตอนต้น  อีกทั้งก่อนอยุธยาจะเสียกรุงบริเวณแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งค่ายของ
แม่ทัพใหญ่แห่งพม่าคือเนเมียวสีหบดี ปัจจุบันยังคงเหลือสถาปัตยกรรม
สมัยกรุงศรีอยุธยาหลายแห่งได้แก่ ศาลาการเปรียญไม้สักริมแม่น�้า
เจ้าพระยา พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรัตนมงคลหรือหลวงพ่อยิ้ม  
นอกจากนี้วัดท่าการ้องยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทส้วมสะอาดจาก
กระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

ตลาดน�้าวัดท่าการ้อง  เนื่องจากวัดท่าการ้องอยู่ติดริมแม่น�้าเจ้าพระยา  
ทางวดัจงึจดัภมูทิศัน์ด้านหน้าเป็นตลาดน�า้มอีาหารคาวหวานนานาชนดิให้
นักท่องเที่ยวเลือกซื้อรับประทาน เปิดบริการทุกวันต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐-
๑๘.๐๐ น. สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๓๕๓๒ ๓๐๘๘, ๐ ๓๕๒๑ 
๑๐๗๔ 

วัดกษัตราธิราช

ตลาดน�า้อยธุยาคลองสระบวั จดัเป็นแหล่งท่องเทีย่วใหม่ท่ามกลางธรรมชาติ
รมิน�า้อาหารพืน้บ้านหลากหลายชนดิ พร้อมทัง้ชมการแสดงทางวฒันธรรม  
โดยมีรอบการแสดง เวลา ๑๒.๓๐ น./๑๔.๐๐ น./๑๕.๓๐ น. และ                  
๑๗.๐๐ น. ตลาดน�้าอยุธยาคลองสระบัว เปิดบริการ วันเสาร์และวันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วดัไชยวฒันาราม ตัง้อยู่รมิแม่น�า้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัตกนอกเกาะเมอืง เป็น
วัดท่ีพระเจ้าปราสาททอง กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาองค์ท่ี ๒๔ (พ.ศ.๒๑๗๓-
๒๑๙๘) โปรดให้สร้างขึน้เมือ่พ.ศ.๒๑๗๓ ได้ชือ่ว่าเป็นโบราณสถานทีม่คีวาม
งดงามมากแห่งหนึ่ง ความส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ วัดนี้เป็นที่ฝังพระศพ
ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์(เจ้ำฟ้ำกุ้ง) กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้า
สังวาลย ์ซึ่ งต ้องพระราชอาญาโบยจนสิ้นพระชนม์ในรัชสมัยของ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 

สิง่ทีน่่าชมภายในวดัได้แก่ พระปรำงค์ศรรีตันมหำธำต ุเป็นปรางค์ประธาน
ของวดัตัง้อยูบ่นฐานสีเ่หลีย่มจตัรุสัและทีม่มุฐานมปีรางค์ทศิประจ�าอยูท่ัง้สี่
มุม การที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองซึ่งเป็นกษัตริย์สมัยอยุธยาตอนปลาย
ทรงสร้างปรางค์ขนาดใหญ่เป็นประธานของวดั เท่ากบัเป็นการรือ้ฟ้ืนศิลปะ
สมัยอยุธยาตอนต้นที่นิยมสร้างปรางค์เป็นประธานของวัด เช่น การสร้าง
ปรางค์ทีว่ดัมหาธาตแุละวดัราชบรูณะ เนือ่งจากพระองค์ทรงได้เขมรมาอยู่
ใต้อ�านาจจึงมีการน�ารูปแบบสถาปัตยกรรมเขมรเข้ามาใช้ในการก่อสร้าง
ปรางค์อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีพระระเบียงรอบปรำงค์ประธำน ภายใน
พระระเบียงมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ผนังระเบียงก่อด้วยอิฐถือปูน 

วัดไชยวัฒนาราม
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มีลูกกรงหลอกเป็นรูปลายกุดั่น พระอุโบสถ	 อยู่ด้านหน้าของวัดภายในมี
ซากพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยหินทราย ใบเสมา
ของพระอุโบสถท�าด้วยหินสีค่อนข้างเขียว จ�าหลักเป็นลายประจ�ายามและ
ลายก้านขด และเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ทางด้านหน้าพระอุโบสถมีเจดีย์ ๒ 
องค์ ฐานกว้าง ๑๒ เมตร สูง ๑๒ เมตร ซึ่งถือเป็นศิลปะที่เริ่มมีแพร่หลาย
ตัง้แต่สมยัสมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง วดัไชยวฒันารามได้รบัการประกาศ
ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘ 
และกรมศลิปากรได้ด�าเนนิการบรูณะตลอดมาจนปัจจบุนัไม่มสีภาพรกร้าง
อยู่ในป่าอีกแล้ว และยังคงมองเห็นเค้าแห่งความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการ
ตา ซึง่ผูไ้ปเยอืนไม่ควรพลาดชมอย่างยิง่ เปิดทกุวนัเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
ค่าเข้าชม ชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๕๐ บาท หรือสามารถซื้อบัตร
รวมได้ ชำวไทย ๕๐ บาท ชำวต่ำงชำติ ๒๒๐ บาท โดยบัตรนี้สามารถเข้า
ชมวัดและโบราณสถานบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ได้ ภายในระยะเวลา 
๓๐ วัน ได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง วัดมหาธาตุ              
วัดราชบูรณะ วัดพระราม วัดไชยวัฒนาราม 

หมำยเหตุ	 ตั้งแต่เวลำประมำณ	 ๑๙.๓๐-	 ๒๑.๐๐	 น.	 จะมีกำรส่องไฟชม
โบรำณสถำน

กำรเดินทำง สามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง ได้แก่ 

เรือ สามารถเช ่าเหมาเรือหางยาวจากบริเวณหลังลานจอดรถฝั ่ง                      
ตรงข้ามพระราชวงัจนัทรเกษมด้านตะวนัออกของเกาะเมอืง เช่าจากท่าเรอื
ด้านหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหาร / เช่าได้จากท่าเรือตรงสามแยกถนน                 
ป่ามะพร้าว ล่องไปตามล�าน�้าป่าสักลงไปทางใต้ ผ่านวิทยาลัยการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดพุทไธสวรรย์ โบสถ์โปรตุเกส     
วัดไชยวัฒนาราม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร และเจดีย์พระศรีสุริโยทัยอัน             
สง่างาม หากล่องเรือในเวลาพลบค�่าจะเห็นภาพบริเวณวัดไชยวัฒนาราม
งดงามมาก 

รถยนต์	 สามารถใช้เส้นทางเดียวกับวัดกษัตราธิราชวรวิหาร แต่พอ               
ข้ามสะพานวัดกษัตราธิราชไปแล้วให้เลี้ยวขวาแล้วตรงไปเรื่อยๆ ก็จะเห็น
วัดไชยวัฒนารามตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ทางด้านหน้า

วัดพุทไธสวรรย์ ตั้งอยู ่ริมแม่น�้าทางด้านใต้ฝั ่งตรงข้ามของเกาะเมือง              
หากเดินทางโดยรถยนต์ และใช้เส้นทางสายอยุธยา-เสนา ข้ามสะพาน            
วดักษตัราธริาชวรวหิาร แล้วเลีย้วซ้าย จะผ่านวดัไชยวฒันาราม มป้ีายบอก
ทางเป็นระยะไปจนถงึทางแยกซ้ายเข้าวดัพทุไธสวรรย์ วดันีส้ร้างขึน้บรเิวณ
ต�าหนกัทีป่ระทบัเดมิของสมเดจ็พระเจ้าอูท่องซึง่เรยีกว่า “ต�ำหนกัเวยีงเหลก็
หรือเวียงเล็ก” หลังจากนั้นพระองค์ไปสร้างพระราชวังใหม่ที่ต�าบลหนอง

วัดพุทไธสวรรย์

โสน(บึงพระรำม)จึงสถาปนาสถานที่นี้เป็นวัดพุทไธสวรรย์ ภายในวัดมีสิ่งที่
น่าสนใจ คือ ปรำงค์ประธำน	 องค์ใหญ่ศิลปะแบบขอม ตั้งอยู่ก่ึงกลาง
อาณาเขตพุทธาวาสบนฐานไพที ซึ่งมีลักษณะย่อเหลี่ยมมีบันไดขึ้น ๒ ทาง
คือ ทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตก ส่วนทิศเหนือทิศใต้มีมณฑป
สองหลังภายในพระมณฑปมีพระประธาน	 พระต�ำหนักสมเด็จพระพุทธ																	
โฆษำจำรย์	สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์เป็นพระเถระชัน้ผูใ้หญ่ประจ�าอยูใ่น
สมัยกรุงศรีอยุธยา ต�าหนักนี้อยู่ในสภาพค่อนข้างทรุดโทรมแต่ภายในผนัง
ของต�าหนกั มภีาพสเีกีย่วกบัเรือ่งหมูเ่ทวดา นกัพรต นมสัการพระพทุธบาท 
และเรือส�าเภาตอนพระพุทธโฆษาจารย์ไปลังกา ภาพเหล่านี้อยู่ในสภาพไม่
ชัดเจนนัก นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของปรางค์ 
หมู่พระเจดีย์สิบสององค์ และวิหารพระนอน 

วัดภูเขาทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากพระราชวังหลวงไป
ประมาณ ๒ กิโลเมตร สามารถใช้เส้นทางเดียวกับทางไปจังหวัดอ่างทอง 
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ กิโลเมตรที่ ๒๖ จะมีป้ายบอกทางแยกซ้ายไป          
วัดนี้ วัดภูเขาทองนี้หนังสือค�าให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า พระเจ้าหงสาวดี
บุเรงนองเป็นผู้สร้างเมื่อพ.ศ.๒๑๑๒ คราวยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ในเวลา
ทีป่ระทบัอยูพ่ระนครศรอียธุยาได้สร้างพระเจดย์ีภเูขาทองใหญ่แบบมอญขึน้
ไว้เป็นทีร่ะลกึเมือ่คราวรบชนะไทย โดยรปูแบบของฐานเจดย์ีมลีกัษณะคล้าย
กับแบบมอญพม่า สันนิษฐานว่าสร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อชัยชนะแต่ท�าได้
เพียงรากฐาน แล้วยกทัพกลับ ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้
เอกราชกลับคืนมาเมื่อพ.ศ.๒๑๒๗ จึงโปรดเกล้าฯให้สร้างเจดีย์แบบไทยไว้
เหนือฐานแบบมอญและพม่าที่สร้างเพียงรากฐานไว้ ณ สมรภูมิทุ่งมะขาม
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หย่อง ฝีมือช่างมอญเดิมจึงปรากฏเหลือเพียงฐานทักษิณส่วนล่างเท่านั้น 
เจดีย์ภูเขาทองจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมสองแบบผสมกัน ปัจจุบันกรม
ศิลปากรได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้า
บริเวณด้านหน้าวัดภูเขาทอง

พระราชานสุาวรย์ีสมเดจ็พระสรุโิยทยั	(ทุง่มะขามหย่อง) ตัง้อยูท่ีต่�าบลบ้าน
ใหม่ ทุ่งมะขามหย่องตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาออกไปประมาณ ๓-๔ กิโลเมตร มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม
ริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยาทิศตะวันออก ภายในมีพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัย
หล่อด้วยส�ารดิ มขีนาดหนึง่เท่าครึง่ขององค์จรงิประทบับนหลงัพระคชาธาร
พร้อมด้วยกลุ ่มอนุสาวรีย์ประติมากรรมประกอบกันทั้งสิ้น ๔๙ ชิ้น                      
มีประติมากรรมจ�าลองประวัติศาสตร์ อ ่างเก็บน�้าขนาดใหญ่และ                    

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย	(ทุ่งมะขามหย่อง)

สวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจส�าหรับประชาชน ทุ่งมะขามหย่องแห่งนี้ 
เคยเป็นสมรภูมิการสู ้รบระหว่างไทย-พม่าหลายครั้ง จนเกิดเป็น                    
มหาวีรกรรมคือ เมื่อครั้งท่ีสมเด็จพระสุริโยทัยพระอัครมเหสีของสมเด็จ                   
พระมหาจักรพรรดิทรงท�ายุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรจนต้องพระแสงของ้าว
สิน้พระชนม์บนคอช้าง และในรชักาลสมเดจ็พระมหาธรรมราชาเป็นกษตัริย์
ของกรุงศรีอยุธยาซึ่งหลังจากท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศ
อิสรภาพได้ ๒ ปี พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงได้ให้มังมอดราชบุตรยกทัพมา
ตัง้ท่ีทุ่งมะขามหย่อง และทัพพระเจ้าหงสาวดตีัง้ค่ายหลวงบรเิวณขนอนปาก
คูซ่ึง่อยูถ่ดัจากทุง่มะขามหย่องลงมาทางใต้ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชน�า
พลออกมาปล้นค่ายพม่าหลายครั้งโดยจะใช้ปากคาบพระแสงดาบ ปีนเสา
ระเนียดเข้าไปในค่ายพระเจ้าหงสาวดีและได้ชัยชนะทุกครั้ง พระแสงดาบ
นั้นจึงปรากฏนามว่า “พระแสงดำบคำบค่ำย”

วัดภูเขาทอง
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ด้วยทุง่มะขามหย่องเคยเป็นสมรภมูทิีม่คีวามส�าคญัทางประวตัศิาสตร์ ทาง
รฐับาลจงึได้จัดท�าโครงการสร้างพระราชานสุาวรย์ีสมเดจ็พระสรุโิยทยั เป็น
โครงการจัดสร้างขึ้นตามพระราชด�าริ รัฐบาลและพสกนิกรชาวไทยได้ร่วม
กันสร้างน้อมเกล้าฯถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ 
เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๕

พระที่นั่งเพนียด ตั้งอยู่ในต�าบลสวนพริก ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๔ 
กิโลเมตร ไปตามเส้นทางหมายเลข ๓๔๗ กิโลเมตรที่ ๔๒-๔๓ (เส้นทำง
เดียวกับทำงไปวัดภูเขำทอง) แต่ให้เลี้ยวขวาแล้วตรงไปตามถนนจะมีป้าย
บอกเส้นทางไปพระทีน่ัง่เพนยีด เพนยีดแห่งนีม้ขีนาดใหญ่มากสร้างขึน้เพือ่
เป็นที่ส�าหรับพระมหากษัตริย์ประทับทอดพระเนตรการคล้องช้างหรือจับ

วัดหน้าพระเมรุ

ช้างเถื่อนในเพนียดซึ่งเป็นประเพณีที่ท�ากันมาแต่โบราณเพื่อน�าช้างมาใช้
ประโยชน์ในราชการท้ังในยามปกติและยามสงคราม หรือในเวลาที่มีแขก
บ้านแขกเมอืงมาพระมหากษตัรย์ิกจ็ะโปรดให้ท�าพธิคีล้องช้างให้ชมทกุครัง้
ไป การคล้องช้างนีท้�ากนัเรือ่ยมาตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยาจนถงึสมยัรชักาล
ท่ี ๕ จึงได้เลกิไป พระท่ีนัง่เพนยีดและตวัเพนยีดท่ีเห็นในปัจจุบันนัน้ลกัษณะ
เป็นคอกล้อมด้วยซุงทั้งต้น มีปีกกาแยกเป็นรั้วไปสองข้าง รอบเพนียดเป็น
ก�าแพงดินประกอบอิฐเสมอยอดเสา ด้านหลังคอกตรงข้ามแนวปีกกาเป็น
พลบัพลาท่ีประทับซึง่ได้รบัการบูรณะเม่ือพ.ศ.๒๕๐๐ และการท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทยยังได้สนับสนุนงบประมาณแก่กรมศิลปากรในปี พ.ศ.๒๕๓๑ 
เพื่อบูรณะเพนียดให้อยู่ในสภาพเดิมอีกด้วย

วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวด้านทิศเหนือของคูเมือง (เดิมเป็น
แม่น�้ำลพบุรี) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ต้น พุทธศักราช ๒๐๔๖ มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุรำชิกำรำม” ที่ตั้งของวัด
นี้เดิมคงเป็นสถานท่ีส�าหรับสร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพของ
พระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสมัยอยุธยาตอนต้นต่อมาจึงได้
สร้างวดัขึน้ มตี�านานเล่าว่าพระองค์อนิทร์ในรชักาลสมเดจ็พระรามาธบิดทีี่ 
๒ ทรงสร้างวัดนี้เมื่อพ.ศ.๒๐๔๖ วัดนี้มีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ 
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อครั้งท�าศึกกับพระเจ้าบุเรงนองได้มีการท�า
สัญญาสงบศึกเม่ือพ.ศ.๒๑๐๖ได้สร้างพลับพลาท่ีประทับขึ้นระหว่างวัดหน้า
พระเมรุกับวัดหัสดาวาส 

วัดนี้เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าท�าลายและยังคงปรากฏ
สถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู ่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พระอุโบสถมีขนาดยาว ๕๐ เมตร กว้าง ๑๖ เมตร เป็น
แบบอยุธยาตอนต้นซึ่งมีเสาอยู่ภายใน ต่อมาสร้างขยายออกโดยเพ่ิมเสา     
รับชายคาภายนอกในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หน้าบันเป็นไม้
สักแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหยียบเศียรนาคและมีรูปราหู      
สองข้างติดกับเศียรนาค หน้าต่างเจาะเป็นช่องยาวตามแนวตั้ง เสาเหลี่ยม
สองแถวๆละแปดต้น มบีวัหวัเสาเป็นบวัโถแบบอยธุยา ด้านบนประดบัด้วย
ดาวเพดานเป็นงานจ�าหลักไม้ลงรักปิดทอง ส่วนลายแกะสลักบานประตู 
พระวิหารน้อย เป็นลายแกะสลักด้วยไม้สักหนา แกะสลักจากพื้นไม้ไม่มี
การน�าชิ้นส่วนที่อื่นมาติดต่อเป็นลายซ้อนกันหลายชั้น พระประธาน             
ในอุโบสถสร้างปลายสมัยอยุธยาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วย      
ทองสัมฤทธิ์ทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช มีนามว่า“พระพุทธนิมิตวิชิตมำร
โมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนำถ” จัดเป็นพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัย
อยุธยาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีมีปรากฏอยู่ในปัจจุบันและมีความสมบูรณ์
งดงามมากสูงประมาณ ๖ เมตร หน้าตักกว้างประมาณ ๔.๔๐ เมตร         
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ในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการปฏิสังขรณ์วัดนี้โดยรักษา
แบบอย่างเดิมไว้และได้เชิญพระพุทธรูปศิลาสีเขียวหรือพระคันธารราฐ
ประทับน่ังห้อยพระบาทสมัยทวารวดีจากวัดมหาธาตุมาไว้ในวิหาร        
สรรเพชญ์ (หรือเรียกว่า วิหารน้อยเพราะขนาดวิหารเล็ก มีความยาว ๑๖ 
เมตร กว้างประมาณ ๖ เมตร) ซึ่งอยู่ข้างพระอุโบสถ พระพุทธรูปศิลาแบบ
นั่งห้อยพระบาทสมัยทวารวดีนี้ นับเป็น ๑ ใน ๕ องค์ที่มีอยู่ในประเทศไทย 
จึงนับเป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การเก็บรักษาไว้ พระอุโบสถเปิดเวลา ๐๘.๐๐-
๑๘.๐๐ น. ค่าเข้าชมชาวต่างชาติ ๒๐ บาท

วัดกุฎีดาว อยู่หน้าสถานีรถไฟ ฝั่งตะวันออก เป็นวัดเก่าแก่ ฝีมือการสร้าง
งดงามยิ่ง เห็นได้จากซากอาคาร เสาบัวและยอดพระเจดีย์ที่หักโค่นลงมา 
แม้จะปรกัหกัพงัไปหมดแล้ว แต่ยงัคงสะท้อนให้เหน็ถงึความงดงามในอดตี 
ปัจจุบันเป็นวัดร้างไม่ปรากฏแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง 

วัดสมณโกฎฐาราม สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น และ 
ปฏสิงัขรณ์ขึน้ใหม่ในสมยัอยธุยาตอนปลายโดยเจ้าพระยาโกษา(เหลก็) และ
เจ้าพระยาโกษา(ปำน) อาจเป็นในช่วงสมยัของสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 
“ในจดหมำยเหตุของแกมเฟอร์	 แพทย์ชำวเยอรมันที่ท�ำงำนในบริษัทอีสต์
อนิเดยีของฮอลนัดำเดนิทำงเข้ำมำกรงุศรอียธุยำเมือ่	พ.ศ.๒๒๓๓	ในรชักำล
สมเดจ็พระเพทรำชำ	ได้บนัทกึไว้ว่ำ	ห่ำงจำกตวัเมอืงไปทำงตะวนัออกมวีดั
ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเรียกว่ำ	 วัดพระยำคลัง	 แผนผังที่นำยแกมเฟอร์เขียน
ประกอบไว้ปรำกฏว่ำเป็นวัดสมณโกฎฐำรำมและวัดกุฎีดำว	 และยังระบุว่ำ
สมเด็จพระเพทรำชำได้เสด็จไปท่ีวัดนี้เพ่ือรำชทำนเพลิงศพเจ้ำแม่ดุสิตซ่ึง
เป็นมำรดำของเจ้ำพระยำโกษำ(เหล็ก)	และเจ้ำพระยำโกษำ(ปำน)	และยัง
เป็นพระแม่นมของสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำชเมื่อ	พ.ศ.๒๒๓๓”	สิ่งที่น่า
สนใจภายในวัดได้แก่ พระอุโบสถ เป็นพระอุโบสถสมัยอยุธยาก่ออิฐถือปูน 
มีประตูเข้าออกทางด้านข้าง ๔ ด้าน ภายในพระอุโบสถมีหลังคาต่อเป็น
โครงไม้แบบหน้าจั่ว ประดิษฐานพระประธาน กว้างประมาณ ๓.๕ เมตร 
ทางด้านทิศตะวันออกมีวิหารขนาดใหญ่ วัดนี้มี พระปรำงค์	องค์ใหญ่รูป
ทรงสัณฐานแปลกตากว่าแห่งอื่นเข้าใจว่าเลียนแบบเจดีย์เจ็ดยอดของ
เชียงใหม่ เป็นพระปรางค์ที่สร้างบนเจดีย์องค์เดิม มีมุขยื่นออกไปทางทิศ
ตะวันออก มีบันไดทางขึ้นสู่ลานประทักษิณ ๒ ทาง สันนิษฐานว่า พระ
ปรางค์องค์นี้สร้างขึ้นในราวสมัยอยุธยาตอนกลาง นอกจากนี้ยังมี เจดีย์
ระฆงั ขนาดใหญ่ตัง้อยูร่ะหว่างพระปรางค์และพระอโุบสถ สนันษิฐานว่าน่า
จะมมีาแต่แรกเริม่การสร้างวดัตามลกัษณะของเจดย์ีและลวดลายทีป่ระดบั
อยูบ่นบลัลงัก์ ซึง่โบราณสถานเหล่านีไ้ด้สร้างทบัรากฐานอาคารเดมิอนัเป็น
งานที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น

วัดใหญช่ัยมงคล เดิมชื่อวัดป่าแก้วหรอืวัดเจ้าพระยาไท ตัง้อยูท่างฝ่ังตะวัน
ออกของแม่น�้าป่าสัก จากกรุงเทพฯเข้าตัวเมืองอยุธยาแล้วจะเห็นเจดีย์วัด
สามปลื้ม(เจดีย์กลำงถนน) ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ ๑ กิโลเมตร จะ
เหน็วดัใหญ่ชยัมงคลอยูท่างซ้ายมอื วดันีต้ามข้อมลูประวตัศิาสตร์สนันษิฐาน
ว่าพระเจ้าอูท่องทรงสร้างขึน้เมือ่พ.ศ.๑๙๐๐ ส�าหรบัเป็นส�านกัของพระสงฆ์
ซึ่งไปบวชเรียนมาแต่ส�านักพระวันรัตน์มหาเถรในประเทศลังกา คณะสงฆ์
ที่ไปศึกษาพระธรรมวินัยเรียกนามนิกายในภาษาไทยว่า “คณะป่ำแก้ว”      
วัดนี้จึงได้ชื่อว่า วัดคณะป่าแก้ว ต่อมาเรียกให้สั้นลงว่า “วัดป่ำแก้ว”        
ต่อมาคนเลื่อมใสบวชเรียนพระสงฆ์นิกายนี้ พระราชาธิบดีจึงตั้ง             
อธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็นสมเด็จพระวันรัตน์มีต�าแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายขวา     
คู ่กับพระพุทธโฆษาจารย์เป็นอธิบดีสงฆ์ฝ่ายคันถธุระมีต�าแหน่งเป็น 
สังฆราชฝ่ายซ้าย หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดเจ้ำพระยำไท” 
สันนิษฐานว่ามาจากที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงสร้างวัดป่าแก้วขึ้น     
ณ บริเวณที่ซึ่งได้ถวายพระเพลิงพระศพของเจ้าแก้วเจ้าไทหรืออาจมาจาก
การท่ีวัดนี้เป็นท่ีประทับของพระสังฆราชฝ่ายขวา ซ่ึงในสมัยโบราณเรียก
พระสงฆ์ว่า “เจ้ำไท” ฉะนั้นเจ้าพระยาไทจึงหมายถึงต�าแหน่งพระสังฆราช

ในปีพ.ศ.๒๑๓๕ เม่ือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงท�าศึกยุทธหัตถีชนะ
พระมหาอุปราชแห่งพม่าที่ต�าบลหนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี ทรงสร้าง
พระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ การสร้างพระเจดีย์อาจ
สร้างเสริมพระเจดีย์เดิมที่มีอยู่หรืออาจสร้างใหม่ทั้งองค์ก็ได้ ไม่มีหลักฐาน

วัดใหญ่ชัยมงคล
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แน่นอน ขนานนามว่า “พระเจดีย์ชัยมงคล”แต่ราษฎรเรียกว่า “พระเจดีย์
ใหญ่” ฉะนั้นนานวันเข้าวัดนี้จึงเรียกชื่อเป็น “วัดใหญ่ชัยมงคล” วัดนี้ร้าง
ไปเมื่อคราวเสียกรุงครั้งสุดท้าย และเพ่ิงจะตั้งข้ึนเป็นวัดที่มีพระสงฆ์                   
อยู่จ�าพรรษาเมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ยังมี วิหำรพระพุทธไสยำสน์              
สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวร เพื่อเป็นที่ถวายสักการะบูชาและปฏิบัติ
พระกรรมฐาน ปัจจุบันมีการสร้างพระต�าหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
มีผู้นิยมไปนมัสการอย่างสม�่าเสมอเป็นจ�านวนมาก เปิดเวลา ๐๘.๐๐- 
๑๘.๐๐ น. ทุกวัน ค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ ๒๐ บาท

วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตั้งอยู่ในท้องที่ต�าบลคลองสวนพลู ริมแม่น�้าป่าสักทาง
ทิศใต้ฝั่งตรงข้ามของเกาะเมือง ห่างจากตัวเมืองราว ๕ กิโลเมตร หรือเมื่อ
ออกจากวัดใหญ่ชยัมงคล ให้เลีย้วซ้ายตรงไปตามถนนประมาณ ๑ กโิลเมตร 
ก็จะเห็นวัดพนัญเชิงอยู่ทางขวามือ วัดพนัญเชิงเป็นพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิดวรวิหาร แบบมหานิกาย เป็นวัดที่มีมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยา             

ไม่ปรากฏหลกัฐานว่าใครเป็นผูส้ร้าง ตามพงศาวดารเหนอืกล่าวว่า พระเจ้า
สายน�้าผึ้งซึ่งครองเมืองอโยธยาเป็นผู้สร้างขึ้นตรงที่พระราชทานเพลิงศพ
พระนางสร้อยดอกหมาก และพระราชทานนามวัดว่า “วัดพระเจ้ำพระนำง
เชิง”	(หรือวัดพระนำงเชิง) 

พระวิหำร	 เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ตามพงศาวดารกล่าว
ว ่าสร ้างเมื่อพ.ศ.๑๘๖๗ ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ๒๖ ปี                            
เดิมชื่อ “พระพุทธเจ้ำพนัญเชิง”(พระเจ้ำพะแนงเชิง) แต่ในรัชกาลที่ ๔     
เม่ือมีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปองค์นี้ได้พระราชทานนามใหม่ว่า          
“พระพทุธไตรรตันนำยก” (ชาวบ้านนยิมเรยีกหลวงพ่อโต ชาวจนีนิยมเรียก
ว่า ซ�าปอกง ผูคุ้ม้ครองการเดนิทางทางทะเล) เป็นพระพทุธรปูปูนป้ันศลิปะ
แบบอู่ทองปางมารวิชัยลงรักปิดทอง มีขนาดหน้าตักกว้าง ๑๔ เมตรและ
สูง ๑๙.๑๓ เมตร ฝีมือปั้นงดงามมาก เบื้องหน้ามีตาลปัตรหรือพัดยศและ
พระอคัรสาวกท่ีท�าด้วยปูนป้ันลงรกัปิดทองประดษิฐานอยู่เบ้ืองซ้ายและขวา 
อาจนบัได้ว่าเป็นพระพทุธรปูนัง่สมยัอยธุยาตอนต้นทีม่ขีนาดใหญ่มากทีส่ดุ
ท่ีเหลอือยู่ในปัจจุบัน เป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวจังหวดัอยุธยาและจงัหวดั
ใกล้เคียง เข้าใจว่าเม่ือสร้างพระองค์ใหม่เสร็จแล้วจึงสร้างพระวิหารหลวง
ขึ้นคลุมอีกทีหนึ่ง ตามต�านานกล่าวว่า เมื่อคราวพระนครศรีอยุธยาจะเสีย
กรุงแก่ข้าศึกนั้น พระพุทธรูปองค์นี้มีน�้าพระเนตรไหลออกมาทั้งสองข้าง 
ส่วนในพระวิหาร เสำพระวิหำรเขียนสีเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่งสีแดง
ท่ีหัวเสามีปูนปั้นเป็นบัวกลุ่มท่ีมีกลีบซ้อนกันหลายช้ัน ผนังท้ังสี่ด้านเจาะ
เป็นซุม้เลก็ประดษิฐานพระพทุธรปูขนาดเลก็โดยรอบจ�านวน ๘๔,๐๐๐ องค์
เท่ากับจ�านวนพระธรรมขันธ์ตามความเชื่อทางพุทธศาสนา ส่วนประตูทาง
เขา้ด้านหนา้ซึ่งอยูท่างทศิตะวันออก เป็นบานประตไูมแ้กะสลกัลอยตวัเปน็
ลายก้านขดยกดอกนูนออกมา เป็นลักษณะของศิลปะอยุธยาที่งดงามมาก
แห่งหนึ่ง 

พระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูป ๕ องค์ ศิลปะสุโขทัย วิหำรเซียน อยู่
ด้านหน้าของพระวิหารหลวงเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งแต่เดิมมีภาพ
จติรกรรมเขยีนไว้บนผนงัทัง้สีด้่าน แต่ถกูโบกปนูทบัไปแล้วเมือ่คราวบรูณะ
ปฏสิงัขรณ์ ข้างในพระวหิารหลงันีป้ระดษิฐานพระพทุธรปูปนูป้ันศลิปะแบบ
อยุธยา ศำลำกำรเปรียญ	หลังเก่าย้ายจากริมแม่น�้ามาอยู่ด้านหลังของวัด 
เป็นศาลาทรงไทยสร้างด้วยไม้ หน้าบันประดับช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ 
บริเวณคอสอง (ขื่อ) ด้านในศาลามีภาพเขียนสีบนผ้าเป็นภาพพุทธประวัติ
อยู่โดยรอบ มีตัวอักษรเขียนไว้ว่าภาพเขียนสีนี้เขียนขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๔๗๒ 
ภายในศาลามีธรรมาสน์อยู่ ๑ หลังสลักลวดลายสวยงามเป็นศิลปะแบบ
รัตนโกสินทร์

วัดพนัญเชิงวรวิหาร
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ภายในวัดพนัญเชิงยังจะพบ ตึกเจ้ำแม่สร้อยดอกหมำก ตั้งอยู่ริมแม่น�้า            
ป่าสัก ก่อสร้างเป็นตึกแบบจีนเป็นที่ประดิษฐานรูปปั ้นเจ้าแม่สร้อย-                
ดอกหมากในเครือ่งแต่งกายแบบจนี ชาวจนีเรยีกว่า “จแูซเนีย๊” เป็นทีเ่คารพ
นับถือของชาวจีนทั่วไป คนไทยเข้าชมฟรี ส�าหรับชาวต่างชาติเสียค่าเข้า
ชมคนละ ๒๐ บาท

หมูบ้่านโปรตเุกส ตัง้อยูท่ีต่�าบลส�าเภาล่ม บรเิวณรมิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยาทาง
ทิศตะวันตก อยู่ทางใต้ของตัวเมือง ชาวโปรตุเกสเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่
เข้ามาติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ.๒๐๕๔ โดยอัลฟองโซ เดอ 
อัลบูเคอร์ก ผู้ส�าเร็จราชการของโปรตุเกส ประจ�าเอเซีย ได้ส่งนายดูอาร์เต้ 
เฟอร์นนัเดส เป็นทตูเข้ามาเจรญิสมัพันธไมตรกีบัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่๒ 
แห่งกรุงศรีอยุธยา ชาวโปรตุเกสเข้ามาตั้งหลักแหล่งค้าขายและเป็นทหาร
อาสาในกองทัพกรุงศรีอยุธยา สร้างโบสถ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ศาสนาและเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน ปัจจุบันบริเวณนี้ยังมีร่องรอยซากสิ่งก่อสร้างปรากฏ
ให้เห็นคือ โบรำณสถำนซำนเปโตรหรือเรียกในสมัยอยุธยาว่าโบสถ์เซนต์โด
มนิคิ เป็นโบสถ์ในคณะโดมนิกินั นบัเป็นโบสถ์แห่งแรกทีส่ร้างขึน้ในแผ่นดนิ
ไทยเมื่อปีพ.ศ.๒๐๘๓ ตั้งอยู ่ในบริเวณเกือบกึ่งกลางหมู่บ้านโปรตุเกส               
มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ยาวตามแนวทิศตะวันออกไปตะวัน
ตกหนัหน้าสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยา ตวัอาคารแบ่งออกเป็นสามส่วน คอื ส่วนหน้า
เป็นสุสาน ของชาวคาทอลิคคณะโดมินิกัน ส่วนกลางใช้ประกอบพิธี               
ทางศาสนาและฝังศพบาทหลวง ส่วนในด้านหลังเและด้านข้างเป็นที่พัก
อาศัยและมีการขุดค้นพบโบราณวัตถุที่ส�าคัญได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ 
กล้องยาสูบ เหรียญกษาปณ์ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับก�าไลแก้วและ
เครื่องประกอบพิธีทางศาสนาเช่น ไม้กางเขน เหรียญรูปเคารพในศาสนา 
ลกูประค�าในส่วนของสสุำน พบโครงกระดกูจ�านวนมากมายถงึ ๒๕๔ โครง 
ฝังเรียงรายอย่างเป็นระเบียบและทับซ้อนกันหนาแน่นทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร จากแนวโครงกระดูกที่พบแบ่งขอบเขตสุสานออกเป็น ๓ 
ส่วน ส่วนในสุดกลางตัวอาคารที่เป็นฐานโบสถ์ อาจเป็นโครงกระดูกของ
บาทหลวงหรือนักบวช ถัดมาส่วนที่สอง ส่วนนี้อาจเป็นผู้มีฐานะทางสังคม
ในค่ายโปรตุเกสสูงกว่าคนธรรมดาทั่วไป ส่วนที่สามนอกแนวฐานโบสถ์มี
การฝังซ้อนกันมากถึง ๓-๔ โครง โครงกระดูกเหล่านี้มีทั้งที่อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์และบางส่วนช�ารุด จากหลักฐานเอกสารประวัติศาสตร์ กล่าวถึง
การเกิดโรคระบาดร้ายแรงในปลายแผ่นดินพระเพทราชาเมื่อปีพ.ศ.๒๒๓๙ 
มผีูค้นล้มตายมาก และในปีพ.ศ.๒๒๕๕ ในสมยัพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระกเ็กดิ
โรคระบาดอีกครั้งมีผู้คนล้มตายมาก อาจเป็นเหตุให้มีการขยายสุสานออก
มาจากเดิม 

วดัตมู ตัง้อยูบ่รเิวณรมิคลองวดัตมู ถนนอยธุยา-อ่างทอง ต�าบลวดัตมู ห่าง
จากตัวเมืองอยุธยา ประมาณ ๖-๗ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่ วัด
นี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นผู้สร้าง ทราบกันแต่เพียง
ว่าเป็นวัดโบราณต้ังแต่สมัยเมืองอโยธยา ก่อนท่ีจะต้ังกรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธาน ีวดันีค้งเป็นวดัร้างมาครัง้หนึง่เม่ือคราวเสยีกรงุในปีพ.ศ.๒๓๑๐ ครัน้
ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชได้มีผู้ปฏิสังขรณ์ขึ้นอีกครั้งและเป็นวัดท่ีพระสงฆ์อยู่จ�าพรรษามา
จนทกุวนันี ้วดัตมูนีเ้ป็นทีส่�าหรบัลงเครือ่งพชิยัสงครามแต่ดัง้เดมิมาคงเป็น
แต่แรกตัง้กรงุอโยธยาตลอดจนถงึทกุวนันีไ้ม่ต�า่กว่า ๑,๐๐๐ ปี สิง่ทีน่่าสนใจ
ภายในวดัได้แก่ พระพทุธรปูซึง่มลีกัษณะพเิศษคอื พระเศยีรตอนเหนอืพระ
นลาฎ (หน้ำผำก) เปิดออกได้และพระเกศมาลาถอดได้ ภายในพระเศียร
เป็นบ่อกว้างลกึลงไปเกอืบถงึพระศอ มีน�า้ไหลซมึออกมาตลอดเวลาเหมอืน
หยาดเหงื่อ เป็นน�้าใสเย็นบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน สามารถรับประทานได้
โดยปราศจากอันตรายใดๆ และไม่แห้งขาดหาย พระพุทธรูปองค์น้ีเป็น
พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ทรงเครื่อง ปางมารวิชัย นามเดิมของท่านคือ “หลวง
พ่อทองสขุสมัฤทธิ”์ เรยีกกนัเป็นสามญัว่า “หลวงพ่อสขุ” หน้าตกักว้าง ๘๗ 
เซนติเมตร สูง ๑.๕๐ เมตร สร้างสมัยใดไม่ปรากฎ เป็นพระทรงเครื่องแบบ
มหาจักรพรรดิราชาอธิวาสสวมมงกุฎ มีกุณฑลทับทรวง สังวาลพาหุรัด
ประดับด้วยเนาวรัตน์ ประทับนั่งขัดสมาธิ พระพุทธรูปองค์นี้จะเปิดเศียร
พระทุกวันที่ ๑ ของเดือน

วัดช้างใหญ่ ตั้งอยู่ที่ต�าบลวัดตูม เป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวมอญ             
ที่มีความสามารถพิเศษในการฝึกเลี้ยงช้างถวายกษัตริย์ในสมัยกรุงศรี- 
อยุธยา หัวหน้าชาวมอญได้รับการแต่งตั้งเป็นจัตุลังคบาทควบคุมช้างศึก 
ต่อมาได้เลื่อนยศเป็นทหารเอกแม่ทัพหน้าชนะศึกหลายครั้งได้รับ                         
แต่งตั้งเป็น“พระยำรำชมนู” และได้รับต�าแหน่งสูงสุดเป็นเจ้าพระยา             
อัครมหาเสนาธิบดีสมุหกลาโหม ช้างท่ีฝึกถวาย ได้แก่ ช้างพระที่นั่งของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชชื่อ เจ้าพระยาไชยยานุภาพ ระวางสูงสุดที่
เจ้าพระยาปราบหงสาวดี และช้างพระที่นั่งของสมเด็จพระเอกาทศรถช่ือ
เจ้าพระยาปราบไตรจักร เพื่อเป็นอนุสรณ์ของชาวมอญและความสามารถ
ของพระยาช้าง จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดไว้ในพระพุทธศาสนาชื่อว่า 
“วัดช้ำงใหญ่” 

พพิธิภณัฑ์ล้านของเล่นเกรกิ	ยุ้นพนัธุ ์๔๕ หมู่ ๒ ต�าบลท่าวาสกุร ีเป็นสถาน
ท่ีท่ีสามารถชมได้ท้ังครอบครัว ภายในจัดแสดงของเก่า ภาพถ่ายโบราณ 
ฟิล์มกระจกสมัยรัชกาลที่ ๔ เหรียญเงินตรา แสตมป์ พระพุทธรูป           
ภาพวาด ช้ันท่ี ๒ มีของเล่นหายากเป็นล้านช้ิน มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี                    
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ที่น่าศึกษามากมาย เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๕๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ                   
๑๐๐ บาท สอบถามรายละเอียดโทร. ๐ ๓๕๓๒ ๘๙๔๙-๕๐ หรือ                 
www.milliontoymuseum.com 

วัดธรรมิกราช เป็นวัดสงฆ์มหานิกาย เดิมช่ือวัดมุขราช เมื่อพระเจ้า
สายน�้าผึ้งสร้างวัดพนัญเชิงนั้น พระราชโอรส คือ พระเจ้าธรรมิกราชโปรด
ให้สร้างวัดนี้ขึ้นที่บริเวณเมืองเก่าช่ือเมืองสังขบุรี ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา 
พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาได้ทรงบูรณะมาโดยตลอด ในสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถทรงธรรม (พ.ศ.๒๑๕๓) ทรงบูรณะวัดและสร้างวิหำร
หลวงเพื่อฟังธรรมในวันธรรมสวนะและที่วิหารหลวงแห่งนี้เคยเป็นที่
ประดิษฐานของเศียรพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ศิลปะสมัยอู่ทองปัจจุบัน       
กรมศิลปากรน�าไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ส�าหรับ
วิหำรพระพุทธไสยำสน์นั้น พระราชมเหสีของพระองค์ทรงสร้างพระวิหาร
ถวายตามค�าอธษิฐานทีข่อให้พระราชธดิาทรงหายประชวร ไว้ทางหน้าประตู
ด้านทศิเหนอืของพระเจดย์ีสงิห์ล้อม ๕๒ ตวัทีแ่ตกต่างไปจากเจดย์ีช้างล้อม 
พระพุทธไสยาสน์มีความยาว ๑๒ เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ       
ที่ฝ่าพระบาทปิดทองประดับกระจก 

อนสุรณ์สถานปรดี	ีพนมยงค์ ตัง้อยูร่มิแม่น�า้เมอืง ตรงข้ามวดัพนมยงค์ เป็น
อนุสรณ์สถานแด่ท่านปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสซึ่งเป็นผู้น�าฝ่ายพลเรือน
ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มา
เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ท่านได้รบัประกาศเกยีรตคิณุให้เป็นบคุคลส�าคญัของโลกโดยองค์การยเูนส
โกในปี ๒๕๔๒ อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ เป็นรูปสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
อุดมการณ์อันส�าคัญยิ่งของท่าน ๓ ประการ คือ สันติภาพ เสรีไทย และ
ประชาธิปไตย สร้างด้วยโลหะสัมฤทธิ์ประกอบด้วยเสากลม ๖ ต้น รองรับ
หลังคาเรือนไทย ตั้งอยู่ในสระวงกลมมีน�้าล้อมรอบภายในอนุสรณ์สถาน
ประกอบด้วย

เรอืนไทยพพิธิภณัฑ์ เดมิเป็นเรอืนแพทรงป้ันหยา มอีายกุว่า ๑๐๐ ปี หลงัคา
เป็นทรงไทยโบราณ ฝาสายบัวและประตูมีสลักแบบไทยผสมจีนสวยงาม
มาก เรือนไทยหลังนี้ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องประดับบ้าน และเครื่องมือ
เครื่องใช้กันอยู่ในสมัยนั้นและเกี่ยวข้องกับท่าน รวมทั้งภาพถ่ายแสดงชีวิต 
ผลงานและเหตุการณ์เกี่ยวกับตัวท่าน

เรอืนไทยหอประชมุ	เป็นเรอืนไทยประวตัศิาสตร์อาย ุ๑๒๐ ปี เดมิเป็นเรอืน
แพจอดอยู่ในคลองเมืองหน้าวัดพนมยงค์ถัดจากเรือนแพซึ่งเป็นที่เกิด             

ของท่าน ต่อมาภายหลังได้ย้ายไปปลูกบนบก ภายในเรือนไทยมีซุ้มประตู
ลายสลักแบบไทยจีนและฝรั่งสวยงามมากได้สร้างตามแบบเดิม

วัดพนมยงค์ หรือ วัดแม่นมยงค์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของกรุงเก่า ริม
คลองเมอืง เยือ้งหน้าโรงเรยีนประตชูยั ต�าบลท่าวาสกุร(ีในเขตเทศบำลนคร
พระนครศรีอยุธยำ) วัดนี้เป็นนามของแม่นมของพระมหากษัตริย์ในสมัย
กรุงศรีอยุธยา เดิมเป็นสวนหลวงของแม่นมยงค์ซึ่งเป็นคนดีสัตย์ซื่อ ยึดถือ
คุณธรรมเป็นหลักของชีวิต ขยันต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงาน
จนส�าเร็จทุกเรื่อง จึงเป็นท่ีโปรดปรานขององค์พระมหากษัตริย์ในสมัยนั้น 
ต่อมาเม่ือแม่นมยงค์ชราภาพลงและหมดอายุขัย พระมหากษัตริย์ในสมัย
นัน้จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสวนหลวงเป็นทีธ่รณสีงฆ์และ
ให้สร้างวัดข้ึนท่ีนั่นโดยให้พ้องกับช่ือแม่นมยงค์เพื่อบุญกุศลจะได้ตกแก่            
แม่นมยงค์ เมื่อสร้างวัดพนมยงค์แล้วก็สร้างพระอุโบสถขึ้น มีความงดงาม
มาก ทกุส่วนอ่อนช้อยเป็นท้องส�าเภา ส่วนทางด้านทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื
มีวิหารพระนอนองค์ใหญ่ท�าด้วยปูนปั้นสวยงาม พระนอนองค์น้ีมีพุทธ
ลักษณะละม้ายไปทางสุโขทัย เพราะพระสกท่านคล้ายก้นหอยขม ส่วนใน
เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อนั้นเป็นที่โจษขานกันมาก ตามความ
เชื่อเข้าใจว่าแม่นมยงค์ น่าจะเกิดวันอังคาร จึงได้สร้างพระนอนองค์ใหญ่
ไว้ประจ�าวัด และได้บรรจุกรุพระตลอดจนของล�้าค่าไว้เป็นจ�านวนมาก 
นอกจากนี้วัดพนมยงค์ยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่อีก ๒ องค์ด้วยกัน องค์หนึ่ง
อยู่ในพระอุโบสถเป็นพระประธานสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง พระพักตร์
งดงามมาก หน้านางสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ อีกองค์หนึ่งเป็นรูปหล่อ
พระศรีอาริยเมตตรัยสมัยปลายสมัยอยุธยา 

พิพิธภัณฑ์เรือไทย เป็นพิพิธภัณฑ์เรือของเอกชนตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้าม
กับวัดมหาธาตุ ถนนบางเอียน ภายในบริเวณบ้านพักของอาจารย์ไพฑูรย์ 
ขาวมาลาผูมี้ความรกัและผกูพนักบัเรอืและน�า้มาตัง้แต่เดก็ ท่านมีความคดิ
ที่จะอนุรักษ์เพื่อให้เยาวชนได้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
เป็นบ้านทรงไทยขนาดใหญ่ไม้สกัฝาเฝ้ียม ชัน้ล่าง จดัแสดงเรอืจ�าลองต่างๆ 
เรอืพระราชพธิ ีโดยต่อขึน้ตามแบบเรอืจรงิทกุประการ ปัจจบุนัมผีลงานนบั
ร้อยล�าตัง้แต่เรอืเดนิสมทุรไปจนถงึเรอืแจวล�าเลก็ๆและมส่ีวนทีจ่ดัแสดงเรอื
ไทยพืน้บ้านนานาชนดิหลายรปูแบบทีปั่จจบุนัหาดไูด้ยากตามแม่น�า้ล�าคลอง 
เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวันในบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นกันเอง ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องแจ้งล่วงหน้า สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๑๙๕

วัดนักบุญยอแซฟ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐ หมู่ ๑๑ ต�าบลส�าเภาล่ม สร้างเม่ือ               
ปี พ.ศ.๒๒๐๙ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกษัตริย์องค์ที่ ๒๗             

www.milliontoymuseum.com
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แห่งกรงุศรอียธุยา หลงัจากคณะธรรมทตูรุน่แรกแห่งปารสี คอื ฯพณฯ ท่าน 
ลอมแบรต์ เดอ ลาม็อตกับพระสงฆ์อีก ๒ รูป ได้เดินทางมากรุงศรีอยุธยา                
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๒๐๕ ท่านและคณะได้ท�าประโยชน์ต่อ              
ชาวกรุงศรีอยุธยา เป็นที่พอพระทัย พร้อมกันนั้นท่านได้เข้าเฝ้า สมเด็จ    
พระนารายณ์มหาราช เพือ่ทลูขอสถานทีส่ร้างวดัและโรงเรยีน เพือ่ประกอบ
พธิกีารทางศาสนาและให้การศกึษาแก่เดก็ พระองค์ท่านจงึได้พระราชทาน
ที่ดินแปลงหนึ่งริมน�้า เพื่อสร้างวัดและโรงเรียนซึ่งเรียกชื่อในสมัยนั้นว่า 
“ค่ำยนักบุญยอแซฟ” คนไทยได้อาศัยวัดนี้เป็นป้อมต่อสู้กับพม่าจนกระทั่ง
ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๓๑๐ ก่อนกรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่พม่า                  

เพียง ๑๐ วัน พม่าได้เผาและปล้นสะดมทรัพย์สินไปจนหมดสิ้น กวาดต้อน
พระสังฆราชบริโกต์และคณะไปพม่าด้วย หลังเสียกรุงศรีอยุธยาวัดน้ีจึง
กลายเป็นวดัร้างไม่มพีระสงฆ์ดแูล ต่อมาในปีพ.ศ.๒๓๗๔ คณุพ่อปัลเลอกวั
และคณะได้เดินทางมาเมืองไทยจึงได้มีการบูรณะฟื้นฟูอีกครั้ง เมื่อไม่นาน
มานี้ทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯได้มีการบูรณะฟื้นฟูส่วนต่างๆ และ
ประดบัตกแต่งภายในท้ังหมด พร้อมท้ังจัดท่ีบรรจุศพของพระสงัฆราชปีแอร์ 
ลอมแบรต์ เดอ ลาม็อต และพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน ไว้ภายในวัดบริเวณ
ด้านพระแท่นทั้งสองข้าง ส่วนศพ (กระดูก) ของพระสังฆราชอีก ๖ องค์
รวมท้ังบรรดามิชชันนารีอีก ๒๓ องค์ได้ย้ายไปบรรจุไว้ในอนุสรณ์สถานฯ 
ในสุสานของวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐ ๓๕๒๔ ๒๕๘๙, 
๐ ๓๕๓๒ ๑๔๔๗

โบราณสถานวัดนางกุย ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐ หมู่ ๕ ต�าบลส�าเภาล่ม เป็นวัดที่
ต้ังอยู่นอกเกาะเมืองด้านใต้ ติดกับแม่น�้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก สร้างใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาอายุกว่า ๔๐๐ ปี ผู้ที่สร้างวัดนางกุย ชื่อ “นำงกุย” เป็น
ผูม้ทีรพัย์สนิเงนิทองมากมายจงึได้สร้างวดัขึน้ ในสมยัก่อนวดันีม้คีวามเจรญิ
รุง่เรอืงมาก ต่อมาหลงัจากเสยีกรงุศรอียธุยาครัง้ที ่๒ วดันางกยุได้ถกูปล่อย
ให้ช�ารุดทรุดโทรม จนมาถึงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ ๓ ได้มา
ท�าการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดต่างๆ ในพระนครศรีอยุธยา วัดนางกุยเป็นวัด
หนึ่งที่ได้รับการบูรณะในส่วนต่างๆ เช่น อุโบสถ หน้าบันรูปนารายณ์ทรง
ครุฑ และเสมาคู่ รวมทั้งเจดีย์และพระปรางค์ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้น
ทะเบียนโบราณสถาน ในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๔

ภายในพระอโุบสถ ประดษิฐาน “พระพทุธรปูศลิา สมัยทวารวด”ี ปางสมาธิ 
และ “หลวงพ่อยิ้ม” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะจากไม้สักทองและ
ลงรักปิดทองเป็นพระเก่าแก่อยู่คู่กับวัดมานาน จากค�าบอกเล่าของคนเก่า
แก่ว่าสมัยก่อน หลวงพ่อย้ิมได้ลอยมาตามแม่น�า้เจ้าพระยามาตดิอยูบ่รเิวณ
หน้าวัด ทางเจ้าอาวาสได้อัญเชิญหลวงพ่อย้ิมมาประดิษฐานตั้งแต่น้ัน 
เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังมี ศำลแม่ตะเคียนทอง เป็นศาลต้นตะเคียนใหญ่
ที่อยู่คู่วัดมานานกว่า ๔๐๐ ปี และได้ยืนต้นตายเมื่อประมาณพ.ศ.๒๕๔๐ 
ทางวัดจึงได้น�ามาแกะสลักเป็นรูปแม่ตะเคียนทอง และน�ามาไว้บนตอ
ตะเคยีนต้นเดมิ เพือ่ได้ให้คนมาสกัการะบชูา สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้ที่ วัดนางกุย โทร. ๐๘ ๙๑๐๕ ๓๔๔๑, ๐๘ ๙๑๔๑ ๐๕๐๙

วัดแม่นางปลื้ม ตั้งอยู่ริมคลองเมือง ตรงข้ามกับตลาดหัวรอ เป็นวัดที่สร้าง
ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา เคยเป็นที่ตั้งของค่ายพม่าในสมัยก่อนเสีย                    
กรุงศรีอยุธยาปีพ.ศ.๒๓๑๐ ชาวบ้านเรียกกันว่า “โคกพม่ำ” ปัจจุบันไม่เห็น
ร่องรอยของเนินค่ายแล้ว วัดนี้เป็นวัดหนึ่งท่ีมิได้ถูกท�าลายเหมือนวัดอื่นๆ 

วัดนักบุญยอแซฟ
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ในพระนครศรีอยุธยา จึงยังปรากฏโบราณสถานส�าคัญต่างๆให้ชม เช่น 
เจดย์ีทรงระฆงัมสีงิห์ล้อมรอบซึง่สร้างเป็นประธานของวดัอยูบ่นฐานสงู ฐาน
ล่างล้อมรอบด้วยสิงห์ปูนปั้น เหนือขึ้นไปเป็นฐานบัวประดับด้วยบัวลูกฟัก 
ลายบวัแบบนีส้บืทอดมาจากศลิปะเขมร-ลพบรุ ีนยิมใช้ในศลิปะสมยัอยธุยา
ตอนต้น เป็นไปได้ว่ารับแบบอย่างมาจากเขมร สันนิษฐานจากหลักฐานใน
พงศาวดารกล่าวว่าในรชัสมยัสมเดจ็เจ้าสามพระยาราวปลายพทุธศตวรรษ
ที่ ๒๐ ทรงยกทัพไปปราบเขมร ลักษณะพิเศษของเจดีย์แบบนี้พบเพียง ๒ 
องค์ในเมอืงอยุธยา ส่วนวหิำรได้รบัการปฏสิงัขรณ์ในสมยัรตันโกสนิทร์ตอน
ต้น โดยดูจากลวดลายปนูป้ันทีห่น้าบนัด้านหน้าเป็นลวดลายทีไ่ด้รบัอทิธพิล
จากจีน ภายในวิหารประดิษฐานหลวงพ่อขาว(พระพุทธนิมิตมงคลศรีรัตน
ไตร) เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยกรุงศรีอยุธยา 

อ�าเภอบางไทร
วัดช้างใหญ่ ตั้งอยู่ที่ต�าบลช้างใหญ่ (อยู่ห่างจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ประมาณ ๑ กโิลเมตร) เป็นวดัเก่าแก่สร้างก่อนสมยักรงุศรอียธุยา เดมิเรยีก
ว่า “วัดเสำธงหิน” เพราะมีเสาธงเก่าแก่ตั้งอยู่ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัด
ช้ำงเฉย”	และเปลี่ยนมาเป็น “วัดช้ำงใหญ่” เพราะเคยเป็นที่ตั้งของเพนียด
คล้องช้าง เป็นที่ต่อช้างฝึกช้างป่า และเป็นที่อยู่ของช้างป่าจ�านวนมาก วัด
นีไ้ด้รบัพระราชทานวสิงุคามสมีาเมือ่ปีพ.ศ.๒๓๖๐ ภายในโบสถ์ประดษิฐาน

พระประธานเดิมชื่อว่า “หลวงพ่อทอง” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “หลวงพ่อด�ำ
ศักดิ์สิทธิ์” เชื่อกันว่า หลวงพ่อสามารถหยั่งถึงจิตใจของผู้ที่เข้าไปสักการะ
ได้ โดยจะรู้ว่ามีความสุขหรือทุกข์โดยสังเกตจากสีหน้าของหลวงพ่อ (เป็น
ควำมเชื่อส่วนบุคคล)

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	
ประวตัคิวำมเป็นมำ พระราชกรณยีกจิทีส่�าคญัอย่างหนึง่ของสมเดจ็พระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ คือการเสด็จพระราชด�าเนินตามพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเย่ียมราษฎรในทุกแห่งหน ท่ัวทุกภาคของ
ประเทศไทยพระราชกรณยีกจินี ้ได้ทรงปฏบิตัติดิต่อกนัมานานนบัเป็นระยะ
เวลาหลายสบิปีแล้ว จงึท�าให้ทรงเหน็สภาพความเป็นอยูท่ีแ่ท้จรงิของราษฎร
ว่ามคีวามทกุข์สขุอย่างไร ทีท่รงเป็นห่วงมากกค็อื ความยากจนของราษฎร
จงึทรงมพีระราชประสงค์จะจดัหาอาชพีให้ราษฎรท�า เพือ่เพิม่พนูรายได้ให้
เพียงพอแก่การยังชีพ ในภาวะปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชนินีาถทรงสนพระทยัในงานฝีมอืพืน้บ้านหรอืศลิปกรรมพืน้บ้านทีจ่ดัท�า
ขึ้นโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นมาก พระองค์จึงส่งเสริมในเรื่องนี้โดยการจัดให้มี
ครูออกไปฝึกสอนราษฎรเป็นการช่วยปรับปรุงคุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น 
เม่ือราษฎรมีความช�านาญแล้วผลงานท่ีผลิตออกมา ก็จะทรงรับซื้อไว้ด้วย
พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ ซึง่งานนีต่้อมาได้ขยายออกเป็น มลูนธิส่ิงเสริม
ศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๒๑ 
กรกฏาคม ๒๕๑๙ และได้ทรงจัดตั้งโรงฝึกอบรมศิลปาชีพขึ้นแห่งแรกที่      
พระต�าหนักสวนจิตรลดา ในวันฉัตรมงคลปี ๒๕๒๓ สมเด็จพระนางเจ้า     
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายธานินทร์      
กรัยวิเชียร รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ สรรหาที่ดิน      
ท่ีใกล้เคยีงกบัพระราชวงับางปะอนิเพือ่จัดตัง้ศนูย์ศลิปาชพีอกีแห่งหนึง่ นาย
ธานินทร์ กรัยวิเชียร จัดหาท่ีดินได้ ๒ แปลง เป็นท่ีดินของส�านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้รฐับาลจดัการปฏริปูทีด่นิเพือ่ให้ราษฎรผูย้ากไร้
ได้มทีีอ่ยูแ่ละท�ามาหากนิตามอตัภาพ แปลงหนึง่อยูท่ีอ่�าเภอบ้านนา จงัหวดั
นครนายก อีกแปลงหนึ่งอยู่ท่ี อ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทอดพระเนตรที่ดิน
แปลงที่อยู่ที่อ�าเภอบางไทรด้วยพระองค์เอง ซึ่งที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ ๗๕๐ ไร่เศษ และทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าสมควรจะสร้าง
ศนูย์ศลิปาชพี ณ ทีน่ี ้วนัที ่๓ มถินุายน ๒๕๒๓ รฐับาลได้น้อมเกล้าฯ ถวาย
ที่ดินแปลงนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๔ รอบ และรัฐบาลยังได้มีมติให้หน่วย
ราชการต่างๆ สนับสนุนโครงการของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ซึ่งสมเด็จ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร



๕๐ ๕๑

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงจัดต้ังข้ึนโดยมอบหมายให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส�านกังานการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม
เป็นผูร้บัผดิชอบในด้านการดแูลสถานทีแ่ละการฝึกอบรม และมหีน่วยทหาร
ราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ มาช่วยดูแลในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมศิลปาชีพเรื่อยมา 
และมกีารซือ้ทีด่นิเพิม่เตมิอกี ๒๐๐ ไร่เศษ รวมเป็นเนือ้ทีข่องศนูย์ฯ ทัง้หมด
เกือบ ๑,๐๐๐ ไร่ในปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงเสด็จพระราชด�าเนินเปิดศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ อย่างเป็นทางการ      
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๒๗

สิ่งที่น่ำสนใจ
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ตั้งอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาในเขตอ�าเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ภายในศูนย์              
ศิลปาชีพบางไทรฯ ประกอบด้วยสถานที่และสิ่งที่น่าสนใจหลายแห่งอาทิ

ศำลำพระมิ่งขวัญ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ จตุรมุขสูง ๔ ชั้น             
ตั้งตระหง่านอยู ่กลางศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ชั้นล่าง เป็นศูนย์สาธิต         
และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ และศูนย์      
ศิลปาชีพอื่นๆ ทั่วประเทศ ชั้นที่ ๒ และ ชั้นที่ ๓ เป็นนิทรรศการผลิตภัณฑ์
ศลิปาชพีชิน้ยอดเยีย่มของศนูย์ศลิปาชพีบางไทรฯ ชัน้ที ่๔ เป็นห้องประชมุ
สัมมนา เปิดให้ชมทุกวัน วันธรรมดา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. วันหยุดราชการ     
๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ไม่เสียค่าเข้าชม

หมูบ้่ำนศลิปำชีพ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนบัสนนุหมูบ้่าน
แห่งนีใ้ห้แก่ศนูย์ศลิปาชพีบางไทรฯ เพ่ือเป็นสถานทีแ่สดงถงึสถาปัตยกรรม 
ในการสร้างบ้านเรือนของคนไทยภาคต่างๆ การจ�าลองชีวิตความเป็นอยู่ 
ตลอดจนศลิปวฒันธรรมไทยจากทัว่ประเทศ ภายในหมูบ้่านมกีารสาธติวถิี
ชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทยๆ ในแต่ละภาค และการสาธิตงานศิลปาชีพ 
เปิดให้ชมทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา              
๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น. นอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ และการละเล่น             
พื้นบ้านทั้งสี่ภาคให้ชมด้วยในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์              
วันละ ๑ รอบ ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. 

นอกจากนี้หมู่บ้านศิลปาชีพบางไทรยังมีความยินดีที่จะน�าเสนอพิธีมงคล
สมรสแบบประเพณีไทยโบราณภาคกลางโดยจัดกิจกรรมตามประเพณีไทย
สมบูรณ์แบบ เช่น พิธีสงฆ์ ขบวนแห่ขันหมาก พิธีรดน�้าสังข์ ตกแต่ง      
สถานที่ด้วยเสียงดนตรี-เพลงบรรเลงตลอดงาน อาหารและน�้าด่ืมส�าหรับ
ญาติและผู้มาร่วมงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมู่บ้านศิลปาชีพ 
บางไทร โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๖๖๖๖-๗, ๐๘ ๙๑๓๒ ๐๓๐๓ (คุณอัจฉรำ)

อำคำรฝึกอบรมศิลปำชีพ ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของศูนย์ฯประกอบด้วย
อาคารฝึกอบรมศิลปาชีพของแผนกต่างๆ ปัจจุบันทางศูนย์ได้เปิดอบรม
ศิลปาชีพด้านหัตถกรรมพื้นบ้านและอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรจากทุก
ภูมิภาคของประเทศรวมทั้งสิ้น ๒๙ แผนก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไป
ชมวิธีการฝึกอบรมศิลปาชีพของศูนย์ฯได้ทุกข้ันตอนและการผลิตงาน 
ศิลปาชีพ ที่มีความประณีตวิจิตรซึ่งต้องใช้เวลาอันยาวนานเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เปิดให้ชมทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ยกเว้นช่วง
ที่ปิดรุ่นการฝึกอบรม

พระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์	นายถู เจี๋ย ในนามของประชาชนชาวจีน 
ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ซึ่งแกะสลัก
จากไม้จันทน์เหลืองสูง ๖ เมตร จ�านวน ๑ องค์ แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ ๖ รอบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น�ามาประดิษฐานไว้  
ณ พระต�าหนักชั่วคราว ศาลาโรงช้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ เพื่อให้
ประชาชนที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระโพธิสัตว์กวนอิมได้มานมัสการและ
สักการะบูชาทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

พระต�ำหนัก เป็นเรือนไทยภาคกลางใต้ถุนสูงสร้างโดยวัสดุที่หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่นมีความสวยงามตามแบบฉบับเรือนไทยดั้งเดิม พระต�าหนักนี้สร้าง
ข้ึนเพื่อเป็นท่ีประทับพักผ่อนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ และสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอทุกพระองค์ 
พระต�าหนกันีแ้วดล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดบัและน�า้ตกจ�าลองทีส่วยงาม

วังปลำ จัดสร้างและด�าเนินงานโดยกรมประมง เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์
น�้าจืด ตัวอาคารหลักมีตู้กระจกขนาดใหญ่ จ�านวน ๒ ตู้ ตู้ใหญ่รูปเมล็ดถั่ว
มขีนาดความจ ุ๑,๔๐๐ ตนั อกีตูห้นึง่ทรงกลมขนาดความจ ุ๖๐๐ ตนั ภายใน
ตูจ้ะแสดงให้เห็นถงึการอยู่อาศยัร่วมกนัของปลาน�า้จืดชนดิต่างๆ ทีเ่ป็นปลา
พื้นเมืองของไทย เปิดให้ชม เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปิดทุกวันจันทร์และ
วันอังคาร

สวนนก ด�าเนินงานโดยมูลนิธิคุ ้มครองสัตว์ป่า และพรรณพืชแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์ สวนนกเป็นกรงนกขนาดใหญ่ ๒ กรง 
ภายในมีนกพันธุ์ที่หาชมได้ยากมากกว่า ๓๐ ชนิด มีการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในให้เหมือนธรรมชาติ อาทิ น�้าตกและธารน�้าจ�าลอง มีป่าจ�าลองที่
ร่มรื่นใกล้เคียงกับธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีสะพานแขวนให้นักท่องเที่ยว
เดินขึ้นไปชม และถ่ายภาพนกจากด้านบนของกรงได้อย่างชัดเจน และ
บริเวณรอบๆกรงนกยังมีสัตว์ป่าอื่นๆ ให้ชมอีกด้วย เปิดให้ชมทุกวัน เวลา 
๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท 
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ศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-               
๑๗.๐๐ น. วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. 
อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๕๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ 
ผู้ใหญ่ ๑๐๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท  เที่ยวชมภายในหมู่บ้านศิลปาชีพฯ              
“วังปลำ” พิพิธภัณฑ์ปลาน�้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อาคารฝึกอบรม
งานศิลปาชีพ “ศำลำพระมิ่งขวัญ” ซึ่งเป็นอาคารจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์        
ศลิปาชพีของนกัเรยีนศลิปาชพี สกัการะบชูาพระโพธสิตัว์กวนอมิฯ ณ ศาลา
โรงช้าง และนั่งรถไฟเล็ก โดยไม่เสียค่าบริการ สอบถามรายละเอียดที่
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๖๒๕๒-๔, ๐ ๓๕๒๘ 
๓๒๔๖-๙ หรือ www.bangsaiarts.com 

การเดินทาง
๑.	เส้นทำงที่	๑ ทางหลวงหมายเลข ๙ (ถนนวงแหวนตะวันตก) จากแยก
ทางหลวง ๓๔๕ (อ�ำเภอบำงบัวทอง) ซึ่งมาได้จาก จังหวัดสุพรรณบุรี -
ตลิง่ชนั หรอืปทมุธาน ีผ่านแยกต่างระดบัสามโคก - ข้ามสะพานข้ามแม่น�า้
เจ้าพระยา - เลี้ยวซ้ายทางแยกบ่อส่า-เดินรถตรงจนถึงศูนย์ฯ

๒.	 เส้นทำงที่	 ๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวำนนท์) จากห้าแยก
ปากเกร็ด - ผ่านแยกสวนสมเด็จ - ผ่านแยกปากคลองรังสิต - ผ่าน 
แยกบางพูน - เลี้ยวขวาที่แยกเทคโนฯปทุมธานีเข้าทางหลวงหมายเลข  
๓๔๗ (ปทุมธานี-บางปะหัน) ผ่านแยกเชียงรากน้อย - เลี้ยวซ้ายทาง             
ต่างระดับเชียงรากน้อยเดินรถทางตรงผ่านแยกบ่อส่า - กลับรถใต้สะพาน
แม่น�้าเจ้าพระยา - เลี้ยวซ้ายทางแยกบ่อส่า - เดินรถตรงมาจนถึงศูนย์

๓.	เส้นทำงที่	๓ ทางด่วนสายปากเกร็ดบางปะอิน - ลงทางด่วนบางปะอิน
ตรงผ่านแยกบ่อส่า - กลับรถใต้สะพานแม่น�้าเจ้าพระยา - เลี้ยวซ้าย               
ทางแยกบ่อส่า - เดินรถตรงมาจนถึงศูนย์ฯ

๔.	 เส้นทำงที่	 ๔ ทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) จากรังสิต               
หรือภาคเหนือหรือภาคอีสาน - ผ่านแยกต่างระดับบางปะอินเข้าทางหลวง
หมายเลข ๙ (ถนนวงแหวนตะวันตก) - ตรงผ่านแยกต่างระดับเชียงราก
น้อย - เดินรถทางตรงผ่านแยกบ่อส่า-กลับรถใต้สะพานแม่น�้าเจ้าพระยา 
- เลี้ยวซ้ายทางแยกบ่อส่า - เดินรถตรงมาจนถึงศูนย์

๕.	เส้นทำงที่	๕ ทางหลวงเอเชีย จาก อ�าเภอบางปะหัน-อยุธยา มาตาม
ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ (ปทุมธานี-บางปะหัน) - ข้ามสะพานข้ามแม่น�้า
เจ้าพระยา - แยกต่างระดับเชียงรากน้อยเลี้ยวขวา - เดินรถทางตรงผ่าน
แยกบ่อส่ากลับรถใต้สะพานแม่น�้าเจ้าพระยา - เลี้ยวซ้ายทางแยกบ่อส่า -
เดินรถตรงมาจนถึงศูนย์ฯ

๖.	เส้นทำงที่	๖	ทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๙ (บำงปะอินเชียงรำกน้อย) จาก
ทางหลวงสายเอเชีย หรืออยุธยา ผ่านหน้าโรงงานกระดาษบางปะอิน-ลอด
ใต้สะพานข้ามแม่น�า้เจ้าพระยา-เลีย้วซ้ายทางแยกท่าน�า้บางไทร-เดนิรถตรง
มาจนถึงศูนย์ฯ

รถโดยสำรประจ�ำทำง สามารถนั่งรถโดยสารประจ�าทางสาย ๘๓๘ (รังสิต-
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) จาก ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ถนนพหลโยธินตั้งแต่
เวลา ๐๖.๐๐-๒๑.๐๐ น. หรอื รถโดยสารประจ�าทางจากสถานขีนส่งหมอชติ 
ถนนก�าแพงเพชร ๒ ทุกวัน สอบถามรายละเอียดโทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ 
สถานีขนส่งอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๓๐๔ หรือ www.transport.co.th 

รถไฟ	 สามารถข้ึนรถไฟจากสถานีรถไฟหัวล�าโพงมาสถานีรถไฟ                       
อ�าเภอบางปะอิน มีบริการทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๖.๔๐-๒๒.๐๐ น. จากนั้น           
ต่อรถสองแถว ไปศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สอบถามรายละเอียด โทร.                  
๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๑๖๙๐ สถานีรถไฟอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๒๐ หรือ 
www.railway.co.th 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน)	(ศ.ศ.ป.)	ตั้งอยู่
บนฝั่งซ้ายของแม่น�้าเจ้าพระยา เลขที่ ๕๙ หมู่ ๔ ต�าบลช้างใหญ่ บนพื้นที่ 
๔๕ ไร่ บริเวณภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย ๒ อาคารหลัก คือ ศาลา             
พระมิ่งมงคล และ อาคารตลาด 

ศำลำพระมิ่งมงคล อาคารขนาดใหญ่ ๓ ชั้น ซึ่งเป็นอาคารแสดงสินค้าและ
นิทรรศการศิลปหัตถกรรมเพื่อการส่งออก ในพื้นที่ ๓๔,๓๔๐ ตารางเมตร 
บริเวณชั้น ๑ พื้นที่จัดแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่	๑ หอศิลปาชีพ 
จดัแสดงของตกแต่ง เครือ่งแต่งกาย ของขวญัหรอืของช�าร่วยและของใช้ใน
ครวัเรอืน ส่วนที	่๒ จดัแสดงผลงานศลิปหตัถกรรมของศนูย์ศลิปหตัถกรรม
ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ และยังมีร้านค้าท่ีจัดจ�าหน่ายสินค้าศิลปาชีพ
ซึ่งผลิตจากฝีมือนักเรียนศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ศูนย์ศิลปาชีพต่างๆ ส่วนที่	๓	ร้านค้าจ�าหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมไทยซึ่ง
มีทั้งร้านค้าจ�าหน่ายสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และร้านค้าจ�าหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมจากภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ส่วนที่	๔ พื้นที่
สาธิตการแสดงศิลปหัตถกรรมไทยที่หาชมได้ยาก 

บริเวณช้ัน ๒ และช้ัน ๓ ใช้เป็นห้องประชุมและห้องเจรจาการค้า เพ่ือ
เป็นการสร้างตลาดและกระจายสนิค้าศลิปาชพีไปยงัตลาดต่างประเทศอย่าง
กว้างขวาง รวมถึงรองรับระบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ 

อำคำรตลำด	สร้างขึน้เพือ่เป็นสถานท่ีจัดจ�าหน่ายสนิค้าศลิปหัตถกรรมและ
สนิค้าหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์จาก ๗๖ จงัหวดั เปิดทกุวนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 

http://www.bangsaiarts.com 
http://www.transport.co.th 
http://www.railway.co.th 


๕๔ ๕๕

๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ เวลา ๐๙.๐๐-         
๑๘.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. ๐ ๓๕๓๖ ๗๐๕๔-๙ โทรสาร                
๐ ๓๕๓๖ ๗๐๕๑ 

สวนกล้วยไม้บางไทรการ์เด้น เป็นสวนกล้วยไม้ปลูกบนดินแห่งแรกใน
ประเทศไทยทีจ่ดัตกแต่งอย่างสวยงามสกลุมอคาลาและกล้วยไม้หลากหลาย
พนัธ์ุเหมอืนสวนทวิลปิในประเทศฮอลแลนด์ เป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่อนการปลกู
กล้วยไม้ เพือ่การท่องเทีย่วและทศันศกึษา เปิดให้นกัท่องเทีย่วเข้าเยีย่มชม
ทุกวัน โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ตั้งอยู่ริมถนนสามโคก-เสนา 

ต�าบลบางไทร เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๒๔๔๓-๖ 
โทรสาร ๐ ๓๕๓๗ ๒๔๔๑ 

อ�าเภอบางปะอิน
พระราชวังบางปะอิน อยู่ห่างจากเกาะเมืองมาทางทิศใต้ประมาณ ๑๘ 
กิโลเมตร ประวัติความเป็นมาตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่า พระเจ้า

ปราสาททองเป็นผู้สร้างพระราชวังแห่งนี้ เนื่องจากบริเวณเกาะบางปะอิน
เป็นทีป่ระสตูขิองพระองค์และเป็นเคหสถานเดมิของพระมารดาซึง่เป็นหญงิ
ชาวบ้านที่สมเด็จพระเอกาทศรถทรงพบเมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินโดย
เรือพระท่ีนั่งแล้วเรือเกิดล่มตรงเกาะบางปะอิน พระเจ้าปราสาททองทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นบนเกาะบางปะอินบริเวณเคหสถาน
เดิมของพระมารดาในปีพ.ศ.๒๑๗๕ พระราชทานชื่อว่า “วัดชุมพลนิกำยำ
รำม”	และให้ขดุสระน�า้สร้างพระราชนเิวศน์ขึน้กลางเกาะเป็นทีส่�าหรบัเสดจ็
ประพาส แล้วสร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งที่ริมสระน�้านั้นพระราชทานนามว่า 
พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอำสน์	

พระราชวังบางปะอินได้รับการบูรณะฟื้นฟูอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ ๔ ทรง
พระกรณุาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระทีน่ัง่องค์หนึง่ส�าหรบัเป็นทีป่ระทบั มเีรือน
แถวส�าหรบัฝ่ายในและมพีลบัพลารมิน�า้ ต่อมาในสมยัรชักาลที ่๕ พระองค์
ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆขึ้น ดังที่ปรากฏให้
เห็นในปัจจุบันนี้ ซ่ึงยังคงใช้เป็นท่ีประทับและต้อนรับพระราชอาคันตุกะ
และพระราชทานเลี้ยงรับรองในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราว พระราชวัง
บางปะอินแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ เขตพระราชฐานชั้นนอกและ                     
เขตพระราชฐานชั้นใน เขตพระราชฐานชั้นนอกใช้เป็นที่ส�าหรับการออก  
มหาสมาคมและพระราชพิธีต่างๆ ส่วนเขตพระราชฐานช้ันในใช้เป็น                
ที่ประทับส่วนพระองค์ 

สิ่งที่น่ำสนใจในเขตพระรำชวังชั้นนอกของพระรำชวังบำงปะอินมีดังนี้

หอเหมมณเฑียรเทวรำช	 เป็นปรางค์ศิลาจ�าลองแบบจากปรางค์ขอม 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงโปรดให้สร้างเมือ่ พ.ศ.๒๔๒๓ 
เพือ่ทรงอทุศิถวายแด่พระเจ้าปราสาททองกษตัรย์ิกรงุศรอียธุยา ภายในเป็น
ที่ประดิษฐานพระรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

พระทีน่ัง่ไอศวรรย์ทพิยอำสน์	เป็นพระทีน่ัง่ปราสาทโถงทรงจตรุมขุอยูก่ลาง
สระน�้า รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วัทรงโปรดให้สร้างเมือ่พ.ศ.๒๔๑๙ โดยจ�าลองแบบมาจากพระทีน่ัง่
อาภรณ์พโิมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวงัทีก่รงุเทพฯและพระราชทาน
นาม “ไอศวรรย์ทิพยอำสน์”	ตามพระที่นั่งองค์แรกซึ่งพระเจ้าปราสาททอง
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เดิมพระที่นั่งสร้างด้วยไม้ทั้งองค์ ต่อมารัชกาล       
ที่ ๖ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนเสาและพื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด 
ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อสัมฤทธิ์ของพระบาทสมเด็จ      
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์เต็มยศจอมพลทหารบก           
ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ             
ให้สร้างขึ้น

พระราชวังบางปะอิน



๕๖ ๕๗

พระที่นั่งวโรภำษพิมำน	อยู่ทางตอนเหนือของ “สะพำนเสด็จ” รัชกาลที่ ๕ 
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯให้สร้างขึน้เมือ่ปีพ.ศ.๒๔๑๙ เดมิเป็นเรอืนไม้สอง
ชั้นใช้เป็นที่ตั้งประทับและท้องพระโรงร่วมกันต่อมาโปรดเกล้าฯให้ร้ือสร้าง
ใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก ก่อด้วยอิฐ ทรงวิหารกรีกแบบคอริน
เธียรออร์เดอร์ มีมุขตอนหน้า ใช้เป็นท้องพระโรงส�าหรับเสด็จออกขุนนาง
ในงานพระราชพิธี และเคยเป็นที่รับรองแขกเมืองหลายคร้ัง สิ่งที่น่าชม
ภายในพระที่นั่งวโรภาษพิมานได้แก่ อาวุธโบราณ ตุ๊กตาหินสลักด้วยฝีมือ
ประณีตและภาพเขียนสีน�้ามันเป็นเรื่องราวภาพชุดพระราชพงศาวดาร อีก
ทั้งภาพวรรณคดีไทยเรื่องอิเหนา พระอภัยมณี สังข์ทอง และจันทรโครพ 
ตลอดจนเป็นที่เก็บเครื่องราชบรรณาการต่างๆ

สภำคำรรำชประยูร	 เป็นตึกสองชั้นริมน�้า ตรงข้ามพระที่นั่งวโรภาษพิมาน 
สร้างเมื่อพ.ศ.๒๔๒๒ ในรัชกาลที่ ๕ ส�าหรับใช้เป็นที่ประทับของเจ้านาย
ฝ่ายหน้าและข้าราชบริพาร

วัดนิเวศธรรมประวัติ

ส่วนเขตพระราชฐานชัน้ในเชือ่มต่อกบัเขตพระราชฐานชัน้นอกด้วยสะพาน
ทีเ่ชือ่มจากพระทีน่ัง่วโรภาษพมิานกบัประตเูทวราชครรไลซึง่เป็นประตทูาง
เข้าพระราชฐาน สะพานนีมี้ลกัษณะพเิศษคอื มีแนวฉากคล้ายบานเกลด็ก้ัน
กลางตลอดแนวสะพานเพื่อแบ่งเป็นทางเดินของฝ่ายหน้าด้านหนึ่งและ
ฝ่ายในอีกด้านหนึ่งซึ่งฝ่ายในสามารถมองลอดออกมาโดยตัวเองไม่ถูกแล
เห็น บริเวณพระราชฐานชั้นในประกอบด้วยที่ประทับ พลับพลาและศาลา
ต่างๆ สิ่งที่น่าสนใจได้แก่

พระที่นั่งอุทยำนภูมิเสถียร	 อยู ่ทางทิศตะวันออกตรงข้ามกับสระน�้า               
เป็นพระที่นั่งเรือนไม้ สองชั้นตามแบบชาเลต์ของสวิส คือมีเฉลียงชั้นบน
และชัน้ล่าง ทาสเีขยีวอ่อนและสเีขยีวแก่สลบักนั ภายในประดบัตกแต่งด้วย
เครื่องเรือนไม้มะฮอกกานีจัดสลับลายทองทับที่สั่งจากยุโรปทั้งสิ้น นอกนั้น
เป็นสิง่ของหายากในประเทศอนัเป็นเครือ่งราชบรรณาการจากหวัเมอืงต่างๆ 
ทั่วราชอาณาเขตรอบๆ มีสวนดอกไม้สวยงาม เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง         
ท่ีพระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียรได้เกิดเพลิงไหม้ขณะท่ีมีการซ่อมแซมเมื่อวันที่ 
๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ท�าให้พระท่ีนั่งเสียหายไปกับกองเพลิงหมดสิ้น            
ทั้งองค์คงเหลือแต่หอน�้าลักษณะคล้ายหอรบของยุโรปเท่านั้น ต่อมา                    
ในป ี พ.ศ.๒๕๓๑ ส�านักพระราชวังได ้กราบบังคมทูลพระกรุณา                           
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างขึ้นใหม่ตามแบบเดิมทุกประการ
แต่เปลี่ยนวัสดุจากไม้เป็นอาคารคอนกรีตแทน

พระที่นั่งเวหำศน์จ�ำรูญ	พระที่นั่งองค์นี้มีนามเป็นภาษาจีนว่า “เทียน	เม่ง	
เต้ย” (เทยีน=เวหา, เม่ง=จ�ารญู, เต้ย=พระทีน่ัง่) พระยาโชดกึราชเศรษฐ(ีฟัก)
เป็นนายงานสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี      
พ.ศ.๒๔๓๒ เพื่อเป็นพระที่นั่งส�าหรับประทับในฤดูหนาว พระที่นั่งนี้เคยใช้
เป็นที่รับรองเจ้านายต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีลักษณะเป็น
สถาปัตยกรรมแบบจีนมีลวดลายแกะสลักงดงามวิจิตรยิ่ง โถงด้านหน้า       
ปูด้วยกระเบื้องแบบกังไสเขียนด้วยมือทุกชิ้น

เก๋งบุปผำประพำส	 เป็นต�าหนักเก๋งเล็กอยู ่กลางสวนริมสระน�้าในเขต
พระราชวังชั้นใน สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๔

หอวิฑูรทัศนำ	เป็นพระที่นั่งหอสูงยอดมน ตั้งอยู่กลางเกาะน้อยในสวนเขต
พระราชวังช้ันใน ระหว่างพระท่ีนั่งอุทยานภูมิเสถียรกับพระท่ีนั่งเวหาศน์
จ�ารูญ เป็นพระที่นั่ง ๓ ชั้น มีบันไดเวียน เป็นหอส่องกล้องชมภูมิประเทศ
บ้านเมืองโดยรอบ สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๔

อนุสำวรีย์สมเด็จพระนำงเจ้ำสุนันทำกุมำรีรัตน์	 หรือเรียกเป็นสามัญว่า 
อนุสาวรีย์พระนางเรือล่ม ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระราชวัง 
ก่อสร้างด้วยหินอ่อนก่อเป็นแท่ง ๖ เหลี่ยม สูง ๓ เมตร บรรจุพระสรีรังคาร
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ของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระมเหสีในพระบาทสมเด็จ      
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งจารึกค�าไว้อาลัยที่ทรงพระราชนิพนธ์
ด้วยพระองค์เองไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อนสุำวรย์ีพระอคัรชำยำเธอพระองค์เจ้ำเสำวภำคย์นำรรีตัน์และเจ้ำฟ้ำสำม
พระองค์หรืออนุสำวรีย์รำชำนุสรณ์	 ในปีพ.ศ.๒๔๓๐ พระบาทสมเด็จ       
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเศร้าโศกเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง 
ด้วยทรงสูญเสียพระอัครชายาเธอฯ พระราชโอรส และพระราชธิดาถึง ๓ 
พระองค์ ในปีเดียวกัน คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสิริราช
กกธุภณัฑ์ เมือ่วนัที ่๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๓๐ พระอรรคชายาเธอพระองค์
เจ้าเสาวภาคย์นารรีตัน์ เมือ่วนัที ่๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๓๐ สมเดจ็พระเจ้า
บรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๓๐ และ
สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าตรเีพ็ชรตุม์ธ�ารง เมือ่วนัที ่๒๒ พฤศจกิายน 
พ.ศ.๒๔๓๐ ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๔๓๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
อนสุาวรย์ีทีร่ะลกึท�าด้วยหนิอ่อนแกะสลกัพระรปูเหมอืนไว้ใกล้กบัอนสุาวรย์ี
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

พระราชวังบางปะอิน เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. (เปิด
จ�าหนา่ยบัตร ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น.) อัตราคา่เข้าชม ชาวไทย ผูใ้หญ่ ๕๐ บาท        
เด็ก นักเรียน นิสิตนักศึกษา (ในเครื่องแบบ ต้องมีบัตรประจ�าตัวนักศึกษา) 
๒๐ บาท พระภิกษุ สามเณร ไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท 
สอบถามรายละเอียดได้ที ่ส�านกัพระราชวงับางปะอนิ โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๐๔๔, 
๐ ๓๕๒๖ ๑๕๔๙, ๐ ๓๕๒๖ ๑๖๗๓ 

กำรเดินทำง	

รถยนต์	จากกรงุเทพฯ ใช้เส้นถนนพหลโยธนิ เมือ่ถงึประตนู�า้พระอนิทร์แล้ว
ให้ข้ามสะพานวงแหวนรอบนอกจะมีทางแยกโดยให้เลี้ยวซ้ายประมาณ
บริเวณกิโลเมตรที่ ๓๕ ไปพระราชวังบางปะอินเป็นระยะทางประมาณ ๗ 
กิโลเมตร หรือจะผ่านเข้ามายังตัวเมืองอยุธยาพอมาถึงเจดีย์วัดสามปลื้ม 
(เจดีย์กลำงถนน) ให้เลี้ยวซ้ายโดยผ่านวัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง        
ตัวอ�าเภอบางปะอินพอมาถึงสถานีรถไฟบางปะอินแล้วให้เลี้ยวขวาไปตาม
เส้นทางจนถึงพระราชวังบางปะอิน 

รถโดยสำรประจ�ำทำง	มีรถโดยสารปรับอากาศกรุงเทพฯ-บางปะอิน ออก
จากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนก�าแพงเพชร ๒ ทุกวัน สอบถามรายละเอียด
โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒-๖๖ สถานีขนส่งอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๓๐๔ หรือ 
บริษัท ขนส่ง จ�ากัด โทร ๑๔๙๐ www.transport.co.th 

รถไฟ สามารถขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟหัวล�าโพงมาสถานีรถไฟอ�าเภอ
บางปะอิน จากนั้นต่อรถสองแถว รถสามล้อเครื่อง หรือรถจักรยานยนต์ไป
ยังพระราชวังบางปะอิน สอบถามรายละเอียดโทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๐ ๔๓๓๔, 
๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ สถานีรถไฟอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๒๐ หรือ           
www.railway.co.th 

วัดนิเวศธรรมประวัติ	 ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น�้าเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับ
พระราชวังบางปะอิน หลังจากเที่ยวชมพระราชวังบางปะอิน นักท่องเที่ยว
สามารถนั่งกระเช้าข้ามแม่น�้าไปเยี่ยมชมวัดนี้ได ้ พระบาทสมเด็จ                     
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างวัดนี้เมื่อพ.ศ.๒๔๑๙ เพื่อใช้เป็นที่
ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ ขณะเสด็จประทับท่ีพระราชวังบางปะอิน 
วัดนี้มีลักษณะพิเศษคือ มีการตกแต่งเป็นแบบตะวันตกพระอุโบสถคล้าย
กบัโบสถ์ฝรัง่ในศาสนาครสิต์ มีหลงัคายอดแหลมและช่องหน้าต่างเจาะโค้ง
แบบโกธคิ ผนงัอโุบสถเหนอืหน้าต่างด้านหน้าพระประธานประดบักระจกสี
เป็นพระบรมฉายาลกัษณ์ของรชักาลที ่๕ ฐานชกุชทีีป่ระดษิฐานพระประธาน 
“พระพทุธนฤมลธรรโมภำส”ท�าเหมอืนทีต่ัง้ไม้กางเขนในโบสถ์ครสิต์ศาสนา 
ด้านขวามือของพระอุโบสถนั้นมีหอประดิษฐำนพระคันธำรรำฐซึ่งเป็น
พระพทุธรปูยืนปางขอฝน ตรงข้ามกบัหอพระคนัธารราฐเป็นหอประดษิฐาน
พระพุทธรูปศิลาเก่าแก่ปางนาคปรกอันเป็นพระพุทธรูปสมัยลพบุรี                 
ฝีมือช่างขอมอายุเก่านับพันปี พระนาคปรกนี้อยู่ติดกับต้นพระศรีมหาโพธิ์
ใหญ่ที่แผ่กิ่งไปทั่วบริเวณหน้าพระอุโบสถ ถัดไปไม่ไกลนักมีสวนหิน												
“ดิศกุลอนุสรณ์”	 ซ่ึงรวบรวมหินชนิดต่างๆ เช่น หินปูน หินทราย                    
หินกรวด หินชนวน และยังเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของสมเด็จฯ กรมพระยา-
ด�ารงราชานุภาพ และอัฐิของเจ้าจอมมารดาชุ่ม พระสนมเอกในรัชกาลที่ 
๔ ซ่ึงเป็นพระมารดาของสมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ และมี             
อัฐิของเจ้านายราชสกุลดิศกุลอีกหลายองค์

วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร	 อยู่บริเวณหัวเกาะตรงสะพานข้ามไปยัง
สถานรีถไฟบางปะอนิ ต�าบลบางเลน ด้านเหนอืตดิกบัพระราชวงับางปะอนิ 
ด้านตะวันตกติดกับแม่น�้าเจ้าพระยา สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรด
เกล้าฯให้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๑๗๕ บริเวณเคหสถานเดิมของพระราช
ชนนีของพระองค์ ต่อมาขุนหลวงท้ายสระซึ่งผนวชอยู่ที่วัดโคกแสงได้เสด็จ
มาปฏิสังขรณ์ในครั้งกระนั้น และต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ได้รับการ
ปฏิสังขรณ์อีกครั้งในสมัยรัชกาลท่ี ๔ เมื่อพ.ศ.๒๔๐๖ ดังมีพระกระแส            
พระราชปรารภอยู่ในศิลาจารึกซึ่งติดอยู ่ที่พระเจดีย์ทั้งสององค์หลัง              
พระอุโบสถ (แต่ปัจจุบันอ่ำนไม่ออกเพรำะลบเลือน) ในสมัยรัชกาลที่ ๕ 
พ.ศ.๒๔๕๑ ได้ทรงปฏิสังขรณ์ ทรงซ่อมพระอุโบสถและพระวิหาร                  

http://www.transport.co.th 
http://www.railway.co.th 
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พระประธานปนูป้ันหนิทรายในพระอโุบสถทัง้ ๗ พระองค์และมพีระประวตัิ
จารึกแผ่นศิลาติดอยู่ตามผนังพระอุโบสถด้วยทุกพระองค์ ในพระอุโบสถมี
ภาพเขียนพระพุทธประวัติ หอระฆังด้านใต้พระอุโบสถมีระฆังขนาดใหญ่
และเสียงดังมาก 

วัดลาดระโหง	(ศูนย์วิปัสสนาภาษาอังกฤษ) ตั้งอยู่ที่ต�าบลวัดยม เป็นวัดที่มี
พระอาจารย์ผู ้มีประสบการณ์ในการสอนฝึกสมาธิวิปัสสนาแก่ชาวต่าง
ประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป อเมริกา เป็นเวลานานหลายปี โดยมีการฝึก
สมาธิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่พระครเูกษม
วุฒิกร เจ้าอาวาสวัดลาดระโหง โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๕๐๐๐, ๐๘ ๑๘๕๒ ๙๐๐๕

ตลาดโก้งโค้ง ตั้งอยู่หมู่ ๕ ถนนบางปะอิน-วัดพนัญเชิง (ติดวัดบ้ำนเลน) 
ต�าบลขนอนหลวง ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณ “บ้ำนแสงโสม” (ลักษณะเป็นบ้าน
เรอืนไทยหมูใ่หญ่ คงความเป็นสถาปัตยกรรมไทยแบบโบราณ)   เป็นตลาด
โบราณย้อนยคุ  ค�าว่า“ตลำดโก้งโค้ง” เป็นค�าทีใ่ช้เรยีกตลาดในสมยัโบราณ 
ที่คนนั่งขายสินค้าจะนั่งอยู่บนพื้น คนที่มาซื้อจะต้องโก้งโค้งเลือกดูสินค้าที่
ตนสนใจ   สถานที่แห่งนี้ในอดีตกาลเป็นด่านขนอน(ด่ำนเก็บภำษีในสมัย
นั้น) และเป็นสถานที่ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านานาชนิดทั้งที่เป็น
สินค้าชุมชนและสินค้าที่มาจากต่างเมือง  ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสัมผัส
บรรยากาศเก่าๆแบบสมัยกรุงศรีอยุธยา พบวิถีชีวิตไทยในอดีต มีการจัด
จ�าหน่ายพืช ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษจากสวน สินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้ง
อาหารคาว หวาน นานาชนิด พ่อค้า แม่ค้าแต่งกายย้อนยุค นอกจากนี้ใน
ช่วงเช้าก่อนเปิดตลาด พ่อค้า แม่ค้า จะมีพิธีร�าวงถวายพ่อปู่โสม สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณตลาดแห่งนี้ ตลาดแห่งนี้จะเปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-
๑๖.๐๐ น. ปิดวันจันทร์ อังคาร สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณ นภาพร            
เวชพฤกพิทักษ์ (บ้ำนแสงโสม) โทร. ๐ ๓๕๗๒ ๘๒๘๖, ๐๘ ๙๑๐๗ ๘๔๔๓ 

ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ตั้งอยู่ที่ต�าบลเกาะเกิด สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม                  
พ.ศ.๒๕๔๐ ให้ก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่ ในเขตพื้นที่ต�าบลเกาะเกิด 
และได้มอบแนวทางการด�าเนินโครงการศิลปาชีพเกาะเกิด โดยให้ใช้เงิน
ของมลูนธิส่ิงเสรมิศลิปาชพีในสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 
จัดซื้อผลงานที่เกษตรกรจัดท�าขึ้น เพื่อช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีกิจกรรม
ศิลปาชีพควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบด้ังเดิมท�าให้
เกษตรกรไม่ละทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพอ่ืนในยุคที่เกิดวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนมีพระราชประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย 
และเป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมของทุกภาคจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ อาคาร             

จัดแสดงและสถานที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ โรงฝึกงานและแผนกต่างๆ หมู่
บ้านศิลปาชีพ ๔ ภาค  ในปัจจุบันได้มีการขยายพื้นที่โครงการมากขึ้นเป็น             
งบประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่  มีการจัดงานด้านการเกษตร ได้แก่ พืชสวนครัว 
ไม้ผล การเลี้ยงสัตว์ การประมง การท�านา 

๑.	พืชสวนครัว โดยท�าการปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิด ส่งจ�าหน่ายที่พระ
ต�าหนกัจติรลดาฯ ร้านพระดาบส ตลาดในหมูบ้่าน มร้ีานจ�าหน่ายผลติภณัฑ์
อยู่ด้านหน้าโครงการ จัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและท�าการคัดเลือก
เกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้ารับการอบรมให้ความรู้ด้าน
เกษตรต่างๆ เช่นพืชไร่ พืชสวน ผักสวนครัว ท�านา เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ 
รวมทั้งให้ความรู้เรื่องปุ๋ย ยาเคมี ปุ๋ยชีวภาพ เสริมสร้างความคิดด้านการ
ท�ากิน

๒.	ไม้ผล มีการปลูกไม้ผลหลายชนิด ได้แก่ มะม่วง มะพร้าวน�้าหอม ขนุน 
ชมพู่ และท�าสวนผลไม้ กล้วย กระท้อน ส้ม ทุเรียน ทับทิม

3.	การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สัตว์ปีก เป็ดอี้เหลียง เป็ดเทศ ไก่ป่า ไก่พันธุ์เนื้อ 
ไก่พันธุ์ไข่ นกกระจอกเทศ นกยูง กระบือ

๔.	 การประมง มีแผนงานการเลี้ยงปลาพืชสาธิต การเลี้ยงปลาในนาข้าว 
การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ การเลี้ยงปลาแรดในกระชัง การเลี้ยงปลาใน 
ร่องสวน การปล่อยปลาเพือ่การอนรุกัษ์ การเลีย้งปลาตะเพยีนขาว หมูบ้่าน
ประมงปลานิล

๕.	 การท�านา โดยศูนย์บริการวิชาการด้านพืช และปัจจัยการผลิตมีแผน
งานปลูกข้าว จ�านวน ๒๖๐ ไร่ 

เมือ่วนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 
ได ้ทรงเสด็จเยี่ยมโครงการศูนย ์ศิลปาชีพเกาะเกิด ทรงนับเป ็น                          
พระมหากรุณาธิคุณแก ่คณะท�างานฯ และพสกนิกรชาวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอย่างหาที่สุดมิได้ การเสด็จครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๒ ที่ทรง
เสด็จเย่ียมโครงการฯ หลังจากเคยเสด็จครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม 
๒๕๔๘ การเสด็จครั้งนี้เป็นการเสด็จส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้า-              
สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ทรงปลืม้พระทยัทีท่รงทราบว่างานต่างๆ เป็นไป
ตามพระราชเสาวนีย์ และทรงรับสั่งว่า “ฉันจะกราบบังคมทูลพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าได้ประสบความส�าเร็จแล้ว” 

อ�าเภอบางปะหัน
วัดไก่ ตั้งอยู่ที่ต�าบลหันสัง จากตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาไปประมาณ             
๒๕ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ จะเห็นทางเข้าวัด
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อยู่ทางขวามือ เข้าไป ๖๐๐ เมตร (ปำกทำงเข้ำจะมีป้ำยสัญลักษณ์เป็นรูป
ลงิ) วัดนีเ้ป็นวดัเก่าแกต่ัง้แต่สมยักรงุศรอียุธยา ต่อมากลายเปน็วดัร้างภาย
หลังจากการเสียกรุงแก่พม่า ประมาณปีพ.ศ.๒๕๓๕ มีพระสงฆ์มาบูรณะ
และต้ังเป็นส�านักสงฆ์ขึ้น และในปีพ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเป็นวัด และให้ชื่อว่า “วัดไก่” เนื่องจากมีไก่โดนโรคระบาด
ตายไปจ�านวนมาก ส่วนฝงูลงิป่าทีอ่าศยัอยูท่ีว่ดันีไ้ม่มใีครบอกว่าอยูม่าตัง้แต่
เมื่อใดเป็น ลิงแสม หรือลิงกัง มีอยู่เป็นจ�านวนมากแต่เป็นลิงที่มีนิสัยน่ารัก 
เชื่อง ไม่ดุร้าย

วัดตาลเอน เป็นวัดที่มีฝูงค้างคาวแม่ไก่และนกน�้านานาชนิดอาศัยอยู่เป็น
จ�านวนมาก เช่น นกกาน�้า นกเป็ดน�้า นกกระยาง เป็นต้น แวดล้อมด้วย
บรรยากาศร่มรื่นและธรรมชาติอันเงียบสงบ ด้านหลังของวัดติดกับคลอง
ชลประทานมีฝูงปลาน�้าจืดอาศัยอยู่นานาชนิด

กำรเดินทำง สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ถนนสายเอเชีย ไป
จนถึงแยกอ�าเภอบางปะหันแล้วเลี้ยวขวา จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 
๓๔๗ ปากทางเข้าวดัจะอยูท่างขวามอืและเข้าไปอกี ๒ กโิลเมตร ระยะทาง
ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร 

อ�าเภอนครหลวง	
ปราสาทนครหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น�้าป่าสักฝั่งทิศตะวันออก ในเขตต�าบล
นครหลวง เดมิเป็นต�าหนกัทีป่ระทบัของกษตัรย์ิในระหว่างเสดจ็ไปนมสัการ
พระพุทธบาทสระบุรีและเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จไปลพบุรี 
สนันษิฐานว่าสร้างในสมยัสมเดจ็พระเจ้าทรงธรรม แต่มาสร้างเป็นทีป่ระทบั
ก่ออฐิถอืปนูในรชัสมยัสมเดจ็พระเจ้าปราสาททองเมือ่พ.ศ.๒๑๗๔ พระองค์
โปรดให้ช่างถ่ายแบบมาจากปราสาทศิลาที่เรียกว่า“พระนครหลวง”																	
ในประเทศกัมพูชา น�ามาสร ้างใกล ้กับวัดเทพจันทร ์เ พ่ือเป ็นการ
เฉลมิพระเกยีรตทิีไ่ด้กรงุกมัพชูากลบัมาเป็นประเทศราชอกี แต่สร้างไม่เสรจ็
สมบูรณ์ด้วยประการใดไม่ปรากฏ องค์ปราสาทสีเหลืองงดงาม ต่อมาจึงมี
ผู้สร้างมณฑปและพระพุทธบาทสี่รอยขึ้นบนปราสาทนี้ ส่วนต�าหนักที่สร้าง
อยู่ข้างปราสาทนี้ได้ปรักหักพังไปหมดแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชด�าเนินมาทรง                     
ประกอบพิธีฯเปิดเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ 

วัดใหม่ประชุมพล ตั้งอยู่ที่ ต�าบลนครหลวง ริมแม่น�้าป่าสัก สร้างโดย            
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากพระองค์ได้
เสด็จทางชลมารคและทรงแวะค้างคืนที่อ�าเภอนครหลวง จึงได้มีการสร้าง
วัดนี้ขึ้น เพราะเป็นสถานที่ชุมนุมพล ภายในวิหารตึกเล็กๆ ที่ตั้งระหว่าง

ศาลาการเปรียญใหญ่สองหลังประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องพระนาม
ว่า “พระเจ้ำทรงธรรม” บางท่านก็กล่าวว่าสมเด็จพระทรงธรรมเป็นผู้สร้าง
พระพุทธรูปองค์นี้ขึ้น และบางคนก็กล่าวว่าพระพุทธรูปทรงเครื่ององค์นี้
สร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากรูปเขียนท่ีงามหนักหนานั้น          
เป็นของสมัยพระเจ้าปราสาททอง ส่วนข้างบนของผนงัด้านข้างประดบัด้วย
รูปเทวดานั่งชุมนุมเรียงรายอยู่ 

หมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก
ประวัติความเป็นมา บ้านต้นโพธิ์ บ้านไผ่หนอง เป็นหมู่บ้านที่มีประชาชน
อาศยัอยู่อย่างหนาเเน่น ตัง้อยู่หมู่ท่ี ๖ และ ๗ ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งสองหมู่บ้านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันไป
ทัว่ เพราะเป็นเเหล่งผลติมดีทีใ่หญ่แห่งหนึง่ของประเทศทีท่�ากนัเป็นล�า่เป็น
สันมาเกือบสองร้อยปี

กลุม่ชำตพินัธุ ์ชาวบ้านต้นโพธิแ์ละชาวบ้านไผ่หนอง รกรากถิน่ฐานเป็นชาว
เวียงจันทน์ ประเทศลาว ได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยประมาณช่วงต้น      
กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งชาวเวียงจันทน์กลุ ่มนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพทางช่าง                   
มช่ีางท�าทองกบัช่างตเีหลก็ คอื คนไหนเเขง็เเรงกไ็ด้ตเีหลก็ คนไหนอ่อนแอ
มีความละเอียดให้ตีทองค�า เครื่องอาภรณ์ประดับกาย การท�ามาหากิน            
ในสมัยนั้นอาชีพทั้งสองท�ากันเป็นล�่าเป็นสันตลอดมา ครั้นต่อมาในราว          
พ.ศ.๒๓๖๕ อาชีพช่างทองก็ได้เลิกลาสลายตัวไป คงเหลือเเต่อาชีพตีมีด
ประเภทเดยีว ชาวบ้านจงึยดึอาชพีตมีดีเป็นอาชพีหลกั ไม่ได้ประกอบอาชพี
อื่นปะปนเลย ข้อสังเกตุที่เป็นหลักฐานว่าชาวเวียงจันทน์กลุ่มนี้มีอาชีพช่าง
ทองคอื ถ้าเราน�าดนิทีช่มุชนเเห่งนีล้งร่อนในน�า้กจ็ะพบเศษทองและขีต้ะไบ
ทองอยู่ทั่วไป

ควำมเป็นมำกำรตั้งถิ่นฐำน เหตุที่ชาวเวียงจันทน์กลุ ่มนี้เข้ามาอยู ่ใน
ประเทศไทยจะโดยถูกกวาดต้อนมาในสมัยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกคราว
ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์หรือจะเป็นการอพยพมาเองนั้น ไม่มีหลักฐาน
ปรากฏชัดเจนเเต่มีหลักฐานบันทึกไว้ว่าเข้ามาโดยมีนายเทาเป็นผู้น�า (ต่อ
มาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “ขุนนรำบริรักษ์”) 
ได้เดินทางมาพบภูมิประเทศเเห่งนี้ เป็นที่เหมาะสมเเก่การประกอบอาชีพ
คือ เดิมเป็นดงไม้ไผ่ที่ขึ้นอยู่หนาเเน่น มีหนองน�้าและแม่น�้าป่าสักไหลผ่าน 
สมยันัน้ไม่มถีนนหนทางเหมอืนปัจจบุนันี ้ต้องอาศยัทางน�า้เป็นปัจจยัส�าคัญ
ในการคมนาคมโดยเฉพาะ ไม้ไผ่เป็นวัสดุที่ส�าคัญมากส�าหรับช่างตีมีด 
เพราะไม้ไผ่มีประโยชน์อยู่ในตัวของมันนานับประการ เช่น น�ามาเผาถ่าน
ใช้เผาเหล็ก เพราะถ่านไม้ไผ่ให้ความร้อนสูงกว่าไม้ชนิดอื่น ต้น ล�า ใช้ท�า
บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ท�าด้ามพะเนิน ด้ามค้อนเเละด้ามมีด ซึ่งช่างตีเหล็ก



๖๔ ๖๕

ต้องใช้อยู่เป็นประจ�า จึงเห็นว่าภูมิประเทศเเห่งนี้เป็นอู่ข้าวอู่น�้าเเหล่ง
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์จึงพร้อมใจกันลงหลักปักฐานเเละได้ประชุมหารือ
กันตั้งชื่อบ้านของตนว่า “บ้ำนไผ่หนอง” ให้เป็นการเหมาะสมกับภูมิ        
ประเทศเเต่ก่อนนัน้ ส�าหรบับ้านต้นโพธิ ์คนเก่าคนเเก่เล่าว่า เมือ่มาถงึท�าเล
นี้มีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่กลางหมู่บ้านจึงต้ังช่ือว่า “บ้ำนต้นโพธ์ิ” คร้ันกาลเวลา
ล่วงมาบ้านเมืองเจริญขึ้นสภาพของหมู่บ้านก็ได้เปลี่ยนเเปลงไป ดงไม้ไผ่ที่
ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นก็โล่งเตียนกลายเป็นท้องไร่ท้องนา หนองน�้าก็ตื้นเขิน
ไปหมดเเล้ว

เกียรติประวัติของชุมชน

สมัยรัชกาลที่	3 เเผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อราวพ.ศ.๒๓๖๙ 
เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์เสด็จมาถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้มาขอให้ชาวเวียงจันทน์กลับประเทศ เเต่ชาว
เวียงจันทน์กลุ่มนี้ไม่ยอมกลับขออยู่ใต้ร่มโพธิสมภาร เพราะพระองค์ให้
ความผาสขุร่มเยน็ พสกนกิรของพระองค์ตลอดมากม็คีวามเจรญิรุง่เรอืงมา
เป็นล�าดับ ชื่อเสียงการตีมีดก็เล่ืองลือไปทั่วสารทิศ ชาวบ้านจึงมีฐานะที่
มั่นคง มีการอยู่ดีกินดี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อม 

สมยัรชักาลที	่๕ แผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระองค์
ทรงทราบว่าบ้านต้นโพธิ ์บ้านไผ่หนองเป็นหมูบ้่านตมีดี พระองค์พร้อมด้วย
พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ได้เสด็จทอดพระเนตรการตีมีดของชาวเวียงจันทน์
กลุ่มนี้ จึงได้ปลูกพลับพลาที่ประทับอย่างสมพระเกียรติ เเละได้เกณฑ์ชาว
บ้านมาท�าการตีมีดให้พระองค์ทรงทอดพระเนตร พระองค์ท่านสนพระทัย
เเละทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอันมาก

ในสมัยรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ ทรงเสด็จ
พระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงทอดพระเนตรการท�ามีดอรัญญิก 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ .๒๕๑๙ เเละเมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๑ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จน�านักเรียนโรงเรียนนายร้อย       
พระจุลจอมเกล้าฯ มาทอดพระเนตรการตีมีดเเละเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗         
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ทรงน�าครอบครัวมาทัศนศึกษา
การตีมีดที่ชุมชนเเห่งนี้เช่นกัน

ที่มำของค�ำว่ำมีดอรัญญิก	 ในสมัยก่อนมีตลาดร้านค้า มีโรงบ่อน อยู่ที่       
บ้านอรัญญิก ต�าบลปากท่า อ�าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่
ไม่ไกลจากหมูบ้่านต้นโพธิเ์เละหมูบ้่านไผ่หนองมากนกั ระยะทางประมาณ 
๓ กโิลเมตร มผีูค้นน�าสนิค้ามาซือ้ขายเเลกเปลีย่นกนัมากในยคุนัน้ชาวบ้าน
ก็น�าเอามีดไปขาย เมื่อคนที่ซื้อไปใช้เห็นว่าคุณภาพดีจึงบอกต่อๆกันไปว่า
มีดคุณภาพต้องมีดอรัญญิก เลยเรียกติดปากไปหาซื้อมีดต้องไปที่อรัญญิก       

ท่ีจริงเเล้วท�าท่ีหมู่บ้านต้นโพธ์ิ หมู่บ้านไผ่หนองเเละหมู่บ้านอ่ืนๆ ซึ่งเป็น
ที่มาของค�าว่า “มีดอรัญญิก”

ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์มีดอรัญญิก มีอยู่ด้วยกัน ๔ ตระกูล ได้แก่มีด
ตระกูลเกษตรกรรม มีดตระกูลคหกรรม มีดตระกูลอาวุธ และมีดตระกูล
อื่นๆ แต่ละตระกูลสามารถจ�าแนกตามการใช้งานได้อีก ๑๒ ประเภท ซึ่ง
ในแต่ละประเภทประกอบไปด้วยชนดิของมดีต่างๆ อกีมากมาย หลากหลาย
ไปตามขนาดและความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ในการผลิตของชิ้นส่วนและ
องค์ประกอบต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาปรากฏว่ามีถึง ๒๗๔ ชนิด 

ประเพณีเเละวัฒนธรรม	 มีประเพณีเเละวัฒนธรรมท่ีได้ถือปฏิบัติสืบทอด
ต่อๆกันมาตั้งเเต่สมัยบรรพบุรุษ คือ งานมาฆบูชา บุญวิสาขบูชา บุญเข้า
พรรษา บญุกฐนิ บญุตกับาตรดอกไม้ บญุสงกรานต์ บญุเข้าสลาก บญุออก
พรรษา บุญมหาชาติ เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีเเละวัฒนธรรมของ
ชนชาติไทยท่ัวไปท่ีปฏิบัติกันมาเป็นประจ�า เเต่ยังมีประเพณีหนึ่งที่ขาดไม่
ได้เป็นประเพณีที่น่าประทับใจของชุมชนฯ เเละถือว่าเป็นประเพณีที่ส�าคัญ
มากคือ การไหว้ครู หรือไหว้ครูบูชาเตา ซึ่งปกติเเล้วจะท�ากันทุกหมู่บ้าน 
เมื่อท�าบุญบ�าเพ็ญกุศล ตรุษเเละสงกรานต์ ผู้ใหญ่จะประชุมหารือก�าหนด
วนัไหว้คร ูส่วนมากก�าหนดวนัข้างขึน้เดอืนหกตรงกบัวนัพฤหสับดเีมือ่หารอื
กนัดเีเล้วทกุบ้านจะลงมอืซ่อมเเซมเครือ่งมอืเครือ่งใช้ต่างๆให้เรยีบร้อยก่อน
ก�าหนดหนึ่งหรือสองวันเเละท�าความสะอาดเครื่องมือเเล้วน�ามาวางไว้ในที่
อันสมควร เตาเผาเหล็กจะต้องปั้นขึ้นใหม่ เเละจัดเตรียมเครื่องสังเวยไหว้
ครูอย่างครบครัน มีเครื่องบูชาพระพุทธเเต่งเป็นขันห้า พอรุ่งอรุณของวัน
พฤหัสบดี เขาจะน�าเครื่องบูชาเเละอาหารคาวหวานเป็นเครื่องบูชา บูชา
พระภมู ิเเม่ธรณ ีส่วนเครือ่งสงัเวยต่างๆทีไ่ด้ตระเตรยีมไว้จะต้องน�ามาวาง
ไว้ที่เครื่องมือ เเล้วจัดท�าพิธีสวดโองการเชิญเทพเจ้ามาเป็นศิริมงคล เเล้ว
ผู้ใหญ่ในเรือนนั้นจะเรียกลูกหลานมาบูชากราบไหว้ ขอพรอันศักดิ์สิทธิ์อัน
เป็นศิริมงคลเเก่ทุกคน ส�าหรับในวันนั้นทุกบ้านจะต้อนรับทุกคนที่มาเยือน 
ชุมชนเเห่งนี้ยังรักษาประเพณีนี้ไว้ นับเป็นประเพณีอันดีงาม ในวันนั้นเขา
ถือว่าเป็นมงคล เรื่องอัปมงคลจะไม่เกิดขึ้นเลย

กำรเดนิทำง ปัจจบุนัการเดนิทางสะดวกมาก มรีถยนต์วิง่ถงึหมูบ้่านโดยจะ
ต้องเดินทางเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีรถประจ�าทางจอดอยู่ที่
ตลาดเจ้าพรหม จะเหน็ป้ายตดิหน้ารถว่า “อยธุยำถงึท่ำเรอื” รถจะออกจาก
ตัวเมืองไปทางถนนสายเอเชีย (ทางหลวงเเผ่นดินหมายเลข ๓๒) เลี้ยวซ้าย
เข้าถนนสายเอเชียไปทางจังหวัดนครสวรรค์ เลยโรงพยาบาลสมเด็จ            
พระสังฆราชฯไปประมาณ ๑๐๐ เมตร เลี้ยวซ้ายลอดใต้สะพานที่จะข้าม 
เเม่น�้าป่าสัก เข้าถนนสายอ�าเภอนครหลวง ตลอดทางมีป้ายบอกที่ตั้ง             
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ชุมชนฯ ทั้งสองเป็นระยะ หรือถ้าต้องการจะเดินทางไปโดยทางน�้าจะต้อง
ลงเรือในตัวจังหวัดที่หน้าวังจันทรเกษม ย้อนขึ้นไปตามเเม่น�้าป่าสัก                   
ผ่านโรงงานวัตถุระเบิดช่างเเสง (ของกรมสรรพวุธทหำรบก) เเละ               
อ�าเภอนครหลวงตามล�าดับ การเดินทางใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง ก็จะ
ถึงชุมชนฯ เมื่อได้เเวะไปชมก็จะได้รับการต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีจาก       
ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านเป็นอย่างดี

อ�าเภอผักไห่
ตลาดลาดชะโด ชมุชนลาดชะโดมอีายเุก่าแก่ราวสมยัหลงัเสยีกรงุศรอียธุยา
ครั้งที่ ๒ หรือ ราวปีพ.ศ.๒๓๑๐ ก่อต้ังข้ึนโดยชาวกรุงเก่าที่อพยพหนีศึก
สงครามมาในครัง้นัน้ พืน้ทีบ่รเิวณทีต่ัง้ชมุชนแต่เดมิเรยีกว่า “บ้ำนจกัรำช” 
แต่การที่หมู่บ้านนี้มีชื่อว่า “บ้ำนลำดชะโด” น่าจะมีที่มาจากสภาพพื้นที่ ที่
เป็นทีล่าดรมิน�า้ และความอุดมสมบรูณ์ของคคูลองทีม่อียูม่ากมายและอดุม
ไปด้วยปลาชนิดต่างๆ โดยเฉพาะปลาชะโด ถึงขนาดมีค�าเตือนกันว่าเวลา
พายเรือให้ระวังไม้พายจะไปโดนปลาชะโดเข้าชาวบ้านลาดชะโดแต่เดิมคง
มีการปะปนกันหลายเชื้อชาติ ที่มีมากคือไทยและมอญ การตั้งบ้านเรือน
นิยมท�าเลริมน�้า อาชีพหลักของชาวบ้านคือท�านา เพราะหมู่บ้านอยู่ใกล้ทุ่ง
ลาดชะโด ซึ่งเป็นพื้นที่ดินตะกอนปากแม่น�้าที่อุดมสมบูรณ์ มีคลองลาด
ชะโดซึง่เชือ่มต่อกบัจังหวดัสพุรรณบรุเีป็นทางน�า้ส�าคญันบัว่าเป็นหมูบ้่านที่
เป็นอู่ข้าวอู่น�้าในแถบนี้ปัจจุบัน ชาวบ้านต�าบลลาดชะโดได้พัฒนาและ
เปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลาและได้อนรุกัษ์ภมูปัิญญาท้องถิน่เปิดชมุชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวบ้าน จัดภูมิทัศน์เป็นตลาดบก
ท้องถิ่นวิถีชีวิตชุมชนภาคกลาง อย่างไรก็ดีชุมชนนี้ยังมีลักษณะของชุมชน
เก่าแก่ทีม่อีงค์ประกอบของชมุชนอย่างครบถ้วนสถานทีน่่าสนใจของชมุชน
ได้แก่

วัดลาดชะโด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมานานกว่า ๒๐๐ ปี แต่เดิมพื้นที่วัดล้อมถูก
ล้อมรอบด้วยล�าคลองมลีกัษณะคล้ายเกาะ มกีารบรูณปฏสิงัขรณ์หลายครัง้ 
วดัลาดชะโดมคีวามสมัพนัธ์อันแนบแน่นกบัชมุชนตลาดลาดชะโด เนือ่งจาก
ตลาดลาดชะโดตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัด และที่ดินที่ใช้ก่อสร้างตลาดนั้นก็เป็น
ส่วนหนึ่งกรรมสิทธิ์ของวัด โดยวัดได้ยินยอมให้ก่อสร้างตลาดลาดชะโดขึ้น 
สมาชิกในตลาดจึงผูกพันอยู่กับวัด วัดและตลาดได้เอื้อแก่กันในด้านต่างๆ 
วดัเป็นศนูย์รวมจติใจของผูค้นในตลาดทีเ่กอืบจะทกุคนเป็นพทุธศาสนกิชน 
ส่วนตลาดเองก็เกื้อหนุนท�านุบ�ารุงวัดอย่างแข็งขันมาจนถึงปัจจุบัน

ศาลเจ้าลาดชะโด เนื่องจากคนในชุมชนตลาดลาดชะโดโดยส่วนใหญ่เป็น
คนเชื้อสายจีนจึงมีศาลเจ้าประจ�าตลาด ซึ่งแต่เดิมนั้นประวัติการเกิดศาล
เจ้านั้นมาจากความเชื่อ ในสมัยที่มีการขุดคลองลาดชะโดนั้น หลังจากขุด

เสร็จสิ้นมักเกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่เสมอๆ ชาวชุมชนจึงได้เชิญซินแสชาวจีน
มาดูเพื่อหาสาเหตุ ได้ความว่าจะต้องสร้างศาลเจ้าข้ึนริมน�้าเพื่อไม่ให้เกิด
เหตุข้ึนอีก ดังนั้นจึงได้มีก่อสร้างศาลเจ้าเป็นอาคารไม้ข้ึนท่ีฝั่งตรงข้ามอยู่
เยื้องกับตลาด และได้ท�าการอัญเชิญเทพเจ้า โดยการอัญเชิญควันธูป มา
จากศาลเจ้าใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรี แต่เนื่องจากศาลเจ้าริมน�้ามักจะใช้
ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อไม่ได้ในช่วงเวลาน�้าท่วม รวมถึงความไม่
สะดวกในการเดนิทาง สมาชกิชมุชนตลาดลาดชะโดจงึได้ร่วมกนัสร้างศาล
เจ้าขึน้อกีแห่งอยู่ตดิกบัตวัตลาด ศาลเจ้าลาดชะโดแห่งใหม่นีใ้ช้จัดงานหรอื
ประกอบกิจกรรมของชุมชน อาทิ งานงิ้วซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกปี และใช้เป็น
พื้นที่ออกก�าลังกายเต้นแอโรบิกอีกด้วย หากมีการไหว้เจ้าหรือประกอบ
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาลเจ้า จะมีตัวแทนไปอัญเชิญควันธูปมาจากศาล
ริมคลอง แล้วจึงอัญเชิญกลับเมื่อการประกอบพิธีเสร็จสิ้น

อ�าเภอลาดบัวหลวง
วัดสุทธาวาส	วิปัสสนา ตั้งอยู่ที่ บ้านตะพังโคลน ต�าบลลาดบัวหลวง เดิม
เรียกว่า “วัดตะพังโคลน”วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ 
กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๒ ส�าหรับปูชนียวัตถุส�าคัญของวัดได้แก่ “พระบรม
สำรีริกธำตุ” (ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๙ องค์) ที่สมเด็จพระญาณ
สงัวร สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรนิายก ทรงประธานให้กับวดัเม่ือ
วันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ วัดสุทธาวาส วิปัสสนาเจริญพระพุทธ
มนต์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันอาทิตย์เวลา ๑๖.๐๙ น. และมีการสอน
กรรมฐานปฏิบัติธรรมแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกเดือนตลอดทั้งปี 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๘ ๔๗๐๗ ๒๓๕๔, ๐๘ ๑๑๙๐ ๕๗๕๗

กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ	ที่น่าสนใจ

โฮมสเตย์	 กินอยู่อย่างไทยสัมผัสวิถีชีวิตไทย พักแรมที่บ้านชาวบ้านได้ที่
คลองรางจระเข้ อยู่ริมคลองรางจระเข้ ในพื้นท่ีอ�าเภอเสนา นมัสการ             
หลวงพ่อโตวัดรางจระเข้อายุ ๔๐๐ ปีสร้างในสมัยอยุธยา ชมอุทยานปลา
หน้าวัดรางจระเข้ แมวตาเพชรที่ส�านักปฏิบัติธรรมปัญญาโสภิต ล่องเรือ 
ชมธรรมชาติและบ้านทรงไทยริมฝั่งคลอง บรรยากาศเงียบสงบ ค่าบริการ
ชาวไทย ๕๐๐ บาท ชาวต่างชาติ ๗๐๐ บาท รวมอาหาร ๒ มื้อ สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี จ.ส.ต.เริงไชย ฤกษ์บุปผา หรือ คุณดาวเรือง  
ฤกษ์บุปผา โทร. ๐๘ ๙๘๘๑ ๑๐๔๒ และ ๐๘ ๑๒๕๑ ๘๐๕๘

บางไทร อยู่ริมแม่น�้าน้อยในพื้นที่อ�าเภอบางไทร มีบ้านพัก ๕ หลัง                
รบันกัท่องเทีย่วพกัค้างคนืได้ ๒๕ คน มกีจิกรรมล่องเรอืชมวถิชีวีติชาวบ้าน
ริมแม่น�้าน้อย ชมการตกกุ้ง ตกปลา ลอยข่าย และการผลิตสินค้า             



๖๘ ๖๙

หัตถกรรมการเป่าแก้วและถักแก้ว ร่วมกิจกรรมการท�านาข้าวตามฤดูกาล 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุไร ศรีแก้วอินทร์ ๐๘ ๑๖๘๔ ๓๑๘๖           
E-mail: WATCHIRAPHAN_๓๒๘@hotmail.com

โฮมสเตย์บ้านแก้วในสวน (หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP VILLAGE) ต้ังอยู่ที่ 
ต�าบลเกาะเกิด อ�าเภอบางปะอิน บริการบ้านพักโฮมสเตย์ ล่องเรือชม
ทศันยีภาพบรเิวณเกาะเกดิ พระราชวงับางปะอนิ วดันเิวศธรรมประวตัแิละ
สถานที่ส�าคัญต่างๆ ชมการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ชมสินค้าหนึ่งต�าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ในชุมชน ได้แก่ สมุนไพรอายุวัฒนะ สมุนไพรอบไอน�้า 
ไส้กรอกอีสาน ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว กาละแม ผักปลอดสารพิษ ขนม
ไทยหลายชนดิ ข้าวยาค ูแชมพสูมนุไพร ฯลฯ นอกจากนีย้งัสามารถเข้าพกั
ผ่อนแบบโฮมสเตย์ สมัผสักบับรรยากาศแบบธรรมชาต ิบ้านพักในสวน ตดิ
ริมแม่น�้าเจ้าพระยา สอบถามรายละเอียดได้ที่ โฮมสเตย์บ้านแก้วในสวน 
ติดต่อผู้ใหญ่ล�าพูน พรรณไวย โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๒๘๑๕, ๐๘ ๑๘๕๑ ๖๖๓๒

กิจกรรมขี่จักรยาน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเส้นทางที่สามารถขี่จักรยานไปตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆได้หลายเส้นทาง ได้แก่

เส้นทางช่วงที่	๑	เริ่มต้นที่	ส�านักงาน	ททท.	พระนครศรีอยุธยา-ศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์ฯ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร เดินทางจากฝั่งตรงข้าม 
ททท. ออกรถตรงไปแล้วเลีย้วซ้ายเข้าถนนโรจนะ ผ่านพพิธิภณัฑสถานแห่ง
ชาติ เจ้าสามพระยาและศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่
ฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑ์	ควรใช้เวลำอยู่ที่นี่ประมำณชั่วโมงครึ่ง 

เส ้นทางช ่วงที่ 	 ๒	 ศูนย ์ศึกษาประวัติศาสตร ์พระนครศรีอยุธยา-																											
วัดพระศรีสรรเพชญ์ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร จากศูนย์ศึกษาประ
วัติศาสตร์ฯ ให้เลี้ยวซ้ายออกสู่ถนนโรจนะ ผ่านศาลากลางจังหวัดหลังเก่า 
แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนศรีสรรเพชญ์ ผ่าน ททท. และวัดเกษ ตรงไปเรื่อยๆ 
จะเห็นวิหารพระมงคลบพิตรและวัดพระศรีสรรเพชญ์อยู ่ด้านซ้ายมือ       
ควรมีเวลำอยู่ที่นี่ประมำณ	๑	ชั่วโมง

เส้นทางช่วงที	่3	วดัพระศรสีรรเพชญ์-วดัมหาธาต-ุวดัราชบรูณะ ระยะทาง
ประมาณ ๑ กิโลเมตร จากวัดพระศรีสรรเพชญ์ให้ตรงไปตามถนนนเรศวร 
ผ่านกลางระหว่างวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ และสามารถแวะชม
พิพิธภัณฑ์เรือไทยใกล้ๆนั้นได้ ควรใช้เวลำที่วัดมหำธำตุและวัดรำชบูรณะ
ประมำณ	๑	ชั่วโมง

เส้นทางช่วงที่	๔	พิพิธภัณฑ์เรือไทย-วัดหน้าพระเมรุ	ระยะทางประมาณ ๑ 
กิโลเมตร จากพิพิธภัณฑ์เรือไทยใช้เส้นทางถนนชีกุนสายเดิมเลยไปจนถึง
ถนนนเรศวรให้เลี้ยวซ้ายตรงไปจนถึงทางแยกให้เลี้ยวขวาแล้วตรงไป และ
เลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าสู่ถนนสายรอบเกาะเมือง ขับเลียบผ่านแม่น�้าลพบุรีไป
จนถงึวดัหน้าพระเมร ุควรมเีวลำชมควำมงำมของพระอโุบสถ	และองค์พระ
ประธำนทรงเครื่องสมัยอยุธยำประมำณ	๑	ชั่วโมง

เส้นทางช่วงที่	 ๕	 วัดหน้าพระเมรุ-วัดโลกยสุธา ระยะทางประมาณ ๑ 
กิโลเมตร จากวัดหน้าพระเมรุให้เลี้ยวขวาไปตามถนนเลียบแม่น�้าลพบุรี 
ระหว่างทางด้านซ้ายมือจะเป็นเขตพระบรมมหาราชวังของกรุงศรีอยุธยา 
ตรงไปเรื่อยๆ พอข้ามสะพานแล้วให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางเลียบคลอง 
ตรงไปเรื่อยๆ จนมาถึงทางแยกเข้าวัดโลกยสุธาจึงเลี้ยวขวาเข้าไป ควรใช้
เวลำประมำณ	๑๕	นำที	หรือครึ่งชั่วโมง

เส้นทางช่วงท่ี	 ๖	 วัดโลกยสุธา-วัดไชยวัฒนาราม ระยะทางประมาณ ๒ 
กโิลเมตร จากวดัโลกยสธุาให้ย้อนกลบัด้วยเส้นทางเดมิท่ีเข้ามา จนออกปาก
ทางถนนเลยีบคลองท่อจนถงึทางแยกขวามอื ผ่านสวนสมเดจ็ฯ ตรงไปจนถงึ
สามแยกแล้วให้เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จากนั้นเลี้ยว
ซ้ายตรงไปตามเส้นทาง จะมองเห็นวัดไชยวัฒนาราม ควรมีเวลำเดินชม
ควำมงำมของวัดนี้ประมำณครึ่งชั่วโมง	หรืออำจจะใช้เวลำมำกกว่ำนี้ก็ได้ 

เส้นทางช่วงที่	๗	วัดไชยวัฒนาราม-บ้านโปรตุเกส ระยะทางประมาณ ๔ 
กิโลเมตร	 จากวัดไชยวัฒนารามไปตามทางถนนลาดยางเรื่อยๆ จะผ่าน
บ้านเรือนไทยโบราณ จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายที่สามแยก เส้นทางนี้จะผ่านวัด
พุทไธสวรรย์ สุดทางสายนี้คือหมู่บ้านโปรตุเกส 

เส้นทางช่วงที่	 ๘	 บ้านโปรตุเกส-วัดพุทไธสวรรย์ ระยะทางประมาณ ๒ 
กโิลเมตร จากบ้านโปรตเุกสย้อนกลบัเส้นทางเดมิจนถงึวดัพทุไธสวรรย์ ควร
ใช้เวลาที่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมง

เส้นทางช่วงที่	 ๙	 วัดพุทไธสวรรย์-ส�านักงาน	 ททท.	 พระนครศรีอยุธยา 
ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร จากวัดพุทไธสวรรย์ผ่านโรงเรียนวัดพุทไธ
สวรรย์ แล้วเลี้ยวซ้ายไปท่าเรือข้ามฟาก น�าจักรยานข้ามฟากไปอีกฝั่งหนึ่ง 
จากนั้นจึงเลี้ยวซ้ายกลับไปทาง ททท.

นอกจากนั้นยังมีเส้นทางที่สามารถขี่จักรยานได้อีกหลายเส้นทาง เช่น เส้น
ทางไปหมู่บ้านญี่ปุ่น วัดใหญ่ชัยมงคลและวัดพนัญเชิง เป็นต้น สอบถาม
รายละเอียดเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ส�านักงาน ททท. พระนครศรีอยุธยา             
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖-๗ และสามารถหาเช่าจกัรยานได้ที ่ส�านกังานต�ารวจ
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ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟ บริเวณตลาด                
เจ้าพรหมและตามเกสต์เฮาส์ต่างๆ ได้ในอตัราคนัละประมาณ ๓๐-๗๐ บาท
ต่อวัน

กจิกรรมนัง่สามล้อชมโบราณสถาน	มบีรกิำรรถสำมล้อชมโบรำณ
สถำน	มีให้เลือก	๒	ประเภท

สามล้อป่ัน มบีรกิารนัง่สามล้อป่ันท่องเทีย่วบรเิวณอทุยานประวตัศิาสตร์ใน
ช่วงเวลากลางวันและกลางคืน โดยในช่วงกลางคืนรถสามล้อจะติดไฟ
ประดับมีสีสันสวยงาม ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ บริเวณหน้าวิหาร         
พระมงคลบพิตร

สามล้อหน้ากบ	หรือตุ๊ก ตุ๊ก มีบริการทั่วไปในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา 
โดยบริการน�าเที่ยวโบราณสถาน และรอบนอกเกาะเมือง นักท่องเที่ยว
สามารถเช่าท่องเที่ยวได้ตลอดทุกเส้นทางในราคามาตรฐาน ๒๐๐ บาทต่อ
ชั่วโมง

กิจกรรมนั่งรถม้า
กรุงเก่ารถม้า	 นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศที่สามารถเลือกพาหนะในการท่องเที่ยวชมรอบๆ
โบราณสถาน กรุงเก่ารถม้า เป็นพาหนะย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งน�า
มาประยกุต์ปรบัเปลีย่นต้องการให้เหน็ถงึความแปลกใหม่และความสวยงาม
ของตัวรถม้า ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีรูปร่างสูงใหญ่ 
สามารถนั่งได้แบบสบายๆ ๒ คน ใช้เวลา ๒๕ นาที, ๔๕ นาที หรือ ๑ 
ชั่วโมง ๓๐ นาทีต่อรอบ โดยจุดจอดรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่หลังอนุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรุงเก่ารถม้า โทร. ๐๘ 
๑๗๕๕ ๖๖๗๕, ๐๘ ๔๖๑๑ ๘๖๔๖, ๐๘ ๖๖๕๔ ๘๓๙๓

กิจกรรมนั่งช้าง
วังช้างอยธุยา	แล	เพนยีด อยู่ตรงข้ามกบัคุม้ขนุแผนในอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครศรอียธุยา มบีรกิารขีช้่าง การแสดงช้าง ให้อาหารช้าง ทกุวนั เวลา 
๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ราคา ๒๐๐ บาทต่อ ๑๐ นาที, ๔๐๐ บาทต่อ ๒๐ นาที, 
๕๐๐ บาทต่อ ๓๐ นาที สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๐๑,             
๐ ๓๕๓๒ ๑๙๘๒ หรือ www.ayutthayaelephantcamp.com หรือ            
www.saveelephant.com

หมู่บ้านช้าง	 เพนียดหลวง อยู่ติดกับเพนียดคล้องช้าง เป็นชุมชนที่มีช้าง
อาศัยอยู่เป็นจ�านวนมาก ช้างที่อยู่ในชุมชนนี้ เป็นช้างที่เจ็บป่วยและช้าง
ทั่วไป นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของช้างได้

อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ มีที่พักแรมแบบโฮมสเตย์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตการเลี้ยงช้าง
ของเพนยีดคล้องช้าง การฝึกช้าง การควบคมุดแูลช้าง สอบถามรายละเอยีด
ได้ที่ เพนียดคล้องช้าง โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๙๘๒, ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๐๑ หรือ           
www.elephantstay.com

หมู ่บ้านช้างอโยธยา ตั้งอยู ่ที่ ๖๕/๑๒ หมู ่ ๗ ต�าบลไผ่ลิง อ�าเภอ
พระนครศรอียธุยา มบีรกิารนัง่ช้างลยุน�้า เข้าป่า ชมนกป่าหลากหลายชนิด
ชมโบราณสถาน ไหว้พระวัดมเหยงคณ์ บริการนั่งเกวียนเทียมวัว                    
ชมโบราณสถาน และการแสดงโชว์งูทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.  
สอบถามข้อมูลโทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๒๔๕ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๕๒๔๕ หรือ 
www.pangchangayothaya.com

ท่องเที่ยวทางน�้า มีบริการท่องเที่ยวทางน�้าล่องเรือชมทัศนียภาพและวิถี
ชีวิตความเป็นไทยริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้าป่าสัก และรอบเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยา โดยการเช่าเหมาเรือหางยาวได้ที่ ท ่าน�้าหน้า
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิจนัทรเกษม ท่าเรอืป้อมเพชร และท่าเรอืวดัพนญั
เชิง อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและเส้นทาง ดังมีรายชื่อเรือท่อง
เที่ยวดังนี้

ร้ำนอำหำรเรือนรับรอง มีบริการน�าเที่ยวชมเมืองพระนครศรีอยุธยา         
ทางน�้า เรือออกจากร้านอาหารเรือนรับรอง มีเส้นทางต่างๆ ให้เลือกดังนี้ 
๑. เลียบชมเมืองพระนครศรีอยุธยา ๒. ชมพระราชวังบางปะอิน ๓. ชม
ศนูย์ศลิปาชพีบางไทร เรอืบรกิารตัง้แต่เวลา ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. ทกุวนั อตัรา
ค่าบรกิารเรอืล่องชมเกาะเมืองพระนครศรอียุธยา รวมอาหารและเครือ่งดืม่ 
จ�านวนตั้งแต่ ๑๐-๓๐ ท่าน ราคาท่านละ ๓๒๐ บาท เกิน ๓๐ ท่าน              
ราคาท่านละ ๓๐๐ บาทหากเช่าเป็นล�า ราคาล�าละ ๑,๒๐๐ บาท (นั่งได้         
๘ ท่าน ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๓๖, ๐๘ ๑๙๙๔ ๑๕๖๕

เรือนำวำนคร	 เป็นเรือแบบโบราณ น�ามาประยุกต์ให้เข้ากับบรรยากาศ       
ของเมืองหลวงเก่า จัดน�าเที่ยวชมรอบเกาะอยุธยา ผ่านวัดต่างๆ เช่น         
วัดไชยวัฒนาราม วังสิริยาลัย และวัดต่างๆอีกหลายวัด ใช้เวลาประมาณ 
๑ ชั่วโมง ล�าเล็กนั่งได้ ๘ คน ล�าใหญ่นั่งได้ ๑๐ คน ราคาล�าละ ๘๐๐ บาท 
เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดติดต่อ คุณชินธร 
โทร. ๐๘ ๑๙๒๘ ๒๘๘๗ คุณวิไล โทร. ๐๘ ๑๖๕๘ ๙๑๔๘ 

อยุธยำ	 โบ๊ทแอนด์ทรำเวล บริการเรือท่องเที่ยว พร้อมอาหารเคร่ืองดื่ม 
คนละ ๗๕๐ บาท และจักรยานท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. ๐ ๒๙๕๐ ๒๘๒๒, ๐๘ ๑๔๕๖ ๙๘๖๒

http://www.ayutthayaelephantcamp.com
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ประดิษฐ์ท่องเที่ยวทำงน�้ำ บริการเรือยนต์ท่องเที่ยวทางน�้ารอบเกาะอยุธยา 
ลงเรือที่ท่าน�้าวัดพนัญเชิง โทร. ๐๘ ๖๑๒๓ ๑๖๖๙

นอกจากนี้แล้วยังมีเรือจากร้านอาหารต่างๆ บริการล่องเรือพร้อมนั่งรับ
ประทานอาหารบนเรือ

เทศกาลงานประเพณี	
งานประจ�าปีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จัดเป็นประจ�าทุกปี ช่วงปลายเดือน
มกราคม ภายในบริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ�าเภอบางไทร มีการแสดง
และประกวดผลงานด้านศิลปาชีพ มีการจ�าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองทั่วไป            
การแสดงศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม

งานประเพณสีงกรานต์กรงุเก่า จัดขึน้ในช่วงเดอืนเมษายนของทกุปี (ในช่วง
เทศกำลสงกรำนต์) จัดในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร สรงน�้าพระ ชมขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนรถ
บุปผชาติ การประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงทางวัฒนธรรม สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (กองกำรศึกษำ) โทร.            
๐ ๓๕๒๕ ๒๑๖๘ 

พิธีไหว้ครูบูชาเตา เป็น “พิธีไหว้ครู” ช่างตีมีดตีดาบ ของชาวบ้านต้นโพธิ์ 
บ้านไผ่หนอง และบ้านสาไล ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอนครหลวง ซึ่งมีอาชีพใน
การตีมีดเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า “มีดอรัญญิก”

บรรพชนของชาวบ้านไผ่หนองและบ้านต้นโพธิ์ ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอ
นครหลวง นั้นเป็นชาวเวียงจันทน์ เข้ามาตั้งรกรากอยู ่ตั้งแต่สมัย            
กรุงรัตนโกสินทร์ มีอาชีพในการตีทองและตีเหล็ก แต่ต่อมาเลิกการตีทอง
จึงเหลือแต่การตีเหล็กเพียงอย่างเดียว เหล็กที่ตีนี้ส่วนใหญ่ท�าเป็นมีด         
ดาบ และอาวธุ ตลอดจนเครือ่งใช้อืน่ๆ ซึง่มคีณุภาพดมีากเมือ่ท�าเสรจ็แล้ว
ก็น�ามาขายที่หมู่บ้านอรัญญิก ต�าบลปากท่า อ�าเภอท่าเรือ จึงเรียกว่า         
“มีดอรัญญิก” สิ่งที่ชาวต�าบลท่าช้างทุกคนยังคงถือสืบต่อกันมาตาม
ขนบประเพณีเดิมคือการ “ไหว้ครูบูชำเตำ” ซึ่งทุกบ้านจะจัดบูชาในวัน
พฤหัสบดีช่วงเช้าตรู่ของวันขึ้น ๗ ค�่า ๙ ค�่า เดือน ๕ (ประมาณเมษายน-
พฤษภาคม) ตามแต่ความสะดวก เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์                       
และเพื่อความเป็นสิริมงคลของตน ทั้งยังเป็นการปัดเป่าอุปัทวเหตุต่างๆ  
ในการตีเหล็กอีกด้วย

พอได้เวลาผู ้ท�าพิธีไหว้ครูก็จะกล่าวบทชุมนุมเทวดาไหว้พระรัตนตรัย        
จากนั้นก็จะกล่าวบทอัญเชิญครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ได้แก่ พระอิศวร       
พระนารายณ์ พระพรหม พระวิษณุกรรม พระมาตุลี พระพาย พระคงคา 
พระฤาษี ๘ องค์ ฯลฯ ตลอดจนบูรพาจารย์ทั้งครูไทย ครูลาว ครูมอญ           

ครูจีน ท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาตีเหล็กให้แก่ตน มารับเครื่องบูชาสังเวย 
และประสาทพรแก่ผู้เข้าร่วมพิธีให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ แล้วปิด
ทองเครือ่งมอืทกุชิน้ ท�าน�า้มนต์ธรณสีารประพรมเครือ่งมอืและผูเ้ข้าร่วมพธิี

งานประเพณีแห่เทียนพรรษากรงุเก่า ก่อนวนัเข้าพรรษา ๑ วนั (ในช่วงเดอืน
กรกฎำคม) ชมขบวนแห่เทยีนพรรษาทัง้ทางบกและทางน�า้ เพือ่น�าเทยีนไป
ถวายตามวัดต่างๆ โดยจัดงานขึ้นที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์จันทรเกษม 
สอบถามรายละเอยีดได้ที ่เทศบาลนครพระนครศรอียธุยา (กองกำรศกึษำ) 
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๑๖๘

งานลอยกระทงตามประทปีและแข่งเรอืยาวประเพณศีนูย์ศลิปาชพีบางไทร	
จัดเป็นประจ�าทุกปี ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ภายในบริเวณศูนย์
ศลิปาชพีบางไทร อ�าเภอบางไทร มกีารประกวดนางนพมาศ ประกวดขบวน
แห่ ประกวดกระทง ประกวดโคมแขวน การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน               
การแข่งเรือยาวประเพณี เรือยาวนานาชาติ การจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์          
ศิลปาชีพ

งานยอยศย่ิงฟ้า	 อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด เนื่องจากนคร
ประวตัศิาสตร์พระนครศรอียธุยา ได้รบัการประกาศโดยองค์การยเูนสโกให้
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔ ทาง
จงัหวดัจงึได้จดัให้มกีารเฉลมิฉลองทกุปี ในช่วงเวลาดงักล่าว เป็นระยะเวลา 
๗ วัน ในงานจะมีการแสดงชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม 
และประเพณขีองไทย รวมท้ังการแสดงแสงเสยีงเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์ของ
กรุงศรีอยุธยา 

อยธุยามหามงคล	(ไหว้พระเก้าวดั) จงัหวดัพระนครศรอียธุยาร่วมกบัสมาคม
ธุรกิจท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�านักงาน
พระนครศรอียุธยา ได้จัดงานอยุธยามหามงคล (ไหว้พระเก้ำวดั) เป็นประจ�า
ทุกปีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาหรือตามที่ก�าหนดในแต่ละปี นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยขอรับหนังสืออยุธยามหามงคลที่ผ่าน             
พิธีพุทธาภิเษกแล้วได้ท่ี ศูนย์ท่องเท่ียวอยุธยา (ศำลำกลำงหลังเก่ำ)               
หรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค โรงแรม                
ร้านอาหารในจงัหวดัทีม่ป้ีายโครงการ จากนัน้เดนิทางนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิ์
และประทบัตราอยธุยามหามงคลในแต่ละสถานทีต่ามเอกสารแผนทีท่ีไ่ด้จดั
ท�าไว้โดยมีรายชือ่สถานท่ีศกัดิส์ทิธิพ์ร้อมแผนท่ีในการเดนิทาง เม่ือไหว้พระ
ครบ ๙ วัด หรือครบตามก�าหนด จะได้รับเหรียญอยุธยามหามงคลและลุ้น
รับของรางวัล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๓๘๒๘-๙ ต่อ ๑๐๑ 



๗๔ ๗๕

งานตรุษจีนกรุงเก่า	 อยุธยามหามงคล ประเพณีตรุษจีน นั้นถือได้ว่าเป็น               
วันส�าคัญกับชาวจีนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ใน
ประเทศไทย ดังนั้นทางคณะกรรมการจัดงาน “งานตรุษจีนกรุงเก่า              
อยุธยามหามงคล” (ชำวไทยเช้ือสำยจีนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ)             
ได้ก�าหนดจัดงาน “งานตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล” ขึ้น ในช่วงวัน
ตรษุจนี (ประมำณเดอืนกมุภำพนัธ์ของทกุปี) โดยมกีจิกรรมต่างๆ ประกอบ
ด้วย ชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ การโชว์มังกรทอง สิงโตปักกิ่ง การประกวด
มสิไชนสี การประกวดหนนู้อยไชน่าทาวน์ การแสดง แสง ส ีเสยีง มหกรรม
อิ่มอร่อย และมหรสพต่างๆ เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่                  
คณะกรรมการจัดงาน “งานตรุษจีนกรุงเก ่า อยุธยามหามงคล”                       
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๔๕๑ 

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ปลาตะเพียนสาน	 เครื่องแขวน	 ผู้ผลิตปลาตะเพียนใบลานในจังหวัด
พระนครศรอียธุยาส่วนใหญ่เป็นชาวมสุลมิทีป่ระกอบอาชพีสานปลาตะเพยีน
ใบลานและหัตถกรรมใบลานอื่นๆ ท�าสืบต่อกันมาเป็นอาชีพเก่าแก่ต้ังแต่
สมัยบรรพบุรุษนานกว่า ๑๐๐ ปี โดยสันนิษฐานว่าชาวไทยมุสลิมรุ่นเก่าซึ่ง
ล่องเรือค้าขายเครื่องเทศ อยู่ตามแม่น�้าเจ้าพระยาและอาศัยอยู่ในเรือและ
เรือนแพ เป็นผู้ประดิษฐ์ปลาตะเพียนสานด้วยใบลานขึ้นเป็นครั้งแรก แรง
บันดาลใจอาจจะมาจากความรู้สึกผูกพันอยู่กับท้องน�้าและสิ่งแวดล้อม 
รอบๆ ตัว ความคุ้นเคยกับรูปร่างหน้าตาของปลาตะเพียนเป็นอย่างดี โดย
ใช้วัสดุจากท้องถิ่น เช่น มะพร้าว ใบลาน ใบตาล ปลาตะเพียนที่สานด้วย
ใบลานในสมัยก่อนนั้นไม่สวยงามและมีขนาดใหญ่โตเช่นปัจจุบันนี้ ปลา
ตะเพียนรุ่นแรกที่สร้างขึ้นเรียกว่า “ปลำโบรำณ” โดยจะท�าเป็นตัวปลา 
ขนาดเล็กๆ ขนาด ๒-๓ ตัวเท่านั้น ปลาตะเพียนใบลานมักทาด้วย           
สีเหลืองซีดๆ หลุดออกง่าย ปลาตะเพียนใบลานในระยะเร่ิมแรกเป็น       
ปลาตะเพยีนใบลานทีส่านได้หนึง่ตวัเท่านัน้ แล้วน�ามาทาสทีีท่�าจากวตัถดุบิ
ตามธรรมชาตเิรยีกว่า “รงค์” ผสมกบัน�า้มนัวานชิ แล้วน�าไปเสยีบไม้ส�าหรบั
ห้อยแขวนและปลาตะเพียนใบลานยังไม่มีจ�านวนมากเช่นในปัจจุบัน ปลา
ตะเพียนที่แขวนเหนือเปลเด็กน้ันส่วนมากนิยมใช้สีแดงเพราะเป็นสีเข้ม
สะดุดตา คนไทยสมัยก่อนมีความเชื่อว่า ปลาตะเพียนเป็นสิ่งดีมีศิริมงคล 
ท�าให้เงินทองไหลมาเทมา จึงนิยมน�าปลาตะเพียนใบลานมาแขวนไว้ตาม
ทางเดินหน้าบ้าน บางคนถือเคล็ดว่าเพื่อให้ลูกหลานโตเร็วๆ ให้มีลูกหลาน
มากมายเหมอืนปลาตะเพยีนทีแ่ขวนไว้ นอกจากนัน้ยงัเชือ่ว่าการแขวนปลา
ตะเพียนต้องแขวนให้พอดีกับระดับสายตาที่เด็กสามารถมองเห็นได้ตรงๆ 
ไม่ค่อนไปทางหัวนอนหรือทางปลายเท้า เพราะถ้าเด็กมองปลาตะเพียน
นานๆ จะท�าให้เด็กมีนัยน์ตาไม่ปกติ มีในตาช้อนขึ้นได้ 

พดัสานไม่ไผ่	การจกัสานพดัไม้ไผ่ อ�าเภอบ้านแพรก ส่วนใหญ่เป็นการเรยีน
การสานพดัมาจากบรรพบุรษุ ซึง่ในการเรยีนสานพดัครัง้แรกนัน้จะเรยีนการ
สานพัดแบบง่ายๆ มีลายค่อนข้างหยาบที่เรียกกันว่า “พัดตำลปัตร” โดย
ใช้มอืเยบ็ขอบพดั ขอบพดัในระยะแรกนัน้จะใช้ผ้าขาวเนือ้หยาบในการเยบ็ 
ต่อมาเริ่มใช้ผ้าริมทองเย็บขอบและริเริ่มท�าพัดในรูปแบบใบโพธิ์ ลวดลายที่
สานได้แก่ ลายเครือวัลย์ ลายดอกสีขาว ลายตะกร้อ ลายสิบหกขั้นบันได 
ลายบ้ังทหาร เป็นต้น ส่วนวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นวัสดุท่ีหาง่ายได้แก่ ตอก
ไม้ไผ่สีสุก มีดจักตอก ผ้าเย็บริมทอง ผ้าขาว สีที่ใช้ย้อมตอกไม้ไผ่ แบบตัด
ไม้ ไม้ไผ่ส�าหรับท�าด้ามเป็นต้น

งอบใบลาน	 งานจักสานงอบใบลาน ถือเป็นงานศิลปหัตถกรรม ที่มีการ
สืบทอดงานกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของชาวอ�าเภอบางปะหัน งอบ
ใบลานเป็นงานที่ต้องอาศัยความปราณีตละเอียดอ่อนไม่แพ้งานจักสาน     
ประเภทอื่นๆ ผู้ท�าต้องมีความช�านาญและความอดทน เนื่องจากการท�า
งอบมีหลายขัน้ตอน ในปัจจุบันถอืเป็นสนิค้าชมุชนหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์
ของต�าบลบางนางร้า อ�าเภอบางปะหนั ซึง่ได้รบัความนยิมจากชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ทั้งยังผลิตออกจ�าหน่ายไปยังจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทย 

โรตีสายไหม โรตีสายไหมเป็นอาหารว่าง มีส่วนประกอบที่ส�าคัญคือ แผ่น
โรตี และสายไหม ชาวอิสลามเป็นผู้ท�าโรตีสายไหมขายถ่ายทอดวิชากันสืบ
ต่อกันมา แหล่งจ�าหน่ายบริเวณด้านข้างโรงพยาบาลประจ�าจังหวัดอยุธยา
ริมถนนอู่ทอง และตามร้านค้าทั่วๆ ไป

ร้านจ�าหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา
บริเวณวิหารวัดพระมงคลบพิตรและบริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหาร มีร้านค้า
มากมายหลายร้าน จ�าหน่ายผลติภณัฑ์พืน้เมอืงแทบทกุชนดิ เช่น ปลาตะเพียน 
เครือ่งจกัสาน เครือ่งหวาย มดีอรญัญกิ ผลไม้กวน และขนมชนดิต่างๆ

ตลาดกลางเพือ่เกษตรกร ตัง้อยู่รมิถนนสายเอเซยี ท่ีต�าบลหันตรา หลงัจาก
เท่ียวชมในจังหวัดอยุธยาแล้วจะเดินทางกลับให้ขับรถข้ามสะพานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชตรงไปทางฝ่ังตะวนัออกของเกาะเมืองแล้วให้เลีย้วซ้าย
ตรงไปจนถึงถนนสายเอเซีย เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ไปไม่ไกลนักจะ
มทีางให้เลีย้วขวาเข้าไป จะเหน็ตลาดกลางอยูท่างซ้ายมอืซึง่เป็นทีจ่�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแทบทุกชนิดของจังหวัดเช่น มีดอรัญญิกแท้จากอ�าเภอ
นครหลวง พัดสานจากอ�าเภอบ้านแพรก ไม้แกะสลักของอ�าเภอ
พระนครศรีอยุธยา เสื้อผ้าส�าเร็จรูปจากอ�าเภอบางปะอิน ปลาร้า ปลาแห้ง



๗๖ ๗๗

และผลไม้กวนทกุชนดิ ตลอดจนของขวญัของฝากหลากหลายจากทกุอ�าเภอ 
นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารซึ่งมีกุ้งและปลาสดๆ รสชาติอร่อยอยู่หลายร้าน

ศนูย์การค้าอยุธยาพาร์ค	ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ ตัง้อยูร่มิถนนสายเอเชยี 
ต�าบลคลองสวนพลู สัมผัสวิถีชีวิต การค้าขายและบรรยากาศตลาดน�้าที่
จ�าลองไว้ในร่ม หลากหลายด้วยร้านค้าชั้นน�า สินค้าต่างๆมากมาย ศูนย์
รวมอาหารอร่อยแม่ช้อยนางร�า และยงัสามารถชมการแสดงศลิปวฒันธรรม
ไทยทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียด
โทร. ๐ ๓๕๒๒ ๙๒๓๔-๔๑ หรือ www.ayutthayapark.com

การท�าหัวโขน	ม.ล.พงษ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ด.๕ ถนนอู่ทอง ต�าบลท่าวาสุกรี 
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๗๕๙

การเขยีนภาพจติรกรรมไทย	(ลงรกัปิดทอง)	ศภุชยั นยัผ่องศร ีหมู ่๓ ต�าบล
คลองสระบัว โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๗๑๐, ๐ ๓๕๒๔ ๑๒๑๑ 

ปลาตะเพียน	เกตุสุณี	รุ่งสาตรา	(หน้าตลาดหัวแหลม)	ด.๑๖/๓ ถนนอู่ทอง 
ต�าบลท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๔๘๑, ๐ ๓๕๒๔ ๓๗๗๐

ปลาตะเพยีน	วนัทน	ีมพีลกจิ	(หน้าโรงเรยีนประตชูยั)	ต�าบลท่าวาสกุร ีโทร. 
๐ ๓๕๒๑ ๑๑๗๒, ๐๘ ๙๖๗๓ ๘๘๐๑ 

โรตีสายไหม	นิวัตน์	แสงอรุณ	(บังบี) ๕๒ หมู่ ๓ ต�าบลประตูชัย โทร. ๐๘ 
๑๙๙๖ ๒๕๖๔

ผลิตภัณฑ์จากใบลาน	(พัดสาน) พัชรี ศรีสนิท ๙๖/๕๔ หมู่ ๒ ต�าบลประตู
ชัย โทร. ๐ ๓๕๒๘ ๖๔๗๙, ๐ ๓๕๒๔ ๔๖๔๕

ร้านสังคีตประดิษฐ์	เครื่องดนตรีไทยทุกชนิด ๙๗ หมู่ ๔ หมู่บ้านสหกรณ์
ครู (หมู่บ้ำนวรเชษฐ์) ถนนอยุธยา-เสนา ต�าบลบ้านป้อม โทร. ๐ ๓๕๒๔ 
๔๖๓๑, ๐ ๓๕๒๔ ๕๗๒๙ 

ร้านจ�าหน่ายหินแกะสลัก-เซรามิค	 สมบัติ อรุณเกษม ๘๓/๗-๘ ถนน            
ศรีสรรเพชญ์ โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๙๕๓

ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน	 สมหมาย มีศรีเรือง ๓๔/๔ ๓ ต�าบลคลอง
สวนพลู โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๗๒๗

ขิมสีทอง	สักดิ์เดชา สุวรรณภิงคาร ๖๓/๓ หมู่ ๒ ต�าบลบ้านเกาะ โทร. ๐๘ 
๙๘๐๘ ๑๑๔๒, ๐๘ ๑๙๔๗ ๘๗๑๐

ปลาตะเพียน	ประพาส เรืองกิจ ๑๓ หมู่ ๑ ต�าบลภูเขาทอง โทร. ๐ ๓๕๒๑ 
๑๖๐๘, ๐๘ ๑๕๐๖ ๓๑๖๐

งานปั้นจิ๋ว	เฉลิมเกียรติ รุ่งพานิชย์ ๑๔๗/๖ หมู่ ๘ ต�าบลประตูชัย โทร. ๐๘ 
๑๘๘๑ ๒๗๔๗, ๐๘ ๙๕๓๘ ๑๙๖๕

ธูป	สมบัติ	พึ่งนาย ๗ หมู่ ๔ ต�าบลหันตรา โทร. ๐๘ ๑๘๑๔ ๑๒๒๕ 

อ�าเภอนครหลวง

มีดอรัญญิก	วินัย รวยเจริญ ๑๖๒/๓ หมู่ ๗ ต�าบลท่าช้าง โทร. ๐ ๓๕๓๕ 
๙๙๕๖, ๐ ๓๕๗๑ ๕๓๔๖

เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร	บริษัท น.ว. อรัญญิก จ�ากัด ๔๘/๓ หมู่ ๕ ต�าบล
แม่ลา โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๙๖๕๗-๘

ศิลปประดับมุก	ศตพร จันยะนัย ๑๐๐ หมู่ ๕ ต�าบลหนองปลิง โทร. ๐๘ 
๖๓๙๒ ๖๖๔๓, ๐ ๓๕๒๕ ๕๑๙๑

อ�าเภอบางปะหัน

งอบ		
- ชิต จันทร์งาม หมู่ ๑ ต�าบลบางเพลิง โทร. ๐๘ ๑๘๕๑ ๕๙๒๕
- ธาราวุฒิ จุลวงศ์ หมู่ ๕ ต�าบลบางนางร้า โทร. ๐ ๓๕๓๐ ๑๑๗๐
- ประทุม รู้แผน ๘๖ หมู่ ๖ ต�าบลบางปะหัน โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๑๕๐๗
- เกษียร ผิวหอม ๓๑ หมู่ ๑ ต�าบลบางเดื่อ โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๐๑๗๕

กระด้ง	พะยอม แสงบุศย์ หมู่ ๔ ต�าบลบ้านม้า โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๐๓๗๙

กระจาด	ถนอมศรี คุ้มจั่น หมู่ ๒ ต�าบลตานิ่ม โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๐๑๖๓

ผลติภณัฑ์ผกัตบชวา	สนุย์ี ทรศูลิป์ ๖๔ หมู่ ๔ ต�าบลหันสงั โทร. ๐๘ ๙๘๒๒ 
๙๘๑๗

ผลิตภัณฑ์เรซินและกรอบรูปไม้สัก	นเรศ สุวรรณ์วงศ์ ๖๗ หมู่ ๑ ต�าบล 
บางเพลิง โทร. ๐๘ ๖๖๐๓ ๔๗๐๙

เครื่องดนตรีไทย	เป้า ทับสาคร ๒/๑ หมู่ ๓ ต�าบลทับน�้า โทร. ๐๘ ๑๘๓๖ 
๗๔๗๔

เครื่องส�าอางสมุนไพร	สดใส สนธีระ ๔๔/๘๘ หมู่ ๕ ต�าบลขวัญเมือง โทร. 
๐ ๓๕๓๐ ๑๔๘๘

ผลิตภัณฑ์ธูปหอม	ศศิภา สุขสมาน ๒๐ หมู่ ๑ ต�าบลเสาธง โทร. ๐ ๓๕๓๘ 
๑๕๐๗

บ้านเรือนไทยย่อส่วนจากดิน	ร�าพึง ศิลาสะอาด ๖ หมู่ ๑ ต�าบลทางกลาง 
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๕๑๙๓

เรือนไทยย่อส่วนจากดิน	ศิลปหัตถกรรมบ้านเรือนไทยย่อส่วนผลิตจากดิน 
๔ หมู่ ๑ ต�าบลทางกลาง โทร. ๐๘ ๑๗๗๖ ๓๐๗๓

แกะสลกัโต๊ะหมูบ่ชูา	อ�านวย น้อยโสภณ หมู ่๔ ต�าบลพทุเลา โทร. ๐ ๓๕๗๑ 
๓๔๒๗

http://www.ayutthayapark.com 


๗๘ ๗๙

ดอกไม้ประดิษฐ์	 นฤมล กันตามระ ๕๖ หมู่ ๒ ต�าบลขวัญเมือง โทร.               
๐ ๓๕๓๘ ๑๐๒๙

อ�าเภอภาชี
หัวโขนจ�าลอง	กลุ่มท�าหัวโขนจ�าลอง ๔๔/๕ หมู่ ๕ ต�าบลดอนหญ้านาง 
โทร. ๐๘ ๖๑๓๐ ๐๙๒๐

อ�าเภอบางซ้าย
เบญจรงค์เคลือบมุก	สมชาย เล็กสถิน ๖๑/๓ หมู่ ๓ ต�าบลเทพมงคล โทร. 
๐ ๓๕๒๙ ๒๔๔๙, ๐๘ ๑๙๙๑ ๕๑๔๖

อ�าเภอบางไทร
แก้วประดิษฐ์	ร.ต.ชัยพร ช�านาญ ๑๐๐/๓๘ หมู่ ๑๐ ต�าบลบางไทร โทร.  
๐ ๓๕๓๗ ๑๒๐๘, ๐๘ ๑๘๐๗ ๔๖๒๘

บ้านผักตบชวา	๕ หมู่ ๒ ต�าบลไม้ตรา โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๘๓๖๔, ๐๘ ๖๖๐๗ 
๐๓๕๗

อ�าเภอุทัย
ครกหินกลึง	ผู้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ หมู่ ๑๒ ต�าบลบ้านหีบ โทร. ๐ ๓๕๒๕ 
๕๕๓๘

อ�าเภอบางปะหัน
การสร้างบ้านเรือนไทย	สมจิต สุขมะโน อ�าเภอบางปะหัน โทร. ๐๘ ๑๖๑๗ 
๗๘๒๕

กระเป๋าผักตบ	สุนีย์ ทูรศิลป์ ๖๔ หมู่ ๔ ต�าบลหันสัง อ�าเภอบางปะหัน 
โทร. ๐๘ ๙๘๒๒ ๙๘๑๗

กรอบรูป	นเรศ สุวรรณวงศ์ ๗๐/๑ หมู่ ๑ ต�าบลบางเพลิง อ�าเภอบางปะหัน 
โทร. ๐๘ ๖๖๐๓ ๔๗๐๙

อ�าเภอเสนา
กระเป๋าหนังต่อ	 กลุ่มอาชีพผลิตกระเป๋าหนังต่อ ๖๑/๒ หมู่ ๗ ต�าบล               
รางจระเข้ อ�าเภอเสนา โทร. ๐ ๓๕๒๗ ๕๘๘๕, ๐๘ ๙๖๐๙ ๐๐๘๑,                 
๐๘ ๙๖๖๘ ๘๗๐๓

กลุ่มจักสาน	“บ้านหัวเวียง”	๕๑ หมู่ ๒ ต�าบลหัวเวียง อ�าเภอเสนา โทร. 
๐๘ ๑๙๐๔ ๖๗๖๖, ๐ ๒๕๗๓ ๕๒๙๖

อ�าเภอวังน้อย
ผ้าไหม	คเณษ พาลีข�า ๔๑/๓ หมู่ ๑ ต�าบลพะยอม อ�าเภอวังน้อย โทร.  
๐ ๓๕๒๑ ๑๓๔๔, ๐ ๓๕๓๕ ๓๗๖๔, ๐๘ ๑๙๔๖ ๐๙๔๘

สิ่งอ�านวยความสะดวกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(ราคาทีพ่กัในเอกสารนีเ้ปลีย่นแปลงได้	โปรดสอบถามจากโรงแรม
ก่อนเข้าพัก)

สถานที่พัก	
อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา

โรงแรม	และเกสต์เฮาส์ริมน�้า
กรุงศรี	 ริเวอร์	 โฮเต็ล	 (ทำงเข้ำสถำนีรถไฟ) ๒๗/๒ ม.๑๑ ถ.โรจนะ                    
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๓๓ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๓๗๗๗ www.krungsririver.com 
จ�านวน ๒๐๖ ห้อง ราคา ๒,๓๕๔-๗,๖๕๐ บาท (มีบริกำรเรือรอบเกำะ)

บ้านคุณพระ	๔๘ ม.๓ ถ.ป่าโทน ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๙๗๘, 
E-mail: bannkunpra@ai-ayutthaya.com จ�านวน ๑๕ ห้อง ราคาห้อง
นอนรวม (๔ คน) เตียงละ ๒๕๐ บาท ราคาห้องเดี่ยว ๔๐๐-๖๐๐ บาท 
(ห้องพัดลม) ราคา ๑,๐๐๐ บาท (ห้องปรับอำกำศ)

บ้านสวุรรณธารา	รสีอร์ท	แอนด์	สปา	๔๓ / ๙ ถ.อูท่อง ต.หอรตันไชย โทร.           
๐ ๓๕๓๒ ๔๒๗๐, ๐๘ ๑๙๒๘ ๒๘๘๗ www.suvarnriversideresortandspa.
com จ�านวน ๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท

ริเวอร์	วิว	เพลส	ก	๓๕/๕ ม.๑ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ 
๑๗๒๙-๓๐ จ�านวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๔,๐๐๐ บาท (มีบริกำรเรือ
รอบเกำะ)

วรบุรี	อโยธยา	คอนเวนชั่น	รีสอร์ท	๘๙ ม.๑๑ ต.กะมัง โทร. ๐ ๓๕๒๔ 
๙๖๐๐-๔๙ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๙๖๒๕-๖ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๐๘๙๐-
๒ ต่อ ๓๐๓-๗ โทรสาร ๐ ๒๒๕๖ ๐๗๔๑ www.woraburi.com จ�านวน 
๑๗๐ ห้อง ราคา ๑,๒๕๐-๗,๕๐๐ บาท 

อโยธยา ๑๒ ม.๔ ถ.เทศบาลสาย ๒ พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๓ 
๒๘๕๕, ๐ ๓๕๒๕ ๒๒๕๐ โทรสาร ๐ ๓๕๒๕ ๑๐๑๘ 

อโยธยา	ริเวอร์	ไซด์	(ทำงเข้ำสถำนีรถไฟ) น.๙๑ ม.๑๐ ถ.ป่าโค ต.กะมัง 
โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๔๘๗๓-๗ จ�านวน ๑๐๒ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๕๐๐ บาท 
(มีบริกำรเรือรอบเกำะ)

อโยธยา	ริเวอร์	ไซด์	เฮาส์	(ติดกับวัดกษัตรำธิรำช) ๑๗/๒ ม.๗ ต.บ้านป้อม 
โทร. ๐๘ ๑๖๔๔ ๕๓๒๘, ๐๘ ๑๙๓๒ ๖๑๖๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๘๕ 
๖๐๐๑, ๐ ๒๙๑๐ ๘๗๙๗ จ�านวน ๗ ห้อง ราคา ห้องเดี่ยว ๓๐๐ บาท (ห้อง
พัดลม) บนเรือมี ๒ ห้องราคา ๑,๐๐๐ บาท (ห้องพัดลม) และ ๑,๒๐๐ บาท 
(ห้องปรับอำกำศ)

http://www.krungsririver.com
www.suvarnriversideresortandspa.com
www.suvarnriversideresortandspa.com
http://www.woraburi.com


๘๐ ๘๑

โรงแรม	และเกสต์เฮาส์ในเมือง
แกรนด์	พาเร้นท์	โฮม ๒๒/๖ ม.๒ ซ.มัณฑนา ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย โทร. 
๐ ๓๕๒๓ ๑๔๘๐, ๐๘ ๖๓๘๓ ๔๗๙๑ จ�านวน ๑๐ ห้อง ราคา ๑๕๐-๖๐๐ 
บาท (ห้องพัดลม-ปรับอากาศ)

จิตต์วิไล	เพลส ๓๘/๗ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๘๑๗๗, ๐๘ 
๙๖๙๖ ๔๙๙๖, ๐๘ ๑๙๙๑ ๒๑๖๖ จ�านวน ๗๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๐๐ บาท 

ซันไรซ์	 เพลส	 (ใกล้ท่ำรถไปกรุงเทพฯ) ๖/๓ ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย โทร.          
๐ ๓๕๒๔ ๔๓๒๕, ๐๘ ๑๖๘๖ ๙๕๔๙, ๐๘ ๑๙๙๑ ๗๔๘๗ จ�านวน ๑๕ ห้อง 
ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท (ห้องปรับ
อำกำศ)

ดิ	โอลด์	พาเลส	รีสอร์ท	(หน้ำวัดหน้ำพระเมรุ) ๑/๓๕ ม.๕ ต.ท่าวาสุกรี 
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๓๔, ๐ ๓๕๒๕ ๑๕๗๒ จ�านวน ๘ ห้อง ราคา ๕๙๐ 
บาท (รวมอำหำรเช้ำ) บังกะโล ๗ หลัง ราคา ๗๙๐ บาท

ดิ	โอลด์	เพลส	เกสต์เฮาส์	ค.๑๐๒ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๑ 
๑๑๖๑, ๐๘ ๙๖๑๔ ๓๐๑๐, ๐๘ ๑๗๘๐๘ ๙๓๒๑ จ�านวน ๑๐ ห้อง ราคา 
ห้องเดี่ยว ๒๕๐ บาท(พัดลม+ห้องน�้ารวม) ราคา ๓๕๐ บาท (พัดลม
+ห้องน�้าในตัว) และ ๕๐๐ บาท (ห้องปรับอำกำศ)

เดอะลิม่าเพลส ๑๓๙ หมู่ ๒  ต.บ้านเกาะ โทร. ๐ ๓๕๘๐ ๑๘๐๘-๑๐  
www.limaplace.com จ�านวน ๗๕ ห้องราคา  ๔๐๐-๗๐๐ บาท 

โตโต้	 เกสต์เฮาส์	๖/๕ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๒๖๕๘ 
จ�านวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๐๐-๔๐๐ บาท

ไทยไท	 บังกะโล	 ๑๓/๑ ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๗๐๒ 
จ�านวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๕๐๐ บาท (ห้อง
ปรับอำกำศ)

โทนี	่เพลส	๑๒/๑๘ ถ.นเรศวร ต.หอรตันไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๗๘ จ�านวน 
๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๔๐๐-๗๐๐ บาท (ห้อง
ปรับอำกำศ)

ธงชัย	เกสต์เฮาส์	๙/๖ ม.๑๓ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๒๑๐ จ�านวน 
๓๘ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๔๐๐ บาท (ห้องปรับอำกำศ)

เนเวอร์แลนด์เพลส ๖๐/๑๒ ต.คลองสระบัว  โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๑๔๐๗ จ�านวน 
๑๐ ห้อง  ราคา  ๕๐๐-๑,๐๐๐  บาท

บ้านจิตต์วิไล	๙/๒๓ ม.๓ ต.ท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๒๕๙-๖๐ จ�านวน 
๒๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท (ห้องปรับอำกำศ)

บ้านจันทนะ	 ง. ๑๒/๒๒ ถ.นเรศวร สาย ๑ (ซอยหลังธนำคำรเพ่ือกำร
เกษตรฯ) ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๓๒๐๐, ๐๘ ๙๘๘๕ ๐๒๕๗ จ�านวน 
๑๐ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๕๐๐ บาท (ห้องปรับอำกำศ)

บ้านไม้	รีสอร์ท	๓๘/๑๙ ม.๘ ต.บ้านพรหม โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๓๘๖๓, ๐๘ 
๑๔๕๐ ๒๘๘๔ จ�านวน ๙ หลัง ราคา ๔๐๐ บาท (ห้องปรับอำกำศ)

บ้านโลตัส	ง.๒๐ ถ.ป่ามะพร้าว(สำยหนึ่ง) ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ 
๑๙๘๘, ๐ ๓๕๓๒ ๘๒๗๒ จ�านวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๖๐๐ บาท 

บ้านหลวงช�านิ  ๒/๔  ถ.โรจนะ  ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๒๙๙๑  www.
luangchumnivillage.com

บ้านสวน	เกสต์เฮาส์	๒๓/๑ ถ.จกัรพรรดิ ์ต.ประตชูยั โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๓๙๔ 
จ�านวน ๑๗ ห้อง ราคา (ห้องพัดลม) ๓๐๐ บาท ราคา (ห้องปรับอำกำศ) 
๔๐๐ บาท บังกะโล ๓ หลัง ราคา ๖๐๐ บาท

บ้านอยุธยา	๔๘/๓ ซ.ไผ่ลิง ๓ ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๙๐๕ 
จ�านวน ๔ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท (ห้องพัดลม) ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาท (ห้อง
ปรับอำกำศ) 

บ้านอโยธยา	๑๑-๑๒ ม.๔ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๓๒๐๘   
www.iudia.com จ�านวน ๘ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๓,๖๐๐ บาท

ใบเฟิร์น	โฮมสเตย์	๑๗๒/๙ ม.๔ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๐๕๑, ๐๘ 
๖๗๔๔ ๙๔๖๘ จ�านวน ๑๒ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐ บาท

พี	 ยู	 เกสต์เฮาส์	 ง.๒๐/๑ (ซอยหลังธนำคำรเพื่อกำรเกษตรฯ) ถ.นเรศวร 
ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๒๑๓ จ�านวน ๒๓ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท 
(ห้องพัดลม) ราคา ๗๐๐ บาท(ห้องปรับอำกำศ)

พลูธยา	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	๑๒/๓ ม.๗ ต.คลองสวนพลู โทร. ๐ ๓๕๗๕ 
๖๐๐๑-๒, ๐ ๓๕๒๒ ๕๑๒๗ www.pludhaya.com จ�านวน ๘ ห้อง ราคา 
๒,๕๐๐-๔,๕๐๐ บาท 

พรรษพร	(พี.เอส.)	 เกสต์เฮาส์	 (ซอยหลังธนำคำรเพื่อกำรเกษตรฯ) ๑๔/๔ 
ม.๓ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย จ�านวน ๙ ห้อง ราคา ๑๒๐-๑๕๐ บาท 

พร้อมสุขเพลส	๑๑/๔๔-๔๕ ถ.ปรีดีธ�ารง (ถนนโรจนะ) ต.หอรัตนไชย โทร. 
๐ ๓๕๓๒ ๓๙๙๙ จ�านวน ๗๕ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท

เวียงฟ้า	 ๑/๘ ถ.โรจนะ (ตรงข้ำมกับหอพักนักศึกษำสถำบันรำชภัฏ
พระนครศรอียธุยำ) ต.ประตชูยั โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๒๕๒, E-mail: wiangfa@
hotmail.com จ�านวน ๑๘ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท

ศรีอยุธยา	๑๐/๑ ม.๒ ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๓๐๔๑ จ�านวน 
๗๒ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๔๐๐ บาท

www.limaplace.com
www.luangchumnivillage.com
www.luangchumnivillage.com
http://www.iudia.com
www.pludhaya.com


๘๒ ๘3

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในธุรกิจสวนหลวง	(อาคารสวนหลวง)	๙๖ ม.๒ 
ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย (ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ) โทร.       
๐ ๓๕๒๔ ๕๕๓๗ จ�านวน ๒๕ ห้อง ราคา ห้องนอนรวม ๑๒ คน ๕๐๐ 
บาท (ห้องพัดลม) ห้องเดี่ยว ๕๐๐ บาท (ห้องปรับอำกำศ)/ห้องรวม ๖ คน 
๖๐๐ บาท (ห้องปรับอำกำศ)

อยธุยา	เกสต์เฮาส์	๑๒/๓๔ ถ.นเรศวร ต.หอรตันไชย โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๒๖๕๘ 
จ�านวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๓๕๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๔๕๐-๕๐๐ 
บาท (ห้องปรับอำกำศ)

อยุธยาธานี	๔/๘๙ ม.๘ ต.หัวรอ โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๒๗๗๖ โทรสาร ๐ ๓๕๒๓ 
๒๘๑๗ จ�านวน ๘๑ ห้อง ราคา ๙๕๐-๒,๕๐๐ บาท

อยุธยา	โฮสเทล	(ตรงข้ำมที่ว่ำกำรอ�ำเภอ) ๗ ม.๒ ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย 
โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๐๙๔๑ จ�านวน ๘ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท

อโยธยา	 โฮเต็ล	 (บริเวณตลำดเจ้ำพรหม) ๑๒ ม.๔ ถ.เทศบาลสาย ๒        
ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๒๔๙-๕๐ จ�านวน ๑๐๑ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-
๓,๕๐๐ บาท

อยุธยา	โฮมสเตย์	(เกำะลอย) สามารถติดต่อได้ที่ ๑๕/๒๖ ม.๒ เกาะลอย 
ต.หัวรอ โทร. ๐๘ ๑๒๙๐ ๖๖๓๐, ๐๘ ๑๔๓๔ ๑๘๕๘ จ�านวน ๖ ห้อง ราคา 
๖๕๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๑,๓๐๐ บาท (ห้องปรับอำกำศ)

อู่ทอง	อินน์	๒๑๐ ม.๕ ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๒๕๓๑-๔๐ จ�านวน 
๒๐๗ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๔,๐๐๐ บาท

อู่ทอง	 โฮเต็ล	จ.๘๖ ถ.อู่ทอง โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๓๐๐๐, ๐ ๓๕๒๕ ๑๐๖๓ 
จ�านวน ๖๗ ห้อง ราคา ๒๔๐-๓๘๐ บาท

โอลด์	บี	 เจ	 เกสต์เฮาส์	(บรรจง)	๑๖/๗ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย (หลัง
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรฯ) โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๕๒๖ จ�านวน ๘ ห้อง ราคา 
๑๖๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๓๕๐ บาท (ห้องปรับอำกำศ)

อโยเดยีร์รสีอร์ท ๑๑-๑๒  หมู ่๔ ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๓๒๐๘ 
www.iudia.com  จ�านวน ๘ ห้อง ราคา  ๑,๘๐๐-๔,๕๐๐ บาท 

อโยธาราวิลเลจ ๕๖ หมู ่ ๖ ต.บ้านเกาะ โทร. ๐ ๓๕๙๕ ๐๗๗๐                      
www.ayodhara.com จ�านวน ๑๔ หลัง ราคา ๒,๕๐๐-๓,๙๐๐ บาท 

โรงแรมแอทอยุธยา ๖๙ หมู่ ๗  ต.คลองสวนพลู  โทร. ๐ ๓๕๔๖ ๗๔๗-๙ 
www.naayutthaya-hotel.com จ�านวน ๖๔ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-                  
๑,๔๐๐ บาท 

อ�าเภออุทัย
กระท่อมเจ้าพระยา	๔๕/๑ ม.๘ ต.บ้านใหม่ โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๘๒๐๐-๑ ห้อง
พัก ๑๐ ห้อง ราคา ๙๐๐ บาท บังกะโล ๔ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาท 
(ริมน�้ำ)

แกรนด์	การ์เด้น	รีสอร์ท	๒๐/๒ ม.๑ ถ.แยกวัดกะสังข์ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๒๑ 
๓๖๘๘-๙ จ�านวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๘๐-๕๔๐ บาท (ห้องปรับอำกำศ)

ทิพย์วิมาน	รีสอร์ท	๙ ม.๖ ถ.หัวลาน-ดอนพุทรา ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๕ 
๖๘๐๘-๑๒ จ�านวน ๖๐ ห้อง ราคา ๖๐๐-๒,๐๐๐ บาท

ไทยไท	พาเลซ	๑๙/๒ ม.๒ ถ.สายเอเซีย ต.ธนู (ติดถนนสำยเอเซีย) โทร. 
๐ ๓๕๒๑ ๒๓๓๘-๔๐ จ�านวน ๑๒๒ ห้อง ราคา ๔๐๐-๙๐๐ บาท

ปลายนา	รีสอร์ท	๒๕/๙๙ ม.๑๐ ต.ข้าวเม่า โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๓๕๓๘ จ�านวน 
๑๐๐ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๔๐๐ บาท (ห้องปรับ
อำกำศ)

มายเฮาส์	เกสต์เฮาส์	(ใกล้โรงพยำบำลรำชธำนี) ๕๙/๘-๙ ถ.โรจนะ ต.ธนู 
โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๔๙๓-๔ จ�านวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๗๐ บาท (ห้องปรับ
อำกำศ)

โรจนะพล	โฮเต็ล	๖๔/๖ ม.๑ ถ.โรจนะ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๘๘๕-๘ 
จ�านวน ๖๕ ห้อง ๓๙๐-๕๒๐ บาท (ห้องปรับอำกำศ) 

อยุธยาแกรนด์	 โฮเต็ล	 (ใกล้สถำนีรถโดยสำรไปภำคเหนือและภำคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ) ๕๕/๕ ม.๑ ถ.โรจนะ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๔๘๓-๙๑ 
จ�านวน ๑๙๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๒,๐๐๐ บาท

วิชัยเพลส	๕๕/๗๗  หมู่ ๑ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๔๗๗, ๐ ๓๕๒๒ ๙๖๘๘-๙  
จ�านวน ๖๐ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท (ห้องปรับอำกำศ)

ทีเอ็มแลนด์เซอร์วิสอพาร์เม้นท์	๙๙/๘  หมู่ ๔ ต.ราชคราม  โทร. ๐ ๓๕๗๔ 
๕๕๕๕ www.tmland.co.th  จ�านวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท (ห้อง
ปรับอำกำศ) 

แคนทารี	 โฮเต็ล	๑๖๘  หมู่ ๑ ถ.โรจนะ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๗๑๗๗  
www.reservations@kantanryhotel-ayutthaya.com  จ�านวน ๑๖๙ ห้อง  
ราคา ๒,๐๐๐-๔,๖๐๐ บาท

อ�าเภอนครหลวง
บ้านสาไรโฮมสเตย์	๑๑/๒ ม.๕ ต.ท่าช้าง โทร. ๐ ๓๕๗๓ ๐๙๕๗, ๐๘ ๖๘๐๐ 
๒๖๕๗ สัมผัสธรรมชาติริมแม่น�้าป่าสัก ชมการตีมีดอรัญญิกและกิจกรรม
อื่นๆ

www.iudia.com
www.ayodhara.com
www.naayutthaya-hotel.com
www.tmland.co.th
www.reservations@kantanryhotel-ayutthaya.com


๘๔ ๘๕

อ�าเภอบางไทร
บางไทรฮอสปิเฮาส์	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	(เวลเนสโฮม)	๑ ม.๔ ต.ช่างเหล็ก 
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๙๕๐๐ (มีห้องประชุมสัมมนา ภัตตาคาร สระว่ายน�้า         
ฐานกจิกรรมค่าย นวด สปา ทางการแพทย์ ห้องฟ้ืนฟสูขุภาพ และสหคลนิกิ
ที่มีแพทย์และพยาบาลบริการ ๒๔ ชั่วโมง)

ปิยวรรณรีสอร์ท	 ๒/๑ ม.๑ ต.เชียงรากน้อย ติดต่อ บ.ล�าปางชัย จ�ากัด                  
โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๖๖๓๐  กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๑๙ ๗๙๙๗, ๐ ๒๖๑๙ ๘๓๕๐, 
๐ ๒๖๑๙ ๕๖๕๘-๙, ๐๘ ๑๘๖๐ ๓๑๑๓ www.piyavanresort.com  จ�านวน 
๒๒ ห้อง  ราคา ๗๐๐–๒,๕๐๐ บาท และบ้านทรงไทยแฝด ๑ หลัง ๕,๐๐๐ 
บาท 

โฮมสเตย์บางไทร	๔๗ ม.๓ ต.บางพลี โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๑๗๓๒, ๐๘ ๑๖๘๔ 
๓๑๘๖ จ�านวน ๒ หลัง ราคา ๑๐๐ (เฉพำะค่ำที่พัก) ๗๕๐ บาทต่อคน (รวม
ค่าอาหาร ๓ มื้อ ค่าล่องเรือ)

อ�าเภอบางปะอิน	
โฮมสเตย์บ้านแก้วในสวน	(เกาะเกดิ)	๑๓/๕ ม.๕ ต.เกาะเกดิ โทร. ๐ ๓๕๒๖ 
๒๘๑๕, ๐๘ ๑๘๕๑ ๖๖๓๒ มีบ้านพักจ�านวน ๑๐ หลัง  คนละ ๗๐๐ บาท 
(พักแรม ๑ คืน รวมอาหาร ล่องเรือชมทัศนียภาพฝั่งริมแม่น�้าและสถานที่
ส�าคัญต่างๆ)

อยุธยาการ์เด้นท์ริเวอร์โฮมส์	๕๔ หมู่ ๗ ต.บางกระสั้น โทร. ๐ ๓๕๕๗ 
๐๕๘๒  www.ayutthayagardenriverhome.com ลกัษณะรสีอร์ทรมิแม่น�า้
เจ้าพระยามีห้องพัก ๑๐ ห้อง  ราคา ๑,๕๐๐ บาท

อ�าเภอวังน้อย
ศูนย์พัฒนาบุคลากร	ปตท. ๗๑ ม.๒ ถ.พหลโยธิน กม.ที่ ๗๘ ต.สนับทึบ 
โทร. ๐ ๒๕๓๗ ๓๐๐๐ จ�านวน ๖๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๐๐๐ บาท

อ�าเภอเสนา
เจ้าเจ็ดโฮมสเตย์	(ริมคลองเจ้าเจ็ด) ๕๘ ม.๗ ต.เจ้าเจ็ด ค่าบริการคนไทย 
๕๕๐ บาทต่อคน ชาวต่างชาติ ๘๐๐ บาทต่อคน (รวมอาหาร ๓ มื้อ) โทร. 
๐ ๓๕๒๐ ๑๘๗๖, ๐๘ ๙๐๔๑ ๓๗๐๖

โฮมสเตย์คลองรางจระเข้	(ตั้งอยู่ริมคลองรางจระเข้) ๒๖ ม.๑๐ ต.บ้านโพธิ์ 
ค่าบริการคืนละ ๕๐๐ บาท/คน ชาวต่างชาติ ๗๐๐ บาท/คน อาหาร ๒ มื้อ 
โทร. ๐๘ ๑๒๕๑ ๘๐๕๘, ๐๘ ๙๘๘๑ ๑๐๔๒

อ�าเภอบางปะหัน
สวีทอินน์	รีสอร์ท	๑๐/๒ ต.พุทเลา โทร. ๐๘ ๑๔๘๒ ๔๒๔๘, ๐๘ ๗๙๘๒ 
๒๕๓๕ จ�านวน ๓๑ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท 

อ�าเภอท่าเรือ	
ท่าเรือ	๗๗/๑๐ ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ โทร. ๐ ๓๕๒๒ ๓๓๘๘ จ�านวน 
๑๘ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๔๐๐ บาท (ห้องปรับอำกำศ)

ร้านอาหาร
อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา
ก๋วยเตีย๋วไก่แม่ประนอม	๔๗/๘ -๙ ถ.อยุธยา-ป่าโมก โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๑๔๗๖ 
(ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก, เกาเหลาขาไก่ใส่หม้อดิน)

ก๋วยเตี๋ยวบก	(บ้าน	 ๕	 ดาว	 สาขา	 ๒)	 ๔๙ ม.๓ ต.คลองสระบัว โทร.        
๐ ๓๕๒๓ ๒๗๑๒-๓ (ผัดไทกุ้งสด หอยทอดสูตรเยาวราช ก๋วยเตี๋ยวรสไทย
สูตรต่างๆ)

ก๋วยเตี๋ยวเรือ	 หน้าชุมสายองค์การโทรศัพท์ ถ.บางเอียน (ก๋วยเตี๋ยวหมู      
เนื้อน�้าตก)

ก๋วยเตี๋ยวเรือวัดจีน	 (หรือวัดรัตนชัย) (อยู่ในวัดจีนอยู่ใกล้กับป้อมเพชร) 
ต.หอรัตนไชย (ก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อ ไก่)

ก๋วยเตี๋ยววัดใหญ่	(ตรงข้ำมวัดใหญ่ชัยมงคล) ๔๐/๒ ม.๓ ต.คลองสวนพลู 
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๖๗๙ (ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น)

ก๋วยเตี๋ยวป้าพร	ถ.ป่ามะพร้าว โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๖๗๖ 

ก๋วยเตี๋ยวนายย้ง	อยู่ในบริเวณอโยธยา โทร. ๐๘ ๑๓๙๙ ๕๒๒๗

กิ่งแก้ว-ก้านทอง	 ค.๕/๑๗ ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๙๓                   
(ข้าวขาหมู, ข้าวน่องไก่เหล้าแดง, ข้าวหมูแดง, ก๋วยเตี๋ยว)

ไก่ย่างแม่ผ่องสี	ง.๑๐/๒๘-๒๙ ม.๔ ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๕๕๔, 
๐๘ ๔๑๓๖ ๒๓๖๖ (ไก่ย่ำงสูตรพิเศษ)

ข้าวต้มก�าลังภายใน	๑๗/๑๗ ถ.นเรศวร (ข้ำงคิวท่ำรถตู ้ไปกรุงเทพฯ)              
ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๙๓๔, ๐ ๓๕๒๑ ๑๖๖๐ (ข้าวต้ม อาหารไทย จีน)

คิดถึง	๖๒ /๑๗ ม.๘ ต.บ้านป้อม โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๘๒๒ (ปลาช่อนลุยสวน, 
ปลากะพงนึ่งมะนาว,ปากเป็ดทอดกรอบ)

คุณแอ๊ด	(ยีเลาะห์เจ้าเก่า)	๖๐-๖๑ ม.๓ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๑๐๕ 
(อาหารอิสลาม, ข้าวหมกไก่, มัสมั่นแพะ) 

www.piyavanresort.com
www.ayutthayagardenriverhome.com
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คุ้มขุนเมือง	๑๑/๓ ม.๑ ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๗๐ (อาหาร
ไทย, เวียดนาม)

ครัวคุณสุ	 (ตรงข้ำมสวนสมเด็จศรีพระสุริโยทัย) ๔๘/๑ ม.๒ ต.บ้านใหม่ 
โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๓๕๔๙ (ปูนิ่มผัดพริกไทยด�า,ปลาแม่น�้า,ต้มย�าปลากระทิง)

ครวัต้นน�า้	ถ. ๒๖/๒ ถ.อูท่อง (ตรงข้ำมวทิยำเขตพณชิยกำรรำชมงคล) โทร. 
๐ ๓๕๒๕ ๒๕๑๔ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น�้า)

ครัวแตน	๖๕/๑๖ หมู่ ๗ ต.ไผ่ลิง โทร. ๐ ๓๕๘๘ ๑๖๗๗ (แกงไตกุ้ง, แกง
เขียวหวานลูกชิ้นปลากราย)

ครวัสวนหลวง	อาคารสวนหลวง ในมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
ถ.โรจนะ ต.ประตชูยั (ข้ำงศนูย์ศกึษำประวตัศิำสตร์) โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๖๙๗, 
๐ ๓๕๒๔ ๕๕๓๗ (อำหำรไทย) 

ครัวย่าบัว	๔๖ ม.๒ ต.กะมัง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๗๒๕ (ปลาน�้าเงินแกงป่า 
ต้มย�าต่างๆ)

โคโคนัท	๑	ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย โทร. ๐๘ ๓๑๕๙ ๑๒๙๑ (อำหำรไทย) 

เจริญรุ่งเรือง ๘/๓ ม.๔ ถ.ป่ามะพร้าว ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๔๖๑ 
(ก๋วยเตี๋ยวทะเล,ผัดไททะเล,ย�าทะเล)

ซี	ซี	อินเตอร์ฟู้ด	๗/๓๓ ถ.จักรพรรดิ์ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๔๓๔, 
๐ ๓๕๒๔ ๔๓๓๐ (อาหารตามสั่ง อาหารไทย อาหารทะเล)

ซีฟู้ดพาร์ค	 ที	 แอนด์	 เจ	 ๕๕/๑๗ ม.๑ ต.ธนู (ตรงข้ามโรงแรมอยุธยา       
แกรนด์) โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๒๕๕-๖ (อาหารทะเล, ญี่ปุ่น)

ดวงพร	(ตลำดเจ้ำพรหม) ๙ /๔๙ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๑ 
๐๕๖๖ (อำหำรจีน)

ตะเพียนทอง	 (ในโรงแรมอยุธยำแกรนด์โฮเต็ล) ๕๕/๕ หมู่ ๑ ถ.โรจนะ 
ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๔๘๓-๘ (อาหารไทย, จีน, ญี่ปุ่น)

ต�าหนกัแก้ว	๑๖๖ ม.๒ ถ.ชยัมงคล ๕ ต.ไผ่ลงิ (ทำงเข้ำสนำมกฬีำประชำชน) 
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๑๕๐-๑ (อาหารไทย, จีน)

โตโต้	 เกสต์เฮาส์	๖/๕ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๒๖๕๘ 
(อาหารไทย, ตามสั่ง)

เทพนิมิตร	(ในโรงแรมอโยธยำ) ง. ๑๒ ม.๔ ถ.เทศบาลสาย ๒ ต.หอรัตนไชย 
โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๒๔๙ (อำหำรไทย) 

เนื้อย่างเกาหลี	(ข้ำงสนำมกีฬำจังหวัด) ถ.โรจนะ 

นิมิตรดี	 (หน้ำโรงเรียนประตูชัย) ๒๐/๒ ม.๒ ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี โทร.            
๐ ๓๕๒๕ ๑๐๓๓ (อำหำรป่ำ)

นางกวักบึงพระราม	ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๖๒๘ (อำหำร
ตำมสั่ง)

นายฮวดข้าวขาหมู	เชิงสะพานปรีดีฯ 

บอนไซ	๑๙/๒๓ ม.๓ ต.คลองสวนพลู โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๖๖๗ (เนื้อย่ำง
เกำหลี)

บ้านอู่ทอง	๓๙ ม.๑ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๒๙๓ (อาหาร
ไทย อาหารเวียดนาม,แหนมซี่โครงหมูอ่อน, แกงคั่วหอยขม)

ป่าสักคอฟฟี่ช้อป	 (ในโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ทางเข้าสถานีรถไฟอยุธยา) 
๒๗/๒ ม.๑๑ ถ.โรจนะ ต.กะมัง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๓๓ (อาหารไทย, จีน, 
ญี่ปุ่น, ฝรั่ง)

ผักหวาน	(คุณทิพย์)	ก ๔๘/๓ ม.๑ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ 
๒๐๘๕, ๐๘ ๙๕๓๙ ๙๔๒๗ (เปิด ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.)

ฟาร์มกุ้งหลวง	 (ตลำดกลำงเพื่อกำรเกษตร) ๙๘/๔ ม.๓ ถ.สายเอเซีย 
ต.หันตรา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๕๘๘ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น�้า)

มะละกอ	๙/๓๖ ถ.ชีกุน ต.ประตูชัย โทร. ๐๘ ๑๗๑๒ ๕๗๗๙ (อาหารไทย 
เปิดเวลา ๐๙.๓๐-๒๒.๐๐ น.)

มังสวิรัติ	(ทางไปท่ารถ ๙๙) ๙๑ /๑ ถ.คลองมะขามเรียง ต.ประตูชัย โทร. 
๐ ๓๕๒๔ ๓๔๒๓ (แกงเขียวหวาน, หมูพริกไทยด�า)

มาเรียม	๖๙/๖ ม.๓ ถ.บางเอียน ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๐๑๑๐ 

ริเวอร์ไอร์แลนด์	คอทเทจ	๑๕/๒๖ ม.๒ เกาะลอย ต.หัวรอ โทร. ๐๘ ๑๒๙๐ 
๖๖๓๐, ๐๘ ๑๔๓๔ ๑๘๕๘ (อำหำรจ�ำพวกปลำแม่น�้ำ)

เรือนไทยไม้สวย	 (เลยวัดใหญ่ชัยมงคลประมาณ ๒๐๐ เมตร) ๘/๒ ม.๓ 
ต.คลองสวนพลู โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๙๗๗-๙ (อาหารไทย,ปลา-กุ้งแม่,น�้าแกง
คั่วหอยขม, น�้าพริก-ย�าชนิดต่างๆ) 

ลูกศิษย์เท้ง	๑๙/๑๔ ซ.ข้างโรงเรียนประตูชัย ต.ท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๒๔ 
๑๒๔๖, ๐๘ ๙๑๐๗ ๔๒๙๖ (ปูจ๋า หอยจ๊อ อาหารจีน อาหารจ�าพวกปลา)

ลุงแอ๊ดปลาเผาบึงพระราม	ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๒๖๙๒ 
(ปลำเผำต่ำงๆ)

เลขาบึงพระราม	ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๗๔๖ (ต้มย�าปลา
ม้า,ส้มต�าต่างๆ)

ศูนย์อาหารแม่ช้อยนางร�า	 บริเวณตลาดน�้าศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค โทร.     
๐ ๓๕๒๒ ๙๒๓๔-๔๑

สยาม	๑๑/๓ ม.๑ ถ.มหาราช ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๗๐ (ปลาช่อน
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ลุยสวน, แหนมเนือง)

สะแกวัลย์	 ๑๙ ถ.วัดป่าโค ใกล้สถานีรถไฟ โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๕๖๙               
(อำหำรไทย)

ส้มต�าบึงพระราม	ในบริเวณสวนสาธารณะบึงพระราม

ส้มต�าหัวแหลม	บริเวณหน้าสรรพาวุธซ่อมยาง 

อู่ทองอินน์	คาเฟ่	ในโรงแรมอู่ทองอินน์ ถ.โรจนะ โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๓๖-๙ 
(อาหารไทย, จีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่ง)

แอ๊ว	๑๗ ม.๓ ต.คลองสระบัว โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๑๙๙ (ไข่เจียวคลองสระ
บัว,ปลาแม่น�้า)

อ�านวยบึงพระราม	ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๕๘๕ (ส้มต�า, 
อาหารตามสั่ง)

๒๙	 สเต๊ก	 ง.๘/๑๔-๑๕ ถ.ป่ามะพร้าว (สาย ๑) ต.หอรัตนไชย โทร.                 
๐ ๓๕๒๕ ๑๗๕๕ (สเต๊กหมู, ไก่ นกกระจอกเทศ, อาหารไทย)

ร้านอาหารริมน�้า
กระท่อมเจ้าพระยา	(ข้ำงอนุสำวรีย์พระสุริโยทัย) ๔๕/๑ ม.๘ ต.บ้านใหม่ 
โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๘๒๐๐-๑ (อาหารไทย, กุง้-ปลาแม่น�า้, ฉูฉ่ีป่ลาน�า้เงนิ, ต้มย�า
ปลาม้า)

กานต์กิตติ	๗ ม.๒ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๙๗๑ (อาหาร
ไทย, แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย,แกงส้มชะอมทอด, ปลาช่อนลุย
สวน,หมี่กรอบ) มีบริการล่องเรือ

กู่เฉิง	 (โรงแรมกรุงศรีริเวอร์) ๒๗/๒ ถ.โรจนะ ต.กะมัง โทร. ๐ ๓๕๒๔ 
๔๓๓๓ ต่อ ๓๑ 

ครัวป้อมเพชร	๑๓ /๕ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๓๕๔ (ขา
หมตูุน๋ยาจนีทอดกรอบ,ปผูดัผงกะหรี,่ต้มย�ากุง้แม่น�า้มะพร้าวอ่อน) มบีรกิาร
ล่องเรือ

คุ้มกรุงศรี	(เลยสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ไปประมาณ ๕๐๐ เมตร) ๑๕/๑ 
ม.๖ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๖๗๖, ๐ ๓๕๒๑ ๐๒๑๑ (อาหารไทย, ส้มต�า
ปลากรอบ, ปลาช่อนเผา,กุ้งชาววัง, แกงส้มมะพร้าวอ่อน) มีบริการล่องเรือ

เจ้าพระยามารวย	๙/๕ ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๖๙๒, ๐๘ ๑๘๕๒ 
๓๐๗๙, ๐๘ ๑๙๔๘ ๓๕๘๕ (ขาหมตูุน๋ยาจนีทอดกรอบ,ปลาช่อนซาดสิ, เอน็
หมูต้มย�าแห้ง) มีบริการล่องเรือ

ชายน�้า	จ.๓๖/๒ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๐๑๓, ๐๘ ๑๖๙๖ 

๒๔๓๙ (อาหารจีน, ปลา-กุ้งแม่น�้า, กุ้งเผา, กุ้งทอดกระเทียม, ทอดมัน
ปลากราย)

ไทรทองริเวอร์	(หลังจวนผู้ว่ำ) ๔๕ ม.๑ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ 
๑๔๔๙, ๐ ๓๕๒๔ ๔๕๗๕ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น�้า, ปลากะพง ๓ รส, 
แกงส้มปลาช่อน) มีบริการเรือรอบเกาะ

บ้านคุณพระ	 (เยื้องวิทยำลัยอำชีวะศึกษำ) ๔๘ ถ.ป่าโทน ต.หอรัตนไชย 
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๙๗๘, ๐๘ ๑๔๔๒ ๒๗๔๒ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น�้า, 
กุ้งแช่น�้าปลา)

บ้านไม้ริมน�้า	๓๓ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๕๑๖, ๐ ๓๕๒๑ 
๑๕๒๖ (ปลาช่อนริมน�้า,ปลาเนื้ออ่อนฉู่ฉี่) มีบริการล่องเรือ

บ้านวัชราชัย	๙ ม.๗ ต.บ้านป้อม (เข้ำทำงวัดกษัตรำธิรำช) โทร. ๐ ๓๕๓๒ 
๑๓๓๓, ๐ ๓๕๒๕ ๕๒๘๐ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น�้า, ปลาช่อนลุยสวน, 
ปลาทับทิมสมุนไพร, ปลาช่อนเผาเกลือ, ต้มโคล้งปลาสลิดใบมะขามอ่อน)

เปิบพิสดาร	 แม่ช้อยนางร�า	 (เข้ำทำงวัดกษัตรำธิรำช) ต.บ้านป้อม (กุ้ง
เผา,ปลาเผา,ต้มย�าต่างๆ)

แพกรงุเก่า	ข.๔ ม.๒ ถ.อูท่อง ต.หอรตันไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๕๕, ๐ ๓๕๒๔ 
๓๔๕๕, ๐ ๓๕๒๔ ๑๔๑๐ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น�้า, กุ ้งแม่น�้าเผา,                   
ปลาน�้าเงินราดพริก, แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย)

แพศรทีอง	(ใกล้วดัสวุรรณดำรำม) ข.๘/๑ ม.๒ ต.หอรตันไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ 
๖๐๑๐ (แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย, ปลาน�้าเงินราดพริก)

แพอาหารอโยธยา	(โรงแรมอโยธยำริเวอร์ไซด์) ๙๑/๑ ม.๑ ต.กะมัง                       
โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๔๘๗๓-๗ (อาหารไทย,จีน,ฝรั่ง, เมี่ยงปลาช่อน)

แพอาหารเทวราช	๗๔/๗ ม.๑ ต.กะมัง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๒๒๔, ๐ ๓๕๒๔ 
๑๕๙๗, ๐ ๓๕๒๔ ๔๑๒๔ (อาหารไทย,จีน) มีบริการล่องเรือ

ริเวอร์วิวเพลส	โรงแรมริเวอร์วิวเพลส	ก.๓๕/๕ ม.๑ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย 
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๒๙-๓๐, ๐ ๓๕๒๔ ๑๔๔๔ 

เรือไม้ไทย	(เลยโรงพยาบาลจังหวัดไปประมาณ ๑ กิโลเมตร) ๖/๔๓ ม.๖ 
ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๑๗๗ (อาหารไทย, ปลาแม่น�้า, ปลาทับทิม
ทอดม้วน, ต้มย�าปลาคัง, ปลาช่อนลุยสวน) มีบริการล่องเรือ

เรือนกัญญา	 (ตรงข้ำมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์) ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย 
โทร. ๐๘ ๙๑๓๐ ๒๐๘๘ (ปลาช่อนเผา,ไก่ทอดตะไคร้,ส้มต�าปูม้า) มีบริการ
ล่องเรือ



๙๐ ๙๑

เรือนรับรอง	๑๓/๑-๒ ม.๒ ถ.อู่ทอง โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๓๖, ๐ ๓๕๒๔ ๓๐๙๐ 
(อาหารไทย, ปลา-กุง้แม่น�า้, ทอดมนักุง้, ปลาช่อนแดดเดยีว,กุง้-ปลาแม่น�้า) 
มีบริการล่องเรือ 

เรือนแพ	(ตรงข้ำมโรงแรมกรุงศรีริเวอร์) ข. ๓๖/๑ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย 
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๘๐๗, ๐ ๓๕๒๔ ๑๙๖๔ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น�้า) 

ริมคลอง	(ทำงไปวัดหน้ำพระเมรุ) ท.๖๖ ม.๕ ต.ท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๒๓ 
๓๐๐๓, ๐๘ ๖๖๔๔ ๓๘๑๔, ๐๘ ๑๗๕๒ ๒๑๕๑ (อาหารไทย, ปลาต่างๆ, 
เนื้อย่างเกาหลี)

สมบัติเจ้าพระยา	 (เลยร้านอาหารไทรทองไปประมาณ ๒๐๐ เมตร) ๑๙            
ม.๓ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๒๒๕๙, ๐๘ ๑๙๔๗ ๕๐๑๖, ๐๘ 
๓๐๐๓ ๐๕๖๘ (แกงส้มปลาช่อนทอด,ทอดมันกุ้ง, ส้มต�าปูม้า)

ส�ารวยปลาเผา	ตรงข้ามสวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร์ (อาหารไทย, ปลาช่อน
เผา, ย�าต่างๆ)

อิสราชัยมาเสะ	 (โรงแรมอู่ทองอินน์) ๒๑๐ ม.๕ ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง โทร.       
๐ ๓๕๒๔ ๒๒๓๖ (อำหำรญี่ปุ่น)

อ�าเภอบางไทร
เจ้าพระยากุ้งเผา	๓๓/๑ ม.๕ ต.ราชคราม 

ริมน�้า	 ริมแม่น�้าเจ้าพระยา(ก่อนถึงศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๔ กม.) ๑๖/๓  
ม.๕ ต.ราชคราม โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๖๐๕๐ (อาหารป่า, ปลา-กุ้งแม่น�้า)

เรือนไทย	๗/๒ ม.๔ ต.ราชคราม โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๖๐๐๒ (อาหารประเภท
ปลา-กุ้งแม่น�้า)

เอมโอษฐ์	อยู่ในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.ช้างใหญ่ โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๖๙๐๑-
๒ (กุ้งอบเนย,ปลาส�าลีย�ามะม่วง,ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมพริกไทย)

นอกจากนั้นภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ยังมีร้านอาหารข้าวแกง อาหาร
ตามสั่งและส้มต�าให้เลือกรับประทานได้หลายร้านด้วยกัน 

อ�าเภอบางปะอิน	
ครัวเด่น	(ใกล้วัดโปรดสัตว์) ๒๗ ม.๒ ต.ขนอนหลวง โทร. ๐ ๓๕๗๒ ๘๓๒๔ 
(ปลาเผา,ปลาม้าต้มย�า,ฉู่ฉี่ปลาหมอ,ปลาตะเพียนไร้ก้าง)

ครัวสี่ภาค	๕๑๓ ม.๒ ซ.๑๐/๕ ต.คลองจิก โทร. ๐๘ ๕๘๑๑ ๗๑๒๑, ๐๘ 
๙๖๖๗ ๓๗๔๙ (ปลาทับทิมทอดสมุนไพร, ต้มแซ่บซี่โครงเมียน้อย, น�้าพริก
อ่อง) 

คุณเซาดะห์	อยู่บริเวณในตลาดเก่าในอ�าเภอบางปะอิน (อำหำรอิสลำม)

คุณมูบีน	อยู่ข้างมัสยิดเราะห์มานียะฮ์ (อำหำรอิสลำม)

ครวัฟ้า	๒๑๒/๘-๙ ต.บางเลน โทร. ๐ ๓๕๒๒ ๐๙๓๐ (ก๋วยเตีย๋วเรอืหม-ูเน้ือ)

ควีนโรส	๑	ตลาดบ.ข.ส. (อาหารอิสลาม อาหารตามสั่ง)

ควีนโรส	 ๒	 (ตลำดเอกเซ็นเตอร์) ๘๐/๑๒๑ ต.บ้านเลน โทร. ๐ ๓๕๒๖ 
๒๑๙๘ (อาหารอิสลาม ข้าวหมกไก่ ซุบหางวัว อาหารตามสั่ง)

เบ๊เต็กเส็ง	๗๓/๖ ประตูน�้าพระอินทร์ ก่อนถึง อ.บางปะอิน โทร. ๐ ๓๕๓๖ 
๑๑๕๐ (อาหารไทย, จีน,ทะเล) 

ต้นน�้า	ริเวอร์	วิว	๒๖ ม.๖ ต.บ้านเลน โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๐๐๖ (อาหารตาม
สั่ง, ปลา-กุ้งแม่น�้า)

ปราสาททอง	๙๖/๖ ประตูน�้าพระอินทร์ ต.เชียงรากน้อย โทร. ๐ ๓๕๓๖ 
๑๐๑๑ (อาหารไทย, จีน)

พลอย	ข้างโรงพยาบาลบางปะอนิ ถ.บางปะอนิ-ศนูย์ศลิปาชพีฯ ต.บ้านเลน 
โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๒๘๐ (อาหารป่า, ปลาแม่น�้า)

ภูตะวัน	๕๘ ม. ๕ ต.คลองจิก โทร. ๐๘ ๑๙๘๖ ๐๐๘๕ (อาหารไทย, จีน)

ยางเดี่ยว	(ยางโทน)	 (ริมน�้ำหน้ำวัดชุมพลฯ) ๕/๑ ม.๔ ต.บ้านเลน โทร.         
๐ ๓๕๒๖ ๑๑๓๕ (อาหารตามสั่ง, ปลา-กุ้งแม่น�้า)

เราะฮ์มัด	ติดโรงพยาบาลบางปะอิน (อาหารอิสลาม, อาหารตามสั่ง)

ฮจัยีโก๊ะ	(ลกูชาย)	อยู่ข้างมัสยิดเราะห์มานยีะฮ์ ถ.พหลโยธนิ กม.๕๑ (อำหำร
อิสลำม) 

อ�าเภออุทัย	
กุง้เพือ่นแพรว	๙๘/๘ ถ.สายเอเชยี ต.หนัตรา โทร. ๐ ๓๕๓๔ ๕๔๙๐ (อาหาร
ไทย, ปลาแม่น�้า, ปลาเผา, ปลาคังลวก)

จ่าชัย	๒	๓๒/๕ ม.๑๐ ถ.สายเอเชีย ต.ข้าวเม่า โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๓๘๙๖ 
(อาหารไทย, แกงส้มชะอมทอด, ปลาคังลวก, แกงคั่วหอยขม)

จีโร่	๑/๑๕๓-๕ ม.๕ ต.คานหาม โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๐๑๓๙ (อำหำรญี่ปุ่น)

สวนอาหารริมน�้า	๙๘/๓๖ ถ.สายเอเชีย โทร. ๐ ๓๕๓๔ ๕๔๙๔ (อาหาร
ไทย, ปลา กุ้งแม่น�้า, กุ้งเผา, ปลาคังลวง,แกงส้มกุ้ง)

อามีนา	๕๑/๑๔ ม.๑ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๖๑๘๔ 
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อ�าเภอวังน้อย
ครัวส�าราญ	 ๔๕/๑ ม.๒ ต.วังจุฬา โทร. ๐ ๓๕๗๒ ๑๐๗๓ (ปลาทอด
กระเทียม,ปลาช่อนทรงเครื่อง)

ต้นเตย	 ๓๘/๑ ม.๒ ต.วังจุฬา โทร. ๐ ๓๕๗๒ ๑๔๐๓ (อาหารไทย,          
อาหารตามสั่ง, สุกี้) 

บัวชม	 ๑๘๔ ม.๓ ต.ล�าตาเสา อ.วังน้อย (ปลากะพงทอดราดน�้าปลา,        
ปลาช่อนอบฟาง,ต้มย�ากุ้งมะพร้าวอ่อน)

วังกุ้ง-วังปลา	๕๐ ม.๑ ต.ล�าไทร โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๔๒๓๔, ๐ ๓๕๒๗ ๑๒๑๖, 
๐๘ ๑๘๔๕ ๓๓๘๔(อาหารไทย, จีน, ฝรั่ง, ญี่ปุ่น)

ลุงนวย	๗๒ ม.๑ ต.ล�าไทร โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๑๒๔๘ (อาหารไทย, ปลา-กุ้ง
แม่น�้า, ปูนิ่ม, หอยหลอดผัดฉ่า)

อ�าเภอบางปะหัน
ครัวริมบึง	๑๘ / ๒ ม.๑ ต.หันสัง (กม.๙๑.๕) โทร. ๐๘ ๙๖๑๖ ๔๗๖๖,       
๐๘ ๑๔๙๙ ๘๖๙๙ (ส้มต�าปลาทับทิม, ส้มต�าปลาดุกฟู, ต้มแซ่บปลา)

ครัวบ้านสร้าง	ถ.สายเอเชีย กม.ที่ ๘๕-๘๖

อุดมปลาเผา	หน้าวัดพระงาม ถ.สายเอเชีย กม.ที่ ๘๐ 

อ�าเภอนครหลวง
คูเหลาไก่รวน	ข้างโรงเรียนวัดบ้านซุ้ง ถ.นครหลวง-ภาชี 

ลุงม้วน	ตลาดใหม่เหนือวัดโตนด ถ.นครหลวง-ท่าเรือ

สวนอาหารซุ้มป่าสัก	๑๑๖ ม.๒ ต.บ่อโพง โทร. ๐ ๓๕๗๒ ๔๕๐๔, ๐ ๓๕๗๒ 
๔๕๑๙ (อาหารไทย มบีรกิารล่องเรอืชมโบราณสถานและวถิชีวีติรมิน�า้ จาก
แม่น�า้ป่าสกัสูอ่ทุยานประวตัศิาสตร์พระนครศรอียธุยา โดยใช้เวลาประมาณ 
๓ ชั่วโมง)

อ�าเภอมหาราช
ครัวทองแดง	๕ ม.๕ ต.เจ้าปลุก โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๒๒๑๗, ๐๘ ๙๐๒๖ ๒๓๔๔, 
๐๘ ๖๐๒๘ ๘๘๔๙

เจ้าปลุก	๑	๒๓/๔ ม.๕ ต.เจ้าปลุก โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๖๒๙๑, ๐๘ ๖๐๔๑ 
๑๓๗๘ (ปลำเผำต่ำงๆ)

เจ้าปลุก	๒	๓๙/๑ ม.๕ ต.เจ้าปลุก โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๒๒๓๑ (ปลำเผำต่ำงๆ)

อ�าเภอเสนา
ก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ฉีกเจ้าเจ็ด	ป้าปุ๊	ป้าแป๊ะ	(อยู่ใกล้วัดเจ้ำเจ็ด) 

ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเจ็ด	เขตชุมชนเทศบาลเจ้าเจ็ด

จุ้งบริการ	๒ ถ.ริมน�้า โทร. ๐ ๓๕๒๐๘ ๑๑๘๕ (อาหารป่า, ปลาแม่น�้า)

เจ้าเจ็ดปลาเผา	 (ติดถนนสายอยุธยา-สุพรรณบุรี) ๔๗/๓ ม.๗ ต.เจ้าเจ็ด 
โทร. ๐ ๓๕๒๐ ๑๘๗๖, ๐๘ ๙๐๔๑ ๓๗๐๖ (ปลาช่อนเผา, ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน, 
ทอดมันปลากราย)

โอ	 โภชนา	 (ตลำดริมแม่น�้ำเสนำ) ๒๕๒/๒๑ ต.เสนา โทร. ๐ ๓๕๒๐๘ 
๑๒๕๕, ๐๘ ๖๗๕๘ ๒๕๕๕

อ�าเภอบางบาล	
ครัวน้อง	 (ริมแม่น�้ำน้อยเชิงสะพำนสีกุก) ๕๔ ม.๒ ถ.อยุธยา-สุพรรณบุรี 
ต.น�้าเต้า โทร. ๐ ๓๕๒๘ ๙๒๘๘-๙ (อาหารไทย, กุ้ง-ปลาแม่น�้า)

สนามกอล์ฟ	
สนามกอล์ฟนอร์ธเทิร์น	รังสิต	กอล์ฟ	คลับ	๑๙/๒ ม.๗ ถ.พหลโยธิน (กม.
๕๘) ต.วังน้อย อ.วังน้อย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๕๔๑๒-๓, ๐ ๓๕๒๗ ๑๗๕๕-๖

สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ	๗๗/๗ ม. ๓ ต.บางพลี อ.บางไทร โทร.      
๐ ๓๕๓๗ ๑๔๙๑, ๐๘ ๑๖๔๓ ๙๑๒๑ 

สนามกอล์ฟเมืองเอกวังน้อย	๘๕ ม.๔ ถ.พหลโยธิน ต.ล�าไทร อ.วังน้อย 
โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๔๘๒๕-๙ 

สนามกอล์ฟกรีนเวิลด์ไพเวท	 กอล์ฟแลนด์	๓๗ หมู่ ๘ อ.บางซ้าย โทร.             
๐ ๓๕๓๗ ๑๔๙๓

สนามกอล์ฟ	ราชครามกอล์ฟคลับ	๘๔ หมู่ ๑ อ. บางไทร โทร. ๐ ๓๕๓๖ 
๗๐๖๐, ๐ ๓๕๓๖ ๗๐๖๑

สนามกอล ์ฟ	 อยุธยากอล ์ฟคลับ	 ๑๖/๒ หมู ่  ๑ ต. เกาะเรียน                                      
อ. พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๗๐ ๓๖๖๔-๕

รายชื่อบริษัทน�าเที่ยว
กานต์กิตติทราเวล	๑๓๗/๒๙ ถ.ป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา 
โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๒๙๒๗, ๐ ๓๕๒๓ ๒๕๒๓ 

โกศลทัวร์	๙๘/๒๐๔ ซ.๔ หมู่บ้านร่มรื่นการ์เดน ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.เชียงราก
น้อย อ.บางปะอิน โทร. ๐ ๓๕๗๔ ๒๒๖๗, ๐๘ ๑๙๒๑ ๒๗๐๑ (ย้อนรอย
ประวัติศาสตร์ไทย ล่องเรือเที่ยวไปในล�าน�้าเจ้าพระยา)

คลาสสิค	 ทัวร์	 ๑๒/๔ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา โทร.                   
๐ ๓๕๒๔ ๔๙๗๘, ๐ ๓๕๒๕ ๒๗๖๓



๙๔ ๙๕

เดอะซันทราเวล	 เซอร์วิส	 ๑๒ /๓๔ ม.๔ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย 
อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๒๕๐๑, ๐ ๓๕๒๓ ๒๖๕๘

นิสชิน	ทราเวล	เซอร์วิส	ไทยแลนด์	๑๖ ม.๔ ต.อุทัย อ.อุทัย โทร. ๐ ๓๕๓๕ 
๖๘๖๘-๗๐

มัลติ	 ทราเวล	 ๑๒๖ ม.๓ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา โทร.         
๐ ๓๕๒๑ ๓๘๒๘-๓๐ 

พรหมเอื้อ	ทราเวล	เซอร์วิส	๘๑/๕๒ ม.๑๑ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน โทร. 
๐ ๓๕๒๖ ๒๓๘๔

สายทิพย์	ทราเวล	แอนด์	 เซอร์วิส	จ�ากัด	๒๒๒/๑ ม.๗ หมู่บ้านพรทิพย์ 
ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๙๑๓๓

อยุธยา	 โบ๊ท	 แอนด์	 ทราเวล	 ๑๗ ซ.วชิรธรรมสาธิต ๓๕ แขวงบางจาก      
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๗๔๖ ๑๔๑๔, ๐ ๒๗๔๖ ๑๒๘๗ 
(น�ำเที่ยวแบบกึ่งผจญภัยและล่องเรือชมโบรำณสถำนในจังหวัดอยุธยำ)

อยธุยา	อนิเตอร์	เซอร์วสิ	๔๙/๒๐ ถ.มหาราช ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๕๓๖, ๐๘ ๑๘๔๙ ๔๖๘๗, ๐๘ ๙๒๔๓ ๙๖๖๘ 

เอ็น	เอช	แทรเวล	แอนด์	บิซเนส	(ตรงข้ำมโรงแรมอยุธยำแกรนด์) ๖๑/๑ 
ม.๒ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๘๐๔๕ 

หมายเลขโทรศัพท์ส�าคัญ	
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๐ ๓๕๓๓ ๖๖๔๗
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๐ ๓๕๓๓ ๖๕๕๐
สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอพระนครศรีอยุธยา ๐ ๓๕๒๔ ๑๖๐๘,  

๐ ๓๕๒๔ ๒๒๒๕
ต�ารวจท่องเที่ยว ๐ ๓๕๒๔ ๑๔๔๖,  

๐ ๓๕๒๔ ๒๓๕๒, ๑๑๕๕
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๒๘, ๐ ๓๕๒๑ 

๑๘๘๘, ๐ ๓๕๓๒ ๒๕๕๕, 
๑๖๖๙

โรงพยาบาลราชธานี ๐ ๓๕๓๓ ๕๕๕๕-๖๑
สถานีเดินรถโดยสารประจ�าทาง ๐ ๓๕๓๓ ๕๓๐๔
สถานีรถไฟอยุธยา ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๒๑
ต�ารวจทางหลวง ๑๑๙๓

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว	ททท.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	
ส�านักงานใหญ่
๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ (๑๒๐ เลขหมาย) 
โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๑๑
E-mail: info@tat.or.th
Website: www.tourismthailand.org

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔ ถนนราชด�าเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ 

เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ททท.	ส�านักงาน	พระนครศรีอยุธยา
๑๐๘ หมู่ ๔ ต�าบลประตูชัย อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖-๗ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๘
พื้นที่ความรับผิดชอบ: พระนครศรีอยุธยา 
www.tourismthailand.org/ayutthaya
E-mail: tatyutya@tat.or.th

mailto:info%40tat.or.th?subject=info%40tat.or.th
http://www.tourismthailand.org
www.tourismthailand.org/ayutthaya
mailto:tatyutya%40tat.or.th?subject=tatyutya%40tat.or.th


๙๖ ๙๗

สงกรานตวังชางอยุธยา

๙๖

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา	
อาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่ำ)
ถนนศรีสรรเพชญ์ ต�าบลประตูชัย อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๒๗๓๐-๑ โทรสาร.๐ ๓๕๓๒ ๒๓๕๐
เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

ข้อแนะน�าในการเที่ยวชมวัด/พิพิธภัณฑ์/โบราณสถาน
- ศึกษาข้อมูลรายละเอียดสถานที่ต่างๆก่อนไป
- แต่งกายให้สุภาพ ส�ารวมกิริยาวาจา
- ถอดรองเท้าและเก็บให้เรียบร้อยก่อนเข้าโบสถ์ เขตศาสนสถาน
- ติดต่อวิทยากรผู้ให้ความรู้ เช่น พระชาวบ้านในท้องถิ่น  

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
- ระมัดระวังไม่ให้ไปถูกโบราณวัตถุโบราณสถาน แตกหักเสียหาย
- ไม่ควรเดินย�่าเข้าไปในเขตหวงห้าม หรือบนโบราณสถาน ไม่ควรจับ 

สัมผัส อาคารโบราณสถาน โดยเฉพาะส่วนที่เป็นลวดลายแกะสลัก
หรือภาพเขียนสี หรือน�าส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่เป็นช้ินส่วนของโบราณวัตถุ 
โบราณสถานกลับไปเป็นของที่ระลึก

- ขออนุญาตผู้ดูแลสถานที่ก่อนถ่ายภาพ
- การถ่ายภาพไม่ควรใช้แสงแฟลชเพราะอาจท�าให้โบราณวตัถ ุโบราณ

สถานเสียหายได้

ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หำกน�ำไปจัดพิมพ์เพื่อกำรจ�ำหน่ำย

	ใช้บริการบริษัทน�าเที่ยวที่มีใบอนุญาต
ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ช่วยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเคารพวิถีไทย

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล
ไพฑรูย์ พงศะบตุร, ศาสตราจารย์และวลิาสวงศ์ พงศะบตุร, ศาสตราจารย์. 
คู่มือการอบรมมัคคุเทศก์,

พิมพ์ครั้งที่ ๔, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์, ๒๕๔๐.

พระราชวังบางปะอิน,งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส�านักพระราชวัง, 
กรุงเทพฯ,๒๕๓๔. 
เว็บไซต์ : www.ayutthaya.go.th

http://www.ayutthaya.go.th







