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บทคัดย่อ 

 
  บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั เป็นบริษทัน าเท่ียวท่ีมีรายการท่องเท่ียวให้เลือกมากมาย ทั้ง
การท่องเท่ียวภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการท่องเท่ียวแบบล่องเรือเท่ียว โดยเฉพาะการ
จดัโปรแกรมท่องเท่ียวแบบล่องเรือไหวพ้ระ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากในกลุ่มลูกคา้ของบริษทั และบริษทั 
เลิฟเวอร์ แทรเวล ยงัเป็นตวัแทนจ าหน่ายบตัรเรือส าราญเพื่อดินเนอร์และจดังานต่างๆ บนเรืออีก
หลายประเภท จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

ผูจ้ ัดท าจึงได้รวบรวมเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องโดยการพฒันาโปรแกรมท่องเท่ียวทางน ้ าใน
เส้นทางใหม่ โดยการล่องเรือ มี 2 เส้นทาง คือ เส้นทางท่ี (1) ล่องเรือไหวพ้ระ 5 วดั ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร วดัทั้งหมดเป็นวดัท่ีมีความเก่าแก่และมีประวติัความเป็นมายาวนาน และเส้นทาง
ท่ี (2) ล่องเรือเท่ียวเมืองประวติัศาสตร์ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลจากการท าโครงงานสหกิจ
ศึกษาเร่ือง “เรือล่องท่องเมืองเก่า พระนคร อยุธยา”  ท าให้เกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการและ
สถานท่ีท่องเท่ียว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศให้เจริญกา้วหนา้และย ัง่ยืน
สืบไป 
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Abstract 
 
 Lover Travel Co., Ltd. is a travel agency with services of domestic and international 
cruise travel and tours, which very popular among our customers. Lover Travel Company is also 
a distributor of cruise tickets for dinners and events, and should be continuously developed.  
 The author has compiled relevant content by developing a new route program, a water 
route. The cruise has 2 routes: 1) Cruising all 5 ancient temples with a long history in Bangkok;  
2) Cruising a historical city in Pra Nakhon Sri Ayuttaya province. The result of the project from 
the development of tourism programs, “Ruea Long Thong Mueang Kao Phra Nakhon Ayuttaya,” 
was very useful for businesses and tourist attractions, and helped to promote domestic tourism for 
prosperity and sustainability. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
           ในปัจจุบนัน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยยงัคงเติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ือง มี
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติใหค้วามสนใจในธุรกิจการท่องเท่ียวของไทยเราเป็นอยา่งดี  
ประเทศไทยมีแหล่งท่องเท่ียวมากมายท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวทัว่โลกได ้โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม วิถีชีวิต ประเพณีและอาหาร รวมไปถึงแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์
ดว้ย ทั้งน้ีจากเหตุผลท่ีกล่าวมามีความส าคญัอย่างยิ่งในการอนุรักษว์ฒันธรรมและวิถีชีวิตของชาว
ไทย รวมไปถึงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางดา้นโบราณสถาน ประวติัศาสตร์เก่าแก่ของชาวไทย
ใหย้ ัง่ยนื ซ่ึงในปัจจุบนัวิถีชีวิต และวฒันธรรมเก่าแก่ของไทยเรานั้นเร่ิมจางหายไปจากสังคมไทยใน
ปัจจุบนัน้ี 
 บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั เป็นบริษทัทวัร์ท่ีมีรายการท่องเท่ียวใหเ้ลือกมากมาย ทั้งการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศหรือต่างประเทศ และยงัรวมไปถึงการท่องเท่ียวแบบล่องเรือเท่ียว 
โดยเฉพาะการจดัโปรแกรมทวัร์ล่องเรือไหวพ้ระ ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากในกลุ่มลูกคา้ของทางบริษทั 
และบริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล นั้น ยงัเป็นตวัแทนจ าหน่ายเรือส าราญเพื่อดินเนอร์และจดังานต่าง ๆ
บนเรืออีกหลายประเภท ซ่ึงจะมีการส่งเสริมรายการท่องเท่ียวท่ีน่าสนให้แก่นกัท่องเท่ียวอยู่เสมอ 
ทางผูจ้ดัท าไดม้องเห็นว่าในปัจจุบนันกัท่องเท่ียวมีความสนใจท่องเท่ียวทางเรือเพิ่มข้ึน โดยดูจาก 
เพจเฟซบุ๊กของ บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั จึงคิดสร้างโครงงานเก่ียวกบัการท่องเท่ียวทางเรือ
เพื่อเสนอใหก้บัทางสถานประกอบการไดพ้ิจารณา 
 ผูจ้ดัท าจึงเสนอเส้นทางท่องเท่ียวใหม่น้ีให้นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสัการล่องเรือเท่ียวตามวิถี
ชีวิตของชาวไทยและตอ้งการใหน้กัท่องเท่ียวมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรม ประเพณี 
และรู้คุณค่าของสภาพแวดลอ้มภายในประเทศรวมทั้งประวติัศาสตร์ของไทย ซ่ึงมีให้เลือก 2 
เส้นทางดว้ยกนั โดยเส้นทางท่ี 1 ล่องเรือไหวพ้ระ 5 วดั เป็นวดัเก่าแก่มีประวติัความเป็นมาท่ี
ยาวนานและมีช่ือเสียง ซ่ึงทั้ง 5 วดั ตั้งอยูริ่มแม่น ้ าเจา้พระยาอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร ส่วน
เส้นทางท่ี 2 ล่องเรือเท่ียวเมืองเก่าท่ีจงัหวดัอยุธยา ซ่ึงแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นมีประวติัความ
เป็นมาท่ียาวนานและบางแห่งยงัเป็นประวติัศาสตร์ของประเทศไทยอีกดว้ย ทั้งสองเส้นทางท่ีเลือก
จดัท าข้ึนน้ี ไดม้องเห็นว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ไทย และมีวิถีชีวิตของ
ชาวชุมชนริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีสามารถใหน้กัท่องเท่ียวไดช้มความงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่
รวมไปถึงบา้นเรือนริมฝ่ังแม่น ้ าอนัเป็นเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย ท่ีมีมาแต่โบราณจากรุ่นสู่รุ่น และ
ส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียวไดอ้นุรักษ ์วฒันธรรม วิถีชีวิตของชาวไทย  และเพื่อให้นักท่องเท่ียวชาว
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ไทยไม่ลืมชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นเก่า ทางผูจ้ดัท าจึงน าเสนอให้สองเส้นทางน้ีเป็นตวัเลือกใน
การท่องเท่ียวภายในประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทยและเป็นการเพิ่ม
รายไดเ้ขา้สู่ประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไปอยา่งย ัง่ยนื  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
     1.2.1 เพื่อศึกษาและจดัท าโครงงาน “เรือล่องท่องเมืองเก่า พระนคร อยธุยา” 
 1.2.2 เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวมีจิตส านึกในการอนุรักษ ์เรียนรู้ประวติัศาสตร์ วิถีชีวิตของ
ทอ้งถ่ิน  
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 ขอบเขตดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ จงัหวดักรุงเทพมหานคร และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

1.3.2 ขอบเขตดา้นขอ้มูลและเน้ือหา ไดแ้ก่ ขอ้มูลของบริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั 
1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลา คือ วนัท่ี 8 เดือนมกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 เดือนเมษายน 2561 
 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1.4.1 โครงงานน้ีสามารถเป็นส่วนหน่ึงของการอนุรักษว์ฒันธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทยให้
ย ัง่ยนื และส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวใหเ้จริญกา้วหนา้ รวมทั้งช่วยกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ
ใหดี้ข้ึน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานเร่ือง “เรือล่องท่องเมืองเก่า พระนคร อยุธยา” เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในประทศ และอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมไทย ผูจ้ดัท าได้คน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ รวมไปถึง
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงาน ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์ 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบันนัทนาการ 
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวทางเรือ 

 
2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเที่ยว 
 2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
 วรรณา วงษว์านิช.(2550:Online) การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ซ่ึงกระท า
เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจการงานประจ าโดยปกติการท่องเท่ียวจะหมายถึงการเดินทาง
จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงโดยไม่ค านึงว่าระยะทางนั้นจะใกลห้รือไกลและการ เดินทางนั้นจะมี
การคา้งแรมหรือไม่ ปัจจุบนัการท่องเท่ียวมีหลายรูปแบบดว้ยกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ 
เช่น ระยะเวลาในการท่องเท่ียว ประเภทของการคมนาคม จ านวนสมาชิก หรือค่าใชจ่้ายต่างๆ เป็น
ตน้  
 

2.1.2 วตัถุประสงค์ของการท่องเทีย่ว 
 ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงผูค้นให้ความนิยมในการ
ท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อนในวนัหยุด อย่างไรก็ตามวตัถุประสงคข์องการท่องเท่ียวนั้นในแต่ละบุคคล
อาจมีความตอ้งการท่ีต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความชอบ และความตอ้งการในดา้นต่างๆ แต่วตัถุประสงค์
ของการท่องเท่ียวของผูจ้ดัท าโครงงานเร่ืองน้ี “เรือล่องท่องเมืองเก่า พระนคร อยธุยา” มีดงัน้ี 

- ท่องเท่ียวเพื่อเรียนรู้วฒันธรรมและศาสนา 
- ท่องเท่ียวเพื่อศึกษาประวติัศาสตร์ 
- ท่องเท่ียวเพื่อความเพลิดเพลิน 
- ท่องเท่ียวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวชุมชนริมฝ่ังแม่น ้า 
- ท่องเท่ียวเพื่ออนุรักษ ์วฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตใหย้ ัง่ยนื  
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2.1.3 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ความหมายของประวตัิศาสตร์  
ธวสั ค านวน.(2551:Online) ประวติัศาสตร์เกิดจากความมีสามญัส านึกของมนุษย ์อนัเป็น

คุณลกัษณะท่ีท าให้มนุษยแ์ตกต่างจากสัตวอ่ื์น มนุษยผ์ูกพนักบัประวติัศาสตร์อย่างใกลชิ้ด จนไม่
อาจจะแยกจากกนัไดน้ั้น คือจะพยายามเรียนรู้และเขา้ใจตนเอง โดยมีประวติัศาสตร์เป็นเคร่ืองน า
ทางมุ่งศึกษาพฤติกรรมมนุษย ์แลว้ให้ความส าคญักบัช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์หรือพฤติกรรมนั้นๆ
มาก 

คนทัว่ไป มกัจะมีความเขา้ใจว่าประวติัศาสตร์คือ “อดีต” หรือ “ส่วนหน่ึงของอดีต” แต่ใน
ความเป็นจริงนั้น “อดีต” ก็คือ “เร่ืองราวต่างๆท่ีผา่นมา” และ “ส่วนหน่ึงหรือเส้ียวเลก็ๆเส้ียวหน่ึง
ของอดีต” จะเป็นประวัติศาสตร์ได้ก็ต่อเม่ือนักประวัติศาสตร์สนใจและเห็นความส าคัญ มี
ประโยชน์ต่อมนุษย ์หรืออาจกล่าวไดว้่าประวติัศาสตร์ คือการสืบสวนสอบสวนคน้ควา้ เร่ืองราว
ของมนุษยใ์นอดีตและเร่ืองราวนั้นมีผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม 

 
ความส าคญัของประวัติศาสตร์  
- บา้นจอมยุทธ.(2543:Online) ประวติัศาสตร์ช่วยให้มนุษยรู้์จกัตวัเอง ท าให้รู้บางส่ิง

บางอย่างเก่ียวกบัขอบเขตของตน ขณะเดียวกนัก็รู้เก่ียวกับขอบเขตของคนอ่ืน กล่าวคือช่วยให้
มนุษยรู้์จกัและเขา้ใจตวัเองมากข้ึน รวมทั้งเขา้ใจสงัคมของมนุษยโ์ดยส่วนรวม 

- ประวติัศาสตร์ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในมรดก วฒันธรรมของมนุษยชาติ ความรู้ ความคิด
อ่านกวา้งขวาง ทนัเหตุการณ์ ทนัสมยั ทนัคน และสามารถเขา้ใจคุณค่าส่ิงต่างๆในสมยัของตนได ้
ประวติัศาสตร์ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความระมดัระวงั ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ฝึกฝนความอดทน 
ความสุขุมรอบคอบ ความสามารถในการวินิจฉัย และมีความละเอียดเพียงพอท่ีจะเขา้ใจปัญหา
สลบัซบัซอ้น 

- ประวติัศาสตร์เป็นเหตุการณ์ในอดีตท่ีมนุษยส์ามารถน ามาเป็นบทเรียนใหแ้ก่ปัจจุบนั โดย
บทเรียนประวติัศาสตร์อาจใช้เป็นประสบการณ์พื้นฐานการตดัสินใจ เหตุการณ์ปัญหาต่างๆท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนั หรือ อนาคต และประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการแกไ้ขปัญหา และวิกฤตการณ์ต่างๆ
ใหเ้ป็นไปตามหลกัจริยธรรม คุณธรรม ทั้งน้ีเพื่อสนัติสุขและพฒันาการของสงัคมมนุษยเ์อง 

- ประวติัศาสตร์สอนให้คนรู้จักคิดเป็น ไม่หลงเช่ือในส่ิงใดง่ายๆ โดยมิได้ไตร่ตรอง
พิจารณาให้ถ่ีถว้นเสียก่อน ประวติัศาสตร์ชาติย่อมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ใน
ตระกูล และในความเป็นชาติประเทศ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความรักชาติ และช่วยกนัรักษาชาติบา้นเมืองให้
คงอยู ่ทั้งกา้วไปสู่ความเจริญ 

- ประวติัศาสตร์จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ สังคมมนุษย ์หลกัฐาน มิติของ
เวลา และวิธีการทางประวติัศาสตร์ โดยขั้นแรกตอ้งมีเหตุการณ์หรือพฤติกรรมในสังคมมนุษย์
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เกิดข้ึน แต่เน่ืองจากสังคมมนุษยเ์กิดข้ึนมากกว่า 500,000 ปีมาแลว้ ความจริงในอดีตจึงตอ้งอาศยั
ร่องรอยหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงอาจเกิดจากธรรมชาติหรืออาจเกิดจากท่ีมนุษยต์ั้งใจหรือไม่
ตั้งใจจะสร้างหลกัฐานข้ึน และเม่ือเกิดหลกัฐานข้ึนแลว้ตอ้งอาศยันกัประวติัศาสตร์ หรือผูท่ี้สนใจ
ศึกษาประวติัศาสตร์ท าหนา้ท่ีรวบรวม ตรวจสอบพิจารณา ไตร่ตรอง วิเคราะห์ ตีความ วินิจฉยั และ
เรียบเรียงขอ้เท็จจริงท่ีคน้พบ เพื่ออธิบายเร่ืองราวในสังคมนั้นๆว่าเกิดข้ึนเพราะเหตุใดและผลของ
เหตุการณ์นั้นเป็นอยา่งไร 

อย่างไรก็ตามไม่มีผูใ้ดสามารถจ าลองอดีตไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ์ ฉะนั้นเหตุการณ์ท่ี
เรียบเรียงข้ึนเป็นประวติัศาสตร์น้ี จึงเป็นเร่ืองราวเพียงส่วนหน่ึงของพฤติกรรมมนุษยใ์นอดีตเท่านั้น 
นอกจากน้ีประวติัศาสตร์ช่วยให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจ ความรัก และความภูมิใจในชาติของตนเขา้ใจ
ลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรม ของสังคมมนุษยท่ี์อยู่ในพื้นท่ีต่างๆกนั และท่ีส าคญัผูท่ี้เรียนรู้ศึกษา
ประวติัศาสตร์จะไดรั้บการฝึกฝนทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแยกแยะขอ้เทจ็จริงจากขอ้มูลหลกัฐาน
ท่ีหลากหลาย อนัเป็นกระบวนการสร้างภูมิปัญญาอยา่งแทจ้ริง 
 

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
มิสกรีนซิต้ี.(2553:Online) การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนมีหลายแบบ เช่น การท่องเท่ียวชุมชน 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพและกีฬา หรือการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์  

การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์เป็นการท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและสังคม รวมถึงสถานท่ีท่ีมีความผูกพนัทางจิตใจของชนรุ่นหลงั เพื่อ
ช่ืนชมและเรียนรู้ต่อประวติัศาสตร์และโบราณสถานในแหล่งท่องเท่ียวนั้น บนพื้นฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม โดยท่ี
ชุมชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว รูปแบบของการท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ เช่น การจดัรายการเส้นทางท่องเท่ียวตามรอยประวติัศาสตร์ อุทยานประวติัศาสตร์ 
ชมซากอารยธรรมโบราณต่างๆ อนุสาวรีย ์อนุสรณ์สถาน ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีคุณค่าและความส าคญั
ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรม เป็นตน้ 

ทั้งน้ีการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์จ าเป็นตอ้งมีการจดัการอยา่งเป็นระบบอยา่งมีคุณภาพ 
หากขาดการจดัการท่ีดีจะมีผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวนั้นไดเ้ช่นกนั ซ่ึงองคป์ระกอบส าคญัของ
การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ 

- การด าเนินการโดยค านึงถึงศกัยภาพในการดึงดูดนกัท่องเท่ียว  
- การด าเนินการโดยค านึงถึงศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียว 
- การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว ท่ีตอ้งมีการจดัการดา้นการอนุรักษ ์
 - การใหค้วามรู้และสร้างจิตส านึก การเปิดโอกาสและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  
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2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
  2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 ชวลันุช อุทยาน การท่องเท่ียว มทร.กรุงเทพ.(2551:Online) พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว เป็น
การกระท าทุกอยา่งของนกัท่องเท่ียวไม่ว่าการกระท านั้นนกัท่องเท่ียวจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็ตาม และ
บุคคลอ่ืนจะสงัเกตการกระท านั้นไดห้รือไม่ก็ตาม เพื่อมุ่งตอบสนองส่ิงใดส่ิงหน่ึงในสภาพการณ์ใด
สภาพการณ์หน่ึง โดยพฤติกรรมภายนอกของนกัท่องเท่ียวเป็นพฤติกรรมท่ีผูอ่ื้นสังเกตไดโ้ดยอาศยั
ประสาทสัมผสั ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเท่ียวเป็นการท างานของอวยัวะต่างๆ ภายใน
ร่างกายรวมทั้ งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ท่ีถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพนัธ์กัน โดย
พฤติกรรมภายในจะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่  
 
 2.2.2 องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวน้ันมีองค์ประกอบส าคญั 7 ประการ   
 1.เป้าหมาย หมายถึง พฤติกรรมนักท่องเท่ียวทุกๆพฤติกรรม จะตอ้งมีเป้าหมายในการ
กระท า เช่น นกัท่องเท่ียวกลุ่มอนุรักษต์อ้งการ เกียรติยศโดยการแสดงให้ผูอ่ื้นเห็นว่าตนเดินทาง
ท่องเท่ียวโดยท่ีสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีตนเดินทางยงัคงสภาพสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ดงัเดิม 
 2.ความพร้อม หมายถึง ความมีวุฒิภาวะ และความสามารถในการท ากิจกรรม เพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการ เช่น นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีรักความผจญภยั นิยมไต่เขา ปีนหนา้ผาตอ้งมี
ความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจแลว้สามารถจะท ากิจกรรมท่ีตนช่ืนชอบได ้
 3.สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือโอกาสท่ีเอ้ืออ านวยให้เลือกกระท ากิจกรรม เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ เช่น การท่องเท่ียวตามหมู่เกาะ ควรกระท าในยามคล่ืนลมสงบ ไม่ควรท า
ในขณะท่ีมีพายฝุนฟ้าคะนอง 
 4.การแปลความหมาย หมายถึง วิธีการคิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการท่ี
พอใจมากท่ีสุดในสถานการณ์หน่ึงๆ เช่น เวลาสิบสองนาฬิกา เป็นเวลาท่ีนักท่องเท่ียวหยุดพกั
รับประทานอาหาร 
 5.การตอบสนอง คือ การตดัสินใจกระท ากิจกรรมตามท่ีตนไดต้ดัสินใจเลือกสรรแลว้ เพื่อ
บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่น นกัท่องเท่ียวไดต้ดัสินใจท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว ดงันั้นนกัท่องเท่ียว
จะตอ้งวางแผนการเดินทาง และจดัการด าเนินการล่วงหนา้ 
 6.ผลลพัธ์ท่ีตามมา คือ ผลจากการกระท าหน่ึงๆ อาจไดผ้ลตามท่ีคาดหมายไว ้หรืออาจ
ตรงกนัขา้มกบัความคาดหวงัท่ีตั้งใจไว ้ 
 7.ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั คือ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงท่ีกระท าไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ตอ้งการจึงตอ้งกลบัมาแปลความหมายเพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆ มาตอบสนองความตอ้งการ  
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2.2.3 ปัจจัยของการท่องเที่ยว 
 ประภสัสร เสวิกุล.(2557:Online) ในปัจจุบนัผูค้นนิยมการท่องเท่ียวมากว่าในอดีตมากไม่
ว่าจะเป็นการท่องเท่ียวในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม เหตุผลเพราะในปัจจุบนัมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพิ่มมากข้ึน เช่น การคมนาคมสะดวกข้ึน เดินทางรวดเร็วทนัใจ มีทั้งการเดินทาง ทางบก 
ทางน ้ า ไปจนถึงทางอากาศ ซ่ึงมีตัวเลือกมากมาย และปัจจัยท่ีส าคัญท่ีอยู่ในความนิยมของ
นกัท่องเท่ียวอาจจ าแนกได ้5 ประการ ดงัน้ี 
 1.สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัเช่นกนั เพราะตอ้งดูถึงความสวยงามของ
สถานท่ีท่องเท่ียว หรืออาจมีประวติัศาสตร์ มีประเพณีวิถีชีวิตของชาวบา้น รวมไปถึงธรรมชาติท่ี
งดงามดว้ย 
 2.ความสะดวกในการเดินทาง ซ่ึงถือเร่ืองส าคญัเช่นกนั เพราะถา้เส้นทางในการเดินทางไม่
สะดวกสบาย ถนนเป็นลูกรัง ขรุขระ ก็อาจท าให้การเดินทางล่าชา้ และน่าเบ่ือไปเลยส าหรับการ
เท่ียวในคร้ังนั้น ๆและยงัเป็นอุปสรรคต่อแหล่งท่องเท่ียวอีกดว้ย 
 3.ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น ค่าท่ีพกั ค่ายานพาหนะ และอ่ืนๆ เม่ือพบสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีดึงดูดน่าสนใจ แต่เม่ือพบวา่ค่าใชจ่้ายสูงเกินไป อาจท าใหน้กัท่องเท่ียวเปล่ียนใจไดง่้าย 
 4.กิจกรรมพิ เศษ ในปัจจุบันสถานท่ีท่องเ ท่ียวมีให้ เ ลือกมากมาย จึงท าให้สถาน
ประกอบการหนัมาเพิ่มกิจกรรมพิเศษเขา้ไป เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียว เช่น การปีนเขา ด าน ้ า หรือการ
ใชชี้วิตแบบวิถีชาวชนบท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
 5.ประชาชนในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ เช่น ความเป็นมิตร ความซ่ือสัตย ์มีน ้ าใจ โดยเฉพาะ
ดา้นความปลอดภยั นกัท่องเท่ียวทุกคนจะตระหนกัถึงเร่ืองน้ีเป็นอยา่งมาก 
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2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์ 
 2.3.1 ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ 
 กระจอกข่าว.(2551:Online) การประชาสัมพนัธ์มกัจะถูกเขา้ใจสับสนกบัการโฆษณา คน
จ านวนมากมกัจะเขา้ใจว่าการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์มีความหมายเหมือนกนั จนบางทีเรา
เรียกการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์เป็น “การโฆษณาประชาสัมพนัธ์” ซ่ึงในความเป็นจริงการ
โฆษณาและประชาสมัพนัธ์มีความแตกต่างกนัพอสมควร ดงัน้ี 
 การโฆษณา เป็นการกระท าใดๆ อันเป็นการชักจูงใจต่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการจ าหน่ายสินคา้หรือบริการ 
 การประชาสัมพนัธ์ เป็นการติดต่อส่ือสารจากองคก์ารไปสู่สาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
รับฟังความคิดเห็นและประชามติจากสาธารณชนท่ีมีต่อองคก์าร 
 
 2.3.2 ความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์ 
 การประชาสัมพนัธ์เป็นหน่ึงในส่วนประสมของการส่ือสารทางการตลาดซ่ึงมีความส าคญั
อยา่งหน่ึงขององคก์ารท่ีนอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยพนกังานขาย ทั้งน้ีองคก์ารอาจอยูใ่น
รูปของบริษทั สมาคมหรือหน่วยงานต่างๆ อนัเป็นส่วนหน่ึงในระบบสังคม ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ี
องคก์ารตอ้งให้ความสนใจต่อการท าความเขา้ใจและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีต่อสาธารณชนโดย
ผา่นส่ือต่างๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้สาธารณชนมีทศันคติ ความเช่ือหรือมุมมองท่ีดีต่อองคก์าร 
อนัส่งผลต่อการด าเนินงานอยา่งราบร่ืนในระยะยาวขององคก์าร 
 
 2.3.3 ประเภทของส่ือที่ใช้เพ่ือการประชาสัมพนัธ์ 
 โดยปกติทัว่ไปมีการแบ่งประเภทของส่ือกนัไวห้ลายประเภท ไดป้ระมวลสรุปไวด้งัน้ี 

- แบ่งตามวิวฒันาการ ไดแ้ก่ ส่ือประเพณี ส่ือมวลชน และส่ือเฉพาะกิจ 
- แบ่งตามบทบาทหนา้ท่ีทางสงัคม ไดแ้ก่ ส่ือข่าวสาร ส่ือการศึกษา 
- แบ่งตามประสาทท่ีใชใ้นการรับสาร ไดแ้ก่ ส่ือโสต ส่ือทศัน์ ส่ือโสตทศัน์ 
- แบ่งตามบทบาทหนา้ท่ีทางเทคนิค ไดแ้ก่ ส่ือถ่ายทอดสาร ส่ือบนัทึกสาร 
-  แบ่งตามเคร่ืองน ารหสัสาร ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ส่ือบนัเทิงเสียงหรือภาพ 

 
2.3.4 ความส าคญัของส่ือที่ใช้เพ่ือการประชาสัมพนัธ์ 

 ส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ คือ 
 1.เพื่อการถ่ายทอดหรือบอกข่าวสารใหแ้ก่ประชาชนไดรั้บทราบ 
 2.เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
 3.เพื่อเป็นการสร้างความนิยมและภาพพจน์ท่ีดีขององคก์ร 
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 2.3.5 วตัถุประสงค์ของการประชาสัมพนัธ์ 
 stou.(Online) การด าเนินการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีและมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นตอ้งมีการ
ก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน เพื่อเป็นเป้าหมายหรือแนวทางในการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ของ
กิจการ วตัถุประสงคข์องการประชาสมัพนัธ์อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1.วตัถุประสงคท์ัว่ไป 
2.วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 
 
1. วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
วตัถุประสงคท์ัว่ไปของการประชาสัมพนัธ์เป็นวตัถุประสงคเ์พื่อการเผยแพร่ในเร่ืองราว

ต่างๆ ของกิจการ อันได้แก่ นโยบาย วตัถุประสงค์ การด าเนินงาน ผลงาน กิจกรรม ระเบียบ
ขอ้บงัคบั เป็นตน้ โดยวตัถุประสงคท์ัว่ไปของการประชาสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ 

- เพื่อสร้างความรู้และความเขา้ใจของสาธารณชนต่อกิจการ โดยเผยแพร่และช้ีแจงผา่นส่ือ
ต่างๆ 

- เพื่อสร้างความนิยมให้เกิดข้ึนกบัสาธารณชน เพื่อให้องคก์ารไดรั้บความสนับสนุนและ
เพื่อความอยูร่อดขององคก์าร รวมถึงการกระตุน้ใหส้าธารณชนเกิดความนิยม เช่ือถือ ไวว้างใจ และ
ศรัทธาในนโยบาย และการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆขององคก์าร 
  - เพื่อสร้าง ปกป้องและรักษาช่ือเสียงขององคก์าร และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีใหอ้งคก์าร
ต่อสาธารณชน 

- เพื่อแสวงหาความร่วมมือและการสนบัสนุนจากสาธารณชน ทั้งจากภายในและภายนอก 
 

2. วตัถุประสงค์เฉพาะ 
นอกจากวตัถุประสงค์ทัว่ไปแลว้ การประชาสัมพนัธ์ยงัมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะอย่าง ของ

กิจกรรมแตกต่างกนัออกไป ให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงคห์รือลกัษณะของแต่ละกิจกรรม ตวัอยา่ง
ของวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เช่น 

- เพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผดิท่ีเกิดข้ึน เช่น ข่าวลือในดา้นลบขององคก์าร 
- เพื่อเผยแพร่คุณงามความดีของกิจกรรม  
- เพื่อส่งเสริมและชกัจูงใจสาธารณชนใหเ้กิดความเล่ือมใสศรัทธาต่อองคก์าร 
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2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการ 
 2.4.1 ความหมายของการบริการ 
 IM2.(2559:Online) ความหมายกวา้งๆของค าว่า “การบริการ” การกระท าหรือด าเนินการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลหรือองคก์ร ให้ไดรั้บความพึงพอใจสมท่ี
บุคคลหรือองคก์รนั้นตอ้งการ นิยามของค าว่าบริการจึงข้ึนอยู่กบัการพยายามอธิบายเพื่อให้เขา้ใจ
ตรงกนั การบริการอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 อยา่งคือ 

1.การบริการท่ีไม่ไดมุ่้งหวงัส่ิงตอบแทนทางธุรกิจ หัวใจหลกัอยู่ท่ีการด าเนินการเหล่านั้น
เกิดจากความเอาใจใส่ ปรารถนาการเป็นผูใ้หค้วามสุขแก่ผูอ่ื้น โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนใดๆ  

2.การบริการท่ีหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจ หรือเรียกว่าธุรกิจการบริการ ไม่มีตวัสินคา้หรือ
ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งได ้แต่อาศยัธรรมชาติของมนุษยท่ี์อยากไดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากผูอ่ื้น เพื่อ
ก่อใหเ้กิดความสุข ธุรกิจการบริการจึงคิดต่อยอดจากความตอ้งการของมนุษย ์ 
 

2.4.2 ความส าคญัของการบริการ 
1. ความส าคญัต่อผู้รับบริการ 
สุนิสา หลกัทรัพย ์และคณะ.(2555:Online) ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทั้งทางดา้น

ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา จิตใจ ศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพการบริการท่ีตรงกบัอตัราของ
แต่ละบุคคล 

เสริมสร้างคุณภาพชีวิต การท่ีผูไ้ดรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการรู้สึกและ
สะดวกสบายน ามาซ่ึงความประทบัใจและมีความสุข 

2. ความส าคญัต่อผู้ให้บริการ 
ผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารการบริการ การท่ีผูป้ระกอบการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลก าไร

ระยะยาวใหก้บัธุรกิจ ช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี 
ผูป้ฏิบติังานบริการท่ีอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีความส าคญัท่ีท ารายไดใ้ห้ประเทศ พนกังาน

แต่ละคนท่ีจะฝึกฝนและพฒันาตนเอง 
 
2.4.3 วตัถุประสงค์ของการบริการ 

 1.เรียนรู้หลกัการ การใหบ้ริการท่ีใหค้วามส าคญักบัลูกคา้ 
 2.พฒันาเสริมสร้างความรู้และทศันคติท่ีดีต่อการใชบ้ริการ 
 3.พฒันาทีมงานบริการท่ีเป็นเลิศในองคก์ร 
 4.ฝึกทกัษะสร้างความประทบัใจในบริการแก่ลูกคา้ 
 5.ฝึกปฏิบติัการจดัท าแผนปฏิบติั ใหบ้ริการลูกคา้ท่ีเป็นระบบ 
 6.แลกเปล่ียนประสบการณ์ใหแ้ละรับบริการจากสถานประกอบการ 
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2.5 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบันันทนาการ 
 2.5.1 ความหมายของนันทนาการ 
 ชนินทร์ วิศวินธานนท์.(2552:Online) นนัทนาการ คือ กิจกรรมท่ีสมคัรใจท าในยามว่าง 
เพื่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน ผอ่นคลายความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ นนัทนาการ การเล่น และ
ความสนุกสนาน การเล่นช่วยพฒันาทกัษะต่างๆ 
 ส าหรับมนุษย ์กิจกรรมนนัทนาการมกัเกิดข้ึนในช่วงสุดสัปดาห์ และวนัหยดุ ประกอบดว้ย 
ดนตรี การเตน้ร า กีฬา งานอดิเรก เกม และการท่องเท่ียว การดูโทรทศัน์และฟังเพลง เป็นรูปแบบ
สามญัของนนัทนาการ 
 
 2.5.2 เป้าหมายของนันทนาการ 
 Silverrose.(2554:Online) 1.พฒันาอารมณ์สุข นนัทนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้าง และ
พฒันาอารมณ์สุขของบุคคลและชุมชน โดยอาศยักิจกรรมต่างๆเป็นส่ือกลางในช่วงเวลาว่างหรือ
เวลาอิสระ 
 2.เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ กิจกรรมนันทนาการหลายอย่าง ช่วยสร้างประสบการณ์
ใหม่ใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วม เช่น กิจกรรมท่องเท่ียว ทศันศึกษา 
 3.เพิ่มพูนประสบการณ์ กระบวนการทางนนัทนาการ ก่อให้เกิดการพฒันาทางอารมณ์สุข 
ดงันั้น ทศันียภาพ ความซาบซ้ึง ความประทบัใจ ความสะใจ ความภาคภูมิใจ มุมหน่ึงหรือเส้ียวหน่ึง
แห่งความประทบัใจ  
 4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม นนัทนาการให้คุณค่าและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลและ
ชุมชน ฝึกให้เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนดว้ยความสนใจและสมคัรใจ ซ่ึงสอนให้ผูเ้ขา้ร่วมท างาน
เป็นทีม 
 5.ส่งเสริมการแสดงออกแห่งตน กิจกรรมนนัทนาการหลายประเภท เช่น ศิลปหัตถกรรม 
กีฬาประเภทต่างๆ ดนตรี ละคร การเล่นเกม ประเพณี เป็นการส่งเสริมให้บุคคลไดแ้สดงออกใน
ดา้นความคิดสร้างสรรค ์
 6.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต กระบวนการนนัทนาการช่วยส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของ
บุคคลและสงัคม ทุกระดบัวยั ทุกเพศ  
 7.ส่งเสริมความความเป็นมนุษย ์กิจกรรมนนัทนาการส่งเสริมพฤติกรรมความเจริญงอกงาม
ของบุคคล กิจกรรมนนัทนาการช่วยสร้างความเขา้ใจอนัดีในหมู่เพื่อนมนุษย ์
 8.ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี กิจกรรมนันทนาการ เป็นการให้การศึกษาแก่เยาวชนดา้น
การช่วยเหลือตนเอง สิทธิ หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ระเบียบวินยั และการปรับตวัใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดี  
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2.5.3 ประโยชน์ของกจิกรรมนันทนาการ  
  ณิชชารีย ์สิงหฤกษ ์และ ณัฐวดี ขวญัศรี.(2558:Online) กิจกรรมนนัทนาการมีประโยชน์
มากมายดงัน้ี 
 1.ช่วยใหค้นรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
 2.ท าใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดความสุขในชีวิต 
 3.ช่วยสร้างความรักความสามคัคีใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มในชุมชนและสงัคม 
 4.ช่วยใหมี้สุขภาพจิตดี ไม่มีความวิตกกงัวล 
 5.ช่วยสร้างความสมัพนัธ์ท่ีอบอุ่นใหเ้กิดข้ึนในครอบครัว 
 6.ช่วยป้องกนัปัญหาอาชญากรรม ท าใหส้งัคมเกิดความสงบสุข 
 7.ช่วยให้เกิดสุขภาพแวดล้อมท่ีดีเพราะแต่ละท้องถ่ินต้องใช้สถานท่ีเพื่อท ากิจกรรม
นนัทนาการ 
 8.ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี รู้จักบ ารุงรักษาสุขภาพ มีน ้ าใจไม่เห็นแก่ตัว รู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่มีน ้ าใจซ่ึงกนัและกนั 
 
2.6 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเที่ยวทางเรือ 
 2.6.1 ความหมายของเรือ 
 สุพตัรา ศรีแกว้ และ ณัฐชยา กล่ินสวาทหอม.(2554:Online) เรือ หมายถึง ยานพาหนะท่ีใช้
สัญจรไปมาในน ้ า มกัท าดว้ยวิธีขดุไมท้ั้งตน้หรือน ากระดาน สังกะสี เหลก็ เป็นตน้ มาประกอบกนั
เขา้ดว้ยกนั เรือโดยทัว่ไปโครงสร้างประกอบดว้ยตวัเรือท่ีโครงสร้างสามารถลอยน ้าได ้ 
 
 2.6.2 ความส าคญัของเรือไทย 
 เรือเป็นพาหนะท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับมนุษยม์าตั้งแต่สมยัโบราณ เป็นพาหนะในการ
เดินทางของคนหรือสินคา้จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง เป็นส่ิงท่ีน าความเจริญมาสู่ภายในชุมชน หรือ
ระหวา่งชุมชนกบัชุมชนจนกระทัง่ถึง การติดต่อระหว่างประเทศต่อประเทศ ทวีปต่อทวีป ตลอดจน
การส ารวจดินแดนต่างๆ ในยคุโบราณ  
 การท่ีประเทศไทยมีแม่น ้าล าคลองกระจายอยูม่ากมายในพื้นท่ีราบภาคกลาง ทั้งท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ รวมทั้งท่ีขุดข้ึนใหม่ ท าให้เรือจึงมีความส าคญัในการเดินทางน ้ า ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ท าให้มีการคิดประดิษฐ์เรือในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรมท่ีหลากหลายข้ึน 
นอกจากน้ีเรือยงัเป็นบ่อเกิดของวฒันธรรม และประเพณีต่าง ๆอีกมากมาย 
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 2.6.3 การท่องเที่ยวทางเรือของประเทศไทย  
 เอกชน และหน่วยงานราชการ.(Online) การท่องเท่ียวทางเรือของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 
2 แบบหลกัคือ 
 1.เรือส าราญเพื่อการท่องเท่ียว เป็นการเดินเรือท่ีมีการขยายตวัและ พฒันาอยา่งรวดเร็ว แต่
ถา้เทียบกับเรือประเภทน้ีในระดบัภูมิภาคเดียวกนัประเทศไทยยงัถือว่าดอ้ยกว่าอย่างเห็นไดช้ัด 
เน่ืองจากการประชาสมัพนัธ์ การขาดระบบการท างานเก่ียวกบัการเดินเรือท่ีไม่มีคุณภาพ 
 2.เรือขนส่งคนเพื่อท่องเท่ียวภายในประเทศ เป็นการเดินเรือส าหรับการเดินทางจากท่ีหน่ึง
ไปท่ีหน่ึงเพื่อการท่องเท่ียวในจุดนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นภาคกิจการของเอกชน 
 
 2.6.4 กจิกรรมการล่องเรือ 
 Pim Larpyongyos.(2559:Online) การท่องเท่ียวทางเรือ เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีนกัท่องเท่ียว
บางท่านอาจจะยงัไม่ทราบ โดยกิจกรรมการล่องเรือเท่ียวนั้นมีหลายแบบใหเ้ลือก ไดแ้ก่ 

1.กิจกรรมล่องเ รือส าราญ เป็นการนั่ง เ รือส าราญ เพื่อทานข้าวชมทิวทัศน์  หรือ
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามยามค ่าคืนริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา บนเรืออาจมีการแสดงต่างๆ เช่น ร าไทย
และ โขน รวมไปถึงมีการแสดงดนตรีสดบนเรือ 

2.ล่องเรือหางยาว กิจกรรมน้ีเป็นการนัง่เรือหางยาว อนัเป็นเอกลกัษณ์ของไทย ลดัเลาะเพื่อ
ล่องเรือท่องเท่ียวไปตามคลองต่างๆในช่วงกลางวนัหรือยามบ่าย 

3.กิจกรรมล่องเรือเท่ียว คือการล่องเรือท่องเท่ียวแบบกรุ๊ปทวัร์ การล่องเรือแบบน้ีจะคลา้ยๆ
กบัการล่องเรือหางยาวแต่จะแตกต่างกนัตรงท่ี กิจกรรมน้ีจะเป็นเรือขนาดใหญ่กว่า ซ่ึงกิจกรรมส่วน
ใหญ่จะเป็นกาจดัรายการน าเท่ียวนมสัการเสริมสิริมงคลใหก้บัตวัเองหรือเยีย่มชมบริเวณส าคญั 

4.กิจกรรมล่องเรือเมล ์กิจกรรมน้ีเหมือนกบัการข้ึนรถโดยสารประจ าทาง โดยเรือจะแล่น
ไปตามป้ายท่ีก าหนดไว ้แต่ควรศึกษาเสน้ทางก่อนออกเดินทางท่องเท่ียว 
 



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์บริษทัเลิฟเวอร์ แทรเวล จ ำกดั 
ท่ีมำ : www.lovetravels.com 

 
สถำนประกอบกำร :  บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ำกดั 
ท่ีอยู ่     :  53/43 ถนนเลียบคลองภำษีเจริญฝ่ังเหนือ 20/2 แขวงหนองแขม เขตหนอง    
        แขม กรุงเทพฯ10600 
โทรศพัท ์     :  02 077 5945 
โทรศพัทมื์อถือ      : 088 898 1699 
อีเมล ์          :  lover_travel3@hotmail.com 
เวบ็ไซต ์     :  www.lovertravels.com 
 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

ในส่วนของกำรใหบ้ริกำรของ บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ำกดั โดยทำงบริษทัมีบริกำรดงัน้ี 
- บริกำรจดัโปรแกรมน ำเท่ียวทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
- บริกำรจดัแพค็เกจน ำเท่ียว ท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ 
- บริกำรจดัประชุม สมัมนำ ท่องเท่ียวประจ ำปี 
- บริกำรรับจอง โรงแรม ท่ีพกั ร้ำนอำหำร 
- บริกำรจองตัว๋เคร่ืองบินทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 
- บริกำรจองเรือดินเนอร์ ล่องแม่น ้ำเจำ้พระยำ 
- บริกำรรับจองบตัรเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียว 
- บริกำร รถเช่ำ รถตู ้VIP รถบสัปรับอำกำศ 2 ชั้น 
- บริกำรรับยืน่วีซ่ำ และบริกำรท ำประกนัภยักำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานขององค์กร 
 

แผนผงัองค์กร 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 นำงสำววำรุณี ไชยภำ 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ (MD) 

ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 
 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.3 นำงสำวอำรีรัตน์  อ  ำภำ     รูปท่ี 3.4 นำงสำวอรณิช  ชิดเช้ือ 

ผูจ้ดักำร (GM)             ฝ่ำยขำยและฝ่ำยกำรตลำด 
ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ        ท่ีมำ : ผูจ้ดัท ำ 

 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่ง 

 นำงสำว นภำพฒัน์  อินทร์สุข แผนก / ทวัร์ในประเทศ 
 

3.4.2 ลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
- น ำโปรแกรมท่องเท่ียวของแต่ละประเทศไปลงในเวบ็ไซตข์องบริษทั 
- น ำโปรแกรมท่องเท่ียว และสินคำ้พรีเมียม ลงประกำศโฆษณำในเวบ็ไซตต่์ำงๆ 
- ออกปฏิบติังำนนอกสถำนท่ี 
- พิมพเ์อกสำร 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 นำงสำว อำรีรัตน์ อ  ำภำ 
 ต ำแหน่ง : GM (General Manager ) ผูจ้ดักำร 

 
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่ วนัท่ี 8 มกรำคม – 30 เมษำยน 2561 ซ่ึงไดบ้นัทึกกำรปฏิบติังำนไวด้งัน้ี 
- สัปดำห์ท่ี 1 : เรียนรู้งำนในสถำนประกอบกำรและเร่ิมปฏิบติั โดยกำรท ำเวบ็ไซต์

โปรแกรมท่องเท่ียว ท ำ Voucher เพื่อยนืยนักำรจองเรือส ำรำญของลูกคำ้ และส่งหลกัฐำนกำรจอง
ใหก้บัลูกคำ้ 

- สัปดำห์ท่ี 2 : เรียนรู้กำรท ำเวบ็ไซต ์โดยกำรท ำโปรแกรมท่องเท่ียวต่ำงประเทศ เพื่อ
โฆษณำรำยกำรท่องเท่ียว 

- สัปดำห์ท่ี 3 : กำรโฆษณำผำ่นเวบ็ไซต ์โดยกำรน ำรำยกำรท่องเท่ียวไปโฆษณำลงใน
เวบ็ไซตต่์ำงๆท่ีอนุญำต 

- สัปดำห์ท่ี 4 : กำรแปลงโปรแกรมท่องเท่ียว และออกปฏิบติังำนนอกสถำนท่ี โดยกำร
แปลงโปรแกรมท่องเท่ียวนั้นจะตอ้งใส่รำยละเอียดของบริษทัในโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีเลือกไว ้และ
น ำโปรแกรมท่ีแปลงเรียบร้อยแลว้มำลงเวบ็ไซตข์องบริษทัอีกคร้ังเพื่อโฆษณำ ส่วนกำรออก
ปฏิบติังำนนอกสถำนท่ีนั้น ไดไ้ปออกทริปกำรล่องเรือส ำรำญ พำนกัท่องเท่ียวล่องเรือดินเนอร์และ
จดังำนสังสรรคบ์นเรือ 

- สัปดำห์ท่ี 5 : ลงโฆษณำ โดยกำรน ำโปรแกรมท่องเท่ียวต่ำงๆไปลงโฆษณำในเวบ็ไซตท่ี์
สำมำรถลงไดแ้ละไม่เสียค่ำบริกำร 
  - สัปดำห์ท่ี 6 : ออกปฏิบติังำนนอกสถำนท่ี ดว้ยโปรแกรมท่องเท่ียวล่องเรือไหวพ้ระ 9 วดั 
โดยกำรดูแลนกัท่องเท่ียวตั้งแต่ก่อนข้ึนเรือ ซ่ึงจะตอ้งติดสต๊ิกเกอร์ใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกคน เพื่อ
เป็นสญัลกัษณ์ในกำรนบัจ ำนวนสมำชิก เม่ือข้ึนเรือจึงท ำกำรเสิร์ฟน ้ำและขนม พร้อมทั้งถ่ำยรูป
กิจกรรมต่ำงๆเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 

- สัปดำห์ท่ี 7 : แปลงโปรแกรมท่องเท่ียว โดยกำรน ำโปรแกรมท่องเท่ียวของแต่ละประเทศ
มำเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถำนประกอบกำร จำกนั้นน ำไปลงเวบ็ไซตข์องบริษทั 

- สัปดำห์ท่ี 8 : แปลงโปรแกรมทวัร์ยโุรป โดยกำรน ำโปรแกรมท่องเท่ียวยโุรปท่ีตรงตำม
ควำมตอ้งกำรของสถำนประกอบกำร มำปรับเปล่ียนขอ้มูลท่ีก ำหนดไว ้เม่ือเสร็จเรียบร้อยจึงน ำ
โปรแกรมท่ีปรับเปล่ียนแลว้ทั้งหมดมำลงในเวบ็ไซตข์องสถำนประกอบกำร 

- สัปดำห์ท่ี 9 : ลงโปรแกรมท่องเท่ียว โดยกำรน ำโปรแกรมท่องเท่ียวของแต่ละประเทศ ไป
ลงในเวบ็ไซตข์องสถำนประกอบกำร 
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- สัปดำห์ท่ี 10 : ลงโฆษณำโปรแกรมล่องเรือ โดยกำรน ำโปรแกรมล่องเรือไหวพ้ระ 9 วดั 
ไปโฆษณำลงในเวบ็ไซตต่์ำงๆท่ีสำมำรถลงไดแ้ละไม่เสียค่ำบริกำร 

- สัปดำห์ท่ี 11 : ลงโปรแกรมทวัร์ โดยกำรน ำโปรแกรมท่องเท่ียวของแต่ละประเทศท่ีทำง
สถำนประกอบกำรเลือกมำให ้ไปโฆษณำลงในเวบ็ไซตข์องสถำนประกอบกำร 

- สัปดำห์ท่ี 12 : ลงโปรแกรมทวัร์ โดยกำรน ำโปรแกรมทวัร์ของแต่ละประเทศท่ีทำงสถำน
ประกอบกำรเลือกมำให ้ไปโฆษณำลงในเวบ็ไซตข์องสถำนประกอบกำร 

- สัปดำห์ท่ี 13 : แปลงโปรแกรมท่องเท่ียวและน ำมำลงในเวบ็ไซต ์โดยกำรเลือกโปรแกรม
ท่องเท่ียวจำกเวบ็ไซตท่ี์สถำนประกอบกำรใหม้ำ โดยเลือกประเทศท่ีมีโปรแกรมท่องเท่ียวภำยใน
เดือนท่ีสถำนประกอบกำรไดก้ ำหนด จำกนั้นน ำมำปรับเปล่ียนเป็นขอ้มูลของสถำนประกอยกำร 
และน ำทุกโปรแกรมไดป้รับเปล่ียนเรียบร้อยไปโฆษณำลงในเวบ็ไซตข์องสถำนประกอบกำร 

- สัปดำห์ท่ี 14 : ลงโปรแกรมท่องเท่ียว โดยกำรน ำโปรแกรมทวัร์ของแต่ละประเทศท่ีทำง
สถำนประกอบกำรเลือกมำให ้ไปโฆษณำลงในเวบ็ไซตข์องสถำนประกอบกำร 

- สัปดำห์ท่ี 15 : แกไ้ขกำรแปลงโปรแกรมท่องเท่ียว โดยกำรแกไ้ขโปรแกรมท่องเท่ียวท่ีท ำ
กำรปรับเปล่ียนในคร้ังแรกซ่ึงท ำผดิพลำด และด ำเนินแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกประเทศท่ีไดท้ ำผดิ 

- สัปดำห์ท่ี 16 : ลงโปรแกรมท่องเท่ียว โดยกำรน ำโปรแกรมท่องเท่ียวของแต่ละประเทศท่ี
ทำงสถำนประกอบกำรเลือกมำให ้ไปโฆษณำลงในเวบ็ไซตข์องสถำนประกอบกำร 
 
3.7 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

3.7.1 คดิหัวข้อโครงงานและศึกษาค้นคว้าข้อมูลของโครงงาน 
โดยคิดหวัขอ้โครงงำนจำกกำรปฏิบติังำนและส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัจำกนั้นน ำมำประยกุตใ์ชใ้น

โครงงำนสหกิจศึกษำ 
3.7.2 ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเร่ืองของหัวข้อโครงงานและด าเนินการแก้ไข 
ปรึกษำอำจำรยท่ี์ปรึกษำเก่ียวกบัหวัขอ้โครงงำน และรับฟังค ำแนะน ำจำกอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 

จำกนั้นด ำเนินกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
3.7.3 รวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัโครงงาน 
โดยกำรหำขอ้มูลต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งในกำรท ำโครงงำน มำเรียบเรียงขอ้มูลในแต่ละบทให้

สอดคลอ้งกบัหวัขอ้โครงงำนเพื่อใหโ้ครงงำนออกมำเหมำะสมท่ีสุด 
3.7.4 เรียบเรียงเอกสารที่เกีย่วข้อง 
น ำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงำนมำเรียบเรียง เช่น ขอ้มูลในกำรน ำเสนอ เอกสำรต่ำงๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัโครงงำน 
 
 



18 
 

3.7.5 จัดท าเอกสาร 
จดัท ำเอกสำรรำยงำนโดยกำรพิมพ ์โครงงำนเรียงตำมล ำดบัทั้ง 5 บท และองคป์ระกอบ

ต่ำงๆในโครงงำน พร้อมท ำกำรน ำเสนอในรูปแบบของ Power Point 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ม.ค. 61 

 
ก.พ. 61 

 
มี.ค. 61 

 
เม.ย. 61 

 
พ.ค. 61 

1. คิดหวัขอ้โครงงำน      

2. ปรึกษำอำจำรท่ีปรึกษำเร่ืองของหวัขอ้
โครงงำน 

     

3. รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงำน      

4. เรียบเรียงเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง      

5. จดัท ำเอกสำร      

 
ตำรำงท่ี 3.1 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ทีใ่ช้ภายในส านักงาน 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 
3.8.1 ซอฟต์แวร์ 
- โปรแกรม Microsoft Office Word 
- โปรแกรม Microsoft Office Powerpoint 

 
 
 
 



บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
 การจดัท าโครงงานเร่ือง “เรือล่องท่องเมืองเก่า พระนคร อยุธยา” มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชาวบา้น และอนุรักษป์ระวติัศาสตร์ 
ทางผูจ้ดัท าไดค้น้ควา้สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจและน ามาปรับใชใ้หเ้ขา้กบัโปรแกรมท่องเท่ียวใน
เสน้ทางใหม่เป็นเสน้ทางน ้าซ่ึงเป็นการเดินทางโดยการล่องเรือ ผูจ้ดัท าไดผ้ลการน าเสนอและขอ้มูล
ท่ีเป็นความรู้จากพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงมีผลการด าเนินโครงงานดงัน้ี 

4.1 การวางแผนการท าโครงงาน 
4.2 การด าเนินงาน 
4.3 การด าเนินการแกไ้ขปัญหา 
4.4 ขอ้มูลของโครงงาน 
4.5 ขอ้มูลเพิ่มเติมของสถานท่ีท่องเท่ียว 
4.6 สรุปผลการท าโครงงาน 

 
4.1 การวางแผนการท าโครงงาน 
 ในการวางแผนการท าโครงงานน้ี ผูจ้ดัท าไดคิ้ดประเด็นและหัวขอ้ของโครงงานในเร่ืองท่ี
สนใจและเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบการ เม่ือไดห้ัวขอ้แลว้จึงคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นและหัวขอ้ท่ีคิดไว ้ รวมไปถึงการมองเห็นถึงปัญหาของโครงงาน  หากโครงงานท่ีท าเกิด
ปัญหาจึงคิดหาวิธีแกไ้ข ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ท่าเรือในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยานั้นมีน้อยมาก
และไม่ตรงกบัสถานท่ีท่ีจะใหเ้รือจอดเพื่อเทียบท่า และหลงัจากการวางแผนทั้งหมดน้ีไดแ้ลว้จึงลง
มือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ ซ่ึงตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานให้ออกมาสมบูรณ์
ท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ประวติัความเป็นมาของสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ขอ้มูลเรือ
ท่ีใชใ้นการเดินทาง กิจกรรมต่างๆ และอ่ืนๆ 
 
4.2 การด าเนินงาน 
 หลงัจากวางแผนในการท าโครงงานไดแ้ลว้ ผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมการด าเนินงานโครงงานอย่าง
จริงจงัในปลายเดือน มกราคม 2561หลงัจากท่ีไดห้ัวขอ้ของโครงงานมาแลว้ โดยไดศึ้กษาคน้ควา้
ขอ้มูลท่ีวางแผนไวเ้บ้ืองตน้อย่างละเอียดและเน้นเน้ือหาส าคญัท่ีสุด โดยไดด้ าเนินการตั้งแต่การ
เขียนรายละเอียดทั้งหมดของบทท่ี 1 ไปจนถึงบทท่ี 3  
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ซ่ึงในบทท่ี 1 นั้นไดอ้ธิบายในเร่ืองของความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา โดยบอกถึง
ความส าคญัของประวติัศาสตร์และความส าคญัในการจดัท าโครงงานน้ีข้ึน เพื่ออนุรักษ ์วฒันธรรม 
วิถีชีวิตชาวบา้น ไปจนถึงรักษา ประวติัศาสตร์ของชาติไทยไวใ้ห้ย ัง่ยืน และบอกรายละเอียดของ
วตัถุประสงคข์องโครงงานน้ี เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ไดม้ากท่ีสุด ไปจนถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในการ
ท าโครงงานคร้ังน้ี จากนั้นบทท่ี 2 เป็นการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงเป็นการ
บอกรายละเอียดเร่ืองของทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นท าบทท่ี 3 โดยบอกรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสถานประกอบการ และขั้นตอนการด าเนินโครงงานไปจนถึงอุปกรณ์ท่ีใชง้าน และในบทท่ี 4 
ไดบ้อกรายละเอียดและบอกถึงผลของการปฏิบติังานตามโครงงาน  
 
4.3 การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 การท าโครงงานในคร้ังน้ีทางผูจ้ดัท าไดคิ้ดหวัขอ้โครงงานเร่ือง “เรือล่องท่องเมืองเก่า พระ
นคร อยธุยา” ซ่ึงเป็นการเปิดเส้นทางท่องเท่ียวใหม่จ านวน 2 เส้นทาง และ 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และปัญหาท่ีพบไดแ้ก่  

ท่าเรือในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามีนอ้ยและสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเลือกนั้นไม่มีท่าเรือใหเ้รือ
จอดเทียบท่าได ้ ทางผูจ้ดัท าจึงคิดวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีพบ โดยการใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางในขาไป
ดว้ยรถตู ้ซ่ึงตอ้งนัง่จากจงัหวดักรุงเทพฯไปจนถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแรกจนถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี
สุดทา้ยของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จากนั้นจึงน านกัท่องเท่ียว ไปลงเรือท่ีท่าเทียบเรือ วดัช่องลม 
จงัหวดันนทบุรี แทน โดยจะน านกัท่องเท่ียวลงเรือในช่วงขากลบัหลงัจากเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีก าหนดหมดแลว้ ต่อไปจะเป็นการล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวชุมชนทั้งสองฝ่ังริมแม่น ้ าเจา้พระยา 
พร้อมล่องเรือกลบักรุงเทพมหานครเพื่อส่งนกัท่องเท่ียวยงัจุดส่งท่ีก าหนด 

ปัญหาเร่ืองวันและเวลาเปิด -ปิด ของตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม เน่ืองจากตลาดมี
ก าหนดการเปิดและปิดท่ีจ ากดั ผูจ้ดัท าจึงแกไ้ขปัญหาน้ี โดยการจดัโปรแกรมน าเท่ียวในเสน้ทางท่ี 2 
ข้ึนเฉพาะวนัท่ีตลาดแห่งน้ีเปิดเท่านั้น  ซ่ึงจะเปิดใหบ้ริการทุกวนัพฤหสับดี-วนัอาทิตย ์และวนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์เวลา 09:00-16:00 น. 

ในการแกไ้ขปัญหาของการท าโครงงาน ในส่วนของการเปล่ียนให้นักท่องเท่ียวเดินทาง
โดยรถตูใ้นช่วงขาไปนั้น เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะท าให้นักท่องเท่ียวเดินทางแบบไม่เบ่ือ 
หากตอ้งนั่งเรือนานทั้งขาไปและขากลบั ซ่ึงการแกปั้ญหาน้ีช่วยลดเวลาในการเดินทางให้นอ้ยลง 
ส่วนขอ้เสียในการเปล่ียนแปลงน้ี คือ ในการเดินทางท่องเท่ียวในเส้นทางท่ี 2 น้ี มีจุดเด่นคือการ
ล่องเรือเท่ียวเมืองเก่า จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา แต่ผูจ้ดัท าไดเ้ปล่ียนเป็นใช้รถตูเ้พื่อบริการแก่
นักท่องเท่ียวในช่วงขาไปสถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาแทน จึงยงัไม่ตอบโจทย์
มากนกั แต่การล่องเท่ียวนั้นทางผูจ้ดัท าไดจ้ดัใหมี้การล่องเรือในช่วงขากลบัแทน จึงเป็นการล่องเรือ
เพียงเท่ียวเดียว  
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ยานพาหนะทีใ่ช้ในการเดินทาง 
 1. เลือกเช่ารถตูจ้ากบริษทั แสนดีเซอร์วิส จ ากดั บริการการส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน
และราคายงัเหมาะสมกบัการเดินทาง มีพนกังานขบัรถมืออาชีพ มีประสบการณ์ ช านาญเส้นทาง 

 
รูปท่ี 4.1 รถตูท่ี้ใชใ้นการเดินทางในเสน้ทางท่ี 2 ไปจงัหวดัอยธุยา 

ท่ีมา : http://www.cmwondertour.com/product 
 

2. เช่าเรือเหมาล าจากบริษทั เรือด่วนเจา้พระยา จ ากดั เป็นบริษทัท่ีให้บริการเรือด่วนมา
ยาวนาน มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั 

 
รูปท่ี 4.2 เรือท่ีใชใ้นการเดินทางทั้งสองเสน้ทาง 

ท่ีมา : https://page.line.me/twz7252g 
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4.4 ข้อมูลของโครงงาน 
เรือล่องท่องเมืองเก่า พระนคร อยธุยา 

 ในการจดัท าโครงงานน้ีผูจ้ดัท ามีความประสงคเ์พื่อจะส่ือให้นักท่องเท่ียวและทุกคนเห็น
คุณค่าของประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และวิถีชีวิตของชาวไทย เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดต้ระหนกัถึง
การรักษา อนุรักษค์วามเป็นไทยไวใ้ห้ย ัง่ยืน อีกทั้งยงัพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางดา้นโบราณสถาน
และประวติัศาสตร์เก่าแก่ของไทยด้วย  จึงมีความประสงค์ให้นักท่องเท่ียวได้มาเรียนรู้แหล่ง
ประวติัศาสตร์ไทย ชมโบราณสถาน โบราณวตัถุ ท่ีเม่ือคร้ังอดีตเคยรุ่งเรือง 
 โดยโครงงานน้ีมีการจดัท าโปรแกรมท่องเท่ียวเสน้ทางใหม่ เพื่อเผยแพร่ วฒันธรรมไทย วิถี
ชีวิตของไทย เพื่อให้ชาวต่างชาติและชาวไทยเราไดเ้ห็นถึงความส าคญัและความงดงาม อนัเป็น
เอกลักษณ์ของประเทศไทยตั้ งแต่สมัยโบราณสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทางผู ้จัดท าจึงให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางโดยเรือ ซ่ึงเป็นการล่องเรือเท่ียวชมเมืองผา่นแม่น ้ าเจา้พระยา และมีใหเ้ลือก 2 
เส้นทางดว้ยกนั โดยเส้นทางท่ี 1 ล่องเรือไหวพ้ระ 5 วดั เป็นวดัเก่าแก่มีประวติัความเป็นมาท่ี
ยาวนานและมีช่ือเสียง ซ่ึงทั้ง 5 วดันั้นตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ไดแ้ก่ 

- วดัอรุณราชวรารามมหาราชวรมหาวิหาร 
- วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
- วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร 
- วดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
- วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร 
และเส้นทางท่ี 2 ล่องเรือเท่ียวเมืองเก่าท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงแต่ละสถานท่ี

ท่องเท่ียวนั้นมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนานและเป็นประวติัศาสตร์ของประเทศไทยอีกดว้ย ไดแ้ก่ 
- พระราชวงับางปะอิน 
- วดันิเวศธรรมประวติัราชวรวิหาร 
- วดัมหาธาตุ (จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) 
- วดัราชบูรณะ (จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา) 

 
วตัถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้นกัท่องเท่ียวมีจิตส านึกในการอนุรักษ ์และเรียนรู้ประวติัศาสตร์ รวมถึงวิถีชีวิต
ของทอ้งถ่ิน 
 2.เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้เห็นถึงความส าคัญในการท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ และ
ตอ้งการสมัผสัการล่องเรือเท่ียว 
 



23 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการท าโครงงานน้ีจะมุ่งเนน้ท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย ซ่ึงไม่จ ากดัอายุ สามารถท่องเท่ียวไดทุ้กเพศทุกวยัท่ีมีความสนใจในประวติัศาสตร์ และ
ตอ้งการสมัผสัการล่องเรือเท่ียว 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.โครงงานสามารถเป็นส่วนหน่ึงของการอนุรักษว์ฒันธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทยใหย้ ัง่ยนื 
 2.สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เท่ียวภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยใหเ้จริญกา้วหนา้ และกระตุน้เศรษฐกิจใหดี้ข้ึน 
 3.ผูจ้ดัท าไดมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการคิดเสน้ทางใหม่เพื่อจดัท าโครงงานน้ีข้ึน 
 
การเดินทาง 

เส้นทางท่ี 1 จงัหวดักรุงเทพมหานคร คณะทวัร์หรือนกัท่องเท่ียวนดัหมายให้มาพร้อมกนั 
ณ จุดเร่ิมต้นท่ีท่าเรือสาทรในเวลาท่ีก าหนด จากนั้นลงเรือพร้อมกันและออกเดินทางด้วยเรือ 
ล่องเรือตามสายน ้ าเจา้พระยาไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี 1 ไปจนถึงท่ีสุดทา้ย การเดินทางไปยงัจุด
ท่องเท่ียวต่าง ๆนั้นจะเดินทางดว้ยเรือและมาส่ง ณ ท่าเรือสาทรอีกคร้ังในขากลบัจากทวัร์ 

เส้นทางท่ี 2 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คณะทวัร์หรือนกัท่องเท่ียว นดัหมายใหม้าพร้อมกนั 
ณ ท่าเรือสาทร จากนั้นน าคณะทวัร์ข้ึนรถตู ้เพื่อเดินทางจาก จงัหวดักรุงเทพมหานคร สู่ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี 1 คือ พระราชวงับางปะอิน และนัง่รถตูไ้ปยงัจุด
ท่องเท่ียวต่าง ๆท่ีก าหนด จนกระทัง่ถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสุดทา้ย จึงน านกัท่องเท่ียวเดินทางสู่ ท่า
เทียบเรือ วดัช่องลม จงัหวดันนทบุรี จากนั้นน านกัท่องเท่ียวลงเรือพร้อมกนั และนัง่เรือชมวิว ชมวิถี
ชีวิตสองฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา มาจนถึงกรุงเทพมหานคร 

 
4.5 ข้อมูลเพิม่เติมของสถานทีท่่องเที่ยว 

เส้นทางท่ี 1 ล่องเรือไหวพ้ระ 5 วดั (กรุงเทพมหานคร) 
1.วดัอรุณราชวรารามมหาราชวรมหาวหิาร  
 ราชกิจจานุเบกษา.(2458:Online) วดัอรุณราชวรารามมหาราชวรมหาวิหาร เป็นวดัโบราณ
สร้างมาตั้งแต่สมยัอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา  เดิมเรียกว่า “วดัมะกอก” 
ตามช่ือต าบลบางมะกอก ซ่ึงเป็นต าบลท่ีตั้งวดั ภายหลงัเปล่ียนเป็น “วดัมะกอกนอก” เพราะมีวดั
สร้างข้ึนใหม่ในต าบลเดียวกนั แต่อยูลึ่กเขา้ไปในคลองบางกอกใหญ่ ช่ือ “วดัมะกอกใน” ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2310 เม่ือสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช มีพระราชประสงคจ์ะยา้ยราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรี
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จึงเสด็จกรีฑาทพัล่องลงมาทาง ชลมารคถึงหนา้วดัมะกอกนอกน้ีเม่ือเวลารุ่งอรุณพอดี จึงทรงเปล่ียน
ช่ือวดัมะกอกเป็น “วดัแจง้” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งนิมิตท่ีไดเ้สดจ็มาถึงวดัน้ีเม่ือเวลาอรุณรุ่ง 
 ช่ือ “วดัแจง้” น้ีมีเร่ืองสมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทูลสมเดจ็ฯกรมพระยานริศรา นุ
วตัติวงศ ์ไวว้่า “หม่อมฉนัเคยเห็นแผนท่ีเมืองธนบุรีท่ีฝร่ังเศสท าเม่ือรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ ใน
แผนท่ีนั้ นมีแต่ ว ัดเลียบกับวัดแจ้ง เวลานั้ นย ังเป็นชานป้อมใหญ่ ซ่ึงอยู่ราวโรงเรียนราชินี 
เพราะฉะนั้นวดัโพธ์ิเป็นวดัสร้างเม่ือล่วงรัชกาลสมเดจ็พระนารายณ์มาแลว้ 
 เม่ือพระเจา้ตากสินมหาราชโปรดใหย้า้ยราชธานีจากกรุงศรีอยธุยามาตั้ง ณ กรุงธนบุรี และ
ไดท้รงสร้างพระราชวงัใหม่มีการขยายเขตพระราชฐาน เป็นเหตุใหว้ดัแจง้ตั้งอยูก่ลางพระราชวงั จึง
ไม่โปรดใหมี้พระสงฆจ์ าพรรษา 
 นอกจากนั้นในช่วงเวลาท่ีกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ถือกันว่าวดัแจง้เป็นวดัคู่บา้น คู่เมือง 
เน่ืองจากเป็นวดัท่ีมีประดิษฐานพระแก้วมรกตและพระบาง ซ่ึงสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ไดไ้วใ้นมณฑป และมีการสมโภชใหญ่ 7 วนั 7 
คืน (ใน พ.ศ.2327 พระแกว้มรกตไดย้า้ยมาประดิษฐาน ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมหา
ราชวงั ส่วนพระบางนั้น สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกไดโ้ปรดพระราชทานคืนไปนครเวียง
จนัทร์) 
 เม่ือพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 เสด็จเถลิงถวลัราชสมบติั 
ไดโ้ปรดให้สร้างพระนครใหม่ฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา และร้ือก าแพงพระราชวงักรุง
ธนบุรีออก วดัแจง้จึงไม่ไดอ้ยู่ในเขตพระราชวงัอีกต่อไป พระองค์จึงโปรดให้วดัแจง้เป็นวดัท่ีมี
พระสงฆจ์ าพรรษาอีกคร้ังหน่ึง นอกจากนั้นพระองคท์รงมอบหมายให้สมเด็จ พระเจา้ลูกยาเธอเจา้
ฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร (ร.2) เป็นผูด้  าเนินการปฏิสังขรณ์วดัแจง้ แต่ส าเร็จเพียงแค่กุฎีสงฆก์็ส้ิน
รัชกาลท่ี 1 ใน พ.ศ.2352 เสียก่อน 
 ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี 2 พระองค์ทรง
ด าเนินการปฏิสังขรณ์ต่อจนเสร็จ ทั้งไดท้รงป้ันหุ่นพระพุทธรูปดว้ยฝีพระหัตถ ์และโปรดให้หล่อ
ข้ึนประดิษฐานในอุโบสถ และโปรดให้มีมหรสพสมโภชฉลองวดัในปี พ.ศ.2363 แลว้โปรด
พระราชทานนามวดัวา่ “วดัอรุณราชธาราม” 
 ถึงรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว โปรดเกลา้ฯให้บูรณปฏิสังขรณ์
เพิ่มเติมอีก แลว้ทรงเปล่ียนช่ือวดัเป็น “วดัอรุณราชวราราม” ดงัท่ีเรียกกนัมาจนถึงปัจจุบนั 
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จุดเด่นของวดัอรุณราชวรารามมหาราชวรมหาวิหาร 
พระปรางค์วดัอรุณฯ  

วรลกัษณ์ ผอ่งสุขสวสัด์ิ.(2561:Online) พระปรางคว์ดัอรุณไดช่ื้อว่าเป็น “พระมหาเจดียท่ี์
ยิง่ใหญ่และสง่างามท่ีสุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” และอยูคู่่กบัวดัมาแต่คร้ังกรุงเก่า กระทัง่แผน่ดิน
รัชกาลท่ี 2 ทรงมีพระราชด าริโปรดฯให้สร้างพระปรางคข้ึ์นใหม่เพื่อให้ยิ่งใหญ่สมกบัเป็นพระ
มหาธาตุแห่งพระนครการก่อสร้างจึงเร่ิมมาแต่บดันั้น ทว่าเพียงแค่เร่ิมตน้ขุดขยายฐานรากพระ
ปรางคอ์อก รัชกาลท่ี 2 ก็สวรรคตเสียก่อน ในแผน่ดินรัชกาลท่ี 3 จึงสืบสานพระราชด าริด าเนินการ
ก่อสร้างต่อจนพระปรางคเ์สร็จสมบูรณ์ 

ความวิจิตรพิสดารของพระปรางค์วดัอรุณฯ ไม่ไดอ้ยู่เพียงแค่ขนาดและสัดส่วนเท่านั้น 
หากแต่หมายรวมถึงงานประดบัต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประดบัรูป “พลแบก” ไดแ้ก่ ยกัษแ์บก ตาม
ดว้ย กระบ่ีแบก โดยรอบฐานพระปรางค ์และเทวดาแบกโดยรอบส่วนรองรับ เรือนธาตุ (ส่วนท่ีเป็น
ตวัเรือนประธานของพระปรางค)์ 

ในซุม้จระน าหรือซุม้คูหา ทั้งส่ีของเรือนธาตุ ประดิษฐานพระอินทร์ทรงชา้งสามเศียร (ชา้ง
เอราวณั) แทนการประดิษฐานพระพุทธรูปตามธรรมเนียมนิยม รวมทั้งประดบักระเบ้ืองสี ถว้ยชาม
กระเบ้ืองจากเมืองจีน เป็นลวดลายพรรณพฤกษาและหมู่กินรี งานประดบัทั้งหมดน้ีลว้นเก่ียวโยงกบั
คติความเช่ือเร่ืองเขาพระสุเมรุ ศูนยก์ลางแห่งจกัวาลทั้งส้ิน ไม่เพียงเท่านั้นคติความเช่ือน้ียงัไดรั้บ
การตอกย  ้าให้ชดัเจนยิ่งข้ึนดว้ยการจดัวางต าแหน่งพระปรางคข์นาดย่อม 4 องค ์ให้ท าหนา้ท่ีเป็น
เจดียบ์ริวาร ประจ ามุมปรางคป์ระธานเช่นเดียวกบัการมีมณฑปประดา้นทั้ง 4 ดา้น (ภายในมณฑป
แต่ละหลงัมีรูปป้ันเล่าเร่ืองพทุธประวติัตั้งประสูติจนถึงปรินิพพานเรียงต่อกนัไป) 
 
พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก  

พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระพุทธรูปจากฝีพระหัตถข์องรัชกาลท่ี 2 ภายใน
พระอุโบสถของวดัอรุณราชวราราม เป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปประธานช่ือว่า “พระพุทธ
ธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก” เป็นพระพุทธรูปปรางคม์ารวิชยั มีขนาดหนา้ตกักวา้ง 3 ศอกคืบ หรือ 
1.75 เมตร ศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์ประดิษฐานเหนือแท่นไพทีบนฐานชุกชี กล่าวกนัว่า รัชกาลท่ี 2 
ทรงป้ันวงพระพกัตพ์ระพทุธรูปองคน้ี์ดว้ยพระองคเ์อง นอกจากน้ีไดพ้ระพุทธอาสน์พระพุทธธรรม
มิศรราชโลกธาตุดิลกน้ียงัเป็นท่ีบรรจุพระบรมอฐิัในรัชกาลท่ี 2 อีกดว้ย 

 
ยกัษ์วดัแจ้งในต านาน 

ซุม้ประตูทางเขา้สู่พระอุโบสถดา้นตะวนัออกมีทวารบาลยืนจงักา้พร้อมกระบอกคู่ใจ ท า
หนา้ท่ีเป็นผูพ้ิทกัษป้์องกนั มิใหส่ิ้งชัว่ร้ายกล ้ากรายเขา้ไปในเขตพระอุโบสถ  
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ยกัษห์น่ึงนั้นอยู่ทางขวา กายเขียว ช่ือว่า “ทศกณัฐ์” ราชาแห่งยกัษเ์จา้ครองกรุงลงกา อีก
ยกัษห์น่ึงนั้นอยูท่างซา้ย กายสีขาว ช่ือวา่ “สหสัเดชะ” เจา้ครองเมืองปางตาล มีฤทธ์ิมากเช่นเดียวกบั 
ทศกณัฐ ์ยกัษท์ั้งสองตนเป็นเป็นยกัษปู์นป้ันประดบักระเบ้ืองเคลือบสีเป็นลวดลายและเคร่ืองแต่งตวั 
ของเดิมสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 3 ท าหน้าท่ีเป็น นาย
ทวารบาล ตามคติความเช่ือเทพผูพ้ิทกัษรั์กษาประตู เพื่อให้เทพไดป้กปักรักษาสถานท่ีส าคญัทาง
ศาสนา 

ตามต านานเร่ืองเล่าว่ายกัษว์ดัโพธ์ิมาตีต่อยกัษว์ดัแจง้ โดยมียกัษว์ดัพระแกว้เป็นผูห้้ามทพั 
ตีกนัจนบา้นเมืองแถวนั้นราบเป็นหนา้กลอง เป็นพื้นท่ีโล่งเตียน เลยเรียกกนัต่อมาวา่ทาเตียน 

 
2.วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
 Rerngrit.(2561:Online) วดัพระศรีรัตนศาสดาราม หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า “วดัพระแกว้” 
เป็นวดัท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกลา้ฯให้สร้างข้ึนใน พ.ศ.2325 
เป็นวดัในพระบรมมหาราชวงัเช่นเดียวกบั วดัพระศรีสรรเพชญ ์ซ่ึงเป็นวดัในพระราชวงัหลวงใน
สมยัอยุธยา และมีพระราชประสงคใ์ห้วดัพระศรีรัตนศาสดารามเป็นท่ีประดิษฐาน พระพุทธมหา
มณีรัตนปฏิมากร หรือพระแกว้มรกต พระคู่บา้นคู่เมืองของแผ่นดินสยามท่ีพบ ณ วดัป่าเยี้ยะ (ป่า
ไผ)่ จงัหวดัเชียงราย และเป็นสถานท่ีทรงบ าเพญ็พระราชกศุล วดัพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวดัท่ีไม่
มีพระสงฆจ์ าพรรษาอยู ่เพราะมีแต่ส่วนพทุธาวาส  
 วดัพระแกว้ หรือ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวดัท่ีประดิษฐานพระแกว้มรกต ภายในมี
อาณาบริเวณกวา้งขวาง รัชกาลท่ี 1 โปรดเกลา้ฯให้สร้างข้ึนพร้อมกบัพระบรมมหาราชวงัและกรุง
รัตนโกสินทร์ซ่ึงเป็นการสร้างวดัในพระราชวงัตามอยา่งวดัพระศรีสรรเพชญข์องกรุงศรีอยธุยา วดั
น้ีอยูใ่นเขตพระราชฐานชั้นนอก ทางทิศตะวนัออก มีพระระเบียงลอ้มรอบเป็นบริเวณ เป็นวดัคู่กรุง
ท่ีไม่มีพระสงฆ์จ าพรรษา ใช้เป็นท่ีบวชนาคหลวง และประชุมข้าทูลละอองพระบาทถือ
น ้าพระพิพฒัน์สตัยา 
 
จุดเด่นของวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
พระแก้วมรกต 

Ttm พาเท่ียว.(2555:Online) พระแกว้มรกต เป็นพระประทบันัง่อยา่งสมาธิราบในสกุลช่าง
ลา้นนา ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 20 ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมือง ซ่ึงรัชกาลท่ี 1 ไดท้รงอญัเชิญ
มาจากเมืองเวียงจนัทร์ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ซ่ึงแกะสลกัมาจากหยกสีเขียว เขม้ ท่ีมีค่าและหา
ยากมาก พระแกว้มรกตจะมีเคร่ืองทรงท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละฤดู  
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พระอุโบสถ 
สร้างในสมยัรัชกาลท่ี 1 เป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่ หลงัคาลด 4 ระดบั 3 ซอ้น มีช่อฟ้า ชั้น  

3 ชั้น ปิดทองประดบั กระจก ตวัพระอุโบสถมีระเบียงเดินไดโ้ดยรอบ มีหลงัคาเป็นพาไลคลุม รับ
ดว้ยเสานางรายปิดทองประดบักระจก ทั้งตน้ พนกัระเบียงรับเสานางราย ท าเป็นรูปฝักประดบัดว้ย
กระเบ้ืองเคลือบสีอยา่งจีน ตวัพระอุโบสถมี ฐานปัทม ์รับอีกชั้นหน่ึง ประดบัครุฑยดุนาคหล่อดว้ย
โลหะปิดทอง มีเสารายเทียนหล่อดว้ยทองแดงลอ้มรอบทั้งส่ีดา้น ผนังพระอุโบสถ ในรัชกาลท่ี 1 
เขียนลายรดน ้ าบนพื้นชาดแดง รัชกาลท่ี 3 โปรดเกลา้ฯให้ป้ันลายพุ่มขา้วบิณฑ ์ปิดทองประดบั
กระจก เพื่อให้เขา้กบัผนงัมณฑป ปิดทองประดบักระจกบานพระทวารและพระบญัชรประดบัมุก 
ทั้งหมด ฝีมือช่างสมยัรัชกาลท่ี 1 ท่ีเชิงบนัไดมีสิงห์หล่อดว้ยส าริดบนัไดละคู่ รวม 12 ตวั โดยได้
แบบมาจาก เขมรคู่หน่ึงแลว้หล่อเพิ่มอีก 10 ตวั 
 
จิตรกรรมฝาผนังวดัพระแก้ว 

เป็นจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองรามเกียรต์ิรอบพระระเบียงวดั ร้อยเรียงเล่าขานต านานเร่ือง
รามเกียรต์ิถึง 178 หอ้ง เป็นภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนงัท่ียาวท่ีสุดในโลก 

 
ปราสาทพระเทพบิดร 

เดิมเรียก พุทธปรางค์ปราสาทเป็นปราสาทยอดปรางจัตุรมุข สร้างในสมัยรัชกาลท่ี 4 
ภายในประดิษฐาน พระบรมรูปรัชกาลท่ี 1-8 เปิดใหป้ระชาชนเขา้ถวายบงัคมพระบรมรูปในวนัจกัรี 
(6 เม.ย.) ของทุกปี 

 
ยกัษ์ทวารบาล 

ตั้งเรียงรายท่ีช่องประตูพระระเบียงมีคู่เป็นยกัษต์วัเอกจากเร่ือง รามเกียรต์ิ ยืนยามเฝ้ารอบ
พระอุโบสถ วดัพระแกว้ นั้น มี 12 ตน เป็นรูปปูนป้ันประดบักระเบ้ือง ติดกระจก ยนืกุมกระบองอยู่
ประจ าประตู ต่างๆ รอบพระอุโบสถ สันนิษฐานว่าสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 2 สูงประมาณ 5 เมตร แต่
ละตนมีสีสันและหน้าตาท่ีแตกต่างกัน ยกัษ์เหล่าน้ีสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3 พร้อมกบัยกัษว์ดัแจง้ (วดัอรุณราชวราราม) มีช่ือเรียงล าดบัไปทางขวา โดยเร่ิม
จากบนัไดหนา้ปราสาทพระเทพบิดรดงัน้ี สุริยาภพ (กายสีแดง) อินทรชิต (กายสีเขียว) มงักรกณัฐ ์
(กายสีเขียว) วิรุฬหก (กายสีขาบหรือน ้ าเงินเขม้) ทศคีรธร (กายสีเขียว) ทศคีรีวนั (กายสีหมอ้ไหม)้ 
กรวรรดิ (กายสีขาว) อศักรรณมารา (กายสีม่วงเขม้) ทศกณัฐ์ (กายสีเขียว) สหัสเดชะ (กายสีขาว) 
ไมยราพณ์ (กายสีม่วงอ่อน) วิรัญจ าบงั (กายสีขาวเจือด า) 
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3.วดัพระเชตุพนวมิลมังคลารามราชวรมหาวหิาร 
 ราชกิจจานุเบกษา.(2558:Online) วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วดั
โพธ์ิ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวดัประจ ารัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งยงัเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของประเทศอีกดว้ย 
เน่ืองจากเป็นท่ีรวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และทางยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรง
จ าโลกของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก เม่ือ มีนาคม พ.ศ. 2551 และวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 ทงยเูนสโก 
ไดข้ึ้นทะเบียนจารึกวดัโพธ์ิจ านวน 1440 ช้ิน เป็นมรดกความทรงจ าโลก ในทะเบียนนานาชาติ  
 วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามวรมหาวิหารถือไดว้่าเป็นวดัท่ีมีเจดียม์ากท่ีสุดในประเทศ
ไทย โดยมีจ านวนประมาณ 99 องค ์พระเจดียท่ี์ส าคญั คือ พระมหาเจดียส่ี์รัชกาล ซ่ึงเป็นพระมหา
เจดียป์ระจ าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลยั พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั และพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
 วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารารามตามประวติัสร้างมาตั้งแต่คร้ังสมยัอยุธยา แต่ไม่ปรากฏ
หลกัฐานเก่ียวกบัการสร้าง เดิมเรียกว่า “วดัโพธาราม” หรือ “วดัโพธ์ิ” ไดถู้กยกฐานะข้ึนเป็นพระ
อารามหลวงในสมยักรุงธนบุรี คร้ังถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
โปรดเกลา้ฯใหส้ถาปนาวดัน้ีใหม่ในปี พ.ศ. 2331 โดยทรงสร้างพระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร 
ตลอดจนบูรณะของเดิม เม่ือแลว้เสร็จใน พ.ศ. 2344 ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทานนาม
ว่า “วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาวาส”เป็นวดัประจ ารัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช 
 นับจากนั้นวดัพระเชตุพนไดรั้บการบูรณปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่ัว และไดโ้ปรดเกลา้ฯให้จารึกสรรพต าราต่างๆ ลงบนแผน่หินอ่อนประดิษฐ์ไว้
ตามศาลารายต่างๆ คร้ังถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไดท้รงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯใหแ้กส้ร้อยนามพระอารามว่า “วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร” และภายใน
พระอารามยงัไดเ้คยใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธืราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมราม
เทวาวตาร โดยนิตินยั ก่อนท่ีจะมีพิธีราชาภิเษกอีกคร้ังท่ี กรุงพนมเปญ โดยนิตินยั 
 พระมหากษตัริยใ์นราชวงศจ์กัรีทุกพระองคท์รงถือว่า วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม เป็น
พระอารามหลวงท่ีมีความส าคญัมาก และทรงถือเป็นพระราชประเพณี ท่ีจะทรงบูรณะซ่อมแซมวดั
น้ีทุกรัชกาล นอกจากน้ี วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามยงัเป็นเสมือนมหาวิทยาลยัแห่งแรกของไทย
เพราะเป็นแหล่งรวบรวมวิชาความรู้ดา้นต่างๆ ทั้งประวติัศาสตร์ วรรณกรรม และการแพทย ์
 นามวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามน้ี ปรากฏในประกาศรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลา้เจา้อยูห่วั พ.ศ. 2411 วา่ “วดัน้ีแมจ้ะมีนามพระราชทานมาตั้งแต่รัชกาลท่ี 1 แต่ช่ือพระราชทานมี
ผูเ้รียกแต่อยู่ในพระราชวงั คนยงัเรียกว่าวดัโพธ์ิกันทั้งแผ่นดิน” และมีพระราชด าริว่า ”ช่ือ
พระราชทานเป็นช่ือตั้งไม่ปิดไม่แน่นจะคิดแปลงใหม่เห็นจะไม่ชนะ” 
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จุดเด่นของวดัพระเชตุพนวมิลมังคลารามราชวรมหาวหิาร 
พระไสยาสน์ 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.(2555:Online) มหัศจรรยพ์ระไสยาสน์ หรือเรียกว่า พระ
นอนวดัโพธ์ิ เป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 
ของประเทศ พระบาทของพระพุทธไสยาสน์แต่ละขา้ง กวา้ง 1.5 เมตร ยาว 5 เมตร มีภาพมงคล 108 
ประการ เป็นลวดลายประดบัมุกภาพมงคลแต่ละอยา่งจะอยูใ่นช่องส่ีเหล่ียมเลก็ๆลอ้มรอบดว้ยภาพ
กงจกัร ซ่ึงอยูต่รงกลางพระบาท ทั้งสองขา้งมีภาพเหมือนกนั 

 
ต าราเวชเชตุพน 

ศาลาจารึกต ารานวดแผนโบราณ มีจิตรกรรมลายเส้นบอกต าแน่งนวด นบเป็นบนัทึกท่ี
รวบรวมสรรพวิชาทั้งการแพทย ์การเมือง การปกครอง ประวติัการสร้างวดั และ วรรณคดี นบัว่าเป้
นมหาวิทยาลยัแห่งแรกของประเทศ 
 
มหาเจดีย์ ส่ีรัชกาล 

เป็นมหาเจดียข์นาดใหญ่ 4 องค ์องคพ์ระเจดียน์ั้นเป็นแบบเจดียย์อ่ไมสิ้บสอง ประดบัดว้ย
กระเบ้ืองเคลือบ อนัประกอบดว้ยพระมหาเจดียป์ระจ ารัชกาลท่ี 1-4 ซ่ึงเป็นพระมหาเจดียป์ระจ า
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั และพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

 
ยกัษ์วดัโพธ์ิ 

ยกัษ์วดัโพธ์ินั้ นตั้ งอยู่ท่ีซุ้มประตูทางเขา้พระมณฑป โดยมีสีกายเป็นสีแดงและสีเขียว 
ลกัษณะคลา้ยยกัษใ์นวรรณคดีเร่ือง รามเกียรต์ิ ซ่ึงมกัมีผูเ้ขา้ใจผดิวา่ตุก๊ตาสลกัหินรูปจีน หรือ ลัน่ถนั 
นายทวารบาลท่ีตั้งอยูห่นา้ประตูนั้นคือ ยกัษว์ดัโพธ์ิ นอกจากน้ียงัมีต านานเก่ียวกบัยกัษว์ดัโพธ์ิและ
ยกัษว์ดัแจง้ซ่ึงท าใหเ้กิดท่าเตียนในปัจจุบนั นัน่คือ ยกัษว์ดัโพธ์ิซ่ึงท าหนา้ท่ีดูแลวดัโพธ์ิและยกัษว์ดั
แจง้ซ่ึงท าหนา้ท่ีดูแลวดัแจง้นั้น ทั้งสองตนเป็นเพื่อนรักกนั วนัหน่ึงยกัษว์ดัแจง้ไปขอยมืเงินจากยกัษ์
วดัโพธ์ิ เม่ือถึงก าหนดส่งเงินคืน ยกัษว์ดัแจง้กลบัไม่ยอมจ่าย ดงันั้น ยกัษท์ั้งสองตนจึงเกิดทะเลาะ
กนั แต่เพราะรูปร่างท่ีใหญ่โตและพละก าลงัท่ีมหาศาลของยกัษท์ั้งสองตน เม่ือเกิดต่อสู้กนัจึงท าให้
บริเวณนั้นราบเรียบโล่งเตียนไปหมด เม่ือพระอิศวรทราบเร่ืองน้ี จึงไดล้งโทษใหย้กัษว์ดัโพธ์ิยนืเฝ้า
พระอุโบสถวดัโพธ์ิ และยกัษว์ดัแจง้ยนืเฝ้าวิหารวดัแจง้ตั้งแต่นั้นมา 
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4. วดัระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
 เกศทิพย ์อิศรางกูร ณ อยุธยา.(2545:Online) วดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วดั
ระฆงั,วดัหลวงพ่อโต เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิด วรมหาวิหาร อยู่ในเขตการปกครองคณะ
สงฆม์หานิกายภาค 
 วดัแห่งน้ีเป็นวดัโบราณ สร้างในสมยัอยธุยา เดิมช่ือ วดับางวา้ใหญ่ (หรือบางหวา้ใหญ่) ใน
สมยัธนบุรี สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงสร้างพระราชวงัใกลว้ดับางวา้ใหญ่ โปรดเกลา้ฯ ให้
ยกเป็นพระอารามหลวงและเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระสังฆราช ในสมยัรัตนโกสินทร์ รัชสมยั
พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วดับางวา้ใหญ่อยูใ่นพระอุปถมัภข์องนายวงัหลงั คือ
สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี (สา) พระเชษฐภคินีของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเป้นพระชนนีของกรมพระราชวงับวรสถานพิมุขทรงมี
ต าหนักท่ีประทบัอยู่ติดกบัวดั ไดท้รงบูรณปฏิสังขรณ์วดัร่วมกบัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและไดขุ้ดพบระฆงัลูกหน่ึง ซ่ึงโปรดเกลา้ฯ ให้น าไปไวท่ี้วดัพระศรีรัตนศาสดา
ราม โดยทรงสร้างระฆงัชดเชยให้วดับางวา้ใหญ่ 5 ลูก จากนั้นไดท้รงพระราชทานนามวดัใหม่ว่า 
“วดัระฆงัโฆสิตาราม” นอกจากเป็นเพราะขุดพบระฆงัท่ีวดัน้ีและเพื่อฟ้ืนฟูแบบแผนคร้ังกรุงศรี
อยุธยาท่ีมีวดัช่ือวดัระฆงัเช่นกนัในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว โปรดเกลา้ฯให้
เปล่ียนช่ือ “วดัระฆงัโฆสิตาราม” เป็น “วดัราชคณัฑิยาราม” (คณัฑิ แปลว่า ระฆงั) แต่ไม่มีคนนิยม
เรียกช่ือน้ี ยงัคงเรียกวา่วดัระฆงัต่อมา 
 วดัระฆงัโฆสิตารามมีหอพระไตรปิฎก ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามมาก เคยเป็นพร
ต าหนกัและประทบันัง่ของพระบาทสมเดจ้พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะทรงรับราชการ
ในสมยักรุงธนบุรี และโปรดเกลา้ฯ ให้ร้ือมาถวายวดัเม่ือเสด็จข้ึนครองราชยส์มบติัแลว้ มีพระราช
ประสงคจ์ะบูรณปฏิสังขรณ์ใหส้วยงามเพื่อเป็นหอพระไตรปิฏก 
 
จุดเด่นของวดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวหิาร 
พระประธานยิม้รับฟ้า  

วดัระฆงัโฆสิตาราม.(Online) พระประธานยิม้รับฟ้า เป็นพระพุทธรูปเน้ือทองส าริด ปาง
สมาธิ หนา้ตกักวา้ประมาณ 4 ศอกเศษ เบ้ืองพระพกัตร์มีรูปพระสาวก 3 องค ์นัง่ประนมมือดุจรับ
พระพทุธโอวาท ประประธานองคน้ี์ไดรั้บการยกยอ่งวา่งดงามมาก 

จนปรากฏว่าคร้ังหน่ึงเม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวเสด็จมาถวายผา้พระ
กฐิน ณ วดัระฆงัโฆสิตาราม ไดท้รงมีพระราชด ารัสแก่ผูเ้ขา้เฝ้าฯ ใกลชิ้ดว่าไปวดัไหนไม่เหมือนมา
วดัระฆงัพอเชา้ประตูโบสถพ์ระปรพธานยิม้รับฟ้าทุกที ดว้ยเหตุน้ีจึงทรงถวายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
นพรัตนราชวราภรณ์ และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกแด่พระประธานองค์น้ีเป็นพิเศษ และพระ
ประธานองคน้ี์กไ็ดน้ามวา่ พระประธานยิม้รับฟ้า ตั้งแต่นั้นมา 
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พระปรางค์องค์ใหญ่ 
รัชกาลท่ี 1 ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างพระปรางค ์พระราชทานร่วมกุศลกบัสมเด็จพระพี่

นางพระองคใ์หญ่ (สมเดจ็เจา้ฟ้าหญิง กรมพระยาเทพสุดาวดี พระนามเดิม สา) ตั้งอยูห่นา้พระวิหาร 
ไดรั้บการยกย่องจากสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวตัติวงศ์ว่า เป็นพระ
ปรางค์ท่ีถูกแบบท่ีสุดในประเทศไทย พระปรางค์องค์น้ีจดัเป็นพระปรางค์แบบ สถาปัตยกรรม
รัตนโกสินทร์ยุคตน้ ท่ีมีทรวดทรงงดงามมาก จนยึดถือเป็นแบฉบบัของพระปรางคท่ี์สร้างในยุค
ต่อมา 
 
พระเจดีย์ 3 องค์ 

พระเจดีย ์3 องค ์สร้างโดยนายวงัหลงั 3 องค ์คือ กรมหม่ืนนราเทเวศร์ (พระองคเ์จา้ชาย
ปาล ตน้สกุล ปาลกะวงศ)์ กรมหม่ืนนเรศร์โยธี (พระองคเ์จา้ชายบวั) และกรมหม่ืนเสนียบ์ริรักษ ์
(พระองคเ์จา้ชายแดง ตน้สกุล เสนีวงศ)์ สร้างโดยเสด็จพระราชกุศลในรัชกาลท่ี  3 เม่ือคราวสร้าง
พระอุโบสถหลงัใหม่ เป็นเจดียย์่อเหล่ียมไมย้ี่สิบทรงจอมแห ทรวดทรงงดงามมาก แต่เป้นเจดีย์
ขนาดยอ่ม ตั้งอยูด่า้นทิศเหนือของพระอุโบสถหลงัปัจจุบนั  

 
พระวิหารสมเด็จพระสังฆราช (สี)  

พระวิหารสมเดจ็พระสงัฆราช ตั้งอยูด่า้นหนา้พระอุโบสถ หลงัคามุงกระเบ้ืองเคลือบติดคนั
ทวยตามเสาอย่างสวยงาม หน้าบนัทั้งสองดา้นจ าหลกัรูปฉัตร 3 ชนั อนัเป็นเคร่ืองหมายพระยศ
สมเด็จพระสังฆราช วิหารหลงัน้ีเดิมหลงัคาเป็นทรงป้ันหยา เรียกว่า ศาลาเปล้ืองเคร่ือง ต่อมา พระ
ราชธรรมภาณี (ละมูล) อดีตเจา้อาวาสรูปท่ี 10 ไดเ้ปล่ียนหลงัคาเป็นทรงไทย มีช่อฟ้า ใบระกา หาง
หงส์ เม่ือ พ.ศ. 2504 เพื่อประดิษฐานพระอฐิัสมเดจ็พระสงัฆราช (สี) ซ่ึงเดิมบรรจุอยูรู่ปพระศรีอาริย
เมตไตรย ประดิษฐานในซุ้มพระปรางคข์องวดัระฆงัโฆสตาราม ต่อมาไดย้า้ยมาไวท่ี้พระวิหารท่ี
ปฏิสงัขรณ์ข้ึนใหม่เพื่อยกยอ่งพระเกียรติของพระองค ์ 

 
พระวหิารสมเด็จ 

MGR online.(2560:Online) พระวิหารสมเด็จเป็นพระวิหารท่ีประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จ
พระราชาคณะของวดัน้ีไว ้3 องค ์ดว้ยกนั คือ สมเด็จพระพุฒาจารย ์(โต พรหมรังสี) ซ่ึงปรดิษฐาน
ตรงกลาง สมเด็จพระพุฒาจารย ์(ม.จ.ทดั เสนีวงศ)์ ประดิษฐานทางซ้ายมือ และสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย ์(ม.ร.ว.เจริญ อิรางกรู) ประดิษฐานอยูท่างขวามือ ซ่ึงทั้งสามท่านน้ีเป็นภิกษุท่ีมีคนเคารพ
นบัถืออยา่งมาก มีคนเขา้มาสักการะท่านทั้งสามไม่ขาดสาย โดยมีเคร่ืองสักการะเป็นดอกไม ้มาลยั
และหมากพลูต่างๆ ภายใน พระวิหารมีบทสวดพระคาถา ชินบญัชรตวัใหญ่ไวท่ี้ดา้นหลงัองคพ์ระ
และบริเวณผนงัดา้นขา้งใหผู้ท่ี้เขา้มากราบหลวงพอ่ไดส้วดอยา่งสะดวก   
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5. วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร  
 วดักลัยาณมิตร.(2554:Online) วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือ “วดักลัยาณ์” ตั้งอยู่ริม
แม่น ้าเจา้พระยา ฝ่ังธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ฝ่ังใต ้ 
 เจา้พระยานิกรบดินทร์ (โต) ตน้สกุลกลัยาณมิตร ว่าท่ีสมุหนายก ไดอุ้ทิศบา้นและท่ีดิน
บริเวณใกลเ้คียง ซ่ึงแต่เดิมเป็นหมู่บา้นท่ีมีภิกษุจีนพ านกัอยู ่และเรียกกนัต่อมาว่า "หมู่บา้นกุฎีจีน" 
สร้างเป็นวดัข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2368 และนอ้มกลา้ฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนัง่
เกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 3 พระราชทานนามว่า “วดักลัยาณมิตร” และทรงสร้างพระวิหารหลวงและ
พระประธานพระราชทาน เป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่ ช่ือ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต 
ดว้ยมีพระประสงคจ์ะใหเ้หมือนกรุงเก่า คือมีพระโตอยูน่อกก าแพงเมือง อยา่งเช่น วดัพนญัเชิง  
 หลวงพ่อโตเป็นท่ีเคารพสักการะอย่างสูง โดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน เรียกช่ือแบบจีนว่า ซ า
ปอฮุดกง หรือ ซ าปอกง เป็นพระพุทธรูปปูนป้ัน ปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง 4 วา 3 ศอก คืบ สูง 7 วา 
2 ศอกคืบ 10 น้ิว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หัว โปรดเกลา้ฯ ให้สร้างพระราชทานช่วย
เจา้พระยานิกรบดินทร์ เสด็จก่อพระฤกษเ์ม่ือ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2380 อยูภ่ายในพระวิหารขนาด
ใหญ่อยูก่ลางวดั ตรงกลางระหวา่งวิหารเลก็และพระอุโบสถ 
 พระอุโบสถเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ (ป่าเลไลย)์ ซ่ึงรัชกาลท่ี 3 ทรง
สร้างพระราชทาน เป็น 1 ใน 2 วดั ของกรุงเทพมหานครท่ีมีพระประธานของพระอุโบสถเป็น
พระพทุธรูปปางปาลิไลย ์อีกแห่งคืออุโบสถวดับางขนุเทียนใน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัแสดง
พุทธประวติั และแสดงชีวิตชาวบา้นในสมยัรัชกาลท่ี 3 และยงัมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระ
เกียรติ เป็นท่ีเกบ็พระไตรปิฎกสมยัรัชกาลท่ี 4  
 
จุดเด่นของวดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร 
พระวิหารหลวง 

Supawan.(2550:Online) พระวิหารหลวง อนัเป็นท่ีประดิษฐานของ “พระพุทธไตรรัตน
นายก” แห่งน้ี รัชกาลท่ี 3 โปรดเกลา้ฯให้สร้างข้ึนมาใน พ.ศ. 2380 สร้างไดส้ัดส่วนงดงามมาก 
วางรากฐานโดยไม่ไดต้อกเสาเขม็ แต่ใชว้ิธีขุดพื้นรูปส่ีเหล่ียม ฐานกวา้งและใชไ้มซุ้งทั้งท่อนเรียง
ทบัซอ้นกนั 2-3 ช้ิน ลกัษณะเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทย ขนาดกวา้ง 31.42 เมตร ยาว 35.48 เมตร 
ก่ออิฐถือปูน หลงัคามุงกระเบ้ืองเคลือบ ประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เชิงชาย หนา้บนัสลกัลาย
ดอกไมปู้นป้ันประดบักระจก ประตูหน้าต่างเป็นไมส้ักแผ่นเดียวเขียนลายรดน ้ าลายทองรูปธรรม
บาล ดา้นในพระวิหารหลวงมีผนงัเป็นลายดอกไม ้เม่ือ พ.ศ. 2439 ไดรั้บการอนุรักษซ่์อมแซมโดย
โครงการมรดกโลก 

ไทยทศันา.(2558:Online) ดา้นหนา้พระวิหารหลวงมีตุ๊กตาหินศิลปะจีน ท่ีเรียกว่า อบัเฉา 
ตั้งเรียงรายหน้าพระวิหารหลวง หรือ ท่ีเรียกว่าเซียน ถดัจากนั้นมา มีซุ้มประตูหินศิลปะจีนตั้งอยู ่
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หรือท่ีเรียกว่า ประตูสวรรค ์นอกจาก รัชกาลท่ี 3 จะทรงสร้างพระวิหารหลวงแลว้ ยงัทรงสร้างพระ
ประธานพระราชทาน เป็นพระพทุธรูปองคใ์หญ่ ช่ือ พระพทุธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต ดว้ย
มีพระประสงคจ์ะให้เป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่อยู่ริมแม่น ้ า แบบเดียวกนักบัท่ีวดัพนญัเชิง กรุงเก่า 
เม่ือกา้วเขา้ภายในพระวิหารหลวง สีทองอร่ามขององคพ์ระประธานพระราชทาน เป็นพระพุทธรูป
องคใ์หญ่โตมากนั้นสะดุดตา สะดุดใจทุกคนท่ีเขา้มากราบไหว ้

 
พระพุทธไตรรัตนนายก 

Thetrippacker.(2556:Online) พระพุทธไตรรัตนนายก เป็นพระประธานของพระวิหาร
หลวงแห่งน้ี เป็นท่ีเคารพสักการะอยา่งสูง โดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน แต่ชาวบา้นจะนิยมเรียกว่า “ซ า
ปอกง” เป็นพระพุทธรูปปูนป้ัน ปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง 4 วา ศอกคืบสูง 7 วา 2 ศอกคืบ 10 น้ิว 
รัชกาลท่ี 3 เสด็จก่อพระฤกษเ์ม่ือ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2380 อยูภ่ายในพระวิหารขนาดใหญ่อยูก่ลาง
วดั ตรงกลางระหวา่งวิหารเลก็และพระอุโบสถ 

 
หอระฆัง 

หอระฆงัท่ีสร้างข้ึนโดย พระสุนทรสมาจาร (พรหม) เม่ือปี พ.ศ. 2476 ลกัษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมกวา้ง 9 เมตร ดา้นล่างใชแ้ขวน ระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดยมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 192 เซนติเมตร หนกัถึง 13 ตนั ส่วนดา้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา หอระฆงั  
แห่งน้ีเป็นอีกท่ีหน่ึงท่ีผูค้นท่ีมาเยอืนวดักลัยาณมิตรมกัจะแวะมาตีระฆงัยกัษใ์บน้ีกนั   

 
ร้านอาหารและกจิกรรมอ่ืนๆในการท่องเที่ยว 
  ร้านอาหารและกิจกรรมในการท่องเท่ียว (เสน้ทางกรุงเทพมหานคร) 
ร้านอาหาร ช่ือร้าน “ครัวคุณกุง้” สาขาท่าชา้ง 77  ถนนมหาราช แขวง พระบรมมหาราชวงั เขตพระ
นครกรุงเทพมหานคร 10200 เป็นร้านอาหารท่ีตั้งอยูริ่มน ้า บรรยากาศดี และดว้ยการยดึหลกั สะอาด 
อร่อย และราคายติุธรรมจึงท าใหร้้านนั้นมีช่ือเสียงตามส่ือต่างๆมากมาย และเป็นร้านอาหารไทย จึง
อยากใหช้าวต่างชาติหรือชาวไทยไดล้องชิม 

กิจกรรม นวดแผนไทย บริการนวดแผนไทยเพื่อให้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติหรือชาวไทย
ไดส้มัผสัการนวดแผนโบราณของชาวไทย และเพื่อผอ่นคลายจากอาการเม่ือยลา้ 
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ก าหนดการเดินทาง  
เส้นทางที ่1 ล่องเรือไหว้พระ 5 วดั (กรุงเทพมหานคร) 
08:00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าเรือ สาทร 
08:30 น. ออกเดินทางไปยงัวดัอรุณราชวรารามมหาราชวรหาวิหาร วดัอรุณ หรือท่ีนิยมเรียก

กนัในภาษาพูดว่า วดัแจง้ เป็นวดัโบราณ สร้างในสมยักรุงธนบุรี มีคติว่าไหวพ้ระ
วดัรุณฯ ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวนั พระพุทธรูปส าคญัคือ พระพุทธธรรมมิศรราช
โลกธาตุดิลก 

09:30 น. น าท่านสู่ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม หรือเรียกกนัทัว่ไปว่า วดัพระแกว้ เป็นวดัท่ี
พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนใน พ.ศ. 
2325 ซ่ึงเป็นวดัในพระบรมมหาราชวงั 

10:30 น. น าท่านสู่ วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วดัโพธ์ิ เป็นวดั
ประจ ารัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระพุทธรูป
ประจ าวดัคือ พระพทุธเทวปฏิมากร ใหทุ้กท่านไดส้กัการะ 

11:30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร ครัวคุณกุง้ เป็นร้านอาหารไทย ตั้งอยูริ่ม
แม่น ้ า บรรยากาศดี อาหารสะอาด รสชาติอร่อย เหมาะสมกบัราคา เป็นร้านท่ีมี
ช่ือเสียงระดบัหน่ึง 

13:00 น. น าท่านร่วมกิจกรรม ผอ่นคลายดว้ยการนวดแผนไทย ณ ร้านนวดท่ีวดัโพธ์ิ 
14:30 น. น าท่านสู่ วดักลัยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือ วดักลัยาณ์ พระพุทธรูปประจ าวดั คือ 

พระพทุธไตรรัตนนายกหรือ หลวงพอ่โต ใหทุ้กท่านไดส้กัการะ 
15:20 น. น าท่านสู่ วดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วดัระฆงั,วดัหลวงพ่อโต เดิมเป็น

วดัโบราณสร้างในสมยัอยุธยา พระพุทธรูปส าคญั คือ พระพุทธรูปยิ้มรับฟ้า เป็น
พระประธานในพระอุโบสถ พร้อมสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย ์(โต พรหมรังสี) 
และชมต าหนกัจนัทร์ 

16:20 น. ส่งคณะทวัร์ ณ ท่าเรือสาทร 
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กจิกรรมในเส้นทางที ่1 จังหวดักรุงเทพมหานคร 
1. ชมความงามของวดั ฟังเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ และสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้ง 5 วดั 

 

 
รูปท่ี 4.3 วดัอรุณราชวรารามมหาราชวรมหวิหาร 
ท่ีมา : http://www.thaihrhub.com/bangkok/temple 

 

 
รูปท่ี 4.4 วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
ท่ีมา : http://belleairimages.com 
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รูปท่ี 4.5 วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร 

ท่ีมา : https://waipra9wat.wordpress.com 
 
 

 
รูปท่ี 4.6 วดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร 

ท่ีมา : https://mgronline.com/travel/detail/9600000062794 
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รูปท่ี 4.7 วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร 

ท่ีมา : https://sites.google.com/site/allthaitemple/wad-kalyanmitr-wrmhawihar 
 

2. นวดแผนไทย บริการนวดแผนไทยเพื่อให้นักท่องเท่ียวได้สัมผสัการนวดแผนไทย
โบราณของชาวไทย 

 

 
รูปท่ี 4.8 การนวดแผนไทยท่ีวดัโพธ์ิ 

ท่ีมา : https://thaisemassage.chinese-massage.net/ads/kannika-spa-massage 
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3. รับประทานอาหารไทยร้าน ครัวคุณกุง้ เป็นอาหารไทยรสชาติอร่อย ร้านตั้งอยูริ่มแม่น ้า 
 

 
รูปท่ี 4.9 ร้านอาหาร ครัวคุณกุง้ 

ท่ีมา : http://www.kruakhunkung.com/TH/home 
 

4. นัง่เรือชมบา้นเรือน สองฝ่ังริมแม่น ้าเจา้พระยา 
ในขณะท่ีนัง่เรือเปล่ียนสถานท่ีท่องเท่ียวยงัท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง สองฝ่ังแม่น ้ าก็มีบา้นเรือนมี

วดัท่ีสวยงามใหไ้ดช้ม  
 

 
รูปท่ี 4.10 ทิวทศัน์บา้นเรือนริมแม่น ้าเจา้พระยาในกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา : http://www.1morenews.com/4976.html 
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รายละเอยีดงบประมาณ 
รายละเอียดงบประมาณในเส้นทางท่ี 1 ล่องเรือไหวพ้ระ 5 วดั (กรุงเทพมหานคร) 
1. ค่ามคัคุเทศก ์       = 1,500  บาท 
2. ค่าเหมาเรือ       = 6,000 บาท 
3. ค่าอาหารร้านครัวคุณกุง้ท่านละ  300×30 ท่าน  = 9,000  บาท 
4. ค่าน ้ า     100×2   ลงั  =    200 บาท 
5. ค่าอาหารวา่ง       =    300 บาท 
6. ค่านวดแผนไทย   260×30 ท่าน  = 1,600 บาท 

     รวม        =          18,600 บาท 
 
 

คิดราคาโปรแกรมทวัร์ต่อท่านรวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด ท่านละ  899 บาท 
จ านวน    30  ท่าน   = 26,970 บาท 
หากตอ้งการทราบก าไร  26,970 – 18,600  บาท  =   8,370 บาท 

 
เส้นทางที ่2 ล่องเรือเทีย่วเมืองเก่า (พระนครศรีอยุธยา)  
1. พระราชวังบางปะอนิ  
 พระราชวงับางปะอิน จากส านกัพระราชวงั.(2560:Online) พระราชวงับางประอิน ตั้งอยูใ่น
ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยูห่่าง จากเกาะเมืองทางทิศใตป้ระมาณ 
18 กิโลเมตร เป็นพระราชวงัโบราณตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา สร้างข้ึนโดยสมเด็จพระเจา้ปราสาท
ทอง เน่ืองจากเป็นท่ีประสูติของพระองค ์ใชเ้ป็นสถานท่ีท่ีทรงใชป้ระทบัแรม ของ พระมหากษตัริย์
แห่งกรุงศรีอยธุยา ดว้ยเป็นพระราชวงัใกลพ้ระนครนัน่เอง 
 หลงัจากการเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ีสอง พระราชวงับางปะอินถูกปล่อยให้รกร้างมาระยะ
หน่ึง แต่กลบัมาเป็นท่ีรู้จกัอีกคร้ังโดย สุนทรภู่ ซ่ึงไดต้ามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไปนมสัการพระพุทธบาทสระบุรี ได้ประพนัธ์ถึงพระราชวงับางปะ
อินไวใ้นนิราศพระบาท จนกระทัง่ ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว จึงไดเ้ร่ิมการ
บูรณะพระราชวงัข้ึน และในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไดบู้รณะคร้ังใหญ่
โดยสร้าง พระท่ีนัง่ พระต าหนกั และต าหนกัต่างๆข้ึนมากมายเพื่อใชเ้ป็นท่ีประทบัรับรองพระราช
อาคนัตุกะ และพระราชทานเล้ียงในโอกาศต่างๆ 
 ปัจจุบนั พระราชวงับางปะอินอยูใ่นความดูแลของส านกัพระราชวงั และยงัใชเ้ป็นสถานท่ี
แปรพระราชฐานของ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และ พระบรมวงศานุวงศ ์รวมถึงประกอบพระ
ราชพิธีสงัเวยพระป้าย แต่ไดเ้ปิดใหป้ระชาชนและนกัท่องเท่ียวเขา้ชมได ้โดยตอ้งแต่งกายใหสุ้ภาพ 
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 ประวติัพระราชวงับางปะอิน มีเร่ืองเล่าว่า ในสมยักรุงศรีอยธุยา เม่ือคร้ังท่ี สมเด็จพระเอกา
ทศรถ ยงัทรงด ารงพระยศ พระมหาอุปราช วนัหน่ึงพระองคไ์ดเ้สด็จประพาสทางชลมารค เม่ือถึง
บริเวณเกาะบางประอิน เรือพระท่ีนัง่ถูกพายใุหญ่พดั ท าให้เรือพระท่ีนัง่ล่มลง สมเด็จพระเอกาทศ
รถทรงว่านน ้ าข้ึนไปบนเกาะน้ี ซ่ึงเดิมช่ือ “เกาะบา้นเลน” และประทบัอยูก่บัชาวบา้น ในระหว่าง
ประทบัอยู ่ณ ท่ีน้ี สมเด็จพระเอกาทศรถไดห้ญิงชาวเกาะเป็นบาทบริจาริกา มีนามว่า “อิน” จึงเป็น
เหตุให้คนทัว่ไปเรียกเกาะน้ีต่อมาว่า “เกาะบางปะอิน”ต่อมาเม่ือพระองคจ์ะเสด็จกลบั พระองคก์็
ทรงพานางอินน้ีกลบัไปกรุงศรีอยธุยาดว้ย นางอินผูน้ี้จึงเป็นพระสนมในเวลาต่อมา และมีพระราช
โอรสดว้ยกนั เล่ากนัวา่พระราชโอรสพระองคน์ั้นคือ สมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง  
 เม่ือปี พ.ศ. 2175 หลงัจากท่ีสมเด็จพระเจา้ปราสาททองทรงข้ึนครองราชยแ์ลว้ พระองค์
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้สร้างวดัข้ึนตรงบริเวณนิวาสสถานเดิมของพระมารดา และได้
พระราชทานนามว่า “วดัชุมพลนิกายาราม” และไดส้ร้างพระท่ีนัง่องคห์น่ึงเพื่อฉลองการท่ีพระราช
เทวีประสูติสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ พระนารายณ์ราชกุมาร พระราชทานนามว่า “พระท่ีนัง่ไอศวรรย์
ทิพยอาสน์” พระราชวงับางปะอินจึงเป็นสถานท่ีประทบัของพระมหากษตัริยใ์นฤดูร้อนสืบเน่ืองกนั
มา จนกระทัง่ กรุงศรีอยธุยาไดเ้สียแก่พม่าเม่ือปี พ.ศ. 2310 ซ่ึงท าใหพ้ระราชวงัแห่งน้ีถูกปล่อยใหร้ก
ร้างไป พระราชวงับางปะอินกลบัมาเป็นท่ีรู้จกัอีกคร้ัง เม่ือ สุนทรภู่ ไดต้ามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ไปนมสัการพระพุทธบาทสระบุรี ซ่ึงไดเ้ดินทางผา่นพระราชวงั
บางปะอิน และไดป้ระพนัธ์ถึงพระราชวงัแห่งน้ีในนิราศพระบาท วา่ 

ร าพึงพายตามสายกระแสเช่ียว  ยิง่แสนเปล่ียวเปล่าในฤทยัถวิล 
สกัครู่หน่ึงกม็าถึงบางเกาะอิน      กระแสสินธ์ุสายชลเป็นวนวงั 
อนัเทจ็จริงส่ิงน้ีไม่รู้แน่   ไดย้นิแต่ยบุลในหนหลงั 

วา่ท่ีเกาะบางอออินเป็นถ่ินวงั  กษตัริยค์ร้ังครองกรุงศรีอยธุยา 
คร้ันมาถึงรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองคไ์ด้

เสด็จพระราชด าเนินไปยงักรุงศรีอยุธยา ประพาสผ่านพระราชวงับางปะอิน ทอดพระเนตรเห็น
ความร่มร่ืนโดยรอบเป็นท่ีตอ้งพระราชหฤทยั อีกทั้งยงัเป็นเขตพระราชวงัเก่าในสมยักรุงศรีอยธุยา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้บูรณะพระราชวงับางปะอิน โดยสร้างพระท่ีนั่งองคห์น่ึงเป็นท่ี
ประทบั เรือนแถวส าหรับเจา้นายฝ่ายในหน่ึงหลงั พลบัพลาริมน ้ า และพลบัพลากลางเกาะ พร้อมทั้ง
ปฏิสงัขรณ์วดัชุมพลนิกายารามข้ึนใหม่ 
 ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว พระองคท์รงพิจารณาเห็นว่า บางปะ
อินเป็นเกาะกลางน ้ า มีความเงียบสงบ มีเส้นทางการเดินเรือได้หลายทาง สมบูรณ์ดว้ยพืชพนัธ์ุ 
ธญัญาหาร และเป็นสถานท่ีเสด็จประพาสของพระบรมชนกนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
สร้างพระท่ีนัง่และส่ิงก่อสร้างต่างๆ ส าหรับแปรพระราชฐานดงัท่ีปรากฏใหเ้ห็นในปัจจุบนั 
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จุดเด่นของพระราชวงับางปะอนิ 
พระทีน่ั่งไอศวรรยทิพยอาสน์ 

Thailand Tourist Information.(Online) พระท่ีนัง่ไอศวรรยทิพยอาสน์ เป็นปราสาทอยูก่ลาง
สระ สร้างในรัชกาลท่ี 5 เดิมสร้างดว้ยไมท้ั้งองค ์ต่อมา รัชกาลท่ี 6 โปรดเกลา้ฯใหเ้ปล่ียนเสาและ
พื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ทั้งหมด 

 
พระทีน่ั่งอุทยานภูมิเสถียร 

พระท่ีนัง่อุทยานภูมิเสถียร อยู่ทางทิศตะวนัออกตรงขา้มกบัสระน ้ า เป็นพระท่ีนัง่เรือนไม้
หมู่ ทั้งชั้นบนและชั้นล่างมีเฉลียงตามแบบชาเลตของสวิส ทาสีเขียวอ่อนแก่สลบักนัดว้ยงานช่างท่ี
ประณีต ส่ิงประดบัตกแต่งภายในประกอบดว้ย เคร่ืองไมม้ะฮอกกานีจดัสลบัลายทองทบัท่ีสั่งจาก
ยโุรปทั้งส้ิน นอกนั้นเป็นส่ิงของหายากในประเทศ อนัเป็นเคร่ืองราชบรรณาการจากหัวเมืองต่างๆ 
ทัว่ราชอาณาเขตรอบๆ มีสวนดอกไมส้วยงาม เป็นท่ีน่าเสียดานยอย่างยิ่งท่ีพระท่ีนั่งอุทยานภูมิ
เสถียรไดเ้กิดเพลิงไหม ้ขณะท่ีมีการซ่อมแซมรักษาเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2481 ท าใหพ้ระท่ีนัง่
ถูกท าลายไปกบักองเพลิงหมดส้ินทั้งองค ์คงเหลือแต่หอน ้ า ปัจจุบนัไดส้ร้างข้ึนใหม่ตามแบบเดิม
ทุกประการ แต่เปล่ียนวสัดุจากไมเ้ป็นอาคารคอนกรีตแทน 

 
หอวฑูิรทศันา 

หอวิฑูรทศันา เป็นพระท่ีนั่งหอสูงยอดมน ตั้งอยู่กลางเกาะน้อยในสวนเขตพระราชวงั
ชั้นในระหว่างพระท่ีนัง่อุทยานภูมิเสถียรกบัพระท่ีนัง่ เวหาศน์จ  ารูญ เป็นพระท่ีนัง่ 3 ชั้น มีบนัได
เวียน เป็นหอส่องกลอ้งชมภูมิประเทศบา้นเมืองโดยรอบ สร้างในรัชกาลท่ี 5 เม่ือปี พ.ศ. 2424 

 
พระทีน่ั่งเวหาศน์จ ารูญ 

พระท่ีนั่งเวหาศน์จ  ารูญ ตั้งอยูทางตอนเหนือของพระราชวงัถดัจากหอวิฑูรทศันาข้ึนไป 
พระท่ีนั่งองคน้ี์มีนามเป็นภาษาจีนว่า “เทียน เม่ง เตย้” (เทียน=เวหา, เม่ง=จ ารูญ, เตย้=พระท่ีนัง่) 
ประชาชนทัว่ไปเรียกว่า “เก๋งจีน” เพื่อเป็นพระท่ีนัง่ส าหรับประทบั ในฤดูหนาว โดยกลุ่มพ่อคา้ชาว
จีนในไทยสร้างถวาย รัชกาลท่ี 5 ในปี พ.ศ .2432 ลกัษณะเป็นพระท่ีนัง่ศิลปะแบบจีน ท่ีมีลาย
แกะสลกัไดอ้ย่างงดงามวิจิตรยิ่ง โถงดา้นหนา้ปูดว้ยกระเบ้ือง แบบกงัไส เขียนภาพดว้ยมือทุกช้ิน 
แมว้่าภาพจะเหมือนกนัแต่เน่ืองจากเป็นงานฝีมือ จึงมีความแตกต่างกนัในรายละเอียดท่ีท าให้ดู
สวยงามไปอีกแบบหน่ึง 
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พระทีน่ั่งวโรภาษพมิาน 
พระท่ีนัง่วโรภาษพิมาน เป็นทอ้งพระโรงทางตอนเหนือของ “สะพานเสด็จ” ซ่ึงเป็นท่าน ้ า

ส าหรับเสด็จพระราชด าเนินข้ึนลง เดิมเป็นเรือนไมส้องชั้น เป็นท่ีตั้ งประทบัและทอ้งพระโรง
ร่วมกนั ต่อมารัชกาลท่ี 5 โปรดฯใหร้ื้อสร้างใหม่เป็นอาคารทรงวิหารกรีกแบบคอรินเธียรออร์เดอร์ 
ใชเ้ป็นทอ้งพระโรงส าหรับเสด็จออกขนุนางในงานพระราชพิธี สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2419 เคยเป็นท่ี
รับรองแขกเมืองหลายคร้ัง เช่น พ.ศ. 2436 รับรองพระเจา้ชาลร์ลคลสัแห่งประเทศรัสเซีย ปี พ.ศ. 
2436 รับรองมองซิเออราวีร์ ฑูสฝร่ังเศส และปี พ.ศ. 2452 รับรองดุ๊กและดชัเชสโยฮนัเบรต แห่ง
เมืองบรันทวีท แห่งประเทศเยอรมนั ถึงในปัจจุบนัก็ยงัใชเ้ป็นท่ีรับรองแขกเมืองส าคญัอยูเ่สมอ ส่ิง
ส าคญัในพระท่ีนัง่เป็นภาพชุดพระราชพงศาวดาร กบัภาพเร่ืองอิเหนา พระอภยัมณีและรามเกียรต์ิ 

 
2. วดันิเวศธรรมประวตัิราชวรวหิาร 
 วดันิเวศธรรมประวติัราชวรวิหาร.(2560:Online) วนิัเวศธรรมปรพวติัราชวรวิหาร เป็นพระ
อารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ในสังกดัคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ท่ีต  าบลบา้นเลน 
อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พระบาทมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดฯใหส้ร้าง
ข้ึนเพื่อทรงใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับบ าเพญ็พระราชกุศล เม่ือเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทบัท่ี
พระราชวงับางปะอิน ใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมกอทิกเลียนแบบโบสถค์ริสต ์
 พระอุโบสถของวัดนั้ นสร้างเลียนแบบโบสถ์คริสต์ โดยภายในประดิษฐาน “พระ
พุทธนฤมลธรรโมภาส” เป็นพระประธาน โดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้ประดิษฐวรการทรง
ออกแบบ โดยลกัษณะท่ีผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยมและศิลปะแบบตะวนัตกเขา้ดว้ยกนั ซ่ึง
มีพุทธลกัษณะคลา้ยสามญัชน นอกจากน้ี บริเวณฐานชุกชีก็มีลกัษณะเหมือนท่ีตั้งไมก้างเขนแบบ
โบสถ ์และฝาผนงัโบสถ ์ดา้นหนา้ของพระประธานนั้น เป็นพระบรมฉายาลกัษณ์ของรัชกาลท่ี 5 ท่ี
ประดบัดว้ยกระจกสี 
 
จุดเด่นของวดันิเวศธรรมประวตัิราชวรวหิาร 
พระอุโบสถทีเ่ป็นโบสถ์ 

Zthailand.(Online) พระอุโบสถของวดันิเวศธรรมประวติัราชวรวิหาร เป็นอาคารท่ีมีโดม
หอคอยปลายแหลมแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก ภายใตโ้ดมมีหอนาฬิกาและระฆงัชุด เหนือ
ข้ึนไปประดิษฐานพระบรมสารริกธาตุ จึงดูคลา้ยพระเจดียใ์นวดั พระประธานของพระอุโบสถวดั
นิเวศธรรมประวติัคือ พระพทุธนฤมลธรรโมภาส พระประธานและพระสาวกน้ีมิไดป้ระดิษฐานบน
ฐานชุกชีอย่างในพระอุโบสถทัว่ไป แต่ท าให้เหมือนท่ีตั้งไมก้างเขนแทน หากเขา้มาในโบสถใ์ห้
มองยอ้นกลับไปแล้วมองข้ึนไปด้านบน จะเป็นภาพประดิษฐ์กระจกสีสเตนกลาสพระบรม
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สาทิสลกัษณ์ของรัชกาลท่ี 5 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางดา้นนอกขวามือของพระอุโบสถ
เป็นหอประดิษฐานพระคนัธาราฐ ซ่ึงเป็นพระพทุธรูปยนืปางขอฝน 

พระต าหนกั สมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ พระบิดาแห่งการศึกษาและปกครองของ
ไทยเป็นต าหนกัสีเหลืองสดใส ตั้งอยู่ดา้นหลงัของพระอุโบสถ แรกสร้างเพื่อใชเ้ป็นกุฏิเจา้อาวาส 
แต่มีขนาดเลก็จึงปรับเปล่ียนใชเ้ป็นพระต าหนกัประทบัส าหรับสมาชิกราชกุลท่ีทรงผนวช สมเด็จ
พระกรมพระยาด ารงราชานุภาพไดท้รงผนวชท่ีวดันิเวศธรรมประวติัและประทบัท่ีต าหนักแห่งน้ี 
เรียกว่า ต  าหนักสมเด็จ ในระหว่างท่ีสมเด็จพระกรมพระยาด ารงราชานุภาพไดท้รงผนวชและจ า
พรรษาอยูท่ี่วดันิเวศธรรมประวติัแห่งน้ี ทรงนิพนธ์หนงัสือแบบเรียนเล่มท่ี 1 ข้ึน แลว้ทรงออกสอน
นกัเรียนท่ีเป็นลูกชาวบา้นในละแวกนั้นเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย ซ่ึงเป็นแบบภาษาไทยเรียกว่า 
“ต าราเรียนเร็ว” 

 
สุสานสวนหินดิศกลุอนุสรณ์  

สุสานสวนหอนดิศกุลอนุสรณ์ ตั้งอยู่ขา้งพระอุโบสถ เป็นสวนหินท่ีรวบรวมหมู่กอ้นศิลา
ใหญ่นอ้ย และพระธรรมเจดียเ์ป็นท่ีบรรจุพระอฐิัเจา้จอมมารดาชุ่มพระสนมเอก รัชกาลท่ี 4 เจา้จอม
มารดาของสมเด็จพระยาด ารงราชานุภาพ 

 
กระเช้าข้ามแม่น า้ไปหาวัดนิเวศธรรมประวตัิราชวรวหิาร 

เน่ืองจากวดันิเวศธรรมประวติัตั้งอยู่บนเกาะกลางน ้ า ทางเดียวท่ีจะสัญจรขา้มไปมาไดคื้อ 
การนั่งกระเชา้ขา้มแม่น ้ าไปเท่านั้น ซ่ึงเป็นกระเชา้เล็กจุคนไม่เกิน 10 คน ชกัรอกขา้มไปมาดว้ย
ไฟฟ้า โดยจะมีพระคุมอยู่ฝ่ังวดั มีจ านวนสองกระเช้า เม่ือขา้มเสร็จสามารถบริจาคเงินค่าไฟฟ้า
กระเชา้โดยจะมีกล่องใหห้ยอดเงินตามศรัทธา 

 
ประภาคารท้ายวดั 

ประภาคารทา้ยวดั อ านวยความสะดวกการสัญจรทางเรือสมยัก่อน ตั้งอยูท่า้ยเกาะวดันิเวศ
ธรรมประวติัราชวรวิหาร ประภาคารเป็นโบราณสถานท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว 
ทรงโปรดฯให้สร้างใหส้ร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2420 เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ค้นท่ีสัญจรไปมาทาง
เรือและเพื่ออ านวยความสะดวกในการเสดจ็ประพาสทางชลมารค ประภาคารจะมีไฟอยูด่า้นบนเพื่อ
แสดงให้คนท่ีสัญจรไปมาเห็นว่ามีเกาะอยู่แม่น ้ าเจา้พระยา เรือจะไดไ้ม่ชนเกาะ ในระยะแรกจะมี
เจา้หนา้ท่ีจากพระราชวงัคอยเฝ้า ต่อมาใชเ้ด็กวดัชกัรอกตะเกียงลงมาเพื่อเติมน ้ ามนัมะพร้าวและจุด
ไฟบนยอดประภาคารทุกวนั ปัจจุบนัประภาคารดงักล่าวไดเ้ลิกใชแ้ลว้ เน่ืองจากกิจการเดินเรือใน
แม่น ้าหมดลดลง 
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3. วดัมหาธาตุ (จังหวดัพระนครศรีอยุธยา) 
 วดัโบราณ.(2550:Online) วดัมหาธาตุ เป็นหน่ึงในวดัท่ีจดัอยู่ในอุทยานประวติัศาสตร์
พระนครศรีอยธุยา วดัมหาธาตุเป็นวดัท่ีมีความส าคญัยิง่ในสมยักรุงศรีอยธุยา เพราะนอกจากเป็นท่ี
ประดิษฐาน พระบรมธาตุกลางเมืองแลว้ ยงัเป็นท่ีพ านกัของ สมเด็จพระสังฆราช ฝ่ายความวาสีอีก
ดว้ย วดัแห่งน้ีจึงไดรั้บการส่อสร้างและดูแลตลอดเวลาจวบจนถูกท าลายลงหลงัเสียกรุงคร้ังท่ี 2  
 วดัมหาธาตุเป็นวดัท่ีเก่าแก่และมีประวติัท่ีไม่แน่ชดั บางบอกปี พ.ศ. 1917 บางบอกปี พ.ศ. 
1927 อย่างไรก็ตามไดใ้ชเ้วลาก่อสร้างไปเป็นจ านวนมาก ในสมยัสมเด็จพระเจา้ทรงธรรม พระ
ปรางคเ์คยพงัลงมาเกือบคร่ึงองคถึ์งชั้นครุฑ ปรางคข์องวดัเดิมสร้างดว้ยศิลาแลง แต่จะดว้ยเหตุผล
ประการใดไม่ทราบ จึงยงัมิไดซ่้อมแซมให้คืนดีดงัเดิมในรัชกาลนั้น ต่อมาสมเด็จพระเจา้ปราสาท
ทองทรงบูรณะใหม่ รวมเป็นสูง 25 วา แต่ก็ไดพ้งัทลายลงมาอีกรอบในรัชสมยัรัชกาลท่ี 5 ต่อมาใน
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงน าก าลงัทหารไปช่วยกนัสร้างยอดพระปรางค์
ดว้ยไมส้กัและไดส้ถาปนาใหเ้ป็นพระปรางคป์ระจ าชาติ และพระปรางคว์ดัมหาธาตุก็ยงัคงอยูท่ี่นัน่
ตลอด 
 
จุดเด่นของวดัมหาธาตุ (จังหวดัพระนครศรีอยุธยา) 
พระปรางค์ 

Zthailand.(Online) พระปรางคข์นาดใหญ่ ซ่ึงในปัจจุบนัพงัทลายลงมาหมดแลว้ แต่ราชฑูต
ลงักาท่ีไดเ้คยมาเยี่ยมชมวดัมหาธาตุ ในสมเด็จพระเจา้อยูห่วับรมโกศไวว้่า ท่ีฐานของพระปรางค ์มี
รูปราชสีห์ หมี หงส์ นกยูง กินนร โค สุนัขป่า กระบือ มงักร เรียงรายอยู่โดยรอบ รูปเหล่าน้ีอาจ
หมายถึงสัตวใ์นป่าหิมพานตท่ี์รายลอ้มอยูเ่ชิงเขาพระสุเมรุ ซ่ึงเป็นแกนกลางของจกัรวาล 

 
เจดีย์แปดเหลีย่ม  

เจดียแ์ปดเหล่ียม เป็นเจดียล์ดหลัน่กนั 4 ชั้น 8 เหล่ียม ชั้นบนสุดประดิษฐานปรางคข์นาด
เลก็ ซ่ึงเจดียอ์งคน้ี์จดัวา่เป็นเจดียท่ี์แปลกตา พบเพียงองเดียวในอยธุยา 

 
วหิาร 

วิหารท่ีฐานชุกชี ของพระประธานในวิหาร กรมศิลปกรพบว่ามีผูล้กัลอบขดุลึกลงไปถึง 2 
เมตร จึงด าเนินการขดุต่อไปอีก 2 เมตร พบภาชนะดินเผาขนาดเลก็ 5 ใบ บรรจุแผน่ทองเบารูปต่างๆ 
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วหิารเลก็ 

วิหารเลก็แห่งน้ี มีรากไมแ้ผร่ากข้ึนเกาะเตม็ผนงั รากไมส่้วนหน่ึงไดล้อ้มเศียรพระพทุธรูป 
พระปรางคข์นาดกลางภายในพระปรางค ์มีภาพจิตรกรรมเรือนแกว้ซ่ึงเป็นตอนหน่ึงในพทุธประวติั 
 
ต าหนักพระสังฆราช 

ต าหนักพระสังฆราช บริเวณพื้นท่ีว่างทางด้านทิศตะวนัตก เคยเป็นท่ีตั้ งพระต าหนัก
พระสังฆราช ฝ่ายคามวาสี ราชทูตลงักาไดเ้ล่าไวว้่า เป็นต าหนักท่ีสลกัลวดลายปิดทอง มีม่านปัก
ทอง พื้นปูพรม มีขวดปักดอกไมเ้รียงรายเป็นแถว เพดานแขวนอจักลบั (โคม) มีบงัลงัก ์2 แห่ง 
 
4. วดัราชบูรณะ (จังหวดัพระนครศรีอยุธยา) 
 Supanut Arunopray.(2561:Online) วดัราชบูรณะ ตั้ งอยู่ต  าบลท่าวาสุกรี อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา บริเวณเชิงสะพานป่าถ่าน ติดกับวดัมหาธาตุทาง
บริเวณทิศตะวนัออกห่างจากพระราชวงัโบราณ เพียงเล็กน้อย ซ่ึงจดัเป็นหน่ึงในวดัท่ีใหญ่และมี
ความเก่าแก่มากท่ีสุดในพระนครศรีอยธุยา สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 หรือเจา้สาม
พระยาในปี พ.ศ.1967 วดัราชบูรณะมีช่ือเสียงความโด่งดงัมากในเร่ืองการถูกกลุ่มคนร้ายจ านวน
หน่ึง ลกัลอบขุดกรุภายในพระปรางคป์ระธาน ในปี พ.ศ. 2499 และช่วงชิงทรัพยส์มบติัจ านวน
มากมายมหาศาลหลบหนีไป ต่อมากรมศิลปากรเขา้ท าการบูรณะขุดแต่งต่อภายหลงั พบทรัพย์
สมบติัท่ีหลงเหลือและเคร่ืองทองจ านวนมากมาย ปัจจุบนัทรัพยส์มบติัภายในกรุถูกเก็บรักษาไวท่ี้
หอ้งราชบูรณะ ภายในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา 

วดัราชบูรณะสร้างข้ึนในรัชสมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 ในบริเวณพื้นท่ีและ
ต าแหน่งเดิมท่ีพระองคท์รงไดถ้วายพระเพลิงศพใหก้บัเจา้อา้ยพระยาและเจา้ยี่พระยาพระเชษฐาทั้ง
สองพระองคท่ี์ส้ินพระชนมภ์ายในหลงัจากกระท ายุทธหัตถี เพื่อแยง่ชิงราชสมบติัของสมเด็จพระ
นครอินทราธิราชพระราชบิดาท่ีเสดจ็สวรรคตลงในปี พ.ศ. 1967 
 เม่ือคร้ังท่ีสมเด็จพระนครอินทราธิราช เสด็จข้ึนครองราชยส์มบติั เป็นพระมหากษตัริย์
ล  าดบัท่ี 6 แห่งกรุงศรีอยธุยาและพระมหากษตัริยพ์ระองคท่ี์ 3 แห่งราชวงศสุ์พรรณภูมิ โปรดเกลา้
ให้พระราชโอรสของพระองคท์ั้ง 3 พระองคไ์ดแ้ก่ เจา้อา้ยพระยา เจา้ยี่พระยาและเจา้สามพระยา 
แยกยา้ยกนัปกครองหัวเมืองต่างๆ โดยทรงมอบหมายให้เจา้อา้ยพระยาพระราชโอรสองค์ใหญ่
ปกครองเมืองสุพรรณบุรี เจา้ยี่พระยาพระราชโอรสองคก์ลางปกครองเมืองแพรกศรีราชา และเจา้
สามพระยาพระราชโอรสองคเ์ลก็ ปกครองเมืองชยันาถ (พิษณุโลก) 
 ในปี พ.ศ. 1967 สมเด็จพระนครินทราธิราชเสด็จสวรรคต โดยท่ียงัมิไดส้ถาปนาพระมหา
อุปราชผูเ้ป็นรัชทายาทครอบครองกรุงศรีอยุธยา เม่ือเจา้อา้ยพระยากบัเจา้ยี่พระยาทราบข่าวการ
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สวรรคต จึงยกกองทพัเขา้กรุง เพื่อชิงราชสมบติัสืบแทนพระราชบิดา ทั้งสองพระองคย์กทพัมาใน
เวลาเดียวกนัพอดี เจา้อา้ยพระยาตั้งทพัอยูใ่กลว้ดัพลบัพลาไชย ป่ามะพร้าว เจา้ยีพ่ระยาตั้งทพัอยูใ่กล้
วดัชยัภูมิ ป่ามะพร้าว แลว้ทั้ง 2 พระองคก์เ็คล่ือนทพัเขา้สูก้นั บริเวณสะพานป่าถ่านในปัจจุบนั ทั้ง 2 
พระองคท์รงพระแสงของา้วฟันตอ้งพระศอขาดพร้อมกนั ท าใหส้วรรคตพร้อมๆกนั เจา้สามพระยา
ซ่ึงไม่ไดม้าร่วมดว้ยจึงเสดจ็จากเมืองชยันาถ ข้ึนครองราชยใ์นกรุงศรีอยธุยา แทนพระราชบิดาทนัที  
จุดเด่นของวดัราชบูรณะ (จังหวดัพระนครศรีอยุธยา) 
พระวิหารหลวง 

Faiththaistory ภารกิจเท่ียววดั.(2559:Online) จะตั้งอยู่ทิศตะวนัออกของพระปรางค์
ประธาน ลกัษณะของพระวิหารหลวงจะทรุดโทรมไปมากพอสมควรแลว้ แต่ยงัมีผนงัทั้งส่ีดา้นอยู ่
มีซากเสาท่ียงัหลงเหลือให้เห็น และฐานชุกชีของพระพุทธประธานก็ยงัมีสภาพให้เห็นเช่นกัน 
ส่วนตวัหลงัคาไดพ้งัทลายลงมาหมดแลว้ อุปกรณ์ท่ีใชก่้อสร้างดว้ยอิฐเป็นส่วนใหญ่ 

 
พระปรางค์ประธาน  

พระปรางคป์ระธาน เป็นจุดเด่นส าคญัของวดัราชบูรณะ เม่ือคร้ังท่ีมีการเสียกรุงคร้ังท่ี 2 วดั
ราชบูรณะไดถู้กท าลายเสียหายไปมาก แต่องคพ์ระปรางคย์งัมีสภาพท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ โดยลกัษณะ
ของปรางคป์ระธานจะหันหนา้ไปทางทิศตะวนัออก โดยมีมุขยื่นออกทั้ง 3 ดา้นคือ ทิศตะวนัออก 
ทิศเหนือ และทิศใต ้พระปรางคป์ระธาน จะมีซุม้พระพุทธรูปปูนป้ันทั้งสามดา้น คือ ทิศเหนือ ทิศ
ใต ้และทิศตะวนัออก ลกัษณะของพระปรางค์ประธานจะก่อสร้างดว้ยหินศิลาแลง ยอดปรางค์
ประธานจะมีปูนป้ันรูปครุฑและยกัษ์ประดับอยู่ เป็นลักษณะของการปกปักษ์รักษาพระบรม
สารีริกธาตุท่ีประดิษฐานอยู ่ณ จุดศูนยก์ลาง 

 
กรุมหาสมบัติของวดัราชบูรณะ 

กรุมหาสมบติัถูกขดุคน้คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2499 โดยกรมศิลปากร ลึกลงไป 17 เมตร ใต้
องคป์รางคป์ระธานและคน้พบพระบรมสารีริกธาตุและเคร่ืองทองจ านวนมาก ท าให้ข่าวใหญ่และ
แพร่กระจายออกไปอยา่งรวดเร็ว ท าใหมี้กลุ่มโจรขโมยไดว้างแผนลกัลอบท่ีจะท าการเขา้ขดุกรุในปี 
พ.ศ. 2500 ไดค้น้พบและขโมยเคร่ืองทองจ านวนมากมายออกไป 

กรุสมบติัแบ่งเป็น 3 ห้อง โดยขโมยไดท้ าการขดุเจาะตั้งแต่กลางพระปรางคป์ระธานทะลุ
ลงมา หอ้งชั้นท่ี 1 ท่ีหอ้งน้ีจะบรรจุพระพิมพแ์ละพระพุทธรูปไวเ้ป็นจ านวนมาก บริเวณฝาผนงัจะมี
จิตรกรรมฝาผนงัโบราณเป็นรูปชุมชนชาวจีน และรูปเทวดา ห้องชั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นจุดท่ีเก็บเคร่ือง
ทองค ามากมายหลายร้อยกิโลกรัม กลุ่มโจรไดขุ้ดเจาะลงมาถึงเพียงชั้นน้ี ก็ไดรี้บร้อนหนีแลว้ขน
เคร่ืองทองค าล ้าค่าไปบางส่วน ซ่ึงสันนิษฐานว่าไดไ้ปไม่ต ่ากว่า 75 กิโลกรัม บริเวณผนงัของห้อง
ชั้นท่ี 2 จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนงั เป็นรูปพระพุทธเจา้หลายพระองค ์ซ่ึงเป็นไปตามความเช่ือท่ีว่า 
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พระพุทธเจา้ในอดีตมีหลายพระองค ์จนมาถึงยคุปัจจุบนัคือ พระพุทธโคดม หลงัจากทางเจา้หนา้ท่ี
ทราบข่าวจึงสามารถเขา้จบักุมขโมยได ้2 คน ไดเ้คร่ืองทองกลบัคืนมาบางส่วน แต่อีกจ านวน
มากมายไดห้ายไปกบักลุ่มขโมยท่ีไม่สามารถจบักมุได ้ทางกรมศิลปากร จึงไดรี้บด าเนินการขดุเจาะ
ส ารวจกรุอย่างละเอียดอีกคร้ัง และก็ไดพ้บเคร่ืองทองท่ียงัหลงเหลืออีกจ านวนมากท่ีคนร้ายไม่
สามารถขนไปไดห้มด จากนั้นทางกรมศิลปากรก็ไดขุ้ดเจาะต่อลงไปไดพ้บว่าเป็นห้องอีก 1 ห้อง 
หอ้งชั้นท่ี 3 ซ่ึงเป็นจุดส าคญัท่ีพบเจดียท์องค าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว ้ปัจจุบนัหอ้งชั้นท่ี 2 และ 
3 จะเป็นหอ้งท่ีเช่ือมติดกนั ลกัษณะหอ้งชั้นท่ี 3 จะเป็นหอ้งเลก็ๆส าหรับเกบ็เจดียท์องค าท่ีบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ เวลาเดินลงมาจะมาท่ีหอ้งชั้นท่ี 3 ก่อน แลว้ค่อยมุดตวัเขา้ไป จะโผล่ไปหอ้งชั้นท่ี 2 
เน่ืองจากหอ้งทั้ง 2 ไดเ้ช่ือมถึงกนัแลว้ในปัจจุบนั 
 
ร้านอาหารและกจิกรรมในการท่องเทีย่ว (เส้นทางพระนครศรีอยุธยา) 

สถานท่ีแวะร้านอาหารและท ากิจกรรมต่างๆคือ “ตลาดโกง้โคง้บา้นแสงโสม” (พกัทาน
อาหารตามอธัยาศยั) ท่ีอยูต่ลาดโกง้โคง้ บา้นแสงโสม หมู่ 5 ถนนบางประอิน จงัหวดักรุงศรีอยธุยา 
เปิดบริการทุกวนัวนัพฤหสับดี-อาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ซ่ึงเป็นตลาดแบบไทยๆ ขายของ
และอาหารไทยโบราณ มีทั้งขนมไทยท่ีหายากและน่าทานและตลาดโกง้โคง้นั้นยงัคงรักษาความ
ดั้งเดิมของบรรยากาศสมยัก่อนๆไว ้มีขา้วของมากมายให้เราเลือกซ้ือ ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน 
ขนมโบราณ ผลไมต่้างๆ ไปจนถึงเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นบา้นและของแต่งบา้น
นานาชนิด นอกจากน้ี ชาวตลาดจะมีประเพณีท่ีท ากนัเป็นประจ า คือการร าวงกลองยาวถวายพ่อปู่
แสงโสม และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุกเชา้เวลา 10.00 น.และยงัมีการท าบุญตกับาตรเหรียญ
ในวนัอาทิตยต์น้เดือนของทุกเดือน นกัท่องเท่ียวท่ีไปเท่ียวชมสามารถร่วมกิจกรรมได ้
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ก าหนดการเดินทาง 
เส้นทางที ่2 ล่องเรือเทีย่วเมืองเก่า (พระนครศรีอยุธยา) 
07:00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าเรือสาทร 
07:30 น. พร้อมออกเดินทางสู่ พระราชวงับางปะอิน (โดยรถตู)้ 
09:00 น. เดินทางถึงพระราชวงับางปะอิน เป็นพระราชวงัเดิมท่ีงดงาม และเป็นพระราชวงั

โบราณตั้ ง แ ต่สมัยก รุ งศ รีอยุธย า   เ ดินชมสถาน ท่ีส าคัญ ต่ า งๆภายใน
พระบรมมหาราชวงั อาทิเช่น พระท่ีนั่งไอศวรรยทิ์พยอาศน์,พระท่ีนั่งวโรภาศ
พิมาน,พระท่ีนัง่อุทยานภูมิเสถียร,พระท่ีนัง่เวหาสจ ารูญ และหอวิฑูรทศันา 

10:30 น. น าท่านสู่ วดันิเวศธรรมประวติัราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่ัวโปรดให้สร้างข้ึนเพื่อทรงใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับบ าเพญ็พระราชกุศล ใช้
รูปแบบสถาปัตยกรรมกอทิกเลียนแบบโบสถ์คริสต์ พาเดินชมความงามของวดั 
และไฮไลทข์องวดัคือ การนัง่กระเชา้ขา้มมายงัวดั 

11:30 น. น าท่านสู่ ตลาดโกง้โคง้บา้นแสงโสม (พกัรับประทานอาหารตามอธัยาศยั) และ
เดินชมตลาด ซ่ึงเป็นตลาดแบบไทยๆขายของและอาหารไทยโบราณ มีทั้งขนม
ไทยท่ีหายากและน่าทาน มีขา้วของมากมายใหเ้ลือกซ้ือ 

12:40 น. น าท่านสู่ วดัมหาธาตุ เป็นวดัท่ีมีความส าคญัยิ่งในสมยักรุงศรีอยธุยา พาชมความ
เก่าแก่ของวดัและฟังประวติัของวดัจากมคัคุเทศก ์ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายท่ี
มีรากไมป้กคลุม 

13:20 น. น าท่านสู่ วดัราชบูรณะ จดัเป็นหน่ึงในวดัท่ีใหญ่และมีความเก่าแก่มากท่ีสุดใน
พระนครศรีอยุธยา พาชมความเก่าแก่และงดงามของ ปรางคป์ระธาน มีขนาดสูง
ใหญ่ก่อดว้ยศิลาแลงบนฐานส่ีเหล่ียม และฟังประวติัของวดัจากมคัคุเทศก ์

15:20 น. เดินทางถึง ท่าเรือวดัช่องลม จงัหวดันนทบุรี น าท่านสู่เรือ พร้อมบริการอาหาร
กล่อง และของว่างบนเรือ ชมวิวทิวทศัน์และวิถีชีวิตของชุมชนทั้งสองฝ่ังแม่น ้ า
เจา้พระยา 

16:30 น. บริการอาหารกล่อง และของวา่ง 
18:00 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ส่งคณะทวัร์ ณ ท่าเรือสาทร 
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กจิกรรมในเส้นทางที ่2 จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
1. เดินชมสถานท่ีท่องเท่ียวอนัเก่าแก่และฟังเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ ทั้ง 4 สถานท่ี 
 

 
รูปท่ี 4.11 พระราชวงับางปะอินยามค ่าคืน 
ท่ีมา : https://guru.sanook.com/7932 

 

 
รูปท่ี 4.12 ภายในโบสถข์องวดันิเวศธรรมประวติัราชวรวิหาร 

ท่ีมา : https://pantip.com/topic/35136487 
 



50 
 

 
รูปท่ี 4.13 เศียรพระพทุธรูปหินทรายท่ีมีรากไมป้กคลุม ณ วดัมหาธาตุ 

ท่ีมา : https://www.thetrippacker.com 
 

 
รูปท่ี 4.14 พระปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะ 

ท่ีมา : https://picpost.postjung.com/128283.html 
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2. เดินชมตลาดโกง้โคง้บา้นแสงโสม และรับประทานอาหารตามอธัยาศยั 
 ซ่ึงเป็นตลาดแบบไทยๆ ขายของและอาหารไทยโบราณ มีทั้งขนมไทยท่ีหายากและน่าทาน
และตลาดโกง้โคง้นั้นยงัคงรักษาความดั้งเดิมของบรรยากาศสมยัก่อนๆไว ้มีขา้วของมากมายใหเ้รา
เลือกซ้ือ ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ขนมโบราณ ผลไมต่้างๆ ไปจนถึงเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์
เคร่ืองใช้ในบา้น ซ่ึงจะเปิดให้บริการทุกวนัพฤหัสบดี-วนัอาทิตย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ เวลา 
09:00-16:00 น. 
 

 
รูปท่ี 4.15 ตลาดโกง้โคง้บา้นแสงโสม(ขายของใช)้ 

ท่ีมา : http://www.zthailand.com/place/bangplee-ancient-riverside-market-samutprakan 
 

 
รูปท่ี 4.16 ตลาดโกง้โคง้บา้นแสงโสม(ขายอาหาร) 
ท่ีมา : https://picpost.postjung.com/134220.html 
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3. นัง่เรือชมวิถีชีวิตชาวชุมชนริมฝ่ังแม่น ้าทั้งสองฝ่ัง 
 สัมผสัวิถีชีวิตของชาวชุมชนริมฝ่ังแม่น ้ า ในขากลับจะแล่นเรือผ่านเกาะเกร็ด จังหวดั
นนทบุรี ซ่ึงมีบา้นเรือนท่ียงัคงความเป็นไทยไวใ้หไ้ดช้ม  
 

 
รูปท่ี 4.17 บา้นเรือนริมฝ่ังแม่น ้ารอบเกาะเกร็ด 

ท่ีมา : https://thiteaw.blogspot.com/2016/07/travel-chaophrayariver.html 
 
รายละเอยีดงบประมาณในเส้นทางที ่2 ล่องเรือเทีย่วเมืองเก่า (พระนครศรีอยุธยา) 
 1.ค่ามคัคุเทศก ์       =   1,500 บาท 
 2.ค่ารถตู ้  1,600 บาท + ค่าน ้ ามนั 1,000 บาท  =   2,600 บาท 
 3.ค่าเรือ        =   4,000 บาท 
 4.ค่าเขา้ชมพระราชวงับางปะอิน 50 ×10 ท่าน   =     500 บาท 
 5.ค่าน ้ า   100×2 ลงั    =     200 บาท 
 6.ค่าอาหารกล่อง  50×10 กล่อง    =     500 บาท 
 7.ค่าอาหารวา่ง       =     200 บาท 
    รวม        =   9,500 บาท 
  
 คิดราคาโปรแกรมทวัร์ต่อท่านรวมค่าใชจ่้ายทั้งหมด ท่านละ  1,400 บาท 
 จ านวน    10  ท่าน   = 14,000 บาท 
 หากตอ้งการทราบก าไร  14,000 – 9,500   =   4,500 บาท 
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วเิคราะห์ SWOT 
S (จุดแข็ง)  
- เป็นโครงงานท่ีให้ความส าคญัในการอนุรักษ ์รักษาประวติัศาสตร์อนัทรงคุณค่าของ   

ประเทศไทย และยงัส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศให้เจริญกา้วหน้า นักท่องเท่ียวยงัสามารถ
เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของสถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัด
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอีกดว้ย 
 -  เป็นการเดินทางท่องเท่ียวโดยใชเ้รือเป็นพาหนะ ซ่ึงจะท าใหน้กัท่องเท่ียวสัมผสัไดถึ้งวิถี
ชีวิตของคนสมยัก่อนในการเดินทางไปท่ีแห่งหน่ึงโดยการนัง่เรือ 
 -  อีกทั้งการนัง่เรือเท่ียวนั้นท าใหป้ระหยดัเวลาในการเดินทางมากข้ึน เพราะไม่ตอ้งพบกบั
ปัญหาจราจรติดขดั 
 

W (จุดอ่อน)  
- สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยูริ่มฝ่ังแม่น ้านั้นมีนอ้ย จึงตอ้งจ ากดัสถานท่ีท่องเท่ียว 
- สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีจัดข้ึนล้วนเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์และ

วฒันธรรม จึงตอ้งก าหนดการแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย 
 
O (โอกาส)  
- สามารถเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไดเ้รียนรู้ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมใน

แหล่งท่องเท่ียวของไทย และน าไปเผยแพร่ต่อไป 
 - เปิดโอกาสใหก้ารท่องเท่ียวภายในประเทศเกิดการพฒันาข้ึน ซ่ึงท าใหมี้ตวัเลือกไดห้ลาย
รูปแบบหลายเสน้ทางในการท่องเท่ียว 
 - และยงัเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้ นหันมา อนุรักษ์
วฒันธรรม และประวติัศาสตร์อนัเก่าแก่อีกดว้ย 
 

T (อุปสรรค)  
-นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยท่องเท่ียวทางดา้นน้ี หรือไม่ค่อยสนใจท่องเท่ียว

ทางดา้นประวติัศาสตร์ และการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ไม่โดดเด่นเหมือนการท่องเท่ียวดา้นอ่ืนๆ 
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4.6 สรุปผลการท าโครงงาน 
 

ล าดับที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
1 ขั้นตอนการวางแผน 

1.ศึกษาและหาขอ้มูล 
2.น าเสนอหวัขอ้โครงงาน 
3.ส่งแบบร่างโครงงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
- คิดหวัขอ้โครงงานยาวไป ไม่กระชบั 
แนวทางแกไ้ข 
- ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และให้ช่วยพิจารณาถึง
หวัขอ้โครงงาน 

2 ขั้นเตรียม 
1.คน้ควา้ขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียว 
2.เ ลื อ กสถ าน ท่ี ท่ อ ง เ ท่ี ย ว แล ะ 
ร้านอาหาร 
3.ศึกษาเสน้ทางล่องเรือ 

ปัญหา/อุปสรรค 
1.สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ามีใหเ้ลือกนอ้ย 
2.เรือไม่สามารถแล่นไป-กลบัได ้
แนวทางแกไ้ขปัญหา 
1.อาจเลือกสถานท่ีท่องเ ท่ียวท่ีห่างจากแม่น ้ า
เลก็นอ้ยแต่เป็นการเดินทางโดยใชร้ถตูแ้ทนการนัง่
รถ เพื่อเปล่ียนจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัสถานท่ีหน่ึง 
2.เลือกนั่งรถตูใ้นขาไปจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
แทน และนัง่เรือในขากลบักรุงเทพมหานคร 

3 ขั้นตอนการด าเนินการ 
1.เร่ิมปฏิบติัการท าโครงงาน 
2.รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.จดัท าเอกสารโครงงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
- ในการท าโครงงานน้ี ผูจ้ดัท าไดคิ้ดโครงงานเพียง
คนเดียว จึงท าใหล้ าบากในการคิดเสน้ทาง  
แนวทางแกไ้ขปัญหา 
- ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและพูดคุยกบัพนกังานท่ี
ปรึกษา และเพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการ
เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น และปรึกษาเร่ืองท่ีไม่
เขา้ใจ 

4 ขั้นตอนสรุปผลของโครงงาน 
1.ตรวจสอบโครงงานและเส้นทาง
ท่องเท่ียว 
2.น าเสนอโครงงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 
- ท าโครงงานเพียงคนเดียวขอ้มูลแลกเปล่ียนจึง
นอ้ย 
แนวทางแกไ้ขปัญหา 
- ขอค าปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาในการน าเสนอ
โครงงาน 

ตรารางท่ี 4.1 การสรุปผลการท าโครงงาน 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 
 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
 ในการจดัท าโครงงานเร่ือง “เรือล่องท่องเมืองเก่า พระนคร อยธุยา” ทางผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึง
ความส าคญัในการอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวชุมชน และประวติัศาสตร์ จึงได้
ศึกษาขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ เส้นทางการ
เดินทาง ร้านอาหาร รวมไปถึงกิจกรรมระหว่างการท่องเท่ียว เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้เร่ืองราว
ในอดีต และยงัไดรั้บความสนุกสนาน ผอ่นคลายไปดว้ย 
 ทางผูจ้ดัท าไดคิ้ดและลงมือท าโครงงานซ่ึงเป็นโครงงานท่ีเปิดเส้นทางใหม่ข้ึน และเสนอ
ให้กบัสถานประกอบการไดพ้ิจารณา เม่ือทางสถานประกอบการไดท้ าการพิจารณาแลว้ และได้
ทราบถึงวตัถุประสงค์ของโครงงาน โดยทางสถานประกอบการนั้นได้เห็นชอบในโครงงานน้ี 
พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าในเร่ืองต่างๆเพิ่มเติม และสามารถน าโครงงานมาประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง อนัเป็น
ประโยชน์แก่สถานประกอบการและสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัตสิหกจิศึกษา 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  การปฏิบติัสหกิจศึกษาคร้ังน้ี ไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติังานจริง ซ่ึงไดใ้ห้ความรู้ใน
ดา้นต่างๆเพิ่มข้ึนจากท่ีเคยศึกษาในชั้นเรียน และสามารถน ามาปฏิบติัจริงไดใ้นอนาคต ไดฝึ้กความ
อดทน ฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รวมไปถึงฝึกความมีระเบียบวินยั มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีของ
ตนเองและในงานท่ีสถานประกอบการไดม้อบหมายใหท้ า 
 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
  เน่ืองจากสถานประกอบการอยูไ่กลจากบา้น จึงท าใหก้ารเดินทางไปปฏิบติังานสห
กิจนั้นค่อนขา้งยากล าบาก ท าใหต้อ้งปรับเวลาในการต่ืนนอน และยงัมีค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มข้ึน แต่ทั้งน้ี
การปฏิบติังานสหกิจนั้นท าใหไ้ดเ้รียนรู้ถึงการใชชี้วิตจริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการท างานใน
อนาคต 
 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรศึกษาเส้นทางและสถานท่ีท่องเท่ียว พร้อมทั้งกิจกรรมการท่องเท่ียวให้
หลากหลาย 
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ปฏิบัติงานนอกสถานที่ พาลูกค้าล่องเรือส าราญและจัดกริกรรมเลีย้งฉลองบนเรือ 

 

ภาพขณะปฏิบติังานสหกิจนอกสถานท่ี ขณะรอลูกคา้มากนัครบ เพื่อไปลงเรือส าราญไวทอ์อร์คิด 

 

ภาพขณะปฏิบติังาน อยูบ่นเรือส าราญพร้อมลูกคา้ 
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ภาพลูกคา้ก าลงัจดักิจกรรมร่ืนเริงบนเรือส าราญไวทอ์อร์คิด 
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ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ล่องเรือไหว้พระ 9 วดั จังหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ภาพปฏิบติังานนอกสถานท่ี ขณะรอนกัท่องเท่ียวมายงัจุดนดัหมาย 

 

ภาพปฏิบติังาน ติดสต๊ิกเกอร์ใหน้กัท่องเท่ียวเพื่อสะดวกในการนบัจ านวน 
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โครงงานนีม้ปีระโยชน์ต่อสถานประกอบการอย่างไร 
มีประโยชน์ทางดา้นมีสินคา้ท่ีมาขายเพิ่มข้ึน น าเสน้ทางทั้ง 2 เส้นทางมาเป็นตวัเลือกให้

นกัท่องเท่ียวไดเ้ลือกเพิ่มเติม สามารถน ามาประยกุตไ์ด ้
 

                 

ภาพการเขียนบทความของพนกังานท่ีปรึกษา 
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บทคดัย่อ  
บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั เป็นบริษทัน าเท่ียว
ท่ีมีรายการท่องเท่ียวให้เลือกมากมาย ทั้ งการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
การท่องเท่ียวแบบล่องเรือเท่ียว โดยเฉพาะการจดั
โปรแกรมท่องเท่ียวแบบล่องเรือไหวพ้ระ ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมมากในกลุ่มลูกคา้ของบริษทั และบริษทั เลิฟ
เวอร์ แทรเวล ยงัเป็นตัวแทนจ าหน่ายบัตรเรือ
ส าราญเพื่อดินเนอร์และจัดงานต่างๆ บนเรืออีก
หลายประเภท จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง  
ผูจ้ัดท าจึงได้รวบรวมเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งโดยการ
พฒันาโปรแกรมท่องเท่ียวทางน ้ าในเส้นทางใหม่ 
โดยการล่องเรือ มี 2 เส้นทาง คือ เส้นทางท่ี (1) 
ล่องเรือไหวพ้ระ 5 วดั ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
วดัทั้ งหมดเป็นวดัท่ีมีความเก่าแก่และมีประวติั
ความเป็นมายาวนาน และเส้นทางท่ี (2) ล่องเรือ
เ ท่ี ย ว เ มื อ ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ผลจากการท าโครงงานสหกิจ
ศึกษาเร่ือง “เรือล่องท่องเมืองเก่า พระนคร อยธุยา”  
ท าให้เกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการและ
สถานท่ีท่องเท่ียว รวมทั้ งเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวภายในประเทศให้เจริญก้าวหน้าและ
ยัง่ยนืสืบไป 
Abstract 
 Lover Travel Co., Ltd. is a travel 
agency with many travel options. Whether it is 
domestic and international. It also includes cruise 
travel. Especially organized cruise tours. This is 
very popular among our customers. It also sells  
 
 

 
 
 
 
 
cruise ships for dinners and events. On the other 
ships. It needs continuous improvement. 
The author has compiled relevant content by 
developing a new route program. Is a water route 
This is a cruise trip. there are 2 routes of touring. 
First cruising all 5 ancient temple with a long 
history in Bangkok. Second  cruising historical 
city in Pra Nakhon Sri Ayuttaya province. The 
result of the project from the development of 
tourism programs. “Ruea Long Thong Mueang 
Kao Phra Nakhon Ayuttaya”. It is very useful for 
businesses and tourist attractions. This is to 
promote domestic tourism to prosper and sustain. 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 1. เพื่อศึกษาและจัดท าโครงงาน “เรือล่องท่อง
เมืองเก่า พระนคร อยธุยา” 
 2. เพื่อให้นักท่องเท่ียวมีจิตส านึกในการอนุรักษ ์
เรียนรู้ประวติัศาสตร์ วถีิชีวติของทอ้งถ่ิน 
ขอบเขตของโครงงาน 
1. ขอบเขตดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่ จงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
2. ขอบเขตดา้นขอ้มูลและเน้ือหา ไดแ้ก่ ขอ้มูลของ
บริษทั เลิฟเวอร์ แทรเวล จ ากดั 
3. ขอบเขตดา้นเวลา คือ วนัท่ี 8 เดือนมกราคม ถึง
วนัท่ี 30 เดือนเมษายน 2561 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. โครงงานน้ีสามารถเป็นส่วนหน่ึงของการ
อนุรักษ์วฒันธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทยให้ย ัง่ยืน 
และส่งเสริมธุรกิจการท่องเท่ียวให้เจริญกา้วหน้า 
รวมทั้งช่วยกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศให้ดี
ข้ึน 

โครงงาน “เรือล่องท่องเมืองเก่า พระนคร อยุธยา” 
RUEA LONG THONG MUEANG KAO PHRA NAKHON AYUTTHAYA 

นภาพฒัน์ อินทร์สุข 
ภาควชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียวคณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

235 ถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริญกทม.10160 
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ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 
 1. คิดหัวขอ้โครงงานและศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลโดยคิดหัวขอ้โครงงานจากการปฏิบัติงาน
และส่ิงท่ีอยู่ใกล้ตัวจากนั้ นน ามาประยุกต์ใช้ใน
โครงงานสหกิจศึกษา 
 2. ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเร่ืองของ
หวัขอ้โครงงาน และรับฟังค าแนะน าจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา จากนั้นด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 3. รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัโครงงานโดย
การหาขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการท าโครงงาน 
มาเรียบเรียงข้อมูลในแต่ละบทให้สอดคลอ้งกับ
หัวขอ้โครงงานเพื่อให้โครงงานออกมาเหมาะสม
ท่ีสุด 
 4 .  เ รี ยบเ รียง เอกสาร ท่ี เ ก่ียวข้องน า
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานมาเรียบเรียง เช่น 
ขอ้มูลในการน าเสนอ เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงงาน 
 5. จดัท าเอกสารโดยการพิมพ ์โครงงาน
เรียงตามล าดบัทั้ง 5 บท และองคป์ระกอบต่างๆใน
โครงงาน พร้อมท าการน าเสนอในรูปแบบของ 
Power Point 
อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1. อุปกรณ์ท่ีใชภ้ายในส านกังาน 
 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 -เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
2.  ซอฟตแ์วร์ 
 -โปรแกรม Microsoft Office word 
 -โปรแกรม Microsoft Office Powerpoint 
การด าเนินงาน 
 หลงัจากวางแผนในการท าโครงงานได้
แลว้ ผูจ้ ัดท าไดเ้ร่ิมการด าเนินงานโครงงานอย่าง
จริงจงัในปลายเดือน มกราคม 2561 หลงัจากท่ีได้
หัวขอ้ของโครงงานมาแลว้ โดยไดศึ้กษาคน้ควา้
ขอ้มูลท่ีวางแผนไวเ้บ้ืองตน้อย่างละเอียดและเน้น
เน้ือหาส าคญั และมีประโยชน์ต่อโครงงานให้มาก

ท่ีสุด โดยไดด้ าเนินการตั้งแต่การเขียนรายละเอียด
ทั้งหมด  
ซึง  ได้อ ธิบายในเ ร่ืองของความเ ป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหา โดยบอกถึงความส าคัญ
ของประวติัศาสตร์และความส าคญัในการจัดท า
โครงงานน้ี ข้ึนเพื่ออนุรักษ์ รักษา ว ัฒนธรรม 
ประ เพ ณี  วิ ถี ชี วิ ตช าวบ้าน  ไปจน ถึ ง รั กษา 
ประวติัศาสตร์ของชาติไทยไวใ้ห้ย ัง่ยืน และบอก
รายละเอียดของวัตถุประสงค์ของโครงงานน้ี 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ไดม้ากท่ีสุด  
ข้อมูลของโครงงาน 
 ในการจัดท าโครงงานน้ีผูจ้ ัดท ามีความ
ประสงคเ์พื่อจะส่ือให้นกัท่องเท่ียวและทุกคนเห็น
คุณค่าของประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และวิถีชีวิต
ของชาวไทย เพื่อให้นักท่องเท่ียวไดต้ระหนักถึง
การรักษา อนุรักษค์วามเป็นไทยไวใ้ห้ย ัง่ยืน อีกทั้ง
ยงัพฒันาแหล่งท่องเท่ียวทางดา้นโบราณสถานและ
ประวัติศาสตร์เก่าแก่ของไทยด้วย  จึงมีความ
ประสงค์ให้นัก ท่อง เ ท่ี ยวได้มา เ รียน รู้แหล่ง
ประวติัศาสตร์ไทย ชมโบราณสถาน โบราณวตัถุ 
ท่ีเม่ือคร้ังอดีตเคยรุ่งเรือง 
 โดยโครงงานน้ีมีการจัดท าโปรแกรม
ท่องเท่ียวเส้นทางใหม่ เพื่อเผยแพร่ วฒันธรรมไทย 
วิถีชีวิตของไทย เพื่อให้ชาวต่างชาติและชาวไทย
เราไดเ้ห็นถึงความส าคญัและความงดงาม อนัเป็น
เอกลกัษณ์ของประเทศไทยตั้งแต่สมยัโบราณสืบ
ทอ ดม า จ น ถึ ง ปั จ จุ บัน  ท า ง ผู ้ จั ด ท า จึ ง ใ ห้
นักท่องเท่ียวเดินทางโดยเรือ ซ่ึงเป็นการล่องเรือ
เท่ียวชมเมืองผา่นแม่น ้ าเจา้พระยา และมีให้เลือก 2 
เส้นทางดว้ยกนั โดยเส้นทางท่ี 1 ล่องเรือไหวพ้ระ 
5 วดั เป็นวดัเก่าแก่มีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน
และมีช่ือเสียง ซ่ึงทั้ ง 5 วดันั้ นตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า
เจา้พระยาอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
 1 . วั ด อ รุ ณ ร า ช ว ร า ร า ม ม ห า ร า ช
วรมหาวหิาร 
 2.วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
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 3.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวหิาร 
 4.วดัระฆงัโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
 5.วดักลัยาณมิตรวรมหาวหิาร 
และเส้นทางท่ี 2 ล่องเรือเท่ียวเมืองเก่าท่ีจังหวดั
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงแต่ละสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นมี
ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ท่ี ย า ว น า น แ ล ะ เ ป็ น
ประวติัศาสตร์ของประเทศไทยอีกดว้ย ไดแ้ก่ 
 1.พระราชวงับางปะอิน 
 2.วดันิเวศธรรมประวติัราชวรวหิาร 
 3.วดัมหาธาตุ (จงัหวดั 
พระนครศรีอยธุยา) 
 4.วดัราชบูรณะ (จงัหวดั 
พระนครศรีอยธุยา) 
สรุปผล 
 ในการจัดท าโครงงานเ ก่ียวกับการ
ท่องเท่ียว เร่ือง “เรือล่องท่องเมืองเก่า พระนคร 
อยธุยา” ทางผูจ้ดัท าไดม้องเห็นถึงความส าคญัใน
การ อนุรักษ ์วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาว
ชุมชน และประวติัศาสตร์ จึงไดศึ้กษาขอ้มูลต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ไ ม่ว่ าจะ เ ป็นสถานท่ี ท่อง เ ท่ี ยว ท่ีส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์ เส้นทางการเดินทาง ร้านอาหาร 
รวมไปถึงกิจกรรมระหว่างการท่องเท่ียว เพื่อให้
นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้เร่ืองราวในอดีต และยงั
ไดรั้บความสนุกสนาน ผอ่นคลายไปดว้ย 
  ผลการด าเนินการ พบว่า สามารถน าผล
ของโครงงานจากการพฒันาโปรแกรมท่องเท่ียว 
มาประยุกต์ใชไ้ดจ้ริง ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่สถาน
ประกอบการและสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นอยา่งยิง่ 
กิตติกรรมประกาศ 
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