โครงการการท่องเที่ยวตามวิ ถีชุมชน สายน้าเจ้าพระยาในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี – นนทบุรี
เวลา ๐๗.๐๐ น.

ลงทะเบียนที่บริ เวณท่าเรือเทศบาลเมืองปทุมธานี

จุดที่ ๑

เทีย่ วชมตลาดปทุมธานี ทีเ่ ป็ นตลาดเก่าแก่ของเมืองปทุมธานี มีอายุกว่า ๑๐๐
ปี (ตลาดเช้า) และเดินเทีย่ วชมหมูอ่ าคารประวัตศิ าสตร์ ทีท่ าการศาล (หลังเก่า)
สมัย รัช กาลที่ ๖ ซึ่ง จะเปิ ด เป็ น แหล่ ง เรีย นรู้ท างประวัติศ าสตร์ข องจัง หวัด
ปทุมธานีอกี แห่ง อาคารที่ว่าการอาเภอเมืองหลังเก่า บริเวณถนนเทศปทุม
และ อาคารสุขศาลา (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี)
(มีรถสามล้อบริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว ตัง้ แต่ ๐๗.๐๐ น.)

จุดที่ ๒

หอนิ ทรรศน์ ปทุมธานี เป็ นอาคารที่ก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๖ ปั จจุบนั เป็ น
แหล่ ง เรีย นรู้ท างประวัติศ าสตร์ข องจัง หวัดปทุ ม ธานี ในรูป แบบพิพิธ ภัณฑ์
ทีท่ นั สมัย

จุดที่ ๓

แพขาว เป็ นอาคารริม น้ า ที่ม ีค วามส าคัญ ทางประวัติศ าสตร์อีก แห่ ง หนึ่ ง
ของจังหวัดปทุมธานี โดยเป็ นสถานที่ท่ใี นหลวงรัชกาลที่ ๘ และ รัชกาลที่ ๙
เคยเสด็จ มาทอดพระเนตรการแข่ง เรือ และเยี่ย มเยีย นราษฎร เมื่อ วัน ที่ ๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ออกเดิ นทางสู่ท่าเรือตลาดริ มน้าวัดศาลเจ้า - วัดมะขาม

จุดที่ ๔

วัด มะขาม ตัง้ อยู่ ร ิม แม่ น้ า เจ้ า พระยา ฝั ่ง ตะวัน ออก ในท้ อ งที่ หมู่ ท่ี ๓
ต าบลบ้า นกลาง อ าเภอเมือ งปทุ ม ธานี จัง หวัด ปทุ ม ธานี ได้ส ร้า งขึ้น เมื่อ
ประมาณ พุทธศักราช ๒๑๗๐ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สถานที่สาคัญภายในวัด
ประกอบด้วย โบสถ์ท้องสาเภา เจดียย์ ่อมุมไม้สบิ สอง หน้าบันไม้แกะสลักรูป
พระนารายณ์ทรงครุฑ และภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในศาลาการเปรียญ วิหาร
พระนอน

จุดที่ ๕

วัดศาลเจ้า และ ตลาดริ มน้าวัดศาลเจ้า
วัดศาลเจ้า เป็ นวัดเก่ าแก่ อีกวัดหนึ่งของเมือ งปทุม อาณาเขตติดต่ อ กับวัด
มะขาม เนื่องจากตัง้ อยู่ปากคลองศาลเจ้า จึงตัง้ ชื่อวัดตามทาเลทีต่ งั ้ ทีว่ ดั แห่งนี้
นอกจากจะมี พระอุโบสถที่งดงาม รวมถึงเสนาสนะต่างๆ ดังเช่นวัดทัวๆ
่ ไป
แล้ว ยังมีส ิ่งที่น่าสนใจคือ ศาลเซียนแปะ หรือ “แปะ โรงสี” ฆราวาสผู้เ รือ ง
วิทยาคม จนเป็ นที่เคารพสักการะของประชาชนเป็ นอย่างมาก โดยจะเห็นได้
ว่า ในทุกๆวันจะมีประชาชนจากทุกสารทิศเดินทางมากราบไหว้ขอพร “แปะ
โรงสี “กันอย่างเนืองแน่ น “แปะ โรงสี” ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นเซียน ให้คุณใน
เรือ่ งโชคลาภ และ การทามาค้าขาย
วัดศาลเจ้า ยังเป็ นสถานที่ประกอบพิธพี ลีก รรมตัก น้ าจากแหล่ง น้ าศัก ดิ ์สิทธิ ์
ของจังหวัดปทุมธานี เพื่อนาไปประกอบพิธที าน้ าอภิเษก เนื่องในพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษก บริเวณ แม่น้ าเจ้าพระยา หน้ าวัดศาลเจ้า ตาบลบ้านกลาง
อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ตลาดริ มวัดศาลเจ้ า นับว่าเป็ นแหล่ งรวมอาหารนานชนิด ทัง้ คาวหวาน ให้
นักท่องเทีย่ วได้เลือกซือ้ เลือกรับประทานได้หลากหลาย

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ออกเดิ นทางสู่ท่าเรือวัดบางหลวง

จุดที่ ๖

วัดบางหลวง ตัง้ อยู่ทต่ี าบลบางหลวง วัดมีสงิ่ ทีส่ าคัญคือ พระอุโบสถทรงไทย
โบราณ ภายในมีพระประธาน หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางมารวิชยั และ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็ น ภาพพุทธประวัติ นอกจากนี้ ยังมีเจดียม์ อญ ๒ องค์
คือ ทรงชเวดากอง และ มุเตา มีสะพานโค้งและศาลาทีส่ ร้างด้วยศิลปกรรมแบบ
ยุโรป ซึ่งวัดนี้ใช้ประกอบศาสนพิธขี องชาวบ้านมาตัง้ แต่สมัยอยุธยาจนมาถึง
ปั จจุบนั นอกจากนี้ยงั เป็ นที่ประดิษฐานพระปทุม ธรรมราช ซึ่งเป็ นพระประจา
จังหวัดปทุมธานี

เวลา ๑๑.๐๐ น.

ออกเดิ นทางจากวัดบางหลวง - ท่าเรือวัดชิ นวรารามวรวิ หาร

จุดที่ ๗

วัดชิ นวรารามวรวิ หาร เป็ นวัดเก่าแก่ เดิมชื่อวัดมะขามใต้ บริเวณรอบพระ
อารามกว้างขวาง ในพระอุโบสถมีจติ รกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดกที่งดงาม
พร้อมคาบรรยายเป็ นโคลงสี่สุภาพเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าสิบทิศ นอกจากนี้ยงั มี
สิง่ ที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น โบสถ์พระพุทธชินวร (หลวงพ่อทองคา) สมัยสุโขทัย

อัญเชิญมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ พระวิหารพระเจ้าว
รวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิรวิ ฒ
ั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สร้างเมือ่ พ.ศ.๒๔๖๐
พระต าหนัก ชินวรสิรวิ ฒ
ั น์ ที่ประทับของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร
สิรวิ ฒ
ั น์ พ.ศ.๒๔๗๕ มณฑปใหม่ท่สี ร้างขึ้นจากโครงสร้างเดิมที่มมี าตัง้ แต่
พ.ศ. ๒๔๗๒ ภายในมณฑปนี้ ยัง มีร อยพระพุ ท ธบาทจ าลองเพื่อ ให้
พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ดว้ ย หอระฆัง
ศาลาการเปรียญ ศาลา
ท่าน้ าฯลฯ วัดนี้ได้รบั การปฏิสงั ขรณ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิร ิ
วัฒนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า อดีตเจ้าอาวาสราชบพิตร
สถิต
มหาสีมาราม

จุดที่ ๘

วัด เจตวงศ์ (วัด ร้าง) อยู่ใ กล้ก บั วัด ชิน วรารามวรวิห าร ตาบลบางขะแยง
สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงรัต นโกสินทร์ตอนต้น พระอุโบสถก่ออิฐถือปูน
ขนาดเล็ก มีช่องประตูเดียวแบบโบสถ์มหาอุต และหน้าต่าง ข้างละ ๓ ช่อง
หน้า บ นั เป็ น ลวดล ายปูน ปั ้น พรรณพฤ กษาม เี ทพพนมอยู ่ต รง กล า ง
พาไลชายคาปี กนกยื่นมาด้านหน้ากันฝน ผนังก่ออิฐ หลังคามุงกระเบือ้ งดิน
เผา ภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชยั บนฐานชุกชี ตกแต่งลวดลาย
ปูนปั ้นประดับกระจก ลดหลั ่นลงมาเป็ นพระอันดับซ้ายขวา ๒ องค์ และภาพ
จิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัตติ งั ้ แต่ครัง้ อดีต ที่มคี วามสวยงามและควรค่า แก่
การศึกษา ด้านหน้ามีเจดียเ์ ก่า ๓ องค์ โดยรอบมีฐานเสมาอยู่ทงั ้ ๘ ทิศ กรม
ศิลปากร ขึน้ ทะเบียนโบราณสถาน เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ และปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ทาการบูรณะอุโบสถควบคู่กบั อนุ รกั ษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

เวลา ๑๑.๔๕ น.

ออกจากวัดชิ นวรารามวรวิ หาร – เกาะเกร็ด (ท่ าเรือวัดปรมัยยิ กาวาส)

จุดที่ ๙

วัดปรมัยยิ กาวาส เดิมชื่อ "วัดปากอ่าว " มีช่อื ในภาษามอญว่า " เภี่ยมุเกี๊ยะ
เติ้ง " หมายความว่า วัดหัวแหลม เป็ นวัดเก่าแก่ ตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนปลาย
ดัง ปรากฏพระเจดีย์ มุ เ ตาซึ่ง เป็ นเจดีย์ท รงมอญ ปั จ จุ บ ัน อยู่ ติด ริม แม่ น้ า
กระแสน้ ากัดเซาะฐานราก ทาให้เจดียม์ ลี กั ษณะเอียง อันเป็ นสัญลักษณ์ของวัด
มาแต่ โบราณ ต่ อ มาสมัยธนบุ ร ี และต้นกรุงรัต นโกสิน ทร์ ได้มชี าวมอญ ที่
อพยพเข้ามาตัง้ บ้าน เรือนทีเ่ กาะมากขึน้ วัดแห่งนี้จงึ เป็ นศูนย์กลางของชุมชน
และสถานที่จดั งานประเพณีพธิ กี รรมของชาว มอญบนเกาะเกร็ด ภายในวัดมี
สถานทีท่ ่องเทีย่ วอีกมากมาย

จุดที่ ๑๐

วัดไผ่ล้อม เป็ นวัดโบราณที่สร้างมาตัง้ แต่ส มัยกรุงศรีอ ยุธ ยา อาจจะเป็ นวัด
เก่าแก่ทส่ี ุดวัดหนึ่งบนเกาะเกร็ด แต่สภาพได้เป็ นวัดร้างไปตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๓๐๘
เพราะพม่า เข้า ตีและยึดเมือ งนนทบุ ร ี ก่ อ นเข้าตีก รุง ศรีอ ยุธ ยาได้เ มื่อ พ.ศ.
๒๓๑๐ จึงไม่มพี ระสงฆ์และชาวบ้านดูแลวัด ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๗ ได้มคี น
มอญมาบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั ขึน้ ใหม่ วัดไผ่ลอ้ ม จึงมีพระสงฆ์อยู่ประจาวัดสืบมา
แต่วดั มีสภาพทรุดโทรมมาก เพราะถูกทิ้งร้างมานาน อาแดงแตนได้ท าการ
บูรณปฏิส งั ขรณ์ อุ โบสถ และได้รบั พระราชทานวิสุ งคามสีมา เมื่อ วันที่ ๒๙
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๖
ทีต่ งั ้ วัดไผ่ลอ้ มอยูก่ ลางระหว่าง วัดมอญ
อีก ๒ วัด คือวัดปรมัยยิกาวาส และ
วัดเสาธงทอง คนมอญจึง
เรียกวัดไผ่ลอ้ มในภาษามอญว่า เภีย่ ะโต้ แปลว่าวัดกลาง

จุดที่ ๑๑

แหล่งเรียนรู้ภมู ิ ปัญญาท้ องถิ่ น เครื่องปั น้ ดิ นเผาเกาะเกร็ด (บ้านป้ าตุ่ม)
เป็ นสถานที่เ รียนรู้ภูมปิ ั ญ ญาท้อ งถิ่นจากการใช้ดินมาปั ้นเป็ นภาชนะรูป ทรง
ต่างๆ โดยเฉพาะเอกลักษณ์การปั ้นภาชนะในชื่อ หม้อลายวิจติ ร ซึ่งเป็ น ตรา
สัญลักษณ์ประจาจังหวัดนนทบุร ี การทาเครื่องปั ้นดินเผา มีการสืบทอดมา
อย่างยาวนาน ปั จจุบนั นับเป็ นมรดกภูมปิ ั ญญาทีส่ าคัญของจังหวัดนนทบุร ี

จุดที่ ๑๒

วัดเสาธงทอง ตัง้ อยู่ท่ตี าบลเกาะเกร็ด เป็ นวัดโบราณเดิมชื่อ วัดสวนหมาก
ตามประวัติเ มื่อ ได้ส ร้า งวัดขึ้นต้นหมากก็ถู กตัด จนหมด จนกระทังถึ
่ ง ปลาย
รัชกาลที่ ๔ เจ้าจอมมารดาอาภา ซึง่ เป็ นเจ้าจอมในสมัยรัชกาลที่ ๒ พร้อมด้วย
กรมหมื่นภูบาลกรมขุนวรจักรกรีได้เสด็จมาและได้บูรณะวัดซึง่ กาลัง ทรุดโทรม
และทรงเห็นว่า ต้นหมากก็หมดไปแล้ว จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดเสาธงทอง คน
มอญเรียก วัดนี้ว่า เพ๊ยะอาล๊าต ในสมัยอยุธยาเรียกว่า วัดสวนหมาก

เวลา ๑๔.๓๐ น.

ออกเดิ นทางจากท่ าเรือวัดเสาธงทอง - วัดกู้

จุดที่ ๑๓

วัดกู้ เดิมชื่อวัดท่าสอน เมื่อครัง้ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรตั น์ พระบรม
ราชเทวี พระอัครพระมเหสีในรัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสบางปะอินทางชลมารค
ได้ประสบอุบตั ิเหตุ เรือพระที่นัง่ ล่มลงในแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณใกล้วดั เมื่อ
วัน ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ และสิ้น พระชนม์ พ ร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ

เจ้าฟ้ าหญิงกรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์โสภางคทัศนียลักษณ์ อรรควรราชกุมารี และ
สมเด็จเจ้าฟ้ า ในพระครรภ์ จึงมีการกู้พ ระศพและซากเรือ ขึ้น ที่ว ดั นี้ และได้
เปลีย่ นมาเรียกชื่อวัดว่า วัดกู้ นับแต่นนั ้ มา วัดนี้สร้างในสมัย อยุธยา เจ้าพระยา
มหาโยธา (ทอเรี่ย) หรือ เจ่ง คชเสนีย์ เป็ นผู้บูรณะ วัดเป็ นศิลปะแบบมอญ
ภายในโบสถ์หลังเก่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบมอญ เป็ นภาพเขียนสีน้ ามัน
เรื่องราวพุทธประวัติ มีวหิ ารเปิ ดโล่งประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ ยาว ๓๓
เมตร ด้านข้างวิหารเป็ นทีเ่ ก็บเรือพระที่นงั ่ ของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรตั น์ท่ี
อับปางซึ่งชาวบ้านได้กู้ข้นึ มา และมีพระต าหนักที่ส ร้างขึ้ นเพื่อ เป็ นอนุ ส รณ์
สถานทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรตั น์ส้นิ พระชนม์ มีศาลพระนางเรือล่ม
ซึ่งจาลองแบบจากศาลาจตุรมุขของพระที่นัง่ ไอศวรรย์ทพิ ยอาสน์ท่พี ระราชวัง
บางปะอิน
เวลา ๑๖.๐๐ น.

เดิ นทางกลับโดยสวัสดิ ภาพ
*************************

(กาหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และกาหนดเวลาในระหว่างเดิ นทาง)

