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วัดพนัญเชิง

องค์การยูเนสโก สหประชาชาติ ประกาศให้นคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 เนื่องจากแสดงให้เห็น
อัจฉริยภาพในการเลือกที่ตั้งของพระนครให้เหมาะสมกับลักษณะผัง
เมืองชุมชนริมน้้า เส้นทางแม่น้าล้าคลองยังเป็นปราการธรรมชาติ
ป้องกันพระนครจากข้าศึก และเอื้อต่อการค้า การคมนาคม ก่อให้เกิด
ความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจและสังคม สถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา เช่น
เจดีย์ ปรางค์ และปราสาท แสดงให้เห็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องจนมี
ลักษณะเฉพาะ จิตรกรรมและโบราณวัตถุต่าง ๆ มีเอกลักษณ์ด้าน
รูปแบบ การออกแบบ ฝีมือช่าง การคัดเลือกวัสดุ จึงมีเอกลักษณ์ทั้ง
ด้านกายภาพ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม

วัดพนัญเชิงวรวิหารเป็นวัดที่มีมาก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามต้านานกล่าวว่า พระเจ้าสาย
น้้าผึ้งสร้างวัดพนัญเชิงบริเวณที่พระราชทานเพลิงศพพระนางสร้อยดอกหมาก เจ้าหญิงจากเมืองจีนที่เดินทางมาอภิเษกกับพระเจ้าสายน้้าผึ้ง และ
น้อยพระทัยที่ไม่ได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจึงฆ่าตัวตาย มีศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจีน ในพระอุโบสถ
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายก ชาวบ้านเรียก “หลวงพ่อโต” ชาวจีนเรียก “ซาปอกง” แปลว่าผู้คุ้มครองการเดินทางทางทะเล เป็น
พระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะอู่ทอง ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง
ที่มาของข้อมูล
เข้าใจถิ่น เข้าใจเที่ยว: อยุธยา. กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2543.
คู่มือท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพฯ: อนุสาร อ.ส.ท., 2555.
อยุธยา. กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์สารคดี, [2542].

วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคลเดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าพระยาไทย (เจ้าพระยาไทยหมายถึงสังฆราช)
สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างวัดนี้เมื่อปี พ.ศ. 1900 ส้าหรับเป็นส้านักสงฆ์ที่ไปบวชเรียนมาจาก
ลังกา ในปี พ.ศ. 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงท้ายุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่าที่
สุพรรณบุรี ทรงสร้างเจดีย์ใหญ่ทรงระฆะงคว่้าขึ้นที่วัดนี้เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ ขนานนามว่า
“พระเจดีย์ชัยมงคล” ราษฎรเรียกว่า “พระเจดีย์ใหญ่” วัดนี้จึงถูกเรียกชื่อเป็น วัดใหญ่ชัยมงคล

เศียรพระพุทธรูปกลางโคนต้นไม้ ณ วัดมหาธาตุ
สิ่งที่น่าสนใจในวัดมหาธาตุ นอกจากพระปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยาซึ่งได้รับอิทธิพล
จากปรางค์ขอม ภายในกรุองค์พระปรางค์ประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า ได้รับการ
ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2499 พร้อมด้วยเครื่องทองต่าง ๆ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เจ้าสามพระยา แล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจคือเศียรพระพุทธรูปหินทรายซึ่งมีรากไม้ปกคลุม เข้าใจว่าเศียร
พระพุทธรูปนี้หล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุง จนรากไม้ขึ้นปกคลุมดังปัจจุบัน

วิหารพระมงคลบพิตร
เป็นที่ประดิษฐานพระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช เดิมประดิษฐานอยู่
กลางแจ้งที่วัดชีเชียง ต่อมาสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดให้ชะลอมาประดิษฐาน ณ ที่ปัจจุบัน และโปรด
ให้สร้างมณฑปครอบไว้ เกิดฟ้าผ่ายอดมณฑปเสียหาย สมเด็จพระเจ้าเสือจึงโปรดให้ก่อสร้างใหม่เป็นวิหาร
ในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 วิหารพระมงคลบพิตรถูกข้าศึกเผา เครื่องบนหักลงมาถูก
พระเมาฬีและพระกรของพระมงคลบพิตรหักลง ได้รับการปฏิสังขรณ์ให้ดีดังเดิมใน พ.ศ. 2463

พระราชวังโบราณ (พระราชวังหลวง)
ตั้งอยู่ติดกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ สันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าอูท่ องทรงสร้างพระราชวังตั้งแต่ พ.ศ.
1890 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1893 ประกอบด้วยพระมหาปราสาท 3 องค์ ได้แก่ พระที่นั่งวิหารสมเด็จ ใช้
เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกและรับรองราชทูต พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาทสร้างในสมัย
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นพระที่นั่งที่ใช้ตามพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ เช่น สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชทรงรับพระราชสาส์นจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสที่พระที่นั่งองค์นี้ และพระที่นั่ง
สุริยาสน์อมรินทร์ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้สร้าง ต่อมาถูกไฟไหม้ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โปรดให้สร้างขึ้นใหม่ ใช้เป็นที่รับแขกเมือง และประทับทอดพระเนตรกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
นอกจากนั้นยังประกอบด้วยพระที่นั่งขนาดรองอีกหลายองค์ ได้แก่ พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์ ใช้เป็นที่
ประทับเพื่อทอดพระเนตรการฝึกทหารและกระบวนแห่ทางสถลมารค พระที่นั่งตรีมุข รัชกาลที่ 5 โปรดให้
สร้างขึ้นใหม่เป็น “พลับพลาตรีมุข” เพื่อใช้เป็นที่ประทับและใช้เป็นที่ประกอบพิธีบวงสรวงอดีต
พระมหากษัตริย์ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์หรือพระที่นั่งท้ายสระมีแท่นยาวส้าหรับ
นั่งโปรยข้าวตอกเลี้ยงปลา พระที่นั่งทรงปืน ใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตรการฝึกอาวุธและเป็นที่เสด็จ
ออกขุนนาง

วัดพระศรีสรรเพชญ์
เป็นวัดที่สร้างอยู่ในพระราชวัง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้สร้างวัดแห่งนี้ที่บนพื้นที่ที่เป็น
พระราชวังเดิมและโปรดให้ขยายเขตพระราชวังหลวงออกไป เพื่อเป็นที่ส้าหรับประกอบพระราชพิธีส้าคัญ
ต่าง ๆ จึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จ้าพรรษา เอกลักษณ์ส้าคัญของวัดคือพระสถูป 3 องค์ตั้งเรียงกันอยู่กลาง
เขตพุทธาวาส องค์ด้านตะวันออกบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ องค์กลางบรรจุพระอัฐขิ อง
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 องค์ด้านตะวันตกบรรจุอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ส่วนพระวิหาร
หลวงสร้างในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญดาญาณ พระพุทธรูป
ยืนสูง 8 วา หุ้มด้วยทองค้าหนัก 286 ชั่ง เมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 ถูกเผาท้าลายเหลือเพียงซากแกน น้าไป
ประดิษฐานในเจดีย์พระสรรเพชญ์ที่วัดโพธิ์ กรุงเทพฯ

ชื่อ-สกุล ..........................................................................................................................................รหัสนิสิต..................................................................
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