
 
 



ข้อมูลจังหวัดสิงหบ์ุรี 
 

ด้านกายภาพ 
  ขนาดที่ตั้ง 

จังหวัดสิงห๑บุรี ตั้งอยูํหํางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 822.478  
ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไรํ มีอาณาเขตติดตํอดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค๑ 
ทิศตะวันออก ติดอ าเภอบ๎านหมี่  และอ าเภอทําวุ๎ง  จังหวัดลพบุรี   
ทิศใต ๎  ติดอ าเภอไชโย  อ าเภอโพธิ์ทอง และอ าเภอแสวงหา  จังหวัดอํางทอง 
ทิศตะวันตก  ติดอ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  และอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ลักษณะภูมิประเทศ 
  จังหวัดสิงห๑บุรีมีพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํม มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้นซึ่งเกิดจากการทับถมของ
ตะกอนบริเวณแมํน้ าเจ๎าพระยาเป็นเวลานาน มีความอุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากรดิน เหมาะแกํการท ากสิกรรม พ้ืนที่
กวําร๎อยละ 80 เป็นที่ราบเรียบกว๎างขวาง มีความลาดเอียงของพ้ืนที่น๎อยมาก จึงเกิดเป็นหนองบึงขนาดตํางๆ ทั่วไป 
พ้ืนที่มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 17 เมตร จากระดับน้ าทะเล ดังนั้นในฤดูน้ าหลากจึงมักมีน้ าทํวมขังเป็นเวลานานๆ 
พ้ืนที่ทางด๎านทิศตะวันตกและด๎านทิศตะวันออกเฉียงใต๎มีสภาพคํอนข๎างราบ พ้ืนดินเป็นลูกคลื่นลอนลาดอันเกิดจาก
การกัดเซาะของน้ าบนผิวดิน จนเกิดเป็นรํองกว๎างทั่วไป 
  

 ลักษณะทางธรณี 
  สัณฐานของพ้ืนที่ แบํงออกได๎เป็น 4 แบบ คือ 

1. พ้ืนที่ที่ เป็นคันดินตามธรรมชาติ อยูํตามสองฝ๓่งแมํน้ าเจ๎าพระยา แมํน้ าน๎อย และรํองน้ าเกํา  
มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ ๆ กว๎างไมํเกินหนึ่งกิโลเมตร มีความยาวขนานตามแนวล าน้ า มีระดับคํอนข๎างสูงกวําที่ราบข๎าง
เดียว สํวนมากเป็นที่อยูํอาศัยของประชาชนและเป็นแหลํงชุมชนใหญํๆ เชํน อ าเภอเมืองสิงห๑บุรี อ าเภออินทร๑บุรี อ าเภอ
พรหมบุรี และอ าเภอทําช๎าง 

2. พ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลุํม น้ าทํวมถึงอยูํใกล๎แมํน้ า หลังคันดินธรรมชาติ เกิดจากการเอํอล๎นของน้ า จึงมี
ลักษณะแบนราบเรียบกว๎างขวาง มีระดับคํอนข๎างต่ า มักมีน้ าทํวมในฤดูน้ าหลาก ใช๎เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรจ าพวกนาข๎าว 

3. พ้ืนที่เป็นลอนลาด อยูํทางด๎านทิศตะวันตกบริเวณอ าเภอคํายบางระจัน และบางสํวนของอ าเภอ
บางระจัน มีลักษณะเป็นลูกระนาดหรือลูกคลื่นลอนลาด เกิดจากน้ าผิวพ้ืนพัดพามากัดเซาะจนเป็นรํองกว๎าง  
มีระดับคํอนข๎างสูง น้ าทํวมไมํถึง ใช๎เป็นพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรจ าพวกพืชไรํ เชํน อ๎อย ข๎าวโพด เป็นต๎น 

4. พ้ืนที่เป็นหนองบึง อยูํทางตอนกลางของพ้ืนที่ใกล๎แมํน้ าล าคลองและที่ราบลุํม  น้ าทํวมถึง มีลักษณะ
เป็นที่ราบลุํมต่ า มีน้ าขังอยูํตลอดเวลาที่มีระดับต่ ามาก น้ าจากบริเวณข๎างเคียงจึงไหลมารวมกัน มีลักษณะสัณฐานกลมมน 
ในบริเวณที่มีระดับน้ าขังคํอนข๎างตื้น มักใช๎ท านาน้ าลึก สํวนที่มีน้ าขังมาก ๆ มักปลํอยให๎วํางเปลํา 
 

  ลักษณะภูมิอากาศ  
   ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปคล๎ายกับจังหวัดอ่ืนในภาคกลาง แบํงเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร๎อนตั้งแตํเดือน

กุมภาพันธ๑-เมษายน  ฤดูฝนตั้งแตํเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  และฤดูหนาวตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน – มกราคม  
 
   
 



  เกษตรกรรม 
  จังหวัดสิ งห๑บุรีมี พ้ืนที่ทั้ งหมด 514,049 ไรํ  เป็น พ้ืนที่อยูํ ในเขตชลประทาน 411,781 ไรํ   
คิดเป็นร๎อยละ 80.11 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยพ้ืนที่ท าการเกษตรสํวนใหญํอยูํในเขตชลประทาน มีการใช๎พ้ืนที่ท า
การเกษตรทั้งหมด 491,535 ไรํ (ร๎อยละ 95.62) จ าแนกเป็นที่นา 345,313 ไรํ (ร๎อยละ 67.18) พืชไรํ 111,942  ไรํ 
(ร๎อยละ 21.78) พืชสวน 2,241 ไรํ (ร๎อยละ 0.44) เลี้ยงสัตว๑ 396 ไรํ (ร๎อยละ 0.08) และพ้ืนที่ประมงเพาะเลี้ยง 2,579 
ไรํ (ร๎อยละ 0.50) 
 

 ระบบชลประทานเพื่อการเกษตร 
  พ้ืนที่สํวนใหญํของจังหวัดสิงห๑บุรี อยูํในเขตชลประทานมีจ านวนทั้งสิ้น 411,781 ไรํ การสํงน้ าไปสูํ
พ้ืนที่เพาะปลูก ท าได๎โดยการสํงน้ าเข๎าคลองสํงน้ าซึ่งอยูํในความรับผิดชอบของโครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาจ านวน 6 
โครงการ คือ โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาชัณสูตร โครงการสํงน้ าและ
บ ารุงรักษายางมณี โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษามหาราช โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาชํองแค และโครงการสํงน้ า
และบ ารุงรักษามโนรมย๑ โดยโครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาทั้ง 6 โครงการดังกลําว ได๎ก าหนดแผนการจัดสรรน้ าเพ่ือ
การเกษตร อุปโภค – บริโภค ดังนี้ 
  ฤดูฝน จะเริ่มสํงน้ าเข๎าคลองสํงน้ าสายตํางๆ ในเขตรับผิดชอบของแตํละโครงการดังกลําวตั้งแตํเดือน
พฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี เพ่ือให๎เกษตรกรท านาปีเป็นสํวนใหญํ 
  ฤดูแล้ง จะเริ่มสํงน้ าเข๎าคลองสํงน้ าสายตํางๆ ในเขตรับผิดชอบของแตํละโครงการดังกลําวตั้งแตํ
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ๑ ของทุกปี เพ่ือให๎เกษตรกรท านาปรังเป็นสํวนใหญํ 
  การส่งน้้านอนคลอง เพ่ือการอุปโภค บริโภค 
 โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาในเขตจังหวัดสิงห์บุรี 
  1) โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ ที่ท าการหัวงานตั้งอยูํที่ต าบลชัยนาท อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยนาท สํงน้ าให๎แกํพ้ืนที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห๑บุรี จ านวน 90,244 ไรํ รับน้ าจากคลองสํงน้ าสายใหญํและ
คลองแยกซอยตั้งแตํ อ าเภออินทร๑บุรี อ าเภอเมืองสิงห๑บุรี และอ าเภอพรหมบุรี 
  2) โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาชัณสูตร ที่ท าการหัวงานตั้งอยูํต าบลโพชนไกํ อ าเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห๑บุรี สํงน้ าให๎แกํพ้ืนที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห๑บุรี จ านวน 159,800 ไรํ รับน้ าจากคลองสํงน้ าสายใหญํ
และคลองแยกซอย ตั้งแตํเขตอ าเภออินทร๑บุรี  อ าเภอเมืองสิงห๑บุรี  อ าเภอบางระจัน อ าเภอคํายบางระจัน  
และอ าเภอทําช๎าง 
  3) โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษายางมณี ที่ท าการหัวงานตั้งอยูํที่ต าบลองครักษ๑ อ าเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอํางทอง สํงน้ าให๎แกํพ้ืนที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห๑บุรี จ านวน 26,263 ไรํ รับน้ าจากคลองสํงน้ าสายใหญํ
และคลองสายซอย ตั้งแตํอ าเภอคํายบางระจัน อ าเภอเมืองสิงห๑บุรี และอ าเภอทําช๎าง 
  4) โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษามหาราช ที่ท าการหัวงานตั้งอยูํที่ต าบลมํวงหมูํ อ าเภอเมืองสิงห๑บุรี 
จังหวัดสิงห๑บุรี สํงน้ าให๎แกํพ้ืนที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห๑บุ รี จ านวน 108,595 ไรํ รับน้ าจากคลองสํงน้ า 
สายใหญํและคลองสายซอย ตั้งแตํอ าเภออินทร๑บุรี อ าเภอเมืองสิงห๑บุรี และอ าเภอพรหมบุรี 
  5) โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาชํองแค ที่ท าการหัวงานตั้งอยูํที่ต าบลพรหมนิมิต อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค๑ สํงน้ าให๎แกํพ้ืนที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห๑บุรี จ านวน 23,235 ไรํ รับน้ าจากคลองสํงน้ า 
สายใหญํและคลองแยกซอย ตั้งแตํเขตอ าเภออินทร๑บุรี และอ าเภอเมืองสิงห๑บุรี 
  6) โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษารักษามโนรมย๑ ที่ท าการหัวงานตั้งอยูํที่ต าบลทําฉนวน อ าเภอ
มโนรมย๑ จังหวัดชัยนาท สํงน้ าให๎แกํพ้ืนที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห๑บุรี จ านวน 3,644 ไรํ รับน้ าจากคลองสํงน้ า
สายใหญํและคลองแยกซอย เขตอ าเภออินทร๑บุรี 
 



 การผลิตสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ  
 การผลิตพืช 

1) ข้าว  
เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งของพืชเศรษฐกิจทั้งหมด  

จ านวน 324,979 ไรํ คิดเป็นร๎อยละ 80.04 ของพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งมีพ้ืนที่รวมประมาณ 381,559ไรํ คิดเป็น 
ร๎อยละ 74.23 ของพ้ืนที่จังหวัด โดยพันธุ๑ข๎าวที่นิยมปลูก ได๎แกํ ข๎าว กข 31 (ปทุมธานี 80) ข๎าว กข 41 ข๎าว กข 47 มี
การเพาะปลูกทุกอ าเภอ จากข๎อมูลปี 2560 การปลูกข๎าวรวมทั้งสิ้น 343,757 ไรํ ผลผลิตรวม 253,309 ตัน  
แยกเป็น 
   ข้าวนาปี  เริ่มเพาะปลูกในเดือนเมษายน - ตุลาคมของทุกปี และมีการเก็บเกี่ยวประมาณ
เดือนกรกฎาคม-กุมภาพันธ๑ เนื้อที่ปลูกข๎าวนาปี ปี 2560/61  จ านวน 325,008  ไรํ  มีผลผลิตรวมทั้งสิ้น  225,352  
ตัน 

2)  พืชไร่  
อ้อยโรงงาน   อ๎อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญรองลงมาจากข๎าว สามารถสร๎างรายได๎ให๎กับ

เกษตรกรได๎อยํางดี สํวนใหญํปลูกมากที่อ าเภอบางระจัน และอ าเภอคํายบางระจัน ซึ่งมีโรงงานน้ าตาลตั้งอยูํที่อ าเภอ
บางระจัน  ปี 2560  มีพื้นที่ปลูก 27,279  ไรํ  พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 21,236  ไรํ  ผลผลิตรวม  354,468  ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 
16,691  กิโลกรัมตํอไรํ  และถั่วลิสง ปลูกที่อ าเภออินทร๑บุรี  มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 1,150  ไรํ  พ้ืนที่เก็บเกี่ยว  1,150  
ไรํ  ผลผลิตรวม  375  ตัน  ผลผลิตเฉลี่ย  326  กิโลกรัมตํอไรํ 

3)  ไม้ผล 
 ปี 2560 มีพ้ืนที่ปลูกไม๎ผลทั้งสิ้น  5,310 ไรํ  ไม๎ผลที่ปลูกกันมากได๎แกํ  มะมํวง  กล๎วยน้ าว๎า 

มะนาว และกระท๎อน   

4)  ไม้ยืนต้น  
ปี 2560  มีพื้นที่ปลูกไม๎ยืนต๎นทั้งสิ้น  612 ไรํ   มี  3  ชนิด  ได๎แกํ  ปาล๑มน้ ามัน  มะพร๎าว  และ 

ไผํ   
5)   พืชผัก 

  ปี 2560  มีพ้ืนที่ปลูกพืชผักทั้งสิ้น  551  ไรํ  ชนิดพืชที่ปลูกได๎แกํ  กะเพรา แค กะหล่ าปลี ข๎าวโพด
รับประทานฝ๓กสด ข๎าวโพดหวาน คะน๎า แคนตาลูป ชะอม ตะไคร๎ แตงกวา แตงโมเนื้อ  แตงโมอํอน ถั่วฝ๓กยาว บวบ 
พริกขี้หนูเม็ดเล็ก พริกขี้หนูเม็ดใหญํ ฟ๓ก/แฟง ฟ๓กทอง มะเขือเทศบริโภคสด และผักอ่ืนๆ 
  

จากสถิติการผลิตการเกษตรจะเห็นได๎วํา พืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของจังหวัด ได๎แกํ ข๎าว  
อ๎อยโรงงาน และถ่ัวลิสง และมีครัวเรือนเกษตรกร จ านวน 25,009 ครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ 31.04 ของจ านวน 
ครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัด และเป็นครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จ านวน 22,056 ครัวเรือน คิดเป็นร๎อย
ละ 88.19 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด 
  จ้านวนครัวเรือนเกษตรกร และครัวเรือนประชากรจังหวัดสิงห์บุรี 

จ านวนครัวเรือนจังหวัดสิงห๑บุรีทั้ง 6 อ าเภอ รวม 80,566 ครัวเรือน โดยมีครัวเรือนเกษตรกรคิดเป็น
ร๎อยละ 31.04 ของครัวเรือนประชากรทั้งหมด ได๎แกํ อ าเภอเมืองสิงห๑บุรี  3,939 ครัวเรือน (ร๎อยละ 4.88) อ าเภอ
อินทร๑บุรี 6,625 ครัวเรือน (ร๎อยละ 7.48) อ าเภอพรหมบุรี 4,652 ครัวเรือน (ร๎อยละ 5.77) อ าเภอคํายบางระจัน 
2,676 ครัวเรือน (ร๎อยละ 3.32) อ าเภอบางระจัน 5,268 ครัวเรือน (ร๎อยละ 6.53) และอ าเภอทําช๎าง 1,849 ครัวเรือน 
(ร๎อยละ 3.65) 

 



 การผลิตปศุสัตว์ 
การเลี้ยงสัตว๑นับเป็นสาขาที่ส าคัญสาขาหนึ่ง รองจากการปลูกพืช มีทั้งเลี้ยงเพ่ือการบริโภค เพ่ือใช๎

งานและเลี้ยงในเชิงพาณิชย๑ จังหวัดสิงห๑บุรีมีเกษตรกรประกอบอาชีพด๎านปศุสัตว๑ ในปี 2560 จ านวน 6,487                      
ครัวเรือน  

 

 การผลิตประมง   

   จังหวัดสิงห๑บุรีเป็นแหลํงผลิตด๎านประมงน้ าจืดที่ส าคัญจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง เนื่องจากมีแหลํงน้ า
ธรรมชาติ เชํน แมํน้ าส าคัญไหลผํานจังหวัด 3 สาย คือ แมํน้ าเจ๎าพระยา แมํน้ าน๎อย และแมํน้ าลพบุรี นอกจากนี้ยังมี
แหลํงน้ าธรรมชาติ เชํน ห๎วย หนอง คลอง บึง โดยเฉพาะคลองชลประทาน มีครอบคลุมทุกอ าเภอ นอกจากนี้ จังหวัดยัง
เป็นแหลํงผลิตปลาชํอนแมํลาที่มีชื่อเสียง เป็นปลาที่มีรสชาติอรํอยที่สุด มีเทศกาลกินปลาในชํวงเดือนธันวาคมของทุกปี  
โดยสภาพจังหวัดสิงห๑บุรี  มีสภาพเป็นที่ราบลุํม เหมาะส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ า โดยเกษตรกรเลี้ยงสัตว๑น้ าส าหรับ 
เป็นอาชีพเสริมและเพ่ือการพาณิชย๑  
   รูปแบบการเลี้ยง ได๎แกํ เลี้ยงในบํอ เลี้ยงในรํองสวน เลี้ยงในนาข๎าว เลี้ยงในกระชัง และเลี้ยงในบํอ
ซีเมนต๑ ในปี  2560  มีปริมาณการผลิตสัตว๑น้ าจืดจากการเพาะเลี้ยง จ านวน 649,800 กิโลกรัม มีปริมาณลดลงจากปี
กํอน จ านวน 5,000 กิโลกรัม ส าหรับแหลํงน้ าธรรมชาติ มีผลผลิตสัตว๑น้ าที่จับได๎จากธรรมชาติ จ านวน 584,628 กิโลกรัม 
ลดลงจากปีกํอน จ านวน 10,772 กิโลกรัม 
 
 การท่องเที่ยว 

จังหวัดสิงห๑บุรีมีแหลํงทํองเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ แหลํงทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร๑/ศาสนา และแหลํงทํองเที่ยวชุมชน/เกษตร 

 
 

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสิงห์บุรี 

 
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สถานที่/กิจกรรม เวลาที่เหมาะสมกับ

การท่องเที่ยว 
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/
ธรรมชาติ 

1. โครงการฟาร๑มตัวอยํางตามพระราชด าริหนองลาด ตลอดทั้งปี 

 2. ศูนย๑ศึกษาและสืบสานปณิธานงานของพํอ            
ต.โพประจักษ๑ อ.ทําช๎าง 

ตลอดทั้งปี 

 3. ดงยางนาอินวกูล ตลอดทั้งปี 
 4. สวนชมพํูทองสามสี เมืองสิงห๑ ธันวาคม - มกราคม 

 

 

 

 

 

 



ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สถานที่/กิจกรรม เวลาที่เหมาะสมกับ
การท่องเที่ยว 

2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1. อนุสาวรีย๑วีรชนคํายบางระจัน ตลอดทั้งปี 
 2. วัดพระนอนจักรสีห๑วรวิหาร 

3. วัดสวํางอารมณ๑ 
4. วัดประโชติการาม 
5. วัดเสถียรวัฒนดิษฐ๑ 

 

 
 
 
 

6. วัดกุฎีทอง 
7. วัดอัมพวัน 
8. วัดพรหมเทพาวาส 
9. ตลาดบ๎านแปูง 

 

 10. ตลาดปากบาง  
 11. วัดพิกุลทอง  
 12. วัดโพธิ์เก๎าต๎น – ตลาดบ๎านระจัน  
 13. แหลํงเตาเผาแมํน้ าน๎อย  
 14. พิพิธภัณฑ๑สถานแหํงชาติอินทร๑บุรี  
 15. อุทยานแมํลามหาราชานุสรณ๑  
 16. เมืองโบราณบ๎านคูเมือง 

17. วัดหน๎าพระธาตุ 
18. ศาลากลางและศาลจังหวัดสิงห๑บุรี 
19. วัดโบสถ๑ (อินทร๑บุรี) 
20. วัดมํวง 
21. วัดพรหมเทพาวาส 
22. วัดกระดังงาบุปผาราม 
23. วัดศาลโคดม 
๒๔. เทวาลัยพระพรหม 

 

2. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๒๕. วัดไทร 
๒๖. วัดโพธิ์ศร ี
๒๗. อาศรมหมอชีวก 

 

3. แหล่งท่องเที่ยวชุมชน/
เกษตร 

1. ชุมชนบ๎านพิกุลทองสามัคคี ต.พิกุลทอง 
2. ชุมชนบ๎านเชิงกลัด ต.แมํลา 
๓. ชุมชนบ๎านดอนโตนด ต.โพทะเล 
๔. ชุมชนบ๎านพระนอน หมูํ ๒ ต.จักรสีห๑ 
๕. ชุมชนบ๎านพระนอน (หัวเมือง) หมูํ ๑ ต.จักรสีห๑ 
๖. ชุมชนชาวไทยพวน ต.บางน้ าเชี่ยว 
๗. ชุมชนลาวแง๎ว ต.ทองเอน 
๘. ชุมชนวัดไทร ต.ชีน้ าร๎าย 
๙. ชุมชนบ๎านหัวปุา ต.หัวปุา 
๑๐. ชุมชนบ๎านถนนตก ต.บางระจัน 

ตลอดทั้งปี 



การเดินทางทํองเที่ยวสิงห๑บุรีเป็นจังหวัดที่อยูํหํางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 142 กิโลเมตร การเดินทาง 
โดยรถยนต๑จากกรุงเทพฯ สามารถไปได๎ 3  เส๎นทาง คือ 

1. จากกรุงเทพฯ ใช๎ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล๎วแยกเข๎าทางหลวงหมายเลข 32  
(ถนนสายเอเชีย) ผํานอ าเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอํางทอง จนถึงตัวเมืองจังหวัดสิงห๑บุรี 

2. จากกรุงเทพฯ ใช๎ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผํานอ าเภอวังน๎อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี แล๎วใช๎ทางหลวงหมายเลข 311 ผํานอ าเภอทําวุ๎ง จังหวัดลพบุรีเข๎าสูํจังหวัดสิงห๑บุรี 

3. จากกรุงเทพฯ ใช๎ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงอ าเภอวังน๎อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลี้ยวซ๎ายเข๎าเส๎นทางหมายเลข 309 ผํานจังหวัดอํางทอง ไปจนถึงจังหวัดสิงห๑บุรี  

 
แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่น่าสนใจของจังหวัดสิงห์บุรี  
อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี 
  ศาลจังหวัด และศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  ตั้งอยูํบนถนนวิไลจิตต๑ ต าบลในเมือง ในเขตเทศบาล 

อ าเภอเมืองสิงห๑บุรี ริมฝ๓่งแมํน้ าเจ๎าพระยา ศาลจังหวัดสร๎างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๓)   และศาลากลางจังหวัด  
สร๎างขึ้นเมื่อปี ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) สร๎างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เป็นตึกกํออิฐถือปูน ชั้น
เดียวทรงยุโรป  มีความสวยงามและมีคุณคําทางสถาป๓ตยกรรมมาก กรมศิลปากรได๎ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่ส าคัญ
ของชาติ เมื่อวันที ่๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 

  พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยูํที่ ต าบลต๎นโพธิ์ หํางจากตัวเมืองประมาณ ๒ กิโลเมตร 
เดิมชื่อวัดบางมอญ  พระครูสิงหมุนี หรือ หลวงพํอเรือง อดีตเจ๎าอาวาสได๎สร๎างขึ้นในปี พ.ศ.๒๓๙๙ เป็นแหลํงป๓้น
พระพุทธรูปที่สืบทอดวิชาป๓้นพระพุทธรูปมาจากตระกูลชําง บ๎านชํางหลํอธนบุรี และยังเป็นแหลํงเก็บรวบรวม และจัด
แสดงตัวหนังใหญํที่สมบูรณ๑ที่สุดในประเทศไทย ป๓จจุบันมีตัวหนังใหญํที่สมบูรณ๑และยังสามารถเลํนได๎กวํา ๓๐๐ ตัว ที่วัด
ยังคงสืบทอดการเชิดหนังให๎แกํคนรุํนป๓จจุบันอยํางตํอเนื่อง นักทํองเที่ยวที่ดินทางมาเป็นคณะ สามารถติดตํอขอชม
การสาธิตเชิดหนังได๎ แตํต๎องแจ๎งลํวงหน๎า 
      หนังใหญํเป็นการละเลํนเชิดตัวหนังที่ประกอบด๎วยแสงเงาของไทยแตํโบราณ  ตามประวัติกลําววํา
การละเลํนนั้น มีมากวําสองพันปีแล๎ว ถือก าเนิดครั้งแรกในประเทศอินเดีย  แล๎วมาสูํอาณาจักรศรีวิชัย  เรื่อยมาสูํ
อาณาจักรขอม จนกระทั่งเข๎าสูํประเทศไทยโดยพํอค๎าวานิช นักแสวงโชค และการเผยแผํศาสนา ที่น าศิลปะ การ
แสดง และวัฒนธรรมแขนงนี้เข๎ามาเผยแพรํควบคูํกันไป  แตํก็ยังไมํแพรํหลายนัก ในสมัยกรุงศรีอยุธยารัช สมัยของ
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ประมาณปี พ.ศ.๑๙๐๑  หนังใหญํได๎ปรากฏอยูํในกฎมณเฑียรบาลวํา  หนังใหญํเป็นมหรสพ
ที่ขึ้นหน๎าขึ้นตาของชาติ   โดยมีการแสดงหนังใหญํ เฉลิมฉลองกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  และมีการ ละเลํนสืบทอด
เรื่อยมา แตํสํวนใหญํอยูํในพระบรมมหาราชวัง จัดเป็นมหรสพชั้นสูงของชาติ นิยมเลํนเรื่องรามเกียรติ์เชํนเดียวกับการ
แสดงโขน 
      หนังใหญํในจังหวัดสิงห๑บุรี มีมากวํา ๑๐๐ ปี  โดยมีครูเปีย นายหนังเรํจากพระนครศรีอยุธยา เข๎ามาบุกเบิก
การเชิดหนังใหญํขึ้นที่วัดสวํางอารมณ๑เป็นคนแรก และได๎ถํายทอดวิชาให๎ศิษย๑มากมาย ศิษย๑คนส าคัญของทํานได๎แกํ 
ขุนบางมอญ กิจประมวญ ซึ่งเป็นผู๎ที่ท าให๎หนังใหญํเจริญยิ่งในจังหวัด สิงห๑บุรี ด๎วยกรรมวิธีการแสดงที่ส าคัญในทุก
ขั้นตอนและความยากในการฝึกหัด ท าให๎การแสดงหนังใหญํ ลดน๎อยลงทุกขณะ ป๓จจุบันประเทศไทยมีคณะหนังใหญํ
อยูํเพียง ๒ คณะเทํานั้น ที่มีความพร๎อมใน การแสดง คือ หนังใหญํวัดขนอน จังหวัดราชบุรี และหนังใหญํที่วัดสวําง
อารมณ๑จังหวัดสิงห๑บุรี พิพิธภัณฑ๑หนังใหญํวัดสวํางอารมณ๑ กํอตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๕ โดยใช๎พื้นที่ชั้นบนของศาลาการ
เปรียญจัดแสดงตัวหนังใหญํ โดยน าหนังใหญํมาตรึงบนผืนผ๎าขนาดใหญํสีขาว ที่สร๎างเป็นตู๎ไม๎พร๎อมหลอดไฟสํองสวําง
อยูํภายในเพ่ือให๎เห็นลวดลายของหนังใหญํได๎ชัดเจนและสวยงาม 
   



 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยูํในต าบลจักรสีห๑ อ าเภอเมือง จังหวัด
สิงห๑บุรี  ไมํปรากฏหลักฐานวําสร๎างตั้งแตํเมื่อใด แตํสันนิษฐานวําสร๎างขึ้นกํอนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  โดยตาม
พงศาวดารระบุวําในปี พ.ศ.๒๒๙๗   พระเจ๎าอยูํหัวบรมโกศแหํงกรุงศรีอยุธยา   ได๎เสด็จมานมัสการและซํอมแซมองค๑
พระ  โดยได๎สร๎างพระวิหาร พระอุโบสถ และเสนาสนะตํางๆ ขึ้นใหมํ ตํอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร๑ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๕ ได๎เสด็จมานมัสการ และทรงบูรณะปฏิสังขรปูชนียวัตถุตํางๆ 
      ภายในวัดพระนอนจักรสีห๑วรวิหารมีวิหาร สถานที่ประดิษฐานพระนอนจักรสีห๑ พระพุทธรูปไสยาสน๑ หรือพระ
นอนขนาดใหญํ ซึ่งมีขนาดใหญํเป็นอันดับ ๓ ของประเทศไทย รองลงมาจากสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร วัดบาง
พลีใหญํกลาง   พระนอนจักรสีห๑ เป็นพระพุทธรูปสุโขทัยที่มีความอํอนช๎อยงดงามมาก ยาว ๔๗ เมตร ๔๒ 
เซนติเมตร มีลักษณะพระพักตร๑หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก ด๎วยขนาดที่มีความใหญํและ
สวยงาม พระนอนจักรสีห๑เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ๎านในพื้นที่จังหวัดสิงห๑บุรี   โดยมีความเชื่อวําหากมาขอพรให๎
ทํานชํวย เมื่อส าเร็จก็พากันมาแก๎บน โดยของที่นิยมมาแก๎บน อาทิ ไขํต๎ม หัวหมู บายศรี เป็นต๎น 
      นอกจากนี้ภายในพระวิหารยังมีพระกาฬ พระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง และพระแก๎ว พระหลํอนั่งขัด สมาธิ
เพชร  สร๎างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งทั้งสององค๑มีพุทธลักษณะงดงาม  ในอดีตเคยใช๎เป็นพระประทานในการถือน้ า
พิพัฒน๑สัตยาของข๎าราชการ  บริเวณด๎านหน๎าวิหารมีต๎นสาละลังกาใหญํ  ต๎นไม๎ส าคัญผลิดอกบานสะพรั่งหลาย
ต๎น บริเวณหน๎าวัดยังเป็นที่ตั้งของพุทธมณฑลจังหวัดสิงห๑บุรี โดยจังหวัดสิงห๑บุรีรํวมกับคณะสงฆ๑จังหวัดสิงห๑บุรี 
รํวมกันด าเนินการจัดสร๎างพุทธมณฑลประจ าจังหวัด  โดยการพัฒนาที่สาธารณประโยชน๑ให๎เป็นที่สร๎างพุทธมณฑล
ประจ าจังหวัด เพ่ือเป็นศูนย๑กลางของการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ส าหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจการภาวนา  
ทางวัดยังมีการอบรมธรรมะและวิป๓สสนา ในวันที่ ๔-๑๐ ของทุกเดือน โดยไมํเสียคําใช๎จําย 
      ภายในวัดยังมี “ตลาดต๎องชม” ซึ่งเป็นตลาดที่ชาวบ๎าน และคนในชุมชนน าสินค๎าที่ผลิตเอง เชํน พืชผัก 
ผลไม๎  น้ าพริก  ผลิตภัณฑ๑ปลาร๎าที่ขึ้นชื่อของจังหวัด  สินค๎า OTOP  ผลิตภัณฑ๑ของกลุํมเป็นวิสาหกิจชุมชน  เสื้อผ๎า
ส าเร็จรูป กระเป๋าถือ และของใช๎ตําง ๆ น ามาจ าหนํายในราคาเป็นธรรม น้ าหนักเที่ยงตรง เปิดจ าหนํายเป็นประจ าทุก
วัน กวํา ๑๔๐ แผงค๎า สร๎างรายได๎และอาชีพให๎คนในชุมชนและในละแวกใกล๎เคียงได๎เป็นอยํางดี นอกจากการมากราบ
ไหว๎บูชาพระนอนจักรสีห๑แล๎ว การได๎มาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค๎าของฝากติดไม๎ติดมือกลับบ๎านในบริเวณตลาดได๎ทั้ง
อ่ิมบุญ อ่ิมกาย อ่ิมใจไปพร๎อม ๆ กัน จึงขอเชิญชวนทุกทํานมาทํองเที่ยวเชิงศาสนา ณ วัดพระนอนจักรสีห๑แหํงนี้ 
 

  วัดหน้าพระธาตุ  อยูํในเขตบ๎านพระนอนจักรสีห๑  ต.จักรสีห๑ หํางจากวัดพระนอนจักรสีห๑ไปประมาณ ๑.๕ 
กิโลเมตร   เดิมชาวบ๎านเรียกวัดนี้วํา วัดหัวเมือง  ตํอมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได๎เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดหน๎าพระธาตุ   
สันนิษฐานวําสถานที่บริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห๑บุรีเกํา สิ่งที่ส าคัญของวัดนี้คือ องค๑พระปรางค๑สูงประมาณ ๘ วา   
ท าเป็นรูปครุฑ อสูรถือกระบองประดับอยูํเหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแตํงเป็นสถาป๓ตยกรรมแบบศิลปะอยุธยา
ตอนต๎น  โดยการกํออิฐเพ่ิมเติมเป็นซุ๎มจรนัมทั้งสี่ด๎าน  ตั้งแตํฐานศิลาแลงขึ้นไปกํอด๎วยอิฐยํอมุมทรงปรางค๑ กลีบขนุน
ปรางค๑กํอด๎วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค๑ปรางค๑มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ  และมีเจดีย๑กลมเรียงราย
หลายองค๑   เป็นลักษณะของสถาป๓ตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย  กรมศิลปากรได๎ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ
วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ 
 

  วัดประโชติการาม  อยูํหํางจากตัวเมืองสิงห๑บุรีไปทางอ าเภออินทร๑บุรี ราว ๕ กิโลเมตร เป็นวัดเกําแกํคูํ
เมืองสิงห๑อีกแหํงหนึ่ง   เดิมชาวบ๎านเรียนสั้นๆ วําวัดประโชติ หรือ วัดประชด หลักฐานการสร๎ างไมํปรากฏแนํชัด มี
เพียงต านานที่เกี่ยวกับสิงหพาหุ ผู๎มีพํอเป็นสิงห๑แล๎วเกิดความอับอายที่มีพํอเป็นสัตว๑เดรัจฉาน จึงฆําพํอตัวเองเสีย  
ภายหลังส านึกในความผิดจึงไปสร๎างพระนอนจักรสีห๑ และวัดสละบาป  เพ่ือเป็นการไถํบาป แตํก็ยังกลัววําบาปนั้น
ไมํได๎เบาบางลง จึงได๎มาสร๎างวัดประชดขึ้นอีกแหํง โดยสร๎างพระพุทธรูปยืนปางห๎ามญาติขึ้น ๒ องค๑ ขนานนามวํา 
หลวงพํอทรัพย๑ และหลวงพํอสิน 



   หลวงพํอทรัพย๑ และหลวงพํอสินเป็นพระพุทธรูปจัดอยูํในกลุํมพระอัฏฐารส คือพระยืนที่สร๎างแล๎วมีความสูง
เกิน ๑๘ ศอก และท่ีพิเศษไปกวํานี้คือเป็นพระพุทธรูปยืนซ๎อนกัน ๒ องค๑ โดยหลวงพํอสินประดิษฐานอยูํทางด๎านหน๎า  
หลวงพํอทรัพย๑อยูํทางด๎านหลัง  หลวงพํอสินองค๑หน๎า  สูง ๓ วา ๓ ศอก ๕ นิ้ว  สํวนหลวงพํอทรัพย๑องค๑หลัง สูง ๖ วา 
๗ นิ้ว นอกจากนี้ยังมี “หลวงปูุโอํง” หรือ ไหสี่หูแบบโบราณ ซึ่งขุดได๎จากเนินดินด๎านหลังวิหารหลวงพํอทรัพย๑ เชื่อกัน
วํามีความศักดิ์สิทธิ์ตามความปรารถนาของผู๎ขอ ป๓จจุบันเป็นที่ใช๎ใสํน้ าพระพุทธมนต๑ประจ าวัดประโชติการาม 

  วัดกระดังงาบุปผาราม   ตั้งอยูํหมูํที่ ๖ ต าบลบางกระบือ อยูํเลยจากวัดประโชติการามไปเล็กน๎อย มีโบสถ๑
รูปทรงสมัยใหมํที่งดงามไมํเหมือนโบสถ๑แหํงไหนสร๎างอยูํบนฐานศาลาการเปรียญ และวัดนี้ยังมีเจดีย๑โบราณทรงระฆังคว่ า
คล๎ายเจดีย๑สมัยอยุธยาตอนต๎น ฐานเป็นชั้นมีซุ๎มทรงระฆังตั้งแตํปล๎องไฉนขึ้นไป   เจดีย๑องค๑นี้นับวํามีความสมบูรณ๑ที่สุดที่
มีอยูํในสมัยเดียวกัน  ได๎รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแหํงชาติแล๎ว  นอกจากนี้ด๎านหน๎าเจดีย๑ยังมีโบสถ๑เกําแกํ
หลังคามุงด๎วยกระเบื้องดิน บานประตูโบสถ๑เป็นไม๎แกะสลักลวดลายสวยงามมาก 
 

  วัดพระปรางค์มุนี    ตั้งอยูํที่ต าบลมํวงหมูํ ตรงข๎ามวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห๑บุรี  หํางจากตัวเมืองไปตาม
ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓๒ ประมาณกิโลเมตรที่๑๓๔-๑๓๕ (ทางไปอ าเภอพรหมบุรี) จะเห็นองค๑พระปรางค๑สี่เหลี่ยมสูง
เดํนใกล๎กับองค๑พระปรางค๑เป็น วิหารหลวงพ่อเย็น พระพุทธรูปปูนป๓้นศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยา ด๎านข๎างวิหารมีบํอน้ า
ศักดิ์สิทธิ์เป็นกรุพระเกําแกํท่ีทางวัดได๎ขุดดินบริเวณนั้นมากลบวิหาร ภายในโบสถ๑มีภาพจติรกรรม 

  เทวาลัยพระพรหม   “พระพรหม”  เป็นมหาเทพผู๎ยิ่งใหญํหนึ่งในสาม “ตรีมูรติ”  ของศาสนา
พราหมณ๑-ฮินดู ที่เป็นที่เคารพศรัทธาสืบตํอถึงศาสนาพุทธอยํางกลมกลืนมาแสนนาน เป็นพระเจ๎าผู๎สร๎าง ผู๎ลิขิตความ
เป็นไปของทุกสรรพชีวิต เป็นผู๎ก าหนดชะตาชีวิตของมนุษย๑ทุกผู๎ เป็นผู๎รู๎ความเคลื่อนไหวของสรรพชีวิต และทรงรับฟ๓ง
ค าอธิษฐานของผู๎ศรัทธาเสมอ  ผู๎บูชาพระพรหมและท าความดี จะได๎รับพรให๎สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ สํวน 
“พระอินทร๑” เป็นมหาเทพผู๎ยิ่งใหญํเหนือชีวิตของสรรพสัตว๑และมนุษย๑ทั้งหลาย คอยปกปูองคุ๎มครองผู๎ที่กระท าความ
ดี และปกปูองดูแลโลกให๎พ๎นจากสิ่งอันตรายเลวร๎ายตํางๆ 
    เทวาลัยพระพรหม  สร๎างขึ้นในราวปี พ.ศ.๒๕๕๑  ในโอกาสที่ระลึก ๘๐ ปี ของพระธรรมสิงหบุราจารย๑ 
(หลวงพํอจรัญ ฐิตธมฺโม)  แหํงวัดอัมพวัน  โดยบรรดาลูกศิษย๑ลูกหา และผู๎มีจิตศรัทธาได๎รํวมกันสร๎าง “เทวาลัยพระ
พรหม” ขึ้น ถัดจากทางเข๎าวัดอัมพวันเล็กน๎อย เพ่ือเป็นที่ระลึกแดํพระอาจารย๑ผู๎เคารพรักยิ่ง และเป็นเอกลักษณ๑ส าคัญสืบ
สานต านานเกําแกํของเมืองตามเจตนารมณ๑ของชาวเมือง เผยแพรํประวัติของหัวเมืองพรหมในอดีต เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวทางจิตใจให๎มุํงมั่นท าความดีเพ่ือประเทศชาติ ทั้งยังสํงเสริมการทํองเที่ยวและอุดหนุนสินค๎าวิสาหกิจชุมชน 
(OTOP) ของจังหวัดสิงห๑บุรีอีกด๎วย 
    “เทวาลัยพระพรหม” ประดิษฐานพระพรหมองค๑ใหญํที่สุดในประเทศไทย สีทองอรําม มองเห็นแตํไกล มี ๔ 
พระพักตร๑ ๘ พระกร ทรงจักร หอยสังข๑ คัมภีร๑ คนโฑ คฑา บํวง ดอกบัว และลูกประค า ด๎านหน๎าประดิษฐาน
องค๑ขนาดปกติอีกองค๑หนึ่ง   การสักการะขอพรจะเดินเวียนขวารอบพระพรหม ๓ รอบ   (ตามเข็มนาฬิกา) ขอพรทุก
พระพักตร๑  พระพักตร๑แรก ‘พระพักตร๑เมตตา’ ประทานพรเรื่องงาน เรียน และเรื่องรับผิดชอบในชีวิต   พระพักตร๑ที่
สอง ‘พระพักตร๑กรุณา’  ประทานพรเรื่องอสังหาริมทรัพย๑ บ๎าน ที่ดิน รถ  พระพักตร๑ที่สาม ‘พระพักตร๑มุทิตา’ 
ประทานพรเรื่องสุขภาพ ครอบครัว คูํครอง และ พระพักตร๑ที่สี่ ‘พระพักตร๑อุเบกขา’ ประทานพรเกี่ยวกับโชคลาภ 
เงิน ทอง การขอบุตร คาถาบูชาวํา “โอม พราหมเณ นะมะ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา” (ค าแปล) ขอเคารพพระ
พรหม ... เมตตา สงเคราะห๑ชํวยเหลือผู๎มิสุข ... กรุณา สงเคราะห๑ชํวยเหลือผู๎มีทุกข๑ ... มุทิตา ยินดีในการบุญ ... 
อุเบกขา วางเฉยในบาป    เทวาลัยพระพรหมตั้งอยูํถนนสายเอเชียหรือทางหลวงหมายเลข ๓๒ กํอนเข๎าอ าเภอ    
พรหมบุรี ฝ๓่งซ๎ายมือ 
 
 
 



 

อ้าเภอพรหมบุรี 
  วัดอัมพวัน  ตั้งอยูํที่ต าบลพรหมบุรี ไปตามเส๎นทางหลวงหมายเลข  ๓๖ กิโลเมตรที่ ๑๓๐   เป็นวัดที่มี

ชื่อเสียงในด๎านการปฏิบัติธรรมทางวิป๓สสนากรรมฐาน    
  วัดอัมพวัน  ถือเป็นวัดอันดับต๎น ๆ ที่มีประชาชนเดินทางไปปฏิบัติธรรม เนื่องจากวัดแหํ งนี้ยึดหลัก

ปฏิบัติแบบสติป๓ฏฐา ๔ แม๎วันนี้หลวงพํอจรัญจะมรณภาพไปแล๎ว แตํยังมีพุทธศาสนิกชน เดินทางไปปฏิบัติอยําง
ตํอเนื่อง  ความรู๎สึกของประชาชนที่เลื่อมใสในหลักค าสอนของพระธรรมสิงหบุราจารย๑ หรือ หลวงพํอจรัญ ฐิตธัมโม เจ๎า
อาวาสวัดอัมพวัน   เป็นเครื ่องบํงชี ้ให๎เห็นวําสามารถน าหลักในการปฏิบัติธรรมไปใช๎ได๎จริงกับการด าเนินชีวิต 
ประจ าวัน  จึงท าให๎ทุกวันนี ้ว ัดอัมพวัน เป็นวัดอันดับต๎นๆ ของวัดปฏิบัติธรรมแบบวิป๓สสนากรรมฐาน คือ       
การก าหนดจิตภาวนาแนวสติป๓ฏฐาน ๔ ซึ่งประกอบด๎วย  กายานุป๓สสนาสติป๓ฏฐาน  เวทนานุป๓สสนาสติป๓ฏฐาน   
จิตตานุป๓สสนาสติป๓ฏฐาน  และธรรมานุป๓สสนาสติป๓ฏฐาน  และแม๎วันนี้ หลวงพํอจรัญ ฐิตธัมโม จะมรณภาพแล๎ว แตํ
ยังคงมีประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาในหลักปฏิบัติเดินทางเข๎ามาลงทะเบียน เพ่ือขอรับเข๎าปฏิบัติธรรมอยํางตํอเนื่อง เฉลี่ย
ในแตํละชํวงจะมีผู๎ปฏิบัติไมํต่ ากวํา ๑,๐๐๐ คน  โดยมีพระอาจารย๑ผู๎เป็นลูกศิษย๑เป็นผู๎ถํายทอด และชี้แนะแนวทางใน
การปฏิบัติให๎กับผู๎ปฏิบัติธรรม เพ่ือสานตํอเจตนารมณ๑ของหลวงพํอในการให๎ประชาชนมีสติ ตามหลักค าสอนของหลวง
พํอที่วํา  "เราพูดอยูํเสมอถึงค าวํา สติป๓ญญา เราใช๎ป๓ญญาอยูํเสมอก็จริง แตํสตินั้นแท๎จริงแล๎ว เราน าออกมาใช๎น๎อยนัก 
ทั้งที่สตินั้นมีคุณคําแกํชีวิต"  ดังนั้น แม๎จะสิ้นหลวงพํอแล๎ว แตํที่วัดแหํงนี้ยังคงไมํสิ้นแนวทางปฏิบัติของทําน และ
แนวทางนี้จะยังคงอยูํคูํกับพระพุทธศาสนาตํอไป   พระธรรมสิงหบุราจารย๑ (จรัญ ฐิตธมฺโม)  เป็นพระภิกษุชาวไทย    
ในสังกัดคณะสงฆ๑มหานิกาย  อดีตเจ๎าอาวาสวัดอัมพวัน อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห๑บุรี และเป็นที่ปรึกษาเจ๎าคณะ
ภาค ๓ ทํานมีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน๑ และพระวิป๓สสนาจารย๑ แนวทางการ
สืบทอดพระพุทธศาสนาของทํานเน๎นหนักที่การสั่งสอนเรื่องกฎแหํงกรรม โดยยกเหตุการณ๑ที่ทํานประสบ และน าเป็น
กฎแหํงกรรมขึ้นมาเป็นอุทาหรณ๑อยูํเสมอ และเน๎นการพัฒนาจิตใจคนด๎วยการท าวิป๓สสนากรรมฐานด๎วยหลักสติป๓ฏ
ฐาน ๔  แบบพองหนอ - ยุบหนอ   นอกจากนี้ทํานยังเป็นผู๎ที่สํงเสริมให๎พุทธศาสนิกชนหมั่นสวดมนต๑ด๎วยพุทธชัย
มงคลคาถา (พาหุงมหากา)  เพ่ือเป็นเครื่องเจริญสติอยํางแพรํหลาย หลวงพํอจรัญถึงแกํมรณภาพอยํางสงบ เมื่อวันที่ 
๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  ก าหนดเวลาเข๎ากราบสรีระสังขารหลวงพํอ ตั้งแตํ ๐๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ของทุกๆวัน 

 

  วัดกุฎีทอง   ตั้งอยูํหมูํที่ ๓ ในเขตต าบลบางน้ าเชี่ยว หํางจากถนนสายเอเชียประมาณ ๔๐๐ เมตร หรือ 
เส๎นทางหลวงหมายเลข ๓๒ กิโลเมตรที่ ๑๒๕-๑๒๖  ภายในวัดมีมณฑปลักษณะเหมือนเจดีย๑ยํอมุมไม๎สิบสอง  สร๎างเมื่อ พ.ศ.
๒๔๔๓ โดยหลวงพํอป๓ญญา อุตมะพิชัย เจ๎าอาวาส ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว๎บนยอด และภายในมณฑปนั้นเป็นที่
ประดิษฐานพระพุทธบาทโลหะจ าลองไว๎เป็นที่เคารพสักการะ   นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดกุฎีทองยังมี ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน   ซึ่งได๎รวบรวมเครื่องใช๎ไม๎สอยในชีวิตประจ าวันตํางๆ  ของชาวไทยพวน  เสื้อผ๎า 
เครื่องประดับ เครื่องมือ ท านา ดักสัตว๑ จับปลา ตลอดจนยวดยานพาหนะทางน้ าเป็นของเกําแกํไว๎ให๎ชม  
 

  คูค่ายพม่า  ตั้งอยูํที่บ๎านเจดีย๑หัก หมูํ๑ ต าบลบ๎านแปูง หํางจากตัวเมืองสิงห๑บุรีไปประมาณ ๑ กิโลเมตร  
ตามเส๎นทางหลวงหมายเลข  ๓๒ กิโลเมตรที่ ๑๒๙  เป็นแหลํงชุมชนโบราณมีลักษณะเป็นเนินดินแนวยาวรูปรํางคล๎ายตัว 
L ยาวประมาณ ๕-๑๕ เมตร กว๎างประมาณ ๓ เมตร สันนิษฐานวําสร๎างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 
๒๑๒๗ ครั้งที่พมํายกกองทัพมาตั้งที่ปากน้ าบางพุทรา  เพ่ือรวบรวมก าลังเข๎าตีกรุงศรีอยุธยานับเป็นแหลํงประวัติศาสตร๑ที่
ส าคัญ ป๓จจุบันได๎ปรับปรุงให๎เป็นสวนสาธารณะส าหรับพักผํอนหยํอนใจของประชาชนทั่วไป 
 

  วัดพรหมเทพาวาส (วัดชลอน) วัดส าคัญคูํเมืองพรหมบุรี ข๎าราชการเมืองพรหมบุรีใช๎อุโบสถเป็นสถานที่
จัดพิธีถือน้ าพิพัฒน๑สัตยาเป็นประจ า ปีละสองครั้ง  ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธพรหมพิพัฒน๑สัตยาป๓้นโดย
พระองค๑เจ๎าประดิษฐวรการ นายชํางสิบหมูํสมันรัชกาลที่ 5  มีพระพุทธไสยาสน๑พรหมนิรมิตสวยงามเกําแกํประดิษฐาน



ภายในวิหาร  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวรัชการที่ ๕ เสด็จประพาสต๎นเยี่ยมเยียนราษฎร เมื่อวันที่ ๗ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๙ (ร.ศ.๑๒๕) ภายในบริเวณวัดมีต๎นพระศรีมหาโพธิ์สายพันธุ๑พุทธคยา ปลูกสมัยรัชกาลที่  ๕              
มีหอพระไตรปิฎกกลางสระน้ า  มีพิพิธภัณฑ๑เมอืงพรหมบุรี ฉลอง ๑๐๐ ปี เสด็จประพาสต๎น  ภายในมีนิทรรศการเกี่ยวกับ
เมืองพรหมบุรี ศิลปินแหํงชาติ การเสด็จของรัชกาลที่ ๕ สายสกุลเจ๎าเมืองพรหมบุรี และพระรัตนตรัย 
 

อ้าเภอท่าช้าง 
  วัดพิกุลทอง   อยูํในเขตต าบลพิกุลทอง หํางจากตัวเมืองประมาณ ๑๖ กิโลเมตร  อยูํหํางจากวัด 

พระนอนจักรสีห๑วรวิหารไปประมาณ ๙ กิโลเมตร  ชาวบ๎านทั่วไปเรียกวํา วัดหลวงพํอแพ (พระธรรมสิงหบุราจารย๑) 
ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ  และเครื่องอัฐบริขารของหลวงพํอแพตั้งแตํอดีตถึง
ป๓จจุบัน นอกจากนั้นอีกด๎านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค๑ใหญํที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธ
สุวรรณมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน๎าตักกว๎าง ๑๑ วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว สูง ๒๑ วา ๑ คืบ ๓ นิ้ว ภายในเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กประดับด๎วยโมเสกทองค าธรรมชาติชนิด ๒๔ เค  รอบๆ พระวิหารใหญํมีวิหารคด ซึ่งประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางประจ าวันตํางๆ  และพระสังกัจจายองค๑ใหญํ  และบริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ  และสิ่งกํอสร๎างที่สวยงาม
นําสนใจ แวดล๎อมด๎วยบรรยากาศสงบรํมรื่น 
 

  วัดพิกุลทอง    ตั้งอยูํริมแมํน้ าน๎อยฝ๓่งตะวันออกหํางจากตัวเมืองสิงห๑บุรีประมาณ ๑๖  กิโลเมตร เป็นวัด
ขนาดใหญํริมฝ๓่งแมํน้ าน๎อยที่มีความส าคัญแหํงหนึ่งของสิงห๑บุรี   ชาวบ๎านเรียกวํา วัดหลวงพํอ เนื่องด๎วยเป็น วัดจ า
พรรษาของหลวงพํอแพ (พระเทพสิงหบุราจารย๑) พระเกจิดัง  ซึ่งมรณภาพเมื่อ พ.ศ.2542  ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ๑
หลวงพํอแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่องอัฐบริขารของหลวงพํอแพตั้งแตํอดีตถึงป๓จจุบัน นอกจากนั้น
อีกด๎านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค๑ใหญํที่สุดในประเทศไทย  คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี 
หรือหลวงพํอใหญํ ขนาดหน๎าตักกว๎าง ๑๑ วา   ๒ ศอก  ๗ นิ้ว สูง ๒๑ วา ๑ คืบ ๓ นิ้ว ภายในเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็กประดับด๎วยโมเสกทองค าธรรมชาติชนิด ๒๔ เค รอบๆ ระวิหารใหญํมีวิหารคต ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
ประจ าวันตํางๆ  และพระสังกัจจายองค๑ใหญํ  และบริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ และสิ่งกํอสร๎างที่สวยงามนําสนใจ 
แวดล๎อมด๎วยบรรยากาศสงบรํมรื่น     
    พระประธานวัดพิกุลทอง เป็นพระพุทธรูปขนาดเล็กประดิษฐานบนฐานที่สูงหลายชั้นเพ่ือให๎เหมาะกับขนาด
ของอุโบสถ  เราจะเห็นองค๑พระประธานเล็กมาก  พระพุทธรูปองค๑นี้มีพระนามวําพระพุทธศรีวิริยโสภิต หลวงพํอสี 
เกสโร  พระอาจารย๑ด๎านวิทยาคมของหลวงพํอแพ  ได๎สร๎างถวายแกํหลวงพํอแพ  หุํนขี้ผึ้งหลวงพํอแพ อยูํในพิพิธภัณฑ๑
มีพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ๑ 
ด๎านหน๎าของอาคารจัดวางเก๎าอ้ีเรียงแถวจ านวนมาก ส าหรับประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะ 
 

  วัดจ้าปาทอง   ตั้งอยูํที่ต าบลโพประจักษ๑ เป็นสถานที่เก็บรักษาเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เมื่อคราวเสด็จประพาสในการลํองแมํน้ าน๎อย เป็นเรือมาดเก๐ง ประเภทเรือแจว    
ชื่อวําเรือจ าปาทองสิงห๑บุรี นอกจากนั้นภายในวัดมีพระนอนองค๑ใหญํ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร๑ 
 

อ้าเภอค่ายบางระจัน 
  อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน  อยูํหํางจากตัวเมือง ๑๕  กิโลเมตร  

ตามเส๎นทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒  มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๑๕ ไรํ   เป็นสวนรุกขชาติพักผํอนหยํอนใจ จะเห็นอนุสาวรีย๑วีรชน
คํายบางระจันเป็นรูปหลํอประติมากรรมของหัวหน๎าชาวคํายบางระจันทั้ง ๑๑ คน   สร๎างโดยกรมศิลปากรปรากฏสวยเดํน
เป็นสงําอยูํในสวน พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเปิดอนุสาวรีย๑นี้ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙  ซึ่ง
คํายบางระจันมีความส าคัญทางประวัติศาสตร๑  โดยผืนแผํนดินแหํงนี้ ได๎บันทึกเหตุการณ๑ความกล๎าหาญ และเสียสละของ



วีรชนไทยที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน ๓ ปีระกา พ.ศ. ๒๓๐๘ ในครั้งนั้นชาวบ๎านบางระจันได๎รวมพลังกันตํอสู๎กับกองทัพพมํา  ซึ่งมี
จ านวนมากกวําหลายเทํา โดยพมําต๎องยกทัพเข๎าตีหมูํบ๎านนี้ถึง ๘  ครั้ง ใช๎เวลา ๕ เดือน จึงเอาชนะได๎ เมื่อวันจันทร๑แรม 
๒ ค่ า  เดือน ๘ ปีจอ พ.ศ. ๒๓๐๙ นับเป็นอนุสาวรีย๑ที่มีความส าคัญยิ่งแหํงหนึ่ง  คํายบางระจันในป๓จจุบันได๎สร๎างจ าลอง 
โดยอาศัยรูปแบบคํายในสมัยโบราณ และภายในบริเวณอุทยานฯ ยังมี อาคารศูนย๑ศึกษาประวัติศาสตร๑และพิพิธภัณฑ๑
ประวัติศาสตร๑วีรชนคํายบางระจัน จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดสิงห๑บุรี วิถีชีวิตความเป็นอยูํของ
ชาวเมืองจังหวัดสิงห๑บุรีเมื่อครั้งกํอน และเรื่องราวการสู๎รบของเหลําวีรชนผู๎กล๎าชาวบ๎านบางระจัน เปิดให๎เข๎าชมทุกวัน
โดยไมํเว๎นวันหยุดราชการ พร๎อมเจ๎าหน๎าที่น าชมกรณีติดตํอเป็นหมูํคณะ ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
 

  วัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง  ตั้งอยูํที่หมูํ ๘ ต าบลบางระจัน  ตรงข๎ามกับอนุสาวรีย๑วีรชนคํายบางระจัน  
หํางจากตัวเมืองประมาณ ๑๕ กิโลเมตร  เส๎นทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒  เป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ๎านบางระจันได๎เคย
ใช๎เป็นที่มั่นในการตํอต๎านพมําที่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๓๐๘ ชาวบ๎านเรียกวัดนี้วํา “วัดไม๎แดง” 
เพราะภายในบริเวณมีต๎นไม๎แดง   ซึ่งเป็นไม๎เนื้อแข็งอยูํหลายต๎น  และชาวบ๎านถือกันวําเป็นไม๎ศักดิ์สิทธิ์ไมํมีใครกล๎าตัด 
หรือ ท าลาย ในบริเวณวัดมี “วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ”  เป็นวิหารทรงจัตุรมุข  พระอาจารย๑ทํานเป็นผู๎น าส าคัญผู๎
หนึ่งของชาวบ๎านบางระจัน และใกล๎ๆ กันก็มี สระน้้าพระอาจารย์ธรรมโชติ  มีปลาอยูํชุกชุม  เพราะชาวบ๎านถือวําเป็น
ปลาศักดิ์สิทธิ์  จึงไมํจับไปรับประทานและยังมีศาลรวมวิญญาณวีรชนคํายบางระจันตั้งอยูํใกล๎ริมรั้ว สํวนหน๎าวัดได๎มีการ
จ าลองคํายบางระจันตามประวัติศาสตร๑ไว๎ด๎วย กรมศิลปากรได๎ขึ้นทะเบียนวัดโพธิ์เก๎าต๎นเป็นโบราณสถาน ตั้งแตํปี พ.ศ. 
๒๔๙๘ 

 ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน ตั้งอยูํภายในวัดโพธิ์เก๎าต๎น ต าบลบางระจัน อ าเภอคํายบางระจัน จังหวัด
สิงห๑บุรี โดยวัดโพธิ์เก๎าต๎นเป็นวัดที่ส าคัญ จะมีนักทํองเที่ยวแวะเวียนมาไหว๎พระท าบุญไมํขาด สาย และเพ่ือให๎
นักทํองเที่ยวได๎ทํองเที่ยวอยํางครบรส ทั้งไหว๎พระท าบุญ กิน และช๎อปปิ้ง อีกทั้งยังต๎องการสํงเสริมรายได๎ให๎กับ
ชาวบ๎าน ทางชุมชนจึงได๎มีการจัดตลาดไทยย๎อนยุคบ๎านระจันขึ้น 
    ตลาดไทยย๎อนยุคบ๎านระจัน  ถูกจัดข้ึนบริเวณใต๎ต๎นไม๎ใหญํภายในวัด  บรรยากาศจึงรํมรื่นนําเที่ยวชม  
มีการจัดแตํงซุ๎มจ าหนํายสินค๎าด๎วยวัสดุธรรมชาติในรูปแบบพ้ืนบ๎าน ให๎ความรู๎สึกที่ผํอนคลาย ชาวบ๎านจะแตํงตัวย๎อน
ยุคมานั่งจ าหนํายสินค๎า พูดจาขอรับ/เจ๎าคํะ พาให๎บรรยากาศยิ่งคล๎ายกับตลาดในยุคโบราณ  สินค๎าที่ชาวบ๎านน ามา
จ าหนํายก็จะเป็นอาหารท๎องถิ่น ขนมโบราณท่ีหาทานยาก ผลิตภัณฑ๑ท ามือ รวมไปถึงพืชผักและผลไม๎สด ๆ จากไรํของ
ชาวบ๎าน ซึ่งจะเริ่มขายกันในราคาเพียงแคํหลักสิบเทํานั้น อีกท้ังยังมีการแสดงการแสดงตํางๆ  เชํน การละเลํนพ้ืนบ๎าน 
การแสดงเพลงฉํอย การแสดงวีรกรรมชาวบ๎านบางระจัน จากเด็กๆ ในชุมชน อีกด๎วย  และถ๎าใครอยากจะมาเที่ยวให๎
อินกับบรรยากาศมากขึ้น ก็สามารถท่ีจะแตํงกายด๎วยชุดไทยย๎อนยุคมาเที่ยวกันได๎ หรือ จะมาเชําชุดไทยย๎อนยุคได๎ 
    เปิดให๎บริการวันเสาร๑-อาทิตย๑และวันหยุดนักขัตฤกษ๑ที่อยูํติดกับเสาร๑-อาทิตย๑ ตั้งแตํเวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น. 
ไมํมีคําเข๎าชม มีสถานที่จอดรถกว๎างขวาง รองรับได๎ประมาณ ๕๐๐ คัน สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได๎ที่เฟซบุ๏ก 
ตลาดไทยย๎อนยุคบ๎านระจัน  

  วัดสิงห์สุทธาวาส  ตั้งอยูํต าบลโพสังโฆ เดิมชื่อวําวัดตะเคียน  เพราะมีต๎นตะเคียนอยูํเป็นสัญลักษณ๑ เริ่มกํอตั้ง
ขึ้นตั้งแตํ พ.ศ. ๒๓๙๑  ตํอมาทางราชการย๎ายเมืองสิงห๑ จากแมํน้ าจักรสีห๑มาตั้งอยูริมแมํน้ าน๎อย ทางด๎านใต๎ของวัดตะเคียน 
และคงจะเปลี่ยนชื่อชํวงตํอมา เรียกกันตามชื่อเมืองวํา "วัดสิงห๑"  ครั้นถึงสมัยของพระมหาเนี่ยม  เกิดเมฆ เป็นเจ๎าอาวาส
จึงตํอค าท๎ายเป็น "วัดสิงห๑สุทธาวาส"  ป๓จจุบันวัดสิงห๑สุทธาวาสมีพระครูวิสุทธาภิรักษ๑ได๎รับแตํงตั้งให๎เป็นเจ๎าอาวาสทําน
ได๎ปรับปรุงบริเวณวัดอยํางเป็นสัดสํวนชัดเจน โดยแบํงเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ภายในวัด  และรอบๆ บริเวณวัด   
จัดบรรยากาศรํมรื่น สวยงาม  โดยจัดสวนหยํอมปลูกไม๎ดอก ไม๎ประดับ รอบบริเวณวัด ตามต๎นไม๎จะมีสุภาษิต คติธรรม 
(ต๎นไม๎พูดได๎) เพ่ือไว๎เป็นคติสอนใจ  มีปูชนียวัตถุ คือพระพุทธฉาย อยูํในมณฑปพระพุทธรูปปางนาคปรก สร๎างด๎วยศิลา 
ชาวบ๎านเรียก "หลวงพํอนาค" องค๑พระเป็นหินสกัดมีพญานาค ๗ เศียร แผํรัศมีรอบเกศพระ ด๎านหลังองค๑พระมีเสมา
ธรรมจักร แตํป๓จจุบันหลวงพํอนาคได๎ถูกขโมยไป ดังนั้นหลวงพํอนาคที่เห็นอยูํนี้เป็นองค๑จ าลองที่ท าจากปูนป๓้นนอกจากนี้



ยังพบ สิงห๑ป๓้นด๎วยดินเผาอยูํ ๒ ตัว สันนิษฐานวํา  สิงห๑ที่พบนี้เป็นที่มาของชื่อ "วัดสิงห๑"  ซึ่งตํอขุนสิงขรภุมมา ได๎ขอไปไว๎
ที่อ าเภอบางระจัน (ซึ่งสมัยนั้นชื่อ อ.สิงห๑) ๑ ตัว ป๓จจุบันยังมีอยูํที่ หน๎าที่วําการอ าเภอบางระจัน 
 

อ้าเภอบางระจัน 
   วัดพระปรางค์   ตั้งอยูํหมูํที่ ๗ บ๎านโคกหม๎อ  ต าบลเชิงกลัด   ภายในบริเวณวัดมีพระปรางค๑ศิลปะแบบ

อยุธยาตอนต๎น พุทธศตวรรษที่ ๒๑ สันนิษฐานวําสร๎างในสมัยสมเด็จพระนารายณ๑มหาราช  องค๑ปรางค๑สูง
ประมาณ ๑๕ เมตร  กํอด๎วยอิฐแบบปรางค๑ไทยสูงชะลูดคล๎ายฝ๓กข๎าวโพด ฐานเตี้ย  ภายในกลวงมีคูหาสี่เหลี่ยมจตุรัสบน
ผนังคูหา  และป๓จจุบันรํองรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังได๎ลบเลือนไปแล๎ว ด๎านหลัง มีพระอุโบสถเกําแกํแบบอยุธยา หน๎าบันเป็น
ลายแกะสลักไม๎รูปตัวสิงห๑ และคันทวยตํางๆมีภูเขาและรอยพระพุทธบาทจ าลองบนยอดเขา  นอกจากนั้นยังปรากฏรํองรอย
ของเตาเผาแมํน้ าน๎อย  ประมาณ ๓-๔ เตา  วัดพระปรางค๑ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๘๗ 
 

  แหล่งเตาเผาแม่น้้าน้อย ตั้งอยูํในบริเวณวัดพระปรางค๑ (ชัณสูตร) เป็นแหลํงผลิตเครื่องป๓้นดินเผาขนาด
ใหญํที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหวําง พ.ศ. ๑๙๑๔-๒๓๑๐  ลักษณะตัวเตาเป็นแบบระบายความร๎อนเฉียงขึ้น  กํอด๎วยอิฐ  
ตัวเตาบางสํวนคล๎ายเรือประทุนจึงเรียก “เตาประทุน” แบํงเป็น ๓ สํวน   คือ ปลํองไฟ ห๎องวางเครื่องป๓้นดินเผา และห๎อง
เชื้อเพลิงตัวเตาเผาที่นับวํามีขนาดใหญํ   มีความยาวถึง ๑๔ เมตร  กว๎าง ๕.๖๐ เมตร  และเส๎นผําศูนย๑กลางของปลํอง
ควันไฟยาว ๒.๑๕ เมตร  เคยใช๎เป็นที่ผลิตภาชนะดินเผา เชํน ไห อําง ครก กระปุก ชํอฟูา กระเบื้องปูพื้น เป็นต๎น  

  โบราณสถานเตาเผาแม่น้้าน้อย ตั้งอยูํในบริเวณใกล๎ๆ กับวัดพระปรางค๑ ซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร๑และโบราณคดีที่ทรงคุณคําโดยบริเวณนี้ได๎พบแหลํงเตาเผาโบราณจ านวนมาก  มีการขุดค๎นพบ
โบราณวัตถุ โดยเฉพาะเครื่องป๓้นดินเผาหลักฐานส าคัญที่บํงบอกได๎วําในอดีตพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นแหลํงชุมชนที่มีผู๎คน
อาศัยอยูํ และประกอบอาชีพ ท าเครื่องป๓้นดินเผากันอยํางแพรํหลาย  แหลํงเตาเผาแมํน้ าน๎อย เป็นศาสนสถานเกําแกํ 
สันนิษฐานวํามีมาตั้งแตํสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต๎น ระหวํางปี พ.ศ.๑๙๑๔–๑๙๒๑ ในสมัยของสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ ๑  ได๎ยกทัพไปตีหัวเมืองฝุายเหนือในความปกครองของสุโขทัย โดยกวาดต๎อนผู๎คนซึ่งสํวนใหญํเป็นชําง
เตาเผา และได๎รวมกลุํมกันบริเวณแมํน้ าน๎อย สํวนอีกหลักฐานหนึ่งสันนิษฐานวํา ชาวจีนและชํางป๓้นอพยพมาตั้งรกราก
อยูํบริเวณนี้  โดยเชื่อวําเป็นแหลํงผลิตเครื่องป๓้นดินเผาที่ใหญํสุดในภูมิภาคแหํงนี้ 
    บริเวณแหลํงเตาเผาแมํน้ าน๎อย พบรํองรอยเตาเผาโบราณกระจายตัวตามแนวล าแมํน้ าน๎อยตลอดระยะ ๒ 
กิโลเมตร  มีจ านวนมากกวํา ๒๐๐ เตา สํวนใหญํเกิดการช ารุดไปตามกาลเวลา ถูกท าลายจากการขุดคลองชลประทาน  
และการกํอสร๎างถนน โดยลักษณะของเตาเผาแมํน้ าน๎อยเป็นเตาเผาขนาดใหญํ ระบายความร๎อนเฉียงขึ้น กํอด๎วยอิฐตัว
เตาบางสํวนคล๎ายเรือประทุนจึงเรียก “เตาประทุน” แบํงเป็น ๓ สํวน คือ ปลํองไฟ ห๎องวางเครื่องป๓้นดินเผา และห๎อง
เชื้อเพลิง กรมศิลปากรได๎ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ 
    จุดเดํนที่ส าคัญของแหลํงเตาเผาแมํน้ าน๎อยคือ  การเข๎าไปชมตัวเตาเผาที่นับวํามีขนาดใหญํ มีความยาวถึง ๑๔ 
เมตร  กว๎าง ๕.๖๐ เมตร  และเส๎นผําศูนย๑กลางของปลํองควันไฟยาว ๒.๑๕ เมตร  เคยใช๎เป็นที่ผลิตภาชนะดินเผา  
อาทิ  ไห อําง ครก กระปุก ชํอฟูา กระเบื้องปูพื้น เป็นต๎น นอกจากการเดินชมแหลํงเตาเผาแมํน้ าน๎อยกวําร๎อยจุดแล๎ว  
ยังจะได๎ชมผลิตภัณฑ๑จากเตาเผาแมํน้ าน๎อย ได๎แกํ เครื่องป๓้นดินเผาที่เป็น ไหสี่หู  ครก โอํงอําง กระปุกใสํปูน ขวด
ปากแตรทรงสูง เครื่องประกอบสถาป๓ตยกรรมจ าพวกกระเบื้องปูพื้น กระสุนดินเผาขนาดตํางๆ เป็นแบบผลิตเพ่ือใช๎ใน
เขตพระราชฐาน 
    ป๓จจุบันกรมศิลปากรได๎จัดสร๎างพิพิธภัณฑ๑เตาเผาแมํน้ าน๎อย เป็นอาคารขนาดใหญํเชื่อมตํอกันสองหลังโดยหลัง
แรกเป็นอาคารโปรํงโลํง มีเตาเผาจ านวน ๒ เตา สามารถเดินชมโดยรอบเตาเผาได๎มีนิทรรศการให๎ข๎อมูลโดยสังเขป
เกี่ยวกับแหลํงเตาเผาแมํน้ าน๎อย  ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  สํวนอาคารหลังที่ ๒  จัดแสดงแบบจ าลองเตาเผาแมํน้ า
น๎อย และตัวอยํางเครื่องป๓้นดินเผาที่มีการขุดค๎นพบในแหลํงนี้   แหลํงเตาเผาแมํน้ าน๎อย แหลํงโบราณคดีแหํงนี้            



ไมํเพียงแตํเป็นมรดกวัฒนธรรมที่ส าคัญยังเป็นศูนย๑ศึกษาทางวิชาการเซรามิคอันยิ่งใหญํแหํงหนึ่งของโลกอีกด๎วย เปิดให๎
เข๎าชมทุกวันโดยไมํเว๎นวันหยุดราชการ พร๎อมเจ๎าหน๎าที่น าชมกรณีติดตํอเป็นหมูํคณะ ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  
 

  อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์   ตั้งอยูํที่ต าบลทับยา มีพ้ืนที่อยูํในเขตอ าเภออินทร๑บุรีและอ าเภอบางระจัน หําง
จากอ าเภอเมืองไปตามเส๎นทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ (สายสิงห๑บุรี-ชัยนาท) ประมาณ ๙ กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ๎าย
เข๎าหมูํ ๗ ต าบลบางกระบือ  ประมาณ ๒ กิโลเมตร หรือ เข๎าทางต าบลทับยา  ประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร  ก็จะถึงอุทยาน
แมํลามหาราชานุสรณ๑  ส าหรับค าวํา  “แมํลา”  เป็นชื่อล าน้ าสายหนึ่งในท๎องที่จังหวัดสิงห๑บุรีไหลผํานพ้ืนที่ ๓ อ าเภอ คือ 
อ าเภออินทร๑บุรี อ าเภอบางระจันและอ าเภอเมืองสิงห๑บุรี เป็นล าน้ าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ๑ไปด๎วยอาหารของปลา ฉะนั้น  
ปลาที่จับได๎จากล าน้ าแมํลาจึงมีรสชาติอรํอย อ๎วน เนื้อนุํม มัน โดยเฉพาะปลาชํอนแมํลา  ซึ่งเป็นอาหาร และของฝาก ที่ขึ้นชื่อ
ของจังหวัดสิงห๑บุรี  ภายในอุทยานแมํลารํมรื่นไปด๎วยพันธุ๑ไม๎นานาชนิดและพันธุ๑ปลาจ านวนมากในล าน้ า เปิดให๎
นักทํองเที่ยวและประชาชนทั่วไปได๎เข๎ามาพักผํอนหยํอนใจ การตั้งแคมป์ กิจกรรมเดินปุาของลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรม
ทางด๎านกีฬา การปลํอยปลา-ปลูกต๎นไม๎ และกิจกรรมอ่ืนๆ โดยเปิดให๎บริการทุกวันโดยไมํเว๎นวันหยุดราชการ  

อ้าเภออินทร์บุรี 
  วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่ ตั้งอยูํที่ต าบลทับยา ไปตามเส๎นทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ เส๎นสิงห๑บุรี-อินทร๑บุรี  

กิโลเมตรที่ ๑๑-๑๒  เลยจากวัดกระดังงาบุปผารามไปประมาณ ๕ กิโลเมตร หรือ หํางจากที่วําการอ าเภออินทร๑บุรีไปทาง
ทิศใต๎ประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร  มีวิหารหลังเกําสร๎างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับ
พุทธประวัติพระจุฬามณี วาดด๎วยชํางฝีมือชั้นครู เป็นภาพตอนพระพุทธองค๑ทรงออกบรรพชา ภาพตอนผจญมาร      
ภาพตอนพระพุทธองค๑ฉันอาหารที่นายจุนทะถวาย ทรงประชวรแล๎วเสด็จไปประทับ ณ ต๎นรังคูํ  เสด็จสูํปรินิพพาน และ
ภาพเรื่องราวของการถวายพระเพลิง การแจกจํายพระอัฐิธาตุแกํเหลํากษัตริย๑และเทวดา บนหน๎าบันเป็นภาพบรรจุพระอัฐิ
ธาตุของพระพุทธเจ๎าลอยในน้ า  นับเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและมีคุณคําอีกแหํงหนึ่ง 
 

  วัดโบสถ ์ตั้งอยูํที่ต าบลอินทร๑บุรี ติดริมแมํน้ าเจ๎าพระยาหํางจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ 
เส๎นสิงห๑บุรี-อินทร๑บุรี (สายเกํา) กิโลเมตรที่ ๑๔-๑๕ ไปประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวง เดิมเป็นวัดร๎างมา
ตั้งแตํสมัยกรุงศรีอยุธยาสํวนพระอุโบสถเป็นเพียงแหํงเดียวที่สร๎างโดยใช๎รางรถไฟเป็นแกนกลางข๎างลําง  และที่
นําสนใจ คือ  การแกะสลักบานประตูหน๎าตํางโบสถ๑ทั้งหลัง  โดยชํางที่มีฝีมือแกะสลักของเมืองสิงห๑บุรี  คือ ชํางชื่น 
หัตถโกศล ภายในโบสถ๑มีพระประธานที่เกําแกํ พุทธลักษณะที่งดงามมาก ป๓จจุบันโบสถ๑แหํงนี้ได๎รับการบูรณะใหมํ 
 

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี เดิมเป็นพิพิธภัณฑ๑ของวัดโบสถ๑ กํอตั้งโดยอดีตเจ๎าอาวาสวัดโบสถ๑ 
พระเทพสุทธิโมลี  เจ๎าคณะจังหวัดสิงห๑บุรี – อุทัยธานี  ฝุายธรรมยุต ในขณะที่เป็นพระครูวิสุทธิธรรม ได๎รวบรวม
จัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่มีคุณคํา ตั้งแตํพ.ศ. ๒๔๘๓  โดยด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ มีอดีต  
เจ๎าอาวาสวัดโบสถ๑เป็นประธานบริหารงาน ในพ.ศ. ๒๔๙๖ พิพิธภัณฑสถานแหํงนี้ได๎รับการจัดตั ้งเป็นสาขา
พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ ประจ าอ าเภออินทร๑บุรี ตํอมา พ.ศ. ๒๕๐๔  คณะกรรมการพิพิธภัณฑสถานได๎พิจารณา
เห็นวํา อาคารไม๎หลังเกําไมํเพียงพอส าหรับจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุที่มีจ านวนมาก จึงได๎รับบริจาคเงินกํอสร๎างอาคาร
หลังใหมํจาก นางเพ่ิม  ดุริยางกูร  และตั้งชื่ออาคารวํา ตึกเพ่ิม  ดุริยางกูรและปรับปรุงศาลาการเปรียญของวัด     
หลังเดิม คือ ศาลาศักดิ์บุรินทร๑ เป็นอาคารจัดแสดงอีกหลังหนึ่ง ตํอมาในพ.ศ. ๒๕๑๔ อดีตเจ๎าอาวาสวัดโบสถ๑ เมื่อครั้ง
มีสมศักดิ์เป็นพระราชเมธาภรณ๑ เจ๎าคณะจังหวัดสิงห๑บุรี  ได๎ให๎ความอนุเคราะห๑สนับสนุนกรมศิลปากรในการ
ด าเนินงานปรับปรุงการจัดแสดงให๎ถูกต๎องตามหลักวิชาการ และตํอมาในพ.ศ. ๒๕๑๖ สาขาพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ 
อินทร๑บุรี จังหวัดสิงห๑บุรี ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ อินทร๑บุรี 
 

  เมืองโบราณบ้านคูเมือง (อยูํภายในสวนรุกขชาติคูเมือง) ตั้งอยูํที่บ๎านคูเมือง ต าบลห๎วยชัน ภายในสวน
รุกขชาติคูเมือง  หํางจากตัวจังหวัดประมาณ  ๒๓ กิโลเมตร สันนิษฐานวําเป็นชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี ผังเมืองเป็นรูป



สี่เหลี่ยมมุมมน  กว๎าง ๖๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร  สูงจากพ้ืน ๑ เมตร  มีเนินดินขนาดใหญํ  มีคูน้ าคันดินล๎อมรอบ มีการขุด
ค๎นพบภาชนะดินเผามากมาย  เชํน  เครื่องถ๎วยชาม หม๎อ ไห  กาน้ า ลูกป๓ดหินสีตําง ๆ ตะคันดินเผา  ธรรมจักรหิน
เขียว ต๎ุมหู ลูกป๓ด หินสี และเหรียญเงินมีค าจารึกวํา  “ศรีทวารวดีศวรปุญยะ” แสดงให๎เห็นวํามีชุมชนอาศัยอยูํในบริเวณ
นี้ติดตํอกันมาตั้งแตํสมัยฟูนันจนถึงรัตนโกสินทร๑ ป๓จจุบันวัตถุโบราณที่ค๎นพบได๎น าไปเก็บรักษาไว๎ที่พิพิธภัณฑสถาน
แหํงชาติอินทร๑บุรี และภายในบริเวณเมืองโบราณบ๎านคูเมืองป๓จจุบันได๎จัดให๎เป็นสวนรุกขชาติ  มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไรํ 
มีคูน้ าโบราณล๎อมรอบ มีพันธุ๑ไม๎ตํางๆ รํมรื่นสวยงาม  
 

 วัดม่วง  ตั้งอยูํที่ต าบลอินทร๑บุรี ริมฝ๓่งแมํน้ าเจ๎าพระยา หากมาจากถนนสายเอเชีย  หํางจากตัวตลาด
อินทร๑บุรี  มีทางเลี้ยวซ๎ายไปประมาณ  ๒.๕ กิโลเมตร  สันนิษฐานวํา  สร๎างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร๑ตอนต๎นประมาณปี 
พ.ศ. ๒๓๖๕ เดิมนั้นมีต๎นมะมํวงอยูํมาก จึงเรียกวํา “วัดมํวง” ภายในวัดมีวิหารเกําแกํเป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎ามีมุข
ยื่นออกมาที่หน๎าบันประดับด๎วยภาชนะเครื่องถ๎วยตํางๆ ในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธานที่พุทธ
ลักษณะงดงาม  ประดิษฐานอยูํบนฐานชุกชีรูปฐานสิงห๑   มีฐานบัวขนาดใหญํรองรับ   เพดานประดับด๎วยลายเขียนรูป
ดาว  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด๎วยสีฝุุน ฝีมือชํางพ้ืนบ๎านสันนิษฐานวําเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔  และมีเรื่องราวพุทธ
ประวัติของพระพุทธเจ๎า ตลอดจนแสดงภาพชีวิตความเป็นอยูํวัฒนธรรมของสังคมโบราณในระดับตํางๆ ได๎เป็นอยํางดี 

  ไหว๎พระอินทร๑ที่เมืองอินทร๑   ในบริเวณ FN Factory outlet หมูํ 1 ต าบลน้ าตาล อ าเภออินทร๑บุรี       
พระอินทร๑เป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญํเหนือชีวิตของมนุษย๑ และสรรพสัตว๑มีหน๎าที่ปกปูองดูแลโลกให๎พ๎นจากสิ่งเลวร๎ายตํางๆ 
เป็นผู๎น าเหลําเทพเจ๎าไปก าจัดอสูรร๎ายในหลายคราว หากคนดีมีเคราะห๑ร๎ายพระอินทร๑จะลงมาชํวยทุกครั้งไปมีฐานะเป็น
พระผู๎ดูแลทุกข๑สุขของมนุษย๑โลก  ดินฟูาอากาศและสงครามและยังเป็นเทพนักสังคมสงเคราะห๑  คนสํวนใหญํมีความเชื่อ
วํา อ านาจของพระอินทร๑นั้น จะชํวยป๓ดเปุาความชั่วร๎าย หรือสิ่งไมํดีบริเวณนั้น  พร๎อมทั้งปกปูองรักษาธุรกิจให๎
เจริญรุํงเรือง รวมถึงคุ๎มครองผู๎บูชาในศาสนาพุทธ พระอินทร๑ ยังเป็นเทพผู๎รักษาพระพุทธ- ศาสนาให๎อยูํยืนยงถึง ๕,๐๐๐ 
ปี เนื่องจากพระอินทร๑เป็นเทวกษัตริย๑ หมายถึงเป็นราชาแหํงเหลําทวยเทพ จึงมีอ านาจในการสั่งการ ท าลายผู๎ที่จะน าพา
พระพุทธศาสนาไปในทิศทางที่ไมํดี 
 

ประเพณีและงานประจ้าปี 
  งานวันวีรชนค่ายบางระจัน  จัดขึ้นเป็นประจ าในระหวํางวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ๑ของทุกปี ที่บริเวณ

อนุสาวรีย๑วีรชนและอุทยานคํายบางระจัน ต าบลบางระจัน อ าเภอคํายบางระจัน ประกอบไปด๎วยพิธีสักการะรูปจ าลอง
พระอาจารย๑ธรรมโชติ และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย๑วีรชนคํายบางระจัน การแสดงละครประวัติ- ศาสตร๑เกี่ยวกับ
วีรกรรมของวีรชนคํายบางระจัน ประกอบแสง สี เสียง การละเลํนพ้ืนบ๎าน  มหรสพ การแสดงนิทรรศการของดีเมืองสิงห๑ตําง  ๆ
มากมาย 
 

  ประเพณีก้าฟ้า  เป็นงานบุญพ้ืนบ๎านของชาวไทยพวนที่บ๎านบางน้ าเชี่ยว และหมูํบ๎านโภคาภิวัฒน๑ อ าเภอ
พรหมบุรี   จัดขึ้นเพ่ือเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพยดาผู๎รักษาฟากฟูา  และบันดาลให๎ฝนตกต๎องตามฤดูกาล ถือเอาวัน
ขึ้น ๒ ค่ า เดือน ๓  เป็นวันสุกดิบ โดยชาวบ๎านจะชํวยกันต าข๎าวปุูน (ขนมจีน) และข๎าวจี่  ข๎าวหลามไว๎ส าหรับท าบุญตัก
บาตรในวันรุํงขึ้น  พิธีจะมีในตอนเย็น เรียกกันวํา  “ไปงันข๎าวจี่”  ชาวบ๎านจะน าข๎าวสารเหนียว ไขํ น้ าตาล ไปเข๎ามงคลใน
พิธีเจริญพุทธมนต๑ กลางคืนจะมีมหรสพแสดงกันเป็นที่สนุกสนาน ตกดึกจะพากันนึ่งข๎าวเหนียว ท าขนม ในวันขึ้น ๓ ค่ า 
เดือน ๓  ซึ่งเป็นวันก าฟูา  ชาวบ๎านก็จะน าไทยทานและอาหารที่เตรียมไว๎ไปรํวมท าบุญที่วัด  เมื่อพ๎นก าฟูา ๗ วันแล๎ว   
จะต๎องก าฟูาอีกครึ่งวัน  และนับตํอไปอีก ๕ วัน  จะมีการจัดอาหารถวายพระ เสร็จแล๎วน าไฟดุ๎นหนึ่งไปท าพิธีเลียแล๎ง 
โดยการน าไปลอยตามแมํน้ าล าคลอง ถือเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพเจ๎าเป็นอันเสร็จพิธีก าฟูา 

 
 



  ประเพณีตีข้าวบิณฑ์ เป็นประเพณีเกําแกํที่ท ากันอยูํแหํงเดียวที่หมูํบ๎านจักรสีห๑ อ าเภอเมืองสิงห๑บุรีนิยมท า
ในชํวงวันสงกรานต๑ ระหวํางวันที่ ๑๓-๑๕  เมษายน ของทุกปี ชาวบ๎านจะนัดกันท าพิธีโดยการน าข๎าวเหนียว หรือข๎าวเหนียว
แดงมาหุง  หรือ นึ่งพอสุกน ามาใสํใบตองพับเป็นรูปกรวย น าไปถวายหลวงพํอพระนอนจักรสีห๑ที่วัดพระนอนจักรสีห๑ด๎วย
การน าพานใสํกรวยข๎าวเหนียวที่เตรียมวางไว๎ด๎านหน๎าองค๑พระนอน  เพื่อท าพิธีถวายข๎าวเหนียว เมื่อเห็นวําเวลาผําน
ไปพอสมควรจะท าพิธีลาข๎าว  ทุกคนจะตรงไปที่พานข๎าวของตน แบํงข๎าวเหนียวในกรวยใสํกระทง แล๎วน าไปวางไว๎ที่หน๎า
องค๑พระนอนพอเป็นสังเขป จากนั้นชาวบ๎านจะแยกกันนั่งเป็นวงๆ ละ ๖-๗ คน แบํงกันรับประทานข๎าวที่เหลือ ซึ่งถือวํา
เป็นข๎าวบิณฑ๑ของหลวงพํอพระนอนจักรสีห๑ 
 

   ประเพณีกวนข้าวทิพย์  การกวนข๎าวทิพย๑ หรือ ข๎าวมธุปายาสนี้มักจะจัดขึ้นที่หมูํบ๎านวัดกุฎีทอง  
บ๎านโภคาภิวัฒน๑  วัดอุตมะพิชัย  อ าเภอพรหมบุรี  วันท าพิธีกวนข๎าวทิพย๑มิได๎ก าหนดไว๎เป็นที่แนํนอนมักจะท ากัน
ในชํวงข๎าวก าลังเป็นน้ านม โดยการปลูกปะร าพิธีแล๎วใช๎ด๎ายสายสิญจน๑วนรอบปะร าพิธี นิมนต๑พระสงฆ๑มาเจริญพระ
พุทธมนต๑ แล๎วให๎หญิงสาวพรหมจารีน าเครื่องปรุงข๎าวทิพย๑ตําง ๆ ที่เตรียมไว๎ ๙ สิ่ง  ได๎แกํ ถั่ว งา นม เนย น้ าตาล 
มะพร๎าว น้ าผึ้ง น้ าอ๎อย และน้ าที่คั้นได๎ จากข๎าวน้ านมใสํลงในกระทะที่ใช๎ไฟสุมเพลิงจากดวงอาทิตย๑ติดไฟด๎วยฟืนไ ม๎
ชัยพฤกษ๑  และไม๎พุทรา ขณะใสํของตํางๆ ลงในกระทะพระสงฆ๑สวดชัยมงคลคาถา ย่ าฆ๎อง ย่ ากลอง การจัดพิธีกรรม
ยังคงรักษารูปแบบเดิมไว๎  คือ  มีพราหมณ๑เข๎าพิธีและสาวพรหมจารีที่จะเข๎ารํวมพิธีต๎องเป็นหญิงสาวที่ยังไมํมีดอกไม๎ 
(ระด)ู นุํงขาวหํมขาว สมทานศีล ๘  เพ่ือให๎มีความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ  จากนั้น จึงชํวยกันกวนข๎าวทิพย๑ใช๎เวลากวน
ประมาณ ๖ ชั่วโมง เสร็จแล๎วตักใสํภาชนะเตรียมถวายพระในวันรุํงขึ้น 
 

  ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) เป็นงานบุญเข๎าพรรษาประจ าต าบลบ๎านแปูง อ าเภอพรหมบุรี ณ 
วัดจินดามณี โดยจะมีการจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูประเพณียายดอกไม๎ (ตักบาตรดอกไม๎) ในชํวงวันเข๎าพรรษาเพ่ือถวาย เป็น
พุทธบูชา ซึ่งเป็นประเพณีท๎องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนชาวบ๎านเวียงจันทร๑ที่เป็นบรรพบุรุษของชุมชนในต าบลบ๎านแปูง ตั้งแตํ
ปูุยําตายายให๎เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน ชาวต าบลบ๎านแปูง ซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีกันมา
นานเป็นร๎อยปีแล๎ว  และเพ่ือที่จะให๎ประเพณีนี้ยังอยูํกับเราไปนานๆ จึงได๎ก าหนดวันเข๎าพรรษาให๎เป็นวันตักบาตรดอกไม๎ 
ทางวัดในหมูํบ๎านจะมีการตีกลองแฉะ ประมาณครึ่งชั่วโมง ญาติโยมพ่ีน๎องก็จะพาลูกหลานมาที่วัด จัดข๎าวตอกดอกไม๎ 5 
ชนิด คอื ข๎าวตอก  ดอกมะลิ  ดอกรัก  ดอกบัว  ดอกข๎าวโพด ธูป ๓ ดอก เทียน ๑ เลํม จัดเป็นก าใสํบาตรพระ เพ่ือใช๎เข๎า
อุโบสถ เป็นพุทธบูชา  
 

  การแข่งเรือยาวประเพณี  การแขํงขันเรือยาวจัดขึ้นเป็นประจ าในชํวงเดือนกันยายนของทุกปีที่บริเวณ
แมํน้ าเจ๎าพระยา  ริมเขื่อนหน๎าศาลากลางจังหวัดหลังเกํา ตลอดจนบริเวณล าแมํน้ าน๎อย  ตามที่หนํวยงาน หรือ ภาคสํวน
ตํางๆ ก าหนดจัดขึ้น  ซึ่งมีเรือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตํางๆ สํงเข๎ารํวมการแขํงขัน เพ่ือชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นับเป็นงานประเพณีท่ีตื่นเต๎นสนุกสนาน และเร๎าใจ ตลอดจนได๎เพลิดเพลินกับความ
สวยงามของเรือแตํละล าที่ตกแตํงลวดลายและประชันฝีพายกันอยํางเต็มที่ 
 

  งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี  จัดขึ้นประมาณปลายเดือนธันวาคมของทุกปีเนื่องจากจังหวัด
สิงห๑บุรีมีล าน้ าแมํลาเป็นล าน้ าธรรมชาติที่มีปลาชุกชุมและมีชื่อเสียงมาก  คือปลาชํอนแมํลา ซึ่งเป็นอาหารจานเด็ดของ
สิงห๑บุรี นอกจากนี้สิงห๑บุรียังเป็นถิ่นก าเนิดของแมํครัวหัวปุา ต๎นต ารับอาหารคาวหวาน ในสมัยรัชกาลที่ ๕ อีกด๎วย 
 

  ประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง   จัดบริเวณวัดพระนอนจักรสีห๑วรวิหาร  อ าเภอเมืองสิงห๑บุรี โดย 
มีกิจกรรมเดํนอาทิ ประกวดควายไทยเขางาม สงกรานต๑ชายหาด การแสดง แสง สี เสียง “ต านานพระนอน” รํวม
รับประทานอาหารขันโตก พิธีอัญเชิญหํมผ๎าพระนอน พิธีตีข๎าวบิณฑ๑ กินข๎าวหัวปุา กตัญ๒ูกตเวทิตาผู๎ใหญํ กํอพระเจดีย๑
ทรายพุทธบูชา เป็นต๎น การแขํงขันเรือมาศ ๑๒ ฝีพาย (เยาวชน ชาย – หญิง) การแขํงขันเรือแจวเดี่ยว (ทั่วไป)          
การแขํงขันเรื่อพายหัวใบ๎ท๎ายบอด การแขํงขันกีฬาพ้ืนบ๎าน พิธีสรงน้ าพระนอนจักรสีห๑จ าลอง และสงฆ๑น้ าพระภิกษุสงฆ๑



จากทุกวัดในจังหวัดสิงห๑บุรี การประกวดเทพีสงกรานต๑   ตลาดนัดลานวัดของดีเมืองสิงห๑   วัดพระนอน “หนึ่งต าบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ๑”  
 

  ประเพณีลาวแง้ว คือ ประเพณีเพาะกระจาด หรือใสํกระจาด ของชาวต าบลทองเอน อ.อินทร๑บุรี      
โดยการใสํกระจาดจะเริ่มเมื่อมีการประกาศ ก าหนดงานบุญมหาชาติ  ซึ่งแตํละหมูํบ๎านจะก าหนดไมํตรงกัน หมูํบ๎านใดตรง
ถึงวันก าหนดวันท าบุญ  แตํละบ๎านจะท าขนมเส๎นหรือขนมจีบ   และข๎าวต๎มมัดเพ่ือเตรียมไว๎ส าหรับวันงานวันเริ่มแรก
ของการท าบุญ เรียกวํา "วันตั้ง" ในวันตั้งนี้หมูํบ๎านที่ยังไมํท าบุญก็จะน าผลไม๎ เชํน กล๎วย อ๎อย ส๎ม ฯลฯ  ไปยังบ๎านที่มี
งานโดยหนุํมสาวจะแตํงตัวสวยงามเดินทางเป็นกลุํมๆ การรํวมงานบุญ นั้นอาจใช๎ผลไม๎ตํางๆ ที่น ามาหรือเงินก็ได๎   
และอาจมีธูปเทียนใสํพานน าไปให๎เจ๎าของบ๎าน  การน าเอาของมารํวมสมทบท าบุญ เรียกวํา"ใส่กระจาด" เจ๎าของ
บ๎านเลี้ยงอาหารแกํแขก และเมื่อแขกกลับก็จะให๎ข๎าวต๎มมัดเป็นของตอบแทน ประเพณีการใสํกระจาดนี้   หนุํมสาวจะ
ได๎มีโอกาสพบปะ พูดคุยกันโดยพํอแมํฝุายหญิงไมํขัดขวาง วันรุํงขึ้นจากวันตั้งก็จะเป็นวันเทศน๑มหาชาติโดยแตํละบ๎าน
จะจับสลากกันวําบ๎านไหนจะได๎ติดกัณฑ๑เทศน๑มหาชาติกัณฑ๑ไหนสถานที่ก็จัดเตรียมและตกแตํงอยํางสวยงามให๎มี
บรรยากาศคล๎ายปุาหิมพานต๑ ประดับไปด๎วยต๎นไม๎ ดอกไม๎ รังผึ้ง เครื่องจักรสานเป็นสัตว๑ตํางๆ หรือท าด๎วยกระดาษ
สวยงาม การเทศน๑จะเริ่มขึ้นในตอนเที่ยงคืนของวันตั้ง โดยต๎องเทศน๑ให๎เสร็จภายใน ๑ วัน  
 

 

อุตสาหกรรม 
  จังหวัดสิงห๑บุรี มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 30 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น  239  โรงงาน  เงินลงทุนรวม  18,197.348  ล๎านบาท  และมีจ านวนคนงาน 
13,653 คน  
สินค๎าลดลง มีการแขํงขันสูง ชํองทางการการจ าหนํายน๎อยลง และสถานประกอบการขาดสภาพการเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรม เนื่องจากขาดตํออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

การปกครองและประชากร 
  แบํงการปกครองออกเป็น  6  อ าเภอ  43  ต าบล  364  หมูํบ๎าน  14  ชุมชน  ดังนี้ 
   1)  อ าเภอเมืองสิงห๑บุรี  มี         8  ต าบล     58  หมูํบ๎าน 14 ชุมชน 
   2)  อ าเภออินทร๑บุรี  มี        10  ต าบล   105  หมูํบ๎าน 
   3)  อ าเภอพรหมบุรี   มี         7  ต าบล     42  หมูํบ๎าน 
   4)  อ าเภอบางระจัน  มี         8  ต าบล     77  หมูํบ๎าน 
   5)  อ าเภอทําช๎าง            มี         4  ต าบล     23  หมูํบ๎าน 
   6)  อ าเภอคํายบางระจัน  มี         6  ต าบล     59  หมูํบ๎าน 
  การปกครองสํวนท๎องถิ่น  ประกอบด๎วย  องค๑การบริหารสํวนจังหวัด  เทศบาลเมือง จ านวน 2 แหํง  
เทศบาลต าบล  จ านวน 6 แหํง  และองค๑การบริหารสํวนต าบล  จ านวน  33  แหํง 

      

  จากสถิติกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่  24 กันยายน 2561 จังหวัดสิงห๑บุรี มี
ประชากรทั้งสิ้นจ านวน 209,453 คน เป็นชาย จ านวน  99,771 คน และเป็นหญิง จ านวน 109,749  คน จ านวนบ๎าน 
76,406 หลังคาเรือน จ านวนผู๎ชายคิดเป็น ร๎อยละ 47.63 ของประชากรทั้งหมด และจ านวนผู๎หญิง คิดเป็นร๎อยละ 
52.39 ของประชากรทั้งหมด เป็นประชากรที่อาศัยอยูํในเขตเมือง  ได๎แกํ  เทศบาลเมืองฯ และเทศบาลต าบล จ านวน  
54,117 คน  คิดเป็นร๎อยละ 25.83 และอยูํในเขตชนบทจ านวน 155,336 คน คิดเป็นร๎อยละ 74.16 อ าเภอที่มี
ประชากรอาศัยอยูํมากที่สุด ได๎แกํ  อ าเภออินทร๑บุรี รองลงมาได๎แกํ อ าเภอเมืองสิงห๑บุรี และอ าเภอบางระจัน  
ตามล าดับ      
 



  จังหวัดสิงห๑บุรี มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรน๎อยมาก และมีแนวโน๎มลดลง อ าเภอที่มี
ประชากรอาศัยอยูํมากที่สุด ได๎แกํ อ าเภออินทร๑บุรี รองลงมาได๎แกํ อ าเภอเมืองสิงห๑บุรี และอ าเภอบางระจัน 
ตามล าดับ ประชากรในจังหวัดสิงห๑บุรี สํวนใหญํเป็นคนไทยเชื้อสายไทย นอกจากนั้นยังมีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยูํ
ในเขตเมืองเป็นสํวนมาก และมีไทยพวนในพ้ืนที่อ าเภอพรหมบุรี ลาวแง๎ว  และลาวเวียงในพ้ืนที่อ าเภออินทร๑บุรี  
 

 โครงสร้างพ้ืนฐานและการเข้าถึงบริการ 
1. การคมนาคม  

มีทางหลวงแผํนดินและทางหลวงจังหวัดสามารถเดินทางได๎โดยสะดวก ได๎แกํ 
1)หมายเลข 32 แยกจากทางหลวงแผํนดินหมายเลข 1  ที่ อ า เภอบางปะหัน  จั งหวัด 

พระนครศรีอยุธยา ผํานจังหวัดอํางทอง จังหวัดสิงห๑บุรี ถึงจังหวัดชัยนาท 
2) หมายเลข 309 สายอํางทอง -ชัยนาท เป็นเส๎นทางที่ เริ่มต๎นจากกรุงเทพฯ ผํานจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอํางทอง จังหวัดสิงห๑บุรี ถึงจังหวัดชัยนาท 
3) หมายเลข 311 สายลพบุรี-สิงห๑บุรี เชื่อมตํอจากทางหลวงหมายเลข 309 ที่จังหวัดสิงห๑บุรี 
4) หมายเลข 11 จากอ าเภออินทร๑บุรี-พิษณุโลก เป็นเส๎นทางผํานอ าเภอตากฟูา อ าเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค๑ อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
5) หมายเลข 3039 สายสุพรรณบุรี-สิงห๑บุรี โดยผํานเส๎นทางด๎านอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี เข๎าทางอ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห๑บุรี 
 การบริการรถโดยสารประจ าทางของจังหวัดสิงห๑บุรี มีให๎บริการทั้งรถโดยสารธรรมดา รถโดยสาร

ปรับอากาศ และรถตู ๎
2. ไฟฟ้า 

  

จังหวัดสิงห๑บุรี มีจ านวนหมูํบ๎านที่มีไฟฟูาใช๎ครบทุกหมูํบ๎านในพ้ืนที่จังหวัด (364 หมูํบ๎าน) เป็นจ านวน
ผู๎ใช๎ไฟรวม 77,592 ราย โดยอ าเภอทีม่ีจ านวนผู๎ใช๎ไฟมากที่สุด ได๎แกํ อ าเภอเมืองสิงห๑บุรี (21,562ราย) รองลงมาได๎แกํ 
อ าเภออินทร๑บุรี และอ าเภอคํายบางระจัน ตามล าดับ อ าเภอที่มีการใช๎กระแสไฟฟูามากที่สุด ได๎แกํ อ าเภอเมือง
สิงห๑บุรี  (227 ล๎านกิ โลวัตต๑/ชั่ ว โมง)  รองลงมาได๎แกํ อ า เภอพรหมบุรี  และอ าเภออินทร๑บุรี  ตามล าดับ  
การจ าหนํายกระแสไฟฟูา จ าแนกเป็น 4 ประเภท ได๎แกํ บ๎านที่อยูํอาศัย กิจการ (สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม) และ 
สถานที่ราชการและที่สาธารณะ บ๎านที่อยูํอาศัยในอ าเภอเมืองสิงห๑บุรีใช๎กระแสไฟฟูามากที่สุด (42 ล๎านกิโลวัตต๑/
ชั่วโมง) และกิจการในอ าเภอพรหมบุรีใช๎กระแสไฟฟูามากท่ีสุด (198 ล๎านกิโลวัตต๑/ชั่วโมง)   

3. ประปา 
มีครัวเรือนที่ใช๎น้ าประปาของการประปาสํวนภูมิภาค จ านวน 10,814 ครัวเรือน ส าหรับครัวเรือนที่

อยูํนอกเขตบริการของการประปาสํวนภูมิภาค ใช๎น้ าประปาของเทศบาลต าบลและหมูํบ๎าน มีจ านวนทั้งหมด 613 แหํง  
สามารถใช๎งานได๎ 597 แหํง และไมํสามารถใช๎งานได๎จ านวน 16 แหํง จะเห็นได๎วําระบบประปาในพ้ืนที่จังหวัด 
มีครอบคลุมพ้ืนที่ แม๎บางหมูํบ๎านไมํมีระบบประปาแตํก็ใช๎น้ าประปารํวมกับหมูํบ๎านอ่ืน ป๓ญหาที่พบคือ ระบบประปา 
ที่มีอยูํ ในหมูํบ๎านหลายหมูํบ๎านไมํสามารถให๎บริการประชาชนได๎อยํ างเพียงพอ รวมทั้งมีสภาพช ารุดทรุดโทรม  
จึงมีการขอกํอสร๎างระบบประปาเพ่ิมเติม และหลายแหํงพบป๓ญหาน้ าไมํสะอาดถูกสุขลักษณะ 

 
 
 
 

 



     ศาสนา 
มีวัดทั้งหมด 184 วัด พระภิกษุ 1,489 รูป และสามเณร 451 รูป มัสยิด จ านวน 2  แหํง 

และโบสถ๑คริสต๑ จ านวน 3 แหํง (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห๑บุรี ปี พ.ศ. 2560) 
 

การศึกษา  
ปีการศึกษา 2560 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

จ านวน 12 โรงเรียน มีโรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห๑บุรี 
จ านวน 104 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน จ านวน 14 แหํง โรงเรียนในสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดสิงห๑บุรี 
จ านวน 7 โรงเรียนและโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ านวน 6 โรงเรียน  นอกจากนี้  จังหวัดสิงห๑บุรีมีสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาภาครัฐ จ านวน 5 แหํง ภาคเอกชน จ านวน  1  แหํง และระดับอุดมศึกษา จ านวน 1 แหํง  (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีวิทยาเขตสิงห๑บุรี) 
 

การสาธารณสุข   
จังหวัดสิงห๑บุรี มีโรงพยาบาลรัฐ จ านวน 6 แหํง โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 1 แหํง มีโรงพยาบาล

สํงเสริมสุขภาพต าบล 47 แหํง คลินิกทุกประเภท 94 แหํง ร๎านขายยา 96 แหํง แพทย๑ 69 คน ทันตแพทย๑  
25 คน เภสัชกร 40 คน พยาบาล 633 คน จ านวนเตียง 572 เตียง จ านวนประชากรตํอแพทย๑ เทํากับ 
 3,059.49 : 1 ประชากรตํอทันตแพทย๑ เทํากับ 8,444.2 : 1 และประชากรตํอพยาบาล เทํากับ 333.49 : 1  

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม 

    ทรัพยากรน้้า 
  จังหวัดสิงห๑บุรีมีแหลํงน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได๎แกํ 

 1. แม่น้้าเจ้าพระยา 
    แมํน้ าเจ๎าพระยา ไหลผํานพ้ืนที่อ าเภออินทร๑บุรีอ าเภอเมืองสิงห๑บุรี และอ าเภอพรหมบุรี ความยาว
ประมาณ 49 กิโลเมตร ในป๓จจุบันประโยชน๑ของการใช๎น้ าจากแมํน้ าเจ๎าพระยาด๎านการเกษตรโดยตรงน๎อย  เนื่องจาก 
ในฤดูฝนจะมีน้ าไหลหลากมากเกินไป สํวนใหญํฤดูแล๎งปริมาณน้ าน๎อยลง ระดับน้ าจะอยูํตามรํองกลางแมํน้ า 
เป็นสาเหตุให๎ไมํสามารถน าน้ ามาใช๎ในด๎านการเกษตรได๎สะดวก 

  2. แม่น้้าน้อย 
   แมํน้ าน๎อยเป็นล าน้ าธรรมชาติ รับน้ าจากแมํน้ าเจ๎าพระยาเหนือเขื่อนเจ๎าพระยาไหลผํานพ้ืนที่อ าเภอ
บางระจัน อ าเภอคํายบางระจัน และอ าเภอทําช๎าง ความยาวประมาณ 35 กิโลเมตร โดยมีประตูระบายน้ าของ
โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาชัณสูตร ตั้งอยูํตอนเหนือของอ าเภอบางระจัน และประตูระบายน้ าของโครงการสํงน้ า
และบ ารุงรักษายางมณี  ตั้งอยูํตอนใต๎ของอ าเภอทําช๎าง แมํน้ าน๎อยเป็นแหลํงน้ าที่น ามาใช๎ด๎านกา รเกษตร 
มากที่สุด เนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้ าให๎อยูํเต็มฝ๓่งพร๎อมที่จะน าน้ ามาสูํพ้ืนที่การเกษตรได๎โดยสะดวก 

  3. แม่น้้าลพบุรี 
    แมํน้ าลพบุรีเป็นล าน้ าธรรมชาติ  แยกจากฝ๓่งซ๎ายแมํน้ าเจ๎าพระยาบริเวณด๎านทิศเหนือไปยัง 
ทิศตะวันออกของอ าเภอเมืองสิงห๑บุรี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร ฤดูฝนมีน้ าหลาก มีน้ าล๎นถึงริมฝ๓่ง  
แตํในฤดูแล๎ง เมื่อน้ าลดลงการเกษตรที่อาศัยอยูํริมฝ๓่งแมํน้ าจะสามารถใช๎พ้ืนที่จากบริเวณลาดตลิ่งของแมํน้ าไปจนถึง
ระดับน้ าในแมํน้ า ส าหรับปลูกพืชผักและพืชไรํอายุสั้น 
 
 
 



   4. ล้าแม่ลาการ้อง  
  ล าแมํลาการ๎องเป็นล าน้ าธรรมชาติ มีลักษณะเป็นคลองยาวมีน้ าตลอดปี อยูํในเขตอ าเภอเมืองสิงห๑บุรี 
ถึงอ าเภออินทร๑บุรี ที่ กม.4+500 มีความยาวประมาณ 46 กิโลเมตร ความกว๎างประมาณ 40 – 80 เมตร สามารถรับน้ าได๎ 
ในอัตราความจุสูงสุด 30.420 ม./วินาที ความลาดชันโดยเฉลี่ยประมาณ 1 : 12,000 ต๎นคลองตั้งอยูํในเขตพ้ืนที่ต าบล
ประศุก ไหลผํานต าบลห๎วยชัน ต าบลอินทร๑บุรี ต าบลทับยา อ าเภออินทร๑บุรี และต าบลบางกระบือ ต าบลต๎นโพธิ์ อ าเภอ
เมืองสิงห๑บุรี และไหลผําน ปตร.ล าชวด ที่ กม.50 + 420 ไหลลงสูํแมํน้ าเจ๎าพระยา โดยผําน ปตร.พระงาม 
ที่ต าบลพระงาม อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห๑บุรี 
   นอกจากนี้ยังมีแหลํงน้ าอ่ืนๆ ในจังหวัดสิงห๑บุรี ได๎แก ํคลองเชียงรากและคลองโพธิ์ชัย รวมทั้งหนองบึง 
ซึ่งมีอยูํทั่วไปประมาณ 117 แหํงและคลองสํงน้ าชลประทานขนาดเล็กอีก 188 แหํง แหลํงน้ าดังกลําวนอกจาก 
จะชํวยในการเกษตรแล๎ว ยังเป็นแหลํงเพาะพันธ๑ปลาชํอนและเป็นแหลํงท าการประมงของชาวจังหวัดสิงห๑บุรีอีกด๎วย 
   

 ทรัพยากรดินและธรณีสัณฐาน 
  พ้ืนที่ตะกอนล าน้ า (Fluvial plain) เป็นพ้ืนที่เกิดใหมํ จากการทับถมของล าน้ าในป๓จจุบัน มีสภาพ
พ้ืนที่ราบเรียบถึงคํอนข๎างราบเรียบ (flat to nearly level) เกิดตามแมํน้ าสายหลัก เชํน แมํน้ าเจ๎าพระยา ล าแมํลา 
ล าการ๎อง ล าเชียงราก และล าโพธิ์ชัย ประกอบด๎วย สันดินริมน้ า (river levee) เกิดเป็นแนวริมฝ๓่งแมํน้ าเป็นสํวนใหญํ 
ตะกอนดินที่ถูกพัดพามาทับถมเป็นตะกอนใหมํ เนื้อละเอียดปานกลางถึงละเอียด และพ้ืนที่ราบน้ าทํวมถึง  
(flood plain) เป็นที่ราบลุํมหลังสันดินริมน้ า 

ทรัพยากรดิน ในจังหวัดสิงห๑บุรี มีกลุํมชุดดินหลักอยูํ 4 กลุํมชุดดิน ประกอบด๎วย 
1. กลุํมชุดดินที่ 4 มีเนื้อที่ประมาณ 434,891 ไรํ หรือร๎อยละ 84.60 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 

กลุํมชุดดินที่เป็นดินเหนียวลึกมาก เกิดจากวัตถุต๎นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า  พบในบริเวณ 
ที่ราบตะกอนน้ าพา มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุํมหรือราบเรียบ มีน้ าแชํขังในชํวงฤดูฝน หน๎าดินอาจแตกระแหงเป็นรํอง
กว๎างและลึกในฤดูแล๎ง มีการระบายน้ าเลวหรือคํอนข๎างเลว มีเนื้อชั้นดินบนเป็นดินรํวนปนดินเหนียว ปฏิกิริยา  
ดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน๎อย มีคําความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 5.5-6.5 มีเนื้อดินชั้นลํางเป็นดินเหนียว หรือ
ดินเหนียวปนทรายแปูง มีความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 7.0-8.0 ความอุดมสมบูรณ๑ตามธรรมชาติปานกลาง 

มีความเหมาะสมดีส าหรับการปลูกข๎าว โดยปกติไมํคํอยมีป๓ญหาในการใช๎ประโยชน๑ที่ดินส าหรับ
การปลูกข๎าว แตํถ๎าเป็นบริเวณที่ลุํมต่ าอาจจะประสบป๓ญหาบ๎างจากน้ าไหลบําทํวมขัง แตํไมํเหมาะสมส าหรับ  
การปลูกพืชไรํ ไม๎ผล หรือพืชผัก เนื่องจากมีน้ าแชํขังในชํวงฤดูฝน 

การใช๎ประโยชน๑ที่ดิน ในป๓จจุบัน สํวนใหญํใช๎ท านา และมีบางพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงการใช๎
ประโยชน๑เป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร๎าง 

2. กลุํมชุดดินที่ 21 มีเนื้อที่ประมาณ 50,099 ไรํ หรือร๎อยละ 9.76 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
กลุํมชุดดินที่เป็นกลุํมดินรํวนหยาบลึกมาก เกิดจากวัตถุต๎นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ าบนสํวน

ต่ าของสันดินริมน้ า พบบริเวณท่ีราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบ มีน้ าแชํขังในชํวงฤดูฝน มีการระบายน้ าดีปานกลางถึง
คํอนข๎างเลว มีเนื้อดินเป็นดินรํวน ดินรํวนเหนียว หรือดินรํวนเหนียวปนทรายแปูง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง 
มีคําความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 5.5-7.0 ดินมีความสมบูรณ๑ตามธรรมชาติปานกลาง 

มีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกข๎าว แตํอาจมีป๓ญหาขาดแคลนน้ าในบางชํวงเวลาที่ฝน 
ทิ้งชํวงนาน สํวนในฤดูแล๎งสามารถปลูกพืชผัก และถ่ัวตําง ๆ ได๎ 

การใช๎ประโยชน๑ที่ดินในป๓จจุบัน สํวนใหญํใช๎ท านา บางพ้ืนที่ใช๎ปลูกพืชผัก ถั่วตํางๆ และ 
มีบางพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงการใช๎ประโยชน๑เป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร๎าง 

3. กลุํมชุดดินที่ 33 มีเนื้อที่ประมาณ 3,119 ไรํ หรือร๎อยละ 0.61 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 



กลุํมชุดดินที่เป็นดินทรายแปูงลึกมาก ที่เกิดจากตะกอนแมํน้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด พบบน
สันดินริมน้ าเกํา เนินตะกอนรูปพัด หรือที่ราบตะกอนน้ าพา มีสภาพพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด  
มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินชั้นบนเป็นดินรํวนปนทรายแปูงหรือดินรํวน  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็น
กรดเล็กน๎อย มีคําความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 4.5-5.5 มีเนื้อดินชั้นลํางตอนบนเป็นดินรํวนเหนียวปนทรายแปูง 
ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน๎อย มีคําความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 5.5-6.5 สํวนชั้นดินลําง ถ๎ามีก๎อนปูน
ปะปนมีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงเป็นดํางจัด มีคําความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 7.0-8.5 มีความอุดมสมบูรณ๑ 
ตามธรรมชาติปานกลาง 

มีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกพืชไรํ พืชผัก ไม๎ผล และไม๎ยืนต๎น 
การใช๎ประโยชน๑ที่ดินในป๓จจุบัน สํวนใหญํใช๎ปลูกไม๎ผลหรือเป็นที่อยูํอาศัย และมีบางพ้ืนที่ที่มี

การปรับสภาพพ้ืนที่เพ่ือท านา 
4. กลุํมชุดดินที่ 38 มีเนื้อที่ประมาณ 2,340 ไรํ หรือร๎อยละ 0.45 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 

กลุํมชุดดินที่เป็นดินรํวนหยาบลึกมาก เกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ าบนสันดินริมน้ า หรือ
ที่ราบตะกอนน้ าพา มีลักษณะการทับถมเป็นชั้นๆของตะกอนล าน้ าในแตํละชํวงเวลา มีสภาพพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบ  
มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง มีเนื้อดินชั้นบนเป็นดินรํวนปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง  
มีคําความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 5.5-7.0 เนื้อดินชั้นลํางเป็นดินรํวนปนทราย หรือเป็นชั้นสลับที่มีเนื้อดิน 
เป็นดินรํวน ดินรํวนเหนียวปนทราย ดินทรายปนดินรํวน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง มีคํา  
ความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 5.5-7.0 ความอุดมสมบูรณ๑ตามธรรมชาติปานกลาง 

มีความเหมาะสมดีส าหรับปลูกพืชไรํ พืชผัก ไม๎ผล และไม๎ยืนต๎น 
การใช๎ประโยชน๑ที่ดินในป๓จจุบันเป็นที่อยูํอาศัย ปลูกพืชผัก ไม๎ผล และมีบางพ้ืนที่ที่ 

มีการปรับสภาพพ้ืนที่เพ่ือท านา 
 

ทรัพยากรป่าไม้   
จังหวัดสิงห๑บุรีไมํมีพ้ืนที่ปุาไม๎หรืออยูํในเขตปุาสงวนแหํงชาติ มีเพียง พ้ืนที่ปุาชุมชน ประมาณ  

1,452 ไรํ สํวนใหญํอยูํใกล๎แหลํงน้ า ปุาชุมชนปลูกโดยชุมชน และให๎ชุมชนดูแลรักษา พร๎อมใช๎ประโยชน๑จากปุาชุมชน  
  

 แร่ธาตุ 
  จังหวัดสิงห๑บุรีไมํมีแรํธาตุที่ส าคัญในพ้ืนที่ 

ภัยธรรมชาติ  
ในรอบหลายสิบปีที่ผํานมา จังหวัดสิงห๑บุรีเกิดสาธารณภัยขึ้นบํอยครั้ง และเกิดเป็นประจ าในชํวงระยะเวลาหนึ่ง 

จึงท าให๎สามารถคาดการณ๑ห๎วงเวลาการเกิดภัยธรรมชาติได๎ เชํน อุทกภัย วาตภัย ภัยแล๎ง ในขณะเดียวกันมีสาธารณภัย
รูปแบบใหมํและ/หรือมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่ง
ท าให๎คาดการณ๑ได๎ยาก มีความไมํแนํนอนสูง อาทิเชํน ภัยจากแผํนดินไหว การกัดเซาะ ดินทรุดตัว โรคระบาด ส าหรับ
จังหวัดสิงห๑บุรีมีแนวโน๎มการเกิดสาธารณภัยตํางๆ ในรอบปีตามปฏิทินสาธารณภัยจังหวัดสิงห๑บุรี  

 อุทกภัย 
จังหวัดสิงห๑บุรี ประสบป๓ญหาอุทกภัยเป็นประจ า สาเหตุของอุทกภัยที่เกิดจากการระบายน้ าท๎าย

เขื่อนเจ๎าพระยาที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น และได๎รับผลกระทบจากฝนตกตํอเนื่องในพ้ืนที่ ซึ่งเมื่อมีการปลํอยน้ าผํานเขื่อน
เจ๎าพระยา ที่ระดับน้ าท๎ายเขื่อนตั้งแตํ 1,800 ลบ.ม./วินาที ขึ้นไป ก็จะท าให๎มีน้ าล๎นตลิ่งเข๎าทํวมในพ้ืนที่ อ.อินทร๑บุรีกํอน 
(ต.ทํางาม, ต.ชีน้ าร๎าย, ต.อินทร๑บุรี) และจะเข๎าทํวมพ้ืนที่ อ.พรหมบุรี แล๎วจึงทํวม อ.เมืองสิงห๑บุรี ตามการระบายที่
เพ่ิมข้ึน  



 ภัยแล้ง 

  จังหวัดสิงห๑บุรีจะเกิดสถานการณ๑ภัยแล๎ง (ภาวะฝนแล๎งและฝนทิ้งชํวง) เนื่องจากมีปริมาณฝนน๎อย 
ระดับน้ าในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์น๎อยกวําเกณฑ๑ปกติ สํงผลกระทบตํอพ้ืนที่ภาคเกษตรกรรมของจังหวัดซึ่งอยูํใน
ลุํมแมํน้ าเจ๎าพระยา โดยทั่วไปเมื่อเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกข๎าวนาปรัง ทางโครงการชลประทานสิงห๑บุรีจะแจ๎งข๎อมูล
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล๎งประจ าปีในพ้ืนที่ชลประทานและแผนการเพาะปลูกพืชฤดู แล๎ง ทั้ง 6 โครงการ โดย
นอกเหนือจากนั้นเป็นพ้ืนที่นอกแผนการสํงน้ า ซึ่งเสี่ยงตํอการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรจึงจ าเป็นต๎อง
ติดตามสถานการณ๑น้ าอยํางใกล๎ชิด วํามีน้ าที่ค๎างอยูํในพ้ืนที่จากอุทกภัย แหลํงน้ าธรรมชาติ บํอน้ าใต๎ดินของเกษตรกรเอง
หรือไมํ ต๎องทราบสถานการณ๑น้ าและแผนการจัดสรรน้ าของจังหวัดสิงห๑บุรี เพ่ือวางแผนการเพาะปลูกที่เหมาะสม และ
คาดวําจะเกิดผลกระทบตํอพ้ืนที่ใดบ๎างของจังหวัดสิงห๑บุรี  
 

 วาตภัย 
  จังหวัดสิงห๑บุรีเกิดวาตภัยเกือบทุกปีจากพายุฤดูร๎อน จะเกิดขึ้นในชํวงฤดูร๎อน (ชํวงเดือนมีนาคม-
พฤษภาคม) เกิดจากกระแสอากาศร๎อนยกขึ้นเบื้องบนอยํางรุนแรงและรวดเร็ว เกิดพายุฝนฟูาคะนอง ลมกระโชกแรง
เป็นครั้งคราว มีฝนตกหนัก และอาจมีลูกเห็บท าความเสียหายได๎ในบริเวณเล็กๆ ชํวงเวลาสั้นๆ ท าให๎สิ่งกํอสร๎าง 
บ๎านเรือน และพ้ืนที่เกษตรได๎รับความเสียหาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงหบ์ุรี ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
      

ล้าดับ
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

ก้าหนด
ระยะเวลาที่จะ

ด้าเนินการ 

รายละเอียดโครงการ / 
กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 

๑ โครงการถิ่นวีรชนมินิ-
ฮาล์ฟมาราธอน สิงห์บุรี 
คนดี เมืองน่าอยู่ ครั้งท่ี ๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๕ จัดการแข่งขันวิ่ง ระยะ
ฟันรัน, มินิมาราธอน 
และฮาล์ฟมาราธอน โดย
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นักว่ิงทุกเพศทุก
วัยจากทั่วประเทศ 

๕๐๐,๐๐๐ 

๒ โครงการจักรยานเสือ
ภูเขา อบจ.สิงห์บุรี 

สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดการแข่งขันจักรยาน
เสือภูเขา โดยร่วมกับ
ชมรมจักรยานจังหวัด
สิงห์บุรี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

นักปั่นจักรยาน
จากทั่วประเทศ 

๒๕๐,๐๐๐ 

๓ โครงการแข่งขันกีฬาเท
ควันโดชิงถ้วย
พระราชทาน 

กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

จัดการแข่งขันกีฬาเท
ควันโดยชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

นักกีฬาเทควันโด
จากทั่วประเทศ 

๒๕๐,๐๐๐ 

๔ โครงการปั่นเปิดเมืองวีร
ชน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่า
อยู่ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

จัดกิจกรรมป่ันจักรยาน
เพื่อการท่องเที่ยวและ
สุขภาพ 

นักปั่นจักรยานทุก
เพศ ทุกวัย จาก
ทั่วประเทศ 

๕๐๐,๐๐๐ 

๕ โครงการ อบจ.สิงห์บุรี 
เดินว่ิงเพื่อสุขภาพ 

กันยายน ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมเดิน-ว่ิง เพื่อ
สุขภาพ ผ่านเส้นทาง
แหล่งท่องเที่ยว หรือ
สถานที่ๆ อบจ.สิงห์บุรี 
ก้าหนด 

ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั่วไป 

๓๐๐,๐๐๐ 



๖ โครงการแข่งขันกีฬา
บาสเกตบอล อบจ.
สิงห์บุรี ประจ้าปี ๒๕๖๕ 

มีนาคม ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมการแข่งขัน
บาสเกตบอล โดยร่วมกับ
ชมรม หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

นักกีฬา
บาสเกตบอล
จังหวัดสิงหบ์ุร ี
และจังหวัด
ใกล้เคียง 

๑๐๐,๐๐๐ 

๗ โครงการตลาดประชารัฐ
ท้องถิ่นสุขใจ เดิน กิน 
ชิม เที่ยวถนนคนเดิน
จังหวัดสิงห์บุรี 

มีนาคม - 
กันยายน ๖๕ 

ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุน
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งาม 

ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั่วไป 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

๘ โครงการประกวด
ภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

โครงการประกวด
ภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ประชาชนทั่วไป ๘๐,๐๐๐ 

๙ โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเจ้าบ้านอาสา
พาเที่ยว 

กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

จัดอบรมการบรรยาย น้า
เที่ยว ให้กับเด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

เด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐ โครงการอบจ.สิงห์บุรี 
ชวนเที่ยว ประจ้าปี 
๒๕๖๕ 

มกราคม - 
กันยายน ๒๕๖๕ 

โครงการอบจ.สิงห์บุรี 
ชวนเที่ยว ประจ้าปี 
๒๕๖๕ เช่นการรณรงค์ 
การจัดบูธออกร้าน การ
จัดนิทรรศการ การจัด
งานส่งเสริมตามฤดูการ 
เทศกาล งานประเพณี 
รวมทั้งกิจกรรมชวน
เที่ยว 

ประชาชนทั่วไป ๘๐๐,๐๐๐ 

๑๑ ค่าตอบแทนในการ
ส่งเสริมอาชีพ   ยุวอาสา
สมัครเจ้าบ้านอาสาฯ 

ตุลาคม ๖๔ - 
กันยายน ๖๕ 

เบิกจ่ายค่าตอบแทน
ให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติ
หน้าที่ยุวอาสาสมัคร 

เด็กนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
ฝึกอบรมฯ 

๕๕,๐๐๐ 



๑๒ จัดหารถจักรยานเพื่อ
กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

มกราคม ๒๕๖๕ จัดซื้อรถจักรยาน 
จ้านวน ๓๐ คัน ขนาดวง
ล้อไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว  

  ๑๐๕,๐๐๐ 

๑๓ งานสดุดีวีรชนค่าย
บางระจัน 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

จัดงานบวงสรวงสดุดี   
วีรชนค่ายบางระจัน เช่น 
งานแสดง แสง สี เสียง 
การจ้างเหมาดนตรีฯลฯ 

ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั่วไป 

๘๐๐,๐๐๐ 

๑๔ วันอนุรักษณ์วัฒนธรรม
ไทยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี 

เมษายน ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมอนุรักษณ์
วัฒนธรรมไทย รวมถึง
การรณรงค์ให้ประชาชน
ทั่วไปตระหนักถึง
ความส้าคัญและเห็น
คุณค่าของมรดกทาง
ศิลปะวัฒนธรรมไทย 

ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั่วไป 

๔๐๐,๐๐๐ 

๑๕ สืบสานงานประเพณีลอย
กระทง 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

ด้าเนินการร่วมกับสนง.
การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสิงห์บุรี หรือ
หน่วยงานอ่ืน ด้าเนิน
กิจกรรม สืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง 

ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั่วไป 

๕๐,๐๐๐ 

๑๖ โครงการงานประเพณี
ไหว้ครู ครอบครูหนังใหญ่
วัดสว่างอารมณ์ 

เมษายน - 
พฤษภาคม 

๒๕๖๕ 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
จังหวัดสิงห์บุรี จัดงาน
ประเพณีไหว้ครู ครอบครู
หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ 

ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั่วไป 

๕๐,๐๐๐ 

๑๗ โครงการสืนสานประเพณี 
ม่วนซื่นหมู่เฮา ไทย-ลาว
แง้ว ทองเอน 

มีนาคม ๒๕๖๕ อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต้าบลทองเอน สืนสาน
ประเพณี ม่วนซื่นหมู่เฮา 
ไทย-ลาวแง้ว ทองเอน 

ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั่วไป 

๘๐,๐๐๐ 



๑๘ โครงการตามรอยเสด็จ
ประพาสต้นพระปิย
มหาราช 

  อุดหนุสภาวัฒนธรรม
ต้าบลหัวป่า จัดกิจกรรม
ตามรอยเสด็จประพาส
ต้นพระปิยมหาราช 

ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั่วไป 

๕๐,๐๐๐ 

๑๙ โครงการสัปดาห์สร้างจิต
ส้านัก ร้าลึกวีรชน
ชาวบ้านบางระจัน 

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ้าเภอค่ายบางระจัน จัด
กิจกรรม สัปดาห์สร้างจิต
ส้านัก ร้าลึกวีรชน
ชาวบ้านบางระจัน 

นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวทั่วไป 

๒๐๐,๐๐๐ 

๒๐ โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติล้าแม่ลา 

มกราคม - 
กันยายน ๒๕๖๕ 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติณ ล้าน้้าแม่ลา 

- ๑๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


