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กรมก�รศ�สน�

กระทรวงวัฒนธรรม



พระอ�ร�มหลวง เล่ม ๑

ผู้จัดพิมพ์		 กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม

พิมพ์ครั้งที่ ๑	 พ.ศ.	๒๕๕๑	พิมพ์จำานวน	๓,๐๐๐	เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ ๒	 พ.ศ.	๒๕๖๔	พิมพ์จำานวน	๑,๕๐๐	เล่ม  

ที่ปรึกษ�			 ๑.	 นายเกรียงศักดิ์			บุญประสิทธิ์	 อธิบดีกรมการศาสนา

			 	 ๒.	 นายสด	 แดงเอียด	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

		 	 ๓.	 นายมานัส	 ทารัตน์ใจ	 ที่ปรึกษากรมการศาสนา

		 	 ๔.	 นายชวลิต	 ศิริภิรมย์	 ที่ปรึกษากรมการศาสนา

คณะทำ�ง�นปรับปรุงหนังสือ ครั้งที่ ๒

	 	 ๑.	 นายสำารวย	 นักการเรียน	 รองอธิบดีกรมการศาสนา

	 	 ๒.	 นายพจนาถ	 ปัญญาศิลป		 ผู้อำานวยการกองศาสนูปถัมภ์

	 	 ๓.	 นางสาวฐิติมา	 สุภภัค	 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

		 	 ๔.	 นางสุรีย์	 เกาศล	 เลขานุการกรม

		 	 ๕.	 นายโอสธี	 ราษฎร์เรือง	 ผู้อำานวยการกองศาสนพิธี

		 	 ๖.	 นางสุพัตรา	 หะยีอับดุลรอมาน	 นักวิชาการศาสนาชำานาญการพิเศษ

		 	 ๗.	 นายศักดิ์เพชร	 ยานะแก้ว	 นักวิชาการศาสนาชำานาญการพิเศษ

		 	 ๘.	 นายสุริยา	 วิวัฒน์กิจเลิศ	 นักวิชาการศาสนาชำานาญการพิเศษ

		 	 ๙.	 นายบุณยเกียรติ	 เกียรติบรรจง	 นักวิชาการศาสนาชำานาญการพิเศษ

	 	 ๑๐.	 นางฉวีวรรณ	 วงค์ศรี	 นักวิชาการศาสนาชำานาญการพิเศษ	

	 	 ๑๑.	 นางสาววรกร	 สุทธิพงษ์	 นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

	 	 ๑๒.	 นางสาวพิจิตรา	 นทีรัตน์	 นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

	 	 ๑๓.	 นายศุภโชค	 ภมรสูตร		 เจ้าหน้าที่ด้านศาสนา

ผู้รวบรวมเรียบเรียง		 นายวิเชียร				อนันตศิริรัตน์	

พิมพ์ที่		 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำากัด	

	 	 ๗๙	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	๑๐๙๐๐	

	 	 โทรศัพท์	๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗	โทรสาร	๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑	

	 	 นายโชคดี	ออสุุวรรณ	ผู้พิมพ์ผู้ โฆษณา



ค�ำน�ำ

	 กรมการศาสนา	กระทรวงวฒันธรรม	ไดจ้ดัพิมพ์หนงัสอื	“พระอารามหลวง	ครัง้ท่ี	๑	เมื่อปีพุทธศกัราช 

๒๕๕๑	 เป็นการรวบรวมประวัติความเป็นมา	 สถานะและที่ตั้ง	 สิ่งสำาคัญในพระอารามหลวงทั่วประเทศ	 

จำานวน	๒๙๐	พระอาราม	โดยแบง่การจดัพมิพอ์อกเปน็	๒	เลม่	คอื	พระอารามหลวง	เลม่	๑	และพระอารามหลวง	 

เลม่	๒	เนื่องจากมเีนือ้หาจำานวนมากไมส่ามารถจะจดัพิมพ์ให้ครบถว้นภายในเลม่เดยีวได	้เพราะจะทำาให้หนงัสอื

มีความหนามากเกินไป	

	 การจัดพิมพ์หนังสือพระอารามหลวงครั้งนี้	 เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่	 ๒	 เนื่องจากมีวัดราษฎร์ที่ได้รับ 

การยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเพิ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๕๕	อีก	จำานวน	๒๐	พระอาราม	กรมการศาสนา 

จึงได้พิจารณาเห็นว่า	 เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมการศาสนา	 และเพื่ออำานวยความสะดวกในการศึกษา

ค้นคว้าอ้างอิงแก่ส่วนราชการต่าง	ๆ	รวมถึงบริษัท	ห้างร้าน	คณะบุคคล	หรือบุคคล	ในการขอรับผ้าพระกฐิน

พระราชทาน	จึงไดจั้ดทำาข้อมลูประวตัขิองพระอารามหลวงใหค้รบถว้นทัง้	๓๑๐	พระอาราม	และจดัพมิพข์ึน้ใหม ่

ยังคงประวัติพระอารามหลวง	และข้อมูลอื่น	ๆ	ที่มีอยู่ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกด้วย	โดยปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อมูลและรูปภาพให้ถูกต้อง	โดยแบ่งการจัดพิมพ์ออกเป็น	๒	เล่ม	เช่นเดียวกับการจัดพิมพ์ครั้งแรก	

	 กรมการศาสนา	 ขอกราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสพระอารามหลวงทั้ง	 ๒๐	 พระอาราม	 ที่ ได้รับ 

การยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	 ที่ให้ความเมตตาในการตรวจสอบความถูกต้องของประวัติ	 และขอ

ขอบคุณสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง	 ๑๖	 จังหวัด	 ที่ได้ช่วยประสานงานในการจัดทำาประวัติและภาพถ่าย 

ของพระอารามหลวงในพื้นที่	 ทำาให้ได้รับข้อมูลพระอารามหลวงที่ครบถ้วน	 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือ 

ชุดนี้จักอำานวยประโยชน์แก่หน่วยงานหรือบุคคลท่ีจะขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ไปถวาย	ณ	 พระอารามหลวงต่าง	 ๆ	 รวมทั้งผู้สนใจให้ได้รับความสะดวกในการค้นคว้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 

พระอารามหลวงเพื่อจะไดร้ว่มกนัทำานบุำารงุพทุธศาสนสถาน	ธำารงรกัษาสถาบนัศาสนา	และสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

ให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป	

	 	 	 	 	 (นายเกรียงศักดิ์	บุญประสิทธิ์)

												 	 	 	 อธิบดีกรมการศาสนา



ค�ำน�ำ

ในกำรพิมพ์ครั้งที่ ๑

	 พระอารามหลวง	 มีความหมายว่า	 วัดที่พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์	 

วัดที่มีผู ้มีจิตศรัทธาสร้างถวายพระเจ้าแผ่นดิน	 หรือวัดที่ ได้รับยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวง	 ปัจจุบัน 

มีพระอารามหลวงท้ังสิ้น	 ๒๙๐	 พระอาราม	 ในแต่ละปี	 พระมหากษัตริย์จะเสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน 

ยังพระอารามหลวงท่ีสำาคัญ	 ๑๖	 พระอาราม	 ด้วยพระองค์เอง	 หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให ้

พระบรมวงศานุวงศ์	 แทนพระองค์	 ส่วนพระอารามหลวงนอกจากนี้จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ 

หน่วยงาน	 บริษัท	 ห้างร้าน	 บุคคล	 นำาไปถวาย	 เรียกว่า	 กฐินพระราชทาน	 และผู้ที่จะได้เป็นเจ้าภาพ 

กฐินพระราชทานจะต้องได้รับพระบรมราชานุญาต	 โดยจะต้องยื่นแสดงความจำานงไปที่กรมการศาสนา	 

เพ่ือกรมการศาสนาจะได้ดำาเนินการขอพระบรมราชานุญาตเป็นปี	 ๆ	 ไป	 ดังนั้น	 ในแต่ละปีจะมีส่วนราชการ	

บริษัท	 ห้างร้าน	 บุคคล	 มีจิตศรัทธา	 ขอรับเป็นเจ้าภาพเพื่อน้อมนำาผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายยัง 

พระอารามหลวงต่าง	ๆ 	เป็นจำานวนมาก	เพือ่อำานวยความสะดวกในการค้นคว้าข้อมลูเกีย่วกบัพระอารามหลวง	 

กรมการศาสนาจึงได้รวบรวมประวัติความเป็นมา	 สถานะและที่ตั้ง	 ตลอดจนสิ่งสำาคัญในพระอารามหลวง 

ทั่วประเทศมาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม	 แต่เนื่องจากพระอารามหลวงมีจำานวนมาก	 ไม่สามารถจะจัดพิมพ์ให้จบ 

ภายในเล่มเดียวได้	 เพราะจะทำาให้หนังสือมีขนาดหนามากเกินไปจึงได้แบ่งการจัดพิมพ์เป็น	 ๒	 เล่ม	 

เรียกว่า	 พระอารามหลวง	 เล่ม	 ๑	 และพระอารามหลวง	 เล่ม	 ๒	 ในตอนท้ายของหนังสือได้นำาเอาความรู้ 

เกี่ยวกับกฐินมาลงไว้	เนื่องจากกฐินและพระอารามหลวงมีความเกี่ยวข้องกัน

	 การจัดพิมพ์หนังสือพระอารามหลวงของกรมการศาสนาครั้งนี้	 มีความจำากัดทั้งเวลาและ 

ข้อมูลของพระอารามหลวงต่าง	 ๆ	 บางพระอารามได้รับข้อมูลมามากแต่ไม่สามารถจะนำามาลงได้ทั้งหมด	

บางพระอารามได้รับข้อมูลมาน้อยไม่สามารถจะนำามาลงได้ครบถ้วน	 ดังนั้น	 หากข้อมูลของพระอารามใด 

ไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดในส่วนใด	กรมการศาสนาต้องกราบขออภัยมา	ณ	ที่นี้	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ในโอกาส

ต่อไปหากได้จัดพิมพ์ขึ้นอีก	ก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่าง	ๆ	ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 	 	 	 	 (นายสด	แดงเอียด)

	 	 	 	 	 อธิบดีกรมการศาสนา



ค�ำชี้แจง

ในกำรจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒

	 หนังสือ	“พระอารามหลวง	เล่ม	๑	และเล่ม	๒”	(พิมพ์ครั้งที่	๒)	ชุดนี้	ได้รวบรวมประวัติความเป็นมา	 

สถานะและที่ตั้ง	 สิ่งสำาคัญของพระอารามหลวงทั่วประเทศ	 จำานวนทั้งสิ้น	 ๓๑๐	 พระอาราม	 โดยการพิมพ์ 

ครั้งที่	 ๒	 ได้เพิ่มเติมข้อมูลประวัติวัดราษฎร์ที่ ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	 ตั้งแต่วันที่	 ๒๙	

พฤษภาคม	๒๕๕๕	ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 ๑๒๙	ตอนที่	 ๗๑	 ง	 ลงวันที่	 ๕	 กรกฎาคม	๒๕๕๕	 

จำานวน	๒๐	พระอาราม	ดังนี้

	 ๑.	วัดธาตุทอง	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร

	 ๒.	วัดยาง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร

	 ๓.	วัดเสมียนนารี	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร

		 ๔.	วัดคูยาง	อำาเภอเมืองกำาแพงเพชร	จังหวัดกำาแพงเพชร	

	 ๕.	วัดชัยมงคล	อำาเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี

	 ๖.	วัดชัยสามหมอ	อำาเภอแก้งคร้อ	จังหวัดชัยภูมิ

	 ๗.	วัดพระธาตุดอยสะเก็ด	อำาเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	

	 ๘.	วัดคิรีวิหาร	อำาเภอเมืองตราด	จังหวัดตราด	

	 ๙.	วัดพราหมณี	อำาเภอเมืองนครนายก	จังหวัดนครนายก	

		 ๑๐.	วัดชลประทานรังสฤษดิ์	อำาเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

	 ๑๑.	วัดเซกาเจติยาราม	อำาเภอเซกา	จังหวัดบึงกาฬ	

	 ๑๒.	วัดชูจิตธรรมาราม	อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

							 ๑๓.	วัดเพชรวราราม	อำาเภอเมืองเพชรบูรณ์	จังหวัดเพชรบูรณ์		

	 ๑๔.	วัดเมืองยะลา	อำาเภอเมืองยะลา	จังหวัดยะลา	

	 ๑๕.	วัดหนองหอย	อำาเภอเมืองราชบุรี	จังหวัดราชบุรี	

	 ๑๖.	วัดมหาพุทธาราม	อำาเภอเมืองศรีสะเกษ	จังหวัดศรีสะเกษ	

	 ๑๗.	วัดบางพลีใหญ่ใน	อำาเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ

	 ๑๘.	วัดอาษาสงคราม	อำาเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	

	 ๑๙.	วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม	อำาเภอศรีนคร	จังหวัดสุโขทัย	

	 ๒๐.	วัดสองพี่น้อง	อำาเภอสองพี่น้อง	จังหวัดสุพรรณบุรี	

	 และในท้ายหนังสือพระอารามหลวง	เล่ม	๑	และเล่ม	๒	ได้รวบรวมความรู้เรื่อง	“กฐิน”		



	 การจัดพิมพ์ครั้งนี้	 ได้มีการจัดเรียงลำาดับข้อมูลพระอารามหลวงใหม่ท้ังหมด	 เพื่อความสะดวก 

ในการสืบค้น	ดังนี้	

	 ๑.	 เรียงข้อมูลตามลำาดับจังหวัด	 โดยเริ่มต้นจังหวัดที่	 ๑	 คือ	 กรุงเทพมหานคร	 และเรียงรายชื่อ 

จังหวัดอื่น	ๆ	ตามลำาดับพยัญชนะไทย	(ก	-	ฮ)	

	 ๒.	รายชื่อพระอารามหลวงในแต่ละจังหวัดจะเรียงตามลำาดับพยัญชนะไทย	(ก	-	ฮ)

	 ๓.	 กรุงเทพมหานคร	 ได้เรียงลำาดับตามรหัสเขตการปกครองที่ใช้ ในราชการ	 โดยเริ่มต้นเขตที่	 ๑	 

คือ	เขตพระนคร	เป็นต้นไป

	 ๔.	พระอารามหลวง	๑๘	พระอาราม	ซึ่งรับพระกฐินหลวง	ไม่ได้แยกไว้ต่างหากเหมือนการจัดพิมพ์

ครัง้แรก	แตไ่ดน้ำาไปเรยีงไวก้บัพระอารามหลวงอื่น	ในเขตหรอืในจงัหวัดนัน้	ๆ 	ตามลำาดบัพยัญชนะไทย	(ก	-	ฮ)

	 ๕.	ข้อมูลและรูปภาพของพระอารามหลวงบางแห่ง	ได้มีการเพิ่มเติมแก้ไขจากการจัดพิมพ์ครั้งแรก

	 ๖.	 พระอารามหลวง	 เล่ม	๑	มีประวัติพระอารามหลวง	จำานวน	๑๔๑	พระอาราม	โดยเรียงลำาดับ 

จังหวัดตามพยัญชนะไทยตั้งแต่	 ก	 -	 ต	 เริ่มจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร	 ลำาดับสุดท้ายคือ	 

จังหวัดตาก

	 ๗.	พระอารามหลวง	 เล่ม	 ๒	 มีประวัติพระรามหลวงจำานวน	 ๑๖๙	 พระอาราม	 โดยเรียงลำาดับ 

จังหวัดตามพยัญชนะไทยตั้งแต่	 น	 -	 อ	 เร่ิมจากพระอารามหลวงในจังหวัดนครพนม	 ลำาดับสุดท้ายคือ	 

จังหวัดอำานาจเจริญ 



คำ�นำ�

คำ�ชี้แจง 

บทนำ�  ๑

	 ประวัติการสร้างวัดในพระพุทธศาสนา	 ๑

	 ประวัติการสร้างวัดในประเทศไทย	 ๒

	 ประเภทของวัด	 ๔

	 ประวัติวัดหลวงหรือพระอารามหลวง	 ๔

 วัดที่สมควรได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	๖

	 ลำาดับชั้นของพระอารามหลวง	 ๖

	 พระอารามหลวง	จำานวน	๑๘	วัด	

	 	 ที่รับพระกฐินหลวง	 ๗

ประวัติพระอ�ร�มหลวง จำ�นวน ๑๔๑ วัด ๘

กรุงเทพมห�นคร 

เขตพระนคร จำ�นวน ๑๙ วัด 

	 วัดชนะสงคราม	 ๙

	 วัดตรีทศเทพ	 ๑๒

	 วัดเทพธิดาราม	 ๑๕

	 วัดนรนาถสุนทริการาม	 ๑๘

	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 ๒๑

	 วัดบุรณศิริมาตยาราม	 ๒๙

	 วัดปรินายก	 ๓๒

	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 ๓๔

	 วัดมกุฏกษัตริยาราม	 ๔๑

	 วัดมหรรณพาราม								 ๔๔

	 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์			 ๔๗

	 วัดราชนัดดาราม	 ๕๓

	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 ๕๗

	 วัดราชบุรณะ	 ๖๕

	 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม	 ๗๐

	 วัดสังเวชวิศยาราม	 ๗๖

	 วัดสามพระยา	 ๗๙

	 วัดสุทัศนเทพวราราม	 ๘๒

	 วัดอินทรวิหาร	 ๘๗

เขตดุสิต จำ�นวน ๔ วัด 

	 วัดเทวราชกุญชร	 ๙๐

	 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม	 ๙๓

	 วัดราชผาติการาม	 ๙๙

	 วัดราชาธิวาสวิหาร	 ๑๐๒

เขตบ�งรัก จำ�นวน ๒ วัด 

	 วัดมหาพฤฒาราม	 ๑๐๕

	 วัดหัวลำาโพง	 ๑๐๘

เขตบ�งเขน จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดพระศรีมหาธาตุ	 ๑๑๑

เขตบ�งกะปิ จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดเทพลีลา	 ๑๑๓

เขตปทุมวัน จำ�นวน ๒ วัด 

	 วัดบรมนิวาส	 ๑๑๕

	 วัดปทุมวนาราม	 ๑๑๗

เขตป้อมปร�บศัตรูพ่�ย จำ�นวน ๓ วัด 

	 วัดเทพศิรินทราวาส	 ๑๒๐

	 วัดสระเกศ	 ๑๒๓

	 วัดโสมนัสวิหาร	 ๑๒๘

เขตพระโขนง จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดวชิรธรรมสาธิต	 ๑๓๒

เขตสัมพันธวงศ์ จำ�นวน ๖ วัด 

	 วัดจักรวรรดิราชาวาส	 ๑๓๔

	 วัดชัยชนะสงคราม	 ๑๓๗

	 วัดไตรมิตรวิทยาราม	 ๑๓๙

	 วัดบพิตรพิมุข	 ๑๔๒

	 วัดปทุมคงคา	 ๑๔๕

	 วัดสัมพันธวงศาราม	 ๑๔๘

หน้� หน้�

สำรบัญ



สำรบัญ (ต่อ)

เขตธนบุรี จำ�นวน ๙ วัด 

	 วัดกัลยาณมิตร	 ๑๕๐

	 วัดจันทาราม	 ๑๕๓

	 วัดบุปผาราม	 ๑๕๕

	 วัดประยุรวงศาวาส	 ๑๕๘

	 วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม	 ๑๖๐

	 วัดราชคฤห์	 ๑๖๓

	 วัดเวฬุราชิณ	 ๑๖๖

	 วัดหิรัญรูจี	 ๑๖๙

	 วัดอินทาราม	 ๑๗๒

เขตบ�งกอกใหญ่ จำ�นวน ๗ วัด 

	 วัดเครือวัลย์	 ๑๗๔

	 วัดนาคกลาง	 ๑๗๖

	 วัดโมลีโลกยาราม	 ๑๗๘

	 วัดราชสิทธาราม	 ๑๘๑

	 วัดสังข์กระจาย	 ๑๘๔

	 วัดหงส์รัตนาราม	 ๑๘๗

	 วัดอรุณราชวราราม	 ๑๙๐

เขตห้วยขว�ง จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดพระราม	๙	กาญจนาภิเษก	 ๑๙๕

เขตคลองส�น จำ�นวน ๕ วัด 

	 วัดทองธรรมชาติ	 ๑๙๗

	 วัดทองนพคุณ	 ๒๐๐

	 วัดพิชยญาติการาม	 ๒๐๓

	 วัดเศวตฉัตร	 ๒๐๖

	 วัดอนงคาราม	 ๒๐๙

หน้� หน้�

เขตตลิ่งชัน จำ�นวน ๓ วัด 

	 วัดกาญจนสิงหาสน์	 ๒๑๑

	 วัดชัยพฤกษมาลา	 ๒๑๔

	 วัดรัชฎาธิษฐาน	 ๒๑๗

เขตบ�งกอกน้อย จำ�นวน ๗ วัด 

	 วัดชิโนรสาราม	 ๒๒๐

	 วัดดุสิดาราม	 ๒๒๓

	 วัดพระยาทำา	 ๒๒๖

	 วัดระฆังโฆสิตาราม	 ๒๒๘

	 วัดศรีสุดาราม	 ๒๓๒

	 วัดสุวรรณาราม	 ๒๓๕

	 วัดอมรินทราราม	 ๒๓๗

เขตภ�ษีเจริญ จำ�นวน ๖ วัด 

	 วัดคูหาสวรรค์	 ๒๔๐

	 วัดนางชี	 ๒๔๓

	 วัดนิมมานรดี	 ๒๔๗

	 วัดนวลนรดิศ	 ๒๔๙

	 วัดปากน้ำา	 ๒๕๒

	 วัดอัปสรสวรรค์	 ๒๕๖

เขตบ�งพลัด จำ�นวน ๕ วัด 

	 วัดคฤหบดี	 ๒๕๙

	 วัดดาวดึงษาราม	 ๒๖๒

	 วัดบวรมงคล	 ๒๖๕

	 วัดภคินีนาถ	 ๒๖๘

	 วัดอาวุธวิกสิตาราม	 ๒๗๑



เขตส�ทร จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดยานนาวา	 ๒๗๔

เขตบ�งซื่อ จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดสร้อยทอง	 ๒๗๗

เขตจตุจักร จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดเสมียนนารี	 ๒๗๙

เขตบ�งคอแหลม จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดราชสิงขร	 ๒๘๒

เขตสวนหลวง จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดยาง	 ๒๘๕

เขตจอมทอง จำ�นวน ๓ วัด 

	 วัดนางนอง	 ๒๘๘

	 วัดราชโอรสาราม	 ๒๙๐

	 วัดหนัง	 ๒๙๔

เขตดอนเมือง จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดดอนเมือง	 ๒๙๗

เขตวัฒน� จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดธาตุทอง	 ๓๐๐

เขตบ�งแค จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดบุณยประดิษฐ์	 ๓๐๓

เขตหลักสี่ จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดหลักสี่	 ๓๐๖

เขตบ�งน� จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดบางนาใน	 ๓๐๙

จังหวัดกระบี่ จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดแก้วโกรวาราม	 ๓๑๑

จังหวัดก�ญจนบุรี จำ�นวน ๓ วัด 

	 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม	 ๓๑๓

	 วัดเทวสังฆาราม	 ๓๑๖

	 วัดพระแท่นดงรัง	 ๓๑๙

จังหวัดก�ฬสินธุ์ จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดกลาง	 ๓๒๒

จังหวัดกำ�แพงเพชร จำ�นวน ๓ วัด 

	 วัดคูยาง	 ๓๒๕

	 วัดนาควัชรโสภณ	 ๓๒๘

	 วัดพระบรมธาตุ	 ๓๓๑

จังหวัดขอนแก่น จำ�นวน ๓ วัด 

	 วัดธาตุ	 ๓๓๔

	 วัดศรีจันทร์	 ๓๓๗

	 วัดหนองแวง	 ๓๓๙

 จังหวัดจันทบุรี จำ�นวน ๒ วัด 

	 วัดบูรพาพิทยาราม	 ๓๔๒

	 วัดไผ่ล้อม	 ๓๔๔

 จังหวัดฉะเชิงเทร� จำ�นวน ๒ วัด 

	 วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์	 ๓๔๖

	 วัดโสธรวราราม	 ๓๔๙

จังหวัดชลบุรี จำ�นวน ๖ วัด 

	 วัดเขาบางทราย	 ๓๕๒

	 วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม	 ๓๕๕

	 วัดชัยมงคล	 ๓๕๘

	 วัดญาณสังวราราม	 ๓๖๑

	 วัดบางพระ	 ๓๖๔

	 วัดใหญ่อินทาราม	 ๓๖๗

หน้� หน้�

สำรบัญ (ต่อ)



สำรบัญ (ต่อ)

จังหวัดชัยน�ท จำ�นวน ๒ วัด 

	 วัดธรรมามูล	 ๓๗๐

	 วัดพระบรมธาตุ	 ๓๗๒

จังหวัดชัยภูมิ จำ�นวน  ๒ วัด 

	 วัดชัยสามหมอ	 ๓๗๔

	 วัดทรงศิลา	 ๓๗๖

จังหวัดชุมพร จำ�นวน ๓ วัด 

	 วัดขันเงิน	 ๓๗๙

	 วัดชุมพรรังสรรค์	 ๓๘๑

	 วัดราษฎร์บูรณาราม	 ๓๘๔

จังหวัดเชียงร�ย จำ�นวน ๓ วัด 

	 วัดเจ็ดยอด	 ๓๘๗

	 วัดพระแก้ว	 ๓๙๐

	 วัดพระสิงห์	 ๓๙๓

จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน ๑๐ วัด 

	 วัดเจ็ดยอด	 ๓๙๖

	 วัดเจดีย์หลวง	 ๔๐๑

	 วัดท่าตอน	 ๔๐๔

	 วัดป่าดาราภิรมย์	 ๔๐๗

	 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด	 ๔๑๑

	 วัดพระธาตุดอยสุเทพ	 ๔๑๔

	 วัดพระธาตุศรีจอมทอง	 ๔๑๗

	 วัดพระสิงห์	 ๔๒๑

	 วัดศรีโสดา	 ๔๒๔

	 วัดสวนดอก	 ๔๒๗

หน้� หน้�

จังหวัดตรัง จำ�นวน ๒ วัด   

	 วัดกะพังสุรินทร์	 ๔๓๐

	 วัดตันตยาภิรม	 ๔๓๒

จังหวัดตร�ด จำ�นวน ๒ วัด   

	 วัดคิรีวิหาร	 ๔๓๔

	 วัดโยธานิมิต	 ๔๓๗

จังหวัดต�ก จำ�นวน ๑ วัด 

	 วัดมณีบรรพต	 ๔๓๙

คว�มรู้เรื่อง “กฐิน” ๔๔๑

	 กฐินหลวง	 ๔๔๔

	 กฐินราษฎร์	 ๔๔๘

บรรณ�นุกรม ๔๕๙

คำ�สั่งกรมก�รศ�สน� ที่ ๒๑๙/๒๕๖๔ ๔๖๑

คำ�สั่งกรมก�รศ�สน� ที่ ๒๐๘/๒๕๕๑ ๔๖๒



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  1

	 วัด	 คือ	 ศาสนสถานใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา	 ซึ่งหมายถึงตัวอาคารและปูชนียวัตถุ	 รวมถึง

บริเวณวัด	 เพื่อใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยของพระสงฆ์และการบำาเพ็ญศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน	 ในสมัยพุทธกาล	

การประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมทางศาสนา	 ไม่จำาเป็นต้องมีอาคารแบบถาวร	 เพียงแต่กำาหนดขอบเขต 

หรือใช้สถานที่ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ	 หรืออาคารที่มีอยู่แล้วตามสภาพความจำาเป็น	 และความเหมาะสม 

ต่อสถานการณ์	 ครั้นเมื่อพระพุทธศาสนาได้รับการยอมรับนับถือกันแพร่หลาย	 มีพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

มากขึ้น	 มีผู้ศรัทธามากขึ้น	 วัดก็กลายเป็นสิ่งสำาคัญที่จะต้องก่อสร้างขึ้นอย่างถาวร	 ประณีตตามประเพณี 

ที่ถือปฏิบัติกันและตามกำาลังศรัทธาบารมีของผู้สร้าง	 หากผู้สร้างมีศรัทธามีบารมีสูง	 อาจจะเป็นผู้ปกครอง

แผ่นดิน	 หรือพระมหากษัตริย์ก็ย่อมจะก่อสร้างวัดได้ใหญ่โต	 ประณีต	 และตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยวัสดุที่มีค่า

และฝีมือของช่างชั้นสูง

ประวัติก�รสร้�งวัดในพระพุทธศ�สน�

	 วัดในพระพุทธศาสนามีมาแต่สมัยพุทธกาล	 เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และมีพุทธประสงค์จะแสดง	 

พระธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสาร	 จึงได้เสด็จไปยังกรุงราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธพร้อมด้วย 

พระสงฆ์สาวก	 ในครั้งนั้น	 พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระราชอุทยานเวฬุวันให้เป็นพระอารามที่ประทับ 

ของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก	 เรียกชื่อว ่า	 เวฬุวนาราม	 วัดเวฬุวนารามจึงเป็นวัดแห่งแรก 

ในพระพุทธศาสนา	 วัดในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกจะประทับอาศัยอยู่เพียงชั่วคราว	 

เมื่อเสด็จจาริกไปสั่งสอนในที่อื่น	 พระอารามก็จะว่างไม่มีพระสงฆ์อยู ่ประจำา	 ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้า 

เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแล้ว	จึงได้มวีดัท่ีมพีระสงฆ์อยูป่ระจำา	สมเดจ็กรมพระยาดำารงราชานภุาพ	ได้ทรงอธบิาย 

ไว้ว่า	 “น่าจะมีมูลเหตุมาจากการท่ีพุทธสาวกที่รำาลึกถึงพระพุทธองค์	 แล้วพากันไปสักการะสังเวชนียสถาน 

แห่งใดแห่งหนึ่ง	 จึงเกิดเป็นตำาบลที่สมาคมของพวกพุทธบริษัททั้งพระและคฤหัสถ์	 มีผู ้ศรัทธาสร้าง 

ที่อยู่อาศัยถวายพระสงฆ์	 และมีพระสงฆ์ท่ีสมัครใจอยู่ประจำา	 ทำาการบำารุงรักษาสังเวชนียสถานเพื่อการกุศล	 

จึงเกิดมีวัดที่มีพระสงฆ์อยู่เป็นประจำาข้ึน”	 เมื่อมีการสร้างวัด	 ณ	 ที่อื่นในเวลาต่อมา	 ก็ย่อมมีการสร้าง 

สิ่งสักการบูชาแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 เช่น	 พระพุทธรูป	 สถูป	 เจดีย์	 ในวัด	 จึงมีทั้งส่วนที่เป็น 

พุทธาวาสและสังฆาวาส

บทน�ำ
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ประวัติก�รสร้�งวัดในประเทศไทย

	 ด้วยเหตุท่ีวัดหรือศาสนสถานมักสร้างด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน	 เพราะเป็นการสร้างด้วย 

ศรัทธาอันสูงส่ง	 ถือเป็นการสร้างกุศลอันย่ิงใหญ่	 จะเห็นได้จากโบราณสถานท่ีมีอยู่มากมายท่ัวทุกภาค 

ของประเทศไทยที่มีอายุสมัยต่าง	ๆ	กันนับร้อยนับพันปี	ส่วนใหญ่ได้แก่สิ่งก่อสร้างประเภทศาสนสถาน

	 โบราณสถานดังกล่าว	 เป็นหลักฐานให้เราได้ทราบว่าในแผ่นดินไทยเรานี้ ได้มีการสร้างวัด 

ในพระพุทธศาสนามาแล้วเป็นเวลานับ	 ๑,๐๐๐	 ปี	 ทั้งนี้	 โดยได้รับคติทางศาสนาทั้งพุทธและพราหมณ์ 

มาจากอินเดีย	 ผ่านทางพ่อค้า	 นักบวช	และคนในวรรณะอื่น	 ๆ	ที่เดินทางเข้ามาในดินแดนที่เป็นประเทศไทย

ปัจจุบัน	และประเทศต่าง	ๆ	ทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เพื่อทำาการค้าขายแสวงโชคและเผยแผ่ศาสนา 

ดังได้พบหลักฐานที่แสดงว่ามีการติดต่อค้าขายจากอินเดียมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย	

เช่น	 ได้พบลูกปัดหินสีแบบอินเดียเป็นจำานวนมากที่แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชร	 จังหวัดกาญจนบุรี	 

ซึ่งกำาหนดอายุได้ประมาณ	๑,๗๐๐-๒,๐๐๐	ปีมาแล้ว	และยังได้พบในแหล่งอื่น	ๆ	ในสมัยเดียวกันอีกหลายแห่ง  

รวมทั้งได้พบโบราณวัตถุประเภทรูปเคารพทางศาสนาท่ีมีลักษณะศิลปะอินเดียอย่างแท้จริง	 น่าเช่ือได้ว่า 

เป็นของที่พ่อค้าชาวอินเดียนำาติดตัวมา	 เช่น	 พระพุทธรูปแบบศิลปะอมราวดี	 (ราวพุทธศตวรรษท่ี	 ๖-๙)	 

แบบคุปตะ	(ราวพุทธศตวรรษที่	๙-๑๑)	เป็นต้น

	 การเข้ามาติดต่อค้าขายหรือเข้ามาโดยวัตถุประสงค์อื่น	 ๆ	 ของชาวอินเดีย	 ซึ่งส่วนหนึ่งได้มา 

ตั้งหลักแหล่งเป็นสถานการค้าหรือทำามาหากินอยู่ในท้องถิ่นต่าง	 ๆ	 ทำาให้วัฒนธรรมอินเดียแพร่ไปสู่ 

คนพื้นเมืองและผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิม	 เกิดเป็นวัฒนธรรมรูปแบบเฉพาะขึ้นในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 

เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่	๑๑-๑๒

	 โบราณวัตถุและโบราณสถาน	 เป็นรูปแบบวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 ดังกล่าว	 ท่ีเหลือให้เราได้เห็น 

เป็นประจักษ์พยานและศึกษาค้นคว้า	 ล้วนเป็นของที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาเป็นสำาคัญ	 เริ่มตั้งแต่วัฒนธรรม 

ที่รู้จักในชื่อ	“ทวาราวดี”	ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา	มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่	๑๒-๑๖	เจริญขึ้น 

ทางภาคกลาง	และแพร่หลายไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พระพุทธศาสนาในสมัยนี้เป็นพระพุทธศาสนา 

ลัทธิเถรวาท	 (หินยาน)	 เป็นหลัก	 โบราณสถานในวัฒนธรรมทวาราวดีที่ ได้พบส่วนใหญ่เป็นสถูปรูปแบบ

ต่าง	 ๆ	 เหลือเพียงส่วนฐานหรือเหนือขึ้นมาเล็กน้อย	 เช่น	 พบเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีเมืองโบราณท่ีอำาเภออู่ทอง	

จังหวัดสุพรรณบุรี	 เมืองโบราณตำาบลคูบัว	 อำาเภอเมืองราชบุรี	 จังหวัดราชบุรี	 เมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง	 

อำาเภอกมลาไสย	จงัหวดักาฬสนิธุ	์เป็นต้น	ท่ีเป็นวหิารพบเพยีงส่วนน้อยเหลอือยูเ่พยีงส่วนฐาน	เช่นทีเ่มอืงโบราณ 

อู่ทอง	ที่หน้าวัดพระเมรุ	จังหวัดนครปฐม	ที่วัดธรรมจักรเสมาราม	อำาเภอสูงเนิน	จังหวัดนครราชสีมา	เป็นต้น	

จึงกล่าวได้ว่าโบราณสถานในวัฒนธรรมทวาราวดีนี้	คือวัดในพระพุทธศาสนาสมัยแรก	ๆ	ของประเทศไทย
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	 ในขณะที่วัฒนธรรมแบบทวาราวดีเกิดขึ้นในภาคกลางนั้น	 ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ก็มีวัฒนธรรมแบบขอมหรือเขมรโบราณอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่	๑๒-๑๘	ได้พบโบราณวัตถุและโบราณสถาน 

จำานวนมาก	 โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาคลงมาทางภาคตะวันออกถึงจังหวัดปราจีนบุรี	 และ 

ภาคกลางบางส่วน	 เช่นที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดลพบุรี	 สุพรรณบุรี	 กาญจนบุรี	 ราชบุรี	 โบราณสถานเหล่านี้ 

มีทั้งของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ	โดยช่วงต้นพุทธศตวรรษมักจะเป็นศาสนาพราหมณ์	เช่น	ปราสาท

เขาน้อย	จังหวัดปราจีนบุรี	ปราสาทพนมรุ้ง	ปราสาทเมืองตำ่า	จังหวัดบุรีรัมย์	และปราสาทอื่น	ๆ	อีกมากมาย	

เป็นพุทธสถานก็มี	 เช่น	ปราสาทหินพิมาย	จังหวัดนครราชสีมา	ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่	๑๘	ศาสนาพุทธ 

ลัทธิมหายาน	 ได้กลายเป็นศาสนาที่ ได้รับการนับถือแพร่หลายแทนที่ศาสนาพราหมณ์	 โบราณสถาน 

จึงเป็นพุทธสถานหรือวัดในพระพุทธศาสนา	 เช่น	 พระปรางค์สามยอด	 จังหวัดลพบุรี	 ปราสาทเมืองสิงห์	 

จังหวัดกาญจนบุรี	เป็นต้น

	 ส่วนในภาคใต้ก็มีรูปแบบศิลปะหรือวัฒนธรรมที่เรียกกันว่าศรีวิชัย	 อายุราวพุทธศตวรรษที่	 ๑๓-๑๘	

โบราณสถานส่วนใหญ่เป็นพุทธสถานตามอิทธิพลทางศาสนาที่เข้ามาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

ซึ่งเป็นพุทธศาสนาลัทธิมหายาน	 ตัวอย่างโบราณสถานแบบศรีวิชัย	 ได้แก่	 วัดพระบรมธาตุไชยา	 วัดแก้ว	 

วัดหลง	 อำาเภอไชยา	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 และมีกลุ่มพุทธสถานกลุ่มใหญ่ที่อำาเภอยะรัง	 จังหวัดปัตตาน	ี 

ซึ่งภายในอาคารมีพระพิมพ์และสถูปจำาลองบรรจุอยู่เป็นจำานวนมาก	 อย่างไรก็ตามในสมัยนั้นได้มีพุทธศาสนา

ลัทธิเถรวาทที่เข้ามาจากลังกา	 โบราณสถานที่ปรากฏ	 เช่น	 พระสถูปองค์เดิมภายในพระเจดีย์	 วัดมหาธาตุ 

วรมหาวิหาร	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 จึงเป็นพระสถูปท่ีสร้างตามแบบศิลปะลังกา	 ในนิกายเถรวาท 

หรือหินยาน	 ส่วนโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ก็มีปรากฏอยู ่บ ้าง	 เช ่น	 ที่ เขาคา	 อำาเภอสิชล	 

จังหวัดนครศรีธรรมราช	

	 ครั้นเมื่ออาณาจักรไทยที่ตั้งแว่นแคว้นเป็นรัฐอิสระอยู่ทางตอนเหนือของดินแดนประเทศไทย	 

รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นก่อตั้งเป็นประเทศขึ้นในสมัยสุโขทัย	 ศาสนาพุทธที่เดิมเป็นพุทธในนิกายมหายาน	 

ได้เปลี่ยนเป็นพุทธลัทธิเถรวาทหรือหินยานที่เข้ามาจากลังกา	 และได้มาเป็นที่นับถืออย่างแพร่หลาย 

สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้	 ศาสนสถานที่สร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัย	 หรือตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่	 ๑๘	 เป็นต้นมา	 

จึงเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้น	ดังที่เห็นเป็นโบราณสถานอยู่มากมาย	เช่น	ในอุทยานประวัติศาสตร์

สุโขทัย	 ศรีสัชนาลัย	 เชียงแสน	 เชียงใหม่	 ลำาพูน	 พะเยา	 กำาแพงเพชร	 อยุธยา	 ฯลฯ	 โดยมีเทวสถาน 

ในศาสนาพราหมณ์ปรากฏอยู่เพียงส่วนน้อย	 เช่น	 ศาลตาผาแดง	 หอเทวาลัยมหาเกษตรพิมานในเขตอุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัย	เป็นต้น

	 โบราณสถานดังกล่าว	 หากเป็นวัดหรือศาสนสถานของพราหมณ์	 สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ	 เทวาลัย 

หรืออาคารที่สร้างถวายเป็นท่ีสถิตของพระเจ้า	 หรือเป็นอาคารที่เก็บคัมภีร์	 ประดิษฐานรูปเคารพซึ่งสร้าง

ด้วยอิฐ	 หิน	 และศิลาแลง	 ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์หรือพราหมณ์	 พุทธสถานก็เช่นเดียวกันที่มีอายุ 

อยู่ในสมัยแรก	 ๆ	 จะพบแต่ซากเจดีย์	 ซากวิหาร	 หรือซากโบสถ์	 ซึ่งเป็นส่วนพุทธาวาสไม่พบสิ่งก่อสร้าง 

ที่เป็นสังฆาวาสอันเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์	ทั้งนี้เข้าใจว่าอาคารที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์คงจะสร้างด้วยไม้	 

เพราะเป็นวัสดุที่หาง่ายและเหมาะต่อการอยู่อาศัยในภูมิอากาศท่ีร้อนชื้นของประเทศไทย	 จึงได้ผุพัง 

เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา	คงเหลือแต่ส่วนของพุทธาวาส	ได้แก่	ซากเจดีย์	วิหาร	พระพุทธรูป	ซึ่งสร้างด้วย

วัสดุที่ทนทานถาวรกว่า
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ประเภทของวัด

	 วัดในประเทศไทย	 แบ่งออกเป็น	 ๓	 ประเภท	 คือ	 วัดหลวง	 หรือพระอารามหลวง วัดราษฎร์  

และส�านักสงฆ์ โดยสามารถอธิบายความได้	ดังนี้

	 วัดหลวง	 หรือพระอารามหลวง	 คือ	 วัดที่พระมหากษัตริย์	 หรือพระบรมวงศานุวงศ์	 ทรงสร้าง 

หรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์	 หรือมีผู ้สร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง	 หรือวัดที่ 

ราษฎรสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์	 แล้วขอพระราชทานให้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง	 ปัจจุบันมีจำานวน 

ทั้งสิ้น	๓๑๐	วัด	

	 วัดราษฎร์	คือ	วัดที่ประชาชนสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์	ซึ่งมีจำานวนมากกว่าวัดหลวง

	 สำานักสงฆ์	 ได้แก่	 ที่พักสงฆ์	 แม้ ในทางกฎหมายจะเรียกว่า	 วัด	 แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์	 เนื่องจาก 

ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด	และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

	 แต่จะกล่าวโดยสรุป	 วัดจะแบ่งออกเป็น	 ๒	 ลักษณะ	 คือ	 วัดที่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

และวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา	 วัดที่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา	 คือวัดที่มีอุโบสถเป็นท่ี 

ทำาสังฆกรรม	 คำาว่า	 วิสุงคามสีมา	 ในท่ีนี้หมายถึงเขตที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่ 

สร้างอุโบสถ	 ซ่ึงเป็นเขตพิเศษสำาหรับให้พระสงฆ์ทำาสังฆกรรม	 ส่วนวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา	

ยังไม่มีอุโบสถ	พระสงฆ์ไม่สามารถทำาสังฆกรรมได้

ประวัติวัดหลวงหรือพระอ�ร�มหลวง

	 โบราณสถานที่เป็นวัดสมัยต่าง	 ๆ	 เหล่านั้น	 ส่วนหนึ่งและอาจจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นวัดที ่

พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้น	 จึงเรียกกันว่า	 วัดหลวง เพราะการสร้างวัดจะต้องใช้กำาลังคนกำาลังทรัพย์

มากมาย	 ผู ้ที่สร้างวัดตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมา	 จึงมักจะเป็นกษัตริย์หรือเศรษฐีที่มีฐานะสูงทั้งใน

สังคมและทางเศรษฐกิจ	 ดังจะเห็นจากพุทธประวัติว่า	 ผู้สร้างวัดถวายได้แก่กษัตริย์แห่งแคว้นต่าง	 ๆ	 เช่น	 

พระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธ	 ได้สร้างวัดเวฬุวนาราม	 ซึ่งเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนา	 และ

เศรษฐีที่มีฐานะมั่งคั่งเป็นท่ียกย่อง	 เช่น	 อนาถบิณฑิกเศรษฐี	 ผู้สร้างวัดพระเชตวันมหาวิหาร	 นางวิสาขา	 

มหาอุบาสิกา	เศรษฐีนี	ผู้สร้างวัดบุพพาราม	

	 สำาหรับวัดโบราณก่อนสมัยสุโขทัย	 ที่เหลือเป็นโบราณสถานในประเทศไทย	 ปัจจุบันมีหลักฐาน 

ที่เชื่อถือได้ว่า	 เป็นวัดหลวงหรือวัดที่กษัตริย์หรือราชวงศ์ทรงสร้าง	 คือ	 ศิลาจารึก	 ซึ่งบางหลักมีข้อความ

กล่าวชัดเจนถึงการสร้างวัดของพระราชา	 บางหลักไม่ได้ระบุชัดเจน	 แต่กล่าวถึงการอุปถัมภ์	 การถวายที่ดิน	

ข้าทาส	 สิ่งของต่าง	 ๆ	 แก่วิหารหรือศาสนสถานของพระราชาหรือพระราชวงศ์	 ศิลาจารึกบางหลักที่พบ	 

ณ	 โบราณสถานนั้น	 ๆ	 เป็นหลักฐานท่ียืนยันได้ว่า	 เป็นวัดที่สร้างหรืออุปถัมภ์โดยพระมหากษัตริย์หรือ	 

พระราชวงศ์	 เช่น	ศิลาจารึกหินขอน	๑	มีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่	 ๑๓-๑๔	ตัวอักษรปัลลวะ	 (รูปอักษรแบบ 

ที่ใช้อยู่ในราชวงศ์ปัลลวะในประเทศอินเดียตอนใต้)	 ภาษาสันสกฤตจารึกลงบนเสาสี่เหลี่ยม	 ตั้งอยู่บริเวณ

สถานบ้านหินขอน	 อำาเภอปักธงชัย	 จังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดในพระพุทธศาสนา	

เพราะมีเสาศิลาตั้งคู ่กันเป็นใบเสมา	 และบางเสามีภาพจำาหลักรูปสถูป	 ข้อความจารึกกล่าวถึงเจ้าชาย 

ที่ออกบวช	 มีตำาแหน่งเป็นราชภิกษุ	 ได้สร้างเสมาศิลา	 ๔	 หลัก	 ได้ถวายวัด	 ๑๐	 วัด	 แก่คณะสงฆ์	 

และกล่าวถึงการบริจาคทานถวายสิ่งของต่าง	ๆ	รวมทั้งสวน	นา	และทาส
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	 ศิลาจารึกบางหลักมีข้อความระบุชัดถึงการสร้างวัดของพระราชา	 แต่ไม่สามารถพบแหล่ง 

ที่สร้างได้ชัดเจนว่ามาจากศาสนสถานแห่งใด	 เช่น	 จารึกวัดเสมาเมืองพบที่วัดเสมาเมือง	 ตำาบลเวียงศักด์ิ	 

อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช	จังหวัดนครศรีธรรมราช	เนื่องจากได้เคลื่อนย้ายนานแล้ว	และหลักฐานต่าง	ๆ	 

ไม่สอดคล้องกัน	 เป็นเหตุให้ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าศิลาจารึกหลักนี้ ได้มาจากโบราณสถานใด	 ศิลาจารึก

ดังกล่าวจารึกด้วยอักษรหลังปัลลวะภาษาสันสกฤต	 ระบุพุทธศักราช	 ๑๓๑๘	 มีข้อความกล่าวถึงการสร้างวัด 

ของพระเจ้ากรุงศรีวิชัยว่า	 ได้สร้างอาคารอิฐ	 ๓	 หลัง	 ให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชนะมาร	 

ของพระโพธิสัตว์	 และยังมีพระบรมราชโองการให้พระเถระราชาคณะสร้างสถูปอีก	 ๓	 องค์	 นอกจากนี้ 

ยังมีศิลาจารึกอีกเป็นจำานวนหลายหลักจารึกขึ้นในช่วงสมัยต่าง	 ๆ	 ที่กล่าวถึงกษัตริย์หรือราชวงศ์	 ตลอดจน 

ผูม้ตีำาแหน่งสงู	สร้าง	อปุถมัภ์	และถวายสิง่ของ	ท่ีดนิ	หรอืทาส	แก่พระศาสนา	ซึง่มีท้ังท่ีเป็นวัดในศาสนาพราหมณ์	 

และวัดในพระพุทธศาสนา

	 เมื่อถึงสมัยสุโขทัย	 มีการจารึกเรื่องราวของบ้านเมืองและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์

ลงในศิลาจารึก	 ซึ่งบอกให้ทราบว่า	 พระมหากษัตริย์ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท 

ซึ่งเข้ามาจากลังกาอย่างลึกซึ้ง	ทรงทำานุบำารุง	ตลอดจนให้ประชาชนนับถือและปฏิบัติ	จารึกหลายหลักกล่าวถึง 

การสร้างวัดของพระมหากษัตริย์ประกอบกับหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นว่ามีวัดจำานวนมาก	 ทั้งวัดในเมือง	 

(ฝ่ายคามวาสี)	และวัดนอกเมือง	(ฝ่ายอรัญวาสี)	ในเขตอรัญญิกในเมืองสุโขทัยและเมืองบริวาร	จึงเชื่อได้ว่า 

วัดเหล่านี้ส ่วนใหญ่เป ็นวัดหลวงที่สร ้างและอุปถัมภ์ โดยพระมหากษัตริย ์ โดยเฉพาะในรัชกาล 

พ่อขุนรามคำาแหง	 และพระมหาธรรมราชาลิไท	 ซึ่งครองราชย์เป็นเวลานาน	 และได้ทำาการฟื้นฟูบำารุง 

พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก	แม้ในศิลาจารึกจะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดสร้างวัดใดบ้าง	

	 ครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา	 มีการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองในเอกสารต่าง	 ๆ	 เช่น	 

พระราชพงศาวดาร	 จดหมายเหตุ	 เป็นต้น	 เรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างวัด 

แทบทุกรัชกาล	 ยกเว้นรัชกาลท่ีครองราชย์เพียงระยะสั้น	 หรือมีเหตุการณ์ที่บ้านเมืองไม่ปกติ	 ถึงสมัย 

กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์แม้ ในช่วงต้น	 ๆ	 ยังต้องคอยรบทัพจับศึกเพื่อป้องกันเอกราชและบ้านเมือง	 

แต่พระมหากษตัรย์ิตัง้แต่สมยักรงุธนบรุ	ีกรงุรตันโกสนิทร์	รชักาลที	่๑	ถงึรชักาลที	่๕	กท็รงสร้างและปฏิสงัขรณ์

วัดเป็นจำานวนมาก	รวมทั้งเจ้านายในพระบรมราชวงศ์ก็ร่วมสร้างและปฏิสังขรณ์ด้วย	

	 หลังจากรัชกาลที่	 ๕	 เป็นต้นมา	 สถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไป	 เนื่องจากรับกระแสวัฒนธรรม 

ทางตะวันตกมากข้ึน	 จึงจำาเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาประเทศให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง	 อย่างไรก็ตาม 

พระมหากษัตริย์ยังทรงเลื่อมใสและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา	 ตลอดจนวัดวาอารามอย่างสมำ่าเสมอ	 

แต่ในสมยันีค้วามจำาเป็นในการสร้างวดัลดน้อยลง	เม่ือเทยีบกบัความจำาเป็นในการพฒันาประเทศและประชาชน

ในด้านอื่น	 ๆ	 เช่น	 การศึกษา	 การสาธารณสุข	 จึงไม่ปรากฏว่าพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่	 ๖	 เป็นต้นมา	 

ทรงสร้างวัดขึ้นใหม่	เว้นแต่รัฐบาลหรือประชาชนสร้างถวาย	
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วัดที่สมควรได้รับยกฐ�นะเป็นพระอ�ร�มหลวง

	 วดัทีส่มควรได้รบัยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	จะต้องเป็นวดัทีม่เีสนาสนะถาวรวตัถ	ุหรอืมปีชูนยีวตัถุ 

ที่เป็นโบราณสถานหรือโบราณวัตถุ	 หรือศิลปะวัตถุ	 เป็นวัดที่มีการปกครองเป็นระเบียบเรียบร้อย	 มีการศึกษา  

และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เป็นหลักฐาน	 เป็นวัดที่มีการพัฒนาและมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 

ต่อสาธารณชน	มีพระสงฆ์จำาพรรษาตั้งแต่	 ๒๐	 รูปขึ้นไป	 ติดต่อกันเป็นเวลา	 ๕	 ปี	 ถึงปีที่ได้รับการพิจารณา 

ให้เป็นพระอารามหลวง	 เป็นวัดสำาคัญของท้องถิ่น	 หรือเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของทางราชการ 

เป็นประจำา	หรือเป็นวัดสำาคัญทางประวัติศาสตร์	และต้องมีอายุ	๕๐	ปีขึ้นไป	 	

ลำ�ดับชั้นของพระอ�ร�มหลวง

	 การจัดลำาดับชั้นของพระอารามหลวง	 เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๕	 ซ่ึงทรงโปรดให้จัดระเบียบแบ่งลำาดับชั้นพระอารามหลวงออกเป็น	 ๓	 ชั้น	 คือ	 

ชัน้เอก	ชัน้โท	และชัน้ตร	ีแต่ละชัน้ยังแยกระดบัออกไปอกีหลายระดบั	โดยมสีร้อยต่อท้ายชือ่วดัตามฐานะ	ดังนี	้

 ๑.	พระอารามหลวง	ชั้นเอก	ได้แก่	วัดที่มีความสำาคัญ	มีเจดียสถานบรรจุพระบรมอัฐิ	หรือเป็นวัด 

ที่มีเกียรติสูง	มี	๓	ระดับ	คือ	

		 		 ๑.๑	 ราชวรมหาวิหาร	

		 		 ๑.๒	ราชวรวิหาร	

	 	 ๑.๓	 วรมหาวิหาร	

 ๒.	พระอารามหลวง	ชั้นโท	ได้แก่	วัดที่มีเจดียสถานสำาคัญ	หรือวัดที่มีเกียรติ	มี	๔	ระดับ	คือ	

	 	 ๒.๑	ราชวรมหาวิหาร	

	 	 ๒.๒	ราชวรวิหาร	

	 	 ๒.๓	วรมหาวิหาร	

	 	 ๒.๔	วรวิหาร	

 ๓.	 พระอารามหลวง	ชั้นตรี	ได้แก่	วัดที่มีเกียรติ	วัดประจำาหัวเมือง	หรือวัดที่มีความสำาคัญชั้นรอง 

มี	๓	ระดับ	คือ	

	 	 ๓.๑	 ราชวรวิหาร	

	 	 ๓.๒	วรวิหาร	

	 	 ๓.๓	 วัดที่ไม่มีสร้อยต่อท้าย	(สามัญ)
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พระอ�ร�มหลวง จำ�นวน ๑๘ วัด ที่รับพระกฐินหลวง

	 	 ๑.	วัดบวรนิเวศวิหาร	 กรุงเทพมหานคร

	 	 ๒.	วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 กรุงเทพมหานคร

	 	 ๓.	วัดสุทัศนเทพวราราม	 กรุงเทพมหานคร

	 	 ๔.	วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 กรุงเทพมหานคร

	 	 ๕.	วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม	 กรุงเทพมหานคร

	 	 ๖.	วัดราชาธิวาสวิหาร	 กรุงเทพมหานคร

	 	 ๗.	วัดมกุฏกษัตริยาราม	 กรุงเทพมหานคร

	 	 ๘.	วัดเทพศิรินทราวาส	 กรุงเทพมหานคร

	 	 ๙.	วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม	 กรุงเทพมหานคร

	 	๑๐.	วัดราชโอรสาราม	 กรุงเทพมหานคร

	 	๑๑.	วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	 กรุงเทพมหานคร

	 	๑๒.	วัดอรุณราชวราราม	 กรุงเทพมหานคร

	 	๑๓.	วัดนิเวศธรรมประวัติ	 พระนครศรีอยุธยา

	 	๑๔.	วัดพระปฐมเจดีย์	 นครปฐม

	 	๑๕.	วัดสุวรรณดาราราม	 พระนครศรีอยุธยา

	 	๑๖.	วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	 พิษณุโลก

	 	๑๗.	วัดโสมนัสวิหาร	 กรุงเทพมหานคร

	 	๑๘.	วัดพระพุทธบาท	 สระบุรี

	 พระอารามเหล่านี้	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำาเนินไปถวายผ้าพระกฐิน 

ด้วยพระองค์เอง	 แต่มิได้เสด็จไปทั้ง	 ๑๘	 วัด	 จะเสด็จพระราชดำาเนินเพียงบางวัดเท่านั้น	 นอกจากนั้น 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้พระบรมวงศานุวงศ์	หรือองคมนตรี	หรือผู้ทรงเห็นสมควรเป็นผู้แทนพระองค์

ไปถวาย	 ส่วนพระอารามหลวงนอกจากน้ีอีกจำานวน	 ๒๙๒	 วัด	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ	ให้ส่วนราชการ	หน่วยงาน	องค์กร	บริษัท	ห้างร้าน	บุคคล	นำาไปถวาย



ประวัติพระอำรำมหลวง 

จ�ำนวน ๑๔๑ วัด
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ประวัติคว�มเป็นม� 

	 วัดชนะสงคราม	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา	 เดิมเรียกว่า	 วัดกล�งน�	 เพราะบริเวณ

รอบวัดเป็นทุ่งนา	 สมัยรัชกาลท่ี	 ๑	 สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท	 ทรงรวมชาวรามัญและพระสงฆ์

รามัญ	 เข้ามาตั้งหลักฐานอยู่รอบวัดกลางนา	 และปฏิสังขรณ์เพื่อให้พระสงฆ์รามัญจำาพรรษา	 และตั้งนามว่า	

วัดตองปุ	 รัชกาลที่	 ๑	 โปรดให้วัดตองปุเป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ	 เพ่ือตอบสนองที่สมเด็จกรมพระราชวัง

บวรมหาสุรสิงหนาท	 เป็นกำาลังสำาคัญในการรบกับพม่า	 เมื่อบ้านเมืองสงบสุข	 สมเด็จกรมพระราชวังบวร 

มหาสุรสิงหนาท	 ได้บูรณะพระอุโบสถและเสมา	 รัชกาลที่	 ๑	 โปรดพระราชทานนามว่า	 วัดชนะสงคร�ม  

ต่อมาได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์มาตามลำาดับ	

วัดชนะสงครำม
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สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดชนะสงคราม	 เป ็นพระอารามหลวงชั้นโท	 ชนิดราชวรมหาวิหาร	 ตั้งอยู ่ เลขที่ 	 ๗๒๗	 

แขวงชนะสงคราม	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๘	ไร่	๓	งาน	๒	ตารางวา	

สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ สมเด็จพระบวร 

ราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท	 โปรดให้สร้างเป็น

อาคารก่ออิฐถือปูน	 หลังคามุงกระเบื้อง

ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	มีเสาราย  

อยู่ข้างใน	 มีพระระเบียงด้านหน้าและ

ด้านหลัง	 หน้าบันแกะสลักเป็นรูปซุ้มประต	ู

มีนารายณ์ทรงครุฑอยู่เบื้องบน	 ล้อมรอบ 

ด ้ วยรู ป เทพชุมนุ ม 	 ภายในวงล ้ อม 

ลายกระหนก	 ซุ ้มประตู เป ็นปูนป ั ้ น 

ลายกระหนก	บานประตจูำาหลกัลายกระหนก	 

ลงรักปิดทอง	 ประดับกระจก	 ล้อมกรอบด้วยรูปข้าวหลามตัด	

หน้าต่างมีซุ้มเรือนแก้วปูนปั้น	บานหน้าต่างเป็นลายรดนำ้า	ภายใน

เป็นภาพเขยีนลายต่าง	ๆ 	ผนงัภายในเขยีนภาพรปูเทวดา	อสรูยกัษ์	

เซี่ยวกาง	และรูปภาพสัตว์ต่าง	ๆ	
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 พระประธ�น	 เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น	 ลงรักปิดทอง	 

ปางมารวิชัย	 มีพระนามว่า	 พระพุทธนรสีห์ตรี โลกเชฏฐ์  

มเหทธิศักดิ์ ปูชนียะชยันตะโคดม บรมศาสดา อนาวรญาณ 

ประดิษฐานบนฐานสูง	๒	เมตร	มีพระอัครสาวกซ้ายขวา	และ

มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย	๑๕	องค์	อยู่รายรอบพระประธาน	

 พระเจดีย์เหลี่ยม	มีลักษณะก่ออิฐถือปูน	ย่อไม้ยี่สิบ	 

ทรงจอมแห	๒	องค์	ฐานกว้างด้านละ	๙	เมตร	สูง	๑๕	เมตร	

อยู่ทางด้านหน้าของพระอุโบสถ	

 พระเจดีย์กลม	 ๒	 องค์	 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	 

๔	เมตร	สูง	๘	เมตร	อยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถ	

 ศ�ล�ร�ย	 ลักษณะคล้ายศาลาดินขนาดย่อม	 หลังคา

มุงกระเบื้องเคลือบ	 มี	 ๘	 หลัง	 ล้อมพระอุโบสถ	ทั้ง	 ๔	 ด้าน	 

ด้านละ	๒	หลัง	มีกำาแพงแก้วเชื่อมติดต่อกันทุกหลัง
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ประวัติคว�มเป็นม�

	 วัดตรีทศเทพ	 เริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่	 ๔	 โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร	 

พระราชโอรสองค์ท่ี	 ๒	 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงสร้างใกล้วังของพระองค์	 ริมคลอง 

บางลำาพูฝั่งเหนือ	หลังจากทรงกำาหนดพื้นที่ที่จะสร้างวัดก็สิ้นพระชนม์

	 ปีพุทธศักราช	 ๒๔๐๕	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 มีพระบรมราชโองการ	 ให้พระเจ้า

บรมวงศ์เธอ	 กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส	 ซึ่งเป็นพระเชษฐาได้ดำาเนินการสร้างต่อ	 โปรดให้ขุดคลองเขตวัด 

ทั้ง	๔	ด้าน	ทำารากฐานพระอุโบสถ	พระวิหาร	พระเจดีย์	และกำาแพง	การก่อสร้างยังไม่ทันสำาเร็จก็สิ้นพระชนม์	

	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 โปรดให้พระยาราชสงคราม	 หรือพระยาเวียงใน	 

เป็นผู้จัดการสร้างต่อสำาเร็จเรียบร้อยในปีเดียวกัน	 ได้รับพระราชทานนามว่า	 วัดตรีทศเทพ	 หมายถึง	 

วัดที่เทพสามองค์สร้าง	 ได้แก่	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 

กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส	 และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ต่อมาได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ 

และสร้างถาวรวัตถุเพิ่มเติม

วัดตรีทศเทพ
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สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงตรีมุข	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ประดับ

ช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันเป็นลายปูนปั้น 

พระปรมาภิไธย	ภ.ป.ร.	อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ	

สองข้างมีรูปฉัตรและเทพพนม	 พื้นประดับกระจก	

ประดิษฐานพระพุทธรูปสำาคัญ	 คือ	 พระประธาน 

หล่อด้วยโลหะผสม	 ปางสมาธิ	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

พระองค์เจ้าพักตรพิมลพรรณ	ทรงสร้างกับพระพุทธรูป 

ยืนอุ้มบาตร	 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โปรดให้สร้างอุทิศเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร	 และ

พระพทุธรปูยนือกีองค์หนึง่ทีท่รงอทุศิ	เป็นพระพทุธรปู 

ฉลองพระองค์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมหมื่น

มเหศวรศิววิลาส

 พระประธ�น	 เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วย

โลหะผสม	 ปางสมาธิ	 ขนาดหน้าตักกว้าง	 ๑๖.๙	 นิ้ว	 

สูง	 ๘๙	 นิ้ว	 พระรัศมี	 ๑๔	 นิ้ว	 ฐานถึงบัว	 ๑๙	 นิ้ว	 

นามว ่า	 พระพุทธนวราชบพิธ พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 

บรมนาถบพิตร	 ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเททองหล่อ 

เมื่อวันที่	๑๙	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๓๐

สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดตรีทศเทพ	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดวรวิหาร	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๑๖๗	 ถนนประชาธิปไตย	 

แขวงบ้านพานถม	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๖	ไร่	๓	งาน	๙๓	ตารางวา
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 พระวิห�ร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคามุงกระเบื้อง	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	

หน้าบันประดับลายปูนปั้น	 ขนาดกว้าง	 ๑๒	 เมตร	 

ยาว	 ๒๒	 เมตร	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 

ปางต่าง	ๆ	หลายองค์

 พระบรมส�รีริกธ�ตุ ซึ่งได้รับประทาน 

จากสมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก	วัดบวรนิเวศวิหาร	ให้อัญเชิญ

มาบรรจุไว้ ในองค์พระเจดีย์ภายในวัด
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ประวัติคว�มเป็นม�

 วัดเทพธิดาราม	 เดิมชื่อ	 วัดพระยาไกรสวนหลวง	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้

สถาปนาเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๗๙	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 พระองค์เจ้า

วิลาส	พระราชธิดาพระองค์ใหญ่	และภายหลังทรงสถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ 

	 การก่อสร้างพระอาราม	โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	กรมหมื่นภูมินทรภักดี	 (พระองค์เจ้าชาย

ลดาวัลย์)	 เป็นแม่กองอำานวยการสร้างในตำาบลสวนหลวงพระยาไกร	 สร้างเสร็จเม่ือปีพุทธศักราช	 ๒๓๘๒	

พระราชทานนามว่า	วัดเทพธิดาราม	 เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ	ได้ทรงบริจาค

ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมในการก่อสร้างพระอารามนี้มีสิ่งก่อสร้างประดับด้วยลวดลาย	 กระเบื้องเคลือบ 

และตุ๊กตาจีน	

สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดเทพธิดาราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดวรวิหาร	 ตั้งอยู ่เลขที่	 ๗๐	 ถนนมหาไชย	 

แขวงสำาราญราษฎร์	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๓	ไร่	๒	งาน	๒๔.๕	ตารางวา

วัดเทพธิดำรำม
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สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ	 เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน	

หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ	 หน้าบันประดับด้วย

กระเบื้องเคลือบ	 ผนังภายในเขียนลายพุ่มข้าวบิณฑ์

ตามแบบศิลปะ	 สมัยรัชกาลที่	 ๓	 บานประตูหน้าต่าง

เขียนลายรดนำ้า	 มีตุ ๊กตารูปคนแต่งกายแบบจีน 

และไทย	 มีตุ๊กตารูปสิงโตจีนตั้งอยู่ท่ีหน้าพระอุโบสถ	

พระวิหาร	และศาลาการเปรียญแห่งละ	๑	คู่	

 พระประธ�น	 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 

สลักด ้วยศิลาขาวบริสุทธิ์ 	 ประดิษฐานอยู ่ เหนือ 

เวชยันต์บุษบก	 พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โปรดให้อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง	เรียกนาม 

สามัญว่า	 หลวงพ่อขาว	 ต่อมาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัว	 ได้พระราชทานนามว่า	 พระพุทธ 

เทววิลาส 

 พระวิห�ร	เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	หลังคา

มุงกระเบื้องหน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ	 

บานประตูหน้าต่างเขียนลายรดนำ้า	 ภายในมีรูปหล่อ

ด้วยดีบุกเป็นรูปพระอริยสาวิกา	๕๒	องค์	ซึ่งได้รับเอตทัคคะจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	

 ศ�ล�ก�รเปรียญ	เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	หลังคามุงกระเบื้อง	ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน

 ศ�ล�ร�ย	 มีทั้งหมด	 ๑๐	 หลัง	 สร้างคร่อมกำาแพงรอบพระอุโบสถ	 ๘	 หลัง	 ใช้ได้ท้ังด้านนอก 

และด้านใน	เป็นศาลา	๒	หน้า	ส่วนอีก	๒	หลัง	อยู่บริเวณด้านหน้าพระวิหาร	ใช้เป็นที่บำาเพ็ญกุศล	และเป็น

สถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณร
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 หอไตร	เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	มี	๒	หลัง	

ยกพื้นสูง	 หลังคาประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หน้าบัน 

ปิดทองล่องชาด	เป็นท่ีเก็บรกัษาพระไตรปิฎก	หนงัสอื

พระธรรม	และคัมภีร์ต่าง	ๆ	

 หอระฆัง	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 หลังคา

มุงกระเบื้อง	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา

 พระปร�งค์ มีทั้งหมด	 ๔	 องค์	 อยู่ตรง

มุมพระอุโบสถท้ัง	 ๔	 มุม	 ตั้งอยู่บนฐานทักษิณสูง	 

ที่ฐานพระปรางค์แต่ละองค์มีรูปท้าวจตุโลกบาลคือ	

ท้าวธตรฐ	ท้าววิรุฬหก	ท้าววิรูปักข์	และท้าวกุเวร	

 อนุสรณ์สถ�นกวีเอก	 พระศรีสุนทรโวหาร	

(ภู ่)	 หรือรู ้จักกันในนามว่า	 สุนทรภู ่ กวีเอกของ 

กรุงรัตนโกสินทร ์	 ได ้อุปสมบทและจำาพรรษาที ่

พระอารามนี้ระหว่างปีพุทธศักราช	 ๒๓๘๒-๒๓๘๕	

สุนทรภู ่ ได ้ สร ้ างงานประพันธ ์ ไ ว ้ เป ็ นจำ านวน

มาก	 เรื่องที่เก่ียวข้องกับวัดเทพธิดารามมากที่สุด

คือ	 ร�าพันพิลาป	 ท่านได้พรรณนาให้เห็นลักษณะ 

ปูชนียสถาน	 ปูชนียวัตถุ	 และความงามของพระอารามในสมัยนั้นอย่างละเอียด	 ปัจจุบันทางวัดได้อนุรักษ์

กุฏิซึ่งท่านเคยจำาพรรษาไว้ ในฐานะบ้านกวี	 ตั้งชื่อว่า	 กุฏิสุนทรภู่	 และหล่อรูปครึ่งตัวของท่านเมื่อยังเป็น 

พระภิกษุ	ประดิษฐานไว้เป็นอนุสรณ์

 ธรรมม�สน์ ธรรมาสน์แสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถ	 ได้รับพระราชทานเป็นเครื่องสังเค็ด 

ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ประวัติคว�มเป็นม�

	 วัดนรนาถสุนทริการาม	 เดิมชื่อว่า	 วัดเทพยพลี บางคนเรียกว่า	 วัดฉิมพล ี สร้างสมัยรัชกาลที่	 ๒	 

ในปีพทุธศกัราช	๒๓๙๔	รัชกาลท่ี	๔	โปรดให้ขุดคลองผดงุกรงุเกษมและคลองนีต้ดัผ่านพืน้ทีข่องวัด	

	 สมัยต้นรัชกาลท่ี	 ๕	 พระยาโชฎึกราชเศรษฐี	 (เสถียน	 โชติกเสถียร)	 กับคุณหญิงสุ่น	 ภรรยา 

ได้มจิีตศรทัธาสละทรพัย์ปฏสิงัขรณ์ขึน้ใหม่โดยสร้างพระอุโบสถ	 พระวิหาร	 ศาลาการเปรยีญ	พระเจดย์ี	 และกฏุิ	 

ครั้นปฏิสังขรณ์เสร็จเรียบร้อย	 ได้น้อมเกล้าฯ	 ถวายแด่รัชกาลท่ี	 ๕	 

พระองค์ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง	 และได้ทรงเปลี่ยนเป็นวัด	 

ฝ่ายธรรมยตุกินิกาย	พระราชทานนามว่า	วัดนรนาถสุนทริการาม 

	 สมัยรัชกาลที่	๗	ทรงเห็นความทรุดโทรมของวัด	ในคราว

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน	 จึงโปรดให้ซ่อมแซม 

ทั้งวัด	 ต่อมาปีพุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอู่ทอง	 

เขตขัติยนารี	พระราชธิดาในพระวิมาดาเธอ	กรมพระสุทธาสินีนาฎฯ	 

ได้ทรงซ่อมพระอุโบสถ	พระวิหาร	และกุฏิสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง	

	 หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง	 ปูชนียวัตถุสถานภายในวัด 

แตกร้าวหักพัง	ทางวัดได้ทำาการบูรณปฏิสังขรณ์	สร้างกุฏิสงฆ์	และ

ศาลาการเปรียญ

วัดนรนำถสุนทริกำรำม
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สถ�นะและที่ตั้ง

	 วดันรนาถสนุทรกิาราม	เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร	ีชนดิสามัญ	ตัง้อยู่เลขที	่๖๖	แขวงวัดสามพระยา	

เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๓	ไร่	๒	งาน	๓๗	ตารางวา

  พระประธ�น เป็นพระพุทธรูปลงรักปิดทอง	ปางมารวิชัย

 พระวิห�ร	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 ลักษณะแบบจีน	 หลังคา 

มุงกระเบื้องเคลือบ	 มีระเบียงล้อมรอบก่ออิฐถือปูน	 ด้านหน้ามีรูปปั้น

สิงโตคู่	ยืนหันหน้าเข้าหากัน	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๑๘

สิ่งสำ�คัญ

 พระอโุบสถ	เป็นอาคารก่ออฐิถอืปนู	ลกัษณะทรงไทย	 

มงุด้วยกระเบือ้งเคลอืบ	ประดบัช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	หน้าบนั 

ด้านหน้าและด้านหลงัใช้ปนูป้ันเป็นลายเถาเปลว	ตรงกลางหน้าบนั	 

มีรูปปูนป ั ้นพระอินทร ์ประทับนั่ งบนแท ่น	 ลงรักป ิดทอง  

ประดับกระจกสี	 พื้นปูด้วยแผ่นหินอ่อน	 ฝาผนังด้านนอก 

ฉาบด ้วยปูน	 ซุ ้ มประตูหน ้ าต ่ างด ้ านนอกเป ็น ปูนป ั ้ น 

ลายดอกไม ้ทุ กช ่อง	 ฝาผนั งด ้ าน ในฉาบปูนทาสีทอง	 

บานประตูหน้าต ่างด้านนอกเขียนลายรดนำ้าลายดอกไม้ 

ก้านแย่ง	 ด้านในเขียนภาพพระพุทธประวัติด้วยสีนำ้ามันทุกบาน	

มีระเบียงด้านหน้าและด้านหลัง
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 พ ร ะ เ จ ดี ย ์  ลั ก ษณะก ่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น	 

ลักษณะทรงกลม	 ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก	 

สูง	๒๐	เมตร	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๑๘

 ศ�ล�ก�รเปรียญ เป ็นอาคารก ่ออิฐ

ถือปูน	 ปูด้วยไม้กระดาน	 หลังคาไม้มุงด้วยกระเบ้ือง	 

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๑๘	

 หอไตร โครงสร้างเป ็นไม ้สักและเสา

คอนกรีตเสริมเหล็ก	๓	ต้น

 พระพทุธบ�ทจำ�ลอง	ประดษิฐานอยูด้่านหน้า

ซุ้มพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร
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วัดบวรนิเวศวิหำร

ประวัติคว�มเป็นม�

	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 สร ้างข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 	 ๓	 ในระหว ่างพุทธศักราช	 ๒๓๖๗-๒๓๗๕	 

โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ	 สร้างใกล้กับวัดรังษีสุทธาวาสที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 

เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ทรงสร้าง	เรียกนามขณะนั้นว่า วัดใหม่ 

	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ ้าอยู ่หัว	 โปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์	 สมเด็จพระอนุชาธิราช	 

เจ้าฟ้ามงกุฎ	 ซึ่งผนวชจำาพรรษาอยู่	 ณ	 วัดราชาธิวาส	 ขึ้นเสมอเจ้าคณะรอง	 และเชิญเสด็จมาครองวัดนี้ 

ในปีพุทธศักราช	 ๒๓๗๙	 โดยจัดขบวนแห่เหมือนอย่างพระมหาอุปราชแล้วจึงได้พระราชทานนามวัดว่า	 

วัดบวรนิเวศวิหาร หรือเรียกสั้น	 ๆ	 ว่า	 วัดบน	 ขณะที่ทรงผนวชอยู่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

ได้ทรงปรับปรุงวางหลักเกณฑ์ความประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติตามอย่างพระองค์มากขึ้น	 

ซึ่งเรียกคณะสงฆ์นี้ว่า	คณะธรรมยุติกนิกาย 
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	 สมัยรัชกาลที่	 ๖	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระราชดำาริว่า	 วัดรังษีสุทธาวาส 

อยู่ติดกับวัดบวรนิเวศ	มีสภาพทรุดโทรมมาก	จึงโปรดให้ยุบรวมเข้าเป็นวัดเดียวกับวัดบวรนิเวศวิหาร	เรียกว่า	 

คณะรังษี และหลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ ณ ใต้บัลลังก์พระพุทธชินสีห์  

ในพระอุโบสถ	เมื่อวันที่	๒๕	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๔๖๘	

	 พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงผนวชที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 

ปีพุทธศักราช	๒๔๙๙	แล้วเสด็จมาประทับที่วัดนี้

สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดบวรนิเวศวิหาร	เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก	ชนิดราชวรวิหาร	ตั้งอยู่เลขที่	๒๔๘	ถนนพระสุเมรุ	

แขวงบวรนิเวศ	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๓๑	ไร่	๙๓	ตารางวา

สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 ลักษณะทรงตรีมุข	 

หันหน้าไปทางทิศเหนือ	 หลังคามุงกระเบื้องเคลือบลูกฟูกแบบจีน	 

หน้าบันประดับลวดลายด้วยกระเบื้องเคลือบ	 ตรงกลางเป็นตรา 

พระมหามงกุฎและพระแสงขรรค์ประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้า	 

ผนังภายนอกบุด้วยหินอ่อน	หัวเสาสลักเป็นลายใบผักกาดเทศ	ผนังด้านหน้า 

มีใบเสมาศิลาติดอยู ่ ท่ีผนัง	 ซุ ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั ้นปิดทอง	 

บานประตูหน้าต่างด้านนอกแกะสลัก	 ผนังภายในมีภาพจิตรกรรม 

ฝีมือขรัวอินโข่ง	 จิตรกรผู ้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์	 

แบ่งเนื้อเรื่องออกเป็น	 ๒	 ตอน	 ตอนบน	 เหนือหน้าต่างเป็นภาพฝรั่ง 

แสดงปริศนาธรรม	 ตอนล่าง ระหว่างช่องหน้าต่าง	 เป็นภาพเกี่ยวกับ	

ขนบธรรมเนียมทางพระพุทธศาสนา	 ท่ีต้นเสาระบายพื้นเป็นสีต่าง	 ๆ	

เขียนลวดลาย	 และภาพปริศนาธรรมฉฬาภิชาติ	 ภาพเหล่านี้พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระราชดำาริให้เขียนขึ้น	 ตั้งแต ่

ยังทรงผนวชและครองพระอารามนี้	 ภายในประดิษฐานพระสุวรรณเขต 

พระพุทธชินสีห์ และพระอัฏฐารส

	 บนฐานชุกชีเบื้องหน ้าพระพุทธชินสีห ์ มีพระรูปสมเด็จ 

พระสังฆราชเจ้าประดิษฐานอยู่	๓	องค์	องค์กลาง	คือ	พระรูปสมเด็จ 

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ หล่อเมื่อปี	 

พุทธศักราช	 ๒๔๕๙	 องค์ซ้าย	 คือ	 พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 	 หล ่อเมื่อป ีพุทธศักราช	 ๒๔๖๒	 

องค์ขวา	คือ	พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  

หล่อเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๐๗	
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 พระอุโบสถนี้	สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงสร้าง

แต่ยังนับว่าไม่บริบูรณ์	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

ได้เสด็จมาครองพระอารามนี้ขณะดำารงสมณเพศ	 ในรัชกาลที่	 ๓	 

ได้ทรงบูรณะเพิ่มเติม	 เช่น	 เขียนภาพจิตรกรรมภายใน	 ทำาซุ้มสาหร่าย 

มีตรามงกุฎเบื้องหน้าพระพุทธชินสีห์ เป็นต้น	เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว 

ได้ทรงบูรณะอีก	 สังเกตได้จากลายพระมหามงกุฎและพระแสงขรรค	์ 

ที่หน้าบัน	และเดิมผูกพัทธสีมาเพียงมุขหน้า	พระองค์ได้ขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่	 ๓	 ผูกพัทธสีมาใหม่ทั้ง	 ๓	 มุข	 ต่อมา 

ปีพุทธศักราช	 ๒๓๙๐	 ได้ขยายพัทธสีมาออกไปอีก	 โดยกำาหนดนิมิต	 

๖	 แห่ง	 ด้านหน้ากำาหนดด้วยรุกขนิมิต	 คือ	 ต้นจันทน์	 ๒	 ต้น	 ด้านข้าง

กำาหนดด้วยอุทกนิมิต	 คือ	 บ่อนำ้า	 ๒	 แห่ง	 ด้านหลังกำาหนดด้วยปาสาณ

นิมิต	 คือ	 หลักศิลา	 ๒	 แห่ง	 รอบพระอุโบสถล้อมด้วยกำาแพงแก้วกรุ 

กระเบื้องปรุ

 พระพุทธชินสีห์	 ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า

พระสุวรรณเขต	 เป็นพระพุทธรูปโลหะ	 ปางมารวิชัย	

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ	 อัญเชิญ 

มาจากพระวิหารทศิเหนอืของวัดพระศรรีตันมหาธาตุ	 

จั งห วัดพิษณุโลก	 เ ม่ือป ี พุทธศักราช	 ๒๓๗๔	 

เดิมประดิษฐานอยู่มุขหลังของพระอุโบสถ	 ต่อมา

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้ย้าย

พระพุทธชินสีห์มาไว้หน้าพระประธานดังปัจจุบัน	 

เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๘๐	 ได้ติดกะไหล่ทองพระรัศม	ี

ฝังพระเนตรและพระอุณาโลมใหม่	

	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลท่ี	 ๔	 หลังจากเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติแล้ว	

โปรดให้แผ่แผ่นทองคำาลงยาราชาวดปีระดบัพระรศัมเีดมิ  

ถวายฉัตรตาด	 ๙	 ชั้น	 ถวายผ ้าทรงสพักตาด	 

ต้นไม้เงินทอง	 และหล่อฐานสำาริดปิดทองใหม่	 

สองข้างพระพุทธชินสีห์มีรูปพระอัครสาวกซ้ายขวา	

 พระประธ�น	พระนามว่า	พระสวุรรณเขต	หรอืเรยีกว่า	หลวงพ่อโต	หรอืหลวงพ่อเพชร	ประดษิฐาน

อยูด้่านในสดุ	สมเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาศกัดพิลเสพ	อญัเชิญมาจากวดัสระตะพานจงัหวดัเพชรบรุ	ีเป็นพระพทุธรูป 

โลหะ	 ลงรักปิดทอง	 ปางมารวิชัย	 พระยาชำานิหัตถการ	 ได้เลาะเม็ดพระศกเดิมออก	 ประดับเม็ดพระศกใหม ่

ด้วยดนิเผาให้ขนาดเลก็ลง	แล้วลงรกัปิดทอง	ด้านข้างพระพทุธรูปองค์นีม้รีปูพระอคัรสาวกปนูป้ันข้างละ	๑	องค์
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  พระอัฏฐ�รส	 หล่อข้ึนในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ประดิษฐานอยู ่

ทางมุขทิศตะวันออกและตะวันตกของพระอุโบสถมุขละ	๑	องค์	 เป็น

พระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร	มีพระอัครสาวกซ้ายขวาทั้ง	๒	องค์	

 ซุ้มปร�งค์พระพุทธรูป	 อยู่ข้างพระอุโบสถนอกกำาแพงแก้ว 

ข้างละซุ ้ม	 ด ้านหน้าทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปยืน	 

ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์	 สมัยทวาราวดี	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 ทรงอัญเชิญมาจากวัดตองปุ	 จังหวัดลพบุรี 

ซุ้มปรางค์ด้านหน้าทิศตะวันตก	ประดิษฐานพระพุทธรูป พระไวโรจนะ  

ธยานิพุทธเจ้า	 เป็นพระพุทธรูปศิลา	 อัญเชิญมาจากบุโรพุทโธ	 

ในเกาะชวา	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๓๙	ซุ้มปรางค์ด้านหลังทิศตะวันออก 

ประดษิฐานพระพทุธรปูนาคปรกศลิา	ซุม้ปรางค์ทศิตะวนัตกประดษิฐาน

พระพุทธรูปนาคปรกเช่นกัน	 แต่เศียรเป็นปูนปั้นต่อใหม่	 ซุ้มปรางค์นี ้

เดิมเป็นหอระฆังน้อย	 แล้วซ่อมแปลงเป็นซุ ้มพระพุทธรูปเม่ือปี

พุทธศักราช	๒๔๕๕

 พระพุทธบ�ทโบร�ณ	 ประดิษฐานภายในศาลาติดกำาแพงด้านทิศตะวันตก	 เป็นรอยพระบาทคู่	 

สลักบนศิลาแผ่นใหญ่	 ยาว	 ๓.๖๐	 เมตร	 กว้าง	 ๒.๑๗	 เมตร	 หนา	 ๒๐	 เซนติเมตร	 รอบรอยพระพุทธบาท 

สลักภาพพระอสีติมหาสาวกมีตัวอักษรบอกชื่อ	 และด้านข้างแผ่นหินด้านปลายพระบาทมีคำาจารึกภาษามคธ	 

อักษรขอม	 ๗	 บรรทัด	 รอยพระพุทธบาทนี้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ	 ทรงได้มาจาก 

จังหวัดชัยนาท	 ประดิษฐานไว้ที่วัดบวรสถานสุทธาวาส	 (วัดพระแก้ววังหน้า)	 รัชกาลที่	 ๕	 โปรดให้ย้ายมา 

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๕๒	

 พลับพล�เปลื้องเครื่อง	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนอยู่ติดกำาแพงด้านหน้า	 ใกล้กับซุ้มประตูเซี่ยวกาง	 

เป็นพลับพลาขนาดย่อม	หลังคาลด	๒	ชั้น	มีช่อฟ้า	ใบระกา	หน้าบันมีลายปูนปั้นรูปพระมหามงกุฎประดิษฐาน

บนพานแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยฉัตร	 บานประตูหน้าต่างเขียนสีลายพุ่มข้าวบิณฑ์	 ด้านหน้ากำาแพงมีเกยเทียบ 

พระราชยาน	 ด้านในกำาแพงมีบันได	 ๒	 ข้าง	 เคยใช้เป็นที่ประทับเปลี่ยนเครื่องทรงของพระมหากษัตริย	์ 

เมื่อเสด็จพระราชดำาเนินโดยขบวนพยุหยาตรา
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 ประตูเซี่ยวก�ง	 เป็นซุ้มประตูใหญ่ของกำาแพงหน้าพระอุโบสถ	 มีลักษณะเลียนแบบศิลปะจีน	

หลังคาซุ้มมุงกระเบื้องลอน	 หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องปรุ	 บานประตูสลักเป็นอารักษ์ทวารบาลแบบจีน 

ที่เรียกว่า	เซี่ยวกาง 

 ศ�ล�แดง	 ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือสองข้างทางเข้าพระอุโบสถ	 เดิมเป็นศาลาที่ประทับในงาน 

พระเมรุตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี	 ๔	 ตั้งอยู่ริมกำาแพงด้านนอก	 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

โปรดให้ย้ายมาสร้างในกำาแพงเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๕๒	เป็นศาลาโถงทรงไทยทาสีแดง	

 พระเจดีย์	 สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ	 ทรงสร้างในปีพุทธศักราช	 ๒๓๗๔	 ในสมัย

รัชกาลที่	 ๓	 ถึงสมัยรัชกาลที่	 ๔	 โปรดให้บูรณะแก้ไขพระเจดีย์ที่ทรุดเอียงให้ตรง	 และให้หล่อรูปสิงห	์ 

ม้า	ช้าง	และนกอินทรีด้วยสำาริดตั้งบนหลังซุ้มพระเจดีย์	สมัยรัชกาลที่	๖	มีการโบกปูนใหม่และติดสายล่อฟ้า	 

ถึงรัชกาลปัจจุบันได้มีการบูรณะปิดกระเบื้องสีทองที่องค์พระเจดีย์ในปีพุทธศักราช	๒๕๐๖

	 ลั กษณะพระ เจดี ย ์ เ ป ็ นพระ เจดี ย ์ กลมขนาดใหญ ่	 

มีฐานทักษิณสี่เหลี่ยม	 ๒	 ช้ัน	 ท่ีองค์พระเจดีย์มีซุ ้ม	 ๔	 ซุ้ม	 ท่ีฐาน 

ทักษิณชั้นบนมีซุ ้มยอดปรางค์	 ๔	 มุม	 ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน 

ซุ ้มด้านหน้าประดิษฐานพระบรมรูปหล่อของพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ด้านเหนือมีเก๋งประดิษฐานพระไพรีพินาศ 

ฐานทักษิณชั้นล่างมีทิมคดหลังคาเก๋ง	 ๔	 มุม	 คูหาภายในพระเจดีย์

ประดิษฐานพระเจดีย์กะไหล่ทอง

บรรจุพระบรมธาต	ุมีฐานศลิาสลกั 

เรื่องปฐมสมโพธิและพุทธวจนะ	

หน้าพระเจดีย์ทองนี้มีพระเจดีย์

ศิลาบรรจุพระพุทธวจนะ	 ซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้น	๑	องค์	

เรียกว่า	พระไพรีพินาศเจดีย์ 

	 การบูรณะพระเจดีย์ระหว่างปีพุทธศักราช	๒๕๐๗-๒๕๐๘	ทางวัดได้ขอให้กรมศิลปากรสร้างเทวรูป	

๖	องค์	มาประดิษฐานที่ฐานทักษิณชั้นล่างของพระเจดีย์	เป็นเทวรูปปูนปั้นทาสีคล้ายศิลา	ทิศเหนือประดิษฐาน

รูปพระพรหม	และพระวิสสุกรรม	ทิศใต้ประดิษฐานรูปพระศิวะ และพระนารายณ์ ทิศตะวันตกประดิษฐาน

พระปัญจสิงขร	และพระปรคนธรรพ

 ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี	รัฐบาลได้บูรณปฏิสังขรณ์	

พระเจดีย์	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	พุทธศักราช	๒๕๔๙

 หอพระไตรปิฎก	 สร้างพร้อมกับพระอุโบสถ	 สันนิษฐานว่านำาพระไตรปิฎกฉบับพระราชวัง 

บวรสถานมงคลมาประดิษฐาน	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับแล้ว	 ตั้งอยู่ 

ทางทิศตะวันออกของพระเจดีย์
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 ศ�ล�ก�รเปรียญ	 สร้างสมัยเดียวกับหอพระไตรปิฎก	 ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระเจดีย์	 ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุโขทัย	และพระพุทธรูปยืน	ขนาดย่อมลงมาอีก	๒	องค์	ยกพระหัตถ์ซ้าย

องค์หนึ่ง	ยกพระหัตถ์ขวาองค์หนึ่ง

 ศ�ล�ฤ�ษี ๔ หลัง	 ตั้งอยู่สี่มุมพระเจดีย์	 มุมละ	 ๑	 หลัง	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ถวายพระสงฆ์เป็นปัจจัยมูลองค์ละ	๒๐	บาท	และพระสงฆ์ในวัดได้ร่วมบริจาคเงิน

ร่วมกันสร้างศาลาขึ้น	ภายในศาลาทำาช่องไว้รูปฤาษีดัดตนบ้าง	และศิลาจารึกตำารายาบ้าง

 วิห�รเก๋ง	 เป็นวิหารขนาด	 ๓	 ห้อง	 มีเก๋งโถง	 ๒	 ข้าง	 

ต้ังอยู่ระหว่างพระเจดีย์และพระวิหารพระศาสดา	 พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป 

ฉลององค์ของเจ้าอาวาส	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ทรงบูรณะและโปรดให้

ประดบัตกแต่งด้วยลวดลายอย่างจนี	เขยีนภาพจติรกรรมเรือ่งสามก๊ก	 

ภายในประดษิฐานพระพทุธรปู	๓	องค์	องค์กลางหนัพระพักตร์ไปทาง 

ทศิใต้เป็นพระพทุธรปูยนืทรงเครือ่ง	พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู ่หัว	 โปรดให้หล่อเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ในสมเด็จพระบรมชนกนาถ	 ถวายพระนามว่า	

พระพุทธวชิรญาณ	 อัญเชิญมาประดิษฐานเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๒๘	 องค์ที่ประดิษฐานทางด้านสกัด 

ทิศตะวันออก	 เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ	์ 

หล่อและประดิษฐานพร้อมกับพระพุทธวชิรญาณ	 เป็นพระพุทธรูปยืนครองจีวรคลุม	 ๒	 พระอังสา	 พระนามว่า 

พระพุทธปัญญาอังคะ	 เบื้องล่างบรรจุพระอังคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 องค์ที่ประดิษฐานทางด้านสกัด

ทิศตะวันตก	 เป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์และบรรจุพระอังคารของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรดให้สร้างและนำามาประดิษฐานในปีพุทธศักราช	๒๔๗๓	เป็นพระพุทธรูปยืน	

 พระวิห�รพระศ�สด�	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้สร้างในปีพุทธศักราช	

๒๔๐๙	 เดิมทีเป็นคูและที่ตั้งคณะลังกา	 แต่โปรดให้ถมและรื้อเพื่อสร้างพระวิหาร	 พระวิหารหลังนี้มีขนาด	 

๕	 ห้อง	 มีเฉลียงรอบ	 ภายในแบ่งเป็น	 ๒	 ตอน	 คือ	 

ทางทิศตะวันออก	 ๓	 ห้อง	 ประดิษฐานพระศาสดา  

ทิศตะวันตก	 ๒	 ห้อง	 ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์  

การก่อสร้างค้างมาจนถึงรัชกาลที่	 ๕	 โปรดให้สร้างต่อ 

จนแล้วเสร็จ	
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 ศ�ล�จ�น	ตัง้อยูบ่รเิวณประตเูข้าพระตำาหนกัเพชร 

ใกล้ต้นโพธิ์	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยา 

ปวเรศวรยิาลงกรณ์	โปรดให้สร้างข้ึนทางหน้าพระตำาหนกั	

ผนังประดับด้วยถ้วยจานของเก่า

 พระตำ �ห นักป ั ้ นหย� 	 พระบาทสมเด็จ 

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้สร้างเพื่อพระราชทาน

เป ็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล ้า 

เจ ้าอยู ่หัวขณะทรงผนวช	 ต่อมาเป็นที่ประทับของ 

พระมหากษัตริย์และเจ้าฟ้าซ่ึงทรงผนวชและประทับ	

ณ	 พระอารามน้ี	 กล่าวกันว่าย้ายมาจากสวนขวา	 ได้รับ

การบูรณะครั้งแรกสมัยรัชกาลท่ี	 ๔	 และมีศิลาจารึก 

พระราชดำารัสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

ห้ามมิให้สตรีเพศเข้าไป	

	 รชักาลที	่๕	หลงัจากสร้างพระตำาหนกัทรงพรต 

และหอสหจรแล้วเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๓๓	 เจ้านาย

ที่ทรงผนวชก็เสด็จไปประทับที่พระตำาหนักทรงพรต	 

พระตำาหนักปั้นหยาจึงเป็นที่ประทับตามประเพณีเท่านั้น	

 พระตำ�หนักจันทร์	 อยู่หน้าพระตำาหนักเดิม	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้

สร้างด้วยพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	

เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร	 กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์	

ถวายเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 พระราชทานนามว่า	 

พระต�าหนกัจนัทร์	ตามพระนามสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ

 พระตำ�หนักเดิม	 อยู่ใกล้กับพระตำาหนักปั้นหยา	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 ๒	 ชั้น	 พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้สร้างเพื่อพระราชทานพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวช	

สร้างเสร็จสมัยรัชกาลที่	 ๔	 โปรดให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์	

ปีพุทธศักราช	 ๒๔๓๕	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้ถวายวิสุงคามสีมาเขต	 พระตำาหนักนี ้

แก่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ	 เพื่อทรงกระทำาอุโบสถสังฆกรรมในยามประชวร	 ต่อมาใช้เป็นที่ประทับ 

ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	หลังจากสิ้นพระชนม์แล้วทางวัดได้รักษาสิ่งต่าง	ๆ	

ในพระตำาหนักให้คงสภาพเดิมเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระองค์	
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	 พระตำาหนกัเพชร	อยู่ตดิกับพระตำาหนกัจนัทร์	 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้ 

สร้างขึน้เป็นท้องพระโรงของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๕๗	 

ในสถานที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งโรงพิมพ์มหามกุฏราช

วิทยาลัย	 หลังจากสมเด็จพระมหาสมณเจ ้าฯ	

สิ้นพระชนม์แล้วใช้เป็นที่ประชุมบำาเพ็ญกุศลถวาย 

บางโอกาส	 ใช้เป็นท่ีประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม	

และเป ็นที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการของมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย	 ในห้องพระฉากเป็นที่ประดิษฐาน

พระบรมรูปหล่อด้วยโลหะของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 พลับพล�สมเด็จพระศรีสุริเยนทร�ม�ตย์	 อยู่ติดกับรั้วเหล็กด้านทิศตะวันออกของตำาหนักจันทร์	 

เป็นพลับพลาท่ีประทับของสมเดจ็พระศรสีรุเิยนทรามาตย์	ในปีพทุธศกัราช	๒๔๕๕	ย้ายมาปลกูยงัสถานทีปั่จจบุนั

 พระตำ�หนักบัญจบเบญจม�	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าบัญจบเบญจมา	ทรงอุทิศทุนทรัพย์

สร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมุงกระเบื้อง	๒	ชั้น	มี	๒	ตอน	เป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมหลวงวชิรญาณวงศ์	

 พระตำ�หนักล่�ง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมุงกระเบื้อง	 ๒	 ชั้น	 มีมุขสั้น	 ๓	 มุข	 ยาว	 ๑	 มุข	 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 โปรดให้สร้างเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	เรียกว่า	พระต�าหนักล่าง	เมื่อทรงย้ายไปประทับที่พระตำาหนักจันทร์	ได้ทรงอุทิศ 

พระตำาหนักล่างเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 ปัจจุบันใช้เป็นสำานักงานคณะธรรมยุต	 กองอำานวยการ 

มหามกุฏราชวิทยาลัย	สำานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

	 วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำาคัญมากในอดีตคือ	 เป็นสถานที่ประทับของ 

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อทรงผนวช
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ประวัติคว�มเป็นม�

	 วัดบุรณศิริมาตยาราม	 สร้างโดยเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี	 (บุญศรี)	 ขณะดำารงตำาแหน่ง 

พระยาพิพิฒน์โกษา	 สร้างขึ้นในสถานที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

โปรดพระราชทานนามว่า	 วัดศิริอ�ามาตยาราม	 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 

นามใหม่ว่า	 วัดบุญศิริมาตยาราม	 ปัจจุบันเรียกว่า	 วัดบุรณศิริมาตยาราม	 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานหรือเหตุผล

ของการเรียกดังกล่าว	

	 นับตั้งแต่สร้างพระอารามเป็นต้นมา	 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างเสนาสนะต่าง	 ๆ	 โดย 

พระสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธา	 ถึงสมัยพระเนกขัมมุนี	 (เสน)	 ดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาส	 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์

และปรับปรุงเสนาสนะต่าง	ๆ	อาทิ	พระอุโบสถ	พระเจดีย์	และกุฏิสงฆ์	

สถ�นะและที่ตั้ง

 วัดบุรณศิริมาตยาราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตร	ี

ชนิดสามัญ	ตั้งอยู่เลขที่	๕	ถนนอัษฎางค์	แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ	 

เขตพระนคร	 กรุงเทพมหานคร	 มีท่ีดินตั้งวัด	 เนื้อที่	 ๘	 ไร่	 

๑	งาน	๖๔	ตารางวา

วัดบุรณศิริมำตยำรำม
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สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ	 เป ็นอาคาร 

ก่ออิฐถือปูน	 หลังคามุงกระเบื้อง	

ประดับช ่อฟ ้า	 ใบระกา	 หางหงส ์	 

มีพาไลหน้าหลังสองด้าน	 หน้าบัน

ประดับกระจกสีเป็นลวดลาย	บานประต ู

หน้าต่างเขยีนลายรดนำา้	เพดานและข่ือ	 

มีลายทอง	 มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ	 

ที่มุมกำาแพงแก้ว	 ด้านหน้าพระอุโบสถ	 

มีซุ ้มสี่เหลี่ยมเล็ก	 ๆ	 ข้างละ	 ๑	 ซุ้ม	 

หน้าพระอุโบสถ	มีศาลาเก๋ง	๑	หลัง	

	 ปีพุทธศกัราช	๒๔๕๑	ได้บูรณปฏิสงัขรณ์ใหม่ท้ังหลงั	เปลีย่น

กระเบื้องมุงหลังคา	 กระเบื้องพื้นพระอุโบสถจากกระเบื้องหน้าวัว 

เป็นกระเบื้องซีเมนต์มีลาย	เขียนลายทองที่เสาพระอุโบสถทุกเสา	

 พระประธ�น	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	ขนาดหน้าตัก

กว้าง	๑	ศอก	๒๐	นิ้ว	และมีพระพุทธรูปขนาดต่าง	ๆ	
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 พระเจดีย์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน	ย่อไม้สิบสอง 

อยู่หลังพระอุโบสถ	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู ่หัว	 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์	 เป็น 

ค่าก่อสร้างรวม	๘๐	ชั่ง	

	 ปีพุทธศักราช	 ๒๔๕๑	 ปลียอดพระเจดีย์ 

ถูกพายุพัดหัก	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมหลวง 

สรรพศาสตร์ศุภกิจ	 ได้ประทานเงินเป็นค่าบูรณะ 

ทำาปลียอดขึ้นใหม่	

 ศ�ล�ก�รเปรียญ	 เป็นอาคารคอนกรีต	

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	

๒๕๒๕

 หอระฆัง	เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	ลักษณะ

ศิลปะแบบจีนผสมยุโรป
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ประวัติคว�มเป็นม�

	 วัดปรินายก	 สร้างสมัยรัชกาลท่ี	 ๒	 โดยเจ้าพระยาบดินทรเดชา	 (สิงห์	 สิงหเสนี)	 เม่ือครั้ง 

ยังเป็นพระพรหมสุรินทร์	 ตั้งช่ือว่า	 วัดพรหมสุรินทร ์	 และได้สร้างเสนาสนะเพิ่มขึ้น	 ถึงสมัยรัชกาลที่	 ๓	 

แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

	 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ได้ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง	 โปรดให้ 

หล่อพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถ	 และโปรดให้สร้างจนเสร็จบริบูรณ์	 พระราชทานนามว่า	 วัดปรินายก 

เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าพระยาบดินทรเดชา	(สิงห์	สิงหเสนี)

 

สถ�นะและที่ตั้ง

 วัดปรินายก	เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	ชนิดวรวิหาร	ตั้งอยู่เลขที่	๑	ถนนปรินายก	แขวงบ้านพานถม	

เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๗	ไร่	๒	งาน	๕๕	ตารางวา

วัดปรินำยก
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สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 หลังคามุง

กระเบื้อง	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	หน้าบันมีรูปครุฑ	

ปิดทอง	ประดับกระจก	ซุัมประตูและหน้าต่างลายปูนปั้น

 พระประธ�น	 เป็นพระพุทธรูปสำาริด	 ปางมารวิชัย	 ศิลปะสมัยสุโขทัย	 ซึ่งเจ้าพระยาบดินทรเดชา	 

อญัเชญิมาประดษิฐานไว้	เดมิเรยีกว่า	พระสารภี พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	เสดจ็พระราชดำาเนนิ

วัดปรินายก	ได้ทอดพระเนตรพระพุทธรูป	มีลักษณะงดงาม	พระราชทานนามว่า	พระสุรภีพุทธพิมพ์ 

 หอระฆัง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	ทรงสี่เหลี่ยม	 

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๖๔	อยู่ในกำาแพงวิปัสสนา

 ศ�ล�ก�รเปรยีญ	เป็นอาคารไม้	ลกัษณะทรงไทย	

เดมิเป็นตำาหนกัราชวงศ์	สมยัรชักาลที	่๕	อยู่ใกล้พระอโุบสถ
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ประวัติคว�มเป็นม�

	 วดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม	เป็นวดัโบราณ	สร้างตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยา	เดมิชือ่ว่า	วดัโพธาราม 

ไม่ปรากฏประวัติการสร้าง	

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม

	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๓๑๑	 เมื่อสมเด็จพระเจ้า

กรุงธนบุรี	 ทรงสถาปนากรุงธนบุรี ข้ึนเป็นราชธาน	ี 

โดยกำาหนดเขตทั้งสองฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยาให้แม่นำ้าผ่าน

กลางพระนคร	วัดโพธารามตั้งอยู่ในเขตกำาแพงพระนคร 

ฝั ่งตะวันออก	 จึงได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ยกฐานะ 

ขึ้นเป็นพระอารามหลวง	 และมีพระราชาคณะปกครอง

ตลอดสมัยกรุงธนบุรี

	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช	 โปรดให ้ปฏิสังขรณ์วัดโพธารามขึ้นใหม ่ 

ทั้งพระอาราม	สร้างพระอุโบสถ	พระระเบียง	พระวิหาร	

ตลอดจนสิ่งก่อสร้างท่ีจำาเป็นอื่น	 ๆ	 และสร้างถาวรวัตถุ

แล้วโปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปจากหัวเมืองต่าง	 ๆ	 

มาประดิษฐานบริเวณพระอุโบสถ	 พระวิหารทิศ	 และ 

พระระเบียง	ฯลฯ	แล้วพระราชทานนามว่า	วดัพระเชตพุน

วิมลมังคลาวาส
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 พุทธศักราช	๒๓๗๕-๒๓๙๑	พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์	 

สิ่งใดชำารุดทรุดโทรมมากก็รื้อสร้างใหม่ขยายรูปทรงบ้าง  

สร้างเพ่ิมขึ้นใหม่บ้าง	 ส่วนกุฏิสงฆ์สร้างใหม่เป็นตึก	 

และโปรดให ้จารึกสรรพตำาราต ่าง	 ๆ	 ๘	 หมวด 

ลงแผ่นหินอ่อนประดับไว้ตามศาลารายเพื่อเผยแพร่

ความรู้แก่ประชาชน

	 สมั ย รั ช ก าลที่ 	 ๔ 	 พระบาทสม เด็ จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้ปฏิสังขรณ์พระรัศม	ี 

พระพุทธไสยาสน์	 ทรงสถาปนาพระมหาเจดีย  ์

ประจำารัชกาล	 และแก้สร้อยนามพระอารามเป็น	 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

พระองค์ทรงริเร่ิมพระราชประเพณีอันเนื่องด้วย 

วัดพระเชตุพนอย่างหนึ่ง	 คือ	 ประเพณีการเสด็จ

พระราชดำ า เ นินเลียบพระนครทางสถลมารค	 

เดิมไม่มีประเพณีที่พระมหากษัตริย์จะต้องเสด็จไปยัง 

วัดพระเชตุพนก่อน	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกที่เสด็จ

ไปทรงนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากร	 พระประธาน

ในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน	 และทรงบำาเพ็ญพระราชกุศล	 รัชกาลต่อมาจึงถือเป็นพระราชประเพณีว่า	 

เมื่อเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนครโดยทางสถลมารคจะเสด็จไปทรงนมัสการพระพุทธเทวปฏิมากร  

ณ	 พระอุโบสถวัดพระเชตุพน	 สมัยรัชกาลที่	 ๕	 และรัชกาลที่	 ๖	 ทรงมอบให้กระทรวงโยธาธิการ 

บูรณปฏิสังขรณ์จนถึงรัชกาลปัจจุบัน	 โปรดให้ดำาเนินการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช	 ๒๕๑๔	 

เป็นต้นมา

สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก	 ชนิดราชวรมหาวิหาร	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๒	

แขวงพระบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๕๐	ไร่	๓๘	ตารางวา	
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สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ	 เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน	

แบบศิลปะรัตนโกสินทร์	 คือ	 ฐานตรง	 เสาส่ีเหลี่ยม	

หลังคามุขลด	 ๓	 ชั้น	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ประดับ

ช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันประดับลายปูนปั้น 

ลายเครือวัลย์	 ผนังภายในมีภาพจิตรกรรมเขียนด้วย 

สีนำ้ามันเรื่องพระสาวกท่ีได้รับเอตทัคคะ	 เสาภายใน

ทั้ง	 ๑๖	 เสา	 เขียนสีนำ้ามันเป็นลายดอกไม้ก้านแย่ง

สลับนก	 ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นซุ้มมงกุฎ	 บานประตู

ด้านในเขียนลายรดนำ้าเป็นภาพพัดพระราชาคณะ	 ฐานานุกรม	 เปรียญฝ่ายอรัญวาสี	 และคามวาสี	 ทั้งในกรุง

และหัวเมือง	 ประตูด้านนอกประดับมุกเป็นภาพรามเกียรติ์	 บานหน้าต่างด้านนอกแกะสลักปิดทองประดับ

กระจก	 บานหน้าต่างภายในเขียนลายรดนำ้าเป็นตราเจ้าคณะสงฆ์	 กำาแพงระเบียงพระอุโบสถเป็นหินอ่อน 

มีภาพสลักเรื่องรามเกียรติ์	

 พระประธ�น 	 เป ็นพระพุทธรูปปางสมาธ	ิ 

พระนามว่า	 พระพุทธเทวปฏิมากร	 พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 โปรดให้อัญเชิญ 

มาจากวัดคูหาสวรรค์	(วัดศาลาสี่หน้า)	ธนบุรี	ใต้ฐานชุกชี

ประดษิฐานพระบรมอฐัใินพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า 

จุฬาโลกมหาราช

 พระวิห�รทั้งสี่ 

 พระวิห�รทิศตะวันออกมุขหลัง ชั้น ใน	 

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	หลังคามุงกระเบื้อง	ผนังภายใน 

มีภาพจิตรกรรมภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืน 

ปางห้ามสมุทร	 สูง	 ๒๐	 ศอก	 พระบาทสมเด็จพระพุทธ 

ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 โปรดให ้ อัญเชิญมาจาก 

วัดพระศรีสรรเพชญ ์ 	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 

เดิมมีนามว่า	พระโลกนาถ ศาสดาจารย์ ต่อมาพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 พระราชทานนามว่า	 

พระพุทธโลกนาถ ราชมหาสมมตวงศ์ องค์อนันตญาณ

สัพพัญญู สยัมภูพุทธบพิตร

 พระวิห�รทิศตะวันออก ช้ันนอก	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 หลังคามุงกระเบ้ือง	 ผนังภายใน 

มีภาพจิตรกรรม	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อด้วยนาก	 ปางมารวิชัย	 อัญเชิญมาจากวัดเขาอินทร์	 

อำาเภอสวรรคโลก	 จังหวัดสุโขทัย	 เดิมพระราชทานนามว่า	พระเจ้าตรัสรู้ ในควงไม้พระมหาโพธิ์ เพราะม ี

ต้นโพธิ์ประกอบ	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานนามใหม่ว่า	 พระพุทธมารวิชัย 

อภัยปรปักษ์ อัครพฤกษ์โพธิภิรมย์อภิสมพุทธบพิตร	ที่ผนังพระวิหารมีภาพจิตรกรรม
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 พระวิห�รทิศใต้ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ผนังภายในมีภาพจิตรกรรม	 

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 อัญเชิญมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 มีพระปัญจวัคคีย์ 

นั่งสดับ	 พระธรรมเทศนาประกอบ	 เดิมพระราชทานนามว่า พระพุทธเจ ้าเทศนาพระธรรมจักร  

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานนามใหม่ว่า	 พระพุทธชินราช วโรวาทธรรมจักร  

อัครปฐมเทศนา นราศภบพิตร

 พระวิห�รทิศตะวันตก	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ผนังภายในมีภาพจิตรกรรม	

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 มีนาคปรก	 อัญเชิญมาจากลพบุรี	 เดิมพระราชทานนามว่า	 

พระนาคปรก	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 พระราชทานนามว่า	 พระพุทธชินสีห์มุนีนาถ  

อุรคอาสนบัลล์ อุทธังทิศภาคนาคปรก ดิลกภพบพิตร

 พระวิห�รทิศเหนือ	 ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปาเลไลยก์ซึ่งโปรดให้หล่อขึ้นใหม่	 เดิมพระราชทาน

นามว่า	พระป่าเลไลยก์	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานนามว่า	 พระพุทธปาลิไลยก์  

ภิรัติไตรวิเวก เอกจาริกสมาจาร วิมุติญาณบพิตร 

 พระระเบียงรอบพระอุโบสถ	 ซึ่งเชื่อมต่อพระวิหารทั้ง	 ๔	 สร้างสมัยรัชกาลที่	 ๑	 ทั้งชั้นนอก 

และชั้นใน	 ต่อมารัชกาลที่	 ๓	 โปรดให้เสริมผนังพระระเบียงช้ันในให้สูงกว่าเดิม	 ๒	 ศอก	 สมัยรัชกาลท่ี	 ๕	 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้รื้อผนังสายบัวซึ่งประดับกระเบื้องปรุของพระระเบียง 

ทั้ง	 ๒	 ชั้น	 ทั้งหมดถือปูนใหม่	 ผนังภายในทานำ้าปูน 

สีเหลือง	พระระเบียงด้านนอกทานำ้าปูนสีขาว	บูรณะ

หลังคา	 เพดาน	 เสา	 พื้น	 ซุ้มประตู	 และเขียนลาย 

บานประตูใหม่

	 ภายในพระระเบียงทั้ง	 ๒	 ชั้น	 ประดิษฐาน

พระพุทธรูป	ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

มหาราช	โปรดให้อญัเชญิมาจากหวัเมอืงต่าง	ๆ 	แล้วนำา 

มาบูรณะใหม่	 รัชกาลที่	 ๓	 โปรดให้ทำาฐานชุกชี 

พระพุทธรูปขึ้นใหม่	 พระพุทธรูปในพระระเบียงช้ันใน

มี	๑๕๔	องค์	ชั้นนอกมี	๒๔๔	องค์

 ศ�ล�ก�รเปรียญ	เดิมเป็นพระอุโบสถเก่า	ครั้งยังเป็นวัดโพธาราม	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื้องประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันปิดทองประดับกระจก	 

เดิมพื้นไม้	สมัยรัชกาลที่	๓	เปลี่ยนเป็นปูศิลาต่อเฉลียงรอบมีเสาราย	ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์ในรัชกาลที่	๖ 

และรัชกาลที่	 ๗	 พระพุทธรูปพระประธานในศาลาการเปรียญเป็นพระพุทธรูปหล่อปางสมาธิ	 ถึงรัชกาลที่	 ๔	

พระราชทานนามว่า	พระพุทธศาสดา มหากรุณาธิคุณ สุนทรธรรมทาน บุราณสุคตบพิตร 

 พระมณฑป	 คือ	 หอพระไตรปิฎก	 เดิมในรัชกาลที่	 ๑	 เป็นอาคารไม้ทั้งหลัง	 หลังคามุงกระเบ้ือง	 

หุ้มดีบุก	 ฝาและเสามีลายรดนำ้า	 ภายในมีตู ้พระธรรมเป็นตู ้ยอดมงกุฎจตุรมุข	 ปิดทองประดับกระจก	 

ต่อมาชำารุดมาก	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้รื้อสร้างใหม่เป็นมณฑปก่ออิฐถือปูนจตุรมุข	

ยอดทรงมงกุฎ	 ประดับกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องถ้วยสลับสี	 ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้น	 ปิดทอง	

บานประตูหน้าต่างเป็นลายรดนำ้า	มีกำาแพงแก้วกรุกระเบื้องปรุเคลือบโดยรอบ
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 พระวิห�รพระพุทธไสย�สน์ สร้างในรัชกาลท่ี	 ๓	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทย	 หลังคา 

ลด	 ๓	 ชั้น	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันปิดทองประดับกระจก	 มีระเบียงเดินได้รอบพระวิหาร	 

ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้นปิดทองทรงมงกุฎ	 ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์	 เป็นพระพุทธรูป 

ปูนปั้น	 พระบาทประดับมุกเป็นภาพมงคล	 ๑๐๘	 ประการ	 ผนังภายในมีภาพจิตรกรรมที่เพดานและเสา 

เป็นลายทองบนพื้นแดง

	 พระปรางค์มหาธาตุ	๔	องค์	อยู่ภายในวงพระระเบียง	

สร้างในรัชกาลท่ี	 ๑	 ต่อมารัชกาลท่ี	 ๓	 ก่อเสริมให้สูงกว่าเดิม 

องค์ละ	 ๓	 ศอก	 ประดับศิลาใหม่	 และมีการบูรณะซ่อมแซม 

ต่อมาหลายครั้ง

 พระมห�เจดีย์ประจำ�รัชก�ล ๔ องค์

 ๑. พระมห�เจดีย์ศรีสรรเพชญด�ญ�ณ	 พระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 โปรดให้สร้างครอบ

พระศรีสรรเพชญ์	พระพุทธรูปยืนซึ่งชะลอมาจากวัดพระศรีสรรเพชญ์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาต	ุ

พระเจดีย์สูง	 ๘๒	 ศอก	 ลักษณะเป็นพระเจดีย์เหลี่ยมย่อไม้ยี่สิบ	

ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียว	พระนามว่า	พระมหาเจดีย์

ศรีสรรเพชญดาญาณ	เป็นพระมหาเจดีย์ประจ�ารัชกาลที่ ๑ 

 ๒. พระมห�เจดย์ีดลิกธรรมกรกนทิ�น	พระบาทสมเดจ็ 

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน

ทั้งพระอาราม	 และสร ้างพระมหาเจดีย ์ 	 ขนาดสูงเท ่ากับ 

พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ	 ทรงพระราชอุทิศถวาย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล ้านภาลัย	 ประดับด ้วย

กระเบื้องสีขาว	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว

พระราชทานนามว่า พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกนิทาน เป็น  

พระมหาเจดีย์ประจ�ารัชกาลที่ ๒ 

 ๓. พระมห�เจดีย์มุนีปัตตบริข�ร	 พระบาทสมเด็จ 

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเพื่อพระองค์เอง	 องค์ทางใต	้

ประดับด้วยกระเบื้องสีเหลือง	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	พระราชทานนามว่า	พระมหาเจดย์ีมนุปัีตตบรขิาร เป็น 

พระมหาเจดีย์ประจ�ารัชกาลที่ ๓
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 ๔. พระมห�เจดีย์ประจำ�รัชก�ลที่ ๔ พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้สร้างขึ้นอยู่ทางตะวันตกของ 

พระมหาเจดีย์ประจำารัชกาลที่	 ๑	 โดยถ่ายแบบมาจากพระเจดีย์

ศรีสุริโยทัย	 วัดสวนหลวงสบสวรรค์	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

มีลักษณะเป็นพระเจดีย ์เหลี่ยมย่อไม้สิบสอง	 มีซุ ้มจระนำา	 

ประดับกระเบื้องสีขาบหรือสีน�้าเงินเข้ม เป็นพระมหาเจดีย์

ประจ�ารัชกาลที่ ๔ 

	 รัชกาลที่	 ๔	 มีพระราชดำารัสก่อนสวรรคต	 มิให้มี 

การสร้างพระเจดีย ์ประจำาพระองค์ ข้ึนมาอีก	 ซึ่งจะทำาให  ้

วัดพระเชตุพนคับแคบ	 ส่วนพระมหาเจดีย์	 ๔	 องค์	 ให้ถือว่า 

พระเจ้าแผ่นดินทั้ง	 ๔	 พระองค์ทรงเคยเห็นกันทุกพระองค์	 

จึงควรมีพระมหาเจดีย์อยู่ด้วยกัน

 พระวิห�รคด ๔ หลัง	 สร ้างสมัยรัชกาลที่ 	 ๑	 

แต่บูรณะตามแบบเดิมในรัชกาลที่	 ๓	 ผนังด้านบนเจาะช่อง 

ให้แสงสว่างเข้า	ประดับกระเบื้องปรุทั้ง	๔	หลัง

 พระวิห�รน้อย	 สมัยรัชกาลท่ี	 ๑	 ตั้งตามแนวกำาแพง	 สมัยรัชกาลที่	 ๓	 โปรดให้รื้อสร้างใหม ่

ตามแนวกำาแพงคั่นกลางวัดทั้ง	๒	หลัง

 พระเจดีย์หมู่ละ ๕ องค์ บนฐ�นเดียว	 ลักษณะก่ออิฐถือปูน	 ทรงเหลี่ยมย่อมุมประดับกระเบื้อง 

ทั้งสิ้นมีทั้งหมด	 ๔	 หมู ่	 รวม	 ๒๐	 องค์	 พระเจดีย ์องค์กลางของแต่ละหมู ่จะมีขนาดใหญ่กว่าอีก	 

๔	 องค์	 ที่อยู่รายรอบทั้ง	 ๔	 หมู่ตั้งอยู่นอกระเบียง	 ต่อมาสมัยรัชกาลท่ี	 ๓	 โปรดให้ทำากำาแพงแก้วประดับ 

กระเบื้องปรุบนฐานทักษิณ	ประดับกระเบื้องที่องค์พระเจดีย์และประดับศิลาที่ฐานใหม่

 พระเจดีย์ร�ย ๗๑ องค์ อยู่รอบระเบียง	

ลักษณะก่ออิฐถือปูน	 ลักษณะทรงเหลี่ยมย่อมุม 

ไม้สิบสอง	 องค์เจดีย์ประดับด้วยกระเบื้อง	 ฐานประดับ

ด้วยศิลา	สร้างในรัชกาลที่	๓

 พระระเบียงรอบพระมห�เจดีย์ พระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 เมื่อสร้าง 

พระมหาเจดย์ีศรสีรรเพชญดาญาณแล้ว	โปรดให้สร้าง

พระระเบียงล้อมพระมหาเจดีย์	 ๓	 ด้าน	 รัชกาลที่	 ๓	 

ทรงขยายพระระเบียงทางทิศเหนือและใต้ออกไป 

แล้วโปรดให้สร้างพระมหาเจดีย์ประจำารัชกาลที่	 ๒	 และรัชกาลที่	 ๓	 ทางทิศเหนือและทิศใต้พระมหาเจดีย ์

ศรีสรรเพชญดาญาณ	 สร้างซุ ้มประตู	 และโปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปยืนจากพระระเบียงท่ีล้อม 

พระอุโบสถนำามาประดษิฐานในพระระเบยีงล้อมพระมหาเจดย์ีนี	้ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	 

โปรดให้สร้างพระมหาเจดีย์ประจำารัชกาลที่	 ๔	 จึงขยายพระระเบียงออกไปทางทิศตะวันตก	 พระระเบียง 

รอบพระมหาเจดีย์จึงมีลักษณะดังที่ปรากฏในปัจจุบัน
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 หอระฆัง	 มี	 ๒	 หลัง	 อยู่ทางหน้าพระวิหารพระนอนและศาลาการเปรียญ	 เดิมมีเฉพาะหลัง 

ที่อยู่หน้าศาลาการเปรียญ	 หลังที่อยู่หน้าพระวิหารพระนอนสร้างสมัยรัชกาลที่	 ๓	 มีลักษณะเป็นหอจตุรมุข	 

ยอดทรงเจดีย์	ประดับด้วยกระเบื้องถ้วยทั้ง	๒	หลัง	

 พระพุทธโลกน�ถ	 เป็นพระพุทธรูปยืนหล่อด้วยโลหะ	 เดิมม ี

พระนามว่า	 พระโลกนาถศาสดาจารย ์ ปางประทานอภัยหรือ 

พระห้ามแก่นจนัทน์	(ยกพระหตัถ์ข้างซ้าย)	สมยักรงุศรอียธุยาตอนกลาง	 

รัชกาลที่	 ๑	 โปรดให้อัญเชิญมาจากวัดพระศรีสรรเพชญ์	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	

 พระพุทธมห�วิชัย	 ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารทิศตะวันออก

มุขหน้า	เดิมมีพระนามว่า	พระเจ้าตรัสรู้ ในควงไม้มหาโพธิ์ หล่อด้วยนาก  

เป็นพระนั่งปางมารวิชัย	 สมัยสุโขทัย	 อัญเชิญมาจากวัดเขาอินทร์	 

เมืองสวรรคโลก	

 พระพุทธชินร�ช	 ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารทิศใต้มุขหน้า	 

หล่อด้วยโลหะ	 ปางมารวิชัย	 สมัยสุโขทัย	 อัญเชิญมาจากเมือง

สุโขทัย	 ภายหลังสร้างรูปพระปัญจวัคคีย์	 ในอิริยาบถนั่งฟังปฐมเทศนา	 

จึงได้นามปางนี้ว่า	ปางเสด็จโปรดพระปัญจวัคคีย์ 

 พระพุทธชินสีห์ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารทิศตะวันตก	 

มุขหน้า	 หล่อด้วยโลหะ	 ปางมารวิชัย	 สมัยสุโขทัย	 อัญเชิญมาจาก 

เมืองสุโขทัย	ภายหลังสร้างรูปพระยานาคเจ็ดเศียรแผ่พังพาน	อยู่เบื้องบน

พระเศียรพระพุทธรูป	 ด้านล่างขดตัวเป็นพุทธบัลลังก์	 จึงเรียกปางนี้ว่า	

ปางนาคปรก

 พระพุทธป�ลิไลยก์ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารทิศเหนือ	 

เป็นพระพทุธรปูปนูป้ันปิดทอง	มรีปูช้างหมอบชงูวงถวายหม้อนำา้	(กณุฑ)ี	

และลิงนั่งถวายรวงผึ้ง	 หล่อขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี	 ๑	 องค์พระพุทธรูป

ประทับนัง่ห้อยพระบาทบนโขดหินพระหัตถ์รับของถวายจากช้างและลิง	

จึงเรียกปางนี้ว่า	ปางป่าเลไลยก์
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ประวัติคว�มเป็นม�

	 วัดมกุฏกษัตริยาราม	สร้างขึ้นตามพระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	หลังจาก

ขุดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นคูพระนครชั้นนอก	 และสร้างวัดโสมนัสวิหาร	 เพ่ืออุทิศพระราชทานแด่สมเด็จ

พระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี	 พระบรมราชเทวี	 แล้วมีพระราชดำาริว่า	 สมัยกรุงศรีอยุธยามีการสร้างวัด	 

เรียงรายตามคูพระนคร	 เช่น	 สมเด็จพระบรมราชาท่ี	 ๓	 (พระเจ้าบรมโกศ)	 ทรงสร้างวัดกุฎีดาว	 ริมคูเมือง

ตรงข้ามกับวัดสมณโกฏิของพระมเหสี	 จึงมีพระราชประสงค์จะสร้างวัดส่วนพระองค์คู่กับวัดโสมนัสวิหาร	 

ณ	 ริมคลองผดุงกรุงเกษมทางเหนือ	 ใกล้กับป้อมหักกำาลังดัษกร	 โปรดให้ซื้อที่สวนของราษฎรติดต่อกับ 

เขตวัดโสมนัสวิหารเป็นที่สร้างพระอาราม	 โปรดให้เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์	 (ช่วง	 บุนนาค)	 

เป็นแม่กอง	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมขุนราชสีหวิกรม	 เป็นนายช่าง	 พระยามหานุภาพ	 เป็นนายงาน	

การก่อสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช	 ๒๔๑๑	 พระราชทานนามว่า	 วัดมกุฏกษัตริยาราม	 แต่โปรดให้เรียกว่า	 

วัดนามบัญญัติ

	 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว	 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอาราม	 

ในปีพุทธศักราช	 ๒๔๓๓	 ฟ้าผ่ายอดพระเจดีย์หักลงมา	 โปรดให้บูรณะใหม่	 ติดสายล่อฟ้า	 และพระราชทาน 

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	 สร้างพระมหามงกุฎสำาริด	 กว้าง	 ๕๐	 เซนติเมตร	 สูง	 ๑	 เมตร	 ประดิษฐาน 

เหนือยอดพระเจดีย์	 และมีประกาศพระบรมราชโองการให้เรียกนามว่า	 วัดมกุฏกษัตริยาราม	 ตามที่ได้รับ

พระราชทานในรัชกาลที่	๔	

วัดมกุฏกษัตริยำรำม
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สถ�นะและที่ตั้ง

 วัดมกุฏกษัตริยาราม	เป็นพระอารามหลวงชั้นโท	ชนิดราชวรวิหาร	ตั้งอยู่เลขที่	๓๓๐	แขวงบางขุนพรหม 

เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๓๑	ไร่	๓	งาน	๗๗	ตารางวา

สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 ลักษณะทรงไทย	 ขนาด	 

๕	 ห้อง	 หันหน้าไปทางทิศตะวันออก	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	

หน้าบันเป็นรูปพระมหามงกุฎมีลวดลายปูนปั ้นประดับอยู ่โดยรอบ	 

ซุ ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั ้นปิดทองประดับกระจก	 ด้านบนมีรูป 

พานแว่นฟ้ารองรับเลข	๔	และพระมหามงกุฎประดิษฐานบนช้าง	๓	 เศียร	

มีฉัตร	๙	ชั้น ปักอยู่	๒	ข้าง	บานประตูหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรดนำ้า	

มีระเบียงรอบพระอุโบสถ	 และระหว่างต้นเสามีกำาแพงเชื่อมต่อกัน 

โดยตลอด	 ผนังภายในมีภาพจิตรกรรมแบ่งเป ็น	 ๒	 ตอน	 คือ	 

เหนือกรอบหน้าต่างจรดเพดานเขียนภาพประวัติพระอัครสาวก	๑๑	องค์	 

มีจารึกหินอ่อนอธิบายภาพติดไว้ ใต้กรอบหน้าต่าง	 ผนังระหว่าง 

ช่องหน้าต่างเขียนภาพประวัติพระอัครสาวิกา	 ๙	 องค์	 มีจารึกหินอ่อน

อธิบายภาพติดไว้ทางด้านล่าง	 ผนังซอกประตูหน้าต่างเขียนภาพสิ่งที ่

จะพึงปฏิบัติเนื่องด้วยพระธรรมวินัย	พร้อมทั้งรูปแสดงธุดงควัตร	มีอักษรเขียนอธิบายไว้ด้านล่าง	บานประตู

หน้าต่างด้านในเขียนพระสูตรที่เป็นคาถาด้วยตัวอักษรขอมบรรจง	รวมทั้งคาถาธรรมบทบางวรรคและโสฬสปัญหา

	 วัดมกุฏกษัตริยารามได้ชื่อว่าเป็น

วัดมีสีมา	๒	ชั้น	ซึ่งเป็นลักษณะที่แปลกและ

มีเพียง	๒	วัดเท่านั้นในเขตกรุงรัตนโกสินทร์	

คือ	วัดมกุฏกษัตริยารามและวัดโสมนัสวิหาร 

สีมาชั้นแรกเรียกว่า	 มหาสีมา	 มีซุ ้มสีมา 

ซึง่ตัง้อยูท่ีม่มุกำาแพงรอบวดัเป็นเคร่ืองหมาย

กำาหนดเขต	ภายในเขตมหาสีมามีซุ้มบอกเขต	 

มหาสี มาด ้ าน ในอยู ่ ที่ กำ า แพงแก ้ วรอบ 

พระอุโบสถและมีเสมารอบพระอุโบสถ

เรียกว่า	ขัณฑสีมา	กำาแพงแก้วและซุ้มเสมา

บนกำาแพงเป็นเขตกั้นกลาง	 เพื่อมิให้สีมา

ชั้นนอกและชั้นในคาบเกี่ยวกัน	 อันจะทำาให้

สีมาทั้งสองใช ้ ไม ่ได ้เ รียกว ่า	 สีมันตริก  

วัดที่มีสีมา	๒	ชั้นนี้	พระสงฆ์สามารถประชุม

ทำาสังฆกรรมได้ท้ังท่ีพระอุโบสถและพระวิหาร	 แต่ถ้าทำาในพระวิหารจะต้องให้พระสงฆ์ทุกองค์ในวัดมาร่วม 

ในพิธีทุกองค์	 มิฉะน้ันถือว่าพิธีน้ันเป็นโมฆะ	 ปัจจุบันเพื่อให้สะดวกในการดูแลให้ถูกต้องตามพระวินัยกำาหนด	

ทางวัดจึงทำาสังฆกรรมที่พระวิหารเพียงรับกฐินอย่างเดียว	นอกนั้นกระทำาในพระอุโบสถ
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 พระประธ�น	 เป็นพระพุทธรูปสำาริด	 ลงรักปิดทอง	

ปางสมาธิ	ประดิษฐานอยู่ในบุษบก

 พระวิห�ร	 อยู ่ด ้านหน ้าของเขตพุทธาวาส	 

เป็นอาคารก่ออฐิถอืปนูทรงไทย	ขนาด	๗	ห้อง	มีระเบียงรอบ	 

ใช้เป็นที่สวดมนต์ทำาวัตรเช้าเย็นและรับกฐิน	 เนื่องจาก 

อยู่ในเขตมหาสีมาจึงใช้ประกอบสังฆกรรมได้	 หน้าบันมีรูป

พระมหามงกุฎ	 ล้อมรอบด้วยลายกนก	 ซุ้มประตูหน้าต่าง

เป็นปูนปั้นปิดทองประดับกระจก	 ด้านบนมีรูปพานแว่นฟ้า

รองรับเลข	๔	และพระมหามงกุฎประดิษฐานบนช้าง	๓	เศียร	 

มฉีตัร	๙	ชัน้	ปักอยู่	๒	ข้าง	บานประตหูน้าต่างเขยีนลายรดนำา้	

	 ผนังภายในประดับหินอ่อนถึงกรอบหน้าต่าง	

ระหว่างช่องหน้าต่างเขยีนภาพเรือ่งราวของพระสาวกในบาลี

และอรรถกถา	 มีจารึกหินอ่อนอธิบายความติดอยู่ตอนล่าง	 

ผนงัซอกหน้าต่างเขียนภาพการบำาเพญ็กรรมฐานต่าง	ๆ 	ทีต้่นเสา 

ทั้ง	๒	ต้น	ตอนโคนเสาประดับหินอ่อนสูงประมาณ	๒	ศอก	 

ข้างบนเขียนภาพจิตรกรรมปริศนาธรรม	 บานประตูด้านใน

ทาสนีำา้เงนิ	เขยีนพระสตูรต่าง	ๆ 	ด้วยอกัษรขอมตวับรรจงด้วย

รงทอง	บานประตูหน้าต่างเขียนคาถาธรรมบท	พระประธาน 

ในพระวิหารพระนามว่า	 พระพุทธวชิรมงกุฎ	 ประดิษฐาน  

ในบุษบกบนฐานหินอ่อน	 ๒	 ชั้น	 เป็นพระพุทธรูปสำาริด  

ปางสมาธิ	ลงรักปิดทอง

 พระวิห�รคด	 ก่อเชื่อมต่อกับพระวิหารใหญ่ตรงมุขด้านหลัง	 ๒	 ข้าง	 แล้วหักมุมไปบรรจบกัน 

เป็นสี่เหลี่ยม	มีประตูติดต่อกันระหว่างพระวิหารใหญ่และพระวิหารคด	และมีประตูทางออก	๓	ด้าน	ด้านละ	 

๑	ประตู	ภายในพระวิหารคดประดิษฐานพระพุทธรูป

 พระเจดีย์ใหญ่ ตั้งอยู่ในวงพระวิหารคด	ฐานพระเจดีย์เป็นรูป	๔	เหลี่ยมจตุรัส	ข้างบนมีกำาแพงแก้ว  

สูงราว	 ๒	 ศอก	 โดยรอบ	 และมีชานบันไดยื่นออกมาทั้ง	 ๔	 ด้าน	 ลานพระเจดีย์ข้างบนและข้างล่างปูด้วย

กระเบื้องหน้าวัว
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ประวัติคว�มเป็นม�

	 วัดมหรรณพาราม	 สร้างสมัยรัชกาลที่	 ๓	 เม่ือปีพุทธศักราช	 ๒๓๙๓	 โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 

กรมหมื่นอุดมรัตนราษี	 (พระองค์เจ้าอรรณพ)	 พระราชโอรส	 ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระราชทานเงินสมทบในการก่อสร้าง	๑,๐๐๐	ชั่ง	การก่อสร้างดำาเนินมาจนถึงรัชกาลที่	๔	พระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ทรงพระราชศรัทธาพระราชทานทรัพย์เป็นเงิน	 ๑,๐๐๐	 ชั่ง	 การสร้างวัด 

จึงแล้วเสร็จ	 และให้สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ	 บรรจุพระบรมธาตุ	 และพระราชทาน 

นามว่า	วัดมหรรณพาราม 

	 สมัยรัชกาลที่	 ๕	 วัดมหรรณพารามได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ทดลอง	 จัดตั้งโรงเรียนหลวง 

สำาหรับสามัญชนข้ึนเป็นแห่งแรก	 ต่อมาเมื่อการศึกษาในโรงเรียนวัดมหรรณพาราม	 เป็นผลดีจึงขยายออกไป 

ทั่วราชอาณาจักร

	 วัดมหรรณพาราม	 เป็นพระอารามหลวงขนาดเล็ก	 มีลักษณะงดงาม	 รูปแบบศิลปกรรม	 

กรุงรัตนโกสินทร์ปลายรัชกาลที่	 ๓	 ต้นรัชกาลท่ี	 ๔	 ซึ่งนิยมสร้างอาคารท่ีมีลักษณะประยุกต์ระหว่างไทย 

และจีน	

วัดมหรรณพำรำม
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สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดมหรรณพาราม	 เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี	 ชนิดวรวิหาร	 ตั้งอยู่เลขท่ี	 ๒๖๑	 ถนนตะนาว	 

แขวงเสาชิงช้า	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๒	ไร่	๒	งาน	๓๗	ตารางวา

สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ	 เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน	

หลังคามุขลด	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบื้องเคลือบ	 ปั้นลม 

และหน้าบันเป็นปูนปั้น	 ประดับเคร่ืองกระเบื้องถ้วย	

ตรงกลางเป็นรูปหงส์	 ซุ ้มประตูหน้าต่างเป็นลาย 

ปูนปั้นเครือเถาดอกพุดตาน	 ลงรักปิดทอง	 บานประตู

หน้าต่างลงรักปิดทอง	ประดับกระจกสีเป็นลายประสุ	 

หรือเฉลวไหหลำา	 มีตุ ๊กตาหินจีนตั้งประดับที่ประตู 

ทั้งด้านหน้าและหลังรวม	 ๘	 ตัว	 มีระเบียงรอบ	

ระหว่างเสาระเบียงมีกำาแพงกรุกระเบื้องเคลือบปรุ	 

เพดานระเบียงเขียนสี เป ็นลายดอกไม ้ตาข ่าย	 

มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ	และมีเสมาซึ่งสลักจากแท่งหิน

สี่เหลี่ยมตั้งอยู่เหนือกำาแพงแก้วประจำาในทิศทั้งแปด	

 พระประธ�น 	 เป ็นพระพุทธรูปปูนป ั ้ น 

ปางมารวิชัย	 ลงรักปิดทอง	 หน้าตักกว้าง	 ๔	 ศอก	 

๗	นิ้ว	สูง	๕	ศอก	๑	คืบ	๗	นิ้ว
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 พระวหิ�ร	เป็นอาคารก่ออฐิถอืปนู	หลงัคามุข 

ลด	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	

หางหงส์	 ปั ้นลมและหน้าบันเป็นปูนปั ้น	 ประดับ

กระเบื้องถ้วยจาน	 ตรงกลางเป็นรูปมังกร	 เพดาน

ระเบียงเขียนลายดอกไม้ตาข่าย	 ซุ้มประตูหน้าต่าง

เป็นรูปปูนปั ้น	 ลายเครือเถาดอกพุดตาน	 ลงรัก 

ปิดทอง	 บานประตูหน้าต่างด้านนอกลงรักปิดทอง

ประดับกระจกเป็นลายฟองคลื่น	 มีภาพมังกรและ

ปลา	 ที่เสามุขประตูด้านหน้าและหลังมีตุ๊กตาหินจีน

ตั้งอยู่ด้านละ	 ๔	 ตัว	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 

สำ า ริ ด 	 ปางมารวิ ชั ย 	 ศิ ลปะสมั ยกรุ งสุ โ ขทั ย	 

มีพระนามว่า	หลวงพ่อร่วง 

 พระเจดีย์	มี	๓	องค์	อยู่ด้านหลังกำาแพงแก้ว 

ที่ ล ้ อมพระอุ โบสถและพระวิหาร	 พระเจดีย ์ 

องค์ใหญ่ตรงกลาง	 ลักษณะทรงกลม	 เป็นพระเจดีย์ 

ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัโปรดให้สร้าง	

พระเจดย์ีด้านซ้ายและด้านขวามขีนาดเท่ากนั	ลกัษณะ

ทรงเหลี่ยม	 ย่อมุมไม้สิบสอง	 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 

กรมหมื่นอุดมรัตนราษีทรงสร้าง	

 หอไตร	เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	๒	ชั้น	สร้างพร้อมกับ 

พระอาราม	อยู่มุมกำาแพงคณะต้น	ใกล้กับหอระฆัง	ประดับช่อฟ้า

ใบระกา	หน้าบันเป็นลายปูนปั้นดอกพุดตาน	ผนังชั้นล่างเจาะเป็น 

ช่องหน้าต่าง	มีบานปิดเป็นไม้	ชั้นบนมีระเบียงรอบ	พนักระเบียง 

เป็นกำาแพงกรุกระเบื้องปรุ	 ซุ้มประตูหน้าต่างชั้นบนเป็นปูนปั้น	 

ลงรักปิดทอง	 ลายเครือเถาดอกพุดตาน	 บานประตูหน้าต่าง 

มีภาพทวารบาลแบบจีน	

 ศ�ล�ก�รเปรียญ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 

หางหงส์	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๗๕

 หอระฆัง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 สร้างเม่ือ 

ปีพุทธศักราช	๒๓๙๓	
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ประวัติคว�มเป็นม�

	 วัดมหาธาตุ	 สร้างตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา	 เดิมเรียกว่า วัดสลัก	 เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุร	ี 

ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี	 อาณาเขตของพระนครอยู่ริมแม่นำ้าทั้ง	 ๒	 ฝั่ง	 โดยมีแม่นำ้าเจ้าพระยา	 

อยู่กลางพระนคร	วัดสลักอยู่ในเขตพระนครฝั่งตะวันออกมีฐานะเป็นพระอารามหลวง	

	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธาน	ี

และโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่นำ้าเจ้าพระยา	 วัดสลักอยู่ระหว่างกลาง	

ของพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคล	 ปีพุทธศักราช	 ๒๓๒๖	 สมเด็จพระบวรราชเจ้า 

มหาสุรสิงหนาท	 โปรดให้บูรณะวัดสลักขึ้นใหม่	 และทรงทำานุบำารุงพระอารามนี้เป็นพิเศษตลอดพระชนมายุ	 

ด้วยปรากฏในตำานานวัดว่า	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๑๐	 ขณะใกล้จะเสียกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบวรราชเจ้า 

มหาสุรสิงหนาท	 ได้ล่องเรือจากกรุงศรีอยุธยามาตามลำานำ้าเจ้าพระยา	 เมื่อถึงวัดสลักก่อนจะเลี้ยวเข้า

คลองบางกอกใหญ่	 พบเรือลาดตระเวนของพม่าจึงควำ่าเรือลงซ่อนตัว	 แล้วอธิษฐานขออำานาจพระพุทธรูป 

ในพระอุโบสถเป็นท่ีพึ่งว่า	 ถ้ารอดพ้นจากข้าศึกไปได้ภายหน้าได้เป็นใหญ่จะมาบูรณปฏิสังขรณ์วัดสลัก 

ให้รุ่งเรือง	ฉะนั้น	 เมื่อดำารงพระอิสริยยศกรมพระราชวังบวรสถานมงคล	จึงโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดสลัก

ตามที่ตั้งพระทัยไว้	 โดยเริ่มการบูรณะไปพร้อมกับการสร้างพระราชวังบวรสถานมงคล	 แล้วได้พระราชทาน

นามว่า	วัดนิพพานาราม 

วัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์
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 ปีพุทธศักราช	 ๒๓๓๑	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 โปรดให้ใช้วัดนิพพานาราม  

เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎก	 พระราชทานนามใหม่ว่า วัดพระศรีสรรเพชญ์	 จึงเป็นวัดท่ีประทับ 

ของสมเด็จพระสังฆราชครั้งแรก	และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์อื่นต่อ	ๆ	มาจนถึงรัชกาลที่	๓	 

หลังจากนี้ประทับ	ณ	พระอารามต่าง	ๆ	

	 ปีพุทธศักราช	 ๒๓๔๖	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 ได้พระราชทานนามให้แก่

พระอารามแห่งนี้ใหม่เป็น	วัดมหาธาตุ อันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ	และเป็นที่ประทับของ

สมเด็จพระสังฆราช

	 สมัยรัชกาลที่	 ๒	 โปรดให้ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์	 ซึ่งคณะสมณทูตไทยนำามาจากเมืองอนุราธปุระ	

ประเทศลังกา	 เมื่อปีพุทธศักราช	๒๓๖๑	ทางเหนือพระระเบียงด้านตะวันออก	ส่วนอีก	๒	ต้น	พระราชทาน 

ไปยังวัดสระเกศและวัดสุทัศนเทพวราราม

	 สมัยรัชกาลที่	 ๓	 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำารงสมณเพศ	 ได้ประทับที	่ 

วัดมหาธาตุ	และมีพระราชดำาริจะสถาปนาพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกาย	จึงเสด็จไปประทับ	ณ	วัดราชาธิวาส	 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ ้าอยู ่หัวโปรดให้บูรณะวัดมหาธาตุทั้งพระอาราม	 พร้อมได้ โปรดให้ 

หลวงเทพรจนา	 หล่อรูปสมเด็จพระสังฆราช	 (ศุข	 ญาณสังวร)	 ขึ้นไว้บูชา	 ครั้งแรกตั้งไว้ท่ีหอพระนาก 

ในวดัพระศรรีตันศาสดาราม	ต่อมารชักาลที	่๔	โปรดให้ย้ายมาไว้ในพระวิหารวัดมหาธาต	ุการบูรณะวัดมหาธาตุ

ดำาเนินการเสร็จสิ้นในรัชกาลที่	 ๔	 และได้เสด็จพระราชดำาเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถและโปรดให้ช่างเขียน

ภาพจิตรกรรมที่ผนังพระอุโบสถ	 และโปรดให้สร้างพระวิหารน้อยหรือพระวิหารโพธิ์ลังกา	 ตรงที่ตั้งตำาหนัก 

ซึ่งเคยประทับเมื่อทรงผนวชทางตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิ์

	 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงใช้พื้นที่ของวัดมหาธาตุเป็นสถานที่สร้าง

พระเมรุพระราชทานเพลิงพระศพพระราชวงศ์ชั้นสูงเป็นครั้งแรก	 ใช้สนามนอกพระระเบียงหน้าวัดเป็นที่ต้ัง

พระเมรุ	ส่วนดอกไม้เพลิงตั้งในบริเวณท้องสนามหลวง	

	 ปีพุทธศักราช	 ๒๔๓๒	 โปรดให้ย้ายการบอกพระปริยัติธรรมมาจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 

จัดตั้งเป็นบาลีวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุเรียกว่า	 มหาธาตุวิทยาลัย ทรงพระราชทานเงินเดือนและค่าใช้สอย 

ทุกประการในวิทยาลัย	 ระหว่างปีพุทธศักราช	 ๒๔๓๖-๒๔๓๘	 วัดมหาธาตุเป็นที่ตั้งของสภาอุณาโลมแดง  

หรือสภากาชาดชั่วคราว	ภายหลังจึงย้ายไปตั้งที่ศิริราชพยาบาล

	 ปีพุทธศักราช	 ๒๔๓๗	 โปรดให้สร้างอาคารถาวรวัตถุซึ่งเรียกว่า	 สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย 

ขึ้นทางทิศตะวันออกของพระอาราม	 โดยมีพระราชดำาริจะใช้ ในงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	

เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 หลังจากนั้นจะทรงอุทิศถวายแก่มหาธาตุวิทยาลัย	 เพื่อเป็น 

ที่เรียนพระปริยัติธรรมช้ันสูง	 ซ่ึงได้พระราชทานนามว่า	 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 แต่อาคารหลังนี ้

มาสร้างเสร็จในรัชกาลท่ี	 ๖	 ส่วนงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 ทรงย้ายไปจัดที่พระเมรุพิมาน	 

วัดบวรสถานสุทธาวาส

	 ปีพุทธศักราช	 ๒๔๓๙	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้พระราชทานพระราชทรัพย ์

ส่วนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ๑,๐๐๐	 ชั่ง	 

อุทิศเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณะวัดมหาธาตุครั้งใหญ่แล้วได้พระราชทานสร้อยนามพระอารามเพ่ิมว่า	 

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
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	 ในรัชกาลท่ี	 ๖	 ได้เสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารถาวรวัตถุเป็นที่ตั้งหอพระสมุด

สำาหรับพระนคร	เมื่อวันที่	๖	มกราคม	พุทธศักราช	๒๔๕๙	และโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์พระอารามในส่วนที่

ชำารุดทรุดโทรม	ต่อมาในรัชกาลที่	๗	ได้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่	

สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์	 เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก	 ชนิดราชวรมหาวิหาร	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๓	

ถนนหน้าพระธาตุ	 แขวงพระบรมมหาราชวัง	 เขตพระนคร	 กรุงเทพมหานคร	 มีที่ดินตั้งวัด	 เนื้อที่	 ๓๖	 ไร่	 

๔๕	ตารางวา

สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ	 สมเด็จพระบวรราชเจ ้า 

มหาสุรสิงหนาทโปรดให้สร้าง	 อยู่หลังพระมณฑป

คู่กับพระวิหาร	 โดยได้รับการบูรณะในรัชกาลท่ี	 ๓	 

และรัชกาลต่อ	ๆ	มา	

 พระอุ โบสถ เป ็ นอาคารก ่ ออิ ฐถื อปู น	

ลักษณะทรงไทยฐานสูง	 หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี	 

ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หน้าบันเป็นไม้แกะสลัก 

ปิดทองประดับกระจก	 ตรงกลางเป็นภาพนารายณ์

ทรงครุฑจับนาค	 รอบพระอุโบสถมีเสมาตั้งประจำา	 

๔	 ทิศ	 ใบเสมาสลักเป็นภาพครุฑยุดนาค	 ผนังภายใน 

มีภาพจิตรกรรม	ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่	๔	

 พระประธ�น	 เป ็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดให้พระยาเทวา

รังสรรค์	ช่างวังหน้าเป็นผู้ปั้น	พระนามว่า	พระศรีสรรเพชญ์ 

 พระวิห�ร	สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

ทรงสร้าง	 อยู่ด้านหลังพระมณฑปด้านขวาของพระอุโบสถเดิม 

ยาว	๑๒	ห้อง	ได้รบัการบรูณะซ่อมแปลงขยายให้มมีขุหน้าหลงั 

ในรัชกาลที่	๓	

	 พระวิหารเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	ลักษณะทรงไทย

ฐานสูง	มีมุขโถงด้านหน้าและด้านหลัง	ชายคามุขรองรับด้วย

เสาสี่เหลี่ยม	๖	ต้น	ระหว่างเสากั้นเป็นกำาแพงกรุกระเบื้องปรุ	 

มีบันไดขึ้นสู ่มุขด้านหน้าและหลังด้านละ	 ๒	 บันได	 ผนัง 

ด้านเหนือ	และใต้มีหน้าต่างด้านละ	๑๒	ช่อง	ด้านตะวันออก 

และตะวันตกมีหน้าต่างด้านละ	 ๔	 ช่อง	 มีประตูอยู่กลาง 

ด้านละ	 ๑	 ประตู	 หน้าบันด้านหน้าและหลังเป็นรูปตรา
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พระราชลัญจกรในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร	 ด้านข้าง 

มีภาพเทพพนมเหาะ	 ด ้านละ	 ๓	 องค ์	 ภายใน 

ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่	 ๕	 องค์	 ได้แก่	

พระประธานเป ็นพระพุทธรูปก ่ออิฐปางมารวิชัย	

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท	 โปรดให  ้

พระยาเทวารังสรรค์ช่างวังหน้าเป็นผู้ปั ้น	 ๑	 องค	์

พระพุทธรปูศลิาแดงปางมารวิชยั	๑	องค์	(ย้ายมาจาก

พระวิหารเก่าวัดสลัก)	 และอีก	 ๓	 องค์	 (ย้ายมาจาก 

วัดพระเชตุพน	ในรัชกาลที่	๑)

 พระมณฑป สมเด็จพระบวรราชเจ ้ามหาสุรสิงหนาท 

โปรดให้สร้างเมื่อสถาปนาพระอาราม	อยู่ด้านหน้าของพระอุโบสถและ 

พระวิหาร	เดิมมียอดเป็นปราสาท	เนื่องจากนำาตัวไม้เครื่องบนปราสาท

ซึ่งมีพระราชดำาริจะสร้างในพระราชวังบวรสถานมงคล	 มาสร้างถวาย

เป็นพุทธบูชา	ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ยอดพระมณฑปจึงโปรดให้บูรณะใหม่ 

โดยแก้หลังคาเป็นทรงโรง	 แล้วสร้างพระมณฑปทองยอดปราสาท 

สูง	๑๐	วา	ไว้ภายใน	เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาตุ

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบพระมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูป	 

๔	 ปาง	 คือ	 ปางประสูติ	 ปางตรัสรู ้	 ปางปฐมเทศนาและปาง

ปรินิพพาน	ผนังทั้ง	๔	ด้าน	มีพระพุทธรูปสำาริด	สมัยกรุงสุโขทัย	และ 

กรุงศรีอยุธยา	 ซึ่งอัญเชิญมาจากหัวเมืองเหนือในรัชกาลท่ี	 ๑	 ตั้งอยู ่

รวมทั้งสิ้น	๒๘	องค์	

	 พระมณฑปเป็นอาคารก่ออฐิถอืปนู	ลักษณะแบบสถาปัตยกรรม

ไทยโบราณ	ทรงสีเ่หลีย่มจตรุสัฐานสงู	มบีนัไดและประตทูางเข้าด้านละ	

๑	ช่อง	หน้าต่างด้านละ	๔	ช่อง	ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นลายใบเทศ 

ทรงมณฑป	 หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หน้าบันเป็น 

ไม้แกะสลักปิดทอง	 ประดับกระจกภาพพระลักษณ์ทรงหนุมานยืนแท่น	

แวดล้อมด้วยลายกระหนกใบเทศและภาพเทวดาเหาะ	

 พระระเบียง	 สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท 

โปรดให้สร้างล้อมรอบพระอุโบสถ	 พระวิหาร	 และพระมณฑป	 

เดิมเสารายเป็นเสาย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง	 ในรัชกาลที่	 ๓	 โปรดให้ 

ซ่อมแปลงใหม่และได้รับการบูรณะในรัชกาลต่อ	ๆ 	มาอีกหลายครั้ง	

มีประตูเข้าออกด้านละ	 ๑	 ประตู	 ภายในมีพระพุทธรูปซึ่งอัญเชิญ

มาจากท่ีต่าง	 ๆ	 รวม	 ๑๑๒	 องค์	 ต่อมาในปีพุทธศักราช	 ๒๔๖๗	 

วัดมหาธาตุได้บูรณะจัดทำาบัลลังก์และปิดทองพระพุทธรูปใหม่	
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 พระปร�งค์และเจดีย์ร�ย	 ประดิษฐาน

ภายในวงพระระเบียงด้านเหนือพระวิหาร	 และ 

ด้านใต้ของพระอุโบสถมีพระเจดีย์ด้านละ	๒	ด้าน	

พระปรางค์ด้านละ	 ๒	 องค์	 พระปรางค์	 ๒	 องค์ 

ด้านหน้าพระมณฑป	สร้างสมยัรชักาลที	่๒	เป็นทีบ่รรจุ

อัฐิธาตุของสมเด็จพระสังฆราช	 (ศุข	ญาณสังวร)	

และสมเด็จพระสังฆราช	(มี)	นอกนั้นเป็นของเดิม 

ทีส่มเดจ็พระบวรราชเจ้ามหาสรุสงิหนาททรงสร้าง

	 พระเจดีย์และพระปรางค์	 พระเจดีย์	 ๔	 องค	์ ก่ออิฐถือปูนทรงเหลี่ยมย่อไม้สิบสองและย่อไม้ยี่สิบ	

พระปรางค์	๒	องค์	ด้านข้างพระอุโบสถและพระวิหารเป็นแบบย่อไม้ยี่สิบ	พระปรางค์ที่มุมตะวันออกเฉียงใต้ 

ของพระมณฑปมีฐานสูงย่อไม้สิบสอง	 มีกำาแพงแก้วประกอบเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์	 มีบันไดทางขึ้น	 ๔	 ด้าน	 

องค์พระปรางค์ย่อไม้ย่ีสิบ	 ภายในซุ้มท้ัง	 ๔	 ประดิษฐานพระพุทธรูปซุ้มละ	 ๑	 องค์	 พระปรางค์ด้านทิศ 

ตะวันออกเฉียงเหนือของพระมณฑป	 มีฐานสูงย่อไม้สิบสอง	 มีกำาแพงแก้วทึบประกอบเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์	 

มีบันไดขึ้น	๔	ด้าน	องค์พระปรางค์ย่อไม้สิบหก	มีซุ้มทั้ง	๔	ทิศ	ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน

 ศ�ล�ก�รเปรียญ สร้างสมัยรัชกาลที่	 ๓	 แทนหลังที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท	 

ทรงสร้าง	อยู่ด้านหลังพระอารามทางใต้ของคณะสลัก	เดิมเป็นศาลาขนาด	๑๐	ห้อง	มีฝารอบ	หลังคา	๒	ชั้น	 

ในปีพุทธศักราช	 ๒๔๖๕	 ได้ซ่อมแปลงใหม่ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 ปูพ้ืนและอาสนะด้วยกระเบ้ืองซีเมนต์	 

และในปีพุทธศักราช	๒๔๖๙	ได้ต่อมุขทางด้านหน้าออกไปอีก
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 พระวิห�รโพธิลังก�	 หรือเรียก 

อีกอย่างหนึ่งว่า	 พระวิหารน้อย	 สร้างใน

รัชกาลที่	๔	ณ	สถานที่ซึ่งเคยเป็นพระตำาหนัก

ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยูห่วัเมือ่ทรงผนวช	ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออก 

ของต้นพระศรีมหาโพธิ์	

 พระตำ�หนักสมเด็จพระสังฆร�ช	 สร้างขึ้นหลังจากสร้างวัด	 เนื่องจากวัดมหาธาตุได้เป็นที่ประทับ 

ของสมเด็จพระสังฆราช	 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช	 ๒๓๓๖	 เป็นต้นมา	 สมัยรัชกาลที่	 ๒	 คงจะมีการสร้าง 

เพิ่มเติมอีก	 จึงปรากฏว่ามีพระตำาหนักสมเด็จพระสังฆราชอยู่	 ๒	 หมู่	 คือ	 หมู่ตะวันตกซึ่งเป็นพระตำาหนักตึก 

ขนาด	 ๑๑	 ห้อง	 ๒	 หลัง	 ตรงกลางเป็นหอสวดมนต์โถง	 พระตำาหนักตึกนี้สันนิษฐานว่าเป็นพระตำาหนัก 

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 โปรดให้สร้างเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช	 (ศุข	 ญาณสังวร) 

ส่วนพระตำาหนักอีกหมู่อยู่ตรงตึกท้องพระโรงเป็นพระตำาหนักไม้หลายหลังประดับช่อฟ้า	ใบระกา	

	 การบูรณปฏิสังขรณ์พระตำาหนักสมเด็จพระสังฆราชเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่	 ๓	 เป็นต้นมา	 ในป ี

พุทธศักราช	 ๒๓๘๗	 ได้รื้อพระตำาหนักฝากระดานของเดิมหมดทั้งหมู่	 สร้างเป็นตึกท้องพระโรงสำาหรับ 

เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชขึ้นหลังหนึ่งเต็มพ้ืนท่ี	 สร้างหอเย็นหลังหนึ่งคู่กับหอไตร	 กุฏิ	 ๗	 หลัง	 

และกำาแพงล้อมรอบบริเวณ

 มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย	 เป็นสถานศึกษาขั้นอุดมศึกษาของพระสงฆ์	 

พระบาทสมเด็จ	 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาครั้งแรกพระราชทานนามว่า	 มหาธาตุวิทยาลัย  

เปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่	๘	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๔๓๒	ภายหลังมีพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนนามใหม่ 

เมื่อวันที่	 ๑๓	 กันยายน	 พุทธศักราช	 ๒๔๓๙	 เป็น	 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ด้วยมีพระราชประสงค ์

จะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ
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ประวัติคว�มเป็นม�

	 วัดราชนัดดาราม	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้เจ้าพระยายมราช	 (บุนนาค)	

อธิบดีกรมนครบาล	 จัดหาสถานที่สร้างพระอาราม	 เพ่ือพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอ	

พระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี	 เจ้าพระยายมราชเลือกที่สวนผลไม้ริมกำาแพงพระนครทางตะวันออก  

เนื้อที่ประมาณ	๒๕	ไร่	และได้โปรดให้พระยายมราชทำาแบบแปลนสิ่งก่อสร้างและกำากับการสร้างพระอุโบสถ	

พระวิหาร	 ศาลาการเปรียญ	 ให้เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์กำากับการสร้างโลหะปราสาท	 และพระยามหาโยธา 

กำากับการสร้างกุฏิ	เสนาสนะ	กำาแพง	เขื่อนรอบวัด	ตลอดจนตัดถนนทะลุกำาแพงพระนครลงนำ้า	

	 ขณะดำาเนินการก ่อสร ้าง	 พระบาทสมเด็จ 

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วย

พระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี	 ในพิธี 

วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถในปีพุทธศักราช	 ๒๓๘๙	 ต่อมา 

เมื่อเจ ้าพระยายมราชทำาพื้นพระอุโบสถและก่อฐาน

ชุกชีเรียบร้อยแล้ว	 โปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปจาก 

พระบรมมหาราชวังไปประดิษฐานเป็นพระประธาน 

ในพระอุโบสถ	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๓๘๙	

วัดรำชนัดดำรำม
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สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดราชนัดดา	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดวรวิหาร	 ตั้งอยู ่ด ้านถนนมหาชัย	 ตัดกับ 

ถนนราชดำาเนินกลาง	 เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ	 เลขที่	 ๒	 แขวงบวรนิเวศ	 เขตพระนคร	 กรุงเทพมหานคร	 

มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๔	ไร่

สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ	 ตั้งอยู ่ระหว่างพระวิหาร	 

และศาลาการเปรียญ	 ด้านยาวขนานกับกำาแพงแก้ว	

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 ลักษณะทรงโรง	 หลังคา 

มุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์ 

หน้าบันลงรักปิดทอง	ประดับกระจก	

	 สมัยรัชกาลที่ 	 ๕	 โปรดให ้บูรณะและ 

ซ ่อมภาพจิตรกรรมฝาผนังเทพชุมนุมเทียบกับ 

ดาวดาราศาสตร์	 ส่วนพระประธานท่ียังไม่ได้ปิดทอง

ได้ลงรักปิดทองทั้งองค์	และซ่อมฐานชุกชี	

 พระประธ�น	 เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วย 

ทองแดงทั้ งองค ์ 	 ปางมารวิชั ย 	 พระนามว ่ า	 

พระเสฏฐตมมุนี ประวัติการสร้างกล่าวว่า	 พระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้ขุดแร่ทองแดง	

ที่อำาเภอจันทึก	 แขวงเมืองนครราชสีมา	 ได้แร่ถลุง 

เป็นเนื้อทองแดง	ส่งลงมายังกรุงเทพฯ	เป็นจำานวนมาก	 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 มีพระราช

ประสงค์จะให ้ทองแดงนี้ เป ็นประโยชน ์เกื้อกูล 

แก่พระพุทธศาสนา	 ก ่อนนำาไปใช ้ประโยชน์อื่น	 

จึงโปรดให้หล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่	 ๒	 องค์	 

ณ	 โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวัง	 เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอารามที่ทรงสร้างใหม่	 

๒	 วัด	 คือ	 วัดราชนัดดาราม	 และวัดเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดนนทบุรี	 และโปรดให้หล่อพระพุทธรูปปางอ่ืน	 ๆ  

อีก	๓๔	พระองค์	หล่อสำาเร็จเมื่อปีพุทธศักราช	๒๓๘๙	

	 พระพุทธรูปที่อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในวัดราชนัดดานี้	 ต่อมาพระบาทสมเด็จ	

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานนามว่า	พระเสฏฐตมมุนี	 แต่เดิมมิได้ลงรักปิดทอง	 จนถึงรัชกาลท่ี	 ๕	 

สมัยพระประสิทธิ์สุตคุณ	 (แดง	 เขมทตฺโต)	 เจ้าอาวาสรูปที่	 ๕	 ได้ลงรักปิดทอง	 ยกเศวตฉัตรขาว	 ๕	 ชั้น	 

ซ่อมฐานชุกชีลงรักปิดทอง	ประดับกระจก
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 พระวิห�ร	 อยู่ทางใต้ของพระอุโบสถเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงโรง	 หลังคา 

มุงกระเบื้อง	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หน้าบันลงรักปิดทอง	ประดับกระจก	ได้รับการซ่อมแปลงใหม่ในรัชกาลที่	๕  

คือ	 เปลี่ยนเคร่ืองบน	 และช่อฟ้า	 ใบระกา	 ลงรักปิดทองประดับกระจก	 หน้าบันด้านหลังภายในพระวิหาร	 

ทำาเป็นห้องเวชยันตพิมานไว้กลางสองข้างมีฉัตร	 ๕	 ช้ัน	 ภายในเวชยันตพิมานประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อ 

ทั้ง	 ๓	 ห้อง	 ส่วนล่างก่อฐานชุกชี	 ปั้นลวดลายขึ้นใหม่	 ประดิษฐานพระประธานปางห้ามสมุทร	 เดิมไม่ได้ 

ปิดทองพระพุทธรูป	 ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต	 ทรงพระราชศรัทธา 

ลงรักปิดทองทั้งองค์พระ	และฐานชุกชี	พร้อมกับถวายนามว่า	พระพุทธชุติธรรมนราสพ 

 ศ�ล�ก�รเปรียญ	 อยู่ทางทิศเหนือของพระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคา 

มุงกระเบื้อง	ได้รับการบูรณะพร้อมกับพระวิหาร	คือ	เปลี่ยนช่อฟ้า	ใบระกา	ทำาพื้นภายใน	รื้อฐานพระของเก่าออก	

แล้วก่อชั้นแว่นฟ้า	ประดับลายปูนปั้นปิดทอง	ประดับกระจก	ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป	

 โลหะปร�ส�ท	สร้างในสมยัพระบาทสมเดจ็ 

พระนั่งเกล ้าเจ ้าอยู ่ หัว	 มีพระบรมราชโองการ 

โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช	๒๓๘๙	เนื่องมาจาก  

ทรงมีพระราชศรัทธาท่ีจะทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา

ในประเทศให ้เจริญรุ ่งเรืองและทรงสนพระราช

หฤทัยในประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา 

ทรงทราบว่าในสมยัโบราณได้มกีารสร้างโลหะปราสาท

มาแล้ว	๒	ครั้ง	คือ

 โลหะปร�ส�ทหลังที่ ๑	 นางวิสาขา	 ธิดา 

ของธนัญชัยเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถี	 สร้างในสมัย

พุทธกาล	มีลักษณะเป็นปราสาท	๒	ชั้น	๑,๐๐๐	ห้อง	

ยอดปราสาททำาด้วยทองคำา	 มีชื่อว่า	 มิคารมาตุ

ปราสาท

 โลหะปร�ส�ทหลังที่ ๒	พระเจ้าทุฎฐคามณี	

กษัตริย์แห่งกรุงอนุราธปุระลังกา	ทรงสร้างประมาณ 

ปีพทุธศกัราช	๓๘๒	ตามคำาทำานายในแผ่นพระสพุรรณบัฎ 

ของพระมหินทรเถระที่ทรงได้พบ	 โปรดให้สร้าง 

ตามแบบทิพยวิมานที่ได้ทอดพระเนตร	 กว้างและสูง

แต่ละด้าน	๑๐๐	ศอก	มี	๙	ชั้น	๑,๐๐๐	ห้อง	หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดง	ผนังเป็นไม้ประดับด้วยหินมีค่าและ

งาช้าง	พระภิกษุสงฆ์อาศัยอยู่แต่ละชั้นตามความรู้	คือ	ผู้มีสมณศักดิ์สูงก็อยู่	ณ	ชั้นบน	จากนั้นก็ลดตามลำาดับ

รองลงมา
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	 พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว	 

มีพระราชประสงค์จะสร้างไว้ ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู ้จัก

และเพื่อเป็นเกียรติแก่พระนครสืบไป	 จึงโปรดให้สร้าง 

โลหะปราสาท	 ขึ้นที่วัดราชนัดดาแทนการสร ้าง 

พระเจดีย์	 โลหะปราสาทของไทยนับเป็นองค์ที่ ๓  

ของโลก	แต่มีลักษณะทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

เป็นแบบไทยโดยเฉพาะ	 เป็นปราสาท	 ๓	 ชั้น	 มียอด

ทั้งหมด	 ๓๗	 ยอด	 หมายถึง	 พระโพธิปักขิยธรรม	 

๓๗	 ประการ	 กลางปราสาทเป็นช่องกลวงจากฐาน

ตลอดยอด	มีซุงต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทปักไว้	๑	ต้น	 

เจาะลำาต้นตอกไม้เป็นขั้นบันไดวน	 สำาหรับขึ้น	 ๖๗	 ขั้น	 

สร้างสำาเร็จเพียงเป็นปราสาทโกลน	 ยังไม่ได้ถือปูน 

ก็สิ้นรัชกาล

	 ในรัชกาลที่	 ๔	 ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับ 

การบรูณปฏสิงัขรณ์โลหะปราสาทแต่อย่างใด	รชักาลที	่๕	 

พระประสิทธิ์สุตคุณ	 (แดง	 เขมทตฺโต)	 เจ้าอาวาสได้

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบูรณปฏิสังขรณ์

หลายครั้ง	 โดยบูรณะตั้งแต่ชั้นบนลงมา	 การบูรณะ 

โลหะปราสาทคร้ังใหญ่ดำาเนินการในสมัยพระราชปัญญาโสภณ	 (สุข	 ปญฺญฺารำสี)	 ดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาส 

ร่วมกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง	 โดยได้พยายามรักษาแบบแผนดั้งเดิมของโลหะปราสาทสมัยรัชกาลที่	 ๓	 

ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้
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ประวัติคว�มเป็นม�

	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 โปรดให้สถาปนา	 

วัดราชบพิธขึ้นเป็นพระอารามประจำารัชกาล	 ตามโบราณราชประเพณีซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องกันมา	 และนับเป็น 

พระอารามสุดท้ายท่ีพระมหากษตัรย์ิทรงสร้างตามประเพณ	ีโปรดให้พระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าประดษิฐ์วรการ	 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวงสรรพศาตรศภุกจิ	และเจ้าพระยาธรรมาธกิรณาธบิดี	(ม.ร.ว.ปุม้	มาลากลุ)	ควบคมุ

การก่อสร้างมาเป็นลำาดับ

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

โปรดให้ก่อสร้างตามแบบของวัดแต่โบราณ	 คือ	

สถาปนาพระมหาเจดีย ์ เป ็นหลักสำาคัญของวัด	 

ล้อมด ้วยพระระเบียง	 พระอุโบสถ	 พระวิหาร	 

และวิหารทิศ	 มีกำาแพงก้ันระหว่างเขตพุทธาวาส	 

และสังฆาวาส	 ทางด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถ

เป็นบริเวณสุสานหลวง	 ซ่ึงมีอนุสาวรีย์ต่าง	 ๆ	 ที่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้

สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกและอุทิศถวายพระราชกุศล 

แก่พระบรมวงศานุวงศ์

วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม
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	 นามวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	แบ่งออกเป็น	๒	ส่วน	ส่วนแรกได้แก่	คำาว่า	ราชบพิธ หมายถึง	 

เป็นพระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินสร้าง	 ส่วนท้ายได้แก่	 คำาว่า	 สถิตมหาสีมาราม	 หมายถึง	 พระอาราม 

ซึ่งมีมหาเสมาหรือเสมาใหญ่	 นามส่วนน้ี ได้มาจากมีเสาศิลาจำาหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร	 ๘	 เสา	 

ตั้งประจำาเป็นเสมาที่กำาแพงทั้ง	 ๘	 ทิศ	 พระอารามที่มีมหาเสมาเช่นนี้มีเพียง	 ๓	 แห่ง	 คือ	 วัดราชประดิษฐ์ 

สถิตมหาสีมาราม	 วัดราชบพิธ	 และวัดบรมนิวาส	 ลักษณะพิเศษของพระอารามมหาสีมา	 การทำาสังฆกรรม 

จะไม่จำากัดเฉพาะในพระอุโบสถเท่านั้น	แต่สามารถทำาได้ทุกแห่งในขอบเขตของมหาสีมา	

	 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	 เป ็น วัดที่ มีความสำาคัญ	 และถือเป ็น วัดประจำารัชกาล 

องค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึง	 ๒	 พระองค์	 คือ	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงมีพระราชศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์เสมือนหนึ่งเป็นวัดประจำารัชกาล

ของพระองค์ด้วย

สถ�นะและที่ตั้ง

 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก	ชนิดราชวรวิหาร	ตั้งอยู่แขวงวัดราชบพิตร 

เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๐	ไร่	๘๘	ตารางวา

สิ่งสำ�คัญ

 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	แบ่งบริเวณภายในออกเป็น	๒	เขต	คือ	เขตพุทธาวาส	และสังฆาวาส 

มีกำาแพงกั้นเป็นสัดส่วนจากกัน	มีซุ้มประตูที่กำาแพง	๔	ซุ้ม	ทั้ง	๒	เขต

 เขตพุทธ�ว�ส อยู่ทางเหนือของวัด	 ในเขตนี้มีฐานไพทีปูด้วยหินอ่อนเป็นที่ประดิษฐานพระอุโบสถ	 

พระวหิาร	พระเจดย์ี	พระวหิารทศิ	พระวหิารคด	และศาลาราย	ล้อมรอบด้วยกำาแพงแก้วประดบักระเบือ้งเคลอืบ 

ลายเบญจรงค์สูงประมาณ	 ๑	 เมตร	 กระเบื้องเคลือบเหล่านี้	 สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยา 

นริศรานุวัตติวงศ์	 ทรงกล่าวว่าเป็นฝีมือการออกแบบลายของอาจารย์แดง	 ช่างเขียนมีช่ือในรัชกาลท่ี	 ๕	 

แล้วส่งไปทำาเป็นกระเบื้องเคลือบที่เมืองจีน
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 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 มีมุขเด็จ 

ด้านหน ้า	 รูปทรงภายนอกเป ็นแบบสถาป ัตยกรรมไทย	 

หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสี	 ประดับช่อฟ้า	

ใบระกา	หางหงส์	หน้าบันเป็นรูปช้างเจ็ดเศียร	เทิดพานรองรับ 

พระเกี้ยว	 ขนาบสองข้างด้วยฉัตรมีราชสีห์และคชสีห์ประคอง	

หน้าบันมุขเด็จเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ	 ประตูหน้าต่างมีซุ้ม 

ปูนปั้นลงรักปิดทองยอดมณฑป	 บานประตูหน้าต่างด้านนอก 

ด้านในเป็นลายรดนำ้า	 พุ ่มข้าวบิณฑ์	 ด้านนอกประดับมุก 

เป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 ๕	 ดวง	 บานมุกทั้งพระอุโบสถ 

มีบานประตูหน้า	 ๓	 คู่	 หลัง	 ๒	 คู่	 รวม	 ๕	 คู่	 บานหน้าต่าง 

ด้านละ	๗	คู่	ลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ปรากฏเรียงกันลงมา

ตามลำาดับ	 คือ	 นพรัตน์ราชวราภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงศ์ 

ปฐมจุลจอมเกล้า ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์

มงกุฎไทย	 เฉพาะที่บานประตู

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้ง	 ๔	นี้	

มีสายสะพายล้อมเป็นวงกลม	 

มีสร้อยทับอยู ่บนสายสะพาย	

และมีโบห้อยดวงตราอยู่อีกชั้นหนึ่ง	 พื้นบานมุกเป็นลายกระหนกเปลว	 ระหว่าง 

ดวงตราแต่ละสกุล	 คั่นด้วยภาพคู่เรียงจากบนลงมาดังนี้	 พรหมจตุรพักตร	์

เทพพนม	 เทพธิดาฟ้อนรำา	 กินนรรำา	 หนุมานเหาะ	 และอินทรชิตเหาะ	 ขอบบาน 

ทั้งสี่ด้านทำาเป็น	๓	ชั้น	ประดับด้วยลายกระหนกและประจำายามก้ามปู	ที่อกเลา 

ประดับมุกเป็นพระปรมาภิไธย	 จ.ป.ร.	 ไขว้ท่ามกลางลายกระหนก	 ลักษณะ 

การประดบัมุกท่ีบานประตหูน้าต่างประณตีงดงามมาก	เป็นฝีพระหตัถ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหมืน่ทวิากรวงษ์

ประวัติ	ซึ่งกำากับกรมช่างมุกในรัชกาลที่	๕	

	 บานมุกประตูหน้าต่างเดิมเป็นบานพระทวารและบานพระแกล	 พระพุทธปรางค์ปราสาท 

ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 สร ้างข้ึนเมื่อบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 คราวสมโภชพระนคร 

ครบ	 ๑๐๐	 ปี เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๒๕	 ต่อมาเกิดเพลิงไหม้หลังคาพระพุทธปรางค์ปราสาท	 พระบาทสมเด็จ 

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	โปรดให้ถอดบานมกุซึง่ยงัไม่ถกูเพลงิไหม้ออก	แล้วโปรดให้ปฏสิงัขรณ์พระพทุธปรางค์ 

ปราสาทใหม่	 ต่อมารัชกาลที่	 ๖	 โปรดให้ปฏิสังขรณ์ต่อจนเสร็จ	 โดยเปลี่ยนบานพระทวารและบานพระแกล 

เป็นลายทรงข้าวบิณฑ์	ส่วนบานมุกของเดิมที่ถอดไว้โปรดให้นำามาติดที่พระอุโบสถ	และนำาบานประตูหน้าต่าง

ไม้แกะสลักของเดิมจากพระอุโบสถไปติดที่พระวิหาร	ประมาณปีพุทธศักราช	๒๔๖๕	
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 พระอุโบสถวัดราชบพิธนี้ 	 เมื่อมองจาก

ภายนอกจะมีลักษณะสถาปัตยกรรมไทย	 แต่การ

ประดับตกแต่งภายในเป็นแบบยุโรปผสมไทย	 ส่วนที่ 

เป็นแบบยุโรป	 ได้แก่	 เพดาน	 เสา	 และลวดลาย

ประดับตกแต่งผนัง	 กล่าวกันว่ามีลักษณะคล้าย

พระที่นั่งองค์หนึ่งในพระราชวังแวร์ซาย	 ประเทศ

ฝรั่งเศส	 ที่ผนังระหว่างช่องหน้าต่างทำาเป็นรูป

อุณาโลมบ้าง	 อักษร	 จ.	 บ้างสลับกัน	 เหนือซุ ้มประตู

กลางปั้นเป็นตราแผ่นดินในรัชกาลที่	๕	หรือที่เรียกว่า 

ตราอาร์ม	 การประดับตกแต่งลวดลาย	 ส่วนใหญ่ 

ปิดทอง	 จึงทำาให้ภายในดูสว่างงดงาม	 ผนังส่วน

บนระหว่างเสาคูหาเดิม	 เขียนภาพพระพุทธประวัติ	 

การออกแบบตกแต่งและการเขียนภาพ	 เป็นผลงาน

ของหม่อมเจ้าประวิช	ชุมสาย	ด้านในสุดเป็นฐานชุกชี

หินอ่อนซึ่งสั่งมาจากประเทศอิตาลี	เป็นที่ประดิษฐาน

พระพุทธอังคีรส และพระนิรันตราย

	 พระอุโบสถได ้รับการบูรณะต ่อมาอีก 

หลายครั้ง	 สมัยรัชกาลท่ี	 ๗	 โปรดให ้ลบภาพ 

พระพทุธประวัตท่ีิผนังช่วงบนออก	ทาสฟ้ีาอ่อนเป็นพืน้	

ประดับด้วยลายดอกไม้ร่วงสีทอง	 เพิ่มเติมลวดลาย 

ที่ผนังระหว่างโคนช่วงเสาและด้านหลังพระประธาน	

และเม่ือส้ินรัชกาลได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคาร	

มาประดิษฐานที่ฐานชุกชีของพระประธาน

 พระประธ�น	เป็นพระพทุธรปูกะไหล่ทอง	ปางสมาธเิพชร	มเีรอืนแก้วเป็นพุม่มหาโพธิ	์ยอดเรอืนแก้ว

มีรูปพระมหามงกุฎ	ที่ฐานของพระพุทธรูป	มีอักษรขอมจารึกพระพุทธคุณบนกลีบบัว	ด้านหน้า	๙	ด้านหลัง	๙	คือ	

ตั้งแต่	อรหำ	สมฺมาสมฺพุทฺโธ	ถึง	ภควา	ฐานล่างมีที่สำาหรับรองนำ้าสรงพระ	มีท่อเป็นรูปศีรษะโค	อันหมายถึง 

พระนามพระพุทธเจ้า	พระนามว่า	พระพุทธอังคีรส 

 พระนิรันตร�ย	 เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 มีพระราชดำาริ 

แบบอย่างแล้วโปรดให้หล่อพระราชทานไปยังอารามฝ่ายธรรมยุต	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

โปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระอุโบสถ	 เพื่อสนองพระราชดำาริในสมเด็จพระชนกนาถ	 ส่วนเบญจา 

ที่ประดิษฐานนั้น	 เดิมเคยใช้ทรงพระโกศสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์	 และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 

เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์
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 พระวิห�ร	 อยู่ด้านใต้พระเจดีย์ใหญ่	 รูปทรงเป็นแบบเดียวกับพระอุโบสถทั้งภายนอกและภายใน	

ต่างกันที่บานประตูและหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 บานประตูหน้าต่างเป็นของเดิม 

สลักด้วยไม้เป็นลวดลายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์	 บานประตูหน้าต่างเหล่านี้เป็นของเดิมของพระอุโบสถ	

ภายในตกแต่งเรียบกว่าพระอุโบสถ	 มีลวดลายเฉพาะท่ีเพดาน	 บัวกั้นผนังช้ันล่าง	 ช้ันบน	 และกรอบประตู

หน้าต่าง	 ผนังนอกเป็นสีขาวไม่มีลวดลาย	 พระประธานในพระวิหารเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 ของเก่า 

ที่ซ่อมใหม่	 พระนามว่า พระทีปวโรทัย	 ประดิษฐานอยู่บนชุกชี	 หลังพระประธานเป็นตู้พระไตรปิฎก	 ๓	 ตู้	

ขนาดใหญ่	 เป็นพระไตรปิฎกฉบับใบลาน	พระไตรปิฎกเหล่านี้สันนิษฐานว่า	อาจเป็นพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่	๑	 

ที่ยัง เหลืออยู ่ 	 ตู ้พระไตรป ิฎกสร ้างขึ้นในสมัยพระเจ ้าบรมวงศ ์ เธอ	 กรมหลวงชินวรสิริวัฒน ์	 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้าครองวัด

 พระเจดีย์ อยู่กลางวงล้อมของพระอุโบสถ	 พระวิหาร	 พระวิหารทิศ	 และพระวิหารคด	 ลักษณะ 

ก่ออิฐถือปูน	 ทรงกลมตั้งอยู่บนฐานทักษิณ	 สูงระดับแนวหลังคาพระระเบียง	 คือ	 ประมาณ	 ๔๓	 เมตร	

ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์โดยตลอด	 มีซุ ้มประดิษฐานพระพุทธรูป	 ๑๔	 ซุ้ม	 นับเวียนขวา 

ตามลำาดับ	 ซุ ้มที่	 ๑	 ประดิษฐานพระรูปหล่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จ 

พระสังฆราชเจ้าและพระพุทธรูปปางร�าพึง	ซุ้มที่	๒	พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ ซุ้มที่	๓	พระพุทธรูปยืน

ทรงเครื่องปางห้ามญาติ	 ซุ้มที่	 ๔	พระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร	 ซุ้มที่	 ๕	พระพุทธรูปยืนปางประทานพร  

ซุ้มที่	 ๖	 พระพุทธรูปยืนทรงเครื่องปางห้ามสมุทร	 ซุ้มที่	 ๗	 พระพุทธรูปปางลีลา	 ซุ้มที่	 ๘	 พระพุทธรูป 

ปางมารวิชัย	 ซุ ้มที่	 ๙	 พระพุทธรูปปางลีลา	 ซุ ้มท่ี	 ๑๐	 พระพุทธรูปยืนทรงเคร่ืองปางห้ามสมุทร  

ซุ้มที่	๑๑	พระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร	ซุ้มที่	๑๒	พระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร	ซุ้มที่	๑๓	พระพุทธรูปยืน 

ปางห้ามสมุทร	ซุ้มที่	๑๔	พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ

	 เหนือซุ้มพระพุทธรูปเหล่านี้	 มีชานและกำาแพงแก้วสำาหรับเดินรอบพระเจดีย์	 มีบันไดขึ้นจากด้านใน 

องค์พระเจดีย์	 กลางองค์พระเจดีย์มีชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป	 ผนังด้านในมีช่องขนาดย่อม	 สำาหรับ

ประดิษฐานพระพุทธรูปอีก	๖	ช่อง	ยอดพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

 พระวิห�รทิศ	 มี	 ๒	 หลัง	 อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็นทางเข้าสู่ลานรอบพระเจดีย์	

ลักษณะรูปทรงคล้ายพระวิหารแต่ขนาดย่อมกว่า	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 หลังคา	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบื้อง	 

มีมุขด้านหน้าทั้ง	 ๒	 หลัง	 หน้าบันชั้นบนเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ	 หน้าบันมุขเป็นรูปช้าง	 ๓	 เศียรเทิดบุษบก	 

ซุ้มประตูทางเข้าเป็นซุ้มยอดมณฑป	บานประตูเขียนสีเป็นภาพเซี่ยวกาง

 พระวิห�รคดหรือพระระเบียง	 เป็นระเบียงเชื่อมระหว่างพระอุโบสถ	 พระวิหารทิศทั้งสองหลัง	

และพระวิหาร	มีผนังประดับกระเบื้องเคลือบลายเบญจรงค์	ด้านนอกมีทางเดินปูด้วยหินอ่อน	และมีเสาหินกลม 

รับเชิงชาย	 ด้านในเป็นพื้นสองชั้น	 มีเสากลม	 บัวหัวเสาลงรักปิดทองประดับกระจก	 รองรับเครื่องบน 

และเชิงชาย
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 เกยและพลับพล�เปลื้องเครื่อง	 อยู่ทาง

มุมกำาแพงวัดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 พลับพลา 

ก่ออิฐถอืปนู	หลงัคาลด	๒	ชัน้	มงุด้วยกระเบือ้งเคลอืบ	 

ประดับช ่ อฟ ้ า 	 ใบระกา	 หางหงส ์ 	 หน ้ าบั น 

เป็น	ตราราชวัลลภ	บานหน้าต่างและประตูพลับพลา

ประดับด ้วยกระจกสี	 ด ้านหน ้าพลับพลามีเกย 

ก่ออิฐถือปูน	 เกยและพลับพลา	 สร้างตามประเพณี

โบราณ	 คือ	 เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำาเนิน 

โดยสถลมารค	เพื่อบำาเพ็ญพระราชกุศล	ณ	พระอารามนี ้ 

เจ้าพนักงาน	 จะเทียบพระราชยานที่ประทับที่เกย	 จากนั้นจะเสด็จขึ้นพลับพลา	 ทรงเปลื้องเครื่องขัตติยราช

ภูษิตาภรณ์และพระชฎามหากฐินที่ทรงมาเปล่ียนฉลองพระองค์ใหม่	 แล้วเสด็จยังพระอุโบสถ	 ดังนั้น	 จึงเรียก 

นามพลับพลาว่า พลับพลาเปลื้องเครื่อง

	 พลับพลาเปลื้องเครื่อง ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในระหว่างปีพุทธศักราช	๒๕๒๐-๒๕๒๑	เนื่องจาก

พลับพลาถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง	 โดยกรมศิลปากรออกแบบและบูรณะใหม่ให้เหมือนของเดิม	แต่หน้าบัน

ทั้ง	๒	ด้าน	เป็นของเดิมลงรักปิดทองประดับกระจกใหม่

 กำ�แพงและสมี�	เป็นกำาแพงรอบวดั	ก่ออฐิถอืปนู	มซีุม้เสมาโปร่งอยูเ่หนอืกำาแพงโดยรอบ	มเีสาศลิา

จำาหลกัยอดเป็นรปูเสมาธรรมจกัรตดิเนือ่งกบัตวักำาแพง	เรยีกว่า	มหาสมีา	ระหว่างเขตพุทธาวาสและสงัฆาวาส	

มีกำาแพงเสมาโปร่งกั้นบริเวณอีกแนวหนึ่ง	

 ซุ้มประตูกำ�แพงวัด	มีทั้งหมด	๑๒	ซุ้ม	ด้านละ	๒	ซุ้ม	รวม	๘	ซุ้ม	และที่กำาแพงกั้นเขตพุทธาวาส	

กับสังฆาวาสอีก	๔	ซุ้ม	ซุ้มประตูเหล่านี้มีลักษณะเหมือนกัน	คือ	เป็นซุ้มจระนำาย่อเหลี่ยม	หน้าบันประดับลาย

ปูนปั้นพระเกี้ยวซ่ึงเป็นรูปพระราชลัญจกรประจำาพระองค์ในรัชกาลที่	 ๕	 ที่บานประตูแกะสลักเป็นภาพทหาร	

ซึ่งแต่ละซุ้มแต่งกายต่างกัน	 จำาลองรูปทหารมหาดเล็กตั้งแต่แรกก่อตั้งในต้นรัชกาลที่	 ๕	 จนกระทั่งตั้งเป็น 

กรมทหารมหาดเล็ก	ซึ่งเครื่องแต่งกายของทหารมหาดเล็กได้วิวัฒนาการไปตามลำาดับ

 หอระฆัง	 อยู่ในเขตคณะนอกใกล้กับศาลาทำาบุญเป็นอาคาร	 ๒	 ชั้น	 ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน	 ชั้นบน 

เป็นซุ้มโปร่งย่อมุมไม้สิบสอง	ยอดทรงพระเกี้ยวประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลายเบญจรงค์

 พระตำ�หนักอรุณ	เป็นตำาหนัก	๓	ชั้น	ขนาด	๕	ห้อง	มีระเบียงโดยรอบ	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	 โปรดให้สร้างเพื่อเป็นท่ีประทับของพระวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร	 เจ้าอาวาส 

รูปแรก

	 ส่วนนามพระตำาหนักอรุณ	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์	 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	 

ทรงประทานชื่อในภายหลัง	เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร

	 ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปวัตถุอันเป็นสมบัติส่วนพระองค์	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 กรมหลวง 

ชินวรสิริวัฒน์	สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	และสมบัติของวัด
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 พระที่นั่งสีตล�ภิรมย์ พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้สร้างเป็นพระที่น่ังเย็น 

ในพระราชฐานชั้นใน	 อยู ่ ในบริเวณพระตำาหนัก

สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี	 ใกล้ประตูสนาม

ราชกิจ	 เป็นตึกแบบจีนสูง	 ๓	 ช้ัน	 ต่อมาพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้ย้ายมา 

สร้างเป็นพระตำาหนักที่ประทับเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ	

นับตั้งแต่สถาปนาพระอารามเป็นต้นมา

 สุส�นหลวง	 อยู่ทางทิศตะวันตกของวัด	 

มีถนนภายใน	 ต้นไม้	 และอนุสาวรีย์ต่าง	 ๆ	 สร้างไว ้

อย่างเป็นระเบียบงดงาม	อนุสาวรีย์เหล่านี้	พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้สร้างขึ้น 

เพือ่อทุศิพระราชกศุลแก่พระบรมราชเทว	ีพระราชเทวี	

เจ้าจอมมารดา	 ตลอดจนพระราชโอรสธิดา	 บางส่วน 

ทรงสร ้างสมัยหลัง	 อนุสาวรีย ์ เหล ่านี้มีรูปทรง 

ต่าง	ๆ 	กนั	คอื	ทำาเป็นรปูพระเจดย์ีปรางค์	อาคารแบบ 

ศิลปยุโรป	และอื่น	ๆ	อนุสาวรีย์ที่สำาคัญ	เช่น

 รงัษวีฒัน�	บรรจพุระสรรีงัคารสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช	เจ้าฟ้ามหาวชริณุหศิ	สยามมกฎุราชกมุาร	 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมหลวง

เพชรบุรีราชสิรินทร	 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี	 พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	 สมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี	และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 สุนันท�นุส�วรีย ์ บรรจุพระสรีรังคาร	 

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์	 และสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์
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 เส�วภ�ประดิษฐ�น	 บรรจุพระสรีรังคาร 

พระราชโอรสในสมเดจ็พระศรีพชัรนิทราบรมราชนินีาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 สุขุม�ลย์นฤมิตร	 บรรจุพระสรีรังคาร 

สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลย์มารศรี	 พระราชเทว ี

และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระนคร

สวรรค์วรพินิต

 อนุส�วรีย ์ รูปปร�งค ์ ๓ ยอด	 บรรจุ 

พระสรีรังคาร	 พระวิมาดาเธอ	 พระองค์เจ้าสายสวลี

ภิรมย์	กรมพระสุทธาสินีนาถ	และพระประยูรญาติ

 อนุส�วรีย์พระร�ชช�ย�เจ้�ด�ร�รัศม ี
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ประวัติคว�มเป็นม�

	 วัดราชบุรณะ	 เป ็นวัดโบราณ	 เดิมชื่อว ่า	 วัดเลียบ	 สร ้างมาก ่อนสมัยกรุงธนบุรีและ	 

กรุงรัตนโกสินทร ์ 	 เคยเป ็นวัด ท่ีมีพระราชาคณะประจำาสมัยกรุงธนบุรี 	 ครั้ นพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 ปราบดาภิเษกขึ้นครองกรุงรัตนโกสินทร์	 สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ	

เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์	 ทรงพระราชศรัทธา

บูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอาราม	 แล้วได้สถาปนา

เป็นพระอารามหลวง	 เมื่อประมาณปีพุทธศักราช	

๒๓๓๖	พระราชทานนามว่า	 วัดราชบุรณราชวรวิหาร 

ตามนามวัดราชบุรณะซ่ึงเป็นวัดคู ่ เมืองราชธานี

ตลอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย	 และได้รับพระบรม

ราชู ปถั มภ ์ ใ นการบู รณปฏิ สั งขรณ ์ 	 ขณะนั้ น 

วัดราชบุรณะมีพื้นที่กว้างขวาง	ประมาณ	๓๕	 ไร่	คือ	 

รวมพื้นที่ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 และ

โรงเรยีนเพาะช่างในปัจจบุนัท้ังหมด	บรเิวณนีเ้ป็นทีต่ัง้ 

ของกุฏิเสนาสนะ	 ส่วนพระอุโบสถและพระวิหาร 

ซึ่งเป็นเขตพุทธาวาสอยู่ทางทิศเหนือ

วัดรำชบุรณะ
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	 ในสมัยรัชกาลที่ 	 ๒	 พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 โปรดให้ถอนสีมาเก่า 

แล ้ วสร ้ างพระอุ โบสถและพระวิหารขึ้ น ใหม ่	 

มีพระระเบียงล้อมรอบพระอุโบสถ	 ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 

จุฬาโลกมหาราช	 โปรดให้นำามาจากหัวเมืองรวม	 

๑๖๒	องค์

	 ในสมัย รัชกาลท่ี	 ๓	 พระบาทสมเด็จ 

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้ขุดคูรอบพระอาราม	 

๓	 ด้าน	 ปากคูจรดคลองโอ่งอ่างซึ่งเป็นคูพระนคร	

โปรดให้สร้างพระปรางค์ใหญ่ข้ึนองค์หน่ึง	 ประดับ

กระเบื้องเคลือบทั้งองค์

 ในสมัยรัชกาลที่	 ๔	 วัดราชบุรณะ	 ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่	 เนื่องจากมีการตัดถนนตรีเพชร

ผ่านกลางวัด	จึงโปรดให้ทำากำาแพงรั้วกั้นเขต	กับได้รื้อย้ายกุฏิทางด้านทิศตะวันตกของถนนตรีเพชร	มาปลูกใหม่	 

ให้เป็นหมวดหมู่ในเขตวัดด้านทิศตะวันออกพื้นที่ริมถนนตรีเพชร	 โปรดให้สร้างห้องแถวสำาหรับประชาชน 

เช่าอยู ่อาศัย	 เพื่อเก็บผลประโยชน์บำารุงวัด	 ส่วนพื้นที่หลังห้องแถวโปรดให้ ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน 

สวนกุหลาบวิทยาลัย

	 ปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๘	 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 วัดราชบุรณะถูกระเบิดทางอากาศทำาให้ 

พระอุโบสถ	 พระวิหาร	 และกุฏิเสนาสนะเสียหายมาก	 คณะสังฆมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติว่าสมควร 

ยุบเลิกวัดเสีย	 จึงนำาความกราบบังคมทูล	 และได้ยุบเลิกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	 ลงวันท่ี	 ๓๐	

กรกฎาคม	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๘	 เมื่อถูกยุบเลิกแล้วทางวัดได้อนุญาตให้วัดต่าง	 ๆ	 ในหัวเมือง	 อัญเชิญ 

พระพุทธรูปที่ประดิษฐานพระระเบียงไปประดิษฐานยังวัดของตนได้ตามแต่ประสงค์	 พระพุทธรูปเหล่านั้น 

จึงกระจายไปอยู่ตามวัดต่าง	 ๆ	 หลังสงครามสงบผู้มีจิตศรัทธาหลายฝ่ายเห็นว่าสมควรบูรณปฏิสังขรณ	์ 

วัดราชบุรณะให้กลับมีสภาพเป็นวัดอีกคร้ังหนึ่ง	 จึงมอบให้นายควง	 อภัยวงศ์	 ผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร

ขณะนัน้	นำาความขึน้กราบบงัคมทลูเพือ่ขอพระบรมราชานญุาตตัง้วดัราชบรุณะขึน้ใหม่	ซึง่ก็ได้รบัพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต

 การบูรณะเริ่มด้วยการก่อสร้างกุฏิเสนาสนะสงฆ์ก่อน	แล้วจึงเริ่มก่อสร้างพระอุโบสถ	พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 เสด็จพระราชดำาเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถและเททองหล่อพระประธาน	

เมื่อวันที่	 ๙	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๐๓	 คือ	 พระอุโบสถท่ีปรากฏในปัจจุบันนี้	 ซึ่งเป็นเสมือนสถานท่ีรวม

ฝีมือช่างชั้นเอกสมัยปัจจุบัน	 ผู้ออกแบบคือ	 ศาตราจารย์หลวงวิศาลศิลปกรรม	 (เชื้อ	 ปัทมจินดา)	 เรือนแก้ว 

ซุ้มพระประธานภายในเป็นฝีมือของนายฟู	 อนันตวงษ์	 ส่วนพระปรางค์นั้นไม่ได้รับภัยจากระเบิดแต่ชำารุด 

ทรุดโทรมตามกาลเวลา	กระทรวงมหาดไทยได้บูรณะในปีพุทธศักราช	๒๕๐๕
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	 วัดราชบุรณะได้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 ๒	 พระองค์	 คือ	

สมเด็จพระสังฆราช	 (มี)	 ในรัชกาลท่ี	 ๒	 และสมเด็จพระสังฆราช	 (นาค)	 ในรัชกาลที่	 ๓	 และยังมีพระภิกษ	ุ 

๒	 องค์	 ในวัดราชบุรณะซึ่งเคยสร้างชื่อเสียงให้แก่วัดมาก	 คือ	 สมเด็จพระศรีสมโพธิราชครู (ขรัวอีโต้)	 

และขรัวอินโข่ง

 สมเด็จพระศรีสมโพธิร�ชครู	หรือที่เรียกกันสามัญว่าขรัวอีโต้มีชีวิตอยู่ในช่วงรัชกาลที่	๑	ถึงรัชกาลที่	๒  

กล่าวกันว่า	 ท่านบวชเป็นภิกษุตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	 เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชแก่พม่า	 ท่านและ

ครอบครัวถูกกวาดต้อนไปพม่า	 ต่อมาบิดามารดาถึงแก่กรรมลง	 ท่านจึงหลบหนีกลับไทยพร้อมน้องสาว	 

๑	 คน	 ระหว่างเดินทางรอนแรมมาด้วยกัน	 เมื่อถึงเวลานอนท่านใช้มีดโต้วางไว้ตรงกลางระหว่างตัวท่าน 

และน้องสาว	 เมื่อท่านเข้ามาอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์	 ก็ ได้มาพำานักในวัดราชบุรณะ	 แต่มีผู้ โจทก์ขานกันว่า 

ท่านมีศีลไม่บริสุทธิ์	 เพราะอยู่ร่วมกับสตรีมาเป็นเวลานาน	 ท่านจึงอธิษฐานเสี่ยงความบริสุทธิ์โดยลอยมีดโต้ 

ในสระกลางวัด	ปรากฏว่ามดีโต้ลอยนำา้อย่างน่ามหศัจรรย์	นบัแต่นัน้ท่านก็ได้รบัความศรทัธาเลือ่มใสจากมหาชน 

ตลอดจนเจ้านายทั้งหลาย	 รับพระราชทานสมณศักดิ์ว่า	 สมเด็จพระศรีสมโพธิราชครู ในรัชกาลที่	 ๒	 

สมเด็จพระศรีสมโพธิราชครู	 ได้สร้างพระพิมพ์ขนาดเล็กขึ้นเรียกว่า	 พระพิมพ์ขรัวอีโต้ลอยนำ้า	 บรรจุไว้ ใน 

พระเจดย์ี	พร้อมกับจารกึการสร้างบนแผ่นทองบรรจไุว้ด้วย	เมือ่พระเจดย์ีองค์นีถ้กูรือ้ลงในพทุธศกัราช	๒๔๗๒	

เนื่องจากทางราชการต้องการใช้พื้นที่สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์	 (สะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก)	

ได้พบพระพิมพ์เนื้อดินผสมที่เรียกว่า	พระขรัวอีโต้	จำานวน	๘๔,๐๐๐	องค์	รวมอยู่กับพิมพ์อื่น	ๆ	พระขรัวอีโต้ 

เป็นที่นับถือแพร่หลายอย่างย่ิงในบรรดาผู้นิยมเครื่องรางของขลัง	 กล่าวกันว่ามีอภินิหารเช่นเดียวกับ 

พระพิมพ์สมเด็จวัดระฆังหรือพระรอด

	 ในพระเจดีย์บรรจุพระพิมพ์ขรัวอีโต้บรรจุจารึกอักษรขอมโบราณในแผ่นทอง	 และมีแผ่นศิลาจารึก

ปริศนาด้วยอักษรขอมอีกแผ่นหนึ่ง	ปัจจุบันเก็บอยู่ในตู้ภายในพระอุโบสถ

 ขรัวอินโข่ง	 เป็นพระภิกษุซ่ึงมีชีวิตอยู่ในรัชกาลที่	 ๓-๔	 มีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องกันในฐานะจิตรกรเอก

ในพระราชสำานักผู้หนึ่ง	 แม้ว่าจะเป็นจิตรกรเอกที่มีผลงานมากทั้งในพระนครและหัวเมือง	 แต่ก็ ไม่ปรากฏ

ประวัติละเอียด	 ขรัวอินโข่งเป็นจิตรกรไทยท่านแรกที่นำาเทคนิคบางประการของภาพเขียนแบบยุโรปมาผสม

ผสานกับลักษณะดั้งเดิมของไทยคือ	 การให้แสงและเงาภาพทำาให้เกิดภาพแบบสามมิติและทัศนวิสัยแบบใหม่	 

นอกจากนี้ลักษณะเส้นกรอบนอกและรายละเอียดอันประณีต	 ได้ช่วยให้ภาพจิตรกรรมของท่านงดงาม

ประทับใจยิ่งขึ้น	 ผลงานของท่านที่ยังปรากฏในปัจจุบัน	 คือ	 ภาพลายรดนำ้าท่ีหอไตรวัดชัยชนะสงคราม	 

(วัดตึก)	 ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร	 ภาพจิตรกรรมฝาผนังในหอพระคันธารราษฎร	์

หอพระราชกรมานุสร	 และหอพระราชพงศานุสรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ที่พระอุโบสถวัดมหาสมณาราม	 จังหวัดเพชรบุรี	 และสมุดร่างภาพรามเกียรติ์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	

พระนคร	 ส่วนที่วัดราชบุรณะนี้	 ขรัวอินโข่งเขียนภาพจิตรกรรมไว้ที่ผนังพระอุโบสถหลังเดิม	 ซึ่งถูกระเบิด

ทำาลายไปเม่ือพุทธศักราช	 ๒๔๘๘	 นับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง	 ที่ ไม่มีเหลือผลงานของขรัวอินโข่ง 

อยู่ในวัดที่ท่านจำาพรรษาจนมรณภาพ
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สถ�นะและที่ตั้ง

 วดัราชบุรณะ	เป็นพระอารามหลวงชัน้โท	ชนดิราชวรวิหาร	ต้ังอยูเ่ลขที	่๑๑๙	เชงิสะพานพระพทุธยอดฟ้า 

ฝั่งพระนคร	แขวงบูรพาภิรมย์	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๕	ไร่	๒	งาน

สิ่งสำ�คัญ

	 พระอุโบสถ	 เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	 สร้างขึ้นใหม่	 

มีลักษณะเป็นแบบทรงไทยจตุรมุข	 

หลังคาลด	 ๓	 ชั้น	 มุงกระเบื้อง

เคลือบสี	 และมีมุขหน้าย่ืนออกมา

ทุกด้าน	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	

หางหงส์	 หน้าบันและซุ ้มประตู

หน ้ าต ่ างเป ็นลวดลายปูนป ั ้ น	

ออกแบบและทำาปูนป ั ้ น 	 โดย	 

สง่า	 มยุระ	 จิตรกรเอก	 ซ่ึงเป็น 

ผู้เขียนภาพฝาผนังวัดพระศรีรัตน	

ศาสดาราม

 รอบพระอุโบสถด้านนอก  

เป็นที่ประดิษฐานซุ้มสีมา	 ซ่ึงเป็น 

ซุ ้มก ่ออิฐถือปูน	 ลงรักปิดทอง	

ประดับกระจก	 หลังคาเป็นยอด

เจดีย์	 ภายในซุ้มมีใบสีมาทำาด้วย

ศิลาสลัก
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 พระประธ�น 	 เป ็นพระพุทธรูปแบบ

พระพุทธชินราช	 พระนามว่า	 พระพุทธมหาราช 

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

ได้เสด็จฯ	 ทรงประกอบพิธีเททองหล่อในพระอุโบสถ	

เมื่อวันที่	๙	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๐๓

 พระปร�งค ์ 	 สร ้ างสมัยรัชกาลที่ 	 ๓	 

ฐานกว้างด้านละ	 ๑๕	 วา	 สูงจากพื้นถึงยอดนภศูล

และยอดฉัตร	๑๖	วา	๒	ศอก	ก่ออิฐถือปูน	ประดับ

ด้วยกระเบื้องเคลือบทั้งองค์	 เป็นพระปรางค์ย่อ

มุมไม้ยี่สิบแปด	มีฐานบัวซ้อนขึ้นไป	 ๕	 ชั้น	 แต่ละชั้น 

ทำาเป ็นรูปมารแบกโดยรอบ	 ชั้นซุ ้มค ่อนข้างสูง 

เหนือชั้ นซุ ้ มขึ้ น ไปเป ็นชั้ นมารแบบอีกชั้ นหนึ่ ง 

ต่อขึ้นไปเป็นชั้นกลีบขนุน	 ๘	 ชั้น	 ยอดพระปรางค ์

เป็นนภศูล	มีมงกุฎครอบนภศูลอีกทีหนึ่ง	

 ศ�ล�สมเด็จ	 เป็นศาลาตรีมุข	 ตั้งอยู ่ 

ด้านหลังพระอุโบสถ	 ยาว	 ๖๐	 เมตร	 ลักษณะ 

คล้ายศาลารายแต่ยกพ้ืนสูง	 แบ่งเป็นสองตอน	 

พระคุณาจารวัตรร่วมกับคณะกรรมการสร้างเสร็จ 

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๑๘
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ประวัติคว�มเป็นม�

	 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 ๔	 โปรดให ้

สร้างถวายพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกาย	 ดังปรากฏข้อความในประกาศซึ่งจารึกอยู ่บนศิลาด้านหลัง 

พระวิหารหลวงว่า	“ทรงพระราชดำาริเพื่อประโยชน์	๒	ประการ	คือ	ประการที่หนึ่ง	เพื่อให้ต้องตามประเพณี

โบราณที่ว่าในราชธานีจะต้องมีวัดสำาคัญประจำา	๓	วัด	ได้แก่	วัดมหาธาตุ	วัดราชบุรณะ	และวัดราชประดิษฐ์	

ดังปรากฏตัวอย่างมาแล้วคือ	 ที่จังหวัดสุโขทัย	 จังหวัดพิษณุโลก	 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เป็นต้น	 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทได้ทรงบูรณะวัดสลัก	 ซึ่งต่อมาได้นามว่า	 

วัดมหาธาตุ แล้ววัดหนึ่ง	เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์	ทรงบูรณะวัดเลียบ	ซึ่งต่อมาได้นามว่า	วัดราชบุรณะ 

อีกวัดหนึ่ง	 ยังขาดแต่วัดราชประดิษฐ์ จึงสมควรที่จะทรงสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ครบตามประเพณีโบราณ	

ประการท่ีสอง	 เพื่อประโยชน์ในพระองค์	 เจ้านาย	 และข้าราชการฝ่ายหน้าฝ่ายใน	 ซึ่งเคยเป็นศิษย์ศึกษา 

ฝ่ายธรรมยุติกนิกายมาตั้งแต่ครั้งยังทรงผนวช	 เห็นว่าวัดธรรมยุตอยู่ไกล	 เพื่อให้สามารถทำาบุญให้ทาน 

ตามคติได้สะดวก	 โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงวัดบวรนิเวศ	 จึงสมควรที่จะให้สร้างวัดฝ่ายธรรมยุตขึ้นใกล้	 ๆ	

พระบรมมหาราชวัง”

วัดรำชประดิษฐสถิตมหำสีมำรำม
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	 วัดราชประดิษฐ์	 เป็นวัดแรกที่สร้างขึ้นเพ่ือสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตโดยเฉพาะ	 ส่วนวัดธรรมยุตอ่ืน	 ๆ	 

ที่มีอยู่ขณะนั้น	 เป็นวัดที่แปลงมาจากฝ่ายมหานิกายทั้งสิ้น	ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดราชประดิษฐ์ในรัชกาลที่	๑	

และรัชกาลที่	 ๒	 เป็นที่หลวงข้างตึกดินสำาหรับพระราชทานเป็นที่อาศัยแก่ข้าราชการที่ต้องพระราชประสงค ์

ให้อยู่ใกล้	ๆ	ทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่มีผู้สร้างโรงธรรมขึ้นหลังหนึ่ง	เพื่อเป็นที่ทำาบุญและฟังพระธรรม

เทศนาของราษฎรในละแวกใกล้เคียง	ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและภาพพระบฏ	เสมือนกับเป็นวัดหนึ่ง 

	 สมัยรัชกาลที่	 ๓	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ต้องพระราชประสงค์จะใช้ที่ดินบริเวณนี ้

เป็นสวนกาแฟ	 จึงโปรดให้รื้อถอนบ้านเรือน	 ตลอดจนโรงธรรมย้ายไปท่ีอ่ืน	 บริเวณนี้จึงเป็นสวนกาแฟ 

ของหลวงตลอดมา	

	 สมัยรัชกาลท่ี	 ๔	 ไม่มีการทำาสวนกาแฟ	 สถานที่ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่ว่างเปล่า	 พระบาทสมเด็จ	

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 มีพระดำาริว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การสร้างวัดธรรมยุต	 แต่ทรงถือว่าเป็นที่ดิน 

ส่วนกลางของแผ่นดินไม่สมควรยกมาถวาย	จึงโปรดให้กรมพระนครบาลออกรังวัดพื้นที่ได้กว้าง	๓๑	วา	๓	ศอก 

ยาว	๓๕	วา	รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด	๑,๐๙๘	ตารางวา	คิดราคาตารางวาละ	๑	บาท	พระองค์จึงพระราชทาน

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	 จำานวน	๑๘	ชั่ง	๑	ตำาลึง	๒	บาท	 ให้กรมพระนครบาล	ซื้อที่ดินแห่งอื่นแลกกับ 

ที่ดินผืนนี้เพื่อใช้ราชการ	 และโปรดให้พระยาราชสงคราม	 (ทองสุก)	 เป็นแม่กองดำาเนินการเริ่มก่อสร้าง 

วันที่	๒๖	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๔๐๗	
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	 การสร้างวัดมีป ัญหาเล็กน้อย	 เนื่องจากพ้ืนท่ีค่อนข้างตำ่า	 ด้านหนึ่งติดคลองคูเมืองเดิม 

จึงทำาให้เนื้อดินอ่อน	 มีพระราชประสงค์จะถมลานพระวิหารและพระเจดีย์	 หากใช้แต่ดินและทรายถม	 

อาจเกิดการทรุดขึ้นภายหลัง	 ปัญหานี้แก้โดยใช้ไหกระเทียมที่มาจากเมืองจีนถมแทน	 แต่การจะหาไหกระเทียม

จำานวนมากค่อนข้างยาก	 จึงออกประกาศบอกบุญเรี่ยไรให้ประชาชนนำาไหกระเทียมมาร่วมพระราชกุศล 

หรือขายในราคา	๒-๓	อัฐ	การก่อสร้างวัดราชประดิษฐ์ใช้เวลาประมาณ	๙	 เดือนเศษจึงเสร็จ	 เดิมพระราชทาน

นามไว้ก่อนสร้างวัดว่า	 วัดราชประดิษฐสถิตธรรมยุติการาม	 ดังปรากฏอยู ่ในประกาศบนแผ่นศิลา 

ซึ่งอยู่ในซุ้มจระนำาด้านหลังพระวิหาร	 เมื่อสร้างเสร็จได้เปลี่ยนนามเป็น	 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม  

ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับเป็นท่ีประดิษฐานหลักศิลา	 ซึ่งเป็นสีมามีจารึกคาถาภาษาบาลีและภาษาไทย	 

และโปรดให้จัดพระราชพิธีผูกพัทธสีมา	ในวันที่	๗-๙	มิถุนายน	พุทธศักราช	๒๔๐๘	

	 สมัยรัชกาลท่ี	 ๕	 โปรดให้ปฏิสังขรณ์สิ่งที่ชำารุด	 ทั้งพระอาราม	 และโปรดให้แบ่งพระบรมอัฐิ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ลงในกล่องศิลา	 อัญเชิญไปบรรจุในพระพุทธอาสน์พระประธาน 

ในพระวิหารหลวง	 การบรรจุพระบรมอัฐิพระมหากษัตริย์ในพระพุทธอาสน์พระประธานวัดสำาคัญ	 เกิดจาก 

พระราชดำาริในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เพ่ือป้องกันมิให้พระบรมอัฐิพระมหากษัตริย ์

รัชกาลต่าง	 ๆ	 กระจัดกระจายสูญหายไป	 และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการบูชาหรือบำาเพ็ญกุศลถวาย

ได้ตามอัธยาศัย	 และโปรดให้รวบรวมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลก่อน	 ๓	 รัชกาล	 

บรรจุลงกล่องศิลา	 แล้วอัญเชิญไปบรรจุในพระพุทธอาสน์พระประธานวัดสำาคัญในรัชกาล	 คือ	 พระบรมอัฐิ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 บรรจุ	 ณ	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 พระบรมอัฐิ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 บรรจุ	 ณ	 วัดอรุณราชวราราม	 พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จ 

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 บรรจุ	 ณ	 วัดราชโอรสาราม	 ส่วนของพระองค์มีพระราชประสงค์จะให้บรรจุ	 

ณ	 วัดราชประดิษฐ์	 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ก็ปฏิบัติตามพระราชประสงค์ดังกล่าว 

มาแล้ว	

 สมัยรัชกาลที่	 ๖	 โปรดให้บูรณะวัดราชประดิษฐ์

อีกครั้งหนึ่ง	 โปรดให้สร้างหอไตร	 ซ่ึงอยู ่ด ้านขวา 

ของพระวิหารใหม่	 เน่ืองจากของเดิมท่ีมีเครื่องบน 

ทำาด้วยไม้เป็นรูปปราสาทชำารุดทรุดโทรมมาก	 และ

โปรดให้สร้างหอพระจอม	ขึ้นใหม่อยู่ด้านซ้ายพระวิหาร 

อีกหลังหนึ่ง	 ได ้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง 

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๐๘	

สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม	 เป ็น 

พระอารามหลวงชั้นเอก	 ชนิดราชวรวิหาร	 ตั้งอยู ่ 

เลขที่	 ๒	 ถนนสราญรมย์	 แขวงพระบรมมหาราชวัง	

เขตพระนคร	 กรุงเทพมหานคร	 มีท่ีดินตั้งวัด	 เนื้อที่	 

๒	ไร่	๒	งาน	๙๘	ตารางวา
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สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ	 หรือพระวิห�รหลวง	 ตั้งอยู่บนฐานสูง  

มีลักษณะสถาปัตยกรรมไทย	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคาลด	 มุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส	์

ลงรักปิดทอง	 ประดับกระจก	 ยาว	 ๗	 ห้อง	 มีมุขด้านหน้า

และด้านหลัง	 มีเสาหานรองรับชายคาระเบียงโดยรอบ	 

หน้าบันด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปพระราชลัญจกร 

ประจำาพระองค์พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล ้ า 

เจ้าอยู่หัว	คือ	รูปพระมหา  

พิชัยมงกุฎ	 อยู ่เหนือพระแสงขรรค์คู ่	 มีพานแว่นฟ้ารองรับวางบน 

หลังช้าง	๖	 เชือก	ประดับด้วยฉัตร	๕	ชั้น	 ซ้ายขวา	 รูปทั้งหมดลงรักปิดทอง	 

ซุ้มประตูหน้าต่างทุกบานเป็นลายปูนปั้นทรงมงกุฎ	 ผนังภายนอกประดับ

ด้วยหินอ่อน	 ผนังด้านหลังมีซุ ้มศิลาจารึกประกาศในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ๒	 ประกาศ	 ในแผ่นเดียวกัน	 ประกาศฉบับแรก

พทุธศกัราช	๒๔๐๗	กล่าวถึงการสร้างวัดถวายพระสงฆ์คณะธรรมยตุกินกิาย	 

ฉบับล่างประกาศผูกพัทธสีมา	ปีพุทธศักราช	๒๔๐๘

	 ภายในพระวิหารมีบุษบก	 ๓	 ยอด	 อยู่เหนือฐานชุกชี	 บุษบก 

องค์กลางประดิษฐาน	 พระพุทธสิหังคปฏิมากร	 ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้จำาลองมาจากพระพุทธสิหิงค์	 ในฐาน

พระพุทธรูปองค์น้ีประดิษฐานพระบรมอัฐิในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	 นอกจากน้ีเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราชจำาลอง	 พระพุทธ

ชินสีห์จำาลอง	 พระศาสดาจำาลอง	 และพระนิรันตรายจำาลอง	 ผนังภายใน

มีภาพจิตรกรรมสีฝุ ่นโดยรอบ	 ภาพที่สำาคัญและเป็นเสมือนอนุสรณ์

เหตุการณ์ตอนปลายรัชกาลที่	 ๔	 คือ	 ภาพที่ผนังด้านหน้าพระประธาน

เป็นภาพสุริยุปราคา	มีคนส่องกล้องดูดาว	ภาพจิตรกรรมฝาผนังแบ่งภาพ 

ออกเป็น	 ๒	 ตอน	 ตอนบน	 เหนือหน้าต่างขึ้นไปเป็นภาพเทวดานางฟ้า 

เหาะอยู่ตามกลีบเมฆ	 ส่วนผนังระหว่างช่องหน้าต่าง

เป็นภาพพระราชพิธี	 ๑๒	 เดือน	 ผนังด้านขวามือ	 

เรียงจากหน้ามาหลัง	คือ	พระราชพิธีลอยพระประทีป	 

ณ	 ท ่ าราชวรดิษฐ ์ 	 พระราชพิ ธี ตรี ยั มปวาย	 

ณ	 บริเวณหน้าวัดสุทัศนเทพวราราม	 พระราชกุศล

เลี้ยงตรุษจีน	ณ	พระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย	ท่าราชวรดิษฐ์	 

พระราชพิธีตรุษ	 สุดปี	ณ	พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	 
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บนผนังด้านซ้ายมือเรียงจากหน้ามาหลัง	 คือ	 ประเพณีสงกรานต์	 พระราชพิธีวิสาขบูชา	 ณ	 วัดพระศร ี

รัตนศาสดาราม	 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	 พระราชกุศลสลากภัต	 ณ	 วัดราชประดิษฐ์	 

พระราชกศุลอปุสมบทนาคหลวง	ณ	วดัพระศรรีตันศาสดาราม	พระราชพิธโีสกนัต์	ณ	พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท 

และพระราชพิธีกฐิน	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้เขียนขึ้น	 เหนือบานประตูหน้าต่าง

ด้านในพระวิหารมีแผ่นหินอ่อนจารึกพุทธภาษิต	 รวมทั้งสิ้น	 ๑๘	 แผ่น	 กรอบจารึกเหล่านี้	 เป็นลายปูนปั้น 

ประดับกระจกสีงดงามมาก

 พระประธ�น	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู ่หัว	 โปรดให้จำาลองจากพระพุทธสิหิงค์	 องค์ที่

ประดษิฐาน	ณ	พระท่ีนัง่พทุไธสวรรย์	ภายในพพิธิภณัฑสถาน 

แห่งชาติ	 กรุงเทพมหานคร	 พระนามว ่า	 พระพุทธ 

สิหังคปฏิมากร	 ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี	 ภายใต้บุษบก	

เนื่องจากทรงพอพระทัยพุทธลักษณะ	 และทรงนับถือ 

ด้วยพระราชศรทัธาเป็นพเิศษ	ท่ีฐานพระพทุธสหิงัคปฏมิากร	

ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	ด้านหน้าพระประธานประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

จำาลองอีกองค์หนึ่ง	ซึ่งมีขนาดย่อมลงมา	และทางด้านซ้าย 

ประดิษฐานพระพุทธชินสีห ์จำาลอง	 ส่วนทางด้านขวา

ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำาลอง

 พระพุทธนิรันตร�ย	 เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเพชร	 หล่อด้วยสำาริดกะไหล่ทอง	 เบื้องหลัง 

มีซุ้มเรือนแก้วเป็นพุ่มมหาโพธิ์	 ยอดเรือนแก้วเป็นรูปพระมหามงกุฎ	 ฐานรอบองค์พระเป็นที่สำาหรับรับนำ้าสรง 

มีท่อเป็นรูปศีรษะโค	ซึ่งหมายถึง	พระโคตมโคตร	(นามพระโคตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า)

 ป�ส�ณเจดีย์ อยู ่ด้านทิศใต้ของพระอุโบสถ	 

เป็นพระเจดีย์ทรงกลมฐานสี่เหลี่ยม	 ประดับด้วยกระเบื้อง

หินอ่อนทั้งองค์เป็นที่มาของคำาว่า	 ปาสาณเจดีย์ ซึ่ง

หมายถึง	 เจดีย์หิน	 ด้านหน้าพระเจดีย์มีพระรูปหล่อ

โลหะของสมเด็จพระสังฆราช	 (สา	 ปุสฺสเทวมหาเถร)	

ขนาดเท่าองค์จริง	 นั่งแสดงธรรมเทศนา	 ประดิษฐาน 

อยู่ภายในซุ ้ม	 รูปสมเด็จพระสังฆราชปรากฏประวัติว่า	 

ครั้งแรกสมเด็จพระมหาสมณเจ้า	กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  

โปรดให้นายชอบ	 บ้านช่างหล่อ	 เป็นผู้หล่อขึ้น	 แต่รูปที่ ได้  

มีลักษณะไม่เหมือนสมเด็จพระสังฆราช	 สมเด็จพระเจ้า 

บรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์	 และ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระยาดำารงราชานุภาพ	

ร่วมกันให้ช่างชาวสวิสชื่อ	 เวนิง	 เป็นผู้หล่อพระรูปขึ้นใหม	่

แล้วอัญเชิญมาประดิษฐานภายในซุ้มพระเจดีย์	
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 พระปร�งค์ขอม	 อยู่บนฐานไพที	 ด้านทิศใต้ของพระอุโบสถ	

ถัดจากพระเจดีย์ออกไป	 เป็นปราสาทก่ออิฐถือปูน	 ทรงสี่เหลี่ยม	 

มียอดปรางค ์แบบขอม	 ภายในบรรจุพระสรีรังคารของสมเด็จ 

พระสังฆราช	 (สา	 ปุสฺสเทวมหาเถร)	 สรีรังคารของพระศาสนโสภณ  

(อ่อน	อหิโก)	และสรีรังคารของพระพรหมมุนี	(แย้ม	อุปวิกาโส)	

 หอ ไ ต ร 	 ส ร ้ า ง โ ด ย 

พระราชประสงค์ของพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	

โปรดให้รื้ออาคารเดิมที่เป็นเครื่องไม้และชำารุดทรุดโทรมลง	 ตั้งอยู ่

บนฐานไพทีด ้านทิศตะวันออกของพระอุโบสถ	 มีลักษณะเป ็น 

ปราสาทยอดพระปรางค์แบบขอมตัวปราสาทก่ออิฐถือปูน	 หน้าบัน 

ประดับด ้วยลายปูนป ั ้น	 เป ็นภาพพระพุทธประวัติปางประสู ติ	 

และเสด็จดับขันธปรินิพพาน	ภายในเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกและคัมภีร์	

 หอพระจอม	 พระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	

โปรดให้สร้างขึ้นในคราวเดียวกับ

หอไตร	ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถ	มีลักษณะและสัดส่วน 

เช่นเดียวกันกับหอไตร	 แต่ยอดพระปรางค์เป็นรูปพระพรหมสี่หน้า	 

หน้าบันซุ ้มมีลายปูนปั ้นเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ ์	 บรรทม 

บนหลังมังกรแทนหางนาค	 เบื้องหลังมีพระลักษมีละเศียรนาค 

แผ่พังพาน	 ภายในพระปรางค์ประดิษฐานพระบรมรูปยืนเต็มพระองค	์

ขนาดเท่าพระองค์จริงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 

ทรงฉลองพระองค์ปิดพระอุระ	 พระภูษาโจง	 พระหัตถ์ขวาทรงหนังสือ	 

ทรงพระแสงกระบี่ห้อยที่บั้นพระองค์เบื้องซ้าย	

 ศ�ล�ก�รเปรียญ อยู่ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถ	 ถัดจากหอพระจอมออกไป	 เป็นอาคาร

คอนกรีตชั้นเดียว	 ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโบสถ์ขนาดเล็กของกรีกโบราณ	 เพดานประดับดวงตรา 

ประจำารัชกาลที่	๔	

 หอระฆัง	 ลักษณะเป็นทรงมณฑปจตุรมุขยอดมงกุฎ	 สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก	 มีลวดลาย 

ปูนปั้น	 ประดับกระจก	 และกระเบื้องเคลือบสีต่าง	 ๆ	 อย่างงดงามทั้งหลัง	 ภายในแขวนระฆัง	 ๒	 ขนาด	 

คือ	ใหญ่	๑	ใบ	เล็ก	๑	ใบ
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ประวัติคว�มเป็นม� 

	 วัดสังเวชวิศยาราม	 เป็นวัดโบราณ	 เดิมเรียกว่า	 วัดสามจีน	 ตามตำานานเล่าว่า	 ชาวจีน	 ๓	 คน	 

ร่วมกันสร้างวัด	ต่อมาได้เรียกชื่อตามตำาบลที่ตั้งว่า	วัดบางล�าพู	มีปริศนาลายแทงขุมทรัพย์ว่า	ต�าบลวัดสามจีน 

มีหินสามก้อน ที่นอนสามอัน มีต้นโศกเอนที่เจ้าเณรนั่งฉัน

	 ในสมัยรัชกาลที่	๑	สมเด็จพระบวรราชเจ้า

มหาสุรสิงหนาท	 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดบางลำาพู 

พระราชทานแก่นักชี	 ยายพระองค์เจ ้าขัตติยา	 

ต่อมารัชกาลที่	 ๓	 โปรดให้บูรณะวัดใหม่	 ได้ย้าย	 

พระอุโบสถไปสร้างในสถานที่ตั้งปัจจุบัน	

	 สมั ย รั ช ก าลที่ 	 ๔ 	 โ ป รด ให ้ น ายสุ ด	 

ปลัดกรมช่างหล่อ	 บูรณะพระประธานในพระอุโบสถ	 

แล้วพระราชทานนามวัดว่า	วัดสังเวชวิศยาราม

วัดสังเวชวิศยำรำม
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	 ปีพุทธศักราช	 ๒๔๑๒	 วัดสังเวชวิศยารามประสบอัคคีภัย	 อาคารเสนาสนะถูกเพลิงไหม้เสียหาย	 

เหลือเพียงพระอุโบสถ	 ศาลาการเปรียญ	 หอระฆังล่าง	 หอไตรคณะล่าง	 ศาลาหน้าพระวิหารที่เป็นโรงเรียน

ปัจจุบัน	 ตัวพระวิหารถูกเพลิงไหม้เพียงหลังคา	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 เสด็จมา 

ทรงบัญชาการดบัเพลงิท่ีสะพานข้ามคลองบางลำาพ	ู(สะพานฮงอทุศิ)	และโปรดให้รือ้พระเมรทุีถ่วายพระเพลงิ 

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ไปสร้างเป็นกุฏิ	 เสนาสนะในวัดสังเวชวิศยาราม	 

แทนของเดิมที่ถูกเพลิงไหม้	 แล้วโปรดให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราภิบาล	 ดำาเนินการ 

บูรณปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะในพระอารามให้บริบูรณ์ดังเดิม	

สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดสังเวชวิศยาราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดวรวิหาร	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๑๑๐	 ถนนพระอาทิตย์	

แขวงวัดสามพระยา	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๓	ไร่	๒	งาน	๑๑	ตารางวา

สิ่งสำ�คัญ

 พระอโุบสถ	เป็นอาคารก่ออฐิถอืปนู	มพีาไลด้านหน้า 

และด้านหลัง	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 

หางหงส์	 หน้าบันปูนปั้นลายดอกไม้จีน	 ผนังภายในเขียนเป็น

ลายประแจจีน	 ดอกไม้ร่วง	 เพดานล่องชาดลอยดาวฉลุทอง	

บานประตูหน้าต่างเขียนลายรดนำ้า	 พัทธสีมาอยู่ในซุ้มก่ออิฐ

ถือปูนรูปมณฑป	กำาแพงแก้วก่ออิฐถือปูน	สร้างในรัชกาลที่	๓	

 พระประธ�น 	 เป ็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 

ลงรักปิดทอง	 ฝีมือช่างสมัยทวาราวดี	 ขนาดสูง	 ๓	 เมตร	 

หน้าตักกว้าง	๔.๓๕	เมตร
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 พระวิห�ร	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 มีพาไล

หน้าหลังเช่นเดียวกับพระอุโบสถ	หลังคามุงกระเบื้อง	

ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 ทำาด้วยไม้	 ลงรักปิดทอง	 

บานประตูหน้าต่างเขียนลายรดนำ้า	 เพดานล่องชาด

ลอยดาวฉลุทอง	

 พระปร�งค์	 มี	 ๘	องค์	 อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ	พระปรางค์ 

องค์ ใหญ่ล ้อมรอบด้วยพระปรางค์องค์เล็ก	 ๗	 องค์	 ตั้งอยู ่บน 

กำาแพงแก้ว	

 พระวิห�รพระศรีอ�ริยเมตไตรย	 เป็นอาคารคอนกรีต	 

เสริมเหล็ก	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๐

 หอพระไตรปิฎก	 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม ้	 ลักษณะ 

ทรงไทย	สร้างสมัยรัชกาลที่	๑

 หอระฆัง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 กว้าง	 ๖.๕๐	 เมตร	 

ยาว	๖.๕๐	เมตร
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ประวัติคว�มเป็นม�

	 วัดสามพระยา	 สร้างสมัยรัชกาลที่	 ๑	 โดยหลวงวิสุทธิโยธามาตย์	 (ตรุษ)	 ขุนนางเชื้อสายมอญ 

และญาติ	 ได้อุทิศที่ดินพร้อมบ้านเรือนของขุนพรหม	 (สารท)	 ผู้เป็นน้องชายซึ่งเป็นนายช่างร่วมควบคุม 

การก่อสร้างพระมณฑปพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี	 ตามพระบรมราชโองการของรัชกาลท่ี	 ๑	 และ 

ได้เสียชีวิตลง	ถวายเป็นวัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ขุนพรหม	(สารท)	แล้วตั้งนามว่า	วัดบางขุนพรหม 

	 สมัยรัชกาลที่	 ๓	 วัดบางขุนพรหมชำารุดทรุดโทรม	 พระยาราชสุภาวดี	 (ขุนทอง)	 พระยาราชนิกุล	

(ทองคำา)	 และพระยาเทพวรชุน	 (ทองห่อ)	 ซึ่งเป็นบุตรของนางพวา	 น้องสาวคนสุดท้องของหลวง 

วิสุทธิโยธามาตย์	 (ตรุษ)	 และขุนพรหม	 (สารท)	 ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์วัด	 สำาเร็จแล้วน้อมเกล้าถวาย	 

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้พระราชทานนามว่า	 วัดสามพระยา	 ได้รับการยกฐานะเป็น 

พระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๓๖๖

สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดสามพระยา	 เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่เลขท่ี	 ๑๖๕	 ถนนวัดสามพระยา	 

แขวงวัดสามพระยา	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๗	ไร่	๙๒	ตารางวา

วัดสำมพระยำ
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สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ	 เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน	

หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบื้องเคลือบแบบจีน	 

กรอบหน้าบันฝังถ้วยกระเบือ้งเคลอืบเป็นระยะ	หน้าบนั 

ปูนปั ้นรูปแเจกันดอกไม้	 พานผลไม้	 ประดับถ้วย 

จานกระเบื้องเบญจรงค์และลายคราม	 คอสองของ

หลังคาเขียนภาพจิตรกรรมแบบจีน	 ตอนบนประดับ

ลายปูนปั้น	 ติดถ้วยกระเบื้องเคลือบ	 เชิงชายลาด

หลังคาฝังถ้วยเบญจรงค์สลับกับถ้วยลายคราม	 

ซุ้มประตูหน้าต่างประดับลายปูนปั้นช่อดอกพุดตาน	 ใต้กรอบล่างของหน้าต่างทำาเป็นฐานสิงห์	 บานประตู 

หน้าต่างเขียนลายรดนำ้า	 ลายพันธุ์พฤกษาแบบจีน	 มีระเบียงยกพ้ืนล้อมรอบ	 เสาใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมตอนบน 

ปลายสอบเข้า	มีบันไดเล็กทางด้านข้างบริเวณมุมทั้งสี่	เชิงราวบันไดตั้งตุ๊กตาหินรูปสิงโตแบบจีน

	 ภายในมีเพดาน	 ๕	 ช่อง	 ลงสีชาดเขียนลายทองเป็นช่อดอกเบญจมาศ	 ดอกพุดตานและนก	 

ผนังตอนบนสุดเขียนลายทองรูปหงส์มังกร	 ผนังระหว่างช่องหน้าต่างเขียนลายโต๊ะเครื่องบูชา	 ผนังส่วนที ่

หักมุมน้อยเป็นกรอบหน้าต่างเขียนสีรูปดอกและใบบัว	 บนหน้าต่างด้านละ	 ๕	 ช่อง	 สองช่องแรกที่อยู่ใกล้ 

พระประธานมีภาพเขียนสีลายดอกพุดตานและผีเสื้อ	 ช่องกลางลายดอกพุดตานและค้างคาว	 และสองช่อง

สุดท้ายลายนก	 ดอกไม้	 และมังกร	 ผนังจากขอบล่างหน้าต่างลงมาปูหินอ่อน	 ผนังด้านหลังพระประธาน 

เขียนลายโต๊ะเครื่องบูชา	บานประตูเขียนรูปเซี่ยวกาง

 พระประธ�น	 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	

ลงรักปิดทอง	ประทับบนรัตนบัลลังก์	

 พระวิห�ร	เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	หลังคา

ลด	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบื้อง	 หน้าบันทรงจีนลายปูนปั้น	

เถาไม้และนก	 ประดับด้วยจานกระเบื้อง	 คอสอง 

ทำาเป็นรูปฐานบัวหงาย	ส่วนที่เป็นท้องไม้และเชิงชาย 

ลาดหลังคาติดถ้วยเบญจรงค์และถ้วยลายคราม 

สลับเรียงกันไปตลอด	 หน้าบันประดับปูนปั ้นลาย 

ช่อดอกพุดตาน	 ไขราลาดหลังคาเขียนดาวทองบน 

พื้นชาด	 ซุ ้มประตูหน้าต่างเหมือนของพระอุโบสถ	 

แต่ผูกลายต่างกันเล็กน้อย	 บานประตูหน้าต่างเขียน

ลายรดนำ้า	 มีระเบียงรอบ	 เสาระเบียงทรงสี่เหลี่ยม

ปลายสอบขึ้น	 ลูกกรงระเบียงเป็นแท่งกลม	 มีบันได	 

๔	ทาง	ที่มุมมุขหน้าและมุขหลัง
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	 ภายในมีเพดาน	 ๕	 ช่อง	

เขียนลายดาวสีทองบนพ้ืนชาด	 

ขื่ อ เขียนลายทอง	 บานประตู

หน้าต่างทาสีชาด	พื้นปูกระเบื้องลาย  

บนชั้น เบญจาฐานสิงห ์ เขียนสี 

ลายจีนประดิษฐานพระประธาน	

ผนังด้านหลังพระประธานก่อเป็น

ฐานตั้งพระพุทธรูปยืน	 ทรงจีวร

แพรลายมีฉัตร	 ๕	 ชั้นอยู ่เหนือ	 

พระเศยีร	และภายในพระวหิารเกบ็

ตูพ้ระไตรปิฎก	เป็นตูฐ้านสงิห์เขยีน

ลายรดนำ้าเรื่องรามเกียรติ์

 พระเจดีย์	 ลักษณะก่ออิฐถือปูน	 ทรงเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง 

ภายในกำาแพงเขตพุทธาวาส	และภายนอกกำาแพงด้านขวาของพระวหิาร	

๒๕	องค์	

 พระเจดีย์ ใหญ่ ทรงลังก�	 จำานวน	 ๒	 องค์	 ตั้งอยู่ที่ลาน 

พระอุโบสถ	

 หอระฆัง	 เป ็นอาคาร

ก่ออิฐถือปูน	 ๒	 ช้ัน	 หลังคาทรง

จตุรมุข	 มีเครื่องยอดอยู ่ด ้านบน

และมีบั น ไดขึ้ นลง 	 ตั้ งอยู ่ ท าง 

ด้านซ้ายของพระอุโบสถ	

 พระปร�งค ์	 ลักษณะ 

ทรงสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ยี่สิบ	 ๕	 องค์	

อยู่บริเวณรอบพระวิหาร	

 หลวงพ่อน่ัง	 พระพุทธรูปปางปาลิไลยก	์ 

มีลักษณะพิเศษ	 คือ	 พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตร

วางอยู่บนเพลา	 จากลักษณะนี้เองทำาให้คนส่วนใหญ่

เรียกหลวงพ่อนั่งว่า	พระนั่งอุ้มบาตร

 หลวงพ่อนอน	พระพุทธรูปปางไสยาสน์
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ประวัติคว�มเป็นม�

 วดัสทุศันเทพวราราม	พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า 

จุฬาโลกมหาราช	 โปรดให้สถาปนาเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๕๐	 

เดิมพระราชทานนามว่า	 วัดมหาสุทธาวาส	 โปรดให้สร้าง 

พระวิหารขึ้นก่อน	 เพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต)	

ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ	 จังหวัดสุโขทัย	 

เริ่มก ่อรากพระวิหารจนถึงประดิษฐานพระศรีศากยมุ นี	 

แล้วก็สิ้นรัชกาล	 ยังมิได้ถวายเป็นสังฆาราม	 เรียกกันสามัญ 

ขณะนั้นว่า	วัดพระโตบ้าง	วัดพระใหญ่	หรือวัดเสาชิงช้าบ้าง	

	 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 โปรดให้

สร้างต่อ	 ในระหว่างปีพุทธศักราช	 ๒๓๕๔-๒๓๕๖	 การสร้าง 

พระวิหารนั้นทรงพระราชศรัทธาจำาหลักบานประตูด้วย

พระองค์เอง	แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อนที่งานก่อสร้างจะสำาเร็จ	

วัดสุทัศนเทพวรำรำม
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	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ ้าอยู ่หัว	 โปรดให้ดำาเนินการสร้างจนแล้วเสร็จ	 โดยสร้าง 

พระระเบยีง	พระอโุบสถ	ศาลาการเปรยีญ	หล่อพระประธานในพระอุโบสถ	บรรจพุระบรมธาต	ุหล่อพระเจดย์ี	 

และสร้างกุฏิ	 เสนาสนะ	แล้วถวายเป็นสังฆาราม	การก่อสร้างเสร็จบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช	๒๓๙๐	 โปรดให้ 

มีงานฉลองสมโภชพระอาราม	 พระราชทานนามว่า	 วัดสุทัศนเทพวราราม	 และปรากฏในจดหมายเหตุ 

เรียกว่า	วัดสุทัศนเทพธาราม	อีกนามหนึ่ง	

	 สมัยรัชกาลที่	 ๔	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ทรงบูรณะและสร้างสิ่งอ่ืน	 ๆ	 

ในพระอารามอีก	 ทั้งได้พระราชทานนามพระประธานในพระวิหารว่า	 พระศรีศากยมุนี พระประธาน 

ในพระอุโบสถว่า	พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ และพระประธานในศาลาการเปรียญว่า	พระพุทธเสฏฐมุนี

	 วัดสุทัศนเทพวราราม	 สร้างตามผังที่เป็นพระราชดำาริ 

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 แบ่งอาณาบริเวณ 

ออกเป็น	 ๒	 เขต	 คือ	 เขตพุทธาวาสอยู่ทางทิศเหนือ	 ประกอบด้วย	 

พระอุโบสถ	 พระวิหาร	 พระระเบียง	 วิหารทิศ	 ศาลาราย	 และ 

สัตตมหาสถาน	 เขตสังฆาวาสอยู ่ทางทิศใต้	 ประกอบด้วย	 กุฏิ	 

เสนาสนะ	ศาลาการเปรียญ	และหอระฆัง

สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดสุทัศนเทพวราราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก	 ชนิดราชวรมหาวิหาร	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๑๔๖	 

แขวงเสาชิงช้า	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๕	ไร่	๒	งาน	

สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 

สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๗๗	 ผูกพัทธสีมาเม่ือปีพุทธศักราช	 ๒๓๖๙	 สมัยรัชกาลที่	 ๓	 โดยมีพระยา 

ศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา	 เป็นแม่กองงาน	 พร้อมด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมหม่ืนพิทักษ์เทเวศร์	 

เป็นผู ้ควบคุมการก่อสร้าง	 ผนังภายในมีภาพจิตรกรรมฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ซึ่งเป็นจิตรกรชั้นครู	 

ผนังด ้านหน ้าพระประธานเขียนภาพมารผจญ	 

ผนังชั้นบนเหนือหน้าต่างเขียนภาพพระปฐมสมโพธิ	

ผนั งระหว ่ างช ่องหน ้ าต ่ าง เขียนภาพประ วัติ 

พระปัจเจกพุทธเจ้า	 ผนังส่วนใต้หน้าต่างเขียนภาพ 

ที่สถิตของเทพ	 คนธรรพ์	 วิทยาธร	 ยักษ์	 นาค	 ครุฑ	

และที่อยู่ของสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่าง	 ๆ	 ผนังซอก

หน้าต่างเขียนภาพเร่ืองรามเกียรติ์	 บานหน้าต่าง 

เขียนภาพสวรรค์และเทพเจ้าผู้มเหสักข์	 บานประตู

เขียนภาพเทพเจ้าผู้มเหสักข์	 ซุ้มประตูและหน้าต่าง 

เป็นซุ้มยอดที่มีลักษณะงดงาม
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	 รอบพระอุโบสถมีซุ้มเสมาเป็นทรงมณฑป

ยอดพระเจดีย์	ตั้งอยู่บนกำาแพงแก้ว	๘	ซุ้ม	ใบเสมาคู่ 

เป็นหินอ่อนสีเทาสลักภาพช้าง	๓	เศียร	งวงชูดอกบัวตูม  

เศียรละ	 ๑	 ดอก	 เบื้องบนมีดอกบัวบาน	 ๓	 ดอก	

นอกจากซุ ้มเสมายังมีเกยอยู่บนกำาแพงแก้ว	 คือ	 

ทิศเหนือ	 ๔	 เกย	 ทิศใต ้	 ๔	 เกย	 สร้างในสมัย 

รัชกาลที่	 ๓	 เช่นเดียวกับซุ้มเสมา	 ทำาด้วยหินอ่อน 

สีเทา	 ใช ้สำาหรับประทับโปรยทานแก ่พสกนิกร 

ในงานพระราชพิธี	เรียกว่า	เกยโปรยทาน 

	 กำาแพงแก้วพระอุโบสถ	 มีซุ้มประตูด้านละ	 ๒	 ซุ้มรวม	 ๘	 ซุ้ม	 ลักษณะเป็นซุ้มคูหาแบบหน้านาง	 

มียอดคล้ายพระเจดีย์	

 พระประธ�น	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ ้าอยู ่ หัว	 

รัชกาลที่	 ๓	 โปรดให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์	หล่อขึ้น	 

เมื่อสถาปนาพระอุโบสถ	 ได ้รับพระราชทานนามในรัชกาลที่ 	 ๔	

พระนามว่า	 พระพุทธตรี โลกเชฎฐ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 

หน้าตักกว้าง	 ๑๐	 ศอก	 ๘	 นิ้ว	 เบื้องหน้าพระพุทธตรีโลกเชฎฐ์	 

มีพระพุทธรูปองค์หนึ่ง	 และรูปพระอสีติมหาสาวก	 ๘๐	 องค์	 นั่งฟัง 

พระธรรมเทศนาสร้างด้วยปูนปั้นระบายสี	

 พระวิห�รหลวง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคา 

ลด	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 อยู่บนฐาน

ทักษิณ	๒	ชั้น	มีกำาแพงแก้วกรุกระเบื้องปรุล้อมรอบ	อยู่ทางทิศเหนือของ

เขตพุทธาวาส	 หันหน้าออกสู่ถนนบำารุงเมือง	 สร้างในรัชกาลที่	 ๑	 เมื่อปี

พุทธศักราช	๒๓๕๐	สำาเร็จในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 รูปแบบพระวิหารจำาลอง

แบบพระวิหารพระมงคลบพิตร	

(หลังเดิม)	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 พระประธาน	 พระนามว่า	 

พระศรีศากยมุนี ซึ่งอัญเชิญมาจากกรุงสุโขทัย	 เป็นพระพุทธรูปหล่อ

ด้วยโลหะ	 ปางมารวิชัย	 ด้านหลังบัลลังก์พระศรีศากยมุนี	 มีภาพสลัก 

ศิลปะสมัยทวาราวดี	 ๑	 แผ่น	 เป็นภาพสลักนูนปิดทอง	 ปางยมก 

ปาฏิหาริย์	 และภาพพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในสวรรค์

ชั้นดุสิต	 ผนังภายในมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องไตรภูมิกถา	 เป็นฝีมือช่าง 

ในสมัยรัชกาลที่	 ๒	และรัชกาลที่	 ๓	บานประตูเป็นไม้แกะสลัก	สร้างใน 

สมัยรัชกาลที่	 ๒	 บานกลางด้านหน้าเดิมเป็นฝีพระหัตถ์รัชกาลที่	 ๒	 

ลายแกะสลักงดงามมาก	 เป็นลายพันธุ์พฤกษาซ้อนกัน	๓	ชั้น	มีภาพสัตว์ 

ประกอบ	ต่อมาเกิดเพลิงไหม้	เมื่อวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๐๒  

บานประตูเสียหายบางส่วน	 จึงถอดมาเก็บรักษาไว้	 ณ	 พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ	และจำาลองขึ้นใหม่ติดไว้ดังเดิม
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	 เมื่อวันที่	 ๔	 เมษายน	 พุทธศักราช	 ๒๔๙๓	 ได้อัญเชิญ 

พระบรมราชสรีรังคาร	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	 

รัชกาลที่	๘	มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนี	

	 รอบพระวิหาร	 มีถะหรือพระเจดีย์ศิลาแบบจีน	 ตั้งอยู ่บน 

ฐานทักษิณเป็นถะ	 ๖	 ชั้น	 จำานวน	 ๒๘	 หลัง	 หมายถึงพระพุทธเจ้า	 

๒๘	 พระองค์	 และมีม้าสำาริด	 ๒	 ตัว	 หล่อเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๘๒	 

ต่อมาหล่อเพิ่มอีก	 ๖	 ตัว	 ตั้งประจำาที่มุมฐานทักษิณพระวิหารชั้นล่าง 

และชั้นบน	มุมละ	๑	ตัว	รวม	๘	ตัว	

 พระวิห�รทิศ	อยู่ตรงมุมเฉียงทั้ง	๔	มุมของพระวิหาร	เป็นศาลาโถงทรงไทยขนาดย่อม	วางขนาน

ไปตามแนวนอนกับพระวิหารใหญ่	มีพระพุทธรูปประดิษฐานศาลาละ	๒	องค์	คือ	หลังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	

ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามพระแก่นจันทน์และพระไสยาสน์	 หลังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ	 ประดิษฐาน

พระพุทธรูปยืนปางประทานพร	 และพระพุทธรูปปางสมาธิ	 หลังทิศตะวันออกเฉียงใต้	 ประดิษฐานพระพุทธรูป

ยืนปางห้ามพระแก่นจันทน์	 และพระพุทธรูปปางสมาธิ	 หลังทิศตะวันตกเฉียงใต้	 ประดิษฐานพระพุทธรูปยืน

ปางห้ามญาติ	และพระพุทธรูปยืนปางทรงจีวร

 พระระเบียง	 สร้างในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ล้อมรอบพระวิหาร 

ศรีศากยมุนี	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองรวม	๑๕๖	องค์ 

กึ่งกลางพระระเบียงแต่ละด้านมีประตูเข้าออก	 ๑	 บาน	 บานประต ู

ด้านนอกเขียนลายรดนำ้า	ด้านในเขียนภาพทวารบาล	ผนังด้านในเขียนสี

เป็นลายดอกไม้ร่วงสลับกับนกบิน

 ศ�ล�ลอย	 อยู ่ชิดแนวกำาแพงด้านทิศเหนือหน้าพระวิหาร	

รวม	 ๔	 หลัง	 สร้างในสมัยรัชกาลท่ี	 ๔	 เคยใช้เป็นสถานที่ประทับ 

ทอดพระเนตรพิธีโล้ชิงช้าของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ	์

และใช้เป็นพลับพลาเปลื้องเครื่อง	 ต่อมาเมื่อเลิกพิธีโล้ชิงช้าแล้วใช้เป็น

สถานที่ศึกษาภาษาบาลีของพระภิกษุสามเณร

 สัตตมห�สถ�น	หมายถึง	สถานที่สำาคัญ	๗	แห่ง	เป็นสถานที่ 

ที่พระพุทธเจ้าประทับภายหลังจากตรัสรู ้แล้ว	 คือ	 พระศรีมหาโพธิ์	 อนิมิสเจดีย์	 รัตนจงกรมเจดีย์	 

รัตนฆรเจดีย์	อชปาลนิโครธ	มุจลินท์	และราชายนตนะ	พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้สร้าง

จำาลองไว้ ในบริเวณทิศตะวันออกของพระวิหาร	 (ด้านถนนอุณากรรณ)	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๑	 ถึงรัชกาลที่	 ๕	 

ใช้บริเวณสัตตมหาสถานนี้เป็นสถานที่เวียนเทียนในวันวิสาขบูชา	 มีการตกแต่งสถานที่ด้วยพระพุทธรูป	 

ประทีป	 ธงทิวต่าง	 ๆ	 มีโต๊ะหมู่ของพระราชาคณะ	 พระฐานานุกรม	 และพระเปรียญตั้งเป็นพุทธบูชา	 

ตลอดจนรบัเสดจ็พระมหากษตัรย์ิและพระราชวงศ์	ต่อมาเม่ือมกีารตดัถนนอุณากรรณ	ทางวัดได้สรา้งกำาแพง

ติดกับบริเวณสัตตมหาสถาน	พีธีเวียนเทียนจึงต้องย้ายไปจัดในบริเวณรอบพระวิหาร
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 ศ�ล�ดิน	 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศาลาราย	 อยู่ข้างซุ้มประตูทางเข้าพระวิหาร	 ด้านทิศตะวัน

ออก	๒	หลัง	อยู่ข้างซุ้มประตูทางเข้า	ด้านหน้าพระอุโบสถ	๒	หลัง	ผนังภายในมีแผ่นศิลาสีดำา	สลักภาพฤาษี 

ดัดตนในท่าต่าง	ๆ	ศาลารายด้านทิศใต้พระอุโบสถ	มี	๔	หลัง	ผนังภายในมีแผ่นศิลาสีดำา	สลักภาพชาดกต่าง	ๆ 

และมีสุภาษิตอธิบายชาดก

 พระตำ�หนักสมเด็จพระสังฆร�ช	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ใช้เก็บสิ่งของ

เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระสังฆราช	 (แพ	 ติสฺสเทวมหาเถร)	 เช่น	 เตียง	 ตาลปัตร	 บาตร	 ย่าม	 

โต๊ะหมู่	เครื่องลายคราม	เครื่องแก้วเจียระไน	และสิ่งที่ได้รับพระราชทาน	

 อ�ค�รหอไตร	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 หลังคามุงกระเบ้ือง	 ๓	 ช้ัน	 ช้ันท่ี	 ๑	 เรียกว่า	 ห้องใต้ 

พระตำาหนัก	ชั้นที่	๒	ใช้เก็บสิ่งของมีค่า	เช่น	ตู้ไม้สลักปิดทอง	และเครื่องลายคราม	เป็นต้น	ชั้นที่	๓	หน้ามุข 

เก็บสิ่งของของสมเด็จพระวันรัต	 (แดง)	 อุปัชฌาจารย์ของสมเด็จพระสังฆราช	 (แพ	 ติสฺสเทวมหาเถร)	 

ห้องทางทศิเหนือเก็บพระพทุธรูปและเคร่ืองแก้วเจยีระไน	พระพทุธรปูสำาคญั	คอื	หลวงพ่อด�า	เป็นพระพทุธรปู 

สมัยเชียงแสนรุ่นแรก	ซึ่งสมเด็จพระสังฆราช	(แพ	ติสฺสเทวมหาเถร)	ทรงได้มาจากวัดไตรมิตรวิทยาราม

 ศ�ล�ก�รเปรียญ	 อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขต

สังฆาวาส	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๗๘	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	

หลังคามุงกระเบื้อง	 ลักษณะทรงไทย	 ลักษณะงดงาม	 โดยเฉพาะ

ลวดลายปูนปั ้นที่หน้าบันและปั ้นลม	 พระพุทธรูปประธานในศาลา

การเปรียญคือ	 พระพุทธเสฏฐมุนี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 

เจ ้าอยู ่หัว	 โปรดให ้หล ่อด ้วยทองเหลืองกลักฝ ิ ่นที่จับมาทำาลาย 

เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๘๒	 ขนาดหน้าตักกว้าง	 ๑	 ศอก	 ๑	 คืบ	 ๑	 นิ้ว	 

รอบศาลาการเปรียญมีศาลารายล้อมรอบ	๖	หลัง

 หอระฆัง	 อยู ่ระหว ่างศาลารายทางทิศตะวันออกของ 

ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงแปดเหลี่ยม	 หลังคา

เหมือนป้อมแบบยุโรป	 ภายในมีบันไดเวียนขึ้นข้างบน	 ผนังตอนบน 

เจาะเป็นซุ้มโปร่งทุกด้านเพื่อให้มองเห็นระฆัง

 พระบรมร�ช�นุ ส � วรี ย ์ พ ระบ�ทสม เด็ จ 

พระปรเมนทรมห�อ�นันทมหิดล รัชก�ลที่ ๘	 ประดิษฐาน

อยู่ด้านหน้าพระวิหารหลวง	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช	 ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปถวายเครื่องราช

สักการะ	 และมีพระราชพิธีทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลคล้าย

วันสวรรคต	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล	 

ในวนัที	่๙	มถินุายนทกุปี	และโปรดให้รบัมลูนธิอิฏัฐมราชานสุรณ์ 

ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ประวัติคว�มเป็นม�

	 วัดอินทรวิหาร	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา	 เดิมเรียกว่า	 วัดบางขุนพรหมนอก  

ตามชื่อตำาบล	 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 พระราชทานที่ดินให้เป็นที่ตั้งบ้านเรือน 

ของครอบครัวชาวเวียงจันทน์	

	 ต่อมาเจ้าอินทร์	 น้าชายของเจ้าน้อยเขียวค่อม	 พระสนมเอกในรัชกาลที่	 ๑	 ได้บูรณปฏิสังขรณ ์

วัดขึ้นใหม่	 เรียกว่า	 วัดอินทาราม	 เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าอินทร์	 และได้นิมนต์พระอรัญญิก	 พระสงฆ ์

ชาวเวียงจันทน์	 ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนาธุระ	 มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับพระบวรวิริยเถร	 (อยู่)	

เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม	 และเคยเป็นอาจารย์ของสมเด็จ	 

พระพุฒาจารย์	 (โต)	 วัดระฆังโฆสิตาราม	 ขึ้นปกครองวัด	 โดยมี 

หลักฐานเกี่ยวกับชาวเวียงจันทน์ปรากฏอยู่ในวัดอินทรวิหาร	 ได้แก่	

หนังสือคัมภีร์พระธรรม	ซึ่งจารด้วยอักษรลาว	

 สมยัรชักาลที	่๔	สมเดจ็พระพฒุาจารย์	(โต)	วดัระฆงัโฆสติาราม  

ได้เป็นผูร้ิเ่ริม่สร้างพระพทุธรปูยืนขนาดใหญ่ขึน้	๑	องค์	สำาเรจ็บรบิรูณ์

ในสมัยรัชกาลที่	๗

 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว	ได้เปล่ียนนามวัดว่า	

วัดอนิทรวิหาร	เนือ่งจากนามเดมิไปพ้องกบัวดัอนิทาราม	(วดับางยีเ่รอืใต้)  

ฝั่งธนบุรี	 ประชาชนนิยมเรียกว่า	 วัดอินทร์บ้าง	 วัดหลวงพ่อโตบ้าง	 

หรือวัดอินทร์บางขุนพรหมบ้าง

วัดอินทรวิหำร
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สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดอินทรวิหาร	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๑๔๔	 ถนนวิสุทธิกษัตริย	์ 

แขวงบางขุนพรหม	เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๑	ไร่	๑	งาน	๖๕	ตารางวา

สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ	 เป ็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคา 

มุงกระเบื้องเคลือบ	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันเป็น

ซุ้มเสมาปูนปั้น	 ประดับกระจก	 ศิลปะสมัยอยุธยา	 พ้ืนปูด้วยหินอ่อน 

และหินแกรนิต	 ผนังภายในเขียนภาพประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย	์ 

(โต	 พฺรหฺมรำสี)	 ที่เกี่ยวข้องกับวัดและสถานที่สำาคัญอื่น	 ๆ	 มีเครื่อง

เบญจรงค์ลวดลายไม่ซำ้ากัน	จำานวน	๒๔๔	ชุด	บรรจุไว้ ในช่องกำาแพงแก้ว	 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมไทยให้ประชาชนได้ศึกษา	

 พระประธ�น	เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยั	สร้างด้วยปนูทราย	

พระนามว่า	หลวงพ่ออินทร์ 
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 หลวงพ่อโต	 เป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่	 ปางอุ้มบาตร 

ห่มจีวรคลุม	สมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต)	วัดระฆังโฆสิตารามเป็นผู้ริเริ่ม

สร้าง	สร้างเสร็จสมบูรณ์ในสมัยพระครูอินทรสมาจารย์	 เป็นเจ้าอาวาส	

ภายหลังมีการบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้ง	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๕๒๕	

ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ	 ๒๐๐	 ปี	 มีการประดับกระเบื้องโมเสก 

สีทอง	๒๔	เค	จากประเทศอิตาลีทั้งองค์

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 เมื่อครั้งที่ดำารงพระอิสริยยศที่ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 ทรงประกอบพิธีบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ	 ซ่ึงพุทธศาสนิกชนและรัฐบาลศรีลังกามอบแก่

พุทธศาสนิกชนไทย	ไว้บนยอดพระเกศมาลา

 เจดย์ี	ม	ี๓	องค์	ลกัษณะ

ก ่ออิฐถือปูนอยู ่ด ้ านหลังพระ

อุโบสถ	

 บ ่อนำ้ �พระพุทธมนต ์ 

สมเด็จพุฒาจารย์	 (โต)	 สร้างขึ้น

พร้อมกับการสร้างหลวงพ่อโต 

เดิมมีอาคารไม้สี่เหลี่ยมคลุมบ่อนำ้า

พระพุทธมนต์	ต่อมาปีพุทธศักราช	

๒๕๓๐ 	 พระร าชรั ตน าภรณ 	์ 

เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน	 ขณะดำารง

สมณศักดิ์ที่พระครูธรรมธรทองสืบ  

ไ ด ้ ร ่ ว ม กั บ พุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช น	 

ดำ า เ นิ น ก า ร รื้ อ อ า ค า ร เ ดิ ม

และสร้างอาคารใหม่รูปทรงคล้ายเจดีย ์ศิลปะไทยประยุกต์แทน	 

แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช	๒๕๓๑	

 มณฑปรอยพระพุทธบ�ทจำ�ลอง	 อยู ่ด ้านหลังองค์หลวงพ่อโต	 

มีบันไดขึ้นทางด้านพระวิหารพระประจำาวัน	 มีรอยพระพุทธบาทจำาลอง 

สร้างด้วยหินอ่อน	เป็นของเก่าอยู่คู่มากับวัด

 ศ�ล�ก�รเปรียญ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ๒	 ชั้น	 หลังคา 

มุงกระเบื้อง

 หอระฆัง	เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	สร้างตั้งแต่สมัยโบราณ
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ประวัติคว�มเป็นม�

	 วัดเทวราชกุญชร	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 เดิมชื่อ	 วัดสมอแครง	 สมเด็จ

พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท	 กรมพระราชวังบวรสถานมงคล	 ในรัชกาลท่ี	 ๑	 ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม	่ 

แล้วให้เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี	กรมพระพิทักษ์เทเวศร์	และพระองค์เจ้าสิงหนาท	ทรงปฏิสังขรณ์ต่อ	

	 ต่อมา	 กรมหลวงพิทักษ์มนตรี	 พระโอรสของสมเด็จพระศรีสุดารักษ์	 ซึ่งเป็นพระเชษฐภคินี 

ของรัชกาลที่	 ๑	 (ต้นสกุลมนตรีกุล)	 ทรงบูรณะ	 กรมพระพิทักษ์เทเวศร์	 ซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่	 ๒ 

(ต้นสกุลกุญชร	ณ	 อยุธยา)	 ทรงอุปถัมภ์	 เมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว	 พระองค์เจ้าสิงหนาทราชตุรงคฤทธิ์	 พระโอรส	 

ทรงอุปถัมภ์	หลังจากนั้นเจ้านายผู้สืบสกุลกุญชร	ให้ความอุปถัมภ์โดยลำาดับ

	 รัชกาลที่	๔	พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระราชทานนามว่า	วัดเทวราชกุญชร 

สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดเทวราชกุญชร	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดวรวิหาร	 

ตั้งอยู ่ เลขที่ 	 ๙๐	 ถนนศรีอยุธยา	 แขวงวชิรพยาบาล	 เขตดุสิต	

กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๐	ไร่	

วัดเทวรำชกุญชร
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สิ่งสำ�คัญ 

 พระอุโบสถ	 สร้างสมัยรัชกาลท่ี	 ๓	 โดย 

กรมพิทักษ์เทเวศร์	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 หลังคา 

มงุกระเบือ้ง	ประดบัช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	ผนงัภายใน 

มีภาพจิตรกรรมต่าง	 ๆ	 คือ	 ผนังด้านข้างตอนบนเป็นภาพ 

แสดงเหตุการณ์ตอนเทพยดาชุมนุมขณะพระพุทธเจ้า 

เสด็จโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส	์ 

ตอนล่างเป ็นภาพพระภิกษุปลงอสุภกรรมฐาน	 

ส่วนผนังด้านหน้าเป็นภาพทศชาติชาดกเล่าเรื่อง

สุวรรณสาม	มีกำาแพงแก้วรอบพระอุโบสถ

 พระประธ�น	เป็นพระพุทธรูปโลหะ	ลงรัก 

ปิดทอง	ปางมารวชิยั	ฝีมอืช่างสมยัก่อนกรงุศรอียธุยา	

ประดษิฐานบนฐานชกุช	ีขนาดหน้าตกักว้าง	๔.๓๕	เมตร	 

ยาว	 ๕.๖๕	 เมตร	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานนามว่า	พระพุทธเทวราชปฏิมากร
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 มณฑปจตุรมุข	 สร้างครอบพระอุโบสถเก่า	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๖	 กว้าง	 ๑๒.๔๐	 เมตร	 

ยาว	๑๒.๔๐	เมตร	เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่	และใช้เป็นสถานที่สวดมนต์

 ศ�ล�ก�รเปรียญ	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลักษณะทรงไทยตรีมุข	หลังคามุงกระเบื้อง
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ประวัติคว�มเป็นม�

	 วัดเบญจมบพิตร	 เป็นวัดโบราณ	 เดิมชื่อว่า	 วัดแหลม	 หรือวัดไทรทอง	 สมัยรัชกาลที่	 ๔	 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์	 พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

นภาลัย	 รัชกาลที่	 ๒	 โปรดตั้งกองทัพรับขบถเจ้าอนุวงศ์ที่วัดนี้	 หลังจากเสร็จจากการขบถเจ้าอนุวงศ์แล้ว

ได้มีศรัทธาปฏิสังขรณ์วัดแหลม	 โดยร่วมกับพระเจ้าน้องยาเธอและพระเจ้าน้องเธอ	 รวม	 ๔	 พระองค์	 

คอื	กรมพระพิทกัษ์เทเวศร์	กรมหลวงภวูเนตรนรนิทรฤทธิ	์พระองค์เจ้าหญงิอนิทนลิ	และพระองค์เจ้าหญงิวงศ์	

ในการปฏิสังขรณ์ครั้งนี้โปรดให้สร้างพระเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์	๕	องค์	เรียงอยู่ด้านหน้าวัด	สมัยพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	โปรดพระราชทานนามวดัใหม่ว่า	วัดเบญจบพติร	หมายถงึ	วดัของเจ้านายทัง้	๕	พระองค์

	 รชักาลท่ี	๕	พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	 โปรดท่ีจะขยายพระนครได้ซ้ือท่ีดินบริเวณ 

คลองสามเสน	กับคลองผดุงกรุงเกษมตอนเหนือของ 

วัดเบญจบพิตรในปีพุทธศักราช	๒๔๔๑	เพื่อสร้างเป็น 

พระราชอุทยาน	 โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์	 และ

พระราชทานนามว่า	สวนดุสิต	พร้อมทั้งโปรดให้สร้าง

พระราชวังแห่งใหม่	คือ	พระราชวังดุสิต 

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนำรำม
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	 บริเวณที่สร้างสวนดุสิตเป็นพื้นที่ของวัดร้าง	๒	วัด	คือ	วัดดุสิต	และวัดปากคลอง	พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ทรงทำาผาติกรรมและประกอบกับวัดเบญจบพิตรกำาลังทรุดโทรม	 โปรดมี 

พระราชดำาริที่จะสถาปนาขึ้นเป็นวัดใหญ่ให้มีความงดงามสง่าสมกับเป็นพระอารามหลวง	 โปรดให้สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์	 ทรงเป็นประธานในการก่อสร้างวัดใหม่ทั้งหมด	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเป็นองค์ประธานในการผูกพัทธสีมา	 เม่ือปีพุทธศักราช	

๒๔๔๒	 แล้วพระราชทานนามเติมอักษร	 “ม”	 และเพิ่มสร้อยว่า	 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม	 หมายถึง 

วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่	 ๕	 พร้อมทั้งทรงแสดงพระราชประสงค์ว่า	 เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต 

และถวายพระเพลิงแล้ว	 ให้นำาพระสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์พระพุทธชินราช	 พระประธาน 

ในพระอุโบสถ

	 ปีพุทธศักราช	 ๒๔๔๔	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู ่หัว	 ได้เสด็จพระราชดำาเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ 

พระอุโบสถ	 โปรดให้สร้างด้วยหินอ่อนท่ีสั่งมาจากประเทศอิตาล	ี 

การก่อสร้างดำาเนินมาโดยลำาดับ	 จนถึงปีพุทธศักราช	 ๒๔๕๓	 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว	 ได้เสด็จสวรรคต	 

การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

	 สมัยรัชกาลที่	 ๖	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

โปรดให้ดำาเนนิการต่อ	โปรดให้ประดบัช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	ประดบั

ตกแต่งหินอ่อนฝาผนังและพื้นพร้อมทั้งรัตนบัลลังก์	 และให้ช่าง 

กรมศิลปากรเขียนลายไทยที่ฝาผนัง	และได้อัญเชิญพระสรีรังคารใน

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั มาบรรจไุว้ใต้รัตนบลัลงัก์

พระพุทธชินราชในพระอุโบสถ

สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก	 ชนิดราชวรวิหาร	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๖๙	 

ถนนนครปฐม	แขวงดุสิต	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๖	ไร่	๑	งาน	๖๖	ตารางวา



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  95

สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ	 ประดับตกแต่งด้วยหินอ่อน

ทั้งหลัง	 เป็นอาคารทรงจตุรมุข	 มีมุขเด็จย่ืนออกมา 

ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง	 หลังคาซ้อนกัน	 ๕	 ชั้น	 

มุงด้วยกระเบื้องกาบูสีเหลือง	 ลักษณะเป็นกาบโค้ง	 

กระเบ้ืองเชิงชายเทพพนม	 มีระเบียงคดล้อมรอบ	

ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 ลงรักปิดทอง	 

หน้าบันแกะสลักด้วยไม้ลงรักปิดทองประดับกระจก	

หน ้าบันมุขเด็จ	 ด ้านหน ้าเป ็นรูปพระนารายณ์ 

ทรงสุบรรณ	 ส่วนมุขเด็จด้านหลังเป็นรูปอุณาโลม

ประดับกระจก	 หน้าบันด้านอื่น	 ๆ	 เป็นรูปต่าง	 ๆ	 

ไม่ซำ้ากัน	 ฝาผนังภายในเขียนภาพลายไทยเทพพนม

ทรงข้าวบิณฑ์สีเหลืองตลอดถึงเพดาน	บนขื่อทั้งหมด

มีภาพเขียนลายทองรดนำ้า	 เพดานประดับดาวกระจาย	 ซุ้มหน้าต่างเป็นเรือนแก้วฐานเท้าสิงห์	 บานประตู	 

๓	 ด้าน	 จำาหลักโลหะภาพนูน	 ด้านหน้าเป็นภาพมารผจญ	 ด้านเหนือเป็นภาพเจดีย์จุฬามณี	 ด้านใต ้

เป็นภาพพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์	 ที่ซุ ้มมุขด้านตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ 

ปิดทอง	 เป็นพระพุทธรูปที่หล่อจากเศษทองที่เหลือจากการหล่อพระพุทธชินราชจำาลองเรียกกันทั่วไปว่า	 

หลวงพ่อธรรมจักร 

 พระประธ�น	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้หล่อเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๔๔	 

เป็นพระนั่งสมาธิราบ	ปางมารวิชัย	สมัยสุโขทัย	จำาลองจากองค์จริงที่จังหวัดพิษณุโลก	คือ	พระพุทธชินราช 

 พระระเบียงคด	ลักษณะเป็นมุขกระสันต่อจาก 

มุขพระอุโบสถด้านทิศใต้ โอบไปทางตะวันตกมาจรดมุข

ด้านหน้า	พื้นระเบียงปูหินอ่อนตัดเป็นลายตลอด	เสากลม 

หินอ่อนทั้งแท่ง	 ๖๔	 ต้น	 เสาเหลี่ยมประกบแผ่นหินอ่อน	 

๒๘	ต้น	ปลายเสาปั้นบัวปิดทองประดับกระจก	ขื่อทั้งหมด	 

ลงรักปิดทองลายรดนำ้า	 เพดานในล่องชาดประดับดาว	

๖๑๐	 ดวง	 มุขกลางเป็นจตุรมุข	 ผนังด ้านในถือปูน	 

ด้านนอกประดับหินอ่อนตลอด	และทำาหน้าต่างลูกมะหวด

เป็นระยะ	 ๆ	 รอบพระระเบียง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 

หางหงส์	ลงรักปิดทอง	หน้าบันต่าง	ๆ	ลงรักปิดทองประดับกระจกเป็นลวดลายจำาหลัก	ตราประจำากระทรวง

ต่าง	 ๆ	 สมัยรัชกาลที่	 ๕	 รวม	 ๑๐	 กระทรวง	 ใต้หน้าบันนอกจากท่ีตรงประตูมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป 

รวม	 ๔	 องค์	 มีพระพุทธรูปปางและสมัยต่าง	 ๆ	 ประดิษฐานบนแท่นปั ้นลาย	 ลงรักปิดทองเรียงราย 

รอบระเบียง	ปัจจุบันมี	๕๒	องค์	สลับอิริยาบถนั่งและยืน	จัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปโบราณแบบต่าง	ๆ
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 พระที่ นั่ งทรงผนวช เดิมอยู ่ ในพระบรมมหาราชวัง 

เป ็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว 

เมื่อทรงผนวชในปีพุทธศักราช	 ๒๔๑๖	 ต่อมาโปรดให้รื้อมาสร้างถวาย	 

วัดเบญจมบพิตร	 ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระราชกรณียกิจ 

และเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่	๕	

 พระที่นั่ งทรงธรรม สมเด็จพระนางเจ ้าสว ่างวัฒนา	 

โปรดให้สร้างเพื่ออุทิศถวายเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 

เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๔๕	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

ทรงมีพระราชประสงค์ใช้เป็นที่ประทับทรงศีลในวันอุโบสถ

 พระวิห�รสมเด็จ ส.ผ.	 สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี	

โปรดให้สร้างขึน้เม่ือปีพทุธศกัราช	๒๔๔๕	เพือ่ใช้เป็นหอพระธรรมมชีือ่ว่า	 

หอสมุดพุทธสาสนสังคหะ	 ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนรสิงห์

จำาลอง	พระฝาง	และพระพุทธรูปโบราณต่าง	ๆ

 ศ�ล�หน้�พระอุโบสถ	 จำานวน	 ๒	 หลัง	 สร้างขึ้นเมื่อป  ี

พุทธศักราช	๒๔๒๒	เป็นศาลาจตุรมุข	

 ศ�ล�สี่สมเด็จ	 เป็นแบบจตุรมุข	 หน้าบันจำาหลักลายและ 

ตราต่าง	 ๆ	 ทั้ง	 ๔	 ด้าน	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๔๓	 ด้วยทุนทรัพย์ 

ของสมเด็จ	๔	พระองค์	คือ

	 ๑.	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จำาหลักตรา	พระเกี้ยว	ที่หน้าบันทิศเหนือ

	 ๒.	สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	 เจ้าฟ้า 

จันทรมณฑลโสภณภควดี	 กรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์

จำาหลักตรา	จันทรมณฑล	ที่หน้าบันทิศตะวันออก

	 ๓.	 สมเด็จพระเจ ้าน ้องยาเธอ	 เจ ้าฟ ้า 

จาตรุนต์รศัม	ีกรมพระจกัรพรรดพิงศ์	จำาหลกัตรา	จกัร 

ที่หน้าบันทิศใต้

	 ๔.	สมเด็จพระเจ ้าน ้องยาเธอ	 เจ ้าฟ ้า

ภาณุรังสีสว่างวงศ์	 กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 

จำาหลักตรา	สุริโยทัย	ที่หน้าบันทิศตะวันตก
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 ศ�ล�บัณณรศภ�ค	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๔๔	 เพื่อใช้เป็นโรงฉัน	 ด้วยทุนทรัพย์ของพระบรม

วงศานุวงศ์	ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณส่วนหนึ่งและเป็นที่บำาเพ็ญกุศลในโอกาสต่าง	ๆ	

 ศ�ล�อุรุพงษ์ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๗๗	 เป็นแบบจตุรมุขหลังเล็กอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ	

เพื่อเป็นที่เก็บพระอัฐิของพระเจ้าลูกยาเธอ	 พระองค์เจ้าอุรุพงษ์	 และพระอัฐิของเจ้าจอมมารดาเลื่อน	 

ในรัชกาลที่	๔

  ศ�ล�ร้อยปีปิยมห�ร�ชอนสุรณ์ เป็นอาคารชัน้เดยีว	สร้างเพือ่ 

เป็นอนุสรณ์ ในอภิลักขิตสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	 เสด็จเสวยราชสมบัติครบรอบ	 ๑๐๐	 ปี	 ที่มุขด้านหน้า

ประดิษฐานพระบรมรูปของ	สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า 

 ศ�ล�ธรรมชินร�ชปัญจบพิธ	 เป็นศาลาอเนกประสงค	์

อาคาร	 ๕	 ชั้น	 ประกอบด้วย	 ห้องประชุม	 ห้องสมุด	 ห้องเรียน	 

ห้องสมาธิ	ห้องสำานักงานต่าง	ๆ	

 พิพิธภัณฑ์พระอนุสรณ์ อ.ป.ก.	 เป็นตึก	 ๒	 ชั้น	 รัฐบาล 

สมัยจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 สร้างถวายเป็นที่รับรองพระสงฆ์ 

มาจากต่างประเทศ	 เมื่อคราวฉลอง	 ๒๕	 พุทธศตวรรษ	 เดิมชื่อ	 

อาคันตุกาศรม	 ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมเครื่องอัฐบริขาร 

และของใช้ต่าง	ๆ	ของสมเด็จพระสังฆราช	(ปลด	โสภณมหาเถร)

 หอระฆังบวรวงศ์ เป็นหอสูงมีมุข	 ๒	 ด้าน	

ประดับด้วยแผ่นหินอ่อน	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๔๕	 

ด ้ ว ย ทุ น ท รั พ ย ์ ข อ ง พ ร ะ ร า ช ว ง ศ ์ ที่ นั บ เ นื่ อ ง

ในพระราชวังบวร	 หน้าบันท้ัง	 ๒	 ด้าน	 ให้จำาหลัก	 

ตราพระราชลัญจกร	 พระนารายณ์ทรงปืน	 อันเป็น

ตราประจำาในพระบาทสมเด็จพระปิ ่นเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 

และตราพระราชลัญจกร	 พระลักษณ์หรือพระอรชุน

ทรงหนุมาน	 ของสมเด็จพระมหาอุปราช	 ส่วนระฆัง

นำามาจากวัดบวรสถานสุทธาวาส	 ในพระราชวัง 

บวรสถานมงคล

 กุฏิสมเด็จ 	 เป ็นกุฏิพิ เศษ	 สร ้ างเ ม่ือป ี 

พุ ทธศั ก ร าช 	 ๒๔๔๗	 เชื่ อ มต ่ อ จ ากพระ วิห าร 

สมเด็จ	 ส.ผ.	 เพื่อเป ็นท่ีพักของสมเด็จพระวันรัต	 

(ฑติ	อทุยมหาเถร)	เจ้าอาวาสวดัมหาธาต	ุผูม้าดแูลจดัการ

วัดระยะเริ่มแรก
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 พระฝ�ง	 เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบกษัตริย์สมัยอยุธยา	

อัญเชิญมาจากเมืองฝางเหนือเมืองอุตรดิตถ์	 ประดิษฐานอยู่ที่หน้ามุข 

พระวิหารสมเด็จ	ส.ผ.

 ต้นพระศรีมห�โพธิ์ เป็นต้นโพธิ์ต้นแรกที่นำามาจากพุทธคยา	

ประเทศอนิเดยี	สมเดจ็ฯ	กรมพระยาดำารงราชานภุาพ	ได้นำามาคราวเสด็จ

ไปราชการที่ประเทศอินเดีย	และโปรดให้ปลูกไว้ที่บริเวณหลังพระอุโบสถ

เมื่อวันที่	๒	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๔๔๓

 พระพุทธนรสีห ์จำ �ลอง 

เป ็นพระพุทธรูปสมัย เชียงแสน	 

สมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า	 โปรดให้ 

ช่างหล่อจำาลองจากองค์จริง	 ซึ่งเป็น 

พระพุทธรูปบูชาประจำาพระองค	์ 

ณ	พระทีน่ัง่อัมพรสถานพระราชวังดุสติ  

ปัจจุบัน	 พระพุทธนรสีห ์จ�าลอง 

ประดิษฐานอยู่	 ณ	 พระวิหารสมเด็จ	

ส.ผ.	ชั้นสอง
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ประวัติคว�มเป็นม�

 วัดราชผาติการาม	 เป็นวัดโบราณ	 เดิมชื่อว่า	 วัดส้มเกลี้ยง	 ต่อมาเป็นวัดร้าง พวกญวนอพยพ 

ได้รื้อเอาอิฐไปก่อสร้างสถานที่ต่าง	 ๆ	 ทำาให้สิ่งก่อสร้างในวัดเสียหาย	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เมื่อครั้งยังดำารงตำาแหน่ง	 เจ้าฟ้ากรมขุนอิศเรศรังสรรค	์

สร้างวัดขึ้นใหม่	 เป็นการผาติกรรมแทนวัดส้มเกลี้ยง	 และพระราชทานนามว่า	 วัดราชผาติการาม	 เมื่อปี 

พุทธศักราช	๒๓๗๙

	 การสร้างวัดในสมัยรัชกาลที่	๓	ยังไม่แล้วเสร็จ	ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่	๔	โปรดให้กรมพระราชวังบวร

วิไชยชาญ	 โอรสของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ปฏิสังขรณ์ต่อมา	 จนถึงต้นรัชกาลที่	 ๕	 โปรดให้ 

พระราชสงคราม	(กร)	เป็นแม่งานในการย้ายกุฏิที่ถูกถนนราชวิถีตัดผ่านไปสร้างไว้ทางด้านเหนือ	สร้างกำาแพง

ล้อมรอบเป็นเขตวัด	การบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชผาติการาม	ได้ดำาเนินต่อเนื่องมาตลอดทุกสมัยของเจ้าอาวาส	

ทำาให้เสนาสนะต่าง	ๆ	เป็นระเบียบเรียบร้อย

	 การปฏิสังขรณ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 

บรมนาถบพิตร	สมเด็จพระมหาวีรวงศ์	(วิน	ธมฺมสาโร)	เป็นเจ้าอาวาส	ได้ทำาการปฏิสังขรณ์	ก่อสร้างปรับปรุง

เสนาสนะต่าง	 ๆ	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๑๗	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง	 พระราชทานพระราชทรัพย์ในการปฏิสังขรณพ์ระอุโบสถ	 และคุณหญิงละมุน	 มีนะนันท์	 ได้บริจาค

ทุนทรัพย์สมทบสร้างจนแล้วเสร็จ	

วัดรำชผำติกำรำม



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  100

สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดราชผาติการาม	เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	ชนิดวรวิหาร	ตั้งอยู่เลขที่	๑๗๔	แขวงวชิรพยาบาล	

เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๔	ไร่	๑	งาน	๘๖	ตารางวา

สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ	 สร้างพร้อมการสร้างวัดในปลายรัชกาลที่	 ๓	 ถึงต้นรัชกาลที่	 ๔	 เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	หลังคามุงกระเบื้อง	ภายในมีจิตรกรรมภาพเขียนเล่าเรื่องพระมหาชนก

 พระประธ�น	คือ	พระเชียงแสนเวียงจันทร์ 

หรือเรียกกันว่า หลวงพ่อสุก เป็นพระพุทธรูปหล่อ

ด้วยทองสำาริด	 มีเส้นลายเงินฝังอยู่ตามชายสังฆาฏิ 

และจวีร	พระโอษฐ์มสีสีกุคล้ายสนีาก	จึงกล่าวนามต่อ	ๆ 	 

กันมาว่า	หลวงพ่อสุก
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 พระเจดีย์	 ลักษณะก่ออิฐถือปูน	 พระบาทสมเด็จ 

พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงสร้างพร้อมกับวัด

 ตึก ๘๐ ปี สมเด็จพระมห�วีรวงศ์ เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	๒	ชั้น	หลังคามุงกระเบื้อง	ประดับช่อฟ้า	

ใบระกา	 หางหงส์	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ	

ขนาดหน้าตัก	๓๒	นิ้ว

 ศ�ล�ก�รเปรียญ 	 เป ็นอาคาร 

คอนกรตีเสรมิเหลก็	ลกัษณะทรงไทยประยกุต์	

มุงด้วยกระเบื้องลูกฟูก	 ยกพื้นสูง	 รอบศาลา

เป็นกระจก	 ๓	 ด้าน	 ภายในประดิษฐาน 

พระพุทธชินราช	 และพระพุทธรูปปางต่าง	 ๆ	

๒๐	องค์
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ประวัติคว�มเป็นม�

 วัดราชาธวิาสวหิาร	เป็นวดัโบราณ	สร้างในสมยักรงุศรอียธุยา	เดมิชือ่	วดัสมอราย	สมเดจ็พระบวรราชเจ้า 

มหาสุรสิงหนาท	 กรมพระราชวังบวรสถานมงคล	 ในรัชกาลที่	 ๑	 ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่	 พระบาทสมเด็จ	

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ขณะทรงผนวชได้เคยเสด็จประทับวัดนี้	 ครั้นเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติแล้วได้ โปรด

ให้ปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่ง	 แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า	 วัดราชาธิวาสวิหาร	 ซึ่งแปลว่า	 วัดอันเป็นที่ประทับ 

ของพระราชา	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๓๖๗

   

สถ�นะและที่ตั้ง

	 วัดราชาธิวาสวิหาร	 เป็นพระอารามหลวงชั้นโท	 

ชนิดราชวรวิหาร	 ตั้ งอยู ่ เลขที่ 	 ๓ 	 ถนนสามเสน	 ๙	 

แขวงวชิรพยาบาล	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	 มีที่ดินตั้งวัด	 

เนื้อที่	๓๔	ไร่	๒	งาน	๖๓	ตารางวา	

วัดรำชำธิวำสวิหำร
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สิ่งสำ�คัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื้อง	สร้างขึ้นแทนพระอุโบสถหลังเก่า 

ที่ชำารุดทรุดโทรม	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า  

เจ้าอยู่หัว	 โปรดให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ	 เจ้าฟ้า

กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์	ทรงออกแบบสร้างใหม่

โดยรักษาผนังพระอุโบสถเดิมด้านหลังไว้	 โดยทรงวาง 

แนวเสา	และผนังโบสถ์ใหม่คร่อมโบสถ์เก่าไว้	 ลักษณะ 

รูปทรงและลวดลายเลียนแบบสถาปัตยกรรมขอม	 

มีเสาพาไลรอบ	 ภายในพระอุโบสถก้ันเป็น	 ๓	 ห้อง	 

ห ้องแรกเป ็นโถงทางเข ้าสู ่ห ้องกลาง	 ซึ่งเป ็น 

ที่ประดิษฐานพระประธาน ภายใต้พุทธบัลลังก์บรรจุ

พระบรมราชสรีรังคารของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา 

บรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนี	 พระพันปีหลวง	

จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถเล่าเรื่องพระเวสสันดร

ชาดก	 ทั้ง	 ๑๓	 กัณฑ์	 ฝีพระหัตถ์ทรงร่างของสมเด็จ

พระเจ้าน้องยาเธอ	เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์  

ผู ้ เ ขี ยนภาพ	 คือ 	 นาย ริ โกลี 	 ชาวอิตา เลี ยน	 

เป็นจิตรกรรมอันเป็นวิธีการแบบใหม่ในสมัยนั้น	 

ห้องหลังสุด	 ประดิษฐานพระสัมพุทธวัฒโนภาส	 

พระประธานองค์เดิมของวัดภายใต้พุทธบัลลังก ์

บ ร ร จุ พ ร ะ บ ร ม ร า ช ส รี รั ง ค า ร ข อ ง ส ม เ ด็ จ 

พระศรีสวรินทราบรมราชเทวี	พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

 พระประธ�น	 เป็นพระพุทธรูป	 ปางสมาธ	ิ

พระนามว่า	พระสัมพุทธพรรณี

 พระเจดีย์ ประดิษฐานอยู่หลังพระอุโบสถ	

เป็นพระเจดีย์ท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว	 เมื่อถึงรัชกาลที่	 ๕	 

โปรดให้ปฏิสังขรณ์ใหม่สร้างเป็นรูปทรงเลียนแบบ

สมัยศรีวิชัย	ครอบพระเจดีย์องค์เดิม	ต่อมาพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้สร้างต่อ

โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมพระนเรศวรฤทธิ์	 เป็นผู้

ควบคมุการออกแบบและก่อสร้าง	เมือ่สร้างเสรจ็แล้ว

ได้ประดษิฐานพระพทุธรปูศลิาแบบมหายาน	ในซุม้คหูา

ทั้ง	๔	ทิศ
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 ศ�ล�ก�รเปรียญ	 อยู่ด้านหน้าวัด	 เป็น

อาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังที่สวยงาม	 สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์  

ทรงให้สร้างเลียนแบบศาลาการเปรียญวัดใหญ่

สุวรรณาราม	จังหวัดเพชรบุรี	(ซึ่งเป็นท้องพระโรงเก่า 

สมัยพระเจ ้าเสือ	 กษัตริย ์แห ่งกรุงศรีอยุธยา)	 

เสาเป็นไม้ขนาดใหญ่	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ประดับ

ช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	มีมุขและมุขลดทั้งหน้าหลัง	 

หน้าบันทั้ง	 ๒	 ด้าน	 มีตราเคร่ืองหมายเป็นสำาคัญ	 

คือ	ด้านหน้า	 (ด้านแม่นำ้าเจ้าพระยา)	มีตราจุลมงกุฎ 

หรือพระเกี้ยว	 อันเป็นพระราชลัญจกรในรัชกาลที่	 ๕	 ด้านหลัง	 (ด้านตะวันออก)	 มีตราวชิราวุธ	 อันเป็น 

พระราชลัญจกรในรัชกาลที่	๖	ศาลาการเปรียญหลังนี้เป็นสถาปัตยกรรมไม้ขนาดใหญ่และสวยงาม

 พระตำ�หนักพระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล ้�เจ ้�อยู ่หัว  

เป ็นอาคารทรงไทย	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 เป็นที่ประทับของ 

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ครัง้ทรงผนวช	และทรงจำาพรรษา

อยู่ที่วัดสมอราย	(วัดราชาธิวาส)	นี้

 ตำ�หนักสมเด็จพระพันปีหลวง	 เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จ

พระศรีพัชรินทรา	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	 โปรดให้ย้ายมาจากพระราชวังพญาไททั้งหลัง	 มาสร้างขึ้น 

ที่วัดราชาธิวาสวิหารนี้	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๗๕

 พระตำ�หนกั ๔ ฤด ูเป็นอาคารท่ีสร้างขึน้ใหม่ 

เป็นแบบตึก	 สร้างข้ึนโดยจำาลองพระตำาหนัก	 ๔	 ฤด	ู 

ในวังสุโขทัยท่ีร้ือออกไป	 มีวัสดุท่ีมาประกอบได้เพียง

ประตแูละหน้าต่างเท่าน้ัน	ซ่ึงสร้างข้ึนเมือ่ปีพทุธศกัราช	

๒๔๙๘	ตวัอาคารเป็นตกึคอนกรตีเสรมิเหลก็ขนาดใหญ่	 

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของพระอุโบสถ	

 อ�ค�รพระธรรมวโรดม ๑๐๐ ปี	 เป็น 

อาคารแบบไทยประยุกต์	 ขนาดกว้าง	 ๑๐.๕๐	 เมตร	 

ยาว	 ๔๐	 เมตร	 ๓	 ชั้น	 ชั้นล ่างเป ็นห ้องโถง 

ใช้เป็นห้องประชุม	
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ประวัติและความเป็นมา

 วัดมหาพฤฒาราม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

เดิมชื่อว่า วัดท่าเกวียน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ทรงมีพระบรมราชโองการให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี  

เป็นแม่กองบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ท้ังพระอาราม และได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น 

วัดตะเคียน

 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬามกุฎราชกุมาร (รัชกาลท่ี ๕)  

มีพระราชศรัทธาสร้างร่วมกัน โปรดให้สถาปนาวัดขึ้นใหม่ บานประตู 

หน้าต่างเป็นลายปูนปั้น หน้าบันพระอุโบสถเป็นพระราชลัญจกรรัชกาลที่ ๔  

หน้าบันพระวิหารเป็นพระราชลัญจกรรัชกาลที่ ๕ เมื่อทรงสถาปนา 

เป็นพระอารามหลวงแล้วได้เปลี่ยนชื่อวัดว่า วัดมหาพฤฒาราม

สถานะและที่ตั้ง

 วัดมหาพฤฒาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑๗ แขวงมหาพฤฒาราม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๔ ไร่

วัดมหาพฤฒาราม
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สิ่งสำาคัญในพระอาราม

 พระอุ โบสถ เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน  

อยู ่ระหว่างพระวิหารและวิหารพระพุทธไสยาสน์ 

หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  

หน้าบันทั้งสองด้านเป็นลายปูนปั ้นลงรักปิดทอง 

ประดับกระจก เป็นภาพพระมหามงกุฎ ประดิษฐาน

เหนือพานแว ่นฟ ้าภายในบุษบก ซึ่งอยู ่ เหนือหลัง 

ช้างไอยราพต ๓ เศียร สองข้างประดับด้วยฉัตร ๗ ชั้น  

แวดล ้อมด ้วยลายกระหนกเปลว จ�าลองจาก 

พระราชลัญจกร ประจ�าพระองค์ในพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดนี้  

ผนังภายในมีภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี ๔ แบ่ง

เป็น ๒ ตอน ตอนบนเหนือหน้าต่างข้ึนไปมีภาพ

ประวัติสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ตอนล่างระหว่าง 

ช่องประตูกับหน้าต่างมีภาพพระธุดงค์ จิตรกรรมฝาผนัง 

เหล่านี้ มีจารึกแผ่นหินอ่อนอธิบายติดไว้ด้านล่าง

 พระประธาน เป ็นพระพุทธรูป ปูนป ั ้น 

ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว ้าง ๑.๗๕ เมตร  

สูง ๒.๓๗ เมตร พระนามว่า “หลวงพ่ออินทร์แปลง”  

มีพระอัครสาวกซ้ายขวา

 พระวหิาร เป็นอาคารก่ออฐิถอืปนู ลักษณะคล้ายกบัพระอุโบสถ หน้าบันมีลายปูนป้ันลายกระหนกเปลว  

ปลายกระหนกเป็นศีรษะสัตว์หิมพานต์ ตรงกลางเป็นรูปบุษบกตรีมุข ภายในมีจุลมงกุฎประดิษฐานอยู่เหนือ

พานแว่นฟ้า สองข้างพานประดับด้วยฉัตร ๕ ชั้น ลายจุลมงกุฎ จ�าลองจากพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นซุ้มแบบเรือนแก้ว บานประตูหน้าต่างเขียนลายรดน�้า 

รปูเทพพนม ภายในประดษิฐานพระพทุธรปูปางมารวิชยั สมัยกรงุสโุขทยั หน้าตกักว้าง ๓ เมตร สงู ๔.๑๐ เมตร  

มีพระอัครสาวกซ้ายขวา
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 พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ หรือพระวิหาร 

พระนอน อยู่ทิศใต้ของพระอุโบสถ มีก�าแพงแก้ว 

คั่นกลาง ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ 

 พระปรางค ์  ๔ องค ์  อยู ่ ระหว ่ าง 

พระอุโบสถและพระวิหาร

 พระเจดีย์ ๓ องค์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน 

สร้างสมัยรัชกาลที่ ๔
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ประวัติความเป็นมา

 วัดหัวล�าโพง สร้างสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อ วัดหัวล�าพอง ในปีพุทธศักราช ๒๓๑๐  

กรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาผลาญบ้านเมือง วัดวาอาราม จนในที่สุดได้เสียกรุงท�าให้ประชาชนเสียขวัญ 

และได้รับความเดือดร้อน บางพวกไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ถิ่นเดิมต่อไปได้ จึงพากันอพยพครอบครัวลงมา 

ทางใต้ตั้งถิ่นฐานที่บริเวณหมู่บ้านทุ่งวัวล�าพอง ต่อมาได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นชื่อว่า วัดวัวล�าพอง 

 ปีพุทธศักราช ๒๔๓๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นยุคทองของการพัฒนา

ประเทศในระบบใหม่ พระองค์ทรงสร้างทางรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย คือ จากสถานีกรุงเทพฯ  

ขึ้นไปบริเวณนอกเมืองใกล้กับคูเมืองชั้นนอกคือคลองผดุงกรุงเกษม พระราชทานนามว่า สถานีหัวล�าโพง ซึ่งอยู่

ห่างจากวดัววัล�าพอง ประมาณ ๒ กโิลเมตร ครัน้ถงึฤดทูอดพระกฐนิ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทอดพระกฐนิวนัเดยีวกันถงึ ๓ วัด ตามล�าดบั ดงันี ้คอื วัดสามจนี (วัดไตรมิตรวิทยาราม)  

วัดตะเคียน (วัดมหาพฤฒาราม) และวัดวัวล�าพอง (วัดหัวล�าโพง) 

 ในการเสด็จพระราชด�าเนินทอดผ้าพระกฐิน โปรดพระราชทานนามใหม่ว่า วัดหัวล�าโพง และ 

โปรดพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เจ้าอาวาสคือ พระอาจารย์สิงห์ ซึ่งเป็นพระวิปัสสนาธุระที่มีชื่อเสียง  

เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูญาณมุนี 

 นับแต่นั้นมาด้วยเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไทยอันมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระองค์ทรงวางรากฐานความเป็นมิ่งมงคล และทรงประกอบคุณงามความดีตามหลักพรหมวิหารให้เป็นที่

ประจักษ์แก่คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา จึงได้ร่วมกันท�านุบ�ารุงพระบวรพระพุทธศาสนา สร้างถาวรวัตถุ 

ให้เจริญยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน วัดหัวล�าโพงอันเป็นพระนามพระราชทาน 

เป็นนามมิ่งมงคลก็ประสบความเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เม่ือปี

พุทธศักราช ๒๕๔๕

วัดหัวลำาโพง
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สถานะและที่ตั้ง

 วัดหัวล�าโพง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู ่เลขที่ ๗๓๘ ถนนพระราม ๔  

แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป ็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทยจตุรมุข ๓ ชั้น หลังคามุงด้วยกระเบื้อง

เคลือบสี ตรงกลางมียอดมณฑป ประกอบด้วยฉัตรฐาน

มณฑปมีครุฑทรงสุบรรณท้ัง ๔ ด้าน ประดับช่อฟ้า ใบระกา 

เป ็นพญานาคสามเศียร หน้าบันมีลายประดิษฐานตรา

สัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี เหนือครุฑ 

ทั้ง ๔ ด้าน ประตูและหน้าต่างมีซุ้มยอดมณฑปครึ่งซีกติดลาย

ปูนปั้นลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี บานประตูและหน้าต่าง

ด้านในและด้านนอกประดับมุกลวดลาย มีจิตรกรรมฝาผนัง  

๔ ด้าน รอบพระอุโบสถ 

ด ้ านนอก มี เชิ งชาย

หลังคาประดับลวดลาย 

มีทวยเทพพนม และ  

หัวเสาปูนลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี ระเบียงด้านนอกพระอุโบสถ 

มีทางเดินปูด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต 

 พระประธาน เป ็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยต ้น 

กรุงรัตนโกสินทร ์ พระนามว ่า พระพุทธมงคล ลงรักป ิดทอง  

เหนือพระเกศ ประกอบด ้วย 

ฉัตรโคมไฟ ๗ ชั้น ประทับอยู่บน 

ฐานชุกชี ๒ ช้ัน ช้ันแรกเป ็น 

ฐานหินอ่อน ชั้นบนเป็นฐานปูนปั้น

ลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี 

บนฐานชั้นแรกเป็นที่ประดิษฐาน

พระอัครสาวกสององค์บนฐาน 

หินอ่อนแกะบัวหงาย เบื้องซ้าย  

พระโมคคัลลานะ เบื้ องขวา 

พระสารีบุตร ใต้ฐานชุกชีบรรจุ 

พระพุทธรูปปางต่าง ๆ พระผง

พุทธคุณ เหรียญพระคณาจารย์

ต่าง ๆ
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 พระวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย 

สูง ๒๑ ชั้น พื้นและฝาผนังปูด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต ช้ันบน 

เป็นตัวพระวิหาร ชั้นล่างเป็นอาคารอเนกประสงค์

 พ ร ะ เ จ ดี ย ์  ลั ก ษณะ 

ทรงกลม สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

อยู่หลังพระอุโบสถ มีบันไดขึ้นชั้น

ท�าประทักษิณ ได้บูรณปฏิสังขรณ์

ด ้วยการสร ้างครอบองค ์ เดิม 

สร ้ า ง เป ็ นห ้ อง โถงสี่ เ หลี่ ยม  

พื้นและฝาผนังปูด ้วยหินอ ่อน 

และหินแกรนิต  มีพระเจดีย ์ 

ทรงกลม ประดิษฐานบนห้อง

โถงสี่เหลี่ยมทอง มีแนวระเบียง

เดียวกันกับพระอุโบสถ

 หลวงพ่อดำา ปางประทับยืน ยกพระหัตถ์ ท้ังสองข้าง  

เป ็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เนื้อสัมฤทธิ์ 

ลงรักปิดทอง 

 ระเบียงแก้ว เป็นก�าแพง

หินอ่อนโปร่ง ประดับหัวเสาเป็น

หัวเม็ดทรงมณฑปหินอ่อน ตั้งเป็น

แนวระเบียงรอบพระอุโบสถ มีซุ้ม 

ทรงไทย ๓ ซุ ้ม แขวนระฆังไว้

จ�านวน ๑๐๘ รูป
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ประวัติความเป็นมา

 วัดพระศรีมหาธาตุ สร้างปีพุทธศักราช ๒๔๘๓ เพ่ือเป็น 

ที่ระลึกแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 

พันเอกหลวงเสรีเริงฤทธิ์ (พลโทจรูญ รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์) กับ 

หลวงวิจิตรวาทการ เป็นผู้อ�านวยการก่อสร้าง หลวงวิจิตรวาทการและ 

พระพรหมพิจิตร เป็นผู้ออกแบบ นายช่างกรมศิลปากรและกรมรถไฟ 

เป็นนายช่างก่อสร้าง คณะรัฐมนตรีตั้งช่ือว่า วัดประชาธิปไตย ต่อมา

ได้เปล่ียนชื่อเป็น วัดพระศรีมหาธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล เพราะ

มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ขุดค้นพบ  

ณ มหาสถูปธรรมราชิกะ กิ่งพระศรีมหาโพธิ์จากต้นท่ีสมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าตรัสรู้ ณ พุทธคยา และดินจากสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง  

ซึ่งได้อัญเชิญจากประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐาน ณ วัดนี้  

ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๔

สถานะและที่ตั้ง

 วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด 

วรมหาวิหาร ตั้งอยู ่ เลขที่  ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย ์  

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๘๓ ไร่ ๑ งาน  

๖๐ ตารางวา

วัดพระศรีมหาธาตุ
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ทรงจตุรมุข มุขด ้านทิศตะวันออกเป ็นทางเข ้า  

มุขด้านทิศตะวันตกเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน 

มุขด้านใต้เป็นที่ตั้งอาสนสงฆ์ มุขด้านเหนือเป็นท่ีนั่ง

ส�าหรับสาธุชน ต่อจากมุขด้านเหนือและใต้เป็นวิหารคด

ล้อมตัวพระอุโบสถอยู่อีกชั้นหนึ่ง

 พ ร ะ เ จ ดี ย ์ ศ รี ม ห า ธ า ต ุ

ลกัษณะทรงกลมขนาดใหญ่ สงู ๓๘ เมตร  

อยู่หน้าพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐาน

พระบรมสารีริกธาตุ 

 ห อ ร ะ ฆั ง  เ ป ็ น อ า ค า ร

คอนกรีตเสริมเหล็ก สร ้ างเ ม่ือป ี 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  

ศิลปะสุโขทัย หน้าตักกว้าง ๔๒ นิ้ว พระนามว่า  

พระศรีสัมพุทธมุนี 
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ประวัติความเป็นมา 

 วัดเทพลีลา เดิมชื่อ วัดตึก เป็นวัดเล็ก ๆ อยู ่ริมคลองแสนแสบ เจ้าพระยาบดินทรเดชา  

(สิงห์ สิงหเสนี) หลังจากเสร็จศึกสงครามแล้วได้กลับมาสร้างวัดนี้ขึ้น 

 ในปีพุทธศักราช ๒๓๗๖ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา  

(สิงห์ สิงหเสนี) เป็นแม่ทัพไปปราบญวนและเขมร เมื่อเดินทัพมาจากกรุงเทพฯ และได้พักอยู่ที่ริมคลองแสนแสบ 

(ที่ตั้งวัดเทพลีลา) แม่ทัพ นายกอง และพลทหาร ได้ลงอาบน�้าในล�าคลอง มีทหารนายหนึ่งพบพระพุทธรูปยืน

ปางลีลา ศิลปะสมัยสุโขทัย สูง ๑.๒๐ เมตร จึงได้น�าไปมอบให้ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา ท่านได้อัญเชิญไป

ประดิษฐานไว้ที่ริมฝั่งคลองแสนแสบใต้ต้นไม้ เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะต้องเคลื่อนทัพต่อไป ภายหลังสร้างวัด

แล้วได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางลีลาท่ีประดิษฐานที่ริมคลองแสนแสบองค์นั้นมาประดิษฐานเป็นพระประธาน

ในพระอุโบสถ และตั้งชื่อวัดว่า วัดเทพลีลา 

สถานะและที่ตั้ง

 วดัเทพลลีา เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร ีชนดิสามญั ตัง้อยู่เลขที ่๔๗ ถนนรามค�าแหง ซอยรามค�าแหง ๓๙  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๔๕ ไร่ ๘๐ ตารางวา 

วัดเทพลีลา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  

หน้าบันปูนปั้นรูปเทพพนม แวดล้อมด้วยลายกระหนก  

ซุ้มประตูหน้าต่างลายปูนปั้น

 พระประธาน  เป ็ นพระพุ ทธรู ปส� า ริ ด  

ปางมารวิชัย

 พระวิหารหลวงพ่อโสธร และหลวงพ่อวัดปากน�้า เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

หน้าบันลายปูนปั้นพระนารายณ์ทรงครุฑ

 หอสมุดกาญจนา

ภิเษก เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ๒ ชั้น ลักษณะ

ทรงไทย ประดับช ่อฟ ้ า 

ใบระกา หางหงส์

 หอระฆัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ช้ัน ช้ันบน 

แขวนระฆัง ชั้นล่างแขวนกลอง
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ประวัติความเป็นมา

 วัดบรมนิวาส เดิมเรียกว่า วัดนอก พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวช ต่อมาอาคาร

เสนาสนะช�ารุดทรุดโทรม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

โปรดให้ปฏิสังขรณ์ทั้งพระอาราม แล้วพระราชทานนามว่า  

วัดบรมนิวาส และพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)  

ได้บูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่ง โดยทุนทรัพย์จากเจ้าจอมมารดา

ทับทิม ในรัชกาลท่ี ๕ พร ้อมท้ังพระโอรส พระธิดา และ 

พระประยูรญาติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว เม่ือครั้งทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็น 

สมเด็จพระยุพราช และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ครั้นปฏิสังขรณ์เรียบร้อยแล้ว  

จึงได้ตัดถนนเข้าวัด ๒ สาย คือ ด้านตะวันออก และด้านตะวันตก ไปบรรจบกัน 

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดคู่กันกับวัดบวรนิเวศวิหาร  

กล่าวคือ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดของคณะสงฆ์ฝ่ายคามวาสีของธรรมยุติกนิกาย เป็นศูนย์กลาง 

ปริยัติธรรมของธรรมยุติกนิกาย ส่วนวัดบรมนิวาสเป็นวัดของคณะสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีของธรรมยุติกนิกาย

สถานะและที่ตั้ง

 วัดบรมนิวาส เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๒ แขวงรองเมือง  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๖๑ ตารางวา 

วัดบรมนิวาส
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ยกฐานสูง  

แนวเสาอยูด้่านนอก หลงัคาลด ๒ ชัน้ มงุกระเบือ้ง ประดบัช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ หน้าบันมีลายปูนปั้นรูปมหามงกุฎล้อมด้วย 

ลายดอกไม ้ มหามงกุฎเป ็นตราประจ�าพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จิตรกรรมฝาผนังฝีมือของขรัวอินโข่ง  

จิตรกรเอกสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว  

ผนังภายในเป็นภาพวาดคล้ายกับภาพวาดในพระอุโบสถ 

วัดบวรนิเวศวิหาร มีรายละเอียดแตกต่างกันบ้าง คือ ภาพวาด

ระหว่างช่องหน้าต่างเป็นภาพชีวติความเป็นอยูแ่บบไทย เกีย่วกบั 

พระพุทธศาสนา และการท�าบุญของชาวบ้าน เช่น การบวชนาค  

การลอยกระทง การทอดกฐนิ การท�าบญุเน่ืองในวันมาฆบชูาและวิสาขบชูา เป็นต้น ส่วนภาพเหนอืช่องหน้าต่าง 

เป ็นภาพปริศนาธรรม เกี่ยวกับคุณพระรัตนตรัย คือ เป ็นภาพชาวฝรั่งท้ังชายและหญิงท้ังหมด  

ด้านหน้าพระประธานเป็นภาพเมือง ๆ หนึ่ง ที่ตกอยู่ในความมืดคือ โลภะ โทสะ โมหะ 

 พระประธาน เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั หล่อสมยักรงุสโุขทยั ซึง่ได้อัญเชญิมาจากเมอืงพษิณโุลก 

มีพระนามว่า พระทศพลญาณ

 พระเจดีย ์  สร ้างสมัยรัชกาลที่  ๔ อยู ่หลัง 

พระอุโบสถ ลักษณะเป็นทรงกลมแบบสมัยอยุธยา มีประตู

เข ้าออกตรงกับพระอุโบสถ บานประตูด ้านนอกลงรัก 

ประดับมุก เป็นรูปราชกุธภัณฑ์ มีฉัตรเก้าชั้นและห้าชั้น  

พระมหาพิชั ยมงกุฎอุณหิสวาลวิชนี  ฉลองพระบาท  

หีบพระอุโบสถลายเถาดอกไม้ อกเลามีรูปพระนารายณ์ 

พระอินทร์ และรูปกษัตริย์ ๔ พระองค์ 

 ศาลาการเปรียญ  เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน 

ลกัษณะทรงไทย ยกพืน้สงู หน้ามขุมช่ีอฟ้า ใบระกา และลงรกัปิด

ทอง ประดบักระจก ภายในประดษิฐานพระพุทธรปูปนูป้ันลงรกั

ปิดทอง พระนามว่า พระพิชิตมารมัธยมพุทธกาล

 พระนิรันตราย  เป ็นพระพุทธรูปหล ่อด ้ วย 

ทองส�าริด กะไหล่ทอง ปางสมาธิเพชร เบื้องหลังมีเรือนแก้ว 

พุ่มมหาโพธิ์ มีอักษรจารึกไว้ ในวงกลีบบัว ยอดเรือนแก้ว 

มีรูปมหามงกุฎ รองฐานพระเป็นที่ส�าหรับน�้าสรง
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ประวัติความเป็นมา

 วัดปทุมวนาราม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

โปรดให้สร้างด้านฝั่งตะวันตกของสวนนอก สวนสระปทุม เพื่อ

พระราชทานแก่สมเดจ็พระเทพศริินทราบรมราชนิ ีแล้วพระราชทาน 

ชื่อว่า วัดปทุมวนาราม ทรงนิมนต์พระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย 

จากวัดบวรนเิวศวหิารมาครองวดั และได้อญัเชญิ พระเสรมิ พระแสน 

และพระไส จากเมืองเวียงจันทน์ มาประดิษฐานไว้ ณ พระอุโบสถ  

และพระวิหาร 

 ปีพทุธศกัราช ๒๔๖๙ สมเดจ็พระศรีสวรนิทริา บรมราชเทวี 

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้ทรงสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้น  

เพ่ือเป็นทีศ่กึษาพระธรรมวนิยัของพระภกิษสุามเณร ต่อมาได้บรรจุ

พระบรมสรีรังคารของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก ที่มุขของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สถานะและที่ตั้ง

 วัดปทุมวนาราม เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขท่ี ๙๖๙ แขวงปทุมวัน  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๙ ตารางวา 

วัดปทุมวนาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอโุบสถ เป็นอาคารก่ออฐิถือปนู หลงัคาลด ๒ ชัน้  

มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเป็นรูป 

พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว  

มีพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า มีฉัตร ๒ ข้าง  

อยู ่ภายในกลีบดอกบัว ประดับด้วยลายเปลวและกอบัว  

มี ใบและดอกข ้างล ่าง ซุ ้มประตูหน ้าต ่ างเป ็นปูนป ั ้ น 

รูปมงกุฎ บานประตูหน้าต่างประดับลายรูปปั ้น เป็นรูป

ชีวิตชาวนา ด ้านในประตูหน ้าต ่างเขียนรูปเครื่องบูชา

แบบจีน ผนังภายในเขียนภาพ แบ่งเป็น ๒ ชั้น ชั้นบน 

เป็นภาพการเสดจ็ประพาสสระบวั ช้ันล่างเป็นภาพแสดงกจิวัตร

ทีพ่ระภกิษตุ้องปฏบิตัแิละอานสิงส์ของการปฏิบัต ิผนงัด้านหลงั

พระประธานเขียนภาพดอกบัวสวรรค์ขนาดใหญ่ แต่ละดอก 

มีนางฟ้าฟ้อนร�าอยู่ ๗ นาง

 พระประธาน เป็นพระพทุธรปูปางมารวิชยั หล่อด้วย

ทองเหลือง พระนามว่า พระไส หรือ พระสายน์ 
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 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออฐิถอืปนู หลงัคาลด  

๒ ชัน้ หน้าบนัเป็นรปูพระราชลญัจกรในพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว มีพระมหาพิชัยมงกุฎ

ประดษิฐานบนพานแว่นฟ้า มีฉตัร ๒ ข้าง และประดษิฐาน

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ในซุ้มปิดกระจก ด้านนอก 

เป็นรูปเทพชุมนุม หน้าบันของพระระเบียงเป็นรูป

พระมหาพิชัยมงกุฎบนพาน ล้อมด้วยฉัตรห้าชั้น  

มีลายเทพพนม กรอบซุ ้มประตูหน้าต ่างเป็นรูป 

ยอดมงกุฎลายดอกบัวสีทอง บานประตูด้านนอก 

เป็นลายเทพพนมในดอกบัว ด้านในเป็นรปูมนษุย์โผล่มา

จากสระบวั หน้าต่างด้านนอกเป็นลายรดน�า้รปูดอกบวั 

ด้านในเป็นรูปยักษ์ขึ้นจากสระบัว ภายในพระวิหาร 

เสาเขียนเป็นรูปดอกบัว ผนังตอนบนเป็นรูปกระบวน

เรือเสด็จทางชลมารค ตอนล่างเขียนภาพเล่าเร่ือง 

ศรีธนญชัย ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

พระนามว่า พระแสน และพระเสริม

 พระเจดีย ์  ลักษณะทรงกลม ๒ ชั้น  

ชัน้ล่างเป็นสีเ่หลีย่ม ทีม่มุทัง้ ๔ ด้าน มพีุม่ป้ันรปูดอกบวั

ซ้อน ๔ ชั้น ฐานข้างในโปร่ง ตรงกลางประดิษฐาน

พระพุทธบาทจ�าลองหินอ่อน ชั้นบนมีบันไดขึ้นลง  

ทรงกลม ข ้างในโปร ่ง ตรงกลางประดิษฐาน 

พระพุทธไสยาสน์หินอ่อน พระพุทธรูปปางต่าง ๆ  

และรูปอดีตเจ้าอาวาส
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ประวัติความเป็นมา

 วัดเทพศิรินทราวาส สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออุทิศพระราชกุศล 

ถวายสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระบรมราชชนนี โดยให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผล 

พูลสวัสดิ์ เป็นแม่กองก่อสร้าง พระศิริสมบัติ (กร) และพระวิจิตรรจนา เป็นนายงาน เริ่มก่อสร้าง 

ปีพุทธศักราช ๒๔๑๙ เมื่อสร้างกุฏิเสนาสนะเสร็จ ได้พระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพุทธศักราช ๒๔๒๑  

แล้วพระราชทานนามว่า วดัเทพศรินิทราวาส ตามพระนามสมเดจ็พระบรมราชชนน ีเพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรติ 

 ปีพุทธศักราช ๒๔๓๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาสุสานหลวง  

หรือฌาปนสถานหลวงข้ึน ณ วัดเทพศิรินทราวาส ด้วยมีพระราชด�าริจะให้เป็นสถานที่ปลงศพได้ทุกชั้น 

บรรดาศักดิ์ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดเทพศิรินทราวาส เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๖๙ ถนนกรุงเกษม 

แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๓๕ ไร่ 

วัดเทพศิรินทราวาส
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงาม  

ซุ ้มประตูหน้าต่างท�าเป็น ๒ แบบ ด้านนอกทรง

มงกุฎประดับกระเบื้องเคลือบ ด้านในเป็นลายปั้น 

คล้ายก้านขดท�าด้วยปูนเพชรปิดทองทึบเป็นอย่างซุ้ม  

เครือดอกไม้ ผูกล้อมตราพระเก้ียวยอดอยู ่เหนือ

พานทอง ๒ ช้ัน มีช้าง ๓ เศียร ยืนบนแท่นทูนพาน  

ตั้งเครื่อง ๒ ข้าง มีราชสีห ์ประคองเครื่องสูง  

ฝาผนังเขียนรูปทรงข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง เพดานภายใน

ทาชาดประดับลายกนกทวยเทพ และมีเครื่องราชกกุธภัณฑ์แซกล้อมรูปจ�าลองเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

๕ ตระกูล ได้แก่ นพรัตนราชวราภรณ์ ช้างเผือก จุลจอมเกล้า มงกุฎสยาม และมหาจักรีบรมราชวงศ์

 หน้าบันพระอุโบสถประดับรูปตราพระเกี้ยว ยอดมีพาน ๒ ชั้น ตั้งเครื่องสูงคู่เคียงมีเทพบุตร

ประคองพานท้ังสองข้าง พื้นลายช่อดอกร�าเพย รูปเหล่านี้ท�าด้วยปูนเพชรประดับกระเบื้องสี หลังคา  

มุงกระเบื้องเคลือบสี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวเสด็จทรงก่อพระฤกษ์ เริ่มสร้างป ี

พุทธศักราช ๒๔๒๑ สร้างเสร็จเรียบร้อยในปีพุทธศักราช 

๒๔๔๓ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ 

พระพุทธรูปยืนทรงเครื่อง ปางห้ามสมุทร พระพุทธรูป 

ยืนทรงเครื่อง ปางห้ามญาติ พระพุทธรูปส�าริด  

ปางมารวิชัย

  พระประธาน เป ็นพระพุทธรูปส�าริด 

ปางสมาธิเพชร ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๑๒ เมตร 

สูง ๑.๕๐ เมตร หล่อในพระบรมมหาราชวัง และ

อัญเชิญมาประดิษฐานในปีพุทธศักราช ๒๔๓๘ และมี 

พระอัครสาวก ๒ องค์ นั่งพับเพียบประนมหัตถ์ 

 พระพุทธรปูฉลองพระองค์สมเดจ็พระเทพศริินทราบรมราชนิี 

เป็นพระพุทธรูปยืนทรงเครื่อง ปางห้ามสมุทร 

 พระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

เจ้าฟ้าจนัทรมณฑลโสภณภควดี กรมหลวงวสิทุธกิษตัรย์ิ เป็นพระพุทธรปู 

ยืนทรงเครื่อง ปางห้ามญาติ

 พระพุทธรูปสำาริด ปางมารวิชัย ฐานบัวคว�่าบัวหงาย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้อัญเชิญจากเมือง

เหนือมาไว้ในพระบรมมหาราชวัง เดิมมีรอยช�ารุด ต่อมาสมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี ทรงพระประชวร  

จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบูรณะก็ทรงหายประชวร  

ภายหลังจากที่สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้สิ้นพระชนม์แล้ว โปรดให้อัญเชิญ 

มาประดิษฐานไว้บนฐานชุกชี ภายในพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส 



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  122

 อนุสสรณีย์ ๒ หลัง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยูห่วั โปรดให้สร้างขึน้ในปีพทุธศกัราช ๒๔๗๒ ทีก่ลางสนาม

เยื้องหน้าพระอุโบสถ 

 หลังที่ ๑ พระราชทานนามว่า จาตุรนตอนุสสารี 

ทรงพระราชอุทิศพระราชทานเป็นที่บรรจุพระสรีรังคาร 

สมเด็ จพระ เจ ้ าบรมวงศ ์ เ ธอ  เจ ้ าฟ ้ า จาตุ รนตรั ศมี  

กรมพระจักรพรรดิพงศ์ และราชสกุล จักรพันธุ ์ ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อ ปางห้ามสมุทร พระพุทธรูป 

ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ ้าบรมวงศ์เธอ เจ ้าฟ ้า 

กรมพระจักรพรรดิพงศ์ และมีจารึกประกาศพระบรมราชูทิศ 

บนแผ่นศิลาติดไว้ที่ผนัง 

 หลังที่ ๒ พระราชทานนามว่า ภาณุรังษีอนุสสร  

ทรงพระราชอทิุศพระราชทานเป็นท่ีบรรจพุระสรรีงัคารสมเดจ็

พระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และราชสกุลภาณุพันธุ ์

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อ ปางห้ามสมุทร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระราชปิตุลา

บรมพงศาภิมุขฯ ที่ผนังมีจารึกค�าประกาศพระบรมราชูทิศบนแผ่นศิลา 

 พลับพลาอิศริยาภรณ์ พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างเป็นที่ตั้งศพ 

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ เม่ือปี

พุทธศักราช ๒๔๓๗ ซึ่งนับว่าเป็นรายแรกที่พระราชทาน

เพลงิ ณ สสุานหลวง ต่อมาโปรดให้เป็นพลบัพลาทีป่ระทบั 

เมื่อเสด็จพระราชทานเพลิงรายอื่น ๆ ณ สุสานหลวง 

เรียกว่า พลับพลาอิศริยาภรณ์ ภายหลังพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รื้อของเดิมสร้างใหม่เป็น

แบบไทย ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ และในรัชกาลปัจจุบัน 

เม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดลุยเดช โปรด

ให้สร้างพระเมรุ เตรียมการพระราชทานเพลิงพระศพ 

สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ (ระหว่าง

พุทธศักราช ๒๕๐๑-๒๕๐๓) ได้มีการตกแต่งบริเวณ

สุสานหลวง และย้ายพลับพลาอิศริยาภรณ์ถอยออก

ไปจากที่เดิม พลับพลานี้ยังใช้เป็นที่ประทับในการเสด็จ

พระราชด�าเนินพระราชทานเพลิงศพในปัจจุบัน
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ประวัติความเป็นมา

 วัดสระเกศ เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมช่ือว่า วัดสระแก พระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ขุดคลองรอบเมืองตั้งแต่บางล�าภูถึงตอนเหนือ 

วัดจักรวรรดิราชาวาส คลองหลอด และคลองเหนือวัดสระแก พระราชทานนามว่า คลองมหานาค  

เมื่อขุดคลองแล้วพระราชทานนามว่า วัดสระเกศ ซึ่งแปลว่า ช�าระหรือท�าความสะอาดพระเกศา เนื่องจาก

วัดนี้เคยเป็นที่ประทับท�าพิธีพระกระยาสนาน เมื่อเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชาเพื่อปราบจลาจล 

ในกรุงธนบุรีและเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในปีพุทธศักราช ๒๓๒๕ 

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งพระอาราม และ 

สร้างเสนาสนะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

วัดสระเกศ
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สถานะและที่ตั้ง

 วัดสระเกศ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท  

ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้ งอยู ่แขวงบ ้านบาตร  

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มีที่ดิน 

ตั้งวัด เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒๒ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด ๓ ชั้น มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก

มหาราช โปรดให้สร้างอยู่ทางทิศตะวันออก หรือด้าน

หน้าพระอาราม ภายในก�าแพงแก้วติดกับพระวิหาร  

มพีระระเบยีงคดล้อมรอบ ๔ ด้าน ลกัษณะงดงามมาก  

หน้าบันไม ้แกะสลักป ิดทองประดับกระจกภาพ 

พระนารายณ์ทรงครฑุ ซุ้มประตหูน้าต่างเขยีนลายรดน�า้ 

ผนังภายในมีภาพจิตรกรรมของเดิมครั้งรัชกาลที่ ๓ 

 ต ่ อ ม า ใ น รั ช ส มั ย พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ 

พระปกเกล้าเจ ้าอยู ่หัว จิตรกรรมฝาผนังช�ารุด 

ลบเลือนเกือบหมด จึงได้ โปรดให้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่

เหมือนของเดิม จิตรกรรมฝาผนัง ตอนบนเขียน

ภาพเทพยดา ตอนล่างเขียนภาพเล่าเรื่องทศชาติ 

ผนังด ้านหน้าพระประธานเขียนภาพ มารผจญ 

ผนังด้านหลังเขียนภาพเล่าเรื่องไตรภูมิ 

 พระประธาน เป็นพระพทุธรปูปนูป้ันปางสมาธิ
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 รอบพระอุโบสถมีซุ้มเสมาตั้งประจ�า ๘ ทิศ 

มีลักษณะแบบกูบช้างหรือซุ้มหน้านาง ประดับด้วย

กระเบื้องมีใบเสมาคู่ สลักด้วยศิลาประดับกระจกสี  

ซุ ้มเสมามีลักษณะงดงามและได้รับยกย่องเป็น 

แบบอย่างทางศิลปะ ดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงสรรเสริญไว้ว่า  

ซุ้มพัทธสีมาวัดสระเกศ วิจิตรสวยงามมาก ควรถือ

เป็นแบบอย่างได้

 พระระเบียง รอบพระอุโบสถ มีซุ้มประตู  

๔ ทิศ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ๑๖๓ องค์ 

พระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะ และพระพุทธรูปปูนปั้น 

 พระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ลักษณะก่ออิฐถือปูน

รายรอบพระอุโบสถ ภายในก�าแพงแก้ว จ�านวน ๑๒ องค์

 พระวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  

๒ ห้อง หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓ บานประตูหน้าต่าง 

เป็นไม้แกะสลัก ห้องด้านตะวันออกประดิษฐานพระอัฏฐารส  

เป็นพระพุทธรูปส�าริดปางประทานอภัย สมัยสุโขทัย ขนาดใหญ่  

ผินพระพักตร์ ไปทางทิศเหนือ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อัญเชิญมาจากวัดวิหารทอง 

จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าอัญเชิญมาคราวเดียวกันกับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ อัญเชิญ

พระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก มาประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศ  

ราวปีพุทธศักราช ๒๓๗๒ พระอัฏฐารส องค์นี้มีนามว่า พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร

 ห้องด้านตะวันตกมีผนังก่ออิฐถือปูน มีประตูติดต่อถึงกันได้ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อ  

ปิดทอง ปางมารวิชัย ผินพระพักตร์ไปทางทิศใต้ มีอักษรจารึกพระนามบนแผ่นหินอ่อนว่า หลวงพ่อดุสิต 

พระพุทธรูปองค์น้ีเดิมเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดดุสิต เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

โปรดให้สร้างพระราชวังดุสิต เขตพระราชฐานรวมพื้นที่วัดไว้ด้วย ๒ วัด คือ วัดเบญจมบพิตร และวัดดุสิต  

โปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดดุสิตมาประดิษฐานไว้ ในพระวิหาร วัดสระเกศ บนฐานชุกชีของ 

หลวงพ่อดุสิต มีพระอัครสาวกอยู่ข้างละ ๑ องค์ และเมื่อสร้างพระราชวังแล้วเสร็จ โปรดให้สร้าง 

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามขึ้นแทนวัดทั้งสองที่ถูกรื้อ 
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 หอไตร เป็นอาคารไม้ ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบ้ือง ประดับช่อฟ้า ใบระกา มีเฉลียง 

โดยรอบ อยู ่ ในเขตสังฆาวาสด้านทิศใต้พระบรมบรรพต สร้างในรัชกาลท่ี ๑ เดิมอยู่กลางสระน�้า  

เมื่อรัชกาลที่ ๓ บูรณปฏิสังขรณ์วัดสระเกศได้บูรณะหอไตรเพิ่มเติม 

 พระตำาหนัก อยู่ใกล้กับหอไตร เป็นอาคาร

โถงขนาด ๗ ห้อง มีฝากั้นเป็น ๒ ส่วน ฝาที่กั้น 

มีลายแกะสลักอย่างงดงาม เดิมเป็นกุฏิเจ้าอาวาส 

กล ่ าวกันว ่ า เป ็นพระต� าหนักที่ พระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สร้างขึ้น  

ณ ที่พลับพลา สรงมุรธาภิเษก

 โพธิ์ ลั งกา  อยู ่ ด ้ านหน ้ าพระอุ โบสถ  

นอกพระระเบียง ในสมยัรชักาลที ่๒ ปีพทุธศกัราช ๒๓๕๗  

สมณทูต ได้อัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์มาจาก 

พุทธคยา จ�านวน ๖ ต้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย พระราชทานให้ ไปปลูกที่ เมืองนครศรีธรรมราช 

๒ ต้น และที่เมืองกลันตัน ๑ ต้น อีก ๓ ต้นโปรดให้ปลูกไว้  

ในพระอารามหลวงส�าคัญในกรุงเทพมหานคร คือ วัดมหาธาตุ

ยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดสุทัศนเทพวราราม และวัดสระเกศ

 พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) พระบาทสมเด็จ 

พระนั่ ง เกล ้ า เจ ้ าอยู ่ หั ว  โปรดให ้ สม เด็ จ เจ ้ าพระยา 

บรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ขณะเป็นพระยาศรีพิพัฒน ์

รัตนราชโกษา เป็นแม่กองก่อสร ้างก�าหนดให้เป ็นแบบ 

พระปรางค์ฐานย่อมุมไม้สิบสอง แต่สร้างไม่ส�าเร็จ

 ต ่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว  

โปรดให้สร้างต่อ โดยให้พระยาศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค)  

ซึ่งเป็นบุตรสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ เป็นแม่กอง

สร้างต่อ แต่ให้เปลี่ยนแบบจากเดิมเป็นภูเขา และก่อพระเจดีย์

ทรงลังกาไว้บนยอด พระราชทานนามว่า พระบรมบรรพต  

 พระบรมบรรพตสร้างส�าเร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้มีการ

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๒ ครั้ง ครั้งแรก อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่มีมาแต่เดิมในพระบรมมหาราช

วังมาบรรจุในปีพุทธศักราช ๒๔๒๐ ครั้งที่ ๒ ในปีพุทธศักราช ๒๔๔๑ มีการขุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุ  

ที่มหาสถูปร้าง หมู่บ้านปิปราหวะ (PIPRAHWA) เขตเมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย อุปราชอินเดีย 

ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย โปรดให้ข้าหลวงออกไปอัญเชิญเข้ามา แล้วโปรดให้บรรจุไว้ ในคูหาพระสถูปบนยอด 

พระบรมบรรพต และทรงแบ่งบางส่วนพระราชทานแก่ญี่ปุ่น ลังกา พม่า และไซบีเรีย
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 พุทธศักราช ๒๔๙๓-๒๔๙๗ มีการบูรณะ

พระเจดีย์บนพระบรมบรรพตที่ช�ารุด และเสริม

ความมั่นคง โดยกรมชลประทานเป็นผู้ด�าเนินการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

เสด็จพระราชด�าเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

ในพระเจดีย์บนยอดพระบรมบรรพต เมื่อวันที่ ๒๒ 

มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๗ 

 พุทธศักราช ๒๕๐๙ กระทรวงมหาดไทย 

ไ ด ้ ด� า เ นิ น ก า รบู รณปฏิ สั ง ข รณ ์ พ ระ เ จดี ย  ์

บนพระบรมบรรพต โดยบุกระเบื้องโมเสกสีทอง 

ที่องค์พระเจดีย์ และสร้างเจดีย์ราย อีก ๔ องค์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้

เสด็จพระราชด�าเนิน ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ลูกแก้วยอดพระเจดีย์ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 

พุทธศักราช ๒๕๐๙

 นอกจากนี้ บริเวณฐาน

ของพระบรมบรรพต ด ้านทิศ 

ตะวันตก มีพระพุทธรูปส� าริด  

ขนาดใหญ่ นามว่า หลวงพ่อด�า 

และด้านทิศเหนือ มีพระพุทธรูป

ส�าริด นามว่า หลวงพ่อโต 

 วัดสระเกศจัดให้มีงาน

นมัสการพระบรมบรรพตทุกป ี 

ในวันขึ้น ๑๓ ค�่า, ๑๔ ค�่า และ  

๑๕ ค�่า เดือน ๑๒
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ประวัติความเป็นมา

 วัดโสมนัสวิหาร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล ้า 

เจ้าอยู่หัว โปรดให้ขุดคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่วัดเทวราชกุญชร 

ไปยังวัดแก้วฟ้า เพื่อเป็นคูพระนครช้ันนอก แล้วโปรดให้สร้าง

วัดโสมนัสวิหารขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๓๙๖ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

และอุทิศพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี 

พระบรมราชเทวี พระราชทานนามว่า วัดโสมนัสวิหาร

 ต ่อมาได ้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ตามล�าดับ เช ่น 

ลานพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์องค์ใหญ่ เป็นต้น

วัดโสมนัสวิหาร
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สถานะและที่ตั้ง

 วัดโสมนัสวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔๖ แขวงวัดโสมนัส  

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๓๑ ไร่

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา 

มุ ง ก ระ เบื้ อ ง  ป ระดั บ ช ่ อฟ ้ า 

ใบระกา หางหงส์ ลักษณะรูปทรง  

เช่นเดียวกับพระวิหาร แต่ขนาด

เล็กกว่า หน้าบันเป็นปูนปั้นประดับ

กระเบื้ อง เค ลือบสี  ตรงกลาง  

เป ็ นพระบรมราชสัญลั กษณ ์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว และพระบรมราชเทวี 

ซุ ้มประตูหน ้าต ่างเป ็นซุ ้มลาย 

ดอกพุดตาน ลงรักปิดทองประดับกระจก บานหน้าต่างเขียนลายรดน�้า ผนังภายในมีจิตรกรรมเล่าเรื่อง 

เกี่ยวกับพระพุทธประวัติ และเรื่องราวเก่ียวกับพระสงฆ์ ช่างฝีมือรัชกาลที่ ๔ มีก�าแพงแก้วล้อมรอบ 

เป็นอาณาเขตต่างหาก บนก�าแพงแก้วมีซุ้มเสมาประจ�าทั้ง ๘ ทิศอยู่ด้านหลังพระวิหารและพระวิหารคด

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  

พระนามว่า พระพุทธสิ ริ ซึ่งสมเด็จพระวันรัต  

(พุทฺธสริ)ิ สร้างและอัญเชิญมาจากวัดราชาธวิาสวิหาร 

 พระวิหารคด เป็นปูชนียสถานท่ีสร้าง 

ต่อเนื่องกันเป็นกลุ่มเดียว คือ พระวิหารใหญ่ตั้งอยู่

ด้านหน้า หันหน้าออกสู่ถนนใหญ่ มีก�าแพงแก้วล้อม  

๓ ด้าน ก�าแพงแก้วด้านข้างทั้งสองด้านจะไปบรรจบ

กับผนังของพระวิหารคดซึ่ งสร ้างเ ช่ือมต ่อกับ 

ด้านหลังพระวิหารใหญ่ ก�าแพงแก้วนี้มีทางเข้าออก 

ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง 
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 พระวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  

ลักษณะทรงไทยฐานสูง หน้าบันปูนปั ้น ประดับ

กระเบื้องเคลือบสีและสีทอง เป็นตราสัญลักษณ์ 

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว และ

พระบรมราชเทวี มีระเบียง ๓ ด้าน พนักระเบียง 

กรุด ้วยกระเบื้องเคลือบปรุสีเขียว สุดระเบียง  

เป ็นประตูเข ้าสู ่ภายในพระวิหารคดท้ังสองข้าง  

ด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นสู่ชานระเบียง ๒ บันได และขึ้นสู ่

พระวิหาร ๒ บันได ซุ ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั ้นลงรัก 

ปิดทองประดับกระจกลายดอกพุดตาน มีรูปพระมหามงกุฎ 

อยู่ตอนบน บานประตูหน้าต่างภายนอกเขียนลายรดน�้า 

ภายในเขียนสี ผนังด ้านในมีภาพจิตรกรรม ที่ต ้นเสา 

มีลวดลายลงสีพื้นต่างกันเพื่อแสดงปริศนาธรรม และมีภาพ

ปริศนาธรรมที่เสาทุกต้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 

ในบุษบกและมีพระสาวกอยู่บนฐานชุกชี เป็นพระพุทธรูป 

ที่หล ่อในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานส�าหรับ 

พระอาราม ด้านหลังพระประธานมีประตูและบันไดลงสู่

วิหารคดและลานพระเจดีย์ วิหารคดมีทางเข้าเชื่อมต่อกับ

พระวิหารใหญ่แล้วมีบันไดและประตูเข้าทางด้านข้างและ

ด้านหลังอีกด้านละ ๑ ทาง ตรงกลางลานเป็นพระเจดีย์ 

องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุ พระบรมสารีริกธาต ุ

 พระเจดีย์ ใหญ่ หรือพระมหาเจดีย์ ลักษณะ 

ก่ออิฐถือปูน ทรงลังกา อยู่กลางลานหลังพระวิหาร สร้าง 

ในระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๐๗-๒๕๐๘ และได้มีการ

บูรณะประดับพระเจดีย์ด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองทั้งองค์  

เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมัยรัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ 

และในรัชกาลปัจจุบัน 
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 พระเจดีย์มอญ ลักษณะก่ออิฐถือปูน ทรงลอมฟางลักษณะ

คล้ายปรินิพพานสถูปท่ีกุสินารา ประเทศอินเดียอยู่ใกล้กับพระเจดีย ์

องค์ใหญ่ 

 หอระฆั งและหอกลอง  

มีลักษณะแปลกจากพระอาราม

อื่น ๆ คือ สร ้างเป ็นหอกลม 

หลังคาแบบจีน เจาะหน้าต ่าง 

เป ็นช ่องกลม หอระฆังตั้งอยู  ่

ชิดด้านนอกของก�าแพงพุทธาวาส 

ด ้านซ ้าย ส ่วนหอกลองตั้งชิด 

ด้านนอกของก�าแพงพุทธาวาส 

ด้านขวา

 กุฏิ อยู่ในเขตสังฆาวาส 

ซึ่งกระหนาบอยู่สองข้างของเขต

พุทธาวาส เป็นกุฏิก ่ออิฐถือปูน

หลังคาเครื่องไม ้ตามลักษณะ

สถาปัตยกรรมไทย 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดวชิรธรรมสาธิต เดิมชื่อว่า วัดทุ่งสาธิต สร้างโดยนายวันดี คฤหบดี เชื้อชาติลาว อยู่กลาง

ทุ ่งระหว่างคลองเคล็ดกับคลองบ้านหลาย ชาวบ้านเรียกว่า วัดทุ ่ง หรือวัดกลางทุ ่ง เป็นศูนย์กลาง 

ของชุมชนและเจริญรุ ่งเรืองอยู ่ราว ๕๐ ปีก็เสื่อมลงเพราะขาดการอุปถัมภ์ และกลายเป็นวัดร้าง  

วัดทุ่งเป็นวัดร้างอยู่นานถึง ๖๐ ปีเศษ ได้รับการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม  

พุทธศักราช ๒๕๐๖ 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชด�าเนิน  

ยกช่อฟ้าพระอุโบสถและยอดฉัตรพระเจดีย์จุฬามณีศรีลานนา และท้ังสองพระองค์เสด็จพระราชด�าเนิน 

ผูกพัทธสีมาพระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๘ พระราชทานนามว่า วัดวชิรธรรมสาธิต 

โปรดให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) รับวัดไว้ ในพระอุปถัมภ์  

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๐๘ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว ได้เสด็จไป 

ทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม และทรงยกยอดฉัตร สังเวคเจดีย์และทรงวางศิลาฤกษ์พุทธวิหาร

สถานะและที่ตั้ง

 วัดวชิรธรรมสาธิต เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  

ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙๙ แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๓๐ ไร่

วัดวชิรธรรมสาธิต
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะ 

ทรงไทย สถาปัตยกรรมล้านนา หลังคาลด ๓ ชั้น ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ พืน้ปดู้วยไม้สกั มขุหน้าและมขุหลงัพ้ืนปูด้วยหินอ่อน  

ประตูหน้าต่างท�าด้วยไม้สักแกะสลัก ฝาผนังมีรูปมหาเวสสันดร

ชาดก และภาพพระพทุธเจ้าแสดงพระยมกปาฏิหารย์ิ ภายในมแีท่น

พระปรางค์ ๓ องค์

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย

 พระวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย สถาปัตยกรรมล้านนา หลังคามุง

กระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน

ประดับลายปูนปั้น พ้ืนปูด้วยไม้สัก ประตูหน้าต่าง

ท�าด้วยไม้สักแกะสลัก ผนังภายในประดับด้วยลาย

ดอกปูน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย  

ศิลปะสมัยสุโขทัย พระนามว่า พระพุทธมหามุนี 

ศรีหริภุญชัย

 พระมหาเจดย์ีจฬุามณศีรล้ีานนา จ�าลองแบบ 

มาจากพระเจดีย์วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล�าพูน 

กว้าง ๒๕ ศอก สูง ๔๙ ศอก ภายในบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ ๒๕ องค์

 สงัเวคเจดย์ี จ�าลองมาจากพระเจดย์ีพทุธคยา  

ประเทศอินเดีย กว้าง ๗.๕ เมตร สูง ๔๙ เมตร  

ชั้นบนบรรจุดินสังเวชนียสถาน ๔ ต�าบล พร้อม 

รัตนปราการและพระบรมสารีริกธาตุ ชั้นล ่าง

ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ�าลอง 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นวัดโบราณ มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดนางปลื้ม ต่อมาเรียกว่า  

วัดสามปลื้ม ในสมัยรัตนโกสินทร์ ซ่ึงสันนิษฐานว่า อาจเป็นนางสามคนร่วมกันสร้างวัด หรือเพราะอยู่ใกล้ 

สามเพ็ง จึงเพี้ยนเป็นสามปลื้มและมีคลองสามปลื้มผ่านริมวัดนี้ด้วย ปัจจุบันคงเหลือถาวรวัตถุของเดิมคือ  

พระวิหารเก่าด้านตะวันออก ภายในประดิษฐานพระป่าเลไลยก์

 เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แม่ทัพใหญ่

ของไทยในสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม  ่

ทั้งอาราม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๖๒ แล้วน้อมเกล้าฯ ถวายเป็น 

พระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า วัดจักรวรรดิ 

ราชาวาสวรมหาวิหาร 

 ในปีพุทธศักราช ๒๓๗๐ เจ้าพระยาบดินทรเดชา  

ได้อัญเชิญพระบาง มาจากนครเวียงจันทน์ พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้น�ามาประดิษฐานไว้ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส เจ้าพระยาบดินทรเดชาจึงสร้าง

พระวิหารขึ้นทางด้านตะวันตกของพระอุโบสถ เพื่อประดิษฐานพระบาง เมื่อรัชกาลที่ ๓ เสด็จพระราชด�าเนิน

มาพระราชทานผ้าพระกฐิน ได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิหารพระบางสูงกว่าพระอุโบสถ จึงมีกระแส 

พระราชด�ารัสทักท้วง เจ้าพระยาบดินทรเดชาจึงสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่ทางด้านเหนือของพระอุโบสถเดิม  

พระอุโบสถเดิมจึงกลายเป็นพระวิหารมาจนปัจจุบันนี้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

ได้พระราชทานพระบางกลับคืนไปยังนครหลวงพระบาง แล้วโปรดให้อัญเชิญ พระนาก มาประดิษฐานไว ้

ในพระวิหารแทนพระบาง และยังคงอยู่จนบัดนี้ ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๖๒

วัดจักรวรรดิราชาวาส
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สถานะและที่ตั้ง

 วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู ่เลขที่ ๒๒๕  

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา

แบบจีน เป็นมุขลด ๒ ชั้น ประดับลายปูนปั ้นรูปเทพพนม  

๔ องค์ ล้อมด้วยลายเครือเถา ตอนล่างแบ่งเป็น ๕ ช่อง  

เขียนภาพประดับลายปูนปั้นรูปเต่า วัว สิงห์ พญานาค และไก่ 

อันเป็นสัญลักษณ์หมายถึงพระพุทธเจ้า ๕ องค์ ตั้งอยู่บนฐาน

ยกพื้นฐานสิงห์ ภายในฝาผนังพระอุโบสถระหว่างช่องหน้าต่าง

เขียนภาพทศชาติ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ด้านหลัง

พระประธานเขียนรูปซุ้มเรือนแก้วล้อมด้วยเทพชุมนุม 

 พระวิหาร มี ๓ หลัง

 ๑. วิหารหลังกลาง เดิมเป็นพระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาลด ๒ ชั้น  

มุงกระเบ้ือง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ มีระเบียงหน้าและหลัง พื้นระเบียงหลังก่อแท่นประดิษฐาน

พระพุทธรูปส�าริด ปางมารวิชัย ฝีมือช ่างล้านช้าง มีอักษรลาวตัวธรรมจารึกแต่มีอักษรพม่าปน  

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย ฐานชุกชีปิดทองประดับกระจก บนชั้นเบญจา 

มีพระอัครสาวกซ้ายขวา ด้านหลังพระพุทธรูปก่อซุ้มเรือนแก้ว ลวดลายปิดทอง

 ๒. วิหารพระนาก เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบจนีเหมอืนพระอโุบสถ หน้าบนัลายปนูป้ัน  

ยกพื้นสูง ประดับกระเบื้องลายคราม มีบันไดทางขึ้นทั้งมุขหน้า 

และมุขหลัง ภายในประดิษฐาน พระนาก ปางห้ามสมุทร

 ๓. วิหารเก่า อยู่ด้านทิศตะวันออก หน้าบันประดับ

ลายปูนปั้นรูปดอกไม้ นกยูง ติดกระเบื้องเคลือบสี ซุ้มประตู

ประดบัเครือ่งถ้วยชามฝังด้วยกระเบีอ้งเคลอืบ มซีุม้จระน�าภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปพระนามว่า พระป่าเลไลยก์ 
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 พระพุทธปรางค์ สร้างในสมัยพระพุฒาจารย์ (มา)  

เป็นเจ้าอาวาส ระหว่างพุทธศักราช ๒๔๔๓-๒๔๕๗ อยู่ด้าน

เหนือของพระมณฑปพระพุทธบาท มีระเบียงคดรอบฐาน

ทักษิณ ระเบียงชั้นสองส่วนที่อยู่ตรงกับมุมหลังคาเป็นรูปเก๋งจีน  

ราวลูกกรงระเบียงที่ฐานทักษิณชั้นสองด้านใต้เคลือบสีเขียว

ลายแก้วชิงดวงแบบจีน ฐานพระปรางค์เป็นฐานสิงห์ครรภธาตุ 

ประกอบด้วยซุ้มทิศ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืน 

 มณฑปพระพุทธบาท  ลั กษณะทรงจตุ รมุ ข 

ยอดปรางค ์ หน ้าบัน

ประดับลวดลาย ซุ ้ม

และกรอบประตหูน้าต่าง 

ปิดทองประดับกระจก 

ผนังประดับปูนปั ้นลาย

หน้าสงิห์ ภายในประดษิฐาน

รอยพระพุทธบาทและ

พระพุทธรูปหล่อปิดทอง

ปางปาเลไลยก์

 เขาพระพุทธฉายและถำ้าพระพุทธไสยาสน์ อยู ่ทางด้าน

ใต้ของพระวิหารเก่า ก่อเป็นรูปเขามอ ตอนบนมีรูปพระพุทธฉาย  

ส่วนภายในถ�้าประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ และ พระสังกัจจายน์

 ศาลเจ้าพระยาบดินทรเดชา อยู ่ด ้านทิศใต้ของ

พระพทุธปรางค์ เป็นอาคารตรมีขุ หน้าบนัสลกัรปูสงิห์ สร้างเมือ่

ปีพทุธศกัราช ๒๔๙๔ ภายในประดษิฐานรูปหล่อของเจ้าพระยา

บดินทรเดชา

 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ภายใน

ประดิษฐาน พระพุทธมหามงคล เป็นพระพุทธรูปหล่อ ปิดทอง 

ปางสดุ้งมาร 

 หอระฆัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  

๓.๔๐ เมตร ยาว ๓.๔๐ เมตร สร้างเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๔๗๘

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงจตุรมุข สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๑
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ประวัติความเป็นมา

 วัดชัยชนะสงคราม ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายกซึ่งเป็น 

แม่ทัพใหญ่ เมื่อกลับจากรบชนะเวียดนามและกัมพูชา ได้มีจิตศรัทธายกท่ีดินและบ้านสร้างวัด ต่อมารกร้าง 

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๖๗ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา เมื่อครั้ง

ด�ารงพระยศเป็นพระยาราชสุภาวดี ก่อสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ได้พระราชทาน

นามวัดว่า วัดชัยชนะสงคราม เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความมีชัย ด้วยเหตุที่เสนาสนะ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  

เป็นตึกทั้งหมด ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า วัดตึก ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๑

สถานะและที่ตั้ง

  วัดชัยชนะสงคราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี 

ชนดิสามญั ตัง้อยู่เลขท่ี ๘๓ ถนนจกัรวรรด ิแขวงสมัพนัธวงศ์ 

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๗ ไร่ 

๑ งาน ๙๒ ตารางวา

วัดชัยชนะสงคราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอโุบสถ เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ หลงัคาลด ๓ ช้ัน  

มงุกระเบือ้ง ประดบัช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบนัลายปนูป้ัน ปิดทอง  

ประดับกระจก ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั้น พื้นปูด้วยหินอ่อน 

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๒

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก

กว้าง ๓ ศอกเศษ พระนามว่า พระพทุธสิงมนุนิทร์ ธรรมบดนิทร์โลกนาถ 

เทวนรชาติอภิปูชนีย์ 

 หอพระไตรปิฎก เป็นอาคารครึง่ตกึครึง่ไม้ ๒ ชัน้ อยูด้่านขวา 

พระอุโบสถ ชั้นล่างก่อคอนกรีตเป็นห้อง ชั้นที่สองเป็นของเก่า 

ทรงสอบขึ้น ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ปิดทองประดับกระจก 

หน้าบันรูปพระอินทร์ทรงช้าง ๓ เศียร พื้นลายดอกพุดตาน กรอบล่าง 

รปูเทวดายนืพนมมอืภายในซุม้เรอืนแก้ว ลวดลายหน้าบนัลงรกัปิดทอง  

หัวเสาบัวจงกล เสาเหลี่ยมประดับกระจก บานประตูหน้าต่าง 

เขยีนลายรดน�า้ มรีะเบยีงรอบ ยกเว้นด้านหลงั เสาระเบียงเป็นเสาไม้

กลงึกลมเขยีนลายทองรปูหน้าสงิห์ ภายในหอพระไตรปิฎกประดษิฐาน

รูปหล่อ หลวงพ่อฉิม และโยมบิดามารดาของท่าน

 พระปรางค์และพระเจดีย ์เก ่า ลักษณะก่ออิฐถือปูน 

เป็นของเก่า รูปทรงโปร่งงาม ฐานสิงห์ปูนปั้น เหนือขึ้นไปมีรูปจ�าลอง

ปรางค์องค์เลก็ ทีห่น้าบนัเหนอืองค์ครรภธาต ุใต้ชัน้กลบีขนนุประดบั

รูปประติมากรรมครุฑแบก ลวดลายละเอียดงดงาม อยู่ด้านหลังวัด

หลังตึกแถวริมถนนจักรวรรดิ เป็นพระปรางค์องค์ใหญ่ ด้านหลัง 

พระปรางค์มีพระเจดีย์ทรงกลม ๓ องค์ 

 หอระฆัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  

๑.๙๐ เมตร ยาว ๒ เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๓
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ประวัติความเป็นมา

 วัดไตรมิตรวิทยาราม สร้างสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อว่า วัดสามจีน เล่ากันว่าชาวจีน ๓ คน 

เป็นมิตรที่สนิทสนมกันมาก ร่วมใจกันสร้างเพ่ือถวายเป็นวิหารทาน ต่อมาได้นามว่า วัดไตรมิตรวิทยาราม 

และท�าพิธีเปิดป้ายวัด เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง  

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๙

สถานะและที่ตั้ง

 วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖๑ ถนนเจริญกรุง 

แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๘ ไร่ ๙๐ ตารางวา

 วัดไตรมิตรวิทยาราม 
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สิ่งสำาคัญ

 พระอโุบสถ เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ลกัษณะทรงจตรุมขุ หลงัคาลด ๒ ชัน้ มมีขุคล้ายมขุเดจ็ 

อีกชั้นหนึ่ง หน้าบันทั้ง ๔ ด้าน ประดับปูนปั ้นรูป 

พระนารายณ์ พระอิศวร และพระพรหม ปิดทอง ประดบั

กระจก ภายในเพดานประดับดวงดาวโลหะ ปิดทอง 

ประดับกระจก ผนังภายใน ระดับใต้ขอบหน้าต่างเป็น

หินขัดสีเข้ม เขียนลายไทย ซุ้มประตูหน้าต่างประดับ 

ปนูป้ัน ในวงกรอบทรงโค้งกลม ยอดแหลม ประดบัลาย

ทรงพุม่ข้าวบิณฑ์ บานประตหูน้าต่างเขียนลายรดน�า้ภาพทวารบาล ชานด้านหน้าพระอโุบสถมซีุม้บษุบกทรงจตรุมขุ  

มีใบเสมาที่มุมพระอุโบสถ ทั้ง ๔ มุม สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั ้น ลงรักปิดทอง  

ปางมารวิชยั พระนามว่า พระพทุธทศพลญาณ ประชาชนนยิมเรยีกว่า  

หลวงพ่อโตวัดสามจีน หรือ หลวงพ่อวัดสามจีน 

 พระวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น หลังคา

ทรงจตุรมุข หน้าบันประดับลายปูนปั้น มีเรือนทิศล้อมรอบ 

 พระพทุธรปูสโุขทยัไตรมติร พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ภมูพิลอดลุยเดช พระราชทานนามว่า พระพทุธมหาสวุรรณปฏมิากร 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นพระพุทธรูปทองค�า ปางมารวิชัย  

ศิลปะสมัยสุโขทัย สูง ๓.๙๘ เมตร หน้าตักกว้าง ๓.๑๓ เมตร  

พระพุทธรูปนี้เดิมมีผู ้เอาปูนโบกหุ้มไว้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

ปูนกระเทาะออกเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘  

จึงปรากฏเป็นเนือ้ทองค�าเหลอืงอร่าม เป็นพระพทุธรปูทีท่รงคณุค่า

สวยงามยิ่ง มีอายุไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ปี 
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 ธรรมาสน ์ลายทองเท ้าสิงห ์ พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ได้เสด็จนมัสการ

พระประธานในพระอุโบสถ และได้ตรัสยกย่องว่า

เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงาม ต่อมาได้

พระราชทาน ธรรมาสน์ลายทองเท้าสิงห์ ประจ�า 

พระอุโบสถ

 หอระฆัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงตรีมุข หลังคายอดฉัตร ขนาดกว้าง  

๕ เมตร สูง ๙ เมตร
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ประวัติความเป็นมา

 วัดบพิตรพิมุข เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมเรียกว่า วัดตีนเลน หรือวัดเชิงเลน  

ในสมัยรัชกาลที่ ๑ สมเด็จพระเจ้าหลานยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข 

ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม เมื่อส�าเร็จแล้วได้มีงานฉลองในปีพุทธศักราช ๒๓๒๘ ได้รับพระราชทาน 

นามใหม่ว่า วัดบพิตรพิมุข เพื่อเป็นเกียรติแก่กรมพระราชวังหลังผู้ทรงปฏิสังขรณ์

 รัชกาลที่ ๓ โปรดให้ปฏิสังขรณ์ โดยรื้ออาคารเก่าที่สร้างด้วยไม้ออก แล้วสร้างใหม่ด้วยอิฐและ 

ปูนทั้งหมด 

 รัชกาลท่ี ๕ ทรงปฏิสังขรณ์และโปรดให้สร้างพลับพลา 

ด้วยไม้สักไว้หลังวัดริมคลองโอ่งอ่าง มีลายสลักพระราชลัญจกร ตราอาร์ม 

อยู่ที่จั่วด้านข้าง เป็นรูปพระราชลัญจกรพระมหาพิชัยมงกุฎ บนพาน 

มีราชสีห์กับคชสีห์ถวายพุ่มกระหนาบอยู่สองข้าง 

 สมัยรัชกาลที่ ๖-๗ พระกวีวงศ์ (กระแจะ) เป็นเจ้าอาวาส 

ได้บูรณะกุฏิเก๋งจีนที่ช�ารุด และสร้างกุฏิตึก ๒ ชั้น 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดบพิตรพิมุข เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู ่เลขที่ ๒๖๖ ถนนจักรวรรดิ  

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๖๔ ตารางวา

วัดบพิตรพิมุข
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงไทย 

ยกพ้ืนสูง หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ ระเบียงเดินได้รอบ และมีเสารองรับพาไล

ชายคา ซุ ้มประตูหน้าต่าง

เป ็น ซุ ้ม เรือนแก ้ว ปูนป ั ้ น

ป ร ะ ดั บ ล า ย เ บญจม า ศ  

ปิดทอง ประดับกระจก ผนัง

ด้านนอกระหว่างประตูหน้า 

มีภาพจิตรกรรมรูปพระพุทธฉาย 

ผนังภายในเขียนลายประแจจีน  

บนพื้นเหลืองทอง และลาย

ดอกไม้ร ่วง ผนังด้านข้าง 

มีภาพเขียนใส่กรอบแขวนประดับไว้เป็นระยะ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ  

ภาพในกรอบรูปไข่เป็นภาพพระภิกษุพิจารณากรรมฐานต่อหน้าอศุภซาก 

สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ส่วนภาพพระพุทธประวัติ 

ในกรอบสี่เหลี่ยมเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่เหนือฐานชุกชี  

มีพระอัครสาวกซ้ายขวา 

 พระวิหาร  อยู ่ด ้ านหน ้าพระอุ โบสถ 

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น ลักษณะทรงไทย  

ยกพื้นสูง หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ มีระเบียงและเสารองรับพาไล 

โดยรอบ ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นทรงเรือนแก้ว

ประดับด้วยลวดลายดอกพุดตาน ผนังภายในทา

ด้วยสีฝุ่นสีแดงเขียนลายดอกไม้ร่วง ภายในพระวิหาร 

มีพระพุทธรูปขนาดย่อม ประดิษฐานอยู่สองข้างทางเดิน 

ข้างละ ๓ องค์ และพระพุทธรูปศิลาปางสมาธิ ศิลปะ

สมัยทวาราวดี
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 พระเจดย์ีใหญ่ อยูด้่านหลงัพระอุโบสถเป็น

พระเจดย์ีก่ออฐิถอืปนู ลกัษณะทรงกลม มกี�าแพงแก้ว

ล้อมรอบ มีบันไดลงสู่ลานพระอุโบสถ ภายในบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ

 กุฏิเก๋งจีน เรียกว่า คณะต้นจัน (มีต้นจัน

ขึ้นอยู่กลางหมู่กุฏิเดิม) ลักษณะแบบจีน สร้างสมัย

รัชกาลที่ ๓ กล่าวกันว่า พระยาโชฎึกราชเศรษฐี 

สร้างถวาย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อ 

ปางมารวิชัย

 กุฏิตำาหนัก มี ๔ หลัง รวมท้ังหอไตร  

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงไทย หลังคา 

มงุกระเบือ้ง เรยีกว่า กฏุติ�าหนกั เนือ่งจากเคยเป็นกุฏิ

เจ้าอาวาส สมัยหม่อมเจ้าญาณวราภรณ์ (รอง) เป็น

เจ้าอาวาส

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ๒ ชั้น ลักษณะทรงไทย หลังคา 

มุงกระเบื้อง
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ประวัติความเป็นมา

 วัดปทุมคงคา เป ็น วัดโบราณ สร ้างสมัยกรุงศรีอยุธยา  

เดิมเรียกว่า วัดส�าเพ็ง ตามชื่อท้องที่ที่ตั้ง สมัยรัชกาลที่ ๑ สมเด็จพระราชวัง

บวรมหาสุรสิงหนาท ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งพระอาราม แล้วทรงอุทิศ 

เป็นพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมชนกาธิราช (สมเด็จพระปฐม 

บรมมหาชนก ทองดี) และรัชกาลที่ ๑ พระราชทานนามว่า วัดปทุมคงคา 

 ส มัย รัชกาลที่  ๓  วัดปทุ มคงคามี สภาพช� า รุ ดทรุ ด โทรม 

พระยาสวัสดิวารี ได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตบูรณปฏิสังขรณ์  

แต่ด�าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ รัชกาลที่ ๔ โปรดให้พระยาพิศาลศุภผล  

บูรณปฏิสังขรณ์ต่อ และโปรดให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม  

ผู้ก�ากับช่างศิลาและช่างสิบหมู่ บูรณะเพิ่มเติม ให้เสริมฐานพระพุทธรูป

พระประธานในพระอุโบสถให้สูงขึ้น และแปลงพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูป  

ทรงเครื่อง ต่อชุกชีออกมาท�าเป็นรูปเทวราชถือพุ ่มฉัตรดอกไม้ทอง 

ดอกไม้เงิน ๒ องค์ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดปทุมคงคา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๒๐ แขวงสัมพันธวงศ์ 

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๒ ไร่

วัดปทุมคงคา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะ

ทรงไทย หลังคาลด ๓ ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ ประดับ

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเป็นภาพพระนารายณ์ 

ทรงครุฑ บานประตู

หน ้ า ต ่ า ง เ ขี ยนลาย

รดน�า้ ผนงัภายในมภีาพ

จิตรกรรมทั้ง ๔ ด้าน 

ด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพระพุทธประวัติปางผจญมาร ด้านหลังเป็น

ภาพอากาศวิมาน มีพระอาทิตย์ พระจันทร์ ก�าลังชักรถ พระที่นั่งเวชยันต 

มหาปราสาทของพระอินทร์และช้างไอยราพต ด้านข้างตอนล่างเป็นภาพ

ทศชาติ ส่วนตอนบนแบ่งเป็น ๓ ชั้น เขียนภาพเทพชุมนุม มีเทวดา พระอินทร์ 

พระพรหม ยักษ์ ครุฑ นาค คนธรรพ์ และวิทยาธร ปีพุทธศักราช ๒๕๐๕  

พระเทพปริยัติ (ด�า อาภาร�สี) เจ้าอาวาสขณะนั้นได้ ให้ช่างเขียนซ่อมภาพ

จิตรกรรมขึ้นใหม่ 

 พระประธาน เป็นพระพทุธรปูทรงเครือ่ง ปางมารวชิยั ฝีมือช่าง  

สมัยรัชกาลที่ ๔ พระนามว่า พระนลาฏฝังเพชร 

 พระระเบียง รอบพระอุโบสถ มีประตู 

ด้านละ ๑ ประตู ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 

จ�านวน ๑๒๗ องค์ 

 พระวิหาร อยู่ทิศใต้ของพระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเป็นรูปพระอินทรท์รงช้างเอราวัณ บานประตู

หน้าต่างเขียนลายรดน�้า ซึ่งได้รับการบูรณะเขียนซ่อมใหม่ พร้อมกับ 

บานประตูหน้าต่างของพระอุโบสถ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 

ปางต่าง ๆ 

 พระปรางค์ มี ๘ องค์ ตั้งอยู่ประจ�าทิศทั้ง ๘ รอบพระอุโบสถ 

ภายในประดิษฐานใบเสมาและลูกนิมิต 

 พระพุทธบาทจำาลอง เป็นรอยพระพุทธบาทจ�าลองในแผ่นหิน 

ประดิษฐานอยู่ด้านหลังพระวิหาร 
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 พระเจดย์ี ม ี๗ องค์ ลกัษณะก่ออฐิถอืปนู 

อยู ่ทางด้านหลัง พระระเบียงด้านทิศตะวันตก  

สร้างพร้อมกับพระอาราม

 โพธิล์งักา ขนาดใหญ่ ๒ ต้น ต้นหนึง่อยูท่ศิ

ตะวันตก ริมคลองถม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรี)  

น�ามาจากลังกา คร้ังเป็นสมณฑูตเดินทางไปเมื่อปี

พุทธศักราช ๒๓๙๕ อีกต้นหนึ่งอยู่ทิศตะวันตกของ

พระวิหาร

 หอไตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื้อง มีมุขด้านข้าง

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ๒ ชั้น ลักษณะทรงปั ้นหยา หลังคา 

มุงกระเบื้องเคลือบอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระวิหาร

 แท ่นหินประหารกบฏ หรือแท ่นหิน 

สำาเร็จโทษ เป็นที่ส�าเร็จโทษเจ้านายหลายพระองค์ 

( โดยน�าร ่ างมัดในถุงแดงแล ้วส�า เร็จโทษด ้วย 

ท่อนจันทน์) 

 นอกจากจะให้เป็นที่ประหารชีวิตเจ้านาย 

ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ ถึง 

รัชกาลที่ ๓ แล้ว ในพระราชพิธีพระบรมศพสมัยก่อน  

เมื่อเก็บพระบรมอัฐิแล้ว จะอัญเชิญพระอังคาร 

ลงเรือพระที่นั่งเข้ากระบวนแห่ไปลอยพระอังคาร 

ที่หน้าวัดปทุมคงคา และในกรณีที่มีช้างเผือกล้มลง 

ก็เช่นเดียวกัน
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ประวัติความเป็นมา

 วัดสัมพันธวงศาราม เป็นวัดโบราณ ไม่ปรากฏ 

หลักฐานการสร้าง ต่อมาสมัยรัชกาลท่ี ๑ ประมาณ

พุทธศักราช ๒๓๓๙ สมเด็จพระเจ ้าหลานยาเธอ  

เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี พระโอรสในสมเด็จ

พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ ทรง

บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ท้ังพระอาราม สร้างพระอุโบสถ  

พระวิหาร วิหารคด หอระฆัง และกุฏิสงฆ์ เมื่อเสร็จ

แล้วได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวงได้รับ

พระราชทานนามว่า วัดเกาะแก้วลังการาม 

 รัชกาลที่ ๓ โปรดให้บูรณะส่วนที่ช�ารุดในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส 

 รัชกาลท่ี ๔ โปรดให้เปลี่ยนนามจากวัดเกาะแก้วลังการาม มาเป็น วัดสัมพันธวงศาราม  

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี และให้เปลี่ยนคณะสงฆ์ 

จากฝ่ายมหานิกายเป็นฝ่ายธรรมยุต 

 สมัยรัชกาลท่ี ๖ พระพิ นิตพินัย (แจ ้ง ป ิยสี โล) อดีตเจ ้าอาวาสได ้ขอพระราชทาน 

พระบรมราชานุญาตบูรณะพระอุโบสถ และเขียนฝาผนังเป็นเรื่องปฐมสมโพธิ์ 

 รัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รื้อพระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ และ

สร้างพระอุโบสถวิหารการเปรียญ ๓ ชั้นขึ้นใหม่ และโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ  

พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถหลังใหม่

วัดสัมพันธวงศาราม



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  149

สถานะและที่ตั้ง

 วัดสัมพันธวงศาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗๙ แขวงสัมพันธวงศ์  

เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๘ ไร่ 

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  

๓ ชั้น ลักษณะทรงไทยจตุรมุข หลังคาลด ๔ ชั้น  

มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบัน

ประดิษฐานพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. บานประตูหน้าต่าง 

เขียนลายรดน�้า ลงรักปิดทองพระมหารัชมังคลาจารย์ 

(เทศ นิทฺเทสโก) อดีตเจ้าอาวาสได้ขอพระบรมราชานุญาต 

รื้อพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย ์ เดิม 

แล้วสร้างเป็นพระอุโบสถวิหารการเปรียญ โดยม ี

พระอุโบสถอยู่ชั้นที่ ๓ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูป สร้างด้วย 

ไม้ซุงคว้านไส้กลวง ภายนอกถือปูนทับพระพาหา 

เป็นไม้ ลงรกัปิดทอง ปางมารวชิยัหน้าตกักว้าง ๒ ศอก  

๒ นิ้วครึ่ง พระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ถวายนามว่า  

พระพุทธนราสภะ บนฐานชุกชีมีพระพุทธรูปประทับ

นัง่ลดหลัน่กนัมาเป็น ๓ องค์ มพีระอคัรสาวกยืนซ้ายขวา ๒ องค์ พระอัครสาวกนัง่ซ้ายขวา ๔ องค์ รวมบนฐาน

ชุกชีมีพระพุทธรูปทั้งหมด ๙ องค์ ภายในองค์พระและใต้ฐานพระบรรจุพระเครื่องเนื้อชิน เนื้อเงินพิมพ์ต่าง ๆ 

 พระพุทธรูปองค์กลาง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง ๒ ศอก ๕ นิ้ว องค์หน้า  

เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะ หน้าตักกว้าง ๑ ศอก ๕ นิ้ว ใต้ฐาน 

องค์พระโปร่ง มีพระมงกุฎเครื่องราชูปโภคเบญจกกุธราชภัณฑ์

จ�าลอง เป็นส่วนเล็กท�าด้วยทองค�า ส�าหรับพระมงกุฎภายใน และ

บริเวณรอบ ๆ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๒ องค์ โดยมีผอบแก้ว

ครอบอีกชั้นหนึ่ง 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดกัลยาณมิตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๖๘ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์  

(โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศบ้านและที่ดินบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเดิมเรียกว่า หมู่บ้านกุฎีจีน สร้างถวายเป็น 

พระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า วัดกัลยาณมิตร 

 รัชกาลที่ ๓ โปรดให้สร้างพระวิหารหลวง พร้อมกับเสด็จพระราชด�าเนินก่อฤกษ์พระโต เมื่อวันที่ ๑๘ 

พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๓๘๐ พระราชทานเป็นพระประธานในพระวิหารหลวง 

 รัชกาลที่ ๔ โปรดให้สร้างหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติยศ 

ในพระบรมราชมาตามหัยยิกา กรมพระศรีสุดารักษ์ และพระบรมราช 

มาตามหัยยิกาธิบดี พระภัสดาในกรมพระศรีสุดารักษ์ ผู้ซึ่งเคยประทับ 

ณ วัดกัลยาณมิตรมาก่อน และพระราชทานนามพระพุทธรูปประดิษฐาน

ในพระวิหารหลวง เดิมเรียกพระโต ว่า พระพุทธไตรรัตนนายก 

 รัชกาลที่  ๕ โปรดให ้กรมโยธาธิการจัดการซ ่อมแซม 

หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ และเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมหมื่นปราจิณกิติบดี ทรงเป็นมรรคนายกวัดนี้ ได้ดูแลซ่อมแซม 

มาตลอด ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๖๘ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดกัลยาณมิตร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๑ ริมแม่น�้าเจ้าพระยา

บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๓๓ ไร่ 

๑ งาน

วัดกัลยาณมิตร
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ อยู ่ทางด้านทิศตะวันออก 

สร้างขึ้นบริเวณท่ีเคยเป็นท่ีตั้งบ้านของเจ้าพระยา

นิกรบดินทร์ (โต) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะ

สถาปัตยกรรมแบบจีน หน้าบันป ั ้นลายดอกไม้ 

ประดับกระเบื้องเคลือบสลับสีลายจีน ซุ ้มประตู

หน้าต่างปั้นลายดอกไม้ประดับกระจก ผนังภายใน 

มีภาพจิตรกรรมเก่ียวกับพระพุทธประวัติ และรูป

เครื่องบูชาม้าหมู่แบบไทยปนจีน เขียนตามแบบภาพ

ฝาผนังพระอุโบสถวัดราชโอรสาราม เสาเขียนลายพุ่มข้าวบิณฑ์สวยงาม

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปหล่อปางปาลิไลยก์

 พระวิหารหลวง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะสถาปัตยกรรมไทย 

หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันจ�าหลักลายดอกไม้

ประดับกระจก ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายดอกไม้ปั ้นปิดทองประดับกระจก  

ผนังด้านในและเสาเป็น

ลายดอกไม้ ผนังด้านหน้า  

มี ซุ ้ ม ป ร ะ ตู หิ น แ ล ะ 

ตุ ๊ กตาหิ น  ศิ ลปะจี น 

ตั้งเรียงราย ภายในประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายก 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้าง

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๘๐ ชาวจีนเรียกว่า ซ�าปอฮุดกง 

หรือ ซ�าปอกง

  พระวิหารน้อย อยู่ทางทิศเหนือของพระวิหารหลวง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา 

มุงกระเบื้องเคลือบ ผนังภายในมีภาพพระพุทธประวัตฝิีมือช่างสมัยรัชกาลที่ ๓ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป

ปางต่าง ๆ 
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 หอระฆัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาด

กว้าง ๙ เมตร สูง ๓๐ เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๖

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคา 

มุงกระเบื้องเคลือบ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๐๗

 หอพระธรรมมณเฑยีรเถลงิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างในปีพุทธศักราช ๒๔๐๘  

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ๒ ชั้น หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ มรีะเบยีงล้อมรอบ หน้าบนัจ�าหลกัลายเปลวปิดทอง 

ประดับกระจก ตรงกลางเป็นรูปเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ซุ้มประตู

หน้าต่างป้ันลายดอกไม้ ตรงกลางเป็นรูปพระมหามงกฎุประดษิฐาน

เหนือพานแว่นฟ้า บานประตูหน้าต่างจ�าหลักลายดอกไม้ปิดทอง

ประดับกระจก เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์ต่าง ๆ
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ประวัติความเป็นมา

 วัดจันทาราม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมมีชื่อว่า วัดบางยี่เรือกลาง หรือวัดกลาง 

เพราะอยูก่ลางระหว่างวดั ๒ วดั คอื วดับางยีเ่รอืเหนอื (วดัราชคฤห์ ปัจจบุนั) กบัวดับางยีเ่รอืใต้ (วดัอนิทาราม 

ปัจจุบัน) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้พระยาสุรเสนา (ขุนเณร) บูรณะใหม่ แล้วพระราชทาน

นามว่า วัดจันทาราม 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดจันทาราม เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขท่ี ๔๔๘ ติดคลองบางย่ีเรือ  

ถนนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา 

วัดจันทาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน 

ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน หน้าบันประดับ

กระเ บ้ืองเคลือบและถ ้วยชาม ผนังภายในมี 

ภาพจิตรกรรมลายดอกไม้ ระหว่างช่องหน้าต่าง 

มีภาพโต๊ะหมู ่บูชาแบบจีน ผนังภายในด้านหน้า

ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้บุลวดลายท่ีเป็นโลหะ  

ปางห้ามญาติ ทรงเคร่ืองและเทริดสูง ๔.๓๐ เมตร 

ฐานสูง ๑.๒๐ เมตร 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วย 

ทองเหลืองลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 

๑.๘๓ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร มีพระอัครสาวกซ้ายขวา 

 พระวิหาร อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ เป็น

อาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน 

เช ่นเดียวกับพระอุโบสถ ผนังด ้านในมีซุ ้มคูหา

ประดษิฐานพระพทุธรปูปางห้ามสมทุร จ�านวน ๘ องค์

 หอระฆัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๗
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ประวัติความเป็นมา 

 วัดบุปผาราม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัย

กรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดดอกไม้ ได้ปฏิสังขรณ์ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว  

โดยท่านผูห้ญงิจันทร์ ภรรยาเอกของสมเดจ็ เจ้าพระยา

บรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เนื่องจากเป็นวัด

ใกล้บ้าน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์และ

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข�า บุนนาค) ได้ปฏิสังขรณ์มา

อย่างต่อเนื่อง

 ต่อมาเจ้าพระยาภานุวงศ์ (ท้วม บุนนาค) ได้ปฏิสังขรณ์ 

และกราบทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ครั้งยังทรง

ผนวช ขอคณะสงฆ์ธรรมยุตไปครองวัด แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง 

พระราชทานนามว่า วัดบุปผาราม 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดบุปผาราม เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขท่ี ๒๙๓ แขวงวัดกัลยาณ์  

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๙ ไร่

วัดบุปผาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป ็นอาคารก่ออิฐถือปูน

ลักษณะสถาปัตยกรรมทรงไทย หลังคาลด ๒ ชั้น 

มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  

มีเสาพาไลล้อมรอบ หน้าบันปูนปั้นเป็นรูปตราสุริยมณฑล 

คือ ตราราชสีห์เทียมรถ อันเป็นตราประจ�าตัว

สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ถัดลงมาเป็น 

รูปพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ซุ ้มประตูหน้าต่าง 

เป็นซุ้มทรงมหามงกุฎ บานประตูหน้าต่างด้านนอก

เขียนลวดลายเป็นรูปเทวดา ด้านในทาสีแดง

 ในสงครามโลกครัง้ที ่๒ วดับปุผารามถกูระเบดิท�าลาย 

ท�าให้พระอุโบสถช�ารดุ ยากแก่การซ่อมแซม ทางวัดจงึด�าเนินการ

ก่อสร้างพระอุโบสถใหม ่ยังคงรักษารูปแบบของพระอโุบสถหลัง

เดิมไว้

 พระประธาน เป ็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  

ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๗๕ เมตร
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 พระเจดีย์ มี ๔ องค์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน  

แบบทรงลังกา รูประฆังคว�่า ๒ องค์ และแบบ 

ทรงสี่เหลี่ยมย่อมุม ๒ องค์ ภายในประดิษฐาน 

พระสารีริกธาตุ และพระพุทธรูป 

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก ลักษณะสถาปัตยกรรมทรงไทย หลังคา

มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์

 ศาลาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 

เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหล็ก ๓ ชัน้ ภายในประดษิฐาน

พระพุทธชินราชจ�าลอง ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง  

๑ เมตร สูง ๑.๓๒ เมตร

 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนลักษณะ

สถาป ัตยกรรมประยุกต ์ ไทยจีน หลังคาลด ๒ ชั้น  

มุงกระเบื้องมีรูปทรงแบบจีน ประดับช่อฟ้า ใบระกา  

หางหงส์ หัวนาค มีเสาพาไลล้อมรอบ หน้าบันเป็นปูนปั้น

ลายเครือดอกพุดตาน มีตรามหาสุริยมณฑลแบบไทย  

(ราชสีห ์เทียมรถ) อยู ่ตรงกลาง ซุ ้มประตูหน้าต ่าง 

เป็นลายปูนปั้นปิดทองประดับกระจก รูปตราสุริยมณฑล 

แบบไทยเทิดมหามงกุฎ บานประตูหน้าต่างด้านนอก 

เป็นไม้สลักลาย ตรงกลางเป็น ตราสุริยมณฑลแบบฝร่ัง  

(ตรารูปพระอาทิตย์) บานประตูหน้าต่างด้านในเป็น 

ภาพเขียนเครื่องโต๊ะบูชาหลายแบบ ช่องประตูหน้าต่าง

เขียนลายรดน�้า มีโครงสุภาษิตโลกนิติ ผนังด้านบนเขียน

ภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องทศชาติ ด้านนอกมีระเบียงล้อมรอบ  

ภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชจ�าลอง และพระพุทธรูป 

ขนาดต่าง ๆ อีกหลายองค์
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ประวัติความเป็นมา

 วัดประยุรวงศาวาส สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์  

(ดิศ บุนนาค) สร ้างเมื่อป ีพุทธศักราช ๒๓๗๑ และถวายเป ็น 

พระอารามหลวง ในสมยัรชักาลที ่๓ พระราชทานนามว่า วัดประยุรวงศาวาส  

แต่ชาวบ้านเรียกว่า วัดรั้วเหล็ก เพราะมีรั้วเหล็กรูปหอก ดาบ ขวาน  

เป็นก�าแพงวัด ต่อมาสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เจ้าพระยา 

สุรวงศ์ไวยวัฒน์ เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ และเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์  

ได้ปฏิสังขรณ์ 

สถานะและที่ตั้ง 

 วัดประยุรวงศาวาส เป็นพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวิหาร  

ตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า)  

ฝั ่งธนบุรี เลขที่  ๒๔ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๒๖ ไร่ 

วัดประยุรวงศาวาส
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะสถาปัตยกรรมทรงไทย หลังคาลด ๒ ชั้น  

มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  หน้าบันเป็นลายดอกบุนนาค มีหน้าต่างแปดเหลี่ยม 

อยู่ตรงกลางระหว่างประตูทั้ง ๒ ข้าง ด้านหลังพระประธานมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพระพุทธประวัติ

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามว่า 

สมเด็จพระพุทธธรรมวิเชฎฐศาสดา

 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะ

สถาปัตยกรรมทรงไทย หลังคามุงกระเบื้อง หน้าบัน 

เป็นลายดอกไม้ บานประตูประดับมุก ผนังภายในทาสีขาว 

ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย พระนามว่า 

พระพุทธนาคน้อย หรือ หลวงพ่อนาค ชาวจีนเรียกว่า 

ลักน้อย หมายถึง กลีบบัว ๖ ชั้น 

 พระเจดย์ีใหญ่ สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์  

สร ้ างพร ้อมกับการสร ้ างวัดแต ่ ไม ่ แล ้ ว เสร็ จ  ต ่อมา

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์ 

เป็นพระเจดีย์ทรงระฆัง ชั้นล่างเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป

รายรอบพระเจดีย์ ๕๕ ช่อง ถัดขึ้นไปเป็นพระเจดีย์รายรอบ 

พระเจดีย์ใหญ่ ๑๘ องค์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและ

บรรจุอัฐิของตระกูลบุนนาค

 พระเจดีย์ท่านขรัวแก้ว พระยาภานุวงศ์มหาโกษาธิบดี

สร้างไว้ โดยบรรจุรูปหล่อเหมือนท่านขรัวแก้ว ไว้ภายในพระเจดีย์

 เขามอ ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดเป็นภูเขาหินจ�าลองอยู่กลางน�้า 

ซึ่งเป็นสระมีถ�้าประดิษฐานพระนอนอยู่เชิงเขา ยอดเขาประดิษฐาน

โบสถ์และเจดีย์ขนาดเล็กอยู่บนสุด ในบริเวณเขามอประดับด้วย

ต้นไม้และตุ๊กตาจีน และเป็นสุสานบรรจุอัฐิชนทั่วไป สุสานต่าง ๆ  

มีลักษณะสถาปัตยกรรมทั้งแบบไทย จีน และฝรั่ง
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ประวัติความเป็นมา

 วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม สร้างสมัยรัชกาลท่ี ๕  

สมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสุทัศนเทพวราราม ได ้อุทิศ 

ที่ดินสวนอันเป็นมรดกถวาย ได้รับยกฐานะเป็นพระอาราม ชื่อว่า 

วัดโพมิ ตามนามโยมบิดามารดา แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง 

ได้รับพระราชทานนามว่า วัดโพธินิมิตร เป็นวัดที่มีเขตก�าหนด

สังฆกรรมเป็นมหาสีมา

 สมเด็จพระวันรัต (แดง) ได้สร้างปูชนียวัตถุและ

ถาวรวัตถุหลายอย่าง เช่น พระอุโบสถ พระประธานในพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ เป็นต้น  

และได้มีการปฏิสังขรณ์ในสมัยเจ้าอาวาสของวัดแต่ละยุคเรื่อยมาถึงปัจจุบัน

สถานะและที่ตั้ง

 วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู ่เลขที่ ๘๖  

แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๓๒ ตารางวา

วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน 

ลักษณะทรงไทย หลังคามุขลด มุงกระเบื้อง  

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ รอบนอกมีเสาพาไล 

รับใบสีมาติดกับพระอุโบสถ ผนังภายในมีจิตรกรรม 

เป ็นภาพพระสงฆ์ก�าลังท�าสังคายนาพระธรรม

วินัย ภาพพระเจ้าอโศกมหาราชทรงตอนกิ่งพระศรี  

มหาโพธิ์ พระราชทานแก่พระเจ้ากรุงอนุราธปุระ 

ภาพพระอารามหลวงในกรุงเทพฯ และหัวเมือง  

ซึ่งผูกพัทธสีมาโดยใช้สิ่งต่าง ๆ เช่น ภูเขา ล�าน�้า 

เป ็นนิมิต ภาพการประกอบกุศลตามประเพณี 

เช่น การบวชนาค การท�าบุญเข้าพรรษา การก่อพระ

เจดีย์ทราย และลอยกระทง เป็นต้น ซ่ึงเป็นฝีมือ 

พระอาจารย์แดง 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปหล่อ ลงรัก

ปิดทอง ปางมารวิชัย มีพระสาวก ๔ องค์ 

 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะตรีมุข

ทรงไทย หลงัคามงุกระเบือ้ง เป็นทีป่ระดษิฐานพระพทุธรปูและ  

รูปหล่อสมเด็จพระวันรัต (แดง) 

 พระมหาเจดีย์ ลักษณะทรงลังกา ฐานสี่เหลี่ยม  

มบีนัได ๔ ทศิ ประต ู๔ ด้าน มกี�าแพงแก้วล้อมรอบ มพีระเจดย์ีเลก็  

๔ มุม มีศาลา ๔ ทิศ สร้างเป็นพุทธบูชาและบรรจุอัฐิ 

สมเด็จพระวันรัต (แดง) 
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 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคาร

ก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงไทย ๒ ชั้น  

ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ช้ันบนเป็นเคร่ืองไม้ 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพ เป็นผู ้สร ้าง ต่อมา 

ในป ีพุทธศักราช ๒๔๕๘ ถูกไฟไหม ้  

พระโพธิสังวรเถร (ฑูรย ์  อตฺตทีโป)  

ได้บูรณปฏิสังขรณ์ 

 พลับพลารับเสด็จรัชกาลที่ ๕ เป็นอาคารไม้ลักษณะทรงไทยชั้นเดียว หลังคามุงกระเบ้ือง  

สร้างเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งที่รัชกาลที่ ๕ เสด็จทอดพระกฐิน
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ประวัติความเป็นมา

 วัดราชคฤห์ เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยอยุธยา 

ตอนปลาย โดยพวกนายกองมอญที่อพยพเข ้ามาพึ่ง 

พระบรมโพธิสมภาร และตั้งบ้านเรือนอยู่ในแขวงบางยี่เรือ

เป็นผู้สร้างขึ้น เดิมเรียกว่า วัดบางยี่เรือมอญ หรือวัดมอญ  

เนื่องจากเดิมมีพระมอญจ�าพรรษาอยู ่  สันนิษฐานว ่า  

มีการบูรณะซ่อมแซมสมัยกรุงธนบุรี เพราะเชื่อกันว่า 

พระยาพิชัยดาบหักเป็นผู้สร้างพระอุโบสถ ซึ่งปัจจุบันคือ  

พระวิหารใหญ่และพระปรางค์ ตั้งอยู่ทางด้านหน้า 

 สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอาราม

หลวง พระราชทานนามว่า วัดราชคฤห์ และเจ้าพระยา 

พระคลัง (หน) เสนาบดกีรมท่า ได้สร้างเขามอ (ภเูขาจ�าลอง) 

ประดิษฐานพระมณฑปพระพุทธบาทจ�าลองบนยอดเขา 

 สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร  

พระโอรสซึ่งประสูติจากเจ้าจอมมารดานิ่ม ผู้ซึ่งเป็นธิดา 

ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ ต่อมาทรงสร้างพระอุโบสถใหม่แทนพระอุโบสถเดิม 

ที่ใช้เป็นพระวิหารในปัจจุบัน

วัดราชคฤห์
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สถานะและที่ตั้ง

 วัดราชคฤห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๔ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๗ ไร่

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน 

หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้อง สร้างตามแบบ 

ศิลปะจีน หน้าบันมีลวดลายปูนปั ้นประดับเครื่อง

กระเบ้ืองถ้วยจาน มีพาไลหน้าหลังและทวยรองรับ

ชายคาป ีกนก ด ้านข ้างพระอุโบสถ ซุ ้มประตู

หน้าต่างเป็นซุ้มเรือนแก้วปูนปั้น บริเวณก�าแพงแก้ว 

มีพระเจดีย์พระพุทธเจ้า ๒๘ องค์ และพระเจดีย ์

ทรงกลม ๒ องค์ อยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถ

 พระวิหารใหญ่ เป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูน ทรงสูง  

หลังคามุงกระเบื้อง หน้าบันเป็นไม้แกะสลัก ประดับช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์ มีสาหร่าย รวงผึ้ง เสาเหลี่ยมมีบัวหัวเสา ซุ้มประตูหน้าต่าง

เป็นทรงมณฑปปูนปั้น ผนังภายในเขียนเป็นลายดอกไม้ร่วง ซุ้มคูหา

ประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบ ซุ้มเสมาเดิมของพระวิหารเป็น 

ซุ้มยอด 

 วหิารเลก็ อยู่ทางซ้ายของพระวิหารใหญ่ ภายในประดษิฐาน

พระพุทธไสยาสน์ 
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 พระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้ยี่สิบ ตั้งอยู ่

ด้านหน้าพระวิหารใหญ่ มีก�าแพงแก้วล้อมรอบ บรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ

 พระปรางค์ย่อมมุไม้ยีส่บิ ตัง้คูก่บัพระเจดย์ี  

กล่าวกันว่าเป็นพระปรางค์ท่ีพระยาพิชัยดาบหัก  

สร้างขึ้น
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ประวัติความเป็นมา

 วัดเวฬุราชิณ เจ้าพระยาพลเทพ (เอี่ยม ชูโต) เป็นผู้สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนปลายรัชกาลที่ ๓ 

โดยน�าเงินค่าภาษีไม้ไผ่สีสุกที่ท่านเป็นเจ้าภาษีรับสัมปทานผูกขาดการเก็บอยู่มาใช้เป็นค่าสร้างวัด เมื่อแรกสร้าง

เรียกชื่อวัดตามสภาพภูมิศาสตร์ท่ีต้ังวัดท่ีเป็นคุ้งน�้าใหญ่ในคลองบางกอกใหญ่ว่า วัดใหม่ท้องคุ้ง สร้างเสร็จบริบูรณ ์

ในต้นรัชกาลที่ ๔ เจ้าพระยาพลเทพจึงน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า  

วัดเวฬุราชิณ ตามปฐมเหตุของการสร้างวัด แปลความหมายได้ว่าวัดซึ่งเกิดจากหนี้ภาษีไม้ไผ่ของพระราชา 

 ต่อมาสมัยรัชกาลที่ ๕ พระยาพิศาลศุภผล (ชื่น พิศาลบุตร) และขุนตาลวโนชากร (นิ่ม แสนวัต)  

ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดใหม่ทั้งหมด เป็นการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เท่ากับ

เป็นการสร้างวัดใหม่ ต่อมาพระไพโรจน์ธรรมาภรณ์เป็นเจ้าอาวาส 

ได้บูรณะวัดให้อยู่ในสภาพที่งดงามเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนทั่วไป

สถานะและที่ตั้ง

 วัดเวฬุราชิณ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่

เลขที่ ๑๔๒ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีที่ดินที่ตั้งวัด 

เนื้อที่ ๑๕ ไร่

วัดเวฬุราชิณ
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สิ่งสำาคัญ

 พระอโุบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสรมิเหลก็ 

ลักษณะสถาปัตยกรรมทรงไทย หลังคาลด ๒ ชั้น  

มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  

ซุ ้มประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั ้นงดงาม ภายใน 

พระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องชาดก 

ภาพฝาผนังเหนือหน้าต่างเป็นภาพเทพพนม พัดแฉก 

คนธรรพ์ และเทพบันเทิง ฝาผนังหลังพระประธาน 

เป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา 

โปรดพระพุทธมารดา 

 พระประธาน เป็นพระพทุธรปูปางมารวิชัย
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 พระวิหารทิศ ๔ หลัง มุมก�าแพงแก้ว ประดับ

ช่อฟ้า ใบระกา ลงรักปิดทอง มีมุขลด หน้าบันจ�าหลักไม้เป็นรูป

พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาแก่เหล่าเทวดา

 พระพุทธสีหไสยาสน์ ประดิษฐานในพระวิหาร

 พระเจดีย์ทรงลังกา อยู่หลังพระอุโบสถ ตั้งอยู่บนฐานทักษิณสี่เหลี่ยมลบมุม สร้างในรัชกาลที่ ๔ 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดหิรัญรูจี เดิมชื่อ วัดน้อย สร้างในสมัยกรุงธนบุรี 

ประมาณปีพุทธศักราช ๒๓๒๑ โดย เจ้าขรัวเงิน พระชนกของ

กรมสมเด็จพระศรีสุรเยนทรามาตย์ พระมเหสีในรัชกาลที่ ๒ 

 สมั ยรั ชกาลที่  ๔  พระยาอนุ ชิต ได ้ ท� าการ

บูรณปฏิสังขรณ์ แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี 

พุทธศักราช ๒๓๙๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานนามว่า วัดหิรัญรูจี และโปรดให้หล่อพระพุทธรูป 

ด้วยเงินทั้งองค์ ปางมารวิชัย ประดิษฐานไว้ ในพระอุโบสถ

เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจ�าวัด  

สถานะและที่ตั้ง

 วัดหิรัญรูจี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู ่เลขที่ ๑๒๒ ถนนอินทรพิทักษ์  

แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา

วัดหิรัญรูจี
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะศิลปะไทยผสมจีน หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ  

หน้าบันปูนปั้นลายรูปดอกไม้และนก มีมุขขวางด้านหน้าแบบเก๋งจีน มีพัทธสีมาติดผนังพระอุโบสถด้านนอก  

ได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลที่ ๔ 

 พระวหิาร เป็นอาคารก่ออฐิถอืปนู ลกัษณะทรงไทย 

หลังคาลด ๒ ชั้น ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ 

 พระเจดีย์ ลักษณะทรงกลม อยู่หลังพระอุโบสถ 

สร้างปีพุทธศกัราช ๒๔๖๐ และพระเจดย์ี ๖ องค์ เป็นพระเจดย์ี 

ย่อมุมไม้สิบสอง อยู่มุมก�าแพงแก้ว 

 พระประธาน ในพระอุโบสถ  

เป ็ นพระพุ ทธรู ป  ปู นป ั ้ นป ิ ดทอง  

ปางมารวชิยั หน้าตกักว้าง ๒ ศอก ๒๒ น้ิว  

มีพระอัครสาวกซ้ายขวา
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 หลวงพ่อดำา เป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย 

ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ ศอก ๑๕ นิ้ว ประดิษฐานในศาลา  

หลังพระอุโบสถ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๕

 หอระฆัง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะ

ทรงปราสาทจตุรมุข 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดอินทาราม เป็นวัดโบราณ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  

เดิมเรียกว่า วัดบางยี่เรือนอก หรือวัดสวนพลู หรือวัดบางย่ีเรือไทย 

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม เป็นต้นว่า  

ขยายที่ดินเป็นธรณีสงฆ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ขุดคูวัด บูรณะพระอุโบสถ 

พระวิหาร พระเจดีย์ และสร้างเสนาสนะ และโปรดเสด็จมาทรงศีล

บ�าเพ็ญกรรมฐานประทับแรม ณ วัดอินทารามนี้ ครั้นเมื่อเสด็จสวรรคต

ในพุทธศักราช ๒๓๒๕ ได้ประดิษฐานพระบรมศพ ถวายพระเพลิง  

และบรรจุพระบรมอัฐิ ณ วัดนี้ด้วย 

 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 

เจ้าอยู่หัว พระยาศรีสหเทพ (เพ็ง) ต้นตระกูลศรี ได้ท�าการปฏิสังขรณ์

และสร้างถาวรวัตถุ เสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นใหม่ ตั้งแต่พระอุโบสถ  

พระวิหาร ศาลาการเปรียญ พระเจดีย์ พระปรางค์ หอพระไตรปิฎก  

หอระฆัง เป็นต้น และพระราชทานนามว่า วัดอินทาราม

สถานะและที่ตั้ง

 วัดอินทาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู ่ เลขที่ ๔๓๒ ถนนเทิดไท  

แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๒๕ ไร่ 

วัดอินทาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถหลังเก่า สมเด็จพระเจ้า

กรุงธนบุรีทรงสร้าง มีลักษณะเป็นแบบแผน

โดยตรงของสถาปัตยกรรมสมัยกรุงธนบุรี มีการ

เจาะหน้าต่างใหญ่ตรงหน้าบัน และลายปูนปั ้น 

ที่พระวิหาร มีลักษณะงดงามมาก เดิมไม่มีหน้าต่าง  

แต่พระทักษิณคณิสร (สาย) อดีตเจ้าอาวาสวัด

ได้เจาะเปิดผนังท�าหน้าต่าง ปัจจุบันเป็นพระวิหาร

ประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของสมเด็จ

พระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางตรัสรู้  

ใต้องค์พระบรรจุพระบรมราชสรีรังคารของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 

 นอกจากนั้นยังเป็นที่เก็บพระพุทธรูปซึ่งอดีตเจ้าอาวาสรวบรวมมาจากที่ต่าง ๆ และใต้แท่นพระ  

เป็นที่บรรจุอัฐิคนในตระกูลอินทรโยธิน และพิชเยนทรโยธินด้วย ด้านหน้าพระอุโบสถเก่ามีพระบรมรูปทรงม้า

ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีประดิษฐานอยู่

 พระอุโบสถหลังใหม่ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาลด ๓ ชั้น มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์ พระยาศรีสหเทพ (เพ็ง) สร้างขึ้นในบริเวณที่ประดิษฐานพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 

 พระประธาน ในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยกรุงสุโขทัย พระนามว่า พระพุทธชินวร

 พระวิหารน้อย หรือ พระวิหารพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นที่ประดิษฐานพระแท่นบรรทมและพระบรมรูป

จ�าลอง แบบทรงพระกรรมฐานของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระแท่นนี้พระองค์เคยทรงใช้เป็นที่ประทับแรม

ทรงธรรมและทรงกรรมฐาน

 พระเจดีย์กู้ชาติ เป็นพระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมยอดบัวกลุ่ม บรรจุ

พระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถเก่าคู่กับ 

พระเจดีย์เหล่ียมย่อมมุปล้องไฉน ซึง่บรรจพุระบรมอฐัขิองสมเดจ็พระอคัรมเหสี

 พระปรางค์ คู่ซ้ายขวาอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ เป็นปรางค์เหลี่ยม 

ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานสูงประดับเครื่องลายครามซึ่งพระตรีสหเทพ 

สร้างไว้คู่กับพระอุโบสถหลังใหม่

 ศาลาการเปรียญเก ่า ตั้งอยู ่ด ้านซ ้ายของพระอุโบสถใหม่  

พระยาศรีสหเทพสร้าง ผนังท�าเป็นช่องสีมารองทั้ง ๔ ทิศ เป็นที่ไว้พระพุทธรูป

รวม ๑๔๘ ช่อง

 พระวิหารเดิม ตั้งอยู่ข้างหน้าด้านขวาของพระอุโบสถ พระยาศรีสหเทพสร้างขึ้น ลักษณะเดิม 

ตามที่ปรากฏหลักฐาน คือมีก�าแพง ๒ ชั้น ชั้นนอกมีประตูและหน้าต่างเป็นเหมือนวิหารธรรมดา ส่วนวิหาร 

ชั้นในนั้น ประตูเขียนลายรดน�้าเป็นรูปนารีผล ด้านในพระวิหารก่อแทนไว้ตู้พระไตรปิฎก ๒ ด้าน ประดิษฐาน 

พระประธาน ด้านซ้ายเป็นพระปางห้ามญาติและพระปางห้ามสมุทร ตามฝาผนัง มีช่องสีมาไว้พระพุทธรูป 

๒๒๑ ช่อง
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ประวัติความเป็นมา 

 วดัเครอืวลัย์ เป็นวดัโบราณ เจ้าพระยาอภัยภธูร (น้อย บณุยรตัพนัธุ)์ ผูเ้ป็นบดิาของเจ้าจอมเครอืวลัย์ 

พร้อมด้วยเจ้าจอมเครือวัลย์ เป็นผู้สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง

 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัว โปรดให้ปฏิสังขรณ์ แล้วพระราชทานนามว่า  

วัดเครือวัลย์ และเมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๓๙๓ ได้เสด็จพระราชด�าเนินทอดผ้าพระกฐิน  

ณ วัดเครือวัลย์ 

 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ปฏิสังขรณ์พระวิหาร เสนาสนะ และ 

สร้างก�าแพงวัดด้านทิศตะวันออก 

 ต่อมาเจ้าอาวาสปกครองวัดได้พัฒนาและสร้างสะพานข้ามคลองมอญเชื่อมถนนอรุณอมรินทร์  

แล้วตั้งชื่อว่า สะพานธรรมสาร และได้บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถใหม่ทั้งหลัง ติดโคมไฟรอบพระระเบียง 

พระอุโบสถ ซ่อมหอระฆัง ย้ายกุฏิเรือนไม้สักโบราณคณะกลาง ๒ หลัง ไปสร้างทางด้านทิศตะวันออกของวัด

เพื่ออนุรักษ์ของเก่าไว้ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดเครือวัลย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู ่เลขที่ ๓๖ ฝั ่งใต้คลองมอญ  

ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๖ ไร่ 

วัดเครือวัลย์
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน 

หลังคาลด ๒ ชั้น หน้าบันปูนปั ้นลายเครือเถา  

บานประตูและหน้าต่างพระอุโบสถมีลายปูนปั ้น 

รูปโขดเขา ป่าและสัตว์ต่าง ๆ ลงรักปิดทอง ประดับ

กระจก ฝาผนังภายในมีภาพจิตรกรรมฝีมือช่าง 

สมัยรัชกาลที่ ๓ เล่าเรื่องพระเจ้า ๕๐๐ ชาติ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามญาติ  

มลีกัษณะเหมอืนพระร่วงโรจนฤทธิท์ีอ่งค์พระปฐมเจดย์ี จงัหวดันครปฐม 

สูงประมาณ ๔ วา ฐานชุกชีท�าเป็นรูปบัวหงาย

 พระวหิาร เป็นอาคารก่ออฐิถอืปนู 

ทรงไทย มีพาไลรอบ แบบสถาปัตยกรรม 

สมัยรัชกาลที่ ๓ บานประตูและหน้าต่าง 

มีลายปูนปั้นรูปโขดเขา ป่าและสัตว์ต่าง ๆ 

ลงรักปิดทอง ประดับกระจก

 พระเจดีย์ เป็นพระเจดย์ีทรงลงักา ม ี๓ องค์ เฉพาะพระเจดย์ีองค์หน้า พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างเพื่อบรรจุพระบรมสาริกธาตุ

 หอระฆัง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงโบราณ
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ประวัติความเป็นมา

 วัดนาคกลาง เป็นวัดโบราณสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง  

ในสมัยกรุงธนบุรี

 รัชกาลที่ ๑ โปรดให้รวมวัดนาค วัดกลาง และวัดน้อย เป็นวัดเดียวกัน แล้วพระราชทานนามว่า  

วัดนาคกลาง และได้เสด็จพระราชด�าเนินถวายผ้าพระกฐินในปีพุทธศักราช ๒๓๓๐ 

 รัชกาลที่ ๒ โปรดให้สร้างพระอุโบสถ

 รัชกาลที่ ๓ โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนาคกลาง และได้เสด็จพระราชด�าเนินถวายผ้าพระกฐิน

 รัชกาลที่ ๔ ได้เสด็จพระราชด�าเนินถวายผ้าพระกฐิน ปีพุทธศักราช ๒๓๙๘ และ ๒๓๙๙

 รัชกาลท่ี ๕ โปรดให ้วัดนาคกลางจัดพระสงฆ ์ เข ้ ารับบิณฑบาตในพระบรมมหาราชวัง  

พอถึงเทศกาลเข้าพรรษา โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ ไปจุดเทียนพรรษาที่วัดนาคกลาง และได้มีการ 

บูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลายครั้ง

 รัชกาลที่ ๖ เสด็จพระราชด�าเนินถวายผ้าพระกฐิน 

 รัชกาลที่ ๗ โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ โดยย้ายกุฏิจากแนวริมคลองมอญมาสร้างขึ้นใหม่เป็น  

๒ คณะ 

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จ

พระราชด�าเนินมาวัดนาคกลาง เพื่อทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อยู ่ ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๕  

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของพระเทพสิทธินายก (เหรียง อินฺทสรมหาเถร)  

อดีตเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๕

วัดนาคกลาง
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สถานะและที่ตั้ง

 วัดนาคกลาง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖๑ ถนนอรุณอมรินทร์  

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๔๗ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน  

ลกัษณะทรงไทย หลงัคาลด ๓ ชัน้ มงุกระเบือ้ง ประดบั

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๔  

ได้ปฏิสังขรณ์ใหม่

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางสมาธิ ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง ๗๑ นิ้ว สูง ๑๐๔ นิ้ว

 พระวิหาร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 พระพุทธรูปปางถือผลสมอ หล ่อด ้วยโลหะ  

เป็นเนื้อทองส�าริด ประทับนั่งพระหัตถ์ถือผลสมอ ชาวบ้าน

เรียกว่า หลวงพ่อโคนสมอมหาลาภ

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน อยู่ทาง

ด้านหลงัพระอุโบสถ ลกัษณะแบบเก๋งจนี หลงัคามุงกระเบือ้ง 

 หอระฆัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หอสวดมนต์ เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ลกัษณะ 

ทรงไทย สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดโมลีโลกยาราม เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัย 

กรุงศรีอยุธยา เดิม เรียกว ่ า  วัดท ้ ายตลาด  เมื่ อ

สมเด็จพระเจ ้าตากสินมหาราช ทรงตั้งเมืองธนบุรี

เป็นราชธานี ทรงรวมวัดแจ้งและวัดท้ายตลาดเข้าไว้

ในเขตพระราชวัง จึงเป็นวัดไม่มีพระสงฆ์อยู ่ประจ�า

ตลอดรัชกาล ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 

จุฬาโลกมหาราช ทรงย้ายราชธานไีปตัง้อยูฟ่ากฝ่ังตะวันออก  

คอื กรงุรตันโกสนิทร์ทรงโปรดให้สร้างเสนาสนะขึน้ท่ีวัดแจ้ง

และวัดท้ายตลาด เฉพาะวัดท้ายตลาดโปรดให้พระมหาศรี  

เปรียญเอก วัดพลับ เป็นพระเทพโมลี แล้วโปรดให้น�า 

พระสงฆ์อันดับมาครองวัดท้ายตลาด 

 ส ่ วนวั ดแจ ้ ง โปรด ให ้ พระป ลัด ในสม เด็ จ 

พระสังฆราช เป็นพระโพธิวงศาจารย์ พระครูเมธังกร  

เป็นพระศรีสมโพธิ แล้วโปรดให้พระราชาคณะทั้ง ๒ รูป 

ไปครองวัดแจ้ง 

 ทัง้วัดท้ายตลาดและวดัแจ้ง จึงมพีระสงฆ์อยูป่ระจ�า 

และเป็นพระอารามหลวงนับแต่นั้นมา

วัดโมลีโลกยาราม
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 ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ทรงปฏิสังขรณ์วัดท้ายตลาดและพระราชทานนามว่า วัดพุทไธศวรรย์  

ในรัชกาลนี้สมเด็จกรมพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชชนนี ทรงสร้างพระอุโบสถขึ้นหลังหนึ่ง คือ  

พระอุโบสถหลังปัจจุบันและผูกพัทธสีมาเป็นที่เรียบร้อย สมัยรัชกาลที่ ๒ มีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน) 

เป็นเจ้าอาวาสและเป็นพระอาจารย์ถวายพระอักษรแด่รัชกาลที่ ๓ รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตามล�าดับ ตั้งแต่ทั้ง ๓ พระองค์ยังทรงพระเยาว์

 ครั้นถึงสมัยรัชกาลท่ี ๓ ทรงโปรดให้บูรณะวัดท้ายตลาดใหม่ทั้งอาราม และได้พระราชทานนาม 

วัดใหม่ ว่า วัดโมลีโลกย์สุธาราม สันนิษฐานว่าคงเพราะเป็นวัด ที่ประดิษฐานพระเกศา (พระเมาฬี)  

ของรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๔ ต่อมาเรียกวัดนี้ว่า วัดโมลีโลกยาราม ถึงปัจจุบัน 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดโมลีโลกยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๒ แขวงวัดอรุณ  

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ ลักษณะทรงไทยยุคต้น 

กรุงรัตนโกสินทร์ หลังคามงุกระเบือ้งเคลือบ ประดบั 

ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ลงรักปิดกระจก ฝาผนัง

ภายในและเพดานเขียนภาพลายพุ่มข้าวบิณฑ์  

ประตูหน้าต่างแกะสลักเป็นลายกระหนก ลงรัก 

ปิดทอง งดงาม

 พระประธาน เป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยั 

ลงรักปิดทอง พุทธลักษณะงดงาม
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 พระวิหาร ลักษณะทรงไทยผสมจีน 

หลงัคามงุกระเบือ้งเคลอืบ ประดบัช่อฟ้า ใบระกา 

ปนูป้ัน ภายในกัน้เป็น ๒ ห้อง ด้านหลงัเป็นห้องเลก็ 

มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ และ 

พระอัครสาวกซ้ายขวา ฝาผนังและเพดานเขียน

ลวดลายงดงาม ตรงกลางมีฐานชุกชีประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางต่าง ๆ สร้างเมื่อใด ไม่ปรากฏ 

หลักฐาน เล่าสืบต่อกันมาว่าในสมัยกรุงธนบุรี 

โปรดให้ใช้พระวหิารนี้ เป็นฉางเกลอื จงึเรยีกกนัว่า 

พระวิหารฉางเกลือ มาถึงทุกวันนี้

 หอสมเด็จ เป็นอาคาร ๒ ชั้นทรงไทย ก่ออิฐถือปูน มีบันไดทางขึ้น  

๒ ทาง ซึ่งอยู ่ด ้านข้างชิดกับหอประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ�าลอง  

ที่มีลักษณะหอทรงเก๋งจีน ประตูหน้าต่างเขียนภาพลายรดน�้าสวยงาม  

รัชกาลที่ ๓ โปรดให้สร้างขึ้น เพื่อบูชาสักการะและประดิษฐานรูปหล่อ 

ะสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ขุน) พระราชกรรมวาจาจารย์

 หอพระไตรปิฎก เรียกท่ัวไปว่า หอไตร เป็นอาคารไม้ทรงไทย ประดับช่อฟ้าปูนปั้นรูปเจดีย์  

ประตู หน้าต่าง และผนังด้านในเขียนภาพลายรดน�้าสวยงาม สร้างในรัชกาลที่ ๓ และบูรณะในรัชกาลที่ ๕ 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดราชสิทธาราม เป ็นวัดโบราณ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดพลับ ต่อมา 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สร้างวัดใหม่ขึ้นในที่ซึ่งอยู่ติดกับวัดพลับเดิม  

แล้วโปรดให้รวมวัดพลับเดิม เข้าไว้ในเขตวัดที่ทรงสร้างใหม่ แต่ยังคงเรียกว่า วัดพลับ ต่อมาในปีพุทธศักราช 

๒๓๕๑ ได้โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดพลับเดิม เนื่องจากช�ารุดทรุดโทรมมาก

 ในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม  

มีการสร้างพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ เสนาสนะสงฆ์ และปฏิสังขรณ์พระต�าหนักจันทน์  

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดให้สร้างและพระราชทานแก่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 

เจ้าอยู่หัว ขณะทรงผนวชและเสด็จมาจ�าพรรษา ณ พระอารามนี้ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดราชสิทธาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๓๕ ไร่

วัดราชสิทธาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอโุบสถ เป็นอาคาร ก่ออฐิถือปนู  

หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ มเีสาพาไลรอบท้ัง ๔ ด้าน หน้าบนั 

ด้านหน้าและด้านหลังประดับลายปูนปั้นรูป 

พระนารายณ์ทรงครุฑ ประกอบลายก้านขด

ประดบักระจกสปิีดทอง ผนงัภายนอกด้านหน้า

และด้านหลังตอนบน มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

เขียนสีกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค  

แต่ช�ารุดลบเลือนไปมาก ผนังภายในตอนบนเขียนภาพเทพชุมนุม ตอนล่างเขียนภาพเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ

และพระเวสสันดรชาดก ผนังด้านหลังพระประธานเป็นภาพเล่าเรื่องไตรภูมิ

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรัก 

ปิดทอง ปางมารวิชัย พระนามว่า พระพุทธจุฬารักษ์
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 พระตำาหนกัจนัทน์ เดมิเป็นพระต�าหนกัเล็ก  

๒ ห้อง ช้ันล่าง ก่ออิฐถอืปูน ช้ันบนเป็นไม้จนัทน์ทรงไทย  

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ประดับกระจก 

อย่างสวยงาม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 

เจ้าอยู่หัว โปรดให้ปฏิสังขรณ์โดยย้ายมาปลูกเคียง 

พระต�าหนักเก๋งจีน 
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ประวัติความเป็นมา 

 วัดสังข์กระจาย เป็นวัดโบราณ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

นายสังข์ ซึ่งเป็นข้าราชการต�าแหน่งนายสารบบ (ในกรมพระสุรัสวดี) ได้มีจิตศรัทธาสร้างวัด จึงได้ปรึกษา

กับนายพลับ เพื่อขอไม้ซุงมาสร้างวัด เมื่อได้มาก็ตั้งสัตยาธิษฐานว่า หากซุงที่ปล่อยให้กระแสน�้าพัดล่องไป 

ตามล�าคลองนี้ลอยไปติด ณ ท่ีใดก็สร้างวัด ณ ที่นั้น ด้วยอ�านาจสัตยาธิษฐานซุงก็ ได้ลอยมาติดที่ 

หน้าพระวิหารในปัจจุบัน นายสังข์และนายพลับจึงได้สร้างวัดในบริเวณนี้ การสร้างตามก�าลังทรัพย์ โดยเริ่ม

สร้างกุฏิวิปัสสนา โดยก่ออิฐถือปูน มีประตูหน้าต่างอย่างละ ๑ บาน ภายในเป็นแท่นก่อปูน ส�าหรับนั่ง หรือใช้

เป็นที่บ�าเพ็ญวิปัสสนาเฉพาะเพียงคนเดียว โดยใช้ซุงเป็นเครื่องบน

 เจ้าจอมแว่นหรือคุณเสือ พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

ได้มอบทุนให้จ�านวนหนึ่งสร้างกุฏิ ๔ คณะ ด้านใต้เป็นกุฏิถือปูนทั้งหมด ปัจจุบันกลายเป็นเขตบ้านเช่า ต่อมา 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้กรมหมื่นไกรสรวิชิตเป็นนายงานควบคุมสร้าง 

พระอุโบสถ โดยให้หันหน้าวัดไปทางคลองบางวัวทอง อยู่เคียงกับกุฏิของเดิม พร้อมสร้างกุฏิขึ้นใหม่ 

บริเวณพระอุโบสถด้านใต้

 เล่ากันว่าเมื่อขุดพื้นที่เพื่อสร้างพระอุโบสถ ได้ขุดพบพระกัจจายน์หล่อด้วยส�าริด ขนาดหน้าตัก 

กว้าง ๑๐ นิ้ว ไม่มีฐานและสังข์ตัวหนึ่ง แต่สังข์ได้ช�ารุด ส่วนพระกัจจายน์ได้เก็บรักษาไว้เป็นคู่พระอาราม  

ครั้นเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงถือนิมิตเหตุอันนี้ 

พระราชทานนามว่า วัดสังข์กระจาย

 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ โดยเจ้าจอมแว่น 

ได้อุทิศสวนของตนซึ่งอยู่ติดกับเขตวัดให้แก่วัด

วัดสังข์กระจาย
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 ปีพุทธศักราช ๒๓๙๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ปรับปรุงปฏิสังขรณ์ใหญ ่

ทั้งพระอาราม โดยการสร้างกุฏิใหม่เรียงรายล้อมหอฉัน ศาลาการเปรียญ หอระฆัง และศาลาท่าน�้า ๕ แห่ง 

ซึ่งปัจจุบันวัดได้ปรับปรุงก่อสร้างและท�าการพัฒนาวัดให้เป็นไปตามแบบแปลนที่สวยงาม ซึ่งได้ท�าสืบเนื่องมา

ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๕๒ ในยุคของพระครูอริยศีลาจารย์ (วรรณ ปณฺฑิโต) เป็นต้นมา 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดสังข์กระจาย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู ่เลขที่ ๕๐๔ แขวงท่าพระ  

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน 

ขนาด ๕ ห้อง หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้องดินเผา  

ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันไม้แกะสลัก

ปิดทองเป็นภาพเทพประทับบนดอกบัว แวดล้อม

ด้วยลายก้านขด ซุ้มประตู หน้าต่างเป็นซุ้มเรือนแก้ว

ปูนป ั ้น มีพาไลหน ้าหลัง มีทวยรองรับชายคา 

รอบพระอุโบสถ ฝาผนังมีภาพจิตรกรรมท้ัง ๔ ด้าน  

ด้านหน้าเป็นพระพุทธประวัติตอนมารผจญ ด้านหลัง

เป็นตอนเปิดโลก ผนังด้านข้างแบ่งเป็น ๒ ส่วน ตอนบน  

เป็นภาพเทพชุมนุม ตอนล่างของผนังด้านขวาเป็นภาพพระเวสสันดรชาดก ด้านซ้ายเป็นภาพพระพุทธประวัติ  

เป็นภาพฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ ๑ รอบพระอุโบสถมีซุ้มเสมาตั้งประจ�าทั้ง ๘ ทิศ เป็นซุ้มคูหายอดแบบ 

หน้านาง เสมาภายในเป็นเสมาคู่สลักจากหิน
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 พระประธาน ในพระอโุบสถ เป็นพระพุทธรูป  

ปูนปั้น ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก

กว้าง ๔ ศอก มีพระอัครสาวกซ้ายขวา

 พระวิหาร เป ็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

ลักษณะทรงไทย หลังคาลด ๓ ชั้น มุงกระเบื้อง 

ดินเผา ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ มีก�าแพง

ล้อมรอบ ฐานชุกชีภายในมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ 

รวม ๒๔ องค์ หน้าฐานชุกชีประดษิฐานพระสงักจัจายน์

จ�าลอง หน้าตักกว้างประมาณ ๒ ศอก ไว้บนแท่น

 หอระฆัง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะเป็น 

ซุ้มเก๋งจีน ตั้งอยู่บนฐานสูง มีบันไดทางขึ้นอยู่ภายใน สร้างขึ้น

ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ 

 หอพระไตรปิฎก ลักษณะเป็นอาคาร ๒ ชั้น 

ใต้ถนุสงู หลงัคา ๒ ชัน้ ชัน้ที ่๑ มหีลงัคาปีกนกใต้หน้าบัน  

ชั้นบนมีหน้าต่างโดยรอบ 

 บุษบกธรรมาสน์ ท�าด้วยไม้แกะสลักปิดทอง  

ล่องชาด มีลักษณะงดงามมาก ประดิษฐานอยู ่ใน 

ศาลาการเปรียญ
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ประวัติความเป็นมา

 วัดหงส์รัตนาราม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมช่ือว่า วัดเจ้าสัวหง ตามชื่อ 

ของเศรษฐีจีนผู้สร้าง 

 สมัยกรุงธนบุรี วัดหงส์รัตนาราม เป็นวัดที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๑๔ โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ขยายอาณาเขตวัดให้กว้างขึ้น สร้างกุฏิ  

และเสนาสนะทั้งพระอาราม พระราชทานนามว่า วัดหงส์อาวาสวิหาร 

 สมยัรชักาลที ่๑ ได้เปลีย่นชือ่วดัว่า วัดหงส์อาวาสบวรวิหาร และเปลีย่นช่ือเป็นวัดหงส์อาวาสวรวิหาร

ในสมัยรัชกาลที่ ๒ สมัยรัชกาลที่ ๓ มีการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ พระวิหาร และเสนาสนะอื่น ๆ ต่อมา

รัชกาลที่ ๔ พระราชทานนามว่า วัดหงส์รัตนาราม ใช้มาจนถึงปัจจุบัน

สถานะและที่ตั้ง

 วัดหงส์รัตนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒ แขวงวัดอรุณ  

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๔๖ ไร่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา

วัดหงส์รัตนาราม



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  188

สิ่งสำาคัญ 

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

หลังคาลด ๒ ช้ัน มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ มีเสารับพาไลโดยรอบ  

บานประตูด้านหน้าและด้านหลังเป็นไม้แกะสลัก 

รูปหงส์เกาะก่ิงไม้ ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลาย

ปูนปั้น ลักษณะศิลปกรรมแบบจีนผสมตะวันตก 

ยอดซุ้มท�าหลังคาปิดเป็นเส้นทแยงมุม มีภาพ

จิตรกรรมสีฝุ่นเล่าเรื่องรัตนพิมพวงศ์ (ต�านาน

พระแก้วมรกต) ใส่กรอบกระจกแขวนไว้ที่ผนัง

ในพระอุโบสถ ฝีมือช่างสมัยรัชกาลท่ี ๓ และ

รัชกาลที่ ๔ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูป ทองเหลือง ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้ว ประดิษฐานอยู่เหนือ

รัตนบัลลังก์ มีเศวตฉัตร ๗ ชั้น มีพระอัครสาวกซ้ายขวา
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 พระพุทธรูปสำาริด เป็นพระพุทธรูปส�าริดนวโลหะ ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน ประดิษฐาน 

อยู่หน้าพระประธานในพระอุโบสถ พระนามว่า หลวงพ่อแสน 

 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อยู่หน้าวัด สร้างขึ้นเป็นพระราชานุสรณ์ 

ที่พระองค์ทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามตลอดรัชสมัย

 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคา

ลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา  

หางหงส์ มีเสาพาไลโดยรอบ ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย พระนามว่า 

หลวงพ่อสุข 

 หอไตร เป็นอาคารไม้ ฝาปกน เขียนลาย

รดน�้าปิดทอง บานประตูไม้แกะสลักลายเครือเถา  

ฝีมือช่างสมัยรัตนโกสินทร์
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ประวัติความเป็นมา

 วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดมะกอก สมัยกรุงธนบุรี

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดให้ปฏิสังขรณ์ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น วัดแจ้ง

 ปีพุทธศักราช ๒๓๑๑ โปรดให้สร้างพระราชวังใหม่ โดยขยายเขตพระราชฐานให้กว้างออกไป  ท�าให้

วัดแจ้งตั้งอยู่ในเขตพระราชวัง เป็นวัดไม่มีพระสงฆ์ และโปรดให้สร้างก�าแพงพระราชวังโอบล้อมวัด 

 สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ถือกันว่าวัดแจ้งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

และพระบาง ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)  

ไปตีเมืองเวียงจันทน์ ได้ แล้วอัญเชิญพระพุทธรูปส�าคัญ ๒ องค์ คือ พระแก้วมรกต และพระบาง  

ลงมากรุงธนบุรีด้วย ต่อมาได้อัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบางขึ้นประดิษฐานในมณฑป ซึ่งอยู่ด้านหลัง 

พระอุโบสถและพระวิหารเก่า

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ โปรดให้สร้าง

พระนครขึ้นใหม่ด้านฝั่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา แล้วโปรดให้รื้อก�าแพงพระราชวังกรุงธนบุรีออก  

ด้วยเหตุนี้วัดแจ้งจึงอยู่นอกพระราชวัง โปรดให้เป็นวัดมีพระสงฆ์จ�าพรรษา โดยนิมนต์พระโพธิวงศาจารย์ 

จากวัดบางหว้าใหญ่ (วัดระฆังโฆสิตาราม) มาครองวัด  

วัดอรุณราชวราราม
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 วัดแจ้งได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม โดยพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวง  

อิศรสุนทร (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อครั้งด�ารงพระราชอิสริยยศเป็นพระโอรส) 

 ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยขึ้นครองราชย์สมบัติ โปรดให้สร้างพระอุโบสถ 

พระวิหาร และพระปรางค์ พร้อมทั้งทรงปั้นหุ่นพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง และโปรดให้หล่อขึ้น

ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดอรุณราชธาราม 

 สมัยรัชกาลท่ี ๓ โปรดให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหมด แล้วโปรดให้ก่อสร้างพระปรางค์จนแล้วเสร็จ  

ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม ปัจจุบันเรียกกันว่า พระปรางค์วัดอรุณ

 สมัยรัชกาลที่ ๔ โปรดให้สร้างและปฏิสังขรณ์สิ่งต่าง ๆ เพ่ิมเติม เช่น บุษบกยอดพระปรางค์ 

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์ พระนามว่า พระพุทธนฤมิตร และได้อัญเชิญพระบรมอัฐิ 

ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถ  

เมื่อปฏิสังขรณ์พระอุโบสถเรียบร้อยแล้ว พระราชทานนามว่า วัดอรุณราชวราราม 

 ปีพุทธศักราช ๒๔๓๙ เกิดอัคคีภัยไหม้พระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปอ�านวยการดับเพลิงด้วยพระองค์เอง และโปรดให้กรมหมื่นปราบปรปักษ ์

เป็นแม่กองปฏิสังขรณ์พระอุโบสถตลอดจนเขียนภาพผนังด้านในและปฏิสังขรณ์พระระเบียงรอบพระอุโบสถ 

พร้อมทั้งถาวรวัตถุอื่น ๆ และโปรดให้พระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) เป็นนายงานอ�านวยการปฏิสังขรณ์  

พระปรางค์ใหญ่ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์สถาปัตยกรรมที่ส�าคัญ

ภายในวัด เช่น ศาลาการเปรียญ กุฏิ พระวิหาร พระเจดีย์ พระปรางค์ โดยเฉพาะพระปรางค์ได้รับ 

การปฏิสังขรณ์เป็นการใหญ่ใช้เวลา ๕ ปี จึงแล้วเสร็จ 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดอรุณราชวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

ของแม่น�้าเจ้าพระยา เลขที่ ๓๔ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีที่ดิน 

ตั้งวัด เนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๑ งาน ๙๓ ตารางวา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ อยู ่ทางทิศเหนือของวัด  

เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ยกพื้นสูง หลังคาลด ๒ ชั้น 

มุงด้วยกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกา  

หางหงส์ ลงรักปิดทองประดับกระจก หน้าบัน 

ด้านหน้าและหลังเป็นรูปเทวดาถือพระขรรค์ประทับ

ในปราสาท เป็นไม้แกะ มีสังข์และคนโทน�้า วางอยู่ 

บนพานข้างละพาน ประดับลายกระหนกชื่อว ่า  

ช่อกระหนกหางโต ลงรักปิดทอง มีมุขด้านหน้า 

และหลังมีเสารับเชิงชาย 

ทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้  

พื้ นหน ้ ามุ ขและพื้ นรอบ 

พระอุโบสถ ปูด้วยหินอ่อน 

ด้านหน้าอยู่ระหว่าง ๒ ข้าง  

มีบุษบกยอดปรางค์เป็นท่ี

ประดิษฐานพระพุทธนฤมิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ในรัชกาลที่ ๒  

ที่หุ้มกลองด้านหลังระหว่างประตูเหมือนกันมีบุษบกยอดปรางค์มีพาน ๒ ชั้นลงรัก

ปิดทองมีพุ่มเทียนตั้งอยู่ ผนังด้านนอกถือปูนประดับกระเบื้องลายดอกไม้ร่วง บัวหัวเสา  

และบัวเชิงเสาลงรักปิดทองประดับกระจก หน้าต่างมี ๑๔ ช่อง บานหน้าต่าง 

ด้านนอกเป็นลายรดน�้าซ่อมใหม่ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้ง ๔ ด้าน 

 พระระเบียงพระอุโบสถสร ้างขึ้น 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

ที่ผนังระเบียงมีภาพเขียนเป็นซุ ้มเรือนแก้ว 

ลายดอกไม้ ใบไม้ รอบพระระเบียงประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ๑๒๐ องค์ ซุ้มเสมา 

๘ ซุ้ม เป็นซุ้มหินอ่อน เป็นรูปบุษบกย่อเหล่ียม

ไม้สิบสอง มีใบเสมาคู่ท�าด้วยหินสลักลวดลาย 

ประดิษฐานอยู่ภายใน ระหว่างช่องเสมาทุกช่อง 

มีสิงโตหินตั้งอยู่บนแท่น ด้านหน้าพระระเบียง

มีตุ ๊กตาหินทหารจีน ตั้งเรียงเป ็นแถวรอบ 

พระอุโบสถ 
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 พระประธาน เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย  

เฉพาะพระพักตร์ เป็นฝีพระหัตถ์ ในรัชกาลท่ี ๒  

ซึ่งทรงปั้นหุ่นด้วยพระองค์เอง ที่ฐานผ้าทิพย์ได้บรรจุ

พระอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  

มี เครื่ องหมายตราครุฑจับนาค และระหว ่าง 

พระอัครสาวก มีพัดยศตั้งอยู่ ๑ เล่ม พระพุทธรูป 

องค์นี้ พระนามว่า พระพุทธธรรมิศราชโลกธาตุดิลก

 พระวิหาร สร ้างสมัยพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน

ยกพื้นสูงเช่นเดียวกับพระอุโบสถ หลังคาลด ๓ ชั้น 

มุงด้วยกระเบื้องเคลือบ หน้าบันเป็นภาพเทวดาถือ 

พระขรรค์อยู ่บนแท่น ประดับด้วยลายกระหนก 

ลงรักปิดทอง ประดับกระจก มีมุขทั้งด้านหน้า 

และด้านหลัง ผนังภายนอกประดับกระเบื้องเคลือบ 

ผนังภายในฉาบปูนสี เหลือง ภายในพระวิหาร  

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระนามว่า  

พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร บนฐานชุกชี มีพระอรุณหรือพระแจ้ง หน้าตักกว้าง  

๕๐ เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่บนแท่น ถัดลงมาชั้นล่างสุด มีพระพุทธรูป หล่อด้วยส�าริดลงรักปิดทอง ศิลปะ 

สมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง ๗๐ เซนติเมตร ประดิษฐาน

อยู่บนแท่นลงรักประดับกระจก 

 พระระเบียง หรือพระวิหารคด เป็น

อาคารก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบ  

มีประตูอยู่กึ่งกลางทั้งสี่ทิศ มีซุ้มจระน�าเหนือประตู 

หน้าบันเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประดับลาย

กระหนกลงรักปิดทอง



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  194

 พระปรางค์ใหญ่ ตั้งอยู่หน้าวัดทางทิศใต้  

เป ็นของโบราณ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ

หล้านภาลัย โปรดให้ก่อเสริมพระปรางค์องค์เดิม 

ที่มีขนาดสูง ๘ วา เป็น ๓๓ วาเศษ เพื่อให้เป็น 

พระมหาธาตุประจ�ากรุงรัตนโกสินทร์ แล้วเสร็จ 

ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ลักษณะก่ออิฐถือปูน ประดับด้วย

ชิ้นกระเบื้องเคลือบสีต่าง ๆ  และจานชามของโบราณ

ทีม่ลีวดลายสวยงาม เช่น ชามเบญจรงค์ เป็นต้น ยอด

พระปรางค์มีพระมงกุฎประดิษฐานเหนือยอดนภศูล 

 พระปรางค์ อยู่ภายในรั้วล้อมทั้ง ๔ ด้าน  

ด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศตะวันตก  

ตอนล่างเป็นก�าแพงก่ออิฐถือปูนเตี้ย ๆ ทาด้วยน�้าปูน

สีขาว ตอนบนเป็นรั้วลูกกรงเหล็กทาสีแดง มีรูปครุฑ

จับนาคติดอยู่บนทุกช่อง แต่ละช่องกั้นด้วยเสาก่ออิฐ

ถือปูนเหมือนก�าแพง ตอนล่างด้านทิศตะวันตกหลัง 

พระปรางค์ มีเก๋งจีนแบบของเก่า ๑ เก๋ง  

 พระเจดย์ี ๔ องค์ ลกัษณะก่ออฐิถอืปนู ย่อเหลีย่มไม้ยีส่บิ 

ประดับด้วยกระเบื้องสีต่าง ๆ เป็นลวดลายดอกไม้และลายอื่น ๆ  

งดงามมาก พ้ืนปูด้วยกระเบ้ืองหิน เป็นพระเจดีย์แบบเดียวกัน  

และมีขนาดเท่ากันทั้งหมด คือ มีฐานทักษิณส�าหรับขึ้นไปเดินรอบ 

องค์พระเจดีย์ ๑ ชั้น มีบันไดขึ้นทางทิศเหนือ บริเวณพระเจดีย์ 

ติดกับพระระเบียงพระอุโบสถ สร้างในรัชกาลที่ ๓
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ประวัติความเป็นมา

 วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก สร้างเม่ือวันที่ ๙ 

สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔ โดยนางสาวจวงจันทร์ สิงหเสนี  

ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินในการสร้างวัด พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร พระราชทานนามว่า วดัพระราม ๙ กาญจนาภเิษก  

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เป็นองค์

อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี เป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส 

 วัดนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาน�้าเน่าเสีย ตามโครงการบึงพระราม ๙ พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชด�าริเพิ่มเติม  

เมือ่วนัที ่๑๕ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๕๓๑ ให้มกีารด�าเนนิการปรบัปรงุสภาพพ้ืนทีแ่ละชมุชนในพ้ืนทีบ่รเิวณใกล้

เคียงกับโครงการบึงพระราม ๙ และให้มีการจัดตั้งวัดขึ้นในที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงกัน 

 คณะอนุกรรมการฝ่ายออกแบบ ได้ออกแบบอาคารศาสนสถานและประมาณราคาการก่อสร้าง  

น�าความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ปรับแบบ พระอุโบสถและอาคารอื่น ๆ  ให้มีขนาดเล็กลงจากเดิม ทรงเน้นว่า  

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นวัดใหญ่โต สามารถเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนเป็นส�าคัญ ยึดหลักความประหยัด เรียบง่ายและ

เกิดประโยชน์

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตให้ยกฐานะวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นพระอารามหลวงเป็นกรณีพิเศษ เนื่องใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ 

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
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สถานะและที่ตั้ง 

 วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู ่เลขที่ ๙๙๙  

ถนนพระราม ๙ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๕๔ ตารางวา 

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะแบบสถาปัตยกรรมสมัยโบราณผสมสมัยใหม่  

หลังคามุงกระเบื้อง ท�าด้วยแผ่นเหล็กสีขาว เครื่องบนหลังคาเป็นปูนปั้นลายดอกพุดตาน ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา เป็นลวดลายปูนปั้น ประดับกระจก หน้าบันลายปูนปั้นปิดทองที่ตราพระราชลัญจกรประจ�าพระองค์

รัชกาลที่ ๙ ผนังและเสาก่ออิฐฉาบปูนเรียบ  

กรอบบานประตูหน้าต่างเป็นอะลูมิเนียม ลูกฟัก 

เป็นกระจก เพดานไม้ พื้นปูหินแกรนิต

 พระประธาน เป็นพระพทุธรปูหล่อด้วย 

ทองเหลืองผสมทอง ปางมารวิชัย ลักษณะ

แบบรัตนโกสินทร์ ในพระเกศพระประธานบรรจุ

พระบรมสารรีกิธาต ุซึง่ได้มาจากพระสถปูโบราณ 

ณ เมืองกุสินารา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานนามว่า พระพทุธกาญจนธรรมสถิต 

มีพระอัครสาวกซ้ายขวา

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น หลังคามุงกระเบื้อง หน้าบันประดับตรา

พระราชลัญจกรประจ�ารัชกาลที่ ๙

 หอระฆัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง
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ประวัติความเป็นมา

 วดัทองธรรมชาติ เป็นวดัโบราณ ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง เดิมเรียกกันว่า วดัทองบน คู่กับ วัดทองล่าง  

(วัดทองนพคุณ) สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากเสนาสนะเป็นสถาปัตยกรรม 

สมัยอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ ๑ พระองค์เจ้าหญิงกุ (ต่อมาคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนรินทรเทวี) 

ซึ่งเป็นขนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือเรียกกันว่าเจ้าครอกวัดโพธิ์  

กับพระสวามี คือ หม่อมมุก (กรมหมื่นนรินทรพิทักษ์) ทรงบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างพระอุโบสถใหม่  

แต่การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเพราะกรมหมื่นนรินทรพิทักษ์สิ้นพระชนม์ลง ครั้นรัชกาลที่ ๓ ทรงทราบว่า 

วัดทองธรรมชาติบูรณะยังไม่เสร็จ จึงโปรดให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร เป็นแม่กองก่อสร้าง

จนเสร็จ และทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง

สถานะและที่ตั้ง

 วัดทองธรรมชาติ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู ่ทางฝั ่งตะวันตกของ 

แม่น�้าเจ้าพระยา เลขท่ี ๑๔๑ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  

มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๑๖.๕ ตารางวา

วัดทองธรรมชาติ
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐ 

ถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ หน ้าบันลายปูนป ั ้น 

บานประตหูน้าต่างด้านนอกลงรกัเขยีนลายทอง  

มีลักษณะเป็นลายกลับสองชั้น ช่างเขียน 

ชื่อนายมั่น เขียนเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซ่ึงเขียน 

เมื่อครั้งสร้างพระอุโบสถสมัยรัชกาลที่ ๓ 

บริเวณเหนือขอบหน้าต่างเขียนเป็นภาพ 

เทพชมุนมุ แบ่งตามศกัดิ ์๓ ชัน้ รองลงมาเป็น 

ภาพพระพุทธประวตั ิฝีมอืเขยีนแบบไทย ภาพทีอ่ยูห่ลงัพระประธาน  

เป ็นภาพมองจากที่สูง ผู ้ เขียนคงเขียนขึ้นเ พ่ือแสดงท่ีอยู  ่

ของผูป้ฏสัิงขรณ์วดันี ้เป็นภาพท้องทีว่งับรูพาภริมย์ สมยัรชักาลที ่๓  

เห็นวังตั้งเด่นอยู่กลาง แวดล้อมด้วยตึกใหญ่ข้าง ๆ หลายหลัง  

ต่อจากก�าแพงวังเป็นทางเดินปูอิฐสีแดง ต่อมาเป็นห้องแถว 

ซึ่งมีทั้งคนไทยอาศัยอยู่ และคนจีนท�าการค้าขายตามล�าคลอง 

มีโรงส�าหรับเก็บเรือและแสดงการฝึกพายของพวกฝีพาย ต่อจาก 

ประตูก�าแพงเมืองมีซุ ้มประตูและมีสะพานขนาดใหญ่ลงน�้า  

เหน็ช้างพลายก�าลงัเดนิออกจากประตเูพือ่อาบน�า้ในคลอง ซึง่นบัเป็น

ภาพจิตรกรรมทีม่คีณุค่าทางประวตัศิาสตร์และโบราณคด ีเพราะได้ 

แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ และลักษณะชุมชนของคนในสมัยนั้น 

เป็นอย่างดี หน้าบันพระอุโบสถจ�าหลักไม้เป็นรูปเทพพนมบนลาย 

ก้านขด เป็นฝีมือของช่างสมัยอยุธยา 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูป 

ปูนปั้น ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย หน้าตัก 

๔ ศอก ๔ นิ้ว และมีพระอัครสาวกซ้ายขวา 

ประดิษฐานอยู่บนแท่นชุกชี
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 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง แบบสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย มีจ�านวน ๑๐ องค์ บนแท่นชุกชีมีพระพุทธรูป 

องค์ใหญ่ ๑ องค์ และมีองค์เล็กกว่าตั้งลดหลั่นลงมาอีก ๓ แถว มีลักษณะอย่างเดียวกันทุกองค์

 นอกจากน้ียังมีกุฏิสงฆ์ สร้างในรัชกาลที่ ๕ หลายหลัง และมีศาลาโถงสร้างไว้ตรงมุมก�าแพงแก้ว 

ทั้ง ๔ มุม 

 หอไตร เป็นอาคารไม้ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๗

 หอระฆัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น รูปร่างคล้ายป้อมฝรั่ง ชั้นที่ ๑ ประดิษฐาน 

พระพุทธรูป ระฆังอยู่ชั้นล่าง

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารไม้ หลังคามุงกระเบื้อง กว้าง ๑๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๙.๘๐ เมตร 

 ธรรมาสน์ เป็นไม้จ�าหลัก แบบบุษบก ๓ ชั้น
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ประวัติความเป็นมา 

 วัดทองนพคุณ เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกกันทั่วไปว่า วัดทองล่าง คู่กับ  

วัดทองบน คือ วัดทองธรรมชาติ ต่อมาพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ทองจีน ไกรฤกษ์) ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ 

และถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๓ 

 สมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

สถานะและที่ตั้ง

 วัดทองนพคุณ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  

ชนิดสามัญ ตั้งอยู ่เลขที่ ๔๖๔๕ แขวงคลองสาน  

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 

๒๐ ไร่ ๓ งาน ๖๘ ตารางวา

วัดทองนพคุณ
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เดิมเป็นอาคารก่ออิฐ

ถอืปูนแบบเก๋งจนี ตามทีน่ยิมกนัในรชักาลที ่๓  

ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ พระครูกสิณสังวร (มี)  

เป็นเจ้าอาวาส ได้บูรณะใหม่เปลี่ยนเป็น

หลังคามุงกระเบื้องทรงไทย ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา หางหงส์ และเปลี่ยนซุ้มประตู

ก�าแพงแก้ว หลังคาเก๋งด้านตะวันออก 

มาเป็นยอดปรางค์

 ซุ ้มประตูมีช่อฟ้าและบราลี ซุ ้มหน้าต่างมี ๑๐ ช่อง ด้านละ  

๕ ช่อง แต่ละด้านจะเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปไข่ และเมื่อปิดหน้าต่าง  

ลายที่บานหน้าต่างก็จะเข้ากับลายปูนปั้นข้างบนเป็นรูปพัดยศ ส่วนหน้าต่าง

บานที่อยู่กลางทั้งสองด้านท�าเป็นซุ้มมงกุฎ พระอุโบสถที่เจาะช่องหน้าต่าง 

เรียกว่า อุโบสถมหาอุด 
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 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

หน้าตักกว้าง ๔ ศอก ๔ นิ้ว สูง ๕ ศอกคืบ ๖ นิ้ว 

 พระวิหาร อยู่ใกล้พระอุโบสถ ลักษณะ

อาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทย หลังคาลด ๒ ชั้น  

มุงกระเบื้อง หน้าบันประดับกระเบื้อง ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ ขนาดต่าง ๆ กัน

 พระมณฑป สร ้างในสมัยรัชกาลที่  ๔  

อยู ่ บน ภู เขา สู ง  ๖ ศอก เป ็นที่ ประดิษฐาน  

รอยพระพุทธบาทจ�าลอง

 พระเจดีย์องค์ ใหญ่ ลักษณะย่อเหลี่ยมไม ้

สิบสอง อยู่ระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหาร พระยา 

โชฎึกราชเศรษฐี เป็นผู้สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ ต่อมา 

พระสุธรรมสังวรเถร (มา) ได้ท�าการบูรณปฏิสังขรณ์

 ผนังภายในมีภาพจิตรกรรมเขียนโดยพระครูกสิณสังวร (มี) ผู ้เป็นศิษย์ของพระอาจารย์อิน  

(ขรัวอินโข่ง) ผนังด้านข้างทั้งสองเขียนรูปฉัตรเรียงกันตามความยาวจนเต็ม ตอนเหนือขอบหน้าต่าง

เขียนเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก ตามช่องระหว่างหน้าต่างเขียนรูปโต๊ะบูชาคล้ายของจีน ผนังด้าน

หลังเขียนรูปม่านแหวกต้องการให้เห็นพระประธานเด่นอยู ่ตรงกลาง ผนังด้านหน้าตอนบนเขียนรูป 

พระไตรปิฎกซ้อนกันเป็น ๓ ตอน หมายถึง พระสูตร พระวินัย และพระอภิธรรม ระหว่างช่องประต ู

เขียนรูปวิมานพระอินทร์ ภายในนันทอุทยานเห็นนางฟ้า

ก�าลังอาบน�้าในสระ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว เสด็จมาพระราชทานพระกฐิน ทรงต�าหน ิ

เพราะอยูต่รงพระพกัตร์พระประธาน พระครกูสณิสงัวร 

จึงได้แก้ไขใหม่ ตอนเหนือขอบประตูเขียนรูปเตียงไม้ 

ขนาดใหญ่มคีมัภร์ีแปดหมืน่สีพ่นัพระธรรมขนัธ์ วางอย่าง 

มีระเบียบจนเต็ม มีแจกันดอกไม้และแมวสองตัว 

อยู่ใกล้ ๆ เตียงไม้เป็นปริศนาธรรม 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดพิชยญาติการาม เดิมเป็นวัดร้าง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ครั้งด�ารงยศ

เป็นพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๘๔ 

 ในสมัยรัชกาลที่ ๓ สมเด็จพระยาบรมมหาพิชัยญาติ มีก�าปั่น

ค้าขายกับต่างประเทศ ฐานะร�่ารวยได้ซื้อหาวัสดุก่อสร้างส่วนมากจาก 

เมืองจีน ถาวรวัตถุท่ีก่อสร้างข้ึน จึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีน  

และพระราชทานนามว่า วัดพระยาญาติการาม ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า  

วัดพระยาญาติ 

 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว พระราชทาน 

นามใหม่ว่า วัดพิชยญาติการาม แผนผังของวัดแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส 

และสังฆาวาสมองดูสวยงาม โดยเฉพาะเขตพุทธาวาสมองจากด้านหน้าวัด 

จะเห็นเจดีย์คู่อยู่ด้านหน้า พระอุโบสถอยู่ตรงกลาง มีพระปรางค์องค์ใหญ่ 

อยู่ด้านหลังพระอุโบสถดูสอดคล้องรับกันอย่างพอเหมาะพอดี 

สถานะและที่ตั้ง

 วดัพชิยญาตกิาราม เป็นพระอารามหลวงชัน้โท ชนดิวรวหิาร ตัง้อยูเ่ลขที ่๖๘๕ ถนนสมเดจ็เจ้าพระยา 

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๒๕ ไร่ 

วัดพิชยญาติการาม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบ้ือง

ศิลปะแบบจีน หน้าบันทั้งสองด้านเป ็นลายปูนปั ้นมังกร สอดสีประดับ

กระเบื้อง เพดานเหนือระเบียงเขียนลายดอกไม้สอดสี เสาพาไลเป็นศิลากลม  

ฐานพาไลสลักศิลาเป็นรูปภาพเร่ืองสามก๊ก บานประตูหน้าต่างเขียนลายรดน�้า 

เป ็นรูปเซี่ยวกางเหยียบสิงโต บานประตูกลางเป ็นลายรดน�้ ารูปเทวดา 

ถือพระขรรค์เหยียบราชสีห์ ผนังภายในและเสามีภาพจิตรกรรมรูปลายดอกไม้ 

ผนังบานกกหน้าต่างด้านนอกเขียนรูปต้นไม้สวรรค์ต่าง ๆ หลังพระประธาน

เขียนเป็นรูปซุ้มเรือนแก้ว 

ลานหน ้ าพระ อุ โบสถ 

ปู ด ้ ว ย แผ ่ น ศิ ล า จ า ก 

เมืองจีน เสมาในสมัย

รัชกาลที่ ๓ เป็นเสมาคู่ 

ซุม้เสมาช่างไทยออกแบบ 

และสั่ งแกะสลั กศิ ลา

ส�าเร็จมาจากเมืองจีน  

ซุ้มประตูมี ๓ ซุ้ม เป็นทรงไทย หลังคาจั่ว ๓ ระดับ 

ประดับช่อฟ้า เป็นรูปพญานาค เหนือประตูทั้ง ๓ ซุ้ม 

ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นรูปพญาหงส์ ตกแต่งด้วย

ถ้วยกระเบื้องเคลือบสี และหน้าบันของแต่ละซุ ้ม

ประดับด้วยลายดอกไม้ปูนปั้น 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปลงรักปิดทอง 

ปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย พระนามว่า พระสิทธารถ 

อัญเชิญมาจากวัดวิหารทอง จังหวัดพิษณุโลก
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 พระ เจดี ย ์  เป ็ น เจดี ย ์ ทรงกลม 

ฐานสี่เหลี่ยมอยู่หน้าพระอุโบสถ ฐานมีซุ้มประตู 

สี่ด้าน และมีระเบียงเดินได้รอบ 

 พระปรางค์ มี ๓ องค์ คือ

 ๑. พระปรางค์องค์ใหญ่ สร้างในสมัย

รัชกาลที่ ๓ ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า  

๔ พระองค ์  คื อ  พระกกุ สั นธพุ ทธ เจ ้ า  

พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า และ

พระโคตมพุทธเจ้า 

 ๒. พระปรางค์องค์เล็ก มี ๒ องค์  

แต ่ ล ะองค ์ มี ข น าดและรู ปทรง เดี ย วกั น  

พระปรางค์ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ประดิษฐาน

พระศรีอริยเมตไตรย หรือพระศรีอารย ์  

พระปรางค์ด้านทิศตะวันตก เป็นท่ีประดิษฐาน

พระพุทธบาทจ�าลอง ๔ รอย สลักไว้บนแผ่นศิลา 

วางบนแท่นหล่อด้วยส�าริด

 พระวรวินายก หรือหลวงพ ่อดำา  

พระพุทธรูปปางสมาธิ  ประดิษฐานอยู ่ ใน 

พระอุโบสถองค์หน้าพระประธาน

 กุฏิทรงช่วย สถาปัตยกรรม

แบบยุโรป ปรากฏนามตามที่พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว  

ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค ์

ในการช่วยสร้าง



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  206

ประวัติความเป็นมา

  วัดเศวตฉัตร เป็นวัดโบราณ สร้างในสมัยอยุธยา มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันหลายชื่อ เช่น วัดแมลงภู่ทอง  

วัดกัมพูฉัตร วัดบางล�าภู และวัดบางล�าภูล่าง ตามชื่อต�าบลที่ตั้งของวัด เดิมอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา  

ต่อมาแผ่นดินริมแม่น�้าบริเวณหน้าวัดได้งอกออกมา ท�าให้ตัววัดห่างจากแม่น�้ามากขึ้นดังเห็นจากที่ตั้งของ 

พระอุโบสถเก่า อยู ่ห่างจากฝั่งแม่น�้าประมาณ ๕๐๐ เมตร (ปัจจุบันมีถนนเจริญนคร ตัดระหว่างวัด  

กับพระอุโบสถเก่า) 

 สมัยรัชกาลที่ ๒ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นสุรินทรรักษ์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ ๑  

ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าฉัตรได้สถาปนาวัดนี้ขึ้นใหม่ โดยย้ายบริเวณพุทธาวาสมาสร้างริมน�้า  

ลงพระอุโบสถเก่าไว้ที่เดิม สร้างพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ และพระปรางค์ขึ้นใหม่ ในรัชกาลที่ ๔ 

พระราชทานนามว่า วัดเศวตฉัตร

สถานะและที่ตั้ง

 วัดเศวตฉัตร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๑๐ ถนนเจริญนคร  

แขวงบางล�าพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓๒ ตารางวา

วัดเศวตฉัตร
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน 

ลักษณะแบบศิลปะจีนที่นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓  

หลังคาลด ๒ ช้ัน มุงกระเบื้อง หน้าบันตอนบน

ประดับลายปูนปั้นรูปดอกไม้ ตอนล่างเป็นกระเบื้อง

เคลือบรูปสัตว์ต่าง ๆ ภูเขา ต้นไม้ และดอกไม้แบบจีน  

ซุ ้มประตูหน ้าต ่างประดับลายปูนป ั ้นรูปดอกไม ้

ประกอบแถบผ้าติดกระจกสี บานประตูและหน้าต่าง

ด้านนอกเขียนลายรดน�้ารูปฉัตร ๕ ช้ัน และรูป 

พุ่มข้าวบิณฑ์ ผนังภายในเขียนเป็นลายดอกไม้ร่วง

 พระอุโบสถเก่า เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

รูปทรงแบบสมัยอยุธยา เป็นพระอุโบสถขนาดเล็ก

หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา 

มีเพิงยื่นออกมาด้านหน้า หน้าบันเจาะเป็นซุ้มจระน�า 

ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนรวม ๓ ช่อง พระประธาน

เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ กล่าวกันว่าเป็นพระสาน

ด้วยไม้ไผ่แล้วปั้นด้วยปูน สร้างคู่มากับวัดแต่โบราณ
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 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน

ลักษณะแบบศิลปะจีนเหมือนพระอุโบสถ  

หน้าบันประดับลายปูนป ั ้น พระประธาน  

ในพระวิหารเป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย 

 พระวหิารพระพุทธไสยาสน์ หลงัคา

มุงกระเบ้ืองประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ 

มีนามว่า พระพุทธบัณฑูรพูลประดิษฐสถิต

ไสยาสน์

 พระปรางค์ เป็นพระปรางค์ฐาน

แปดเหลี่ยม ๒ ชั้น ย่อมุมไม้สิบสองทรงสูง 

สูงประมาณ ๒๐ เมตร องค์ปรางค์ มซีุม้จระน�า 

ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง ๔ ด้าน 
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ประวัติความเป็นมา

 วัดอนงคาราม สร้างในสมัยรัชกาลท่ี ๓ โดยท่านผู ้หญิงน้อย ในสมเด็จเจ ้าพระยาบรม 

มหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) แต่เดิมเป็นสวนกาแฟของผู้สร้าง ครั้นสร้างเสร็จได้ถวายเป็นพระอาราม

หลวงวัดอนงคาราม เดิมชื่อ วัดน้อยข�าแถม ค�าว่า น้อย เป็นนามของท่านผู้หญิงน้อยผู้สร้างวัดนี้ ค�าว่า  

ข�าแถม เป็นนามเดมิของท่านเจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธบิด ี(ข�า บนุนาค) ซึง่มส่ีวนในการสร้างปฏสิงัขรณ์

วัดนี้ ต่อมารัชกาลที่ ๔ พระราชทานนามว่า วัดอนงคาราม

สถานะและที่ตั้ง

 วัดอนงคาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท 

ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๕๕ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 

แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๖๑ ตารางวา

วัดอนงคาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ  เป ็ นอาคารก ่อ อิฐถือ ปูน 

ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ประดับ

ช ่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ลงรัก ประดับกระจก  

มี เ ส าพา ไลรอบ หน ้ าบั นปู นป ั ้ นลายดอกลอย  

ซุ ้ มประตู หน ้ าต ่ า งลายปู นป ั ้ น  ลงรั กป ิ ดทอง  

ประดับกระจก บานประตูหน้าต่างเขียนลายรดน�้า  

รูปเซี่ยวกาง และรูปยักษ์ ผนังภายในฝ้าเพดานทาสี

ปิดทองล่องชาด สร้างในสมัยรัชกาลท่ี ๓ และท�าการ

ปฏิสังขรณ์เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๙-๒๕๐๐ 

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  

ประดิษฐานอยู่บนบุษบกเหนือฐานชุกชี ลงรักปิดทอง  

ประดับกระจก มีลายกระจังท�าด้วยโลหะ และ 

มีพระพุทธรูปยืน ๒ องค์ คู ่กันหล่อด ้วยโลหะ

ปิดทองอยู ่หน ้าบุษบก ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๖  

สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ 

กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงบูรณะบุษบกและ 

สร้างโคมกึ่งไฟฟ้าติดประจ�าผนังอุโบสถ

 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ประดับช่อฟ้า 

ใบระกา ประดบักระจก หน้าบนัลายดอกไม้ประดบักระจก ระหว่างเสาระเบยีงตรงประตดู้านหน้าและด้านหลัง 

ประดับรวงผึ้งห้อย ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้น บานประตูหน้าต่างสลักลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลงรักปิดทอง 

ประดับกระจก ฝ้าเพดานทาสีปิดทองล่องชาด ผนังภายในทาสีปิดทองล่องชาด มีภาพลายก้านแย่ง ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย อัญเชิญมาจากสุโขทัย พระนาม

ว่า พระจุลนาค และพระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางสมาธิ พระนามว่า พระพุทธมังคโล พร้อมด้วยพระอัครสาวก 

ซ้ายขวา

 พระมณฑป ๒ หลัง อยู่ ๒ ข้างพระวิหาร หลังทิศตะวันออกประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ ปูนปั้น 

จ�าลองแบบจากพระพุทธไสยาสน์ วัดราชาธิวาส หลังทิศตะวันตกประดิษฐาน พระพุทธบาทจ�าลอง

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ มีช่อฟ้า ใบระกา 

หางหงส์ ประดับกระจก 

 ตู้พระไตรปิฎก สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นตู้ไม้เขียนลายทองรูปขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

และชลมารค บานประตูเขียนรูปเล่าเรื่องรูปพระมโหสถตอนข้าศึกมาล้อมเมือง
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ประวัติความเป็นมา

 วัดกาญจนสิงหาสน์ เป็นวัดโบราณ สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดทอง ตั้งคู่กันกับวัดเงิน  

สมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี ทรงสถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ 

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

พระราชทานนามว่า วัดกาญจนสิงหาสน์ และได้มี

การบูรณปฏิสังขรณ์ต่อมาถึงปัจจุบัน

สถานะและที่ตั้ง

 วัดกาญจนสิงหาสน์ เป็นพระอารามหลวง  

ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขท่ี ๖๘๖ ริมคลอง 

บางพรม แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่ งชัน 

กรุงเทพมหานคร มี ท่ีดินตั้งวัด เน้ือท่ี ๕ ไร ่  

๑๖ ตารางวา 

วัดกาญจนสิงหาสน์
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย หลังคามุงกระเบื้ องเคลือบ  

มีระเบียงและเสารับพาไลโดยรอบ หน้าบันเป็น 

ปูนปั ้นลายเครือเถา ใบไม้ ดอกไม้ นก กระรอก  

และดอกบัว มีใบเสมาโดยรอบ

 พระอุโบสถ (หลังเก่า) สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคา 

มุงกระเบื้องเคลือบ ลดทั้ง ๔ ด้าน มีเสารองรับพาไล หน้าบันเป็นปูนปั้นลายเครือเถา ใบไม้ ดอกไม้ นก  

กระรอก และดอกบัว มีใบเสมาโดยรอบ พระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๔ ศอก 

สูง ๕ ศอก ๑๐ นิ้ว

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง  

ปางมารวิชัย พระนามว่า หลวงพ่อทอง
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 พระปรางค์ ที่ลานพระอุโบสถมีพระปรางค์ ตั้งอยู่มุมก�าแพงแก้วทั้ง ๔ มุม และมีพระเจดีย์ราย  

เป็นพระเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองขนาดใหญ่ด้านละ ๒ องค์ รวม ๘ องค์

  พระพุทธรูปทอง และพระพุทธรูปเงิน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ประดิษฐานในศาลาหน้าพระอุโบสถหลังใหม่

 ศาลากลางนำ้า เป็นอาคารลักษณะทรงไทย ประดิษฐานพระพุทธบาทจ�าลอง

 หอระฆัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย ๒ ชั้น
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ประวัติความเป็นมา

 วัดชัยพฤกษมาลา เป็นวัดโบราณ มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา  

เดิมเรียกกันว่า วัดชัยพฤกษ์ เป็นวัดร้าง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๑ เมื่อครั้ง

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ได้ขอ

พระบรมราชานญุาตรือ้เอาอฐิจากวดัชยัพฤกษ์ร้าง มาก่อสร้างก�าแพงพระนคร 

เมือ่การก่อสร้างก�าแพงพระนครและพระราชมณเฑยีรเสรจ็แล้ว พระบาทสมเดจ็ 

พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดให้บรูณะวัดชยัพฤกษ์ขึน้ใหม่ในทีเ่ดมิ

เป็นการทดแทน 

 ครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงบริจาค 

พระราชทรัพย์เพื่อท�าการปฏิสังขรณ์วัดชัยพฤกษ์ต่อ ในการนี้ โปรดให้ 

กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส เป็นแม่กอง จัดซื้อที่สวนถวายเพิ่มเติมให้กว้างออกไปและขุดคูรอบวัด ก่อสร้าง

ถาวรวัตถุ เสนาสนะต่าง ๆ ที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ และพระราชทานนามว่า วัดชัยพฤกษมาลา 

สถานะและที่ตั้ง

 วัดชัยพฤกษมาลา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด

ราชวรวิหาร ตัง้อยูเ่ลขที ่๒ รมิคลองบางกอกน้อย ถนนชยัพฤกษ์ 

แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่  

๒๒ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา

วัดชัยพฤกษมาลา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอโุบสถ (หลงัเก่า) เป็นอาคาร

ก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง ลดมุข  

โปรดให ้สร ้ าง ข้ึน ในสมัยรั ชกาล ท่ี  ๒  

หน ้ าบั นชั้ นบนประดั บลายปู นป ั ้ น รู ป 

พระครฑุพ่าห์ ซ่ึงเป็นพระบรมราชสญัลกัษณ์ 

ในรัชกาลที่ ๒ และที่หน้าบันมุขลดมีปูนปั้น 

เป็นรูปพระมหามงกุฎ ซึ่งเป็นพระบรม

ราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่ ๔ พระประธาน 

ในพระอุโบสถหลังเก่า เป็นพระพทุธรปูปูนป้ัน 

ปางมารวิชัย 

 พระอุโบสถ (หลังใหม่) เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง  

ลด ๓ ชั้น ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์  

หน้าบันประดับพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. สร้างเมื่อ 

วันที่  ๓๐ มีนาคม ป ีพุทธศักราช ๒๕๒๑  

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น  

ลักษณะพระพุทธชินราช ลงรั กป ิดทอง  

ปางมารวิชัย พระนามว่า พระพุทธชัยมงคล

 พระวิหาร มีขนาดเท่ากับพระอุโบสถหลังเก่า 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงไทย หลังคา

มุงกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์
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 พระวิหารศักดิ์สิทธ์ิ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ลักษณะทรงจตุรมุข เป็นที่ประดิษฐาน 

รูปเหมือนของอดีตเจ้าอาวาส วัดชัยพฤกษมาลา ๓ รูป คือ พระนันทวิริยะ (โพธิ์) พระธรรมทานาจารย์ (อิ่ม) 

และพระราชมงคลมุนี (คอน) สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ 

 พระเจดีย์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ และมีพระเจดีย์เล็กอยู่บนฐานเดียวกัน  

๔ องค์ ได้ท�าการบูรณปฏิสังขรณ์โดยหม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวัลย์ ได้อัญเชิญพระบรมอัฐิรัชกาลที่ ๓ และอัฐิ 

ของเจ้านาย อีกหลายพระองค์มาบรรจุไว้ในพระเจดีย์นี้

 พระพุทธรปูยนื สงู ๓ ศอกเศษ มตี�านานว่า เมือ่หม่อมเจ้าเพิม่ ลดาวลัย์ ทรงได้พระเศยีรพระพทุธรูป 

มาจากทางเหนือ แล้วทรงหล่อองค์พระให้สมบูรณ์ แล้วทรงถวายนามว่า พระพุทธศรีสัชนาลัย
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดรัชฎาธิษฐาน	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	 เดิมชื่อวัดเงิน	 สร้างคู่กับวัดทอง	

กล่าวกันว่า	ผู้สร้างคือ	เจ้าขรัวเงิน	เป็นพระภัสดาของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์	 (แก้ว)	พระเจ้าพี่นางเธอ 

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 เจ้าขรัวเงินผู้นี้เป็นคนจีนแซ่ตัน	 มีน้องชายชื่อเจ้าขรัวทอง  

ได้อพยพมาอยู่ที่คลองบางพรมด้านใต้	 และสองพี่น้องได้สร้างวัดเงินวัดทองขึ้นสองฝั่งคลองบางพรม	 

เจ้าขรัวเงินผู้สร้างวัดนี้ ได้สิ้นชีวิตในสมัยกรุงธนบุรี	 ในสมัยรัชกาลท่ี	 ๑	 สมเด็จพระอมรินทรามาตย์	 

ทรงสถาปนาใหม่ทั้งพระอาราม	

	 สมัยรัชกาลท่ี	 ๓	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่าง	 ๆ	 

เช่น	กุฏิ	หอสวดมนต์	หอไตร	สร้างหอระฆังใหม่	

	 สมัยรัชกาลท่ี	 ๔	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้อีก	 

และโปรดพระราชทานนามใหม่ว่า	วัดรัชฎาธิษฐาน

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดรัชฎาธิษฐาน	เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	ชนิดราชวรวิหาร	ตั้งอยู่เลขที่	๖๙๒	แขวงคลองชักพระ	

เขตตลิ่งชัน	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๕	ไร่	๓	งาน	๔	ตารางวา

วัดรัชฎาธิษฐาน
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	๓	ชั้น	มุงกระเบื้อง	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	

หางหงส์	 หน้าบันเป็นปูนปั้นลายดอกไม้ทาสีเหลือง	

บานประตูและหน้าต่างเขียนลายรดน้ำา

 พระประธาน	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	

 พระวิหารเล็ก	 อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ	 

หนา้บันเป็นแบบเดยีวกบัพระอุโบสถ	ซุม้ประตหูนา้ต่าง

เป็นลวดลายสวยงาม	 บานประตูเขียนลายรดน้ำา 

รูปฝรั่งขี่ม้า	 ภายในมีพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดเล็ก

ประดิษฐานอยู่	 ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมแต่ลบ

เลือนไปส่วนใหญ่
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 พระวิหารใหญ่	 ตั้งอยู่บนฐานสูงหน้าพระอุโบสถเก่า	 มีขนาดใหญ่มาก	 บนคานกำาแพงแก้ว

ประดิษฐานพระเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองรายรอบ	 จำานวน	 ๑๒	 องค์	 ผนังพระวิหารด้านหน้าและหลังก่อปูน 

สูงจนถึงอกไก่	 ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา	 ซุ้มหน้าต่างด้านบนทำาชายคาซ้อนสองชั้น	 ที่หลังคาลดชั้น  

เป็นลายสลักนูนรูปใบเทศประดับกระจกสี	 เป็นลายแบบสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ซุ้มหน้าต่างทำายอด	 ประดับช่อฟ้า	

ใบระกา	ทวยจำาหลักไม้	เข้าใจว่าเป็นของมีมาแต่เดิม	พร้อมพระวิหาร

 พระแท่นศิลา	 ก่ออิฐถือปูน	 ลักษณะคล้าย 

โต๊ะหมู่บูชา	พระแท่นนี้เป็นที่ประทับ	พักผ่อนพระอิริยาบถ

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เมื่อคราว

เสด็จไปพระราชทานผ้าพระกฐินที่พระอารามนี้	

 หอไตรใหญ่  ตั้ งอยู่ กลางสระ	 สร้างเ ป็น 

เรือนใหญ่	๔	ห้อง	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	หน้าบัน

เขียนลายทอง	มีเรือนขวางด้านทิศตะวันออก	ตัวเรือนขวางนี้ 

ทำาผนังโปร่งด้านนอกรอบชายคา	 เข้าใจว่ามาทำาเติม 

สมัยรัชกาลที่	 ๓	 ผนังชั้นในแท้	 ๆ	 หน้าต่างมีซุ้มจำาหลักไม้

อย่างวิจิตร	 บานหน้าต่างเขียนลายทอง	 ต่อจากเรือนใหญ่ 

ไปทางตะวันตก	ต่อเรือนออกไปอีก	๑	ห้อง	ทำาหลังคาหลุบลง

 หอระฆัง 	 เ ป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 กว้าง	 

๒.๕๐	เมตร	ยาว	๒.๕๐	เมตร	สร้างสมัยรัชกาลที่	๓
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดชิโนรสาราม	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า	 กรมพระปรมานุชิตชิโนรส	 ครั้งดำารงพระอิสริยยศ  

เป็นกรมหมื่นนุชิตชิโนรส	 ทรงสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช	 ๒๓๗๙	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	

	 สมัยรัชกาลที่	 ๔	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้ปฏิสังขรณ์และโปรดให้ช่างปั้น 

และเขียนรูปนาคไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งพระนามเดิมของสมเด็จฯ	 กรมพระปรมานุชิตชิโนรส	 คือ	

พระองค์เจ้าวาสุกรี	 และโปรดให้ปั้นรูปพระมหามงกุฎลงรักปิดทองไว้เหนือเรือนแก้วหลังพระประธาน	 

ในพระอุโบสถ

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดชิโนรสาราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 

ชนดิวรวหิาร	ตัง้อยู่เลขท่ี	๓	ริมคลองมอญ	แขวงบา้นชา่งหลอ่	 

เขตบางกอกน้อย	 กรุงเทพมหานคร	 มีท่ีดินตั้งวัด	 เนื้อที่	 

๑๑	ไร่	๒๔	ตารางวา

วัดชิโนรสาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๓	 ช้ัน	 มุงกระเบ้ือง

ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันปูนป้ัน 

เป็นรูปกิ่งไม้ดอกไม้	 มีเทพพนมครึ่งองค์อยู่ตรงกลาง	 

ปิดทองประดับกระจก	 ซุ้มประตูหน้าต่างปั้นเป็น 

กระหนกลายฝร่ัง	 ลงรักปิดทอง	 ประดับกระจก	 บาน

ประตูหน้าต่างภายในเขียนลายฮ่อหรือลายโต๊ะจีน	 

ภายนอกเขียนลายรดน้ำารูปนาคดั้นเมฆ	 บานประตูกลางด้านนอกเขียนรูปเซี่ยวกางเหยียบนาคถือพัดแฉก	 

เพดานภายในทาสีแดงเขียนรูปนาค	 ลายฉลุปิดทอง	 จิตรกรรมฝาผนังแบ่งเป็นช่วง	 ๆ	 ช่วงด้านหน้า 

พระประธานระดับหน้าต่างเขียนภาพแผนที่วัดชิโนรสาราม	 แผนท่ีคลอง	 แม่น้ำา	 และแผนท่ีพระบรมมหาราชวัง	 

นอกนั้นเขียนภาพวัดต่าง	 ๆ	 ผนังด้านหน้าช่วงบนเขียนเป็นภาพโรงสุธรรมสภาตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ	 

เมื่อครั้งพระเนมิราชโพธิสัตว์เสด็จขึ้นไปแสดงธรรม	 

ผนังด้านข้าง	 ๒	 ด้าน	 และด้านหลังเขียนเป็น 

ภาพเทพบุตรเทพธิดาเหาะตามกลีบเมฆ	 มือถือ 

เครื่องสักการบูชา	ลักษณะพิเศษของศิลปะการเขียน

ภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดคือ	 ใช้พื้นสีดำา	 เช่น	 

ภาพหลังพระประธานเขียนรูปม่านทองแหวกตรงกลาง 

มีเทพยดาเหาะในหมู่เมฆบนพ้ืนท้องฟ้าสีดำา	 ที่เสา 

ทาพื้นสีแดง	 เขียนลายกรวยเชิงล่างบน	 กลางเสา	

เขียนเป็นลายกระหนก	ล้วนแต่เป็นรูปนาคทั้งสิ้น

 พระประธาน 	 เป็นพระพุทธรูปหล่อ	 

ปางมารวิชัย	หน้าตักกว้าง	๓	ศอก	๔	นิ้ว	สร้างสมัย 

กรุงรัตนโกสินทร์	 พระนามว่า	 พระพุทธชินศรี 

วรมงคลมุนี มีพระอัครสาวกซ้ายขวา
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 พระวิหาร ๔ ทิศ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน

ลักษณะทรงไทย	 ทิศละ	 ๒	 หลัง	 สมเด็จพระมหาสมณ 

เจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส	 ทรงสร้างเมื่อครั้งดำารง 

พระอิสริยยศเป็นกรมหมื่นนุชิตชิโนรส

 พระเจดีย์ยอดปรางค์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน	 

ฐานยอ่เหลีย่มไมส้บิสองยอดปรางค์	อยู่ภายในมมุกำาแพง

พระอุโบสถ	

 พระเจดีย์องค์ ใหญ่ ลักษณะก่ออิฐถือปูน	 

ฐานล่างย่อมุม	 ๖	 เหลี่ยม	 กว้าง	 ๑๓	 วา	 องค์พระเจดีย์ 

ย่อมุม	๕	เหลี่ยม	สูง	๑๔	วา	มีมารแบก	๑๘	ตน	กรมหมื่น

นุชิตชิโนรส	ทรงสร้าง

 หอระฆัง ลักษณะก่ออิฐถือปูน	 เป็นรูปสี่เหลี่ยม	 ๒	 ชั้น	 มีช่องคูหา	 ๔	 ด้าน	 สูง	 ๔	 วา	 ๒	 ศอก	 

กว้าง	 ๒	 วา	 ๑	 ศอก	 ฐานล่างสี่เหลี่ยม	 ยอดเป็นทรงตึกฝรั่ง	 ตั้งอยู่ใกล้กำาแพงพระอุโบสถด้านเหนือ	 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	โปรดให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๐๐	
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดดุสิดาราม	 เป็นวัดโบราณ	 เดิมช่ือ	 วัดเสาประโคน	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้า	 

กรมหลวงศรีสุนทรเทพ	 พระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 ทรงสถาปนา 

พระอาราม

	 สมัยรัชกาลท่ี	 ๒	 สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์	 ได้ทรงสร้างกุฏ ิ

ด้านหน้า	 ๑	 คณะ	 หอสวดมนต์	 ศาลาการเปรียญ	 เจดีย์	 และบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุอื่น	 ทรงบรรจุอัฐิ	 

เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ	 ซึ่งเป็นพระเชษฐภคินี	 ในบริเวณกุฏิที่สร้างใหม่	 และพระราชทานนามวัด	 

ว่า วัดดุสิดาราม

	 สมัยรัชกาลที่	๓	ได้ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ	พระวิหาร	และกุฏิทั่วพระอาราม	ถึงสมัย

รัชกาลที่	๕	ได้สร้างอาคารเสนาสนะต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้น	พร้อมกับได้สร้างโรงเรียนสอนหนังสือไทย	๑	หลัง

	 สมัยรัชกาลที่	 ๖	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๕๖	 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 

ได้เสด็จตรวจวัดดุสิดาราม	วัดภุมรินราชปักษี	และวัดน้อยทองอยู่	ซึ่งมีอาณาเขตที่ดินติดต่อกัน	ทรงรับสั่งให้

รวมวัดภุมรินราชปักษี	ซึ่งมีพระสงฆ์อยู่รูปเดียว	เข้ากับวัดดุสิดาราม	

	 เมื่อวันท่ี	 ๕	 มีนาคม	 ๒๔๘๘	 วัดดุสิดารามและวัดน้อยทองอยู่	 ประสบภัยทางอากาศในสมัย

สงครามโลกครั้งที่	 ๒	 วัดน้อยทองอยู่	 ถูกระเบิดเสียหายเหลือแต่กำาแพงอุโบสถ	 เม่ือสงครามสงบลงแล้ว 

ทางราชการจึงได้ประกาศรวมเข้ากับวัดดุสิดาราม	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๘๙	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดดุสิดาราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดวรวิหาร	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๗๑	 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า	

แขวงอรุณอมรินทร์	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๓๗	ไร่	๑	งาน	๙๕	ตารางวา

วัดดุสิดาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 ลักษณะก่ออิฐถือปูน	

หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบื้อง	 ประดับ

ช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 มีมุขด้านหน้าและ

ด้านหลัง	 หน้าบันตอนล่าง	 ก่ออิฐถือปูน	

ตอนบนจำาหลักไม้เป็นลวดลายก้านขด	 มี

เทวดาถือพระขรรค์ประทับนั่งบนแท่น	ลงรัก 

ปิดทอง	ประดับกระจก	ประตูหน้าต่างทำาซุ้ม 

แกะลายปนูป้ันแบบหน้าบนั	ประดบัด้วยช่อฟ้า	

ใบระกา	 แต่ส่วนที่เป็นหางหงส์ดัดแปลงเป็น 

เศียรนาค	 บนบานประตูหน้าต่างเขียนลาย

รดนำา้	พุม่ข้าวบณิฑ์	ส่วนด้านในเขียนเป็นภาพเทพทวารบาลยนืประนมมือบนแท่นมียกัษ์แบก	ผนงัด้านนอกเขยีน

สีเป็นลายดอกไม้พุ่มข้าวบิณฑ์	เพดานเขียนลายดอกลอยสลับดาวสีทองบนพื้นแดง	

	 ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่	๑	รอบผนังทั้งสี่ด้าน	ขอบล่างของหน้าต่าง

เขยีนภาพต้นไม้ดอกไม้	ผนงัด้านหลงัพระประธานเขยีนเล่าเรือ่งไตรภมู	ิส่วนผนงัด้านหน้าและด้านข้างทัง้	๒	ด้าน	 

ในระดับขอบหน้าต่างล่างถึงขอบบนเขียนภาพเล่าเรื่องพระพุทธประวัติ	สูงขึ้นไปจรดเพดานของผนังด้านหน้า 

เขียนภาพมารผจญ	 ผนังด้านข้างที่เหลือเขียนภาพเทพชุมนุม	 ๓	 ชั้น	 เหนือบานประตูและหน้าต่างทุกช่อง 

ติดกรอบเป็นภาพเรื่องสมุทรโฆษ	จำานวน	๒๖	ภาพ	

 พระระเบียง	รอบพระอุโบสถทั้ง	๔	ด้าน	มีพระพุทธรูปยืนปางถวายเนตรก่อด้วยปูนลงรักปิดทอง	

ประดิษฐานอยู่ในซุ้มจระนำาในผนังพระระเบียงโดยรอบ	จำานวน	๖๔	องค์	
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 พระประธาน	 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 

หน้าตัก	 ๒.๑๒	 เมตร	 สูง	 ๒	 เมตร	 มีพระอัครสาวก 

ซ้ายขวา	

 พระอุโบสถเก ่า เป ็นพระอุโบสถเดิม 

ของวัดภุมรินราชปักษี	มีขนาดเล็ก	หน้าบันมีรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ	และมยุรารำาแพน	ปิดกระจกสีสวยงาม

 พระวิหารเก่า เป็นพระวิหารขนาดเล็กลักษณะรูปทรงแบบเรือสำาเภา	 หน้าบันมีรูปพระนารายณ์ 

ทรงครุฑ	ด้านหลังประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานพร	
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดพระยาทำา	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา	 เดิมชื่อว่า	 วัดนาค	 รัชกาลที่	 ๒	 โปรดให้	 

เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์	 (กุน)	สมุหนายก	บูรณปฏิสังขรณ์	และถวายเป็นพระอารามหลวง	ทรงพระราชทาน

นามว่า	วัดพระยาทำา 

	 รัชกาลที่	๓	ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดให้ปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมทั้งพระอาราม	

	 ต่อมา	 พระครูสุนทรารากษรวิจิตร์	 (แจ้ง)	 เจ้าอาวาสได้ร่วมกับทายกและทายิกาบูรณปฏิสังขรณ์ 

จนเสนาสนะมีความมั่นคงแข็งแรง	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดพระยาทำา	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดวรวิหาร	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๔๗	 ริมคลองมอญ	 

ถนนอรุณอมรินทร์	แขวงบ้านช่างหล่อ	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๖	ไร่เศษ

วัดพระยาทำา
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สิ่งสำาคัญในพระอาราม

 พระอุโบสถ	เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	ศิลปะสมัยอยุธยา	

หลังคาลด	๒	ชั้น	มุงกระเบื้อง	ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	หางหงส์ 

เป็นหัวนาค	 ส่วนฐานโค้งอ่อนลงตรงกลางคล้ายท้องเรือสำาเภา	

หนา้บนัเปน็ลายไมแ้กะ	รปูพระนารายณท์รงชา้งเอราวณั	มฉีตัรทอง	 

๕	ชั้น	อยู่เบื้องบน	

 พระประธาน 	 ในพระอุ โบสถ	 เป็นพระพุทธรูป 

ปางมารวิชัย	ขนาดหน้าตักกว้าง	๑	วา	๑๒	นิ้ว	สูง	๑	วา	๑๒	นิ้ว	

พระนามว่า	พระพุทธศรีธรรมมุนีนาถ	หรือ	หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

 หอไตร	เปน็อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	ลกัษณะทรงไทย	

๒	ชั้น	กว้าง	๘	เมตร	ยาว	๑๒	เมตร	

 พระเจดีย์คูหา	 มี	 ๒	 องค์	 องค์หนึ่งอยู่ด้านหน้า 

พระอุโบสถ	เป็นพระเจดย์ีย่อมมุไมส้บิสอง	ขนาดใหญ	่อีกองคห์นึง่

อยูด่า้นใตพ้ระอโุบสถเปน็พระเจดยีม์รีปูครฑุจบันาค	มคีหูา	๔	ด้าน	

มีรูปยักษ์	๔	ตน	คนดำาดินและคชสารครึ่งตัว	

 หอระฆงั	เปน็อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	๒	ชัน้	ลกัษณะ

แบบโบราณ	อยูด่า้นหนา้พระอโุบสถ	มรีปูปนูปัน้เปน็รปูครฑุยนืครอ่ม

ทวารสีท่ศิ	เหยยีบหางนาค	แบกมณฑป	ชัน้บนมีรปูยกัษป์นูปัน้ยนืเฝา้ 

ทั้ง	 ๔	 ทิศ	 ยอดหอระฆังรูปทรงแบบยอดปราสาท	 ประดับด้วย

กระเบื้องเคลือบ

 ศาลาการเปรยีญ	เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๑๓

 ธรรมาสน์ เป็นไม้แกะสลัก	 

ฝมีอืชา่งสมัยกรงุศรอียุธยา	ตวักระหนก 

ซ้อนลายสลักซับซ้อน	
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดระฆังโฆสิตาราม	 เป็นวัดโบราณ	 ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	 เดิมชื่อ	 วัดบางหว้าใหญ่ ในสมัย

กรุงธนบุรี	 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงอาราธนาพระเถระมาประชุมและชำาระพระไตรปิฎก	 ซึ่งอัญเชิญ 

มาจากนครศรีธรรมราชที่วัดระฆังโฆสิตารามนี้	

	 ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 โปรดให้ขุดสระ

แล้วรื้อพระตำาหนักและหอนั่งทางด้านตะวันตกของพระอุโบสถเก่า	 (ปัจจุบันเป็นท่ีตั้งพระวิหาร)	 มาปลูก 

ลงในสระทำาหอไตรเป็นรูปเรือน	 ๓	 หลังแฝด	 กลางนำ้า	 ระหว่างการขุดสระมีการขุดพบระฆังโบราณ	 

มีเสียงดังกังวาน	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 โปรดให้นำาไปไว ้ที่หอระฆังที่ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 และโปรดให้สร้างระฆังขึ้นใหม่	 ๔	 ลูก	 พร้อมกับสร้างหอระฆัง	 ในการนี้ 

จึงพระราชทานนามวัดว่า	วัดระฆังโฆสิตาราม 

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดระฆังโฆสิตาราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นโท	 

ชนิดวรมหาวิหาร	 ตั้งอยู่เลขท่ี	 ๒๕๐	 ถนนอรุณอมรินทร์	

แขวงศิริราช	 เขตบางกอกน้อย	 กรุงเทพมหานคร	 มีที่ดิน 

ตั้งวัด	เนื้อที่	๓๑	ไร่	๑	งาน	๑๓	ตารางวา

วัดระฆังโฆสิตาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นทรงแบบรัชกาลที่	 ๑	 

หลังคาลด	 ๓	 ช้ัน	 มุงกระเบื้อง	 ประดับช ่อฟ้า	 

ใบระกา	 หางหงส ์	 มีทวยสลักสวยงามรองรับ 

ชายคา	 บริ เวณมุขด ้านหน ้าและหลังทำาป ีกนก 

คลุมมุขอยู่ในระยะไขราหน้าจ่ัว	 ใต้จ่ัวหรือหน้าบัน 

ที่ จำ า หลั กล ายพระนารายณ ์ ท รงค รุฑ 	 ประดั บ

ลายกระหนกป ิดทอง	 เจาะเป ็นช ่องหน ้าต ่ าง	

๒	 ช ่อง	 เหนือประตูหน ้าต ่างรอบพระอุโบสถ 

ติดกระจังปูนป ั ้นป ิดทอง	 ทำาเป ็นรูปซุ ้มบนบานประตูหน ้าต ่าง	 ด ้านนอกเขียนลายรดนำ้าป ิดทอง	 

มีรูประฆัง เป ็นเครื่ องหมาย	 ด ้านในเขียนภาพทวารบาลยืนบนแท ่นระบายสีงดงาม	 บริ เวณ 

ฝาผนังภายในโดยรอบเขียนภาพจิตรกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าฝีมืองดงามมาก	 ผนังด้านหน้าพระประธาน

เขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์	 ก่อนเสด็จขึ้นไปจำาพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 และ 

ตอนเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 ด้านหลังพระประธานเขียนภาพพระมาลัย	 ขณะขึ้นไปนมัสการ 

พระมหาจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์	 ภาพฝาผนังส่วนท่ีเหลือเบ้ืองบนเขียนเป็นภาพเทพชุมนุม	 ตอนล่าง 

เขียนภาพทศชาติ	 ซึ่งเขียนได ้อย ่างมีชี วิตชีวา 

อ่อนช้อยและแสงสีเหมาะสมกับเรื่องราว	 เขียนโดย	

พระวรรณวาดวิจิตร	(ทอง	จารุวิจิตร)	

 พระประธาน	 เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วย 

สำาริด	ปางสมาธิ	หน้าตักกว้างประมาณ	๔	ศอกเศษ	 

ประดษิฐานบนฐานชกุช	ีเบือ้งพระพกัตร์มีรปูพระสาวก	 

๓	 องค ์	 คือ	 พระสารี บุตร	 พระอานนท์	 และ 

พระโมคคัลลานะ	 พระประธานนี้ได้รับการยกย่องว่า

งดงาม	พระนามว่า	พระประธานยิ้มรับฟ้า 

 

 พระวิหาร	(พระอุโบสถหลังเก่า)	ลักษณะ 

ก่ออิฐถือปูน	หลังคามุงกระเบื้อง	ลดเป็นมุขด้านหน้า	

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์	 รวมทั้ง 

พระประธานองค์เดมิของวดั	ซึง่แต่เดมิเป็นพระพทุธรปู  

ปูนปั้นองค์เล็ก	 ต่อมาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	 

ได้ปั้นปูนหุ้มพระพุทธรูปใหม่ใหญ่กว่าองค์เดิม
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 พระวิหารสมเด็จพระสังฆราช	 (สี)	 อยู่ด้านหน้า

พระอุโบสถ	 หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ	 ติดทวยตามเสา 

สวยงาม	 หน ้าบันทั้ งสองด ้านจำาหลักรูปฉัตร	 ๓	 ชั้น	 

อันเป็นเครื่องหมายพระยศสมเด็จพระสังฆราช	 วิหารหลังนี้ 

เดิมหลังคาเป็นทรงปั้นหยา	 เรียกว่า	 ศาลาเปลื้องเครื่อง	 

ต่อมาพระราชธรรมภาณี 

(ละมูล)	อดีตเจ้าอาวาส

รูปที่	๑๐	 ได้เปลี่ยนเป็น

หลังคาทรงไทย	 มีช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 เม่ือปีพุทธศักราช	 ๒๕๐๔	 

เพื่อประดิษฐานพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราช	 (สี )	 ซึ่งเดิมบรรจ ุ

อยู ่ ในพระศรีอาริยเมตไตรย	 ประดิษฐานในซุ ้มพระปรางค์ของ 

วัดระฆังโฆสิตาราม	 ต่อมาได้ย้ายมาไว้ที่พระวิหารที่ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่	 

เพื่อยกย่องพระเกียรติของพระองค์

 ตำาหนักแดง	 เป็นเรือนไม้ฝาปกน	 กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข 

ทรงยกถวายวัด	 เพื่อปลูกเป็นกุฏิสงฆ์	 ปัจจุบันอยู ่ภายในบริเวณ 

คณะ	 ๒	 เชื่อกันว่าเป็นตำาหนักสำาหรับทรงกรรมฐานของสมเด็จพระเจ้า

กรุงธนบุรี	 สันนิษฐานจากพระดำารัสของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 

กรมพระยาดำารงราชานุภาพ	 ซึ่งได้ตรัสกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

เจ้าฟ้าฯ	กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์	 เมื่อเสด็จมาทอดพระเนตรกุฏินี้ว่า	

กุฏินี้แต่เดิมเป็นตำาหนักของพระเจ้ากรุงธนบุรี	

 หอพระไตรปิฎก	 เดิมอยู่กลางสระที่ขุด

ขึ้นด้านหลังพระอุโบสถ	 สร้างเป็นเรือนแฝด	 ๓	 หลัง	 

หอด้านหน้าลักษณะเป็นหอนอน	 หอกลางเป ็น 

ห้องโถง	 หอด้านเหนือเป็นห้องรับแขก	 หลังคา 

มุงกระเบื้อง	 ชายคาเป ็นรูปเทพพนมเรียงราย 

เป็นระยะ	 ๆ	 เปลี่ยนฝาสำาหรวดไม้ขัดแตะเสียบ

กระแชงเป็นขัดด้วยหน้ากระดานไม้สักระหว่าง 

ลูกสกล	 แผ่นกระดานไม้สักเลียบฝาภายในแล้วเขียน

รูปภาพต่าง	ๆ	บานประตูด้านใต้เขียนลายรดนำ้า	บาน

ประตูหอกลางด้านตะวันออกแกะเป็นลายกระหนกวายุภักษ์	 ประกอบด้วยกระหนกเครือเถา	 บานซุ้มประตู

นอกชานแกะเป็นมังกรลายกระหนกดอกไม้	 ภายนอกติดทวยสวยงาม	 ภายในมีตู้พระไตรปิฎกขนาดใหญ่ 

เขียนลายรดนำ้า	 ๒	 ตู้	 ประดิษฐานไว้ในหอด้านเหนือ	 ๑	 ตู้	 หอด้านใต้	 ๑	 ตู้	 หอพระไตรปิฎกนี้ตั้งอยู่ภายใน 

เขตพุทธาวาส	ทิศใต้ของพระอุโบสถ
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 หอพระไตรป ิฎกหลั ง เล็ ก 	 อ ยู ่ ด ้ าน

หน้าตำาหนักแดง	 ในคณะ	 ๒	 เป็นเรือนไม้ฝาปกน 

ปิดทอง	 ทาสีเขียวสด	 ประตูหน้าต่างเขียนลายรดนำ้า

สวยงามมาก

 ต้นโพธิ์ลังกา	พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ ้าอยู ่หัว	 ทรงได้รับมาในรัชสมัยของพระองค์	 

โปรดให้นำาไปปลูกตามพระอารามหลวงต่าง	 ๆ	 ตาม

ประวัติกล่าวว่า	 ได้เสด็จพระราชดำาเนินมาปลูกต้นโพธิ์

ที่วัดระฆังโฆสิตารามนี้ด้วยพระองค์เอง
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดศรีสุดาราม	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา	 เดิมชื่อว่า	 

วัดชีปะขาว	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๑	 โดยกรมสมเด็จพระศรีสุดารักษ์ซึ่งเป็น 

พระพ่ีนางในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 ได้ทรง 

บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่	

	 รัชกาลที่	๔	โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะและพระอุโบสถขึ้นใหม่	

พระราชทานนามวดัว่า	วดัศรสีดุาราม	ซึง่ตรงกบัพระนามกรมสมเดจ็พระศรสีดุารกัษ์ 

วัดนี้เคยเป็นวัดที่พระสุนทรโวหาร	(ภู่)	เคยศึกษาในวัยเยาว์	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดศรีสุดาราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิด

วรวหิาร	ตัง้อยูร่มิคลองบางกอกน้อย	เลขที	่๘๓	ถนนบางขนุนนท์	

เขตบางกอกน้อย	กรงุเทพมหานคร	มท่ีีดนิตัง้วดั	เนือ้ที	่๑๙	ไร่	 

๑	งาน	๒๐	ตารางวา

วัดศรีสุดาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 ลักษณะ

สถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลท่ี	 ๑	 หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 

มุงกระเบื้อง	 ประดับช ่อฟ ้า	 ใบระกา	 หางหงส ์	 

มีมุขยื่นด้านหน้าและด้านหลัง	 เสาสี่เหลี่ยม	 หน้าบัน

จำาหลักไม้ลายรูปเทพพนม	 มีรูปคชสีห์และรูปสิงห์	 

ตามลายก้านขด	 ประตูหน้าต ่างทำาเป ็นซุ ้มปูนปั ้น	 

ยอดเทพพนมปิดทอง	ประดับกระจก	ภายในมีจิตรกรรม

ฝาผนัง	 บานประตูพระอุโบสถลายรดนำ้าลงรักปิดทอง	 

รูปตราพระมหามงกุฎ

 พระประธาน	เป็นพระพุทธรูป	ปางปลงพระชนมายุสังขาร	

ขนาดหน้าตักกว้าง	๒	ศอก	๑	คืบ	
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 พระวิหาร	เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	เดิมเป็นพระอุโบสถ	 

มลีกัษณะเป็นยอดมณฑปแปดเหลีย่ม	ต่อมาสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า	 

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	 โปรดให้ร้ือแล้วสร้างขึ้นใหม่ลักษณะ 

คล้ายพระอุโบสถ	 หน้าบันเป็นปูนปั้นรูปปิ่น	 ประดิษฐานบนพาน	 

๒	 ชั้น	 ล้อมรอบด้วยลายก้านขด	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป  

ปางมารวิชัยและพระพุทธรูปทรงเครื่องอยู่รวมกันหลายองค์

 หอไตร	ลกัษณะทรงไทย	ก่ออฐิถอืปนู	หลงัคามงุกระเบือ้ง	 

มีระเบียง	๔	ด้าน	

 หอระฆัง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะ 

ทรงไทย

 ศาลาวรรณกรรมสนุทรภู ่เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	

ลักษณะทรงไทย	สร้างข้ึนเพือ่เป็นอนสุรณ์แก่พระสนุทรโวหาร	(ภู)่	

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 ลักษณะ 

ทรงไทย	สร้างสมัยอยุธยา

 รูปหล่อสมเดจ็พระพฒุาจารย์ (โต	พรฺหมฺรำสี)	 

หน้าตักกว้าง	 ๙	 เมตร	 สูง	 ๑๘	 เมตร	 สร้างเมื่อป	ี 

พุทธศักราช	๒๕๓๗

 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุดารักษ์ 

อยู่ด้านข้างพระวิหารพระศรีอาริยเมตไตรย
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดสุวรรณาราม	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา	 เดิมชื่อ	 วัดทอง	 พระบาทสมเด็จ	 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 โปรดให้สร้างพระอุโบสถ	 พระวิหาร	 กำาแพงแก้ว	 เก๋ง	 พร้อมทั้งเสนาสนะ 

ขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม	พระราชทานนามว่า	วัดสุวรรณาราม 

	 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงบูรณปฏิสังขรณ์เพิ่มเติม	 และขยายพื้นที่วัด	 

ให้กว้างขึ้น	 โปรดให้สร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นหมู่หนึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	จำานวน	๖	หลัง	หอระฆัง	หอพระไตรปิฎก 

ศาลาการเปรียญ	และโปรดให้จัดงานสมโภชพระอารามในปีพุทธศักราช	๒๓๗๔

	 วัดสุวรรณาราม	 เดิมเคยเป็นท่ีตั้งพระเมรุหลวง	 สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท	 

โปรดให้สร้างขึ้นเป็นฌาปนสถานสำาหรับปลงศพเจ้านายและขุนนางผู้ ใหญ่	จนถึงสมัยรัชกาลที่	๔

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดสุวรรณาราม	 พระอารามหลวงชั้นโท	 ชนิดราชวรวิหาร	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๓๓	 แขวงบางขุนนนท์	 

เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๒	ไร่เศษ

วัดสุวรรณาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ	 เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน	 

มีระเบียงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง	หลังคาลด	๓	ชั้น	 

มุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส	์ 

หน้าบันจำาหลักรูปเทพพนม	 และรูปพระนารายณ ์

ทรงครุฑปิดทอง	 บานประตู	 หน้าต่าง	 เขียนลาย 

รดนำ้าทรงพุ ่มข้าวบิณฑ์	 จิตรกรรมฝาผนังภายใน 

เป็นภาพเทพชุมนุม	 ภาพเล่าเรื่องทศชาติพระพุทธ

ประวัติตอนผจญมาร	 และตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์	

เป็นต้น	 อันเป็นภาพที่ยกย่องกันว่างามยอดเยี่ยม

ของยุครัตนโกสินทร์	 ซ่ึงเป็นฝีมือของช่างท่ีมีชื่อเสียง 

ในสมัยรัชกาลที่	๓	อาทิ	คงแป๊ะ	ครูทอง	

 พระประธาน 	 เป ็นพระพุทธรูปหล ่อ 

ปางมารวิชัย	ศิลปะสมัยสุโขทัย	หน้าตักกว้าง	๖	ศอก	

๑	คืบ	มีพระนามว่า	พระศาสดา 

 พระวิหาร	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 ลักษณะทรงไทย	 มีมุขขวาง 

ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง	 หลังคาลด	 ๓	 ชั้น	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	

ประดับกระจก	 หน้าบันจำาหลักลายเป็นรูปเทพพนม	 พระประธานในพระวิหาร

เป็นพระพุทธรูปศิลา	หุ้มปูนปิดทอง	ปางสมาธิ

 พระเจดย์ี ม	ี๓	องค์	อยู่ด้านหน้าพระวหิาร	๑	องค์	เป็นเจดย์ี	๘	เหลีย่ม	 

อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ	๒	องค์	เป็นพระเจดีย์ย่อมุมสิบหก		
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดอมรินทราราม	 เป็นวัดโบราณ	 เดิมชื่อว่า	 วัดบางหว้าน้อย	 กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข	 

โปรดให้สร้างและปฏิสังขรณ์ใหม่ท้ังพระอาราม	 คือ	 สร้างพระอุโบสถ	 พระระเบียง	 วิหาร	 กำาแพงแก้ว	 

ศาลาราย	 หอระฆัง	 หอไตร	 หอสวดมนต์	 ศาลาการเปรียญ	 กุฏิ	 เสนาสนะ	 และถนนในพระอาราม	 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า	 วัดอมรินทราราม	 และโปรดให้ 

สร้างพระอุโบสถที่สร้างค้างอยู ่ต่อไปจนสำาเร็จ	 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 โปรดให้ 

ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ	 พระระเบียง	 พระวิหาร	 และสิ่งอื่น	 ๆ	 รวมทั้งโปรดให้สร้างกุฏิเพิ่มเติมอีกหลายห้อง	 

การปฏิสังขรณ์ได้ทำาต่อเนื่องมาทุกยุคของเจ้าอาวาสแต่ละรูป	 รวมทั้งพระบรมราชวงศ์	 ข้าราชบริพาร	 

และราษฎรผู้มีจิตศรัทธา	บริจาคทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์วัดอมรินทรารามมาด้วยดีจนถึงปัจจุบันนี้

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดอมรินทราราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดวรวิหาร	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๕๖๖	 แขวงศิริราช	 

เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๒	ไร่	๓	งาน	๗๒	ตารางวา	

วัดอมรินทราราม



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  238

สิ่งสำาคัญ

 พ ร ะ อุ โ บ ส ถ 	 เ ป็ น อ า ค า ร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย 

จตุรมุข	หลังคามุงกระเบื้อง	ประดับช่อฟ้า	

ใบระกา	 หางหงส์	 ซ่ึงออกแบบก่อสร้าง

โดยหลวงวิศาลศิลปกรรม	 สร้างเสร็จ 

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๑๒

 พระประธาน	พระนามว่า	หลวงพ่อโบสถ์น้อย 

เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น	 ศิลปะแบบสุโขทัย	 ปางมารวิชัย	

ลงรักปิดทอง

 โบสถ์น้อย	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 หลังคา 

ลด	๓	ชั้น	มุงกระเบื้อง	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	 

อยู่ใกล้กับสะพานอรุณอมรินทร์	 ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๙๒	
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 มณฑปพระพุทธบาทจำาลอง	 ประดับด้วยกระเบื้อง 

และถ้วยชามเขียนสีของจีนฝีมือประณีตงดงามมาก	 พระองค์ 

เจ้าหญิงจงกล	พระธิดาในกรมพระราชวังหลังทรงสร้างขึ้น

 พระพุทธฉายจำาลอง	พระองค์เจ้าหญิง

กระจบั	พระธดิาในกรมพระราชวงัหลงัทรงสร้างขึน้ 

เป็นภูเขามีความสูง	 ๓	 วา	 ๒	 ศอก	 กว้างโดยรอบ	

๑๙	วา

 หอสวดมนต์ใหญ่ ๗	ห้อง	เดิมมีเฉลียง

โดยรอบ	 ทรงปั้นหยา	 ต่อมาได้ร้ือปฏิสังขรณ์ใหม่	 

โดยเทเสาคอนกรีตและแปลงทรงปั้ นหยา 

เป็นทรงมนิลา	

 ตำาหนักเขียว	 ปัจจุบันอยู่ในคณะ	 ๑	

ของวัด	เป็นเรือนไทยหลังใหญ่	ทรวดทรงงดงาม	

ทางวัดได้ปฏิสังขรณใ์ห้อยู่ในสภาพดี	
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ประวัติความเป็นมา

	 วั ดคูหาสวรรค ์  เป ็ นวั ด โบราณ  สร ้ างสมัย 

กรุงศรีอยุธยา	 เดิมชื่อวัดศาลาสี่หน้า	 ได้รับการสถาปนา 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 

แล้วโปรดให้สร้างพระประธานข้ึนใหม่	พระนามว่า	พระพทุธเทวะ 

เนือ่งจากพระประธานองค์เดมิ	พระนามว่า	พระพทุธเทวปฏมิากร  

ได้อัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธาน	ณ	วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม	 และโปรดให้บูรณะพระอุโบสถ	 ศาลา

การเปรยีญ	เสนาสนะ	แล้วพระราชทานนามว่า	วดัคหูาสวรรค์

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดคูหาสวรรค ์	 เป ็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 

ชนิดวรวิหาร	 ตั้ งอยู ่ เลข ท่ี 	 ๕๔๑	 แขวงคูหาสวรรค ์	 

เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	 เนื้อที่	๓๙	 ไร่	

๑	งาน	๕๕	ตารางวา

วัดคูหาสวรรค์
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารทรงไทย	 ก่ออิฐ

ถือปูน	 หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 ด้านหน้าและด้านหลัง	 

มีมุขย่ืนออกไป	 มีเสารองรับด้านละ	 ๔	 ต้น	 หลังคา

มุงกระเบื้องเคลือบ	ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	หางหงส์	

หน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง	 เป็นลายจำาหลักไม้	 

ตรงกลางมีรูปเทพพนมล้อมรอบด้วยลายก้านขด	 

มีประตูด้านหน้า	๓	ช่อง	ด้านหลัง	๒	ช่อง	ประดับซุ้ม  

ลงรั ก ป ิ ด ทอง 	 ป ร ะดั บ ก ร ะ จก 	 บ านประ ตู 

และหน้าต่างด้านใน	 เขียนลายรูปต้นไม้	 ดอกแชบ๊วย	

และนกกระจอกแบบศิลปะจีน	 ฝาผนังภายในเป็น 

ปนูเกลีย้ง	ฝีมอืช่างสมยักรงุศรอียธุยา	รอบพระอโุบสถ 

มีซุ ้มเสมาคู ่ทำาด ้วยหินทรายแดง	 ฝีมือช่างสมัย 

กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย	 ประดิษฐานอยู่ในซุ ้มปูน	

ตามมุมกำาแพงเขตพุทธาวาส	 มีพระเจดีย์ขนาดย่อม

ประดษิฐานอยู่รอบพระอุโบสถ	มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ
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 พระมหาเจดีย์ ลักษณะย่อมุมไม้สิบสอง	มี	๓	องค์	 

ตั้งเรียงกันอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ	 องค์กลางฐานกว้าง	 

๔.๘๖	 เมตร	สูง	๑๔.๗๕	 เมตร	และอีก	๒	องค์	มีฐานกว้าง	

๓.๕๖	เมตร	สูง	๑๑.๒๖	เมตร	

 มณฑปสี่หน้า	ภายในประดิษฐานหลวงพ่อสี่หน้า

 หอไตรเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื้องเกล็ดปลา	

ประดับกระจก

 พระประธาน	 เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิราบ	 

หน้าตักกว้าง	๕	ศอกคืบ	๔	นิ้ว	พระนามว่า	พระพุทธเทวะ 

 พระวิหาร	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลักษณะ

ทรงไทย	หลังคามุงกระเบื้องเกล็ดปลา	ประดิษฐานรูปเหมือน

อดีตเจ้าอาวาส	

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคาร

คอนกรีต	 เสริมเหล็ก	 ๒	 ชั้น	 หลังคา 

มุงกระเบื้องเคลือบ	ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	

มีมุขด้านหน้า	พื้นหินขัด
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดนางชี	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างสมัยอยุธยา	 มีหลักฐานยืนยัน	 คือ	 พระประธานในพระอุโบสถ 

และพระพุทธรูปในพระวิหาร	 เป็นศิลปะสมัยอยุธยา	 ตามตำานานเล่าว่า	 เจ้าพระยาพิชัยมนตรีได้สร้าง

ร่วมกับพระยาฤาชัยณรงค์	 และออกหลวงเสนาสุนทร	 สร้างเนื่องจากแม่อ่ิมลูกสาวเจ้าพระยาชัยมนตร ี

ป่วยอย่างไม่รู้สาเหตุ	 จนกระท่ังชีปะขาวมานิมิตเข้าฝันให้เจ้าพระยาพิชัยมนตรีแก้บนโดยให้ลูกสาวบวชชี	 

ดังนั้น	 เมื่อแม่อิ่มหายป่วย	 เจ้าพระยาพิชัยมนตรีจึงให้ลูกสาวบวชชี	 พร้อมกับสร้างวัด	 จึงเรียกว่า	 วัดนางชี  

ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง	

	 สมัยรัชกาลที่	 ๑	 พระยาโชฎึกราชเศรษฐี	 ได้ดัดแปลงและแก้ไขรูปทรงพระอุโบสถ	 พระวิหาร	 

ให้เป็นศิลปกรรมแบบจีน	 ประดับด้วยเครื่องเคลือบ	 และนำาตุ ๊กตาหินแบบจีนและหินปูทางเดินมาจาก 

เมืองจีน	 เพื่อมาทำาการบูรณปฏิสังขรณ์	 เมื่อสร้างเสร็จ	 ได้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช	เป็นพระอารามหลวง	

	 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่	๓	พระยาราชานุชิต	(จ๋อง)	ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้อีกครั้ง	

สถานะและที่ตั้ง

		 วัดนางชี	 เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๓๒๑	 แขวงปากคลองภาษีเจริญ	 

เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๑	ไร่	๑	งาน

วัดนางชี



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  244

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 หลังคา

ลด	 ๒	 ชั้น	 หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบจีน	 

เป ็นรูปเครื่องบูชา	 และกระเช้าดอกไม้	 ซุ ้มประตู

หน้าต่างประดับกระเบื้องเคลือบสีลายดอกเบญจมาศ	 

บานประตูสลักเป็นรูปเซี่ยวกางเหยียบสิงห์	บานหน้าต่าง

เขียนลายรดนำ้ารูปมังกรดั้นเมฆ	 ด้านในบานประตู	 และ

หน้าต่าง	 ลงรัก	 ประดับมุกเป็นรูปต้นไม้	 ผนังภายใน 

มีจิตรกรรม	 ด้านหน้าและด้านข้างพระประธานเขียน

เป็นรูปโต๊ะบูชาแบบจีน	 เหนือช่องหน้าต่างเป็นภาพ 

เทพชมุนมุ	เหนอืขึน้ไปเป็นภาพพระอสตีมิหาสาวก	๘๐	องค์	 

เหนือขึ้นไปอีกเป็นภาพการเดินทางไปเชิญพระไตรปิฎก

ของพระถังซำาจั๋ง	 ผนังด้านหลังพระประธาน	 เป็นภาพ

เทพชั้นสูงชุมนุม	 มาสักการะพระพุทธเจ้า	 ลานรอบนอก

พระอุโบสถ	มีใบเสมาทำาด้วยหินทรายสีขาว	สมัยอยุธยา	
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 พระวิหาร	อยู่ทางด้านขวาของพระอุโบสถ	

หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 ด้านนอกมีระเบียงเดินได้รอบ	 

ซุ ้มประตูและหน้าต ่างประดับกระเบื้องเคลือบ 

ลายดอกเบญจมาศ	 บานประตูและหน้าต่างเขียน 

ลายรดนำ้า	 แต่ลบเลือนไปมากแล้ว	 ผนังด้านในเขียน

เป็นลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์	ก้านแย่งสอดสีทั้งสี่ด้าน

	 ภายในมีพระประธาน	 เป็นพระพุทธรูป

ปางปาลิไลยก์ แต่สัตว์ที่มาปรนนิบัติพระพุทธเจ้ามีแต่ 

พญาช้าง	 และมีพระพุทธรูปขนาดต่าง	 ๆ	 รอบ 

พระประธานอีกหลายองค์	 และมีเตียงไม้มะเกลือ 

แบบจีนสลักและประดับหินอ่อนลายภูเขา	 เป็นของ

พระยาโชฎึกราชเศรษฐี	

 พระเจดีย์ อยู่นอกกำาแพงพระอุโบสถและ

พระวิหาร	 ลักษณะเป็นพระเจดีย์เหลี่ยมเรียงกันอยู่	 

๔	องค์	และมีพระเจดีย์ทรงลังกา	อยู่ตรงมุมกำาแพง

มุมละ	 ๒	 องค์	 ตรงกลางระหว่างพระอุโบสถกับ 

พระวิหาร	มีพระปรางค์แปดเหลี่ยมอีกหนึ่งองค์	

 พระประธาน	เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น	ปางมารวิชัย	ลงรักปิดทอง	หน้าตักกว้าง	๓	ศอก	สูง	๗	ศอก	
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 ศาลาการเปรียญ	เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	 ๒	 ชั้น	 ลักษณะ 

ทรงจตรุมขุ	หลงัคามุงกระเบือ้ง	หน้าบนั

ลายปูนป้ัน	หน้าต่างไม้	มกีำาแพงล้อมรอบ

 พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุไว้ ในผอบแก้ว	ประดิษฐานในมณฑปสี่เหลี่ยมจตุรัส	สร้างด้วยไม้จำาหลัก 

ปิดทอง	 ประดับกระจก	 ประดิษฐานท่ีตึกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ	 มีตำานานเล่าว่า	 มีพราหมณ์	 ๓	 คน	 

และชาวจีน	 ๙	 คน	 ได้นำาพระบรมสารีริกธาตุ	 มาจากชมพูทวีป	 ๒	 ผอบ	 ผอบหนึ่งจะนำาไปประดิษฐาน 

ทีเ่มอืงนครศรธีรรมราช	และอกีผอบจะนำาไปประดษิฐานท่ีเมืองเชยีงใหม่	เม่ือได้ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ

ที่เมืองนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว	 คณะผู้อัญเชิญพระบรมสาริริกธาตุทั้งหมดก็เดินทางโดยเรือสำาเภา 

เพือ่นำาพระบรมสารรีกิธาตขุึน้ทางเหนอื	เม่ือเดนิทางมาถงึบรเิวณปากนำา้คลองด่านเรอืสำาเภาได้เกดิอบุตัเิหตลุ่มลง	 

พระบรมสารีริกธาตุจึงได้จมหายไป

	 เมื่อเจ้าพระยาพิชัยมนตรีได้สร้างวัด	 ธิดาของท่านชื่ออิ่มได้มีศรัทธาบวชชี	 พำานักที่วัด	 ต่อมา 

ไม่นาน	 พระบรมสารีริกธาตุได้แสดงปาฏิหาริย์ให้แม่ชีเห็น	 แม่ชีอ่ิมและคณะ	 จึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ	

ไปประดิษฐานไว้ท่ีวัดนางชี	 ต่อมาสมเด็จพระรูปศิริโสภาคย์มหานาคนารี	 พระชนนีของสมเด็จพระอมรินทรา	 

บรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 เสด็จออกมาบวชเป็นชี	 พระองค์ ได้ 

ทำาการบูรณปฏิสังขรณ์วัดนางชี	 ก็พบว่ามีพระบรมสารีริกธาตุอยู ่	 เพ่ือให้ประชาชนทราบว่าวัดนางช ี

มีพระบรมสารีริกธาตุ	 จึงได้จัดให้มีการสมโภชขึ้น	 โดยจัดให้มีพิธีถวายนำ้าสรงและพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุ	 

ไปตามคลองด่าน	 คลองชักพระเข้าคลองบางกอกน้อยออกแม่นำ้าเจ้าพระยาเข้าคลองบางหลวงกลับวัดนางชี	

จึงได้เกิดประเพณีแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ	ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดนิมมานรดี	สร้างสมัยรัชกาลที่	๑	กรุงรัตนโกสินทร์	ในปีพุทธศักราช	๒๓๕๐	เดิมชื่อ	วัดบางแค 

	 รัชกาลที่	 ๒	 ทรงแต่งตั้งพระคณาจารย์เป็นผู้สอนกรรมฐานในกรุงและหัวเมือง	 จำานวน	 ๗๑๒	 รูป	

พระอาจารย์เกษ	(รูปที่	๕๕)	วัดบางแค	เป็นผู้ถวายสมาธิกรรมฐาน	แสดงว่าวัดบางแคมีอยู่ก่อนแล้ว	

	 รัชกาลที่	 ๕	 พุทธศักราช	 ๒๔๑๕	 ขุนตาลวโนชากร	 (นิ่ม)	 และภรรยาชื่อดี	 ทำาการบูรณปฏิสังขรณ์

เสนาสนะต่าง	 ๆ	 ทั้งหมด	 เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แห่งความดีให้เป็นที่ปรากฏสืบไป	 ทางวัดจึงได้ 

เปลี่ยนนามวัด	 ตามชื่อผู้บูรณปฏิสังขรณ์โดยอาศัยชื่อของสามี	 ชื่อขุนตาลวโนชากร	 (นิ่ม)	 และภรรยาชื่อดี	 

ต่อหัวท้ายเป็นนามวัดว่า	วัดนิมมานรดี 

	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 พระราชทาน 

พระปรมาภิไธย	 ภ.ป.ร.	 ประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถ	 ต่อมาวันที่	 ๑๐	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๑๔	 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์	 

พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ได้เสด็จพระราชดำาเนินทรงตัดลูกนิมิต	

	 วนัที	่๗	ธนัวาคม	พทุธศกัราช	๒๕๒๓	สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	 ได้เสด็จพระราชดำาเนินทรงยกฉัตรพระเจดีย ์	 และทรงเททองหล่อพระสีวลี	 

พร้อมกับได้พระราชทานนามาภิไธย	 ส.ธ.	 ประดิษฐานท่ีผ้าทิพย์พระสีวลี	 ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	 

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๘	

สถานะและที่ตั้ง

 วัดนิมมานรดี	เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	ชนิดสามัญ	ตั้งอยู่เลขที่	๓๘	ถนนเพชรเกษม	ตลาดบางแค 

หมู่ที่	๑๕	แขวงบางหว้า	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๙	ไร่	๘๔	ตารางวา	

วัดนิมมานรดี
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สิ่งสำาคัญ

  พระอุโบสถ	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๐๙	 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กท้ังหลัง	 หน้าบัน 

และซุ้มใบเสมา	มีพระปรมาภิไธย	ภ.ป.ร.	

 พระประธาน	 เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย	

ขนาดหน้าตักกว้าง	๒	ศอก	๑	คืบ	สร้างด้วยโลหะผสม

ทองเหลือง	ลงรักปิดทอง	มีพระนามว่า	หลวงพ่อเกษ 

 พระวิหารเก๋งจีน	 มี	 ๒	 หลัง	 เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	 ก่ออิฐถือปูน	 หลังแรกสร้าง 

ปีพุทธศักราช	 ๒๔๒๔	 หลังที่	 ๒	 สร้างปีพุทธศักราช	

๒๔๔๗	 พระวิหารทั้งสองหลัง	 ทางวัดได้บูรณะ	 

ในปีพุทธศักราช	๒๕๒๔-๒๕๒๕

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารคอนกรีต	 

เสริมเหล็ก

 ศาลาตรีมุข	 มี 	 ๒	 หลัง	 เป ็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่ออิฐถือปูน
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ประวัติความเป็นมา

 วัดนวลนรดิศ	เป็นวัดโบราณ	สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา	เรียกว่า	วัดมะกอกใน	คู่กับ	วัดมะกอกนอก 

(วัดอรุณราชวราราม)	 เนื่องจากตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยาในแนวเดิม	 (ปัจจุบัน	 คือ	 คลองบางกอกใหญ่)	 

ในสมัยกรุงธนบุรีวัดมะกอกในอยู่ในสภาพที่ชำารุดทรุดโทรม

	 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 ระหว่างรัชกาลที่	 ๒	 ถึงรัชกาลที่	 ๓	 ท่านผู้หญิงนวล	 ภริยาเจ้าพระยา	 

อรรคมหาเสนา	และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์	 (ดิศ	บุนนาค)	ขณะดำารงตำาแหน่งเป็นเจ้าพระยา

พระคลังได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพสวยงามแล้วถวายเป็นพระอารามหลวง	

	 พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	ไดพ้ระราชทานนามวา่	วัดนวลนรดศิ	เพื่อระลกึถงึทา่นผูห้ญงิ

นวลและสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์	ซึ่งร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์	

สถานะและที่ตั้ง

		 วัดนวลนรดิศ	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดวรวิหาร	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๑๕๗	 ถนนเพชรเกษม	 

แขวงปากคลองภาษีเจริญ	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๒	ไร่	๙๖	ตารางวา	

วัดนวลนรดิศ
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบื้อง	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	 

ได้รับการปฏิสังขรณ์เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๐๖	 ประตู

หน้าต่างประดับด้วยซุ้มปูนปั้น	 บานประตูด้านนอก

เป็นลายรดน้ำา	 บานประตูด้านในเป็นภาพเขียนสี 

รูปโคมและโต๊ะจีน	 ฝาผนังภายในเป็นผนังปูนเกลี้ยง	

ฝาผนังด้านนอกเป็นหินล้าง

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 

(พระพุทธชินราชจำาลอง)	 ประทับอยู่บนฐานชุกชี	 

มีซุ้มเรือนแก้วประดับ	ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป

หลายองค์เป็นพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยา	ทำาด้วย

หนิทรายแดงขนาดใหญ	่ตอ่มาไดร้บัการบรูณะใหมเ่ปน็

ลงรักปิดทอง	แต่หุ่นข้างในพระพุทธรูปยังคงเป็นศิลา 

สมัยอยุธยาทั้งสิ้น	ยังคงมีเค้าของเดิมปรากฏอยู่
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 พระวิหาร	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 ๒	 ชั้น	

ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ	 ประดับ

ช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์ปูนปั้น	 หน้าบันเป็นลายปูน

ป้ันรูปแจกันดอกไม้	 นก	 และสัตว์	 ทาสีต่าง	 ๆ	 ภายใน 

บนฐานชุกชีเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป	

 พระเจดีย์ อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ	 เป็น 

พระเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบหก	

  ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารไม้สัก	 หลังคามุงกระเบื้องเคลือบลด	๒	 ชั้น	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 

หางหงส์	หน้าบันประดับลวดลายปิดทอง
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ประวัติความป็นมา 

	 วัดปากนำ้า	เป็นวัดโบราณ	สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา	เป็นวัดสำาคัญประจำาหัวเมืองหน้าด่านทางทะเล

มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

	 สมเด็จพระเจ ้าตากสินมหาราช	 พระราชทานทรัพย ์ ในการบูรณปฏิสังขรณ์	 และได ้มี 

การบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด

	 สมัยรัชกาลท่ี	 ๓	 มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่	 ต่อมาสมัยรัชกาลที่	 ๕	 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ 

ทั้งพระอาราม	 โดยให้อนุรักษ์ศิลปะเดิมไว้	 และโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์นำาพระกฐินหลวงมาถวาย 

ตลอดรัชกาล

	 สมัยรัชกาลท่ี	 ๖	 วัดปากนำ้าไม่มีเจ้าอาวาส	 พระราชสุธี	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 เจ้าคณะ

ปกครอง	 ได้ส่งพระสมุห์สด	 จนฺทสโร	มาดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาส	สร้างเสนาสนะ	 โรงเรียนพระปริยัติธรรม	 

และสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน	 มีพระภิกษุสามเณร	 และสาธุชนเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นจำานวนมาก	 

เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรม	 การศึกษาภาษาบาลี	 ต่อมาพระสมุห์สด	 จนฺทสโร	 ได้เลื่อนสมณศักดิ ์

มาโดยลำาดับ	สมณศักดิ์สุดท้ายเป็น	พระมงคลเทพมุนี หรือเรียกว่า	หลวงพ่อวัดปากนำ้า 

	 ต่อมาวัดปากนำ้าได้รับการปรับปรุงทัศนียภาพและบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ	 พระวิหาร	 

ส่วนเครื่องบนเป็นศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	แต่ตัวฐานรากและอาคารยังเป็นแบบสมัยกรุงศรีอยุธยา	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดปากนำ้า	 เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่เลขท่ี	 ๘	 แขวงปากคลองภาษีเจริญ	 

เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๐	ไร่	๘๘	ตารางวา

วัดปากน้ำา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 ลักษณะทรงไทย	

หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 มีมุขเด็จหน้าและหลัง	 มุงกระเบื้อง	 ประดับ

ช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์เป็นหวันาค	หน้าบนั	ซุ้มหน้าต่างและประตู

หน้าหลงัประดบัด้วยลายดอกไม้	บานประตเูขยีนลายรดนำา้เป็นรปู

ต้นไม้	ผนังภายในเขียนลายประแจจีนโดยรอบ	

	 ปีพุทธศักราช	 ๒๕๒๔	 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์	

เจ้าอาวาส	ได้ต่อเติมมุขด้านหน้า	โดยขยายออกมา	เพื่อประกอบ

สังฆกรรม	 และเป็นสถานท่ีฟังธรรมของอุบาสกอุบาสิกาในวัน

ธรรมสวนะ	(วันพระ)	

 พระประธาน	 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 ลงรัก

ปิดทอง	 เป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา	 บุด้วยทองคำาบริสุทธิ์	

พระนามว่า	พระพทุธมหามงคล	บนฐานชกุชมีพีระพุทธรปูบรวิาร

ประดิษฐาน	ดังนี้

 พระพุทธนรสีห์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ	 เจ้าฟ้า 

เพชรรัตนราชสุดา	สิริโสภาพรรณวดี	พระราชทาน	

 พระพุทธรูปปางสมาธิ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	พระราชทาน	

 พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร	๒	องค์	เป็นของเก่าคู่พระประธาน

 พระพุทธรูปปางฉันสมอ	และปางประทานพร	พระนามว่า โคตโมพุทโธ 

 พระวิหาร มี	๓	หลัง	คือ

	 	 หลังที่	 ๑	 อยู่ทิศเหนือของพระอุโบสถ	 ลักษณะทรงโรง	 มุงกระเบ้ือง	 ขนานกับพระอุโบสถ	 

หน้าบันประดับลายปูนปั้น	มีกำาแพงแก้วกั้นเป็นขอบเขต	

	 	 หลังท่ี	 ๒	 และ	 ๓	 อยู่ด้านขวา	 และด้านซ้ายพระอุโบสถ	 เรียกว่า	 วิหารสมเด็จ	 ศิลปะสมัย 

รัชกาลที่	๓	หน้าบันก่ออิฐถือปูน	ปั้นลวดลายติดกระเบื้อง	
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 พระวิหารคด	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 ลักษณะทรงไทย	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 ผนังภายใน 

เป็นที่บรรจุอัฐิ	ประดิษฐานพระพุทธรูปปั้นสมัยอยุธยา	จำานวน	๑๔	องค์

 หอไตร	 หรือ	 หอพระไตรปิฎก	 สร้างสมัย 

กรุงศรีอยุธยา	 อยู่ในสระนำ้า	 เป็นไม้จำาหลักทั้งหลัง	

และบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 โดยบูรณะ

อนุรักษ์ของเดิมไว้

	 ปีพุทธศักราช	 ๒๕๒๙	 หอไตรอยู่ในสภาพ

ทรุดโทรม	 จึงมีการบูรณะใหม่ทั้งหลัง	 ถอดแบบ 

ของเดิม	 ทำาลวดลายเหมือนเดิม	 ฝาผนังด้านนอก

ลงรักปิดทองทึบทั้งหลัง	ผนังด้านในเขียนภาพ	บนฝ้า

เพดานทั้งด้านในและด้านนอกปิดทองทึบ	 เสาทุกต้น

ติดกระจกประดับลาย	 และจารึกอักษรไว้ด้านนอก

ทางทิศใต้ว่า	 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก 

พระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

 ศาลาการเปรียญ	 มี	 ๒	 หลัง	 หลังเดิม 

เป็นอาคารทรงไทยโบราณ	 ทำาด้วยไม้สัก	 หลังคา 

มุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 

มีการบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้ง	 หลังใหม่เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	 ประดับลวดลายปูนปั้น	 ศิลปะ

สมัยกรุงศรีอยุธยา	 ตั้งอยู ่บริเวณศาลาหลังเดิม	 

ชื่อว่า	 ศาลาสด	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๑๘	 

มีรูปปั ้น	 หุ ่นขี้ผึ้งพระมงคลเทพมุนี ประดิษฐาน 

บนมหาธรรมาสน์ชั้นบน

 หอระฆัง	 มี	 ๒	 หลัง	 หลังเดิมตั้งอยู ่

ระหว่างพระวิหารและพระอุโบสถ	 เป็นของโบราณ 

คู่กับวัด	 และรักษาอยู่ในสภาพเดิม	 มีลวดลายปูนปั้น	 

ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา	 ยอดทำาเป็นทรงแหลม 

คล้ายมีมุขสี่ด้านเป็นรูปโค้งกลีบบัว	 หลังใหม่ตั้งอยู่ 

ด้านหลังพระอุโบสถ
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 ธรรมาสน ์ ไม ้ จำ าหลัก 	 สมัยกรุง

ศรีอยุธยาตอนกลาง	 ใต้กระจังปฏิญาณเป็น 

ลายหน้ากระดาน	 บัวหงายบัวควำ่า	 มีลูกแก้ว 

ที่ท ้องไม้	 ใต้บัวควำ่าเป็นแข้งสิงห์ขนาดยาว	 

ใต้ลงมาเป็นรูปครุฑยุดนาคแบกอยู ่	 ๔	 มุม	 

ตรงกลางของ	๔	ทิศ	เป็นรูปนรสิงห์	

 

 สังขารพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด)	ในหีบทองทึบ	ประดิษฐาน	ณ	หอสังเวชนียมงคลเทพนิมิต

 รูปหล่อโลหะพระมงคลเทพมุนี ประดิษฐาน	ณ	หอสังเวชนียมงคลเทพนิมิต
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดอัปสรสวรรค์	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างโดยเศรษฐีชาวจีนชื่อ	 อู๋	 ชาวบ้านเรียก	 วัดอู๋	 หรือวัดจีนอู๋  

ต่อมาออกเสียงเปลี่ยนไปเป็น	วัดหมู 

	 สมัยรัชกาลที่	 ๓	 เจ้าจอมน้อย	 (สุหรา	 นากง)	 ธิดาเจ้าพระยาพลเทพ	 (ฉิม)	 ปฏิสังขรณ์อุทิศ 

ส่วนกุศลแด่บิดา	 ต่อมารัชกาลท่ี	 ๓	 โปรดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	 ให้สถาปนาใหม่ทั้งวัด	

เพื่อเป็นที่ระลึกแด่เจ้าจอมน้อย	 พระราชทานนามว่า	 วัดอัปสรสวรรค์ และได้พระราชทานพระพุทธรูป 

ปางฉันสมอ	มาประดิษฐานไว้ในวัดนี้

	 ต่อมาพระวิเชียรกวี	 (รอด)	 เจ้าอาวาสได้สร้างศาลาการเปรียญและหอพระไตรปิฎก	 ถึงสมัย 

พระพทุธพยากรณ์	(เจรญิ	อปุตสิโฺส)	เป็นเจ้าอาวาส	ได้บูรณปฏิสงัขรณ์	พระอุโบสถ	พระวิหาร	ศาลาการเปรยีญ	

เสนาสนะ	 ถนนหน้าพระอุโบสถ	 สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม	 เขื่อนคอนกรีตหน้าวัด	 ศาลาหน้าพระวิหาร	 

และศาลาโถง	เจ้าจอมเพิ่ม	(ในรัชกาลที่	๕)	ปฏิสังขรณ์ศาลาหน้าพระอุโบสถ	

สถานะและที่ตั้ง

	 วดัอปัสรสวรรค์	เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร	ีชนดิวรวหิาร	ตัง้อยูเ่ลขที	่๑๗๙	แขวงปากคลองภาษเีจริญ	

เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๖	ไร่	๓	งาน	๘๐	ตารางวา

วัดอัปสรสวรรค์
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	

สถา ปัตยกรรมแบบจี น 	 ตามพระราชนิ ยม 

ในรัชกาลที่ 	 ๓	 หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ	 

หน้าบันปูนป้ันลวดลายภาพทิวทัศน์	 มีเสารับพาไล

โดยรอบ	 ซุ้มประตูหน้าต่างประดับปูนปั้นลวดลาย

แบบจีน	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป	 ๒๘	 องค์	

และพระปรางค์ไม้แกะสลัก	 ๖	 องค์	 มีกำาแพงแก้ว

ล้อมรอบ	

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 ขนาดหน้าตักกว้าง	 ๑	 ศอก	 สูงตลอดยอดพระรัศมี	 

๑	ศอก	๔	นิ้ว	ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีชั้นสูงสุด	มีพระนามจารึกว่า	พระพุทธตัณหังกร	ฐานชุกชีมีสัณฐาน

เป็นรูปสี่เหลี่ยมสูงเป็นจอมขึ้นไป	 ทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นด้านหน้า	 ประดิษฐานพระพุทธรูป	 ๑๘	 องค์	 และ 

องค์ที่ประดิษฐานอยู่ช้ันล่างมีพระนามจารึกว่า	 พระพุทธโคดม	 ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก	

ประดิษฐานพระพุทธรูปด้านละ	๕	องค์	พระประธานที่อยู่ในพระอุโบสถนี้	รัชกาลที่	๓	เป็นผู้สร้าง
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 พระวิหาร	เป็นอาคารก่ออิฐ

ถอืปูน	สถาปัตยกรรมแบบจนี	เหมอืนกบั 

พระอุโบสถ	มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย	

ประดษิฐานอยู่	๒	องค	์เปน็พระพทุธรูป 

หล่อ	 ๑	 องค์	 ส่วนอีกองค์หนึ่งเป็น

พระพุทธรูปปูนปั้น

 พระมณฑป 	 อยู่ ระหว่างพระอุ โบสถ

และพระวิหาร	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 

ปางฉันสมอ	 ซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่ง	 พระหัตถ์ซ้าย 

พาดพระชานุ	 พระหัตถ์ขวาถือผลสมอ	 พระพุทธรูป 

องค์ นี้ เ ดิ มประดิ ษ ฐ านอยู่ 	 ณ 	 หอพระนาก	 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 ครั้นเมื่อบูรณะวัดนี้

เรียบร้อยแล้ว	พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

ได้พระราชทานแก่เจ้าจอมน้อย	 ให้อัญเชิญมา

ประดิษฐานไว้ในพระมณฑป

 พระปร างค์  ลั กษณะก่ อ อิ ฐถื อปู น	

ประดิษฐานด้านหน้าระหว่างพระอุโบสถและ 

พระวิหาร	

 พระพุทธปรางค์ มี	 ๖	 องค์	 เป็นไม้ 

แกะสลัก	 ลงรักปิดทอง	 ประดับกระจก	 ตรงยอด

หล่อด้วยโลหะ	 ประดิษฐานอยู่ ในพระอุ โบสถ	 

เรียงลดหลั่นอยู่บนฐานชุกชีชั้นล่างทางด้านซ้าย 

และทางด้านขวาของพระพุทธโคดม	ด้านละ	๓	องค์	
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ประวัติความเป็นมา

		 วัดคฤหบดี	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๖๗	 โดยพระยาราชมนตรีบริรักษ์	 (ภู ่)	 ข้าราชการ 

ในกรมพระคลังมหาสมบัติ	 ได้ยกบ้านเดิมให้สร้างเป็นวัด	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงรับไว้ 

เป็นพระอารามหลวง	พระราชทานนามว่า	วัดคฤหบดี	หมายความว่าเป็นวัดของผู้มีฐานะดี	และพระราชทาน

พระพุทธรูปเป็นพระประธาน	คือ	พระแซกคำา	(บางแห่งเรียกว่า	แทรกคำา)	

	 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่	๕	โปรดให้ทำาการบูรณปฏิสังขรณ์เพิ่มเติม	

สถานะและที่ตั้ง

		 วัดคฤหบดี	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู ่เลขที่	 ๙๕๒	 ถนนจรัญสนิทวงศ	์ 

แขวงบางยี่ขัน	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๕	ไร่	

วัดคฤหบดี
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	

ลกัษณะสถาปัตยกรรมแบบจนี	หลงัคามงุกระเบือ้ง

ลด	๒	ชัน้	มรีะเบยีงรอบพระอโุบสถ	เสานางเรยีงที่

รองรบัชายคาเป็นเสาเหลีย่มไม่มบีวัหวัเสา	ระหว่าง

เสามีพนักกรุกระเบื้องเคลือบปรุ	 หน้าบันประดับ

ถ้วยกระเบื้องเคลือบสี่เหลี่ยมแผ่นใหญ่และเครื่อง

ถ้วยชามจีน	 กรอบประตูหน้าต่าง	 เป็นปูนปั้นลาย

เฟื่องอุบะ	บานประตูหน้าต่างเขียนลายรดนำ้า	ลาย

หน้าสิงห์ก้านแย่ง	 ผนังด้านในเขียนลายดอกไม้ 

แบบจนี	นอกนัน้เป็นผนงัฉาบปนูเกลีย้ง	ผนงัด้านบน 

ระดับเหนือหน้าต่างขึ้นไปจนจรดเพดานเขียนลาย

พุ่มข้าวบิณฑ์	เพดานเขียนลายดอกไม้แบบจีน

 พระประธาน	เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสน	

ขัดสมาธิเพชรปางมารวิชัย	 หล่อด้วยทองลูกบวบ	 หน้าตัก

กว้าง	๑๘	นิว้	มีพระบรมสารรีกิธาตบุรรจอุยู่ภายใน	๑๐๐	องค์	

ประดิษฐานอยู่ในบุษบก	 เดิมเป็นพระพุทธรูปสำาคัญองค์หนึ่ง

ของไทยในอาณาจักรล้านนา	พระนามว่า	พระแซกคำา

	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๑๐๗	 พระเจ้าไชยเชษฐากษัตริย์ลาวเชื้อสายไทย	 ทรงย้ายราชธานีไปอยู่ที่

เวียงจันทน์พร้อมกับอัญเชิญพระแก้วมรกต	 พระแซกคำา	 และพระพุทธรูปสำาคัญของไทยอีกหลายองค์	 ไปอยู่

ที่เวียงจันทน์	 เมื่อเจ้าพระยาบดินทร์เดชานำากองทัพไปปราบเวียงจันทน์ได้ชัยชนะ	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๓๖๙	 

จึงอัญเชิญพระแซกคำากลับประเทศไทย	 และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้พระราชทานให้เป็น 

พระประธานของวัดคฤหบดี
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 พระวิหาร	มลีกัษณะและขนาดเช่นเดยีวกบัพระอุโบสถ	 

และตัง้อยู่คูก่นัภายในบรเิวณกำาแพงแก้ว	ปัจจบัุนเป็นทีป่ระดษิฐาน

พระพุทธรูปปางต่าง	ๆ	หลายองค์

 หอสวดมนต์ เป็นอาคารไม้	ลักษณะทรงไทย

 หอระฆัง เป็นอาคารคอนกรีต	 ๓	 ชั้น	 สร้างเมื่อปี

พุทธศักราช	๒๕๓๗
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดดาวดึงษาราม	 เจ้าจอมแว่น	 พระสนมในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 

สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช	๒๓๕๐	และนิมนต์พระอาจารย์อินมาครองวัด	จึงเรียกกันว่า	วัดขรัวอิน 

	 สมัยรัชกาลที่	 ๒	 ข้าราชการฝ่ายในช่ือ	 อิน	 ซึ่งเป็นญาติของเจ้าจอมแว่น	 ได้ปฏิสังขรณ์วัดนี้	 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	พระราชทานนามวัดว่า	วัดดาวดึงษาสวรรค์ หมายถึง	สวรรค์ชั้นที่

พระอินทร์สถิต

	 สมัยรัชกาลที่	๓	พระมหาเทพ	(ปาน)	ได้บูรณปฏิสังขรณ์	และก่อสร้างถาวรวัตถุ	เช่น	พระอุโบสถ	

พระประธานในพระอุโบสถ	และกุฏิสงฆ์	เป็นต้น	แล้วน้อมเกล้าฯ	ถวายเป็นพระอารามหลวง	พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระราชทานนามว่า	วัดดาวดึงษาราม

	 สมัยรัชกาลท่ี	 ๖	 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์บ้าง	 ต่อมาปีพุทธศักราช	 ๒๕๐๖	 คุณหญิงกลาโหม 

ราชเสนา	(มิ	ปาณิกบุตร)	ได้บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถสำาเร็จสมบูรณ์	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดดาวดึงษาราม	 เป็นพระอารามหลวง 

ชั้นตรี	ชนิดสามัญ	ตั้งอยู่เลขที่	๘๗๒	แขวงบางยี่ขัน	 

เขตบางพลัด	 กรุงเทพมหานคร	 มีที่ดินตั้งวัด	 เนื้อที่	

๑๐	ไร่

วัดดาวดึงษาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 ลักษณะก่ออิฐถือปูน	 

หลังคามุงกระเบื้องลด	 ๒	 ชั้น	 ประดับช่อฟ้า	 

ใบระกา	 หางหงส์ 	 หน้ าบันทำ าด้ วย ไม้สั ก

จำ าหลัก เป็นรูปดอกไม้ ใหญ่ประดับกระจก

ปิดทอง	 พื้นปูหินอ่อน	 มีเฉลียงรอบ	 ภายใน 

แบ่งเป็น	 ๓	 ห้อง	 สองห้องหัวท้ายสกัดเป็นห้อง

แคบ	 ๆ	 ประตูหน้าต่างทำาซุ้มประดับลายดอกไม้

ปูนปั้น	 ติดกระจกบานหน้าต่างด้านนอกเขียน

ลายรดน้ำาเล่าเรื่องทศชาติและพระพุทธประวัติ	

ประตูด้านนอกเขียนลายรดน้ำารูปท้าวจตุโลกบาล

ทั้งสี่	 ประตูด้านในเขียนรูปทวารบาลถือพระขรรค์

ยืนแท่นมียักษ์แบก	ระบายสีงดงาม	ผนังด้านหน้า

ของห้องแรก	ระดับกรอบหน้าต่างเขียนเล่าเรื่อง 

พระพุทธโฆษาจารย์ไปแปลพระไตรปิฎกที่ลังกา	

ผนังด้านหน้าพระประธานเขียนเล่าเรื่องมโหสถ

ชาดก	 ผนังด้านหลังเขียนเล่าเรื่องพระเวสสันดร	

และผนังด้านหลังของห้องชั้นในเขียนเล่าเรื่อง

พระเจา้ทธวิาหนะ	สว่นบรเิวณผนงัโดยรอบระดับ

เหนือประตูหน้าต่างจรดเพดานเขียนเป็นลาย 

พุ่มข้าวบิณฑ์	รูปดอกไม้ล้อมพระโพธิสัตว์	
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 พระประธาน	ในพระอโุบสถ	เปน็พระพทุธรปูปางสมาธ	ิหนา้ตักกว้าง	๔	ศอก	สงู	๕	ศอก	ลงรกัปดิทอง  

สร้างในสมัยรัชกาลที่	๓	

 หอระฆัง	ลักษณะก่ออิฐถือปูน	สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก	รูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส	๒	ชั้น	หลังคา 

เป็นกระโจมกลมแบบแขก

 หอสวดมนต์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	๒	ชั้น	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๔๔
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดบวรมงคล	 เป็นวัดโบราณ	 เดิมชื่อ	 วัดลิงขบ	 สมเด็จพระบวรราชเจ้า	 กรมพระราชวัง 

บวรมหาเสนานุรักษ์	 ทรงสถาปนาข้ึนใหม่	 เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวรามัญอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร	 

ได้มีสถานที่ประกอบกิจกุศลตามประเพณีของตน	และพระราชทานนามว่า	วัดบวรมงคล

	 วดับวรมงคลเป็นวดัท่ีมช่ืีอเสยีงในด้านการศกึษาพระปรยิตัธิรรม	เป็นวดัสำาหรบัพระสงฆ์รามญันกิาย	

ปีพุทธศักราช	๒๔๖๒	ได้เปลี่ยนเป็นวัดธรรมยุตและมีพระสงฆ์ไทยจำาพรรษา

สถานะและที่ตั้ง

		 วัดบวรมงคล	 เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี	 ชนิดราชวรวิหาร	 ตั้งอยู่เลขท่ี	 ๑๖๕	 แขวงบางย่ีขัน	 

เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๙	ไร่	๒	งาน	๒๕	ตารางวา

วัดบวรมงคล
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	 ๓	 ชั้น	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 

หน ้าบันเป ็นรูปพัดยศอยู ่กลาง	 ล ้อมรอบด ้วย 

ลายเครือเถา	 เพดานเขียนเป็นลวดลายจีน	 แต่ปัจจุบัน 

ลบเลือนหมดแล้ว	 ผนังภายในฉาบปูน	 ที่มุมทั้งสี่ของ

พระอุโบสถมีพระเจดีย์ทิศประจำาอยู่ทุกมุม

 พระประธาน	เป็นพระพุทธรูป	ปูนปั้นหน้าตัก

กว้าง	๓	เมตร	๔๐	เซนติเมตร	สูงจากฐานถึงพระรัศมี	

๗	เมตร	๔๕	เซนติเมตร	ปางมารวิชัย	พร้อมพระอัคร

สาวกซ้ายขวา
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 พระวิหารคด	 หลังคาคร่อมกำาแพง

พระอุโบสถ	มีประตูเข้าออกได้	๔	ทิศ	ภายใน

พระวิหารคดประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั ้น	

ปางมารวิชัย	รอบพระอุโบสถรวม	๑๐๘	องค์	

 พระเจดีย ์หงษา	 เป็นพระเจดีย  ์

ทรงมอญ	 ลักษณะศิลปกรรมแบบมอญ	 

สร้างสมัยรัชกาลท่ี	 ๔	 เป็นพระเจดีย์หมู่รวม	 

๙	 องค์	 ประกอบด้วยพระเจดีย์ใหญ่	 ๑	 องค์	

และพระเจดีย์องค์บริวาร	 ๘	 องค์	 อยู่บนฐาน

เขียงรูปสี่เหลี่ยม	อยู่หน้าวัด	

 อาคารอนุสรณ์สถาน	รัชกาลที่	๔	สร้างขึ้น 

เป ็นอนุสรณ์ว ่า	 ครั้งหนึ่งพระองค ์ ได ้ เสด็จมา

ประทับที่วัดบวรมงคล	 เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยกับ 

พระอาจารย์ซาย	เดมิมีช่ือว่า	กฏุเิจ้าจอม	ต่อมาได้เกดิ	 

ทรุดโทรมลง	 ทางวัดจึงได้รื้อออก	 แล้วสร้างใหม่	

เ พ่ือใช ้ เป ็นอาคารพิพิธภัณฑ์ของวัดบวรมงคล	 

และเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงว่า	 พระองค์ได้เคย

เสด็จมาประทับ	ณ	วัดบวรมงคลแห่งนี้
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดภคินีนาถ	 เป็นวัดโบราณ	 เดิมชื่อ	 วัดบางจาก	 อยู่ริมแม่นำ้าเจ้าพระยาตรงปากคลองบางจาก	 

ฝั่งซ้าย	เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	วัดนอก	ด้วยมีวัดอื่นอยู่ถัดเข้าไป	เช่น	วัดทองและวัดสิงห์	

	 สมัยรัชกาลที่	๒	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้าประไพวดี	กรมหลวงเทพยวดี	ราชธิดาองค์ที่	๙	 

ในพระบาทสมเด็จ	 พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม	 และเปลี่ยน 

พระอุโบสถเดิมเป็นพระวิหาร	 ทรงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่	 และสร้างพระระเบียงวิหารคด	 พระประธาน 

ในพระอุโบสถ	 พระพุทธรูปปูนปั้น	 กุฏิสงฆ์	 และพระเจดีย์	 พระราชทานนามว่า	 วัดภคินีนาถ	 แปลว่า	 

วัดของพระน้องนาง	

	 รัชกาลที่	๓	โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์	และยุบคณะกุฏิมารวมกับคณะตำาหนัก

	 รัชกาลที่	 ๔	 โปรดให้ปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์	 สร้างศาลาการเปรียญ	 ปูพ้ืนหน้าพระวิหาร	 ขุดสระ	 

และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ต่อมาโดยลำาดับ

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดภคินีนาถ	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดวรวิหาร	 ตั้งอยู ่เลขที่	 ๒๙๕	 แขวงบางยี่ขัน	 

เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๖	ไร่	๓	งาน	๔๔	ตารางวา

วัดภคินีนาถ
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน	

หลังคามุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส ์ 

มี ทวยรองรั บหลั งคาป ี กนกรอบพระอุ โบสถ	 

หน้าบันด้านหน้าและด้านหลังจำาหลักลาย	 ลงรักปิดทอง  

ประดับกระจก	 ซุ ้มประตูหน้าต่างเป็นซุ ้มปูนปั ้น 

ทรงเรือนแก้ว	 บานประตูหน้าต่างด้านนอกเป็นลาย

รดนำา้พุม่ข้าวบณิฑ์	ผนงัภายในมภีาพเครือ่งบชูาแบบจนี	 

เพดานมรีปูค้างคาวรุมล้อมลกูไม้ฉลลุายทองล่องชาด	

ผนังบริเวณเหนือหน้าต่างมีลายดอกไม้ร่วงระบายสี

ศิลปะแบบจีน	 ระดับตำ่าลงมามีลายเครื่องบูชาของจีน	

เช่น	แจกัน	ดอกไม้	 เครื่องลายคราม	ถ้วยชา	เป็นต้น	

บานประตูหน้าต่างมีกรอบภาพพงศาวดารจีนติดอยู่

โดยรอบพระอุโบสถ	 ด้านหลังพระอุโบสถ	 ติดผนัง

ด้านนอก	มีพระพุทธรูปยืนทรงเครื่อง	ปางห้ามสมุทร	

๔	องค์	แกนในเป็นหินทรายสีแดง	ประดิษฐานอยู่บน

แท่นเดียวกัน	

 พระประธาน	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 

ขนาดหน้าตักกว้าง๒.๕๐	 เมตร	 สูง	 ๓.๕๐	 เมตร	
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 พระระเบียง	 ล้อมพระอุโบสถ	 มีประตู	 ๔	 ด้าน	 

ซุ้มประตูเป็นหลังคามุขลด	๒	ชั้น	หน้าบันเป็นลายปูนปั้น	 เสา

ระเบยีงทรงเหลีย่มย่อมมุไมส้บิสอง	มหัีวเสาเปน็บวัแวง	เพดาน

ฉลุลายทองค้างคาวล้อมลูกไม้ล่องชาด	ภายในก่ออิฐถือปูนยก

เปน็อาสนะสงูประมาณคร่ึงเมตร	ประดษิฐานพระพทุธรปูปนูป้ัน	 

ปางมารวิชัย	จำานวน	๘๐	องค์

 พระวิหาร	 เป็นพระอุโบสถหลังเดิม	 หลังคา

มุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 มีพาไล 

หน้าหลัง	รองรับด้วยเสาสี่เหลี่ยม	ประตูหน้าต่างเจาะเป็นช่อง

สีเ่หลีย่มไมม่ซีุม้	ภายในประดษิฐานพระพุทธรูปปางและสมยัตา่ง	ๆ 	 

พระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น	 ปางมารวิชัย	 พระนามว่า	

หลวงพ่อดำา 

 ศาลาการเปรียญ	เปน็อาคารคอนกรตี	เสรมิเหลก็	ลกัษณะ

ทรงไทย	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๔๐

 หอระฆงั	เปน็อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	ลกัษณะทรงไทย	

กว้าง	๓.๕๐	เมตร	ยาว	๓.๕๐	เมตร	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๓๕๖

 กุฏิตำาหนัก	 เป็นตำาหนักเรือนไทยของสมเด็จพระเจ้า 

บรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้าประไพวดี	กรมหลวงเทพยวดี	ที่พระบาทสมเด็จ

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้รับสั่งให้รื้อมาปลูกเป็นกุฏิเจ้าอาวาส	 

เป็นอาคารไม้เรือนไทย	ยกใต้ถุนสูง	หลังคามุงกระเบื้องดินเผา
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดอาวุธวิกสิตาราม	 เป็นวัดโบราณ	 พระสงฆ์และชาวบ้านจำานวนหนึ่งที่อพยพมาจาก 

กรุงศรีอยุธยาเมื่อคร้ังกรุงแตก	 ได้มาตั้งรกรากถิ่นฐานที่ริมฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยา	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๒๒	 

จึงได้ตั้งวัดขึ้น	 สร้างกุฏิเสนาสนะขึ้นหลายหลัง	 ด้วยปรารภเหตุที่พระสงฆ์และชาวบ้านได้อพยพพลัดถิ่น 

มาจากกรุงศรีอยุธยานี้เอง	จึงได้เรียกสถานที่ตรงนี้ว่า	บางพลัด	เดิมชาวบ้านเรียกว่า	วัดปากคลองบางพลัด 

หรือวัดบางพลัดนอก	เพราะตั้งอยู่ตรงปากคลองบางพลัด	

	 ต่อมาปีพุทธศักราช	๒๔๓๘	พระอาจารย์สี	ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในขณะนั้น	พร้อมด้วยพันเอกพระยา

อาวุธภัณฑ์เผด็จ	 (ท้วม)	 เจ้ากรมคลังแสงในรัชกาลที่	 ๕	 ซึ่งมีบ้านอยู่ริมคลองบางพลัดให้ความอุปถัมภ์วัดนี้

มาตลอด	 ได้ปรึกษากันว่าวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่	 เสนาสนะได้ชำารุดทรุดโทรม	 ควรที่จะทำาการบูรณปฏิสังขรณ์	

พันเอกพระยาอาวุธภัณฑ์เผด็จ	 ได้ดำาเนินการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำารุด	 ซ่อมแซมกุฏิ	 หอสวดมนต์	

สร้างศาลาการเปรียญ	 และได้สร้างอุโบสถใหม่	 แล้วขอพระราชทานวิสุงคามสีมา	 พร้อมนำาความกราบทูล 

ขอพระราชทานนามวัดใหม่	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	พระราชทานนามว่า	วัดอาวุธวิกสิตาราม 

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดอาวุธวิกสิตาราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 

ชนิดสามัญ	 ตั้ งอยู่ เลขที่ 	 ๔๓๖	 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 	 

แขวงบางพลัด	 เขตบางพลัด	 กรุงเทพมหานคร	 มีที่ดิน 

ตั้งวัด	เนื้อที่	๒๘	ไร่	๓	งานเศษ

วัดอาวุธวิกสิตาราม
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	มี	๒	หลัง	

 พระอุโบสถเก่า	 สร้างปีพุทธศักราช	 ๒๔๔๑	 

เปน็อาคารกอ่อฐิถอืปนู	ลกัษณะทรงไทย	หลงัคามุงกระเบ้ือง	

หน้าบันทั้งสองด้านมีลวดลายไทยโบราณ	 มีทวย	 ซุ้มประตู

หน้าต่างปั้นลวดลาย	 บานประตูหน้าต่างไม้สัก	 ด้านหลัง 

พระประธานมีลายดอกไม้ภู่	

 พระอุโบสถใหม่	 สร้างปีพุทธศักราช	 ๒๕๐๗	 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ๒	 ชั้น	 ลักษณะทรงไทย	 

หลังคาลด	๓	ชั้น	มุงกระเบื้อง	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	

ประดบักระจก	ลงรกัปดิทอง	หนา้บนัทัง้	๒	ดา้นมีลวดลายไทย	 

หน้ าบันด้ านทิศตะวันออกมี ซุ้มพระพุทธรูปปางลีลา	 

มกีลบีบวัหวัเสา	พืน้ภายในเปน็หินออ่น	ฝาผนังทาสมีเีสารองรบั

พาไลโดยรอบ	บานประตูหน้าต่างเป็นไม้สักแกะสลักลายไทย 

รูปเทวดา	ลงรักปิดทอง	ภายนอกบันไดด้านหน้าปูด้วยหินขัด	

พื้นด้านนอกปูด้วยกระเบื้องหินขัด	มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ	

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 

ศิลปะสมัยสุโขทัย	พระนามว่า	หลวงพ่อสัมฤทธิ์ 
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 ศาลาการเปรียญ	มี	๓	หลัง	

	 	 หลงัท่ี	๑	ศาลาหลงัเกา่	เป็นอาคารไม้สกัช้ันเดยีว	

ลักษณะทรงไทย	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๑๑	มีเรือนนอก

ด้านทิศตะวันตก	๑	หลัง	เรือนนอกด้านทิศตะวันออก	๒	หลัง	

	 	 หลังที่	๒	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒	ชั้น	

ลักษณะทรงไทยประยุกต์	ประตูหน้าต่างทำาด้วยไม้สัก	

	 	 หลงัที	่๓	ศาลาอรพนินววงศ	์เปน็อาคารคอนกรีต	

เสรมิเหลก็	หลงัคามุงกระเบ้ืองลกูฟกูลอนเลก็	มีหนา้บัน	๓	ดา้น	 

หน้าต่างกรอบไม้บานกระจก	พื้นขัดหินอ่อนทั้ง	๒	ชั้น	

 เจดีย์ ๓ ปรางค์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน	อยู่ด้านหน้า

อุโบสถหลังเก่า

 หอระฆัง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ๓	 ชั้น	

ลักษณะทรงไทยจตุรมุข	 หลังคามุงกระเบื้อง	 หน้าบันปูนปั้น

ลวดลายตราวัด	ประดบัชอ่ฟา้	ใบระกา	หางหงส	์ทวยทาสทีอง	

พื้นชั้นล่างปูกระเบื้อง
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดยานนาวา	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	

เดิมนามว่า	 วัดคอกควาย	 ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง	 ในสมัยกรุงธนบุร ี

เป็นพระอารามหลวง	เรียกในทางราชการว่า	วัดคอกกระบือ 

	 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 

จุฬาโลกมหาราช	 ทรงสร้างพระอุโบสถ	 ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ ์

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และได้ทรงสร้างสำาเภา 

แทนพระสถูปเจดีย์ทั่ว	 ๆ	 ไป	 เป็นสำาเภาจีนมีพระเจดีย์	 ๒	 องค์ 

อยู่บนเรือ	 เมื่อสร้างสำาเภาพระเจดีย์แล้ว	 จึงโปรดพระราชทานนาม 

พระอารามใหม่ว่า	วดัยานนาวา	พระเจดย์ีท้ัง	๒	องค์ทีอ่ยูบ่นพระสำาเภา	 

มีความงามและเป็นเอกลักษณ์ย่ิง	 เพื่อให้อนุชนรุ ่นหลังได้ศึกษา 

เห็นรูปแบบเรือสำาเภา	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดยานนาวา	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู ่เลขที่	 ๑๖๔๘	 ถนนเจริญกรุง	 

แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๓	ไร่	๒	ตารางวา

วัดยานนาวา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช	ลักษณะก่ออิฐ	ถือปูน	เครื่องบนเป็นไม้	ต่อมาในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้เขียนภาพจิตรกรรม 

รูปกระทงใหญ่ตามแบบซ่ึงทำาในพระราชพิธีลอยพระประทีปที่หลัง 

บานประตูพระอุโบสถ	และเขียนรูปโถยาคูตามแบบอย่างซึ่งทำาเลี้ยงพระ

ในพระราชพิธีสารท	 ในรัชสมัยของพระองค์	 ภายในมีพระพุทธรูปปูนปั้น	 

๔	องค์	 เป็นพระประธาน	๑	องค์	ปางสมาธิ	๑	องค์	และปางมารวิชัย	 

๑	องค์	

 สำาเภาเจดีย์	 สร้างในรัชกาลที่	 ๓	 มูลเหตุการสร้าง	 เพราะทรงพยากรณ์ว่าเรือสำาเภาจะสูญไป	 

จึงโปรดเกล้าใหส้ร้างขึ้นโดยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก	มีพระเจดีย์	๒	องค์	แทนที่เสากระโดงเรือ	องค์ใหญ่ 

ย่อมุมไม้	๒๕	ส่วนองค์เล็กมีฐานย่อมุมไม้	๑๖	ลักษณะคล้ายพระเจดีย์วัดพระเชตุพน	และมีรูปพระเวสสันดร

กับรูปกัณหาชาลี	 หล่อประดิษฐานไว้ท่ีห้องบาหลี	 มีศิลาจารึกภาษาไทย	 ๑	 แผ่น	 ภาษาจีน	 ๑	 แผ่น	 และม ี

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่บริเวณด้านหน้า

 พระประธาน	เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ	หน้าตักกว้าง	๓	ศอก	๘	นิ้ว	สูง	๔	ศอก	๑๐	นิ้ว
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 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์	 เป็นอาคาร

อเนกประสงค์	 วางรูปแบบเป็นอาคารท่ีใช้สอย

ประโยชน์ร่วมในตัวอาคาร	 เช่น	 ใช้เป็นเมรุ	 ศาลา

บำาเพ็ญกุศล	ศาลาการเปรียญและหอประชุม	โดย

มีสัณฐานเป็นอาคารทรงไทยประดับยอดปราสาท	 

๕	ยอด	หลังคามุงด้วยกระเบื้องกามู	๓	สี	

 หอพระไตรปิฎก	 เป็นอาคาร	 ๓	 ชั้น	 มีสัณฐานเป็นอาคารทรงไทยประดับยอดปราสาท	 ๓	 ยอด	 

ใช้เก็บรวบรวมตู้พระไตรปิฎก
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ประวัติความเป็นมา

 วัดสร้อยทอง	 สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่	 ๔	 เดิมชื่อ	 วัดซ่อนทอง 

สันนิษฐานว่า ทายาทตระกูลบุนนาค	เป็นผู้สร้างขึ้น	

 ปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 	 ๒	 วัดได้รับ 

ความเสียหายไม่สามารถบูรณปฏิสังขรณ์ได้	 และไม่มีพระสงฆ์จำาพรรษา	

ทางการจึงประกาศยุบเลิกวัด	และได้ผาติกรรมที่ดินวัดเป็นโกดังเก็บสินค้า	 

ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นใหม่	 และได้นำาความไปบอกกับทางราชการ	 

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศยกเลิกคำาสั่งยุบวัดสร้อยทอง	 ราษฎร 

จึงได้ช่วยกันสร้างเสนาสนะ	 และปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความสวยงาม	 

ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๔๕	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดสร้อยทอง	เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	ชนิดสามัญ	ตั้งอยู่เลขที่	๑๓๑๙	แขวงบางซื่อ	เขตบางซื่อ	

กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๕	ไร่	๓	งาน	๗๘	ตารางวา

วัดสร้อยทอง
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	๒	ชั้น	มุงกระเบื้องเคลือบ	ประดับช่อฟ้า	

ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบัน	 ซุ้มประตูและหน้าต่าง

ประดับลายปูนปั้น	เป็นผนังหินอ่อนทั้งหมด	ผนังภายใน 

มจีติรกรรมภาพเขยีนเล่าเรือ่งทศชาต	ิรปูภาพเปรยีบเทยีบ	คำา

พงัเพย	ในแต่ละภาพสอดแทรกภาพชวีติประจำาวนัของ

ชาวบ้านรมิคลอง	ภาพคนจนี	ศาลเจ้า	และทหารทีแ่ต่ง

เครื่องแบบตะวันตก	 เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังทาง

ประวัติศาสตร์ของยุคนั้น	ๆ	มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ

 พระประธาน	เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยั

 หลวงพ่อเหลือ	 เป็นพระพุทธรูปทองสำาริด	

หล่อจากทองเหลืองท่ีเหลือจากการหล่อพระประธาน

พร้อมกับพระพุทธรูปปางปาเลไลยก์	 ภายในเกศบรรจุ

พระธาตุของพระอรหันตสาวก	๕	พระองค์	คือ	พระสา

รีบุตร	พระโมคคัลลานะ	พระสีวลี	พระองคุลีมาล	และ

พระภิกษุณีพิมพา

 ศาลาการเปรียญ	 เป ็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	๔	ชั้น	หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ	สร้างเมื่อ

ปีพุทธศักราช	๒๕๔๒

 หอระฆัง	 เป ็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 

ขนาดกว้าง	 ๒.๒๐	 เมตร	 ยาว	 ๒.๒๐	 เมตร	 สร้างเมื่อ 

ปีพุทธศักราช	๒๕๒๐

 พระวิหาร	เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	

ลักษณะทรงจตุรมุข	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ประดับ

ช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	หน้าบันประดับลายปูนปั้น	

ภายในประดิษฐาน	หลวงพ่อเหลือ
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดเสมียนนารี	เดิมชื่อว่า	วัดแคราย	ได้เริ่มก่อตั้งวัด	ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๐๐	ในปลายรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๔	 ผู้ริเริ่มสร้างวัดเป็นสตรีในวัง	 มีตำาแหน่งเป็นเสมียน 

ฝ่ายพระคลังใน	นามว่า	“ท่านเสมียนขำา”	ท่านเสมียนขำา	เป็นธิดาของพระยาวิเศษภักดี	(เถี้ยนจ๋ง	ณ	สงขลา)	

มารดาของท่านชื่อ	ท่านสุด

	 เมือ่ท่านเสมยีนขำาได้สร้างวดัแห่งนีข้ึน้มา	และได้ทำานบุำารงุวดัในเบือ้งต้นมาจนกระทัง่ถงึวาระสดุท้าย

แห่งชีวิต	และเมื่อท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว	เจ้าจอมเพิ่ม	รัตนทัศนีย์	(ท้าวภัณฑสารนุรักษ์)	ซึ่งเป็นสตรีกวีเอก 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานสัญญาบัตรให้เป็น	 “ท้าวภัณฑสารนุรักษ์”	 ในตำาแหน่งพระคลังใน)	 

ได้อุปถัมภ์และทำานุบำารุงวัดแครายต่อจากท่านเสมียนขำา	 ในกาลต่อมา	 วัดแครายได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น	 

วดัเสมียนนาร	ี	เพือ่ให้เป็นเกยีรตปิระวตัแิก่ผูส้ร้างวดัขึน้ในเบือ้งต้น	คอื	ท่านเสมยีนขำา	และคณุท้าวภัณฑสารนรุกัษ์		 

ชาววัดเสมียนนารีกล่าวนามเรียกขานติดปากกันว่า	 คุณย่า	 หมายถึงคุณย่าเสมียนขำา	 คุณย่าเพิ่ม	 รัตนทัศนีย์	 

(ท้าวภัณฑสารนุรักษ์)	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อวันที่	๒๙	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๕

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดเสมียนนารี	เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	ชนิดสามัญ	สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย	ตั้งอยู่เลขที่	๓๒	 

ถนนกำาแพงเพชร	 ๖	 แขวงลาดยาว	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	 มีพื้นที่ตั้งวัดทั้งหมดจำานวน	 ๑๘	 ไร	่ 

๙๐	ตารางวา	ที่ธรณีสงฆ์มี	๑	แปลง	เนื้อที่	๕๒	ไร่	๔๐	ตารางวา	เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วัดเสมียนนารี
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สิ่งสำาคัญ

 พระอโุบสถ	มขีนาดกว้าง	๑๐	เมตร	ยาว	๓๐	เมตร	 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับด้วยหินอ่อน 

ทัง้หลงั	ลกัษณะทรงไทย	หลงัคาลด	๓	ชัน้	ประดบัช่อฟ้า	 

ใบระกา	 หางหงส์	 ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

เป็นรูปพุทธประวัติ	ตั้งแต่ประสูติ	ตรัสรู้	ปรินิพพาน		

 พระประธาน	 พระนามว่า	 พระศรีศากยะ 

พุทธวงศ ์มุนี	 เป ็นพระพุทธรูปโลหะผสมศิลปะ

รัตนโกสินทร์ตอนต้น	 พิมพ์อู่ทอง	 ปางขัดสมาธิเพชร	

จีวรเรียบ	ขนาดหน้าตักกว้าง	๔	ศอก	๙	นิ้ว

 พระวิหาร	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

มีพระพุทธรูปวัสดุทองผสม	พระนามว่า	พระพุทธสุโข 

อภิโรจนะ	 พุทธลักษณะสุโขทัยบริสุทธิ์	 ปางมารวิชัย	

ขนาดหน้าตัก	๒	ศอก	๑๙	นิ้ว
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 ศาลาการเปรียญ	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๒	 มีขนาดกว้าง	 ๒๐	 เมตร	 ยาว	 ๕๗	 เมตร	 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย

พระบรมธาตุเจดีย์ศรีธรรมรัตน์ พระบรมสารีริกธาตุศรีลังกา
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดราชสิงขร	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา	 

ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	(พุทธศักราช	๒๒๗๕-๒๓๐๑)	

 ในสมัยรัชกาลที่	 ๑	 สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท 

โปรดให้ช่างหลวงวังหน้าสร้างพระอุโบสถ	 มีหลักฐานที่ปรากฏคือ	 

ใบเสมาหินชนวนท่ีฝังไว้กับผนังด้านนอกพระอุโบสถ	 ซึ่งมีลักษณะ

เดียวกันกับวัดชนะสงครามและวัดมหาธาตุ	 อันเป็นพระอาราม 

ที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า	 สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท	

ทรงเป็นผู้ปฏิสังขรณ์

	 ลักษณะของการใช้ ใบเสมาน้ันฝังติดกับผนังพระอุโบสถทั้ง	 ๘	 ทิศ	 เป็นพุทธศิลปะที่สมเด็จ	 

กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงโปรดปรานเป็นการเฉพาะ	 นอกจากนั้นปรากฏหลักฐาน	 

พระวิหารสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทโปรดให้สร้างไปพร้อม	 ๆ	 กันกับการสร้างพระอุโบสถ	 

เพื่อประดิษฐานหลวงพ่อแดง	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดราชสิงขร	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๒๑๑๔	 ถนนเจริญกรุง	 ๗๔	 

แขวงวัดพระยาไกร	เขตบางคอแหลม	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๑	ไร่	๑	งาน	๙๘	ตารางวา

วัดราชสิงขร
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถและพระวิหาร	 จากการบันทึก

เล่าของวัดว่า	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๗๔	 พระองค์ 

เจ้าหญิงพิกุลทอง	 และพระองค์เจ้าหญิงเกสร	 

พระธิดาในสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท 

ได้ทรงทำานุบำารุงและบูรณปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่	 โดย 

ได้รับการสนับสนุนจากขุนนางข้าราชการ	 ตลอดจน

พ่อค้า	 ประชาชน	 ตามหลักฐานศิลาจารึกที่พบอยู่ 

บนหน้าพระอุโบสถและพระวิหาร	

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

(พ.ศ.	 ๒๓๖๗-๒๓๙๔)	 โปรดทำาเป็นแบบศิลปะ 

ราชนิยม	 ในสมัยซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ	 และ 

ได้นิยมสร้างกันในช่วงยุครัชกาลที่ 	 ๓	 เท่านั้น	 

กล่าวคือ	มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องบนของพระอุโบสถ 

และพระวิหาร	 เช่น	 ส่วนหลังคาได้ถอดเครื่องประดับ 

ที่จะเกิดความเสียหายได้ง่ายออกไป	 และหันมาใช้

วัสดุที่คงทนย่ิงข้ึน	 เช่น	 ลดช่อฟ้า	 ใบระกาลง	 เปลี่ยนเป็นการก่ออิฐถือปูน	 หน้าบันประดับด้วยตุ๊กตาสิงห์	 

จาน	 ชาม	 และกระเบื้องเคลือบลายจีน	 ลายทับทิม	 ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั้นลงรักปิดทอง	 รูปลาย

ดอกไม้อย่างจีนซึ่งได้นำาเข้าจากประเทศจีน	ปัจจุบันยังมีพอเหลืออยู่บ้าง	บางส่วนได้เก็บรักษาไว้เป็นตัวอย่าง

ให้ผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป

	 ในส่วนของพระอุโบสถ	 ถึงแม้ว่าจะได้บูรณปฏิสังขรณ์ให้เห็นเป็นแบบศิลปะราชนิยม	 ในสมัย 

รัชกาลที่	๓	แล้วก็ตาม	แต่ก็ยังคงฝังใบเสมาติดกับผนังด้านนอกของตัวพระอุโบสถอยู่เช่นเดิมจนถึงปัจจุบันนี้	 

ก็ ไม่ปรากฏให้เห็นได้	 เพราะในการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งหลังสุดนี้	 ได้ โบกฉาบปูนทับไว้ ให้เหมือนเดิม 

ทุกประการ	 แต่ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ถ้าหากไม่พูดถึงคงไม่มีใครทราบได้ว่า	 ใบเสมาพระอุโบสถวัดราชสิงขร	 

อยู่	 ณ	 ที่ใด	 หลังไหนเป็นพระอุโบสถหรือพระวิหาร	 เพราะขนาดและรูปลักษณะของทรวดทรงสูงต่ำาเท่ากัน	 

และตั้งอยู่ในตำาแหน่งคู่ขนานที่ใกล้เคียงกัน	 ห่างกันแค่ประมาณ	 ๑๖	 เมตร	 อีกด้วย	 ดังนั้น	 จึงไม่ปรากฎ 

ให้เห็นใบเสมาตั้งรายรอบพระอุโบสถเหมือนอย่างวัดอื่น	ๆ	ที่มีพระอุโบสถศิลปะแบบเดียวกันนี้
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 พระประธาน	 เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น	 ปางมารวิชัย	 ศิลปะ 

สมัยอู่ทอง	

 พระวิหาร	 สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท	 

โปรดให้สร้างพระวิหารไปพร้อมกันกับการสร้างพระอุโบสถ	 สร้าง

ขึ้นเป ็นแบบดั้งเดิม	 เป ็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคามุง

กระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หน้าบันเป็นไม้	 ภายในประดิษฐาน	 

หลวงพ่อแดง และต่อมาในปีพุทธศักราช	 ๒๔๖๔	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๖	 

ได้มีการบูรณะในส่วนหลังคาพระวิหาร	แต่ไม่ปรากฏชื่อของผู้บูรณะ	

	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๔๗๐	 สมัยรัชกาลที่	 ๗	 ได้มีการบูรณะ 

ส่วนล่างของพระวิหาร	 มีหลักฐานเป็นแผ่นศิลาจารึกรายชื่อและ 

ปีที่บูรณปฏิสังขรณ์	 ฝังติดอยู่ที่ผนังด้านนอกระหว่างประตูทั้งสองด้าน

ของพระวิหาร

 สถูปพระเจดีย์	 พระองค์เจ้าหญิงพิกุลทอง	 และพระองค์เจ้าหญิงเกสร	 ได้สร้างสถูปพระเจดีย	์ 

๒	องค์	ประดิษฐานอยู่ทางมุมขวาและซ้ายด้านหลังพระอุโบสถและพระวิหาร

 หลวงพ่อแดง	 เป็นพระพุทธรูปเนื้อสำาริด	 ปางมารวิชัย	 

ศิลปะแบบอยุธยาที่มีอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย	 ได้อัญเชิญมา

จากกรุงศรีอยุธยา	 ทางแม่นำ้าเจ้าพระยา	 ในระยะเวลาก่อนที่จะ 

เสียกรุง	 ขณะที่ล่องมาใกล้จะถึงวัดราชสิงขรด้วยกระแสนำ้า 

ไหลเชีย่ว	เพราะเป็นฤดนูำา้หลาก	จงึทำาให้การควบคมุแพเป็นไปอย่าง 

ยากลำาบาก	 แพได้เสียหลักและแตกหักพัง	 ทำาให้หลวงพ่อแดง 

จมลงในนำ้ า 	 ณ	 ที่ ฝ ั ่ งตรงกันข ้ ามกับวั ดราชสิ งขรพอดี	 

ณ	 ครั้งนั้นผู้คนชาวฝั่งธนบุรีได้ลือและแตกตื่น	 แม้จะได้ประกอบ

พิธีอัญเชิญหลวงพ่อแดงโดยประการใด	 ๆ	 ก็ตามไม่สามารถนำา 

หลวงพ่อแดงขึ้นจากนำ้าได้	 ต่อมาจะด้วยสิ่งดลใจหรือปาฏิหาริย	์

ผู ้คนฝั ่งวัดราชสิงขร	 (กรุงเทพ)	 ทราบข่าวเหตุการณ์จึงได้ไป 

ขอเจรจาขออัญเชิญหลวงพ่อแดงมาประดิษฐานไว้	 ณ	 วัดราชสิงขร 

เป็นที่สำาเร็จตามคำาขออัญเชิญในฤดูนำ้าลด

	 เหตุขนานนามว่า	 หลวงพ่อแดง	 เนื่องจากได้อัญเชิญขึ้นฝั ่งวัดราชสิงขรเป็นผลสำาเร็จแล้ว	 

ได้ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งและได้ทำาความสะอาดชำาระคราบโคลนตมและตะไคร่นำ้าออกแล้ว	 ปรากฏว่า 

เกิดเป็นสีสนิมแดงจับทั่วทั้งองค์พระอย่างเห็นได้ชัด	 ชาวบ้านฝั่งวัดราชสิงขรจึงได้พากันนิยมขนานนามว่า	 

หลวงพ่อแดง	สืบต่อกันมาตราบทุกวันนี้	
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดยาง	 เป็นวัดท่ีสร้างมานานแต่ไม่สามารถสืบค้นประวัติความเป็นมาได้	 ประมวลจากคำาบอกเล่า

และการเทียบเคียงกับวัดใกล้เคียงที่เป็นวัดเก่าแก่	เช่น	วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม	(วัดโคก)	วัดมหาบุษศย์	วัดใต้

วัดทองใน	และวัดปากบ่อ	เป็นต้น	จึงสันนิษฐานว่า	น่าจะมีอายุไล่เลี่ยกัน	พอจะอนุมานได้ว่า	เป็นวัดที่สร้างขึ้น

ในสมัยรัตนโกสินทร์	มีอายุราว	๒๐๐	ปี	ขึ้นไป	เดิมชาวบ้านเรียกว่า	“วัดยั้ง	“ก่อตั้งขึ้นก่อน	พุทธศักราช	๒๓๘๔”	

ชาวบ้านทีต่ัง้บ้านเรอืนอยู่บรเิวณรอบๆ	วดัในครัง้นัน้	เป็นชาวลาวซึง่เป็นเชลยจากเมอืงเวยีงจนัทร์ทีถ่กูกองทพั 

สยามกวาดต้อนเข้ามาในไทย	 ในคราวเข้าตีเมืองเวียงจันทร์ครั้งที่	 ๑	 ใน	 ปี	 พุทธศักราช	 ๒๓๒๑	 ครั้งที่	 ๒	 

ในปีพุทธศักราช	๒๓๓๕	และครั้งที่	๓	ในปี	พุทธศักราช	๒๓๖๙	-	๒๓๗๑		คราวเมื่อองค์หลวงพ่อโต	ซึ่งเป็น

พระพทุธรปูไม้แกะสลกัปางมารวชิยั	ได้ลอยตามกระแสนำา้ในคลองพระโขนงแล้วมาหยดุ	หรอืมายัง้	ณ	บรเิวณ

ท่านำ้าหน้าวัด	 ชาวบ้านจึงได้อัญเชิญองค์พระพุทธรูปไม้แกะสลักขึ้นมาไว้เพื่อบูชาและสักการะในวัด	 จึงได้ 

เรียกว่า	วัดยั้ง	 ในกาลต่อมา	ชาวลาวมีจำานวนน้อยลง	และมีคนต่างถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้นคำาว่า	 “วัดยั้ง”	 

จึงเพี้ยนมาเป็น	 “วัดยาง”	 จนถึงปัจจุบันนี้	 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกในปี	 พุทธศักราช	 ๒๔๐๐	

ต่อมาเมื่อวันอังคาร	 ท่ี	 ๒๙	 เดือน	 พฤศจิกายน	 พุทธศักราช	 ๒๕๓๗	 ตรงกับวันแรม	 ๑๒	 คำ่า	 เดือน	 ๑๒	 

จึงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาอีกครั้ง	 และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง	 เมื่อวันที่	 ๒๙	 

เดือน	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๕

วัดยาง
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สถานะและที่ตั้ง

	 วัดยาง	เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	ชนิดสามัญ	สังกัด

คณะสงฆ์มหานิกาย	ตั้งอยู่เลขที่	๑๑๙๗	หมู่ที่	๙	ถนนสุขุมวิท	๗๗	

ซอยอ่อนนุช	๒๓		แขวงอ่อนนุช	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	

มีที่ดินตั้งวัด	 เนื้อที่	 ๒๗	 ไร่	 ๒	 งาน	 ๔๔	 ตารางวา	 ที่ธรณีสงฆ์	 

เนื้อที่	๔๓	ไร่	๑	งาน	๒๘	ตารางวา	รวมที่ตั้งวัดและที่ธรณีสงฆ์	 

๗๐	ไร่	๓	งาน	๗๒	ตารางวา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอโุบสถ	เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	เดมิมีขนาด 

ความกว้าง	๖	เมตร	ยาว	๑๘	เมตร	สร้างเมื่อ	พุทธศักราช	๒๔๙๖	 

ต่อมาในปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๖	 ได้ขยายพื้นที่เพิ่มเติมเป็นขนาด

กว้าง	 ๘	 เมตร	 ยาว	 ๒๕	 เมตร	 	 ทรงไทย	 หลังคาลด	 ๓	 ชั้น	 

มุงกระเบื้องดินเผาเคลือบ	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	ประตู

พระอุโบสถเป็นลายเปลวเพลิง	 ซุ ้มประตูทางเข้า	 เป็นใบเทศ	 

(หน้านาง	 ๓	 ชั้น)	 หน้าบันเป็นลายกนกเปลวประยุกต์ลายไทย	 

(ลายเถา)	 กนกคูหาหน้านาง	 (สายโปร่ง)	 และหน้าต่าง	 ทำาจาก

ไม้แกะสลักแบบสถาปัตยกรรมไทย	 ลายกนกเปลวประยุกต์	 

ซุ้มหน้าต่าง	เป็นใบเทศ	๒	ชั้น	ลายกนกเปลวประยุกต์ลายไทย		

 พระประธาน	 เป็นพระพุทธรูปเน้ือทองสำาริด	 จำาลอง 

มาจากองค์หลวงพ่อโต	ขนาดหน้าตักกว้าง	๔๒	นิ้ว	ปางมารวิชัย	

เป็นพระพทุธรปูอยู่ในพระอริยิาบถประทบั	(น่ัง)	ขดัสมาธพิระหัตถ์

ซ้ายวางหงายบนพระเพลา	 (ตัก)	 พระหัตถ์ขวาวางบนพระชาน	ุ

(เข่า)	นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงพื้นธรณีประดิษฐานบนฐานบัลลังก์ผ้าทิพย์

รูปบัวควำ่า	บัวหงาย	ลักษณะสถาปัตยกรรมไทย	สมัยรัตนโกสินทร์

ตอนต้น

 พระวิหารตรีมุข	ขนาดกว้าง	๒๐	เมตร	

ยาว	 ๒๗.๒๐	 เมตร	 เป ็นอาคารสร ้างด ้วย

คอนกรีตเสริมเหล็กผนังด้านในและด้านนอก 

ปูด้วยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบ	 หลังคาทรงไทย 

ใบเทศ	ตรมีขุ		มช่ีอฟ้าใบระกา	และสร้างแล้วเสรจ็	

เมื่อปี	พุทธศักราช	๒๕๓๖	ประดิษฐานหลวงพ่อโต	

เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักปางมารวิชัย	 ประทับ

นั่งบัลลังก์ฐานผ้าทิพย์รูปบัวควำ่าบัวหงาย	 ขนาด

หน้าตักกว้าง	๕	ศอก	สูงประมาณ	๗	ศอก	๒	คืบ			
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 หลวงพ่อโต	 เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักปางมารวิชัย 

ได้ลอยนำ้ามาจากทางตอนเหนือล่องลงตามคลองพระโขนง	 และ 

มายั้งหรือหยุดอยู่ที่หน้าวัด	 ต่อมาชาวบ้านเห็นความเป็นสิริมงคล	 

จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในวัดแห่งนี้	 พระพุทธรูปไม้แกะสลักนี้ 

ถูกบรรจุไว้ข้างในพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่	หน้าตัก	๓	เมตร	 

มีลักษณะ	 นั่งขัดสมาธิ	 บุด้วยทองคำาสัมฤทธิ์	 ประดิษฐานอยู่ใน

วิหารบนบัลลังก์ฐานผ้าทิพย์รูปบัวควำ่าบัวหงาย	 ฝีมือช่างชาวบ้าน 

สมัยรัตนโกสินทร์	 ขนาดหน้าตักกว ้างประมาณ	 ๕	 ศอกเศษ	 

สูงตลอดองค์ประมาณ	๗	ศอก	๒	คืบ		เป็นองค์พระศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คน	

มีความศรัทธาเลื่อมใสเป็นที่เลื่องลือ	

 หอบาตรนำ้ามนต์	 เป็นอาคารคอนกรีต	 ลักษณะ

ศาลาทรงไทยจัตุรมุข	 มุงด้วยกระเบื้องเคลือบ	 มีช่อฟ้า

ใบระกา	หน้าบันประดับด้วยปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ	

ภายในศาลาตั้งบาตรนำ้ามนต์	ขนาดใหญ่

 ศาลาการเปรียญ	 สร ้างเม่ือป ี	

พุทธศักราช	๒๕๑๐	มีขนาดกว้าง	๒๖	 เมตร	

ยาว	๔๐	เมตร	สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคาทรงไทย	
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดนางนองเป็นวัดโบราณ	 สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา	 

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้ปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งวัด

และสถาปนาเป็นพระอารามหลวง	 พระอุโบสถ	 พระวิหาร	 พระเจดีย์	

ศาลาหน้าวัดล้วนเป็นทรงเก๋งจีน	 พร้อมทั้งศิลปกรรมท่ีป้ันลม	 หน้าบัน	

ประตูหน้าต่าง	 พระประธานในพระอุโบสถและท่ีฝาผนังมีลายรดน้ำา 

รูปทรงศิลปะไทยจีนประยุกต์	 ต่อมาได้มีการปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้าง 

ที่ชำารุดทรุดโทรม	คือ	พระอุโบสถ	และศาลาการเปรียญ	เป็นต้น

สถานะและที่ตั้ง

		 วัดนางนอง	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดวรวิหาร	 

ตั้งอยู่ เลขที่	 ๗๖	 แขวงบางค้อ	 เขตจอมทอง	 กรุงเทพมหานคร	 

มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๗	ไร่	๓	งาน	๒๕	ตารางวา

วัดนางนอง
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 ลักษณะสถาปัตยกรรม

แบบจีน	สร้างสมัยรัชกาลที่	๓	หลังคาลด	๒	ชั้น	มุงกระเบื้อง	หน้าบัน

ประดับกระเบื้องเคลือบ	 เสาพาไลรูปสี่เหลี่ยม	 ซุ้มประตูเป็นลายดอกพุดตาล 

ซุ้มประตูและหน้าต่างประดับลายปูนปั้น	 บานประตูด้านนอกประดับ

มุกทั้งบานมีลวดลาย	 ขอบประตูเขียนลายทองเป็นรูปต้นกัลปพฤกษ์ 

และโคตรเพชร	 ขอบหน้าต่างตรงผนังด้านนอกเขียนรูปเพชร	 

บานประตูและหน้าต่างด้านในเป็นลายรดน้ำา	 บานหน้าต่างเขียนภาพ

วรรณคดี

 พระปรางค ์๒	องค	์อยู่ทางทิศเหนอื 

และทิศใต้ของพระเจดีย์	 ฐานทรงบาตรคว่ำา	 

องค์พระปรางค์กลมมีบัวคว่ำ าบัวหงาย 

เป็นชั้น	ๆ	สูง	๑๖	เมตร

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่อง	 

ปางมารวิชัย

 พระเจดีย์ อยู่หน้าพระอุโบสถ	ลักษณะเป็นแบบย่อมุม 

ไม้ยี่สิบ	ฐานทักษิณแปดเหลี่ยม	เป็นศิลปะสมัยรัชกาลที่	๓	

 พระวหิาร	ม	ี๒	หลงั	ลกัษณะเปน็สถาปัตยกรรมแบบไทย	 

ประตูทางเข้า	 มีลักษณะทรงโค้ง	 เป็นวงกลมแบบฝรั่ง	 ๒	 ช้ัน	 

ก่อด้วยอิฐ	ฝาผนังฉาบปูนทาสี	
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ประวัติความเป็นมา

	 วดัราชโอรสาราม	เป็นวดัโบราณ	สร้างสมยักรงุศรอียธุยา	เดมิชือ่	วดัจอมทอง ปีพทุธศกัราช	๒๓๖๓	 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ขณะดำารงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้า	 ลูกยาเธอในรัชกาลท่ี	 ๒	 

เป็นแม่ทัพคุมพลไปขัดตาทัพพม่าทางด่านพระเจดีย์	๓	องค์	จังหวัดกาญจนบุรี	เมื่อเคลื่อนทัพผ่านวัดจอมทอง

ได้เสด็จประทับแรมที่หน้าวัด	 ทรงทำาพิธีเบิกโขลนทวารตามลักษณะตำาราพิชัยสงครามและทรงอธิษฐาน 

ให้ไปราชการสงครามประสบผลสำาเร็จ	 หลังจากเสร็จการทัพทรงได้ปฏิสังขรณ์วัดจอมทองใหม่ทั้งวัด 

แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง	 พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล ้านภาลัย	 พระราชทานนามว ่า	 

วัดราชโอรส

	 ด้วยเหตุท่ีการสถาปนาวัดน้ีเป็นการส่วน

พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

จึงมีพระราชดำาริแบบการก่อสร้างตามพระราชหฤทัย	 

ซึ่งขณะนั้นการติดต ่อค ้าขายกับจีนเฟ ื ่องฟูมาก	 

การก่อสร้างวัตถุสถานและศิลปะการตกแต่งภายในวัด 

จึงนิยมเป็นแบบจีน

วัดราชโอรสาราม
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	 วัดราชโอรสตกแต่งด้วยศิลปะ

จีนเป็นส่วนมาก	 นับเป็นวัดที่สร้างต่างจาก 

แบบวัดทั่วไป	 ศิลปกรรมที่มีอยู ่ ในวัดนี้ 

มีการประดับตกแต่งต่าง	 ๆ	 เป็นแบบจีน 

ผสมไทย	 เช ่น	 พระอุโบสถ	 พระวิหาร	 

หลังคาพระอุโบสถเป็นกระเบื้องเคลือบ 

แบบไทย	 กุฏิพระสงฆ์เป็นอาคารตึกแทน

เรือนไม้แบบของเดิม	 บานประตูหน้าต่าง

พระวิหาร	 พระพุทธไสยาสน์ประดับด้วย

เซี่ยวกางแทนลายเทพพนม	 หรือลายไทยแบบของเดิม	 หน้าบันพระอุโบสถและพระวิหารประดับกระเบื้อง

เคลือบสี	เป็นการประยุกต์ศิลปกรรมได้อย่างประณีต	เหมาะสม	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดราชโอรสาราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก	 ชนิดราชวรวิหาร	 ตั้งอยู ่ริมคลองสนามไชย	 

ฝั่งตะวันตก	 (ฝั่งธนบุรี)	 และทิศเหนือติดคลองบางหว้า	 ตั้งอยู่เลขท่ี	 ๒๕๘	 เขตจอมทอง	 กรุงเทพมหานคร	 

มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๗	ไร่	๒	งาน	๖๐	ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป ็นอาคารก่อ

อิฐถือปูน	 สถาปัตยกรรมเลียนแบบจีน	 

ตามพระราชนิยมในรัชกาลที่	 ๓	 หลังคา

ลด	 ๒	 ชั้ น 	 มุ งกระ เบื้ อ ง เคลื อบสี	 

หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบสีสวยงาม	 

ตอนบนประดิษฐ์เป็นเคร่ืองบูชา	 มีดอกไม้	 

มังกร	 หงส์	 ตอนล่างเป็นภาพทิวทัศน์	 

มีบ ้านเรือน	 สัตว ์เลี้ยง	 ภูเขา	 ต ้นไม	้ 

ตามขอบหลังคาประดับกระเบื้ องสี	 

ซุ้มประตูหน้าต่างประดับปูนปั้นประดิษฐ์

เป็นลายดอกเบญจมาศ	 บานประตูด้าน

นอกประดับมุกลายมังกรดั้นเมฆ	 ฝีมือละเอียดประณีต	 ด้านในเขียนรูปทวารบาลแบบจีน	 บานหน้าต่าง 

ด้านนอกประดับลายมังกรดั้นเมฆเป็นลายปูนปั้น	 ด้านในเขียนลายดอกไม้เฟื่องสีทอง	 ผนังด้านในเขียนลาย

เครื่องบูชาแบบจีน	บางช่วงมีความหมายในการให้พร	ฮก	ลก	ซิ่ว	ตามคติของจีน	เพดานเขียนดอกเบญจมาศทอง 

บนพื้นแดง
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 พระประธาน	เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ	ประดิษฐานภายใต้ฉัตรแก้วเหนือฐานชุกชี	๕	ชั้น	ชั้นล่าง

เป็นฐานเชียงรูปสี่เหลี่ยม	 ชั้นบนมนขอบยกลายกลีบบัว	 ลงรักปิดทอง	ประดับกระจก	ตราผ้าทิพย์	 ด้านหน้า

มีเครื่องหมายรูปปราสาทที่ผ้าทิพย์ฐานพระพุทธรูป	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อัญเชิญ

พระสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวมาประดิษฐานไว้พร้อมกับถวายพระปรมาภิไธย 

ประจำารัชกาล	และศิลาจารึกดวงพระชันษา	พระราชทานพระนามว่า	พระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตร 

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 โปรดให้ประดิษฐานนพปฎลมหาเศวตฉัตร	 

(ฉัตร	๙	ชั้น)	เหนือพระประธานในพระอุโบสถ	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๐๔	

 พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ อยู่ด้านหลังพระอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 หลังคามุงกระเบื้อง	

ในกำาแพงแก้วเดียวกัน	 แต่พระวิหารมีกำาแพงล้อมอยู่เฉพาะอีกชั้นหนึ่ง	 เป็นพระวิหารขนาดใหญ่	 ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ปูนปั ้นขนาดยาว	 ๒๐	 เมตร	 พระนามว่า	 พระพุทธไสยาสน์นารถชนินทร์  

ชินสากยบรมสมเด็จสรรเพชรพุทธบพิตร	 เพดานเขียนลายดอกเบญจมาศ	 นก	 ผีเสื้อ	 สอดสีสวยงาม	 

รอบลานพระวิหาร	มีพระเจดีย์เหลี่ยม	ย่อมุมไม้สิบสอง 

ประดิษฐานอยู่	๓๒	องค์

 พระแท่นประทับใต้ต้นพิกุล มุมซ้ายด้าน

หน้าพระอุโบสถมีต้นพิกุลต้นใหญ่ต้นหนึ่ง	 มีแท่นศิลา

อยู่ใต้ต้นพิกุลนี้	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	เสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้าง	ได้ประทับ

ที่พระแท่นนี้
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 วิหารพระยืน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	

หลังคามุงกระเบื้อง	 อยู ่ด ้านเหนือพระอุโบสถ	

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืน	 ปางประทานอภัย	 

เป็นพระพุทธรูปหล่อสำาริด	สูง	๖.๒๕	เมตร	ศิลปะก่อน

สมัยกรุงศรีอยุธยา	พระนามว่า	พระอู่ทอง

 ถะ (สถูปเจดีย์)	คือสถูปหรือเจดีย์แบบจีน	 

อยู ่ด้านหลังพระอุโบสถ	 เป็นสถูปแบบจีน	 มีทรง

เหลี่ยมซ้อนกัน	 ๕	 ชั้น	 ยอดเป็นรูปทรงนำ้าเต้า	 ถัดมา 

ทรงเหลี่ยมซ ้อนกันเป ็นชั้น	 ๆ	 ในแต ่ละเหลี่ยม 

เจาะเป็นช่อง	 เว้นระยะโดยรอบ	 ถะ	 หรือสถูปองค์นี้	 

ก่อด้วยอิฐถือปูนปิดทึบ	 ภายนอกเป็นหินอ่อนสลัก 

รูปสี่เหลี่ยม	และลวดลายปะติดไว้ด้านนอก	

 ศาลาการเปรียญ	 อยู ่ทางทิศใต ้ของ 

พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคา 

ลด	 ๒	 ชั้น	 แบบจีน	 มุงกระเบื้องเคลือบ	 สันหลังคา

ประดบัรปูถะ	อยูร่ะหว่างมงักรกระเบือ้งเคลอืบสอีย่าง

ศาลเจ้าจีน	 ผนังด้านนอกตอนบนเขียนรูปผลไม้เป็น

สัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคล	 (ฮก	 ลก	 ซิ่ว)	 เช่น	

ส้มมอื	และลกูท้อ	ภายในประดษิฐานพระพทุธรปูปนูป้ัน	 

ปางประทานพระธรรมเทศนา	
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ประวัติความเป็นมา

	 วดัหนงั	เป็นวดัโบราณ	สร้างสมยักรุงศรอียุธยา	ในรชักาลสมเดจ็พระสรรเพ็ชญ์ท่ี	๙	(พระเจ้า	ท้ายสระ)	 

เนื่องจากมีจารึกที่ระฆังโบราณในวัด	กล่าวว่า	สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช	๒๒๖๐	

	 ในรัชกาลท่ี	 ๓	 สมเด็จพระศรีสุลาลัย	 พระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

ทรงสถาปนาใหม่ทัง้พระอาราม	เนือ่งจากท่านเพง็พระชนนขีองสมเดจ็พระศรสีลุาลยั	มถีิน่พำานกัอยู่ใกล้วดัหนงั	

	 สมัยรัชกาลที่	 ๕	 โปรดให้กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์	 เป็นผู ้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่าง	 ๆ	 

มีสภาพมั่นคงถาวร	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๓๘๐

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดหนัง	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดราชวรวิหาร	 ตั้งอยู ่เลขที่	 ๒๐๐	 แขวงบางค้อ	 

เขตจอมทอง	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๖	ไร่	๑	งาน	๓	ตารางวา

วัดหนัง
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารก่ออิฐ

ถือปูน	 หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบื้อง	

เฉลียงรอบมีเสาหานรองรับ	ประดับช่อฟ้า	

ใบระกา	หางหงส์	พนักระหว่างเสากระเบือ้ง

ปรุ	หลังคามุขลดยื่นลงมาอีกชั้นหนึ่ง	หน้าบัน

ประดบักระจก	ประตดู้านหน้า	และด้านหลงั

มีด้านละ	๒	ช่อง	หน้าต่าง	ด้านละ	๕	ช่อง	 

กรอบประตู	 และหน้าต่างประดับลายปูนปั้น  

บานหน้าต ่างด้านนอกเขียนลายรดนำ้า	 

ด ้านในลงพื้นฝุ ่นนำ้ ามันเ ขียนลายทอง

ประเภทช่อพะเนียง	 เพดาน	มีลายคอสอง

โดยรอบ	 ลงชาดประดับด้วยดาวทอง	 ขื่อเขียนลายตาสมุก	 

ปลายขือ่	สองข้างเขยีนลายกรวยเชงิ	เหนอืกรอบหน้าต่างประดบั

ภาพกระจกอยู่ในกรอบทอง	 ผนังภายในเขียนลายทองเป็นลาย

ดอกไม้ร่วง	 ซุ้มสีมารอบพระอุโบสถก่ออิฐถือปูน	 ประดิษฐาน 

ใบสีมาศิลาจำาหลักซุ้มละ	๑	คู่	

 พระประธาน	เป็นพระพุทธรูปหล่อโลหะ	ปางมารวิชัย	 

พระนามว่า	 พระพุทธปฏิมากร	 ประดิษฐานอยู ่บนฐานชุกชี 

เป็นฐานแว่นฟ้า	 ๒	 ชั้น	 ปั้นลวดลายปิดทอง	 ประดับกระจก	 

ถัดลงมาประดิษฐานพระสาวก	๕	องค์	

 พระวิหาร	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	

หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบ้ือง	 เฉลียงรอบ 

มเีสาหานรองรบั	ประดบัช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	 

มีประตูด้านละ	 ๒	 ช่อง	 ภายในมีผนังกั้นกลาง

แบ่งพระวิหารเป็น	 ๒	 ส่วน	 เดินถึงกันไม่ได	้

ส่วนหน้าประดิษฐานพระพุทธเจ้า	 ๕	 พระองค์	

คือ	 พระกกุสันโธ	 พระโกนาคมโน	 พระกัสสโป	 

พระโคตโม	 และพระเมตเตยโย	 ส่วนหลัง 

เป ็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาพอกปูน	 

ลงรักปิดทอง	ปางมารวิชัย	



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  296

 พระปรางค ์  ลักษณะก ่ออิ ฐถื อปู น	

ประดิษฐานอยู ่ระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหาร	 

มีขนาดสูงใหญ่	ฐานทักษิณ	๓	ชั้น	รูปแปดเหลี่ยม	

 พระเจดีย์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน	 ย่อไม้ 

สิบสอง	 ประดิษฐานอยู่หน้าลานพระวิหาร	 ๒	 องค์	 

และประดิษฐานที่มุมกำาแพงแก้ว	๔	องค์	

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารไม้	 ภายใน 

มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล ่าเรื่อง	 หลวิชัยคาวี	 

รัชกาลที่	 ๕	 เสด็จทอดพระเนตรเห็นภาพที่ผนัง 

หมองและชำารดุ	จงึโปรดให้สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์	บูรณปฏิสังขรณ์	

เขียนภาพให ้ เหมือนเดิม	 ภายหลังมีการบูรณ

ปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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ประวัติความเป็นมา 

	 วัดดอนเมือง	 สร ้างขึ้นเมื่อป ีพุทธศักราช	 ๒๔๓๘	 โดยมีเศรษฐีผู ้หนึ่งมีบรรดาศักดิ์ เป ็น	 

หมื่นอาจหาญ	หรือ	เสมียนภู่	 ได้อุทิศที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด	ต่อมาชาวบ้านได้เกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของ 

พระอาจารย์จ๊ะ	(อาจารย์อ่อน)	ซึ่งเป็นชาวมอญ	จึงได้นิมนต์

ให้อยูป่ระจำาและดำาเนนิการสร้างวดัขึน้	ต่อมาความเจรญิของ

บ้านเมืองได้ขยายตัวมากขึ้น	 ทำาให้วัดเจริญรุ่งเรือง	 และได้

พัฒนามาตามลำาดับ	

	 วัดดอนเมืองได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ 

ปีพุทธศักราช	 ๒๔๕๘	 เป็นวัดท่ีประกอบพิธีทางศาสนา 

ของข้าราชการในกองทัพอากาศ	และสร้างมาพร้อมกบักองทพั

อากาศดอนเมือง	 ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	 เมื่อปี

พุทธศักราช	๒๕๓๒	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดดอนเมือง	เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	ชนิดสามัญ	ตั้งอยู่เลขที่	๑	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงสีกัน	

เขตดอนเมือง	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๓๓	ไร่	๓	งาน	๕๒	ตารางวา

วัดดอนเมือง
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรงไทยแบบจตุรมุข	 หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ	

หน้าบัน	ประตู	และหน้าต่างประดับลายปูนปั้น	บานประตู

และหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักลายกนกเปลวเพลิง	 ปิดทอง	

ผนงัภายในมจีติรกรรมภาพเล่าเรือ่งพระพทุธประวตั	ิสร้าง

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๒	

 พระประธาน	เป็นพระพทุธสหิงิค์จำาลอง	พระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์	เสดจ็เป็นประธาน

เททองหล่อ	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๖
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 พระวหิาร	เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	ลกัษณะทรงไทย	 

หลังคามุงกระเบื้อง	 เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธชินราชจำาลอง	 

และพระพุทธรูปหลายองค	์สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๗

 พระเจดีย์	 ลักษณะทรงระฆังควำ่าแปดเหลี่ยม	 ขนาด

สูง	 ๒๙	 เมตร	 เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ	 สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช	๒๕๔๑

 หอพระไตรปิฎก	เป็นอาคารไม้	๒	ชั้น	ลักษณะทรงไทย	

๓	มุข	หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี	

 พระพุทธรูปปางมารวิชัย	 จีนเนี้ยวจางวาง	 ถวายเม่ือปี 

พุทธศักราช	๒๔๖๙	

 พระพุทธรูปหล่อจำาลอง	 รัชกาลที่	 ๘	 ได้พระราชทาน 

เมื่อพุทธศักราช	๒๔๗๘

 หอระฆัง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื้อง	 สร้างเมื่อปี

พุทธศักราช	๒๕๑๔
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดธาตุทอง	สร้างเมื่อพุทธศักราช	๒๔๘๑	 โดยการรวมวัด	๒	 วัดเข้าด้วยกัน	คือ	 วัดหน้าพระธาตุ 

และวัดทองล่าง	 เดิมวัดหน้าพระธาตุตั้งอยู ่ริมแม่นำ้าเจ้าพระยา	 ตำาบลคลองเตย	 อำาเภอพระโขนง	 

จังหวัดพระนคร	เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา		ส่วนวัดทองล่างตั้งอยู่ใกล้กับฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยา	

ปากคลองพระโขนงนายทองเป็นผู้บริจาคที่ดินและสร้างวัดโดยร่วมกับพระภิกษุชาวรามัญรูปหนึ่งชื่อว่า	

“กะทอ”	(กะทอเป็นภาษารามัญ	กะ	แปลว่า	ปลาตะเพียน	ทอ	แปลว่า	ทอง	กะทอ	จึงแปลว่าปลาตะเพียนทอง)	 

ชาวบ้านเรียกว่า	 สมภารทอง	 สมภารทองกับนายทองร่วมกันทำานุบำารุงวัดจัดสร้างอุโบสถ	 เสนาสนะ	 ตั้งชื่อ

วัดนี้ว่า	“วัดโพธิ์สุวรรณาราม”	หรือวัดโพธิ์ทอง	ในชั้นหลัง	ๆ	ชาวบ้านเรียกกันว่า	“วัดทอง”	ภายหลังวัดทอง 

มีหลายแห่งตามแม่นำ้าเจ้าพระยา	มีทั้งด้านบนและล่าง	จึงเพิ่มอักษรท้ายชื่อนี้ว่า	“วัดทองล่าง”	คู่กับวัดทองบน	

	 ต่อมาในพุทธศักราช	๒๔๘๐	รัฐบาล

ในสมัยนั้นต้องการที่ตำาบลคลองเตย	ริมแม่นำ้า

เจ้าพระยา	 เพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ	 วัดหน้า

พระธาตแุละวดัทองล่างซึง่อยูภ่ายในบรเิวณนัน้	 

จึงถูกเวนคืนที่ดิน	 โดยรัฐบาลชดใช้เงินให ้

เพื่อไปรวมกับวัดอื่น	ๆ	หรือไปสร้างวัดขึ้นใหม่	

ทางคณะสงฆ์จงึตัง้คณะกรรมการข้ึนคณะหนึง่ 

มีพระมหารัชมังคลาจารย์	 (เทศ	นิเทสสกเถร)	 

สมัยเมื่อยังดำารงสมณศักดิ์ ท่ีพระรัชมงคล

วัดธาตุทอง
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มุนีวัดสัมพันธวงศ์	 เป็นประธานกรรมการและพระพรหมมุนี	 (ผิน	 สุวจเถร)	 ครั้งยังเป็นพระเทพมุน	ี 

วัดบวรนิเวศวิหาร	 เป็นผู้แนะนำาเลือกสถานที่ดินที่สร้างวัด	มีเนื้อที่	๕๔	 ไร่	๓	งาน	๘๒	ตารางวา	ราคาที่ดิน 

ไร่ละ	๕๐๐	บาท	หรือวาละ	๕	สลึง	สถานที่ตั้งอารามในปัจจุบัน	โดยถือกรรมสิทธิ์เป็นที่วัดธาตุทอง	เมื่อวันที่	

๒๓	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๔๘๐

	 คณะกรรมการได้ย้ายเสนาสนะถาวรวัตถุจากวัดหน้าพระธาตุและวัดทองล่าง	มาปลูกสร้างรวมกัน

ที่ตำาบลคลองบ้านกล้วย	 โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า	 กรมหลวงวชิรญาณวงศ์	 เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต	 

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร	เป็นองค์อุปถัมภ์	และทรงนำามงคลนาม	ทั้ง	๒	วัดนี้มารวมกันประทานนามใหม่ว่า	

“วดัธาตทุอง”	ย้ายมาเมือ่ปีพทุธศกัราช	๒๔๘๑	ต่อมาปีพทุธศกัราช	๒๔๘๒	จงึเริม่มพีระภกิษสุามเณรจำาพรรษา

เป็นคราวแรก		ปีพุทธศักราช	๒๔๘๓	จึงเริ่มก่อสร้างปูชนียวัตถุ	ถาวรวัตถุต่าง	ๆ 	ตามลำาดับ	ได้รับพระราชทาน

วิสุงคามสีมา	เมื่อวันที่	๒๔	ตุลาคม	พุทธศักราช	๒๔๘๓	(เขตวิสุงคามสีมา	กว้าง	๔๐	เมตร	ยาว	๘๐	เมตร)	 

ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตอุโบสถ	 เมื่อวันที่	 ๒-๘	 กุมภาพันธ์	 พุทธศักราช	 ๒๕๐๕	 ต่อมาเมื่อวันที่	 ๑๐	 มีนาคม	

พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 รับเป็นองค์อุปถัมภ์วัดธาตุทอง	 	 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทาน

พระอนุญาตให้จัดทำาตราสัญลักษณ์ประจำาวัดธาตุทองขึ้นใหม่	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	ในวันที่	๒๙	

พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๕

 

สถานะและที่ตั้ง 

	 วัดธาตุทอง	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต	ตั้งอยู่เลขที่	 ๑๓๒๕	 

ถนนสุขุมวิท	แขวงพระโขนงเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๕๔	ไร่	๓	งาน	๘๒	ตารางวา	 

(เลขที่	๑๔๙	โฉนดที่	๔๐๓๗)

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 ขนาดกว้าง	 ๑๐	 เมตร	

ยาว	 ๒๔	 เมตร	 สร้างเมื่อพุทธศักราช	 ๒๔๙๐	

ลักษณะอาคารเป ็นคอนกรีตเสริมเหล็ก	 

สร้างเสร็จสมบูรณ์	 ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต	 

เมื่อวันที่	๒-๘	กุมภาพันธ์	๒๕๐๕
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 พระประธาน	 นามว่า	 “พระสัพพัญญู”	 

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 หน้าตักกว้าง	 ๗๐	 นิ้ว	

สร้างเมือ่พุทธศกัราช	๒๔๙๕	และมพีระพทุธรปูสำาคญั

ประจำาพระอุโบสถ	 อีก	 ๓	 องค์	 คือพระพุทธชินินทร	 

เป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง	 หน้าตักกว้าง	 ๓๒	 นิ้ว	

พระพุทธอภิบาลปวงชน	 หน้าตักกว้าง	 ๓๒	 นิ้ว	 

สร้างเมื่อวันที่	 ๒๕	 สิงหาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๒๕	 

และพระพุทธมนต์ปรีชา	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	

สมัยสุโขทัย	หน้าตักกว้าง	๓๐	นิ้ว

 พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาต	ุย้ายมาจากวัดหน้าพระธาตุ	

 ศาลาการเปรียญ	 ขนาดกว้าง	 ๑๒.๒๐	 เมตร	 ยาว	 ๒๒	 เมตร	 สร้างเม่ือพุทธศักราช	 ๒๔๘๒	 

ย้ายมาจากวัดทองล่าง	

 วิหารลิมปาภรณ์	ขนาดกว้าง	๑๐	เมตร	ยาว	๒๐	เมตร	และมีพระพุทธชินราชจำาลอง	ประดิษฐาน

ประจำาพระวิหาร	 เป็นสถานท่ีศึกษาพระอภิธรรม	 และสถานที่เจริญสมาธิภาวนา	 สำาหรับประชาชนทั่วไป	 

สร้างเมื่อพุทธศักราช	๒๕๑๔
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดบุณยประดิษฐ์	 เดิมชื่อ	 วัดใหม่บุญน่วม	 ตามชื่อของผู้ที่ยกที่ดินให้เป็นที่สร้างวัด	 คือ	 นายบุญ	 

และนางน่วม	 โพธินิมิต	 ได้อาราธนาพระอาจารย์สวาทจากวัดศาลาแดง	 มาอยู่จำาพรรษาและเป็นผู้ดูแลวัด 

ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า	วัดใหม่ตาน่วม

	 ปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๒	 ทายกทายิกาได้อาราธนาหลวงพ่อสิน	 ติสฺโส	 มาอยู่จำาพรรษา	 ต่อมา	 

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์เป็นรูปแรก	 ท่านเป็นพระนักพัฒนา	 นักปกครอง	 และได้เปิด 

ให้มกีารเรยีนการสอนแผนกธรรมตัง้แต่น้ันเป็นต้นมา	ได้รบัยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	ปีพทุธศกัราช	๒๕๔๗

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดบุณยประดิษฐ์	เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	ชนิดสามัญ	ตั้งอยู่เลขที่	๙	แขวงบางไผ่	เขตบางแค	

กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๓	ไร่	๑๕	ตารางวา

วัดบุณยประดิษฐ์
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

หลงัคามงุด้วยกระเบือ้ง	หน้าบนัและซุ้มลงรักปิดทอง	ผนงั

ด้านนอกหนิล้าง	ผนงัด้านในเขยีนภาพ	พระพทุธประวตัแิละ

เล่าเรือ่งพระเวสสนัดร	พืน้ปดู้วยหนิอ่อน	สร้างสมัยพระครู

พิพัฒนโกวิท	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๑

 พระประธาน	เป็นพระพุทธชินราชจำาลอง	ขนาดหน้าตักกว้าง	๖๙	นิ้ว

 พระวิหาร	 เดิมเป็นพระอุโบสถ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	

ใบระกา	 ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๘	 ได้บูรณะเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาเป็นกระเบื้องเคลือบสุโขทัย	

ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 มีทวยรองรับ	 บัวปลายเสาประดับกระจกสีทอง	 ซุ้มประตู	 ซุ้มหน้าต่างเป็นลวดลาย 

ปูนปั้นแบบโบราณ	 พื้นและผนังด้านในปูด้วยหินอ่อน	 ด้านนอกฉาบด้วยหินล้าง	 ภายในพระวิหารประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางมารวิชัย	 มีขนาดหน้าตักกว้าง	 ๕๙	 นิ้ว	 เป็นพระประธานในพระอุโบสถหลังเก่า	 ต่อมาได้รับ

การบูรณปฏิสังขรณ์	ลงรักปิดทอง	

 พระปรางค์ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๙	 ลักษณะย่อมุมไม้สิบสอง	 สำาหรับประดิษฐาน 

พระพุทธรูปต่าง	ๆ	และอัฐิหลวงพ่อสิน	ติสฺโส	อดีตเจ้าอาวาส
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 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้	 ผนังด้านนอกฉาบด้วยหินล้าง	 พื้นปูด้วยกระเบื้อง	 

ประตดู้านหน้าเป็นกรอบอะลมูเินยีมตดิกระจก	บานหน้าต่างไม้สกัทอง	ใส่กระจก	หน้าบนัลายปนูป้ันสญัลกัษณ์

งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๖	 รอบ	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๔๒	 ประดับด้วยกระจกสี	 หลังคา 

มุงกระเบื้อง	มีช่อฟ้า	ใบระกา	ประดับด้วยกระจกสีทอง

 หอระฆัง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ๒	 ช้ัน	 ลักษณะทรงจตุรมุข	 หลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบ	 

ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หน้าบันมีลวดลาย	มีทวยปลายเสา 

  หลวงพ่อปาน พระพทุธรปูศกัดิส์ทิธิ์

ประจำาวัด	มีมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างวัด

 พระมงคลเทพมุนี	 (หลวงพ่อสด	 

วัดปากนำา้)	รปูเหมือนหล่อเท่าขนาดองค์จรงิ	

ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร

 หลวงพ่อสิน ติสฺโส รูปเหมือน 

หล่อเท่าขนาดองค์จริง	 อดีตเจ้าอาวาส 

วดับณุยประดษิฐ์	ประดษิฐานอยู่ในพระวหิาร
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดหลกัสี	่สร้างโดยชาวรามญัท่ีอพยพมาจากเมอืงหงสาวดี	 

มีพระอาจารย์เริ่มเป็นผู้นำาในการก่อสร้างพระอุโบสถ	 พระเจดีย์	 

ตั้งชื่อว่า	 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต่อมาพระขาว	 เขมาราโม	 

เป็นเจ้าอาวาส	ได้สร้างศาลาการเปรียญ	มณฑปสถปูเจดย์ีประดษิฐาน 

รอยพระพุทธบาทจำาลอง	และได้มีการขุดคลองเปรมประชาตัดผ่าน

เนื้อที่วัด	จึงยกที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นพื้นที่คลอง	คณะกรรมการเมือง

ได้สร้างศาลาท่านำ้าให้	๓	หลัง	ทำาทางและสร้างเสาหงส์รอบบริเวณ

สนามวัด	

	 รัชกาลท่ี	 ๕	 ได้เสด็จเป็นประธานเปิดคลองเปรมประชา

ทางชลมารคและเสด็จนมัสการพระขาว	 เขมาราโม	 เจ้าอาวาส	 

ต่อมาทางราชการได้ตัดทางรถไฟตัดผ่านทางทิศตะวันออกของวัด	

ชื่อของวัดจึงต่อท้ายว่า	สถานีรถไฟหลักสี่	

 สมัยรัชกาลที่	 ๗	 ราชการได้ตั้งอำาเภอบางเขน	 และเปลี่ยน

แนวเขตจังหวัดใหม่	ทำาให้วัดขึ้นอยู่กับกรุงเทพมหานคร	ราษฎรนิยม 

เรียกว่า	 วัดหลักสี่ ตามชื่อสถานีรถไฟหลักสี่	 ต่อมาได้เกิดการกบฎ	 และเกิดสงครามมหาบูรพา	 วัดได้รับ 

ความเสียหายมาก	 เมื่อเสร็จสงครามได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่	 และได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	 

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๙

วัดหลักสี่
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สถานะและที่ตั้ง

	 วัดหลักสี่ 	 เป ็นพระอารามหลวงชั้ นตรี	 

ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู ่ เลขที่ 	 ๑๐๐	 ถนนวิภาวดีรังสิต	 

แขวงตลาดบางเขน	 เขตหลักสี่	 กรุงเทพมหานคร	 

มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๖	ไร่	๒	งาน	๕๐	ตารางวา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคาลด	 ๓	 ชั้น	 มุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 

หางหงส์	 หน้าบัน	 ซุ้มประตูและหน้าต่างปูนปั้นลายไทย	

บานประตูและหน้าต่างไม้สักแกะสลักลงรักปิดทอง	

ประดับกระจก	 ผนังภายในมีภาพจิตรกรรมทั้ง	 ๔	 ด้าน	

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๑

 พระประธาน	 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	

ศลิปะสมยัเชยีงแสน	ขนาดหน้าตกักว้าง	๖๙	นิว้	ประดษิฐาน

อยู่บนฐานชุกชี
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 พระวิหารหลวงปู่ขาว	เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	 ทรงจตุรมุข	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ประดับ

ช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันประดับลายปูนปั้น  

สร้างปีพทุธศกัราช	๒๕๒๗	ภายในประดษิฐานพระพทุธรปู 

ปางนาคปรก	 หลวงปู่ทวด	 พระสังกัจจายน์	 และ 

รูปเหมือนหลวงปู่ขาว	เขมาราโม

 พระเจดีย์	องค์ประธานลกัษณะก่ออิฐถอืปนู	

ทรงมอญ	สร้างครอบพระเจดีย์องค์เล็ก	ภายในบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ	พระอรหันตธาตุ	และวัตถุมงคล	

มีเจดีย์ทิศ	และเจดีย์รายล้อมรอบ

 หอระฆัง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	

๒๕๑๓

 พระพทุธรปูปางลลีา	สร้างด้วยทองเหลือง	

ลงรักปิดทอง	 ประทับยืนบนฐานชุกชี	 ลายบัวควำ่า 

บัวหงาย	 ขนาดสูง	 ๑๙๙	 เซนติเมตร	 ประดิษฐาน 

หน้าพระอุโบสถ

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	๓	ชั้น	หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ	ลักษณะ

ทรงไทย	 หน้าบันปูนปั้นลายดอกพุดตาล	 สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช	๒๕๓๙
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดบางนาใน	เดิมเรียกว่า	วัดสว่างอารมณ์ อยู่ตำาบลบางนา	อำาเภอพระโขนง	จังหวัด	นครเขื่อนขันธ์	

หรือจังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบันนี้

	 หลังปีรัตนโกสินทร์ศก	 ๑๒๐-๑๒๒	 ทางการได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารส่วนท้องถิ่นใหม่	 

วัดสว่างอารมณ์ได้มาขึ้นกับอำาเภอพระโขนง	 จังหวัดพระนคร	 และช่ือวัดได้ถูกเปลี่ยนจากวัดสว่างอารมณ์

เป็นวัดบางนาใน	 ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับท้องถิ่นตำาบลบางนา	 จากคำาบอกเล่าว่า 

ในตำาบลบางนามีวัดอยู ่	 ๒	 วัด	 คือ	 วัดปากคลองบางนาและวัดสว่างอารมณ์	 ชาวบ้านมักจะเรียกกัน 

จนติดปากและเพื่อความเหมะสมกับท้องถิ่นดังกล่าว	 จึงเรียกวัดปากคลองบางนา	 ว่า	 วัดบางนานอก  

และเรียก	 วัดสว่างอารมณ์ ซ่ึงอยู่ในคลองบางนาและอยู่กลางท้องนาว่า	 วัดบางนาใน	 ได้รับยกฐานะ 

เป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๙

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดบางนาใน	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู ่เลขที่	 ๓๓๒๒	 ถนนสรรพาวุธ	 

แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพมหานคร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๘	ไร่	๔๐	ตารางวา

วัดบางนาใน
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคา 

ทรงไทย	 มุงกระเบื้องเคลือบ	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 

หน้าบันปูนปั้นปิดทองร่องกระจกสี	 มีเสาหารโดยรอบ	 ภายใน 

มีจิตรกรรมฝาผนัง	 พื้นปู หินอ่อน	 ซุ้มประตูหน้าต่างปูนปั้น	 

ลงรักปิดทองร่องกระจก	 บานประตู-หน้าต่างจำาหลักลวดลาย 

พุ่มข้าวบิณฑ์และเปลวไฟ	 ลงรักปิดทอง	 เพดานมีดาว	 ปิดทอง 

ร่องกระจก	

 พระเจดีย์	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 

พ้ืนปูด้วยหินแกรนิตทั้งองค์	 ผนังภายนอกประดับด้วย

โมเสดสีทอง	ผนังภายในมีจิตรกรรม	ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูป	ขนาดหน้าตักกว้าง	๘๐	นิ้ว

 พระมณฑป	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงจตุรมุข	 หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ 

แบบเกล็ดปลา

 หอระฆัง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 

๒	 ชั้น	 ลักษณะทรงจตุรมุข	 หลังคาทรงไทย	 ๔	 มุข	 

มุงกระเบื้องเคลือบ

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	๒	ชั้น	หลังคาทรงไทย	มุงกระเบื้องเคลือบ	

ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 ชั้นล่างหินขัด	 ใช้เป็นศาลา

บำาเพ็ญกุศล	 พื้นชั้นบนปูไม้เนื้อแข็ง	 ใช้ประกอบพิธี 

ทางศาสนา

 พระประธาน	 เป็นพระพุทธชินราชจำาลอง	 ขนาดหน้าตัก

กว้าง	๘๐	นิ้ว

 พระวิหาร	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลักษณะทรง

จตุรมุข	หลังคาทรงไทย	มุงกระเบื้องดินเผาเคลือบ	ประดับช่อฟ้า	

ใบระกา	พื้นปูหินอ่อน	ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปโสธรจำาลอง
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วัดแก้วโกรวาราม

ประวัติความเป็นมา 

	 วัดแก้วโกรวาราม	 เดิมเป็นวัดราษฎร์	 ประมาณพุทธศักราช	 ๒๔๓๐	 มีชาวพุทธเข้าไปตั้งถิ่นฐาน 

ณ	 บ้านปากนำ้าเมืองกระบี่	 เมื่อถึงวันพระหรือวันสำาคัญทางศาสนา	 ทางราชการและประชาชนจะไปนิมนต์ 

พระสงฆ์จากวัดบ่อพอ	หรือวัดท่านุ่นเพื่อทำาพิธีทางศาสนา	

	 ต่อมาประชาชนได้ร่วมกันสร้างที่พำานักสงฆ์ขึ้นที่บ้านปากนำ้า	 เพื่อเป็นที่พักแรมของพระสงฆ์	 

เมื่อมีพระสงฆ์อยู่ประจำา	๒-๓	เดือน	ทางราชการและประชาชนร่วมสร้างศาลา	กุฏิ	และเรียกว่าวัดปากนำ้า

	 ปีพุทธศักราช	 ๒๔๕๐	 พระแก้วโกรพ	 (หมี	 ณ	 ถลาง)	 เป็น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่	 ได้ติดต่อเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต	 กับเจ้า

คณะมณฑลภูเก็ต	 ขอพระสมุห์ก่ิม	 พุทธรกฺขิโต	 วัดอนุภาษกฤษฎาราม 

(วัดเก็ตโฮ่)	 จังหวัดภูเก็ต	 ไปเป็นเจ้าอาวาส	 และพระแก้วโกรพ 

ได้นำาข้าราชการ	พ่อค้า	ประชาชน	ร่วมกนับรูณปฏิสงัขรณ์	เจ้าคณะมณฑล

ภเูกต็ได้ขนานนามวดัข้ึนใหม่ว่า	วดัแก้วโกรวาราม ได้รบัยกฐานะเป็นพระ

อารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๔๓

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดแก้วโกรวาราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ 

ตัง้อยูเ่ลขที	่๘๒	ถนนอศิรา	ตำาบลปากนำา้	อำาเภอเมอืงกระบี	่จงัหวดักระบี	่

มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๐๒	ไร่	๑๔	ตารางวา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรงไทย	หลังคา	๓	ชั้น	มุงกระเบื้อง	ประดับ

ชอ่ฟา้	ใบระกา	หางหงส	์หนา้บนั	ซุม้ประตแูละหนา้ตา่ง

ลายปูนปั้น	 บานประตูและหน้าต่างเป็นทองเหลือง 

แกะสลัก	ผนังภายในมีจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติ

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูป	ปางมารวิชัย

 ศาลาทรงจตุรมุข ๔ หลัง	 เป็นอาคาร

คอนกรตีเสรมิเหลก็	หลงัคามุงกระเบือ้ง	ประดบัชอ่ฟา้

ใบระกา	หางหงส์	อยู่	๔	มุม	ของพระอุโบสถ

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	ลักษณะทรงไทย	มีมุขหน้า

 หอระฆัง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรง ไทย	 ขนาดกว้ าง 	 ๒ .๕๐	 เมตร	 

ยาว	๒.๕๐	เมตร
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วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ประวัติความเป็นมา

	 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม	 หรือเรียกว่า	 วัดใต้ เป็นวัดที่มีความสำาคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย 

สมัยทำาสงครามกับพม่า	 และการสร้างเมืองกาญจนบุรีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	 ๑	 จนถึงรัชกาลที่	 ๓ 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๓๖๘	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ ้าอยู ่หัว	 โปรดให้ 

พระยาประสิทธิสงคราม	 เจ้าเมืองกาญจนบุรี	 เป็นผู้ดำาเนินการสร้างป้อมปราการ	 กำาแพงเมือง	 และวัด 

จำานวน	๕	วัด	รวมทั้งวัดไชยชุมพลชนะสงคราม	แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช	๒๓๗๕	และได้รับยกฐานะเป็นพระ

อารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๑

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 

ชนิดสามัญ	ตั้งอยู่เลขที่	๒๒๗	ตำาบลบ้านใต้	อำาเภอเมืองกาญจนบุรี	 

จังหวัดกาญจนบุรี	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๔๔	ไร่	๒	งาน	๘๑	ตารางวา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถหลังเก่า	 เป็นอาคารก่ออิฐ

ถือปูน	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ 

ผนังเขียนภาพวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน	 เพดาน

เขียนภาพเทวดาและราหูอมจันทร์	 เป็นท่ีประดิษฐาน

พระพุทธรูปโบราณ	มีกำาแพงแก้วล้อมรอบ	สร้างเมื่อ

ปีพุทธศักราช	๒๓๗๐	ปัจจุบันใช้เป็นพระวิหาร

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบื้องเคลือบ	 มีมุขหน้า	

ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันปูนปั ้น 

ลายสวยงาม	 ผนังภายในและเพดานเขียนภาพ

จิตรกรรมเล่าเรื่องพระพุทธประวัติ	 พื้นปูหินอ่อน	

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๐๐	 แทนพระอุโบสถ 

หลังเดิมที่ใช้เป็นพระวิหาร

 พระประธาน เป็นพระพทุธรปูศลิา	ปางตรสัรู้	

ขนาดหน้าตักกว้าง	๔	ศอก	๑	คืบ	สูง	๕	ศอก	๑	คืบ	

ศลิปะสมยัทวาราวด	ีเป็นพระพทุธรปูทีอ่ญัเชญิมาจาก

พระอุโบสถหลังเก่า

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริ ม เหล็ ก 	 ลั กษณะทรงไทยตรีมุ ข 	 หลั งคา 

มุงกระเบื้องเคลือบ	กว้าง	๑๗	เมตร	ยาว	๖๐	เมตร	

สร้างเม่ือปีพุทธศักราช	 ๒๕๑๐	 ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปศิลา	 ปางสมาธิ	 ขนาดหน้าตักกว้าง 

๓	ศอก	๓	นิ้ว	สูง	๔	ศอก	๑	คืบ

 พระมณฑป เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน 

ลักษณะทรงไทยจตุรมุข	 หลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบ	 

ประดับช ่อฟ ้า	 ใบระกา	 หางหงส ์	 สร ้างเม่ือป ี 

พุทธศักราช	 ๒๔๕๖	 ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

จำาลอง 
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 พระมณฑป (หลวงพ่อวัด ใต้ ) 	 เป็น

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะจตุรมุข	 หลังคา 

มุงกระเบื้องเคลือบ	ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	หางหงส์	

ประดิษฐานรูปหล่อโลหะจำาลอง อดีตเจ้าอาวาส 

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๑๘

 พระมณฑป	ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ	

เปน็อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	ลกัษณะจตรุมขุ	หลงัคา

มุงกระเบื้องเคลือบ	ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	หางหงส์	

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๙

 พพิธิภณัฑส์งครามอกัษะและเชลยศกึ	เปน็

สถานที่เก็บรวบรวมอาวุธยุทโธปกรณ์	 ของใช้ต่าง	 ๆ

และภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่	 ๒	

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๐
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วัดเทวสังฆาราม

ประวัติความเป็นมา

	 วัดเทวสังฆาราม	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างโดย	 พระอธิการเปรื่อง	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๑๐	 ได้รับ 

พระบรมราชานเุคราะห์มาโดยลำาดบั	ถึงสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั	โปรดใหส้รา้งและปฏสิงัขรณ์

พระอารามในเมืองกาญจนบุรี	๕	แห่ง	รวมทั้งวัดเทวสังฆารามด้วย	

	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๔๒๐	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เสด็จวัดเทวสังฆาราม 

ทรงเห็นว่าอุโบสถชำารุดทรุดโทรม	 ดำาริให้พระยากาญจนบุรีซ่อมแซมพระอุโบสถ	 ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช	

๒๔๓๑	 พระองค์ได้เสด็จวัดเทวสังฆารามในเวลาที่รื้อพระอุโบสถ	 ทรงพระราชทานทรัพย์ในการก่อสร้าง 

และได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๐๖

สถานะและที่ตั้ง

		 วัดเทวสังฆาราม	 เป็นพระอามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่ เลขที่	 ๑	 ถนนเจ้าขุนเณร 

ตำาบลบ้านเหนือ	อำาเภอเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๕๖	ไร่	๒๗	ตารางวา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	

หลังคาลด	๒	ชั้น	มุงกระเบื้องเคลือบ	ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	หางหงส์	

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๘๑	

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปศิลาแลง	 ขนาดหน้าตักกว้าง	 

๕	ศอก	๑	คืบ	และมีพระพุทธรูปหล่อ	ขนาดหน้าตักกว้าง	๒๔	นิ้ว	ประดับ

พระปรมาภิไธย	ภ.ป.ร.	ที่ผ้าทิพย์	มีพระอัครสาวกซ้ายขวา

 พระวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	

หลังคาลด	๒	ชั้น	มุงกระเบื้องเคลือบ	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาแลง	ขนาดหน้าตักกว้าง	๓	ศอกเศษ

 พระเจดีย์ ก่ออิฐถือปูน	 มี	 ๕	 องค์	 พระเจดีย์ประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง	 ภายในบรรจุ 

พระบรมสารีริกธาตุ มีพระเจดีย์องค์เล็ก	๔	องค์	ตั้งอยู่	๔	มุม

 พระมณฑป	 ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำาลอง หล่อด้วยโลหะ	 ขนาดกว้าง	 ๑	 ศอก	 ๑	 คืบ 

ยาว	๒	ศอก	๑	คืบ

พระอุโบสถเก่า

พระอุโบสถใหม่
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 ศาลาการเปรยีญ	เปน็อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	ลกัษณะ

ทรงไทย	 หน้าบันปูนปั้น	 ประดับพระปรมาภิไธย	 ภ.ป.ร.	 ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะ	ขนาดหน้าตักกว้าง	๒๔	นิ้ว

 หอสวดมนต์ เป็นอาคารไม้สัก	 ลักษณะทรงไทย	 

กว้าง	๖	เมตร	ยาว	๑๕	เมตร	

 หอระฆัง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	ขนาดกว้าง	๔.๐๖	เมตร	

ยาว	๔.๐๖	เมตร

หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร
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วัดพระแท่นดงรัง

ประวัติความเป็นมา

 วัดพระแท่นดงรัง	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา	 ปรากฏหลักฐานจากนิราศพระแท่นดงรัง 

ของสามเณรกลัน่	ซึง่ได้เดนิทางมานมสัการพระแท่นดงรงั	พร้อมกบัสนุทรภู่	ผูเ้ป็นบดิา	เม่ือปีพทุธศกัราช	๒๓๗๖	 

และนิราศของนายมี	 หมื่นพรหมสมพัตสร	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๗๙	 แสดงว่ามีวัดพระแท่นดงรังอยู่ก่อน 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์	

	 พระวิหารที่สร้างครอบพระแท่น	สันนิษฐานว่า	หลังเดิมสร้างในราวรัชกาลที่	๑	หรือต้นรัชกาลที่	๒	

และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่	๓

	 ปีพุทธศักราช	 ๒๔๐๖	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้ปฏิสังขรณ์พระวิหาร 

สร้างต่อเติมพระอุโบสถให้แล้วเสร็จ	พร้อมกับสร้างพระเจดีย์ขึ้นด้านหลังพระแท่นอีกหนึ่งองค์

	 วัดพระแท่นดงรัง	 เป ็นวัดสำาคัญเพราะมีพระแท่นเป ็นที่บรรทมเสด็จดับขันธปรินิพพาน 

พระเจ้าแผ่นดินแต่อดีตได้เคยเสด็จมานมัสการพระแท่นหลายพระองค์	 เช่น	 รัชกาลที่	 ๔	 ได้เสด็จมา 

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๐๘	รัชกาลที่	๕	เสด็จมาเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๒๐	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ก็เคย 

เสด็จมา	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๑๕	

สถานะและที่ตั้ง

		 วัดพระแท่นดงรงั	เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร	ีชนดิวรวหิาร	ตัง้อยูเ่ลขที	่๑๑๕	หมูท่ี	่๗	ตำาบลพระแท่น	

อำาเภอท่ามะกา	จังหวัดกาญจนบุรี	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒,๓๙๐	ไร่	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลั กษณะทรง ไทยจตุ รมุ ข 	 หลั งคาลด	 ๓ 	 ชั้ น 

มุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์ 

หน้าบันด้านหน้าปูนปั้นประดับพระปรมาภิไธย	 ภ.ป.ร.	

ทรงครุฑ	 ด้านหลังเป็นภาพปูนปั้นเทพเจ้าสุนทรีย์	 

ด้านตะวันออกเป็นภาพปูนปั้นพระพรหมธาดา 

ทรงหงส์	 ด้านตะวันตกเป็นภาพปูนปั้นพระนารายณ์

ทรงครุฑ	

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล

อดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	พระราชทานนามวา่	 

พระพุทธสาระวิสัยมงคล

 วิหารพระแท่น	 เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบ้ือง	

ภายในประดิษฐาน พระแท่นบรรทม	 ลักษณะเป็น

หินแท่งทึบ	 คล้ายแท่นหรือเตียงนอน	 ขนาดยาว 

๑๑	 ศอก	 ๑	 คืบ	 กว้าง	 ๔	 ศอกเศษ	 ด้านล่างเป็น 

ปูนปั้นรองแท่น	 มีหินวางทับซ้อนกันอยู่ 	 มองดู 

คล้ายพระเขนย	
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 วิหารพระอานนท์ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบ้ือง	

ภายในประดิษฐานรูปหล่อพระอานนท์

  วิหารทรมานพระกาย	 หรือวิหารบดยา 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย

หลังคามุงกระเบื้อง	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 

ปางบำาเพ็ญทุกกรกิริยา และรูปหล่อหมอชีวก 

โกมารภัจจ์

 พระมณฑป เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรง	 ๘	 เหลี่ยม	 อยู่บนเขาถวายพระเพลิง	

ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำาลอง	

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 ๒	 ชั้น	 หลังคา 

มุงกระเบื้อง
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วัดกลาง

ประวัติความเป็นมา 

	 วัดกลาง	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๗๘	 แต่ไม ่ปรากฏหลักฐานผู ้สร ้าง	 ในสมัยพระครู 

กาฬสินธวาจารย์ทิสังฆปาโมกข์	 (อ้ม)	 และ	พระครูกาฬสินธวาจารย์	 (ติ่ง)	 เป็นเจ้าอาวาสได้บูรณปฏิสังขรณ ์

เสนาสนะมาโดยลำาดับ	 จนถึงสมัยพระเทพวิสุทาจารย์	 (สุขโณ)	 ได้พัฒนาทั้งด้านวัตถุ	 การศึกษา	 และ 

การปฏบิตัธิรรมรดุหน้ามาโดยตลอด	มเีสนาสนะสิง่ปลกูสร้างถาวรมาตรฐานและถกูต้องตามแบบศลิปะของไทย	 

เป็นวัดตัวอย่างของบรรดาวัดทั้งหลายที่มีในเขตจังหวัดกาฬสินธุ ์	 ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง 

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๑

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดกลาง	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่เลขท่ี	 ๔๓	 ถนนกาฬสินธุ์	 ตำาบลกาฬสินธุ์	

อำาเภอเมืองกาฬสินธุ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๗	ไร่	๒	งาน	๕๕	ตารางวา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลกัษณะทรงไทย	หลงัคาลด	๓	ช้ัน	มงุกระเบือ้งเคลอืบ	 

ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	และสาหร่ายรวงผึ้ง 

หน ้าบันทั้ ง	 ๒	 ด ้าน	 ประดับตกแต ่งลวดลาย

ปูนป ั ้ นอย ่ างวิ จิ ตรงดงาม	 ทวยเป ็นรู ปสัตว  ์

ในหิมพานต์	 คล้ายนกยูง	 ๓	 หัว	 บานประตูและ

หน้าต่างเป็นไม้แกะสลักอยู่ภายในกรอบปูนปั้นที่ทำา

เป็นซุ้มเรือนแก้ว	 พื้นยกสูง	 มีบันไดข้ึนท้ังด้านหน้า

และด้านหลัง	 มียักษ์ถือกระบองยืนเฝ้าบันไดขึ้นทั้ง 

๒	 ด้าน	 ๆ	 ละ	 ๒	 ตน	 มีกำาแพงแก้วย่อมุมไม้	 ๑๒ 

ล้อมรอบ	มีรูปเทวดาประจำามุมละ	๑	องค์	ราวบันได

ทางขึ้นประดับด้วยประติมากรรมปูนปั้นรูปสัตว์ในหิมพานต์แบบต่าง	 ๆ	 ผนังกำาแพงแก้วมีภาพปูนปั้นประดับ 

ทั้งด้านในและด้านนอก	 ด้านในเป็นเรื่องราวของนิทานพ้ืนบ้านเรื่อง	 เซี่ยง	 เม่ียง	 หรือ	 ศรีธนญชัยอีสาน	 

ส่วนด้านนอกเป็นเรื่องราวของคติพื้นบ้านทางภาคอีสานเรื่องต่าง	 ๆ	 มีคำาอธิบายภาพประกอบ	 ผนังตอนบน 

มีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกโดยรอบ	 ด้านตรงข้ามพระประธานเป็นภาพพระพุทธประวัติ 

ตอนมารผจญ	

 พระประธาน	 เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง	 

ปางมารวิชัย	พระนามว่า	พระพุทธมงคล  

 วิหารพระเจ้าองค์ดำา สรา้งเม่ือปีพุทธศกัราช	๒๕๓๑	

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลกัษณะทรงไทย	๒	ชั้น	หลังคา

ลด	๒	ชั้นกว้าง	๑๕	เมตร	ยาว	๒๕	เมตร	อยู่ทางทิศเหนือของ

พระอุโบสถ	 หน้าต่างและประตูสร้างซุ้มยอดแหลมมีลวดลาย

ปูนปั้น	 ชั้นบนเป็นโถงโล่ง	 มีหน้าต่างอยู่รอบทางขึ้นและประตู

อยู่ทางทิศตะวันตกชั้นล่างมีหน้าต่าง	 ๓	 ด้าน	 ประตู	 ๑	 ด้าน	

ภายในเป็นที่ประดิษฐาน	 พระพุทธสัมฤทธิ์นิรโรคันตราย  

หรือพระเจ้าองค์ดำา	 จำาลอง	 ๒	 องค์	 องค์หนึ่งหน้าตักกว้าง	 

๙๓	 นิ้ว	 สูง	 ๒	 เมตร	 อีกองค์หนึ่งขนาดเท่าองค์จริง	 หน้าตัก 

กว้าง	๒๐	นิ้ว	ประดิษฐานอยู่ในบุษบก	และมีรูปหล่อพระเทพ 

วิสุทธาจารย์	(สุข	สุขโณ)	เจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบัน
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 รอยพระพุทธบาทจำาลอง	สลกัจากหนิทราย	 

กว้าง	 ๑	 ศอก	 ยาว	 ๔	 ศอก	 รอยพระพุทธบาทนี้ 

ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างเดิมประดิษฐานอยู่ท่ี

วัดแก่งสำาโรง	 ริมฝั่งลำาปาวถูกย้ายมาประดิษฐาน 

ที่ วั ดกลางแห ่ งนี้ 	 โดยพระยาชัยสุนทร	 ( เก )	 

เจ้าเมอืงกาฬสินธุ์ในสมยัรัชกาลท่ี	๕	ปัจจุบนัประดษิฐาน

อยู่ในศาลาการเปรียญ

 มณฑปพระสังกัจจายน ์  เป ็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ทางด้านทิศเหนือของวิหาร	

พระเจ้าองค์ดำา	 องค์มณฑปทึบ	 มีแปดด้าน	 มีประตู 

เข้าออก	 ๔	 ด้าน	 ตรงตามทิศทั้ง	 ๔	 ทิศ	 ยอดมณฑป 

เป็นรูปเจดีย์	ภายในประดิษฐาน	พระสังกัจจายน์

 หอพิพิ ธภัณฑ ์  เป ็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	 สร้างเม่ือปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๕	 อยู่ทาง 

ทิศเหนือของอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลังเก่า	

ยกพื้น	 ๒	 ชั้น	 ชั้นล่างมีโบราณวัตถุเป็นจำานวนมาก 

ชั้นบนเป็นที่เก็บเอกสารใบลานและหนังสือโบราณ

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	

ลักษณะศิลปกรรมไทย	 ขนาดกว้าง	 ๑๖.๕๐	 เมตร	

ยาว	๒๘	เมตร	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๑๕	ภายใน

ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำาลอง
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วัดคูยาง

ประวัติความเป็นมา

	 วัดคูยาง	 เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งโบราณ	มีรากฐานอุโบสถและแท่นประธานซึ่งก่อด้วยศิลาแลง	 

มีผู้สันนิษฐานว่าสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า	 ๔๐๐	 ปี	 จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

รัชกาลที่	 ๔	 ระหว่าง	 พุทธศักราช	 ๒๓๙๔	 -	 ๒๓๙๙	 จึงได้มีผู ้ก่อสร้างวัดขึ้นใหม่ในบริเวณที่ตั้งเดิม 

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อ	 พุทธศักราช	 ๒๓๒๑	 สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพไปปราบ 

เมอืงศรสีตันาคนหุต	ตไีด้เมืองเวยีงจันทน์และหลวงพระบาง	พวกเชลยทีถ่กูกวาดต้อนมานัน้	ได้ถกูจดัให้ไปอยูต่าม 

หัวเมืองต่างๆ	เฉพาะเมืองก�าแพงเพชรมีชาวเวียงจันทน์	ขมุ	(ชนชาวเขาเผ่าหนึ่ง)	และยาง	(ชนชาติกะเหรี่ยง)	 

มาต้ังหลักปักฐานอยูท่างปากคลองสวนหมากลงมาทางใต้ตามล�าแม่น�า้ปิง	ส่วนชาวขมแุละยางมาจบัจองสร้าง

หลักฐานบ้านเรือนอยู่ทางใต้วัดพระบรมธาตุลงไปจนถึงคลองกร่าง

	 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ชาวขมุและยางพร้อมใจกันขออนุญาตต่อ

พระยารามรณรงค์สงคราม	(นุช)	เจ้าเมืองก�าแพงเพชร	เพื่อสร้างวัดนี้ขึ้น	โดยย้ายอุโบสถไปทางทิศตะวันออก	 

ซึ่งเป็นที่ลุ ่มเรียกว่า	 “นาทราย”	 และร่วมมือร่วมใจกันขุดเอาดินขึ้นมาถมพ้ืนท่ีด้านตะวันออกและทิศใต	้ 

ส่วนหนึ่งขึ้นมาเพื่อท�าอิฐกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถและวิหารด้วย	 ส่วนด้านทิศใต้ได้ก่อสร้างหอไตร 

ไว้กลางคเูพ่ือป้องกันมด	ปลวก	คท่ีูขุดข้ึนใหม่นี	้กว้างประมาณ	๖	วา	ลกึ	๒	วา	การก่อสร้างทัง้หมดใช้เวลาหลายปี 

เพราะมีอุปสรรคเกิดจากฝนตกน�้าท่วม	แต่ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าจึงได้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	และได้ขนานนาม

วัดนี้ว่า	“วัดคูยาง”	ต่อมาได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อวันที่	๒๙	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๕
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สถานะและที่ตั้ง

	 วัดคูยาง	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย	 ตั้งอยู่เลขท่ี	 ๒๗	 

ซอย	๔	ถนนราชด�าเนิน	๑	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร	จังหวัดก�าแพงเพชร	มีที่ดินตั้งวัด	๒๘	ไร่	 

๓	งาน	๔๘	ตารางวา	และที่ธรณีสงฆ์	๕	แปลง	รวม	๔๗	ไร่	๒	งาน	๖๖	ตารางวา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 มีขนาดกว้าง	 ๑๒	 เมตร	 

ยาว	๓๒	เมตร	สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก	ทรงไทย	 

หลังคาลด	 ๓	 ชั้น	 มุงด้วยกระเบื้องเคลือบ	 ประดับ

ช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันประดับด้วย 

พระนามาภิไธย	ภปร	

 วหิารจตรุมขุ	มขีนาดกวา้ง	๘	เมตร	 

ยาว	 ๘	 เมตร	 ลักษณะทรงไทยประยุกต์	

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ก่อหลังคา 

มุงกระเบื้องดินเผา

 พระปรางค์	 และพระเจดีย์บริวาร	

รวม	๖	องค์

 พระประธาน	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	

ศิลปะสุโขทัย	ขนาดหน้าตักกว้าง	๖	ศอก	๙	นิ้ว	ได้รับ

พระราชทานนามว่า	“พระพุทธวชิรปราการ”

 พระวิหาร 	 มีขนาดกว้าง	 ๒๐	 เมตร	 

ยาว	 ๓๐	 เมตร	 สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก	 

หลังคามุงกระเบื้องดินเผา
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 พระพุทธรูปเก่า	สมัยต่าง	ๆ

 ศาลาการเปรียญ	 (ศาลาตรีมุข)	 มีขนาด

กว้าง	 ๘	 เมตร	 ยาว	 ๑๘	 เมตร	 ทรงไทยประยุกต์ 

ชั้นเดียว

 หอสวดมนต์	 อาคารทรงไทยประยุกต์	

คอนกรีตเสริมเหล็ก	 ๓	 ชั้น	 ขนาดกว้าง	 ๑๒	 เมตร	 

ยาว	 ๒๔	 เมตร	 ประตูหน้าต่างเป็นไม้สักและกระจก	

หลังคามุงกระเบื้อง

 หอไตรหลังเก่า	 เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์

พืน้ถิน่ก�าแพงเพชร	สรา้งดว้ยไม	้หลงัคามงุกระเบ้ืองเกลด็	 

ใต้ถุนสูง	 กว้าง	 ๖	 เมตร	 ยาว	 ๑๒	 เมตร	 ตั้งอยู่ 

กลางคูน้�า	 กว้าง	 ๖	 วา	 ลึก	 ๒	 วา	 มีโบราณศิลปวัตถุ 

ที่ส�าคัญและทรงคุณค่าหลายอย่าง	 เช่น	 ตู้พระธรรม	 

หีบพระธรรม	 เอกสารโบราณ	 ผ้าห่อคัมภีร์	 พระบฏ	 

และธรรมาสน์เท้าสิงห์	เป็นต้น

 หอไตรหลังใหม่	 สร้างจ�าลองจากหลังเก่า 

ทุกประการ	ยกเว้นเสา	เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

 กุฏิทรงไทยประยุกต์	 ชั้นเดียวและสองชั้น	 

รวม	๗	หลัง

 โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม	ลกัษณะทรงไทย	๒	ชัน้	 

๓	มุข	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาด	๖	x	๒๘	เมตร
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดนาควัชรโสภณ	 เป็นวัดโบราณ	 เดิมชื่อ	 วัดช้าง	 สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย	 ประมาณหลัง 

พุทธศตวรรษที่	๑๙

	 วัดช้าง	 เป็นวัดร้างมาประมาณ	 ๔๐๐-๕๐๐	 ปี	 ครั้นลุถึงปีพุทธศักราช	 ๒๕๐๙	 พระวิชัย	 ปสนฺโน	 

ได้จาริกธุดงค์มาปักกลดจ�าพรรษาอยู่	 ณ	 บริเวณเจดีย์โบราณสถาน	 ได้ปฏิบัติธรรมและเทศนาอบรมสั่งสอน

พุทธศาสนิกชนแถบถิ่นนี้เป็นอย่างดี	 จนท�าให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเลื่อมใสศรัทธา	 และได้อุปัฏฐากบ�ารุง 

ท่านเป็นล�าดับ	ต่อมา	จ.ส.อ.	ศักดิ์	 และนางสังเวียน	 เดชานนท์	มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินถวาย	และภายหลัง 

มีผู้ซื้อที่ดินถวายเพิ่มเติมอีก	

	 จากนั้นได้เริ่มสร้างเสนาสนะท่ีพักอาศัย	 สาธารณูปการที่จ�าเป็นต่าง	 ๆ	 มีการศึกษาเล่าเรียน 

พระธรรมวินัย	และปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณรที่มาอยู่จ�าพรรษาที่วัดช้างแห่งนี้	ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ในปีพุทธศักราช	 ๒๕๑๑	 ได้ขออนุญาตสร้างวัด	 และเริ่มก่อสร้างพระอุโบสถ	 โดยได้รับความอุปถัมภ์ 

จากพระราชมุนี	 (โฮม	 โสภโณ)	 วัดปทุมวนาราม	 กรุงเทพมหานคร	 และได้สร้างต�าหนักทรงธรรม- 

สังฆราชานุสรณ์	 เพื่อเตรียมรับเสด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก	

(จวน	 อุฏฐายีมหาเถระ)	 วัดบรมนิวาส	 ซึ่งได้เสด็จมาทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถในปีพุทธศักราช	 ๒๕๑๓	 และ 

ได้ประทานนามว่า	วัดนาควัชรโสภณ	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๙

 

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดนาควัชรโสภณ	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู ่บ ้านไร่โสภณ	 หมู ่ที่	 ๒	 

ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร	จังหวัดก�าแพงเพชร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๘๐	ไร่	๑๙	ตารางวา	

วัดนาควัชรโสภณ
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคาลด	๒	ชั้น	มุงกระเบื้องเคลือบ	ประดับช่อฟ้า	

ใบระกา	หางหงส์	หน้าบันประดับลายปูนปั้น	ซุ้มประตู

และหน้าต่างลายปูนปั้น	มีก�าแพงแก้วล้อมรอบ

 พระประธาน	 เป็นพระพุทธรูปส�าริด	 ศิลปะ

สมัยอู่ทอง

 พระวิหารพุทธสภา เป็นอาคารคอนกรีต	

เสริมเหล็ก	 หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบื้อง	 ประดับ

ช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	หน้าบัน	ประตูและหน้าต่าง

ลายปูนปั ้น	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปส�าริด	 

ศิลปะสมัยสุโขทัย
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 พระวิหารพระไพรีพินาศ  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	หลังคาลด	๒	ชั้น	มุงกระเบื้องเคลือบ	

ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	หน้าบันลายปูนปั้น	ภายในประดิษฐานพระไพรีพินาศ

 พระเจดีย์วัดช้าง	ลักษณะก่ออิฐถือปูน	ทรงระฆังคว�่า	สร้างสมัยสุโขทัย

 หอระฆัง	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒	ชั้น	หลังคามุงกระเบื้อง
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดพระบรมธาตุ	 เป็นวัดโบราณ	 สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๑๘๕๘	 สมัยกรุงสุโขทัย	 

ตามประวัติกล่าวว่า	 พระมหาธรรมราชาลิไท	 กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยโปรดให้สร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรม 

สารีริกธาตุ	 ปรากฏตามหลักศิลาจารึกหลักที่	 ๓	 ต่อมาขาดผู้ดูแลรักษาได้กลายสภาพเป็นวัดร้างอยู่กลางป่า	 

จนถึงสมัยพระยาก�าแพงเพชร	 (น้อย)	 เป็นผู้ว่าราชการเมือง	 ได้ค้นพบพระเจดีย์	 จึงร่วมมือกับราษฎรท�าการ

บูรณปฏิสังขรณ์	 ภายหลังพระยาก�าแพงเพชร	 (อ่อง)	 ผู้ว่าราชการเมืองในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ได้มีเศรษฐี 

ชาวกระเหรี่ยงนามว่า	 พระยาตะก่า	 ขออนุญาตทางราชการท�าการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์	 ได้น�าช่าง 

มาจากพม่าท�าการรื้อถอนพระเจดีย์	 ๓	 พระองค์	 แล้วท�าการก่อสร้างขึ้นใหม่เป็นองค์เดียว	 รูปทรงพม่า	 

แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช	 ๒๔๑๙	 ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ในพระเจดีย์เก่าองค์กลาง	 

ซึ่งบรรจุในภาชนะส�าเภาเงินมีพระธาตุอยู่	๙	องค์	มาบรรจุในพระเจดีย์ใหม่	และต่อมาปีพุทธศักราช	๒๔๔๙	 

หลานของพระยาตะก่า	 ได้น�ายอดฉัตรจากเมืองย่างกุ้ง	 น�ามาประกอบไว้บนยอดพระธาตุ	 ดังท่ีปรากฏอยู่ 

เท่าทุกวันนี้

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดพระบรมธาต	ุเปน็พระอารามหลวงชัน้ตร	ีชนดิสามญั	 

ตั้งอยู่เลขที่	 ๑๕/๑	 ปากคลองสวนหมาก	 บ้านนครชุม	 หมู่ที่	 ๓	 

ต�าบลนครชุม	 อ�าเภอเมืองก�าแพงเพชร	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 

มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๓๒	ไร่	๒	งาน	

วัดพระบรมธาตุ
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 ลักษณะ

ทรงไทย	 หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบื้องเคลือบ	 ประดับ

ช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันประดับลายปูนปั้น	 

ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั้น

 พระประธาน	เป็นพระพุทธรูป	ปางมารวิชัย

 พระวิหาร	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรงไทย	หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ	ประดับ

ช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันประดับลายปูนปั้น	

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๘	 ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางต่าง	ๆ	

 พระวิหารพระประทานพร	 เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ	

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร

 พระวิหารพุทธไสยาสน์  เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์	 และพระพุทธรูป 

ต่าง	ๆ	

 ศาลาเรือนไทย	 ลักษณะทรงไทย	 ภายใน

ประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์จ�าลอง	 พระพุทธโสธร

จ�าลอง	และรูปหล่อจ�าลองสมเด็จพระพุฒาจารย์	(โต)	
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 พระบรมธาตุเจดีย์ ลักษณะทรงไทยประยุกต์ 

ผสมมอญ	 เดิมเป็นพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์	 

๓	 องค์ 	 ตั้ งอ ยู่บนฐานเดียวกัน	 สันนิษฐานว่า 

สร้างโดยกษัตริย์สุโขทัย	๓	องค์	คือ	ขุนศรีอินทราทิตย์  

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 และสมเด็จพระมหา 

ธรรมราชาลิไท	 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	 ๙	 พระองค์ 

ที่ ได้มาจากศรีลังกา	 สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท	 

ทรงน� ามาสถาปนาเมื่ อปีพุทธศักราช	 ๑๙๐๐	 

บูรณปฏิสังขรณ์โดยพระยาตะก่า	 และพะโป้	 คหบดี

สองพ่ีน้องชาวกะเหรี่ยง	 ส่วนท่ีเด่นชัดที่สุด	 คือ	 

ฉัตร	 ที่พะโป้น�ามาแต่ย่างกุ้ง	 (บ้างว่าน�ามาแต่

เมืองมะละแหม่ง)	 กว้างยาว	 ด้านละ	 ๓๐	 เมตร	 

สูง	 ๓๗	 เมตร	 พระบรมสารีริกธาตุ	 ๙	 พระองค์นั้น	

บรรจุอยู่ในส�าเภาเงินด้านล่างของพระบรมธาตุเจดีย์	

ในส่วนของพื้นดินภายในอุโมงค์ที่องค์พระบรมธาตุ

เจดีย์จะมีซุ้มจระน�าประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็ก	

พระพุทธรูปเดิมได้สูญหายไปจึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นให้ตามสมัย

 ต้นศรีมหาโพธ์ิ เป็นหน่อรุ่นที่	 ๓	 ท่ี ได้มาจากศรีลังกาคราวเดียวกันกับพระบรมสารีริกธาตุ	 

สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทได้อัญเชิญมาปลูกไว้ด้านหลังเจดีย์พระบรมธาตุ	 จ�านวน	 ๓	 ต้น	 ปัจจุบัน 

เหลืออยู่	๒	ต้น	มีขนาดบุรุษ	๑๐	คนโอบ
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วัดธาตุ

ประวัติความเป็นมา 

	 วัดธาตุ	ชาวบ้านเรียกว่า	วัดธาตุเมืองเก่า	บ้าง	วัดธาตุนครเดิม	บ้าง	สร้างสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๓๔๐	โดยท้าวเมืองแพน	ต�าแหน่งเพี้ย	หลานเจ้าแก้วมงคล	อยู่บ้านซีโหล่น	เมืองสุวรรณภูมิ	

ได้ชักชวนชาวบ้านประมาณ	 ๓๐๐	 คน	 อพยพมาตั้งเมืองใหม่ที่บ้านบึงบอน	 ตั้งชื่อเมืองว่า	 เมืองขอนแก่น 

ซึ่งต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยานครศรีบริรักษ์	 บรมราชภักดี	 นับเป็นเจ้าเมืองขอนแก่นคนแรก	 และ

เนื่องจากชนชั้นปกครองเมืองต่าง	 ๆ	 ในภาคอีสานที่มีเชื้อสายนครเวียงจันทน์	 เมื่อสร้างเมืองแล้วจะต้อง

สร้างวัดเป็นของคู่บ้านคู่เมืองถึง	 ๔	 วัด	 ดังนั้น	 พระยานครศรีบริรักษ์	 บรมราชภักดี	 จึงได้สร้างวัดนี้ขึ้น

มาพร้อมกับวัดอีก	 ๓	 วัด	 ตามประเพณีโบราณ	 คือ	 วัดเหนือส�าหรับเป็นสถานที่ชุมนุมท�าบุญของเจ้าเมือง

ขอนแก่น	 (ต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดธาตุ	 โดยมีพระธาตุเจดีย์เป็นสัญลักษณ์	 เป็นปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ ์

ที่พระนครศรีบริรักษ์สร้างไว้แต่เดิม)	วัดกลาง	เป็นที่ชุมนุมท�าบุญของข้าราชการ	(ปัจจุบันคงเรียกว่าวัดกลาง

เช่นเดิม)	 วัดใต้	 เป็นที่ชุมนุมท�าบุญของประชาชนท่ัวไป	 (ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็นวัดหนองแวง)	 และวัดแขก

หรือวัดท่าแขก	 ส�าหรับคนหรือพระต่างถิ่นจะมาพักอยู่อาศัยหรือท�าบุญต่าง	 ๆ	 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพธิ ์

บ้านโนนทัน)	 และได้สร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นเป็นปูชนียสถานที่เคารพสักการะของชาวเมือง	 จึงเรียกชื่อ 

วัดแห่งนี้ว่า	วัดธาตุ ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๑

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดธาตุ	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	ชนิดสามัญ	ตั้งอยู่เลขที่	๒๓๗	ถนนกลางเมือง	ต�าบลในเมือง	

อ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๒	ไร่	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคาลด	 ๓	 ชั้น	 มุงกระเบื้องเคลือบ	 ประดับ

ช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 มีหน้าต่างด้านละ	 ๙	 ช่อง 

มีศาลาจตุรมุขอยู่ประจ�ามุขทั้ง	๔	มุม	หน้าบันประดับ

ปูนปั ้นลายเครือเถา	 ทาด้วยสีทองล้อมรอบตรา

สัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ	 ๕๐	 ปี	 สร้างเมื่อ 

ป ีพุทธศักราช	 ๒๕๓๙	 บูรณปฏิสังขรณ์มาจาก 

พระอุโบสถหลังเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช	

๒๔๙๗

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	

ขนาดหน้าตกักว้าง	๗	ศอก	พระนามว่า	พระพทุธธรรม

ขันติโสภิตมหามงคล 

 พระธาตุเจดีย์ ลักษณะขององค์พระธาตุเป็น

เจดีย์	 เป็นทรงระฆังคว�่า	ปิดด้วยแผ่นโมเสกตลอดทั้งองค์	

มีวิหารคดล้อมรอบทั้งสี่ด้านรอบองค์พระธาตุเจดีย์สร้าง

เป็นทางเดินกว้างประมาณ	 ๒	 เมตร	 มีพญานาค	 ๒	 ตน	

ทอดล�าตัวยาวเหนือขอบระเบียงล้อมรอบองค์พระธาตุ

เจดย์ี	เศยีรพญานาคทอดลงมาตามบันไดทางองค์พระธาตุ	

มีซุ้มประตูเจาะเข้าไปในองค์พระธาตุทั้ง	 ๔	 ทิศ	 ความสูง 

วัดจากยอดสุดลงมาถึงพื้นได้	๔๕	เมตร	ฐานกว้าง	๒๕	เมตร	

ตามหลักฐานสร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๒๓	 ปฏิสังขรณ์

เม่ือปีพุทธศักราช	 ๒๕๑๓	 ภายในองค์พระธาตุเจดีย  ์

เป ็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู ่ภายใน 

องค์พระธาตุเจดีย์ขนาดเล็กซึ่งจ�าลองมาจากพระธาตุ 

องค์ใหญ่	 ประดิษฐานอยู่ภายในบุษบกอีกชั้นหนึ่ง	 ฝาผนัง

ภายในองค์พระธาตุมีภาพจิตรกรรมไว้โดยรอบ
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	 พระธาตุเจดีย์เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีแลโดดเด่นอยู่ภายในวัด	 

เล่ากันว่าเดิมวัดแห่งนี้มีพระเจดีย์ตั้งอยู่หลายองค์	 แต่ละองค์

ช�ารดุทรดุโทรม	พงัทลายไปเกือบหมดสิน้	จนไม่สามารถทราบได้ว่า 

องค์ไหนเป็นพระธาตอุงค์เดมิ	ทางวดัจงึให้นายช่างออกแบบสร้าง

องค์พระธาตอุงค์ใหม่ข้ึนครอบองค์เดมิไว้ท้ังหมด	โดยสร้างให้ใหญ่ 

และสูงกว่าเดิม	 เพื่อรักษาศรัทธาปสาทะ	 และความศักดิ์สิทธิ์ ไว	้

และให้ชื่อว่า	เจดีย์พระธาตุนครเดิม   

 หลวงพ่อพระลับ	 หล่อด้วยส�าริด	 สร้างสมัยพระเจ้า 

ไชยเชษฐาธิราช	 กษัตริย์ผู้ปกครองนครเวียงจันทน์	 หน้าตักกว้าง	 

๑๒	นิว้	ประทบันัง่ขดัสมาธบินแท่นสมัฤทธิร์ปูสปัคบัช้าง	(แหย่งช้าง)	 

องค์พระจะเอนไปทางด้านหลงัเลก็น้อย	ด้านหน้าองค์พระประธาน

ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู ่บ้านคู่เมืองขอนแก่นนามว่า 

หลวงพ่อพระลับ 

	 เหตุที่มีชื่อเรียกว่า	 พระลับ	 ตามประวัติที่บันทึกไว้ ในหนังสือ

หลวงพ่อพระพุทธพระลับที่วัดธาตุพิมพ์	สืบเนื่องมาจากครั้งเวียงจันทน์กับ

กรงุธนบรุเีป็นอรกินั	พระเจ้ากรงุธนบรุมีพีระบญัชาให้พระยามหากษตัรย์ิศกึ

ยกทัพมาตีเมืองเวียงจันทน์ท�าสงครามเป็นเวลา	๔	เดือน	เวียงจันทน์แตก

พระยามหากษัตริย์ศึกได้จัดการปกครองเวียงจันทน์ใหม่	 แล้วได้อัญเชิญ

พระแก้วมรกต	พระบาง	พระสกุพระใส	พระเสรมิ	กลบักรงุธนบรุ	ีโดยผ่าน 

ทางจังหวัดอุดรธานี	 ขอนแก่น	 และนครราชสีมา	 ช่วงนี้พระวอที่อยู ่ 

นครจ�าปาศกัดิท์ราบข่าว	จงึแจ้งมายงัท้าวศกัดิผ์ูเ้ป็นหลาน	ให้เกบ็พระพทุธรปู 

ศรีสัตนาคนหุต	 และพระแก้วล้านช้างให้มิดชิดและให้ถือเป็นความลับ	 

ท้าวศกัดิแ์ละพระราชครหูลวงได้ปฏิบตัติามโดยก่อเจดย์ีขึน้ทีว่ดัเหนอื	๙	องค์	 

มรีปูร่างเหมือนกนั	เพ่ือพรางตาคน	แล้วน�าพระพุทธรปูศรสีตันาคนหตุ	และ

พระแก้วล้านช้างมาบรรจไุว้ในเจดย์ีองค์เดยีวกนั	ส่วนองค์อ่ืนไม่บรรจอุะไร	

เมื่อประชาชนไม่เห็นพระพุทธรูปดังกล่าวก็โจษจันกันไปต่าง	 ๆ	 นานาว่า	 

เห็นองค์พระหายตัวได้เอง	จึงเป็นที่มาของชื่อ	หลวงพ่อพระลับ

 เจดีย์ทั้ง ๙ องค์ จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกวัดเหนือ	ในชื่อที่รู้จัก

กันโดยทั่วไปในปัจจุบันว่า	วัดธาตุ	ผู้คนหลงลืมเรื่องพระลับไปแล้ว	กระทั่ง

องค์เจดีย์ทั้ง	 ๙	 องค์	 เกิดทรุดพังตามกาลเวลา	 เป็นเหตุให้ประชาชน 

ได้พบเห็นหลวงพ่อพระลับอีกครั้ง	 แล้วได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว ้

ในห้องพเิศษของวัด	รวมเวลาทีพ่ระพทุธรปูหลวงพ่อพระลบัได้ประดษิฐาน

อยู่วัดธาตุมาจนถึงปัจจุบันได้	๒๒๖	ปี

 หอระฆงั	เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	สร้างเมือ่ปีพทุธศกัราช	

๒๕๑๑	
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วัดศรีจันทร์

ประวัติความเป็นมา 

	 วัดศรีจันทร์	 สร้างโดยท่านญาคูหลักค�า	 (พิมพ์)	 (เจ้าอาวาสรูปแรก)	 เดิมจ�าพรรษาอยู่ท่ีวัดศรีนวล	

ได้รวบรวมศรัทธาประชาชนสร้างวัดขึ้นใหม่ที่โคกป่าโจด	 และเนื่องด้วยที่โคกป่าโจดมีต้นไม้ ใหญ่ขึ้นหนาแน่น	

สภาพแวดล้อมเป็นสถานที่เงียบสงบ	มีสัตว์อาศัยชุกชุม	เวลากลางคืนเมื่อถึงวันพระจันทร์เต็มดวง	แสงสว่าง 

ของดวงจันทร์ส่องสว่างกระทบต้นไม้และใบไม้เกิดประกาย	 ดุจประหนึ่งว่ารัศมีแห่งพระจันทร์เปล่งลงมา	 

ท่านจึงถือเอานิมิตหมายตรงนี้	 ตั้งชื่อว่า วัดศรีจันทร์ แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า	 วัดนอก	 เพราะตั้งอยู ่

นอกคุ้มมีบ้านเรือนอยู่น้อย	 อีกทั้งท่านญาคูหลักค�านั้นเคยจ�าพรรษาอยู่ที่วัดศรีนวล	 เมื่อมาสร้างวัดใหม่ 

ณ	 ที่โคกป่าโจด	 จึงตั้งช่ือให้ ใกล้เคียงกับวัดศรีนวลว่า	 วัดศรีจันทร์ ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง 

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๑ 

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดศรีจันทร์	เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	ชนิดสามัญ	ตั้งอยู่เลขที่	๒๘๑	ถนนศรีจันทร์	ต�าบลในเมือง	

อ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๕	ไร่	๑	งาน	๗๙	ตารางวา
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 พระปรางค์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรงจตุรมุข	 ขนาดกว้าง	 ๓	 เมตร	 ยาว	 ๓	 เมตร	

สูง	 ๓	 เมตร	 ภายในประดิษฐาน	 รอยพระพุทธบาทจ�าลอง  

บนยอดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

 ศาลาการเปรยีญ	เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหล็ก	

๒	ชั้น	หลักคามุงกระเบื้องเคลือบ	ขนาดกว้าง	๒๒	เมตร	

ยาว	๔๒	เมตร

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคาลด	 ๓	 ช้ัน	 มุงกระเบี้อง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 

หางหงส์	หน้าบันลายปูนปั้นรูปครุฑ	ซุ้มประตูและหน้าต่าง

ลายปูนปั้น

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองผสม	 

ปางมารวิชัย	 ลงรักปิดทอง	 ขนาดหน้าตัก	 ๑.๑๐	 เมตร	 

สูง	 ๑.๒๐	 เมตร	 ประดิษฐานบนฐานชุกชี	 พระนามว่า  

พระพุทธรังษี เหนือขึ้นไปมีอักษรย่อพระนามสมเด็จ 

พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปรินายก	

มฉัีตร	๕	ชัน้	สทีองประดบัเหนอืเศยีรรอบองค์พระประธาน
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วัดหนองแวง

ประวัติความเป็นมา 

	 วัดหนองแวง	 เดิมช่ือ	 วัดใต้ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๒๓	 พร้อมกับวัดกลาง	 และวัดธาตุ 

สร้างขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	(รชักาลที	่๑)	แล้วเสรจ็ในปีพทุธศกัราช	๒๓๒๘	 

ได้ โปรดให้ยกบ้านบึงบอน	 (เมืองเก่า)	 ข้ึนเป็นเมืองขอนแก่น	 ทรงพระราชทานเลื่อนยศท้าวเพี้ยเมืองแพน	 

ผู้สร้างเมืองขอนแก่นเป็นพระนครศรีบริรักษ์	ในคราวสร้างเมืองขึ้น	พระนครศรีบริรักษ์ได้สร้างวัดหนองแวง	 

พร้อมกับสร้างเมืองขอนแก่นและอุปถัมภ์มาโดยตลอด	 และได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	 เมื่อปี

พุทธศักราช	๒๕๒๗

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดหนองแวง	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู ่เลขที่	 ๕๙๓	 ถนนกลางเมือง 

ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๓๐	ไร่	๓	งาน	๓๓	ตารางวา
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สิ่งสำาคัญในพระอาราม 

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบื้อง	

ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันลายปูนปั้น	 

ซุ ้มประตูและหน ้าต ่างลายปูนป ั ้น	 สร ้างเมื่อป  ี

พุทธศักราช	๒๔๙๗	

 พระประธาน ในพระอุโบสถ	เป็นพระพุทธรูป	

ส�าริดลงรักปิดทอง	ปางมารวิชัย

 พระวิหาร	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลกัษณะทรงไทย	หลงัคามุงกระเบ้ือง	ประดบัช่อฟ้า	ใบระกา	

หางหงส์	

 พระมหาธาตแุก่นนครอนสุรณ์สาธชุน	(พระธาตุ	 

๙	 ชั้น)	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง	 ๗๒	 เมตร	 

มีพระจุลธาตุ	๔	องค์	ตัง้อยู่	๔	มุมสงู	๙	เมตร	มีก�าแพงแก้ว

พญานาค	๗	เศียรล้อมรอบ	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๓

	 ชั้นที่	 ๑	 เป็นที่ประดิษฐานมีพระบรมสารีริกธาตุ	

๓	 องค์	 อยู ่ตรงกลาง	 เสาเขียนลวดลายสีเบญจรงค	์ 

ลายกรวยเชิงดอกพุดตานและดอกบัว	 คานขื่อเขียนภาพ

เทพชุมนุมล้อมรอบ	 เพดานเขียนภาพเทพพนมปีกค้างคาว	

ดาวล้อมเดือน	 จตุเทพดารา	บัวหัวเสา	บานประตูหน้าต่าง

แกะสลัก	๒	มิติ	๓	มิติภาพนิทานเรื่องจ�าปาสี่ต้น	โดยเฉพาะ

บานประตูใหญ่แกะสลักแบบ	 ๓	 มิติ	 และผนังทั้ง	 ๔	 ด้าน 

รอบพระธาตแุสดงภาพเขยีนเล่าเรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมา 

ของเมืองขอนแก่น	 ตลอดจนประเพณีและวิถีชีวิตในอดีต

ถึงปัจจุบัน	
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	 ชั้นที่	 ๒	 เป็นหอพัก	 บานประตูหน้าต่างเขียน

ลวดลายเบญจรงค์ภาพนิทานเรื่อง	สังข์สินไชย

	 ชั้นที่	 ๓	 เป็นหอพระปริยัติ	 บานประตูหน้าต่าง

เขียนลวดลายเบญจรงค์ภาพนิทานเรื่องนางผมหอม	

	 ชั้นที่	๔	เป็นหอปฏิบัติธรรม	บานประตูหน้าต่าง

เขียนลวดลายเบญจรงค์ภาพพระประจ�าวันเทพประจ�าทิศ	

ตัวพึ่งตัวเสวย	

	 ชั้นที่	 ๕	 เป็นหอพิพิธภัณฑ์	 บานประตูหน้าต่าง 

แกะสลัก	๑	มิติภาพพุทธประวัติ	

	 ชั้นที่	 ๖	 เป็นหอพระอุปัชฌายาจารย์บานประตู

หน้าต่างแกะสลัก	๑	มิติ	นิทานชาดกเรื่อง	พระเวสสันดร	

	 ชั้นที่	 ๗	 เป็นหอพระอรหันตสาวกบานประตู

หน้าต่างแกะสลัก	๑	มิติ	นิทานชาดกเรื่องพระเตมีย์ใบ้	

	 ชั้นที่	 ๘	 เป็นหอพระธรรม	 รวบรวมพระธรรม

คัมภีร์ส�าคัญทางพระพุทธศาสนามีพระไตรปิฎกเป็นต้น	 

บานประตูแกะสลัก	๓	มิติ	รูปพรหม	๑๖	ชั้น		

	 ชั้นที่	๙	เป็นหอพระพุทธ	ตรงกลางมีบุษบกเป็น

ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	 บานประตูแกะสลัก	 ๓	 มิติ	 

รปูพรหม	๑๖	ชัน้	และเป็นหอชมววิทวิทศัน์ตวัเมืองขอนแก่น

ทั้ง	๔	ด้าน	โดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกติดบึงแก่นนคร	

 ศาลาการเปรียญ	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลักษณะ

ทรงไทย	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๑๕

 หอระฆัง	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลักษณะทรงไทย	

กว้าง	๔.๕๕	เมตร	ยาว	๔.๕๕	เมตร
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วัดบูรพาพิทยาราม

ประวัติความเป็นมา 

	 วดับรูพาพทิยาราม	สร้างเมื่อปพีทุธศกัราช	๒๓๕๙	เดมิเรยีกว่า	วัดใหมห่นองปรือ	เพราะสภาพทอ้งที ่

เป็นที่ลุ่ม	มีหนองน้�าใหญ่ปกคลุมด้วยต้นปรือ	โดยชาวบ้านและภิกษุสงฆ์ช่วยกันก่อสร้าง

	 ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๗๐	 ได้มีการก่อสร้างเสนาสนะต่าง	 ๆ	 และปรับปรุงพัฒนาวัด	 และ 

บริเวณวัดอย่างต่อเนื่องจนเจริญรุ่งเรืองตามล�าดับ	

	 ในสมยัพระพศิาลธรรมคณุ	เปน็เจ้าอาวาส	ด�ารงต�าแหนง่เจา้คณะอ�าเภอทา่ใหม	่ไดด้�าเนนิการกอ่สรา้ง

อุโบสถขึ้นใหม่	แทนหลังเดิมที่ช�ารุดทรุดโทรม	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๒	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดบูรพาพิทยาราม	เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	ชนิดสามัญ	ตั้งอยู่เลขที่	๑	หมู่ที่	๔	ถนนพระพิศาล

ต�าบลเขาวัว	อ�าเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๔๕	ไร่	๒	งาน	
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สิ่งสำาคัญ 

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	

ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันปูนปั้นเขียนลายไทย 

ตรงกลางรปูเสมาธรรมจกัร	ซุม้ประตแูละหนา้ตา่งปูน

ป้ันลายไทยทรงบุษบก	 ลงรักปิดทอง	 ประดับกระจก	

พื้นปูหินอ่อน	มีก�าแพงแก้วล้อมรอบ

 พระประธาน เ ป็นพระพุทธรูปปูนปั้ น	 

ปางมารวิชัย	พระนามว่า	หลวงพ่อใหญ่

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 ๒	 ชั้น	 หลังคา 

มุงกระเบื้องเคลือบ	ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	หางหงส์	

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๕

 หอระฆัง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๐๐	

 พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย	 เป็นพระพุทธรูป 

ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือมาก
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วัดไผ่ล้อม 

ประวัติความเป็นมา 

	 วัดไผ่ล้อม	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๒๐	 เดิมพื้นที่อุดมไปด้วยป่าไผ่เป็นจ�านวนมาก	 จึงมีนามว่า	

วัดไผ่ล้อม	 ที่ตั้งวัดเป็นที่ลุ่ม	 จากหลักฐานทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง	 สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา	 วัดไผ่ล้อม

เป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี	 ราษฎรในสมัยก่อนได้ส่งบุตรหลานมาเล่าเรียนที่วัดนี้ 

และยังเป็นศูนย์รวมการศึกษาระเบียบพระธรรมวินัยของเจ้าอาวาสในเขตอ�าเภอเมืองจันทบุรี	 และอ�าเภอ 

ใกล้เคียง	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๙

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดไผ่ล้อม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๑๗	 หมู่ที่	 ๖	 ต�าบลจันทนิมิต	 

อ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๔๕	ไร่	

สิ่งสำาคัญ

 พระอโุบสถ	เปน็อาคารกอ่อฐิถอืปนู	ลกัษณะศลิปะไทยผสมจนี	

หลงัคามงุกระเบือ้ง	เปน็อาคารทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้	ฐานอาคารเป็นเสน้ตรง	 

ผนังภายในมีภาพจิตรกรรม	 ทั้ง	 ๔	 ด้าน	 เหนือช่องหน้าต่างท้ังสองด้าน	

เขียนเรื่องราวเก่ียวกับทศชาติชาดก	 ด้านหน้าพระประธานเขียนภาพ

พระพุทธประวัติ	มีก�าแพงแก้วล้อมรอบ	

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	สมัยสุโขทัย	
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 พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	๒	ชั้น	ลักษณะทรงไทย	ประยุกต์	

หลังคาเทคอนกรีตมุงกระเบื้องกาบกล้วย	 หน้าบัน 

ปูนปั้นประดับตราเสมาธรรมจักร	 มีรั้วรอบแทน 

ก�าแพงแก้ว	 พื้นปูด้วยกระเบื้องหินอ่อน	 ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ 

 พระพุทธไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น	

ปางไสยาสน์	 ขนาดยาว	 ๙	 วา	 ๙	 นิ้ว	 หันพระเศียร 

ไปทางทิศตะวันออก	 มีพุทธลักษณะเป็นประติมากรรม

ผสมศิลปะสุโขทัย	 ลงรักปิดทอง	 ฐานเป็นบัวคว่�า 

บัวหงาย	

 พระเจดีย์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน	ทรงระฆัง	

ฐานย่อมุมไม้สิบสองขนาดเล็ก	 อยู่ด้านในมุมก�าแพงแก้ว

พระอุโบสถ

 หอพระไตรปิฎก	 เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงจตุรมุข	 ๒	 ช้ัน	 หลังคา 

ลด	 ๓	 ชั้น	 มุงกระเบื้องเคลือบ	 ประดับช่อฟ้า	

ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันปูนปั้นลายเครือเถา 

ซุ้มประตูและหน้าต่างปูนปั้น	 มีทางขึ้นทั้ง	 ๔	 ด้าน 

มีก�าแพงแก้วล้อมรอบ

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 ๒	 ชั้น	 หลังคา 

มุงกระเบื้อง	มีก�าแพงล้อมรอบ

 หอระฆัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ขนาดกว้าง	๕	เมตร	ยาว	๕	เมตร

 หอสวดมนต์  เป็นอาคารไม้ 	 หลังคา 

มุงกระเบื้อง
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วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

ประวัติความเป็นมา

		 วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์	 เดิมเรียกกันว่า	 วัดหลักเมือง	 หรือวัดหน้าเมือง	 เพราะเป็นวัดส�าคัญ 

กลางเมือง	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 กรมหลวงรักษ์รณเรศ	

(พระองค์เจ้าไกรสร)	 พระราชโอรสองค์ที่	 ๓๓	 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	 ต้นราชสกุล	

พ่ึงบุญ	 เป็นแม่กองไปก่อสร้างก�าแพงเมือง	 และป้อมปราการ	 โดยมีพระอนุชาร่วมพระโสทร	 พระเจ้า 

ลูกยาเธอ	พระองค์เจ้าอภัยทัต	หรือพระองค์เสือ	เป็นผู้ช่วยคุมงาน

	 ในขณะท่ีทรงงานก่อสร้างป้อมปราการอยู่นั้น	 พระองค์ ได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาพร้อมกัน	 

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ 	 ต่อมาได้รับพระราชทานนามวัดในสมัยรัชกาลที่ 	 ๕	 

ตาม	พระฐานนัดรของเสดจ็ในกรมฯ	ซึง่เปน็อาของพระเจา้แผน่ดนิว่า วัดปติลุาธริาชรังสฤษฏิ	์แปลว่า	วัดทีอ่า 

ของพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๑๕๖	 ถนนมรุพงษ์	 

ต�าบลหน้าเมือง	อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา	จังหวัดฉะเชิงเทรา	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๓๕	ไร่	๓	งาน	๑๐	ตารางวา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ	 เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน 

มี มุ ข เด็ จด ้ านหน ้ าและด ้ านหลั ง 	 หลั งคาลด	

ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 มีหน้าบัน	 ๒	 ชั้น	 

ชั้นบนประดับด้วยกระจกสีเป ็นลายดอกพุดตาน 

สวยงามมาก	 ช้ันล่างหน้าบันมุขเด็จเป็นลวดลาย 

ปูนปั ้น	 ตรงกลางมีอักษรพระปรมาภิไธย	 จ.ป.ร.	 

ลงรักปิดทอง	ประดับกระจก	

 พระประธาน เป ็นพระพุทธรูปปูนป ั ้น	 

ปางมารวิชัย	ลงรักปิดทอง

 พระวิหาร	เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	อยู่ด้าน

ทิศตะวันตกของพระอุโบสถ	 มีมุขเด็จด้านหน้าและ

ด้านหลัง	 หลังคาลด	 ๒	 ช้ัน	 มุงกระเบ้ือง	 ประดับ

ช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 มีมุขเด็จท�าให้เห็นหน้าบัน 

๒	 ชั้น	 ชั้นบนเป็นไม้จ�าหลักลายดอกพุดตานเขียนสี	 

ส่วนชั้นล่างเป็นไม้สักทาสีแดง	 ภายในวิหาร	 มีเสา 

ก่ออิฐถือปูน	 ภายในประดิษฐานพระประธานและ

พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง	 ๓	 ศอกเศษ	 จ�านวน 

๔	 องค์	 เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย	 เนื้อทองส�าริด	

และมีรอยพระพุทธบาทจ�าลองหล ่อด ้วยส�าริด 

มีภาพมงคล	 ๑๐๘	 รอบพระวิหารมีก�าแพงสามด้าน 

ที่มุมก�าแพงมีพระปรางค์	๔	องค์	 เป็นสถาปัตยกรรม

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
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 ธรรมาสน์ เป็นเครื่องสังเค็ดงานพระราชพิธี 

ถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 	 ๕	 เมื่อป ี 

พุทธศักราช	๒๔๕๓	รัชกาลที่	๖	โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อ

พระราชทานส�าหรับพระอารามหลวง	 มี	 ๓	 ชั้น	 คือ 

ธรรมาสน์ช้ันเอก	 แกะสลักลวดลาย	 ลงรักปิดทอง

ประดับกระจก	 วิจิตรงดงาม	 พระราชทานไว้ส�าหรับ

พระอารามหลวงชั้นเอกหรือชั้นโท	 ธรรมาสน์ชั้นโท  

แกะสลักลาดลายน้อยกว่าชั้นเอก	 ปิดทองล่องชาด

พระราชทานแก่	 พระอารามหลวงชั้นโทหรือชั้นตรี	 

ธรรมาสน์ช้ันตรี เขียนลายรดน�้า	 พระราชทานแก่ 

พระอารามหลวงชัน้ตรหีรอืชัน้สามญั	ธรรมาสน์ทีวั่ดนี้

เป็นลายรดน�้า	เสมอด้วยพระอารามหลวงชั้นตรี

 ศาลกรมหลวงรักษ์รณเรศ	 สร้างเสร็จ

เมื่อวันที่	 ๑๙	 มกราคม	 ๒๕๓๔	 ตั้งอยู ่ด ้านหน้า 

นอกก�าแพงวัด	 ทรงชุดออกศึก	 ประทับนั่งคล้ายกับ

พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี	 ๑	 (พระราชบิดา) 

ขนาดเท ่าพระองค ์จริง	 หันพระพักตร ์ ไปทาง 

ทิศตะวันออก	ด้านแม่น�้าบางปะกง



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  349

วัดโสธรวราราม

ประวัติความเป็นมา

	 วัดโสธรวราราม	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๐๐	 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย	 เดิมชื่อ	 วัดหงษ์  

เพราะมเีสาหงส์อยู่ในวดั	เสาหงส์คอื	เสาทีม่ยีอดเป็นตวัหงส์	ต่อมาเกดิพายุพัดหงส์บนยอดตกลงมาเหลอืแต่เสา	 

ชาวบ้านจึงเอาธงขึ้นไปแขวนไว้แทน	จึงเรียกว่า	วัดเสาธง	ต่อมาพายุพัดเสาธงหัก	จึงเรียกว่า	วัดเสาธงทอน 

	 เมื่อพระพุทธโสธรประดิษฐานที่นี้	จึงเรียกว่า	วัดศรีโสทร ตามชื่อองค์พระ	ในปีพุทธศักราช	๒๔๕๑	

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสได้เปลี่ยนตัวสะกดค�าว่าโสทร	 เป็นโสธร	 ซึ่งหมายถึง 

บริสุทธิ์	 ศักดิ์สิทธ์	 เน่ืองจากว่าพระพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีรูปทรงสวยงาม 

ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๐๑	

สถานะและที่ตั้ง

	 วดัโสธรวราราม	เป็นพระอารามหลวง 

ชั้นตรี	 ชนิดวรวิหาร	 ตั้งอยู ่ต�าบลหน้าเมือง 

อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา	 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๑	ไร่	๔๒	ตารางวา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอโุบสถ เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหล็ก	หลงัคา

ประกอบเครื่องยอด	 ลักษณะยอดทรงมณฑปแบบไทย	 

ด้านหน้า	ด้านหลัง	และด้านข้างต่อเชื่อมด้วยอาคารรูปทรง

อย่างเดียวกับพระวิหาร	เป็นอาคารมุขเด็จ	ซึ่งเมื่อประกอบ

กันเข้าแล้วจะเป็นอาคารมีหลังคาแบบจตุรมุขอย่างอาคาร

ปราสาทแบบไทย	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๐
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 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ	 พระนามว่า	 

พระพุทธโสธร 

 พระพุทธโสธร	 หรือหลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูป 

ปางสมาธิ	ประทับอยู่เหนือรัตนบัลลังก์	๔	ชั้น	ปูลาดด้วยผ้าทิพย์

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลกัษณะทรงไทย	หลงัคามงุกระเบือ้งเคลอืบ	สร้างเมือ่ปีพทุธศกัราช	

๒๕๐๓	

 หอฉัน	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ขนาดกว้าง	

๒๐.๓๐	เมตร	ยาว	๔๒.๓๐	เมตร	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๑๔
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วัดเขาบางทราย

ประวัติความเป็นมา 

	 	 วัดเขาบางทราย	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา	 เนื่องจากพบรอยพระพุทธบาท	 

ศลิปะก่อนสมยักรงุศรอียุธยา	อยู่เชงิเขาพระพทุธบาทบางทราย	หรอืเขาพระพทุธบาทสามยอด	ชาวบ้านเรยีกว่า	 

วัดเขาพระพุทธบาทบางทราย เพราะมีพระพุทธบาทอยู่บนเขา	

	 ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 มีพระภิกษุมาสร้างวัดใหม่ที่เชิงเขาบางทราย	 ภายหลังเป็นวัดร้าง 

จนกระทั่งสมัยรัชกาลท่ี	 ๓	 สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์	 (ดิศ	 บุนนาค)	 ได้บูรณปฏิสังขรณ ์

เสนาสนะต่าง	ๆ	จากนั้นก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์	โดยเจ้าพระยาทิพากรวงศ์	มหาโกษาธิบดี	(ข�า	บุนนาค)

	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๕	 พระยาวิชิตชลเขตร	 (ทด	 สมุทรานนท์)	 จางวางก�ากับเมืองชลบุรี	 ได้สร้าง

อาคารเสนาสนะต่าง	 ๆ	 และปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุจนมั่นคง	 ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	 เมื่อปี 

พุทธศักราช	๒๕๓๑

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดเขาบางทราย	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๒๐๑	 หมู่ที่	 ๖	 ถนนสุขุมวิท	

ต�าบลบางทราย	อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๙๗	ไร่	๙๖	ตารางวา	
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สิ่งสำาคัญ 

 พระอุ โบสถ 	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 

ลกัษณะทรงไทย	หลงัคาลด	๒	ช้ัน	มงุกระเบือ้งเคลอืบ	 

ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 เป็นรูปปูนปั้น	 มีระเบียงรอบ	 

ใบเสมาเป็นหินอยู่ตามมุมระเบียง	 หน้าบันปูนป้ัน 

ซุ้มประตูหน้าต่างลายปูนปั้น	 ผนังภายในตอนบน 

มีภาพจิตรกรรมเขียนลายเทพพนมและตอนล่าง 

เขียนลายดอกไม้จีน	 มีก�าแพงแก้วล้อมรอบ	 สร้างใน

สมัยรัชกาลที่	๓	

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนป้ัน	 ลงรัก

ปิดทอง	 ปางมารวิชัย	 ขนาดหน้าตักกว้าง	 ๗๗	 นิ้ว	

ประดิษฐานบนชุกชีสูง	ปั้นลวดลายกลีบบัว	

 พระวิหารบน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	

ลักษณะศิลปะสมัยอยุธยา	 หลังคาลด	 ๒	 ชั้น 

มุงกระเบ้ืองเคลือบ	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 ปูนปั้น	

หน้าบันเป็นลายดอกไม้	 เดิมเป็นพระอุโบสถของวัด

หรือเรียกพระวิหารหลวงพ่อโต	 มีรูปทรงเหมือน 

พระวิหารล่าง	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น	

ลงรักปิดทอง	ปางมารวิชัย	มีพระอัครสาวกซ้ายขวา

  พระวิหารล่าง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	

ลักษณะศิลปะสมัยอยุธยา	 หลังคาลด	 ๒	 ชั้น 

มุงกระเบ้ืองเคลือบ	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 ปูนปั้น	 

หนา้บนัปนูปัน้	ลายดอกไม	้ภายในประดษิฐานพระพทุธรูป 

ปูนปั้นปางมารวิชัย	ลงรักปิดทอง	๕	องค์	ปฏิสังขรณ์	

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๐๘	

 พระเจดีย์ มี	 ๓	 องค์	 คือ	 พระเจดีย์ต้น	

พระเจดีย์โพรง	 และ	 พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์	 ลักษณะ

ก่ออิฐถือปูน	 ศิลปะสมัยอยุธยา	 พระเจดีย์ต้นอยู่ 

ด้านหลังพระอุโบสถ	 พระเจดีย์โพรง	 อยู่บนยอดเขา

ด้านทิศใต้
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  พระมณฑป เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 

ทรงสี่เหลี่ยม	ครอบพระพุทธบาท	มีรอยพระพุทธบาท 

๒	 รอย	 รอยหนึ่งอยู่ในบ่อหรือในกรุ	 ขนาดกว้าง 

ประม าณ 	 ๗๐ 	 เ ซนติ เ มต ร 	 ย า วประม าณ 

๑๖๕	 เซนติ เมตร	 ท�าขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

อีกรอยหนึง่อยูบ่นพืน้พระมณฑป	ขนาดกวา้งประมาณ	

๖๐	เซนติเมตร	ยาวประมาณ	๑๑๐	เซนติเมตร	ท�าขึ้น 

ก่อนสมัยกรุงอยุธยา	 ทั้งสองรอยพระพุทธบาท 

มีรูปมงคล	๑๐๘	ประการจารึกอยู่	

 พระวิหารพระนอน เป็นอาคารก่ออิฐ

ถือปูน	 ลักษณะคล้ายเก๋งจีน	 ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์	 ท่าบรรทมตะแคง 

ด้านซ้าย

 ศาลาราย	 (เก้าห้อง)	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 

รปูทรงเตีย้	หลงัคามงุกระเบ้ือง	ใช้ผนงัเป็นเสารปูโคง้รองรบั

หลังคา	

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลกัษณะทรงไทย	หลงัคามงุกระเบือ้ง	สรา้งเมื่อปพีทุธศกัราช	

๒๕๐๐

 หอระฆัง	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	๒	ชั้น	 รูปทรง

ศิลปะสมัยรัชกาลที่	๓	เรือนยอดท�าเป็นชั้น
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วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม

ประวัติความเป็นมา

	 วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม	 เดิมช่ือ	 วัดเกาะสีชัง ต่อมารัชกาลที่	 ๔	 ได้เสด็จประพาสเกาะสีชัง 

ทรงมีพระราชด�าริว่า	 วัดช�ารุดทรุดโทรม	 จึงโปรดให้เจ้าพระยาทิพากรวงศ์	 (ข�า	 บุนนาค)	 ด�าเนินการ 

บูรณปฏิสังขรณ์	

	 ต่อมารัชกาลท่ี	 ๕	 ทรงมีพระราชด�าริว่า	 สถานที่ตั้งวัดอยู ่ใกล้กับเขตที่ประทับ	 ประกอบกับ

เกาะสีชัง	 เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน	 ไม่เหมาะสมกับเป็นสถานที่ตั้งวัด	 จึงโปรดให้ก�าหนดเขตวัด

และสร้างวัดขึ้นใหม่ท่ีไหล่เขาด้านทิศใต้	 เป็นการแลกเปลี่ยนกับวัดเกาะสีชังเดิม	 และขยายเขตพระราชฐาน 

ให้กว้างขึ้น	 พระราชทานนามว่า	 วัดอัษฎางค์นิมิตร	 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 

เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ	 และโปรดให้ประกาศพระบรมราชูทิศ	 ต่อมาได้เปล่ียนชื่อเป็น	 วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม 

ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๓๕

สถานะและที่ตั้ง

 วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม	 เป็นพระอารามหลวง 

ชั้นตรี	 ชนิดวรวิหาร	 ตั้งอยู ่เลขท่ี	 ๒๙	 หมู ่ที่ 	 ๒ 

ถนนวชิราวุธ	 ต�าบลท่าเทววงษ์	 อ�าเภอเกาะสีชัง	

จังหวัดชลบุรี	 มีท่ีดินตั้งวัด	 เน้ือท่ี	 ๕๑	 ไร่	 ๑	 งาน 

๙๘	ตารางวา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ศิลปะสมัยรัชกาลที่	 ๕	 หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ	

ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันประดับลาย

ปูนป้ัน	 ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั้น	 สร้างเมื่อ 

ปีพุทธศักราช	๒๔๗๘	

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย	 สมัยสุโขทัย	 ขนาดหน้าตักกว้าง	 ๔๑	 นิ้ว	 

รัชกาลที่	๕	โปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระอุโบสถ

 พระอุโบสถหลังเก่า เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ	 ประดับช่อฟ้า	 

ใบระกา	หางหงส์	หน้าบันประดับลายปูนปั้น	ขนาดกว้าง	๑๐	เมตร	ยาว	๑๒	เมตร
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 พระมณฑป	 ลักษณะก่ออิฐถือปูน	 ขนาด

กว้าง	 ๔	 เมตร	 ยาว	 ๔	 เมตร	 ภายในประดิษฐาน 

รอยพระพุทธบาทจ�าลอง	 ขนาดกว้าง	 ๑๑	 นิ้ว	 ยาว	

๒๕	 นิ้วครึ่ง	 ลึก	 ๑	 นิ้ว	 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 ทรงได้มาจากพุทธคยา	

ประเทศอินเดีย	

 ศาลาการเปรยีญ	เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหล็ก	

ลักษณะทรงไทยประยุกต์	 ขนาดกว้าง	 ๑๘	 เมตร	 

ยาว	๒๔	เมตร

 หอระฆัง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 

กว้าง	๓	เมตร	ยาว	๓	เมตร
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วัดชัยมงคล

ประวัติความเป็นมา

	 วดัชัยมงคล	เดมิช่ือว่า	วดัทพัพระยา	สร้างขึน้ประมาณ	พทุธศกัราช	๒๔๘๐	โดยมพีระธดุงค์มาปักกลด 

และได้สร้างกุฏิเป็นท่ีพักจ�าพรรษา	 ต่อมาชาวบ้านได้สร้างถาวรวัตถุและได้ขอตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๑	 

เริม่แรกนายเลีย้งค้าขาย	เป็นผู้บริจาคถวายท่ีดนิในการสร้างวัด	ต่อมาได้รบับรจิาคทีด่นิจากผูม้จีติศรทัธาเพิม่เตมิ	 

ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อวันที่	๒๙	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๕

 

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดชัยมงคล	เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร	ีชนดิสามญั	 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย	 ตั้งอยู ่เลขที่	 ๒๗	 หมู ่ท่ี	 ๑๐	 

ถนนพทัยาใต้	ต�าบลหนองปรือ	อ�าเภอบางละมงุ	จงัหวดัชลบรุ	ี 

มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๓๘	ไร่	๒	งาน	๒	ตารางวา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	บรูณะเมือ่ปีพทุธศกัราช	

๒๕๔๓	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 

พื้นภายในปูด้วยหินแกรนิต	 หลังคาทรงไทย 

ลด	 ๓	 ชั้น	 มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสุโขทัย	

ประดบัช่อฟ้าใบระกา	หางหงส์	คนัทวย	หน้าบนั 

เป็นลายปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณ	

ประตแูละหน้าต่างท�าด้วยไม้สกัทองแกะสลกั 

ทั้งหมดลงรักปิดทอง	 ซุ ้มประตูและซุ ้ม

หน้าต่างตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นปิดทอง	

มีก�าแพงแก้วล้อมรอบพระอุโบสถ

 วิหารพระประจำาวนั	สร้างเม่ือปีพทุธศกัราช	๒๕๔๓	 

ขนาดกว ้าง	 ๘	 เมตร	 ยาว	 ๔๕	 เมตร	 เป ็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	 ทรงไทยจตุรมุข	 ประดิษฐาน 

พระประจ�าวัน

 พระประธาน 	 เป ็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 

ขนาดหน้าตัก	กว้าง	๔๙	นิ้ว	สูง	๑๖๐	นิ้ว	

 วิหารจตุรมุข	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๔๑	 ขนาด

กว้าง	๘	เมตร	ยาว	๒๔	เมตร	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ทรงไทยจตุรมุข	๒	ชั้น	ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช

จ�าลอง	ขนาดหน้าตัก	กว้าง	๕๙	นิ้ว	สูง	๑๘๐	นิ้ว

 วหิารหลวงพ่อห้าพีน้่อง	สร้างเมือ่ปีพุทธศกัราช	๒๕๔๔	 

ขนาดกว้าง	๘	เมตร	ยาว	๓๕	เมตร	เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็

ทรงไทย	 ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร	 หลวงพ่อบ้านแหลม	 

หลวงพ่อโตบางพลี	หลวงพ่อวัดไร่ขิง	หลวงพ่อเขาตะเครา	
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 วิหารหลวงพ ่อสามสมัย	 สร ้างเมื่อป ี	

พทุธศกัราช	๒๕๔๕	ขนาดกว้าง	๕	เมตร	ยาว	๑๒	เมตร	 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ทรงไทยมีหน้ามุข	

ประดิษฐานหลวงพ่อสามสมัย	 คือ	 สมัยเชียงแสน	 

สมัยอู่ทอง	สมัยสุโขทัย

 หอพระไตรปิฎก	 สร้างเมื่อปี	

พทุธศกัราช	๒๕๔๓	เป็นอาคารทรงไทยจตรุมขุ	 

มียอดพระปรางค์ด้านบน

 วิหารเจ้าแม่กวนอิม	สร้างเม่ือปีพทุธศกัราช	

๒๕๔๒	ขนาดกว้าง	๘	เมตร	ยาว	๘	เมตร	ประดิษฐาน

เจ้าแม่กวนอิม	

 ศาลาการเปรียญ	 สร้างเม่ือปี	

พุทธศักราช	๒๕๔๒	ขนาดกว้าง	๒๐	 เมตร	

ยาว	๔๐	เมตร	เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	

๒	ชั้น
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วัดญาณสังวราราม

ประวัติความเป็นมา

	 วัดญาณสังวราราม	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๑๙	 โดยนายแพทย์ขจร	 และคุณหญิงนิธิวดี 

อันตระการ	 พร้อมด้วยบุตรธิดา	 ทูลถวายที่ดินแด่สมเด็จพระญาณสังวร	 เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร 

เพือ่สร้างวดัในพระพทุธศาสนา	และได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที	่๒๑	กมุภาพนัธ์	พทุธศกัราช	๒๕๓๒	

และตั้งชื่อวัดตามราชทินนามสมณศักดิ์ของสมเด็จพระญาณสังวร	ชื่อว่า วัดญาณสังวราราม 

	 พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช	บรมนารถบพิตร	ได้พระราชทาน

ที่ดินรอบวัดเป็นจ�านวน	๓,๗๐๐	ไร่	๒	งาน	๔๗	ตารางวา	

	 วัดญาณสังวราราม	 สร ้างขึ้นเพ่ือน ้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	 ๕	 รอบ	

อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า	 กรมหลวงวชิรญาณสังวร	 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

พระกรุณานานัปการจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 สมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี	 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์	 และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 ได้ทรงอุปถัมภ์ในการก่อสร้างตลอดมาและทรงรับ

เป็นวัดในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นวัดในพระองค์	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๑ 

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดญาณสังวราราม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก	 ชนิดวรมหาวิหาร	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๙๙๙	 หมู่ที่	 ๑๑	 

ต�าบลห้วยใหญ่	อ�าเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๓๖๖	ไร่	๒	งาน	๑๑	ตารางวา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอโุบสถ	เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

๒	 ชั้น	 ลักษณะทรงจีน	 หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ	 

หน้าบันลายปูนปั้น	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๒	

 พระประธาน	พระนามว่า สมเด็จพระพุทธ

ญาณนเรศวร์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 

เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า 

สริกิติิ	์พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง	 

เพื่ อ เททองหล ่ อ 	 เมื่ อป ี พุ ทธศั กราช 	 ๒๕๒๓	 

ณ	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 กรุงเทพมหานคร	 และทรง 

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว ้ ในพระเศียรสมเด็จ

พระพุทธญาณนเรศวร์	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๒๕	 

ณ	วัดญาณสังวราราม

 พระวิหารพระศรีอริยเมตไตรย เป ็น

อาคารคอนกรีต เสริม เหล็ก	 ๒	 ชั้ น 	 ลักษณะ 

ทรงจตุรมุข	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปทองเหลือง	 ปางสมาธิ	 พระนามว่า	

พระพุทธรูปศรีอริยเมตไตรย	 และมีการบรรจุนิมิต 

เล็ก	 ๆ	 จ�านวน	 ๘๔,๐๔๔	 ลูก	 ในตลับเงินในองค์พระ

บรรจุพระธาตุ	และอัญเชิญมณีในพระเมาลี	

 พระพุทธบาทจำาลอง เป็นรอยพระพุทธบาทคู่	 

ประดิษฐานอยู่ในพระมหามณฑปพุทธบาท	ภ.ป.ร.	ส.ก.	

ตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

ธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ได้เสด็จพระราชด�าเนิน

มาทรงประกอบพธิบีรรจพุระบรมธาตบุนยอดพระมหา

มณฑป	เมื่อวันที่	๒๒	สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๓๓
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 พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู ่

ในพระเจดีย์ทองของพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรี

พพิฒัน์	เป็นชือ่ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร 

ทรงพระราชทานนาม	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

พระราชวงศ์จักรี	 โดยมีสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี	ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการสร้าง	

 พระพุทธไพรีพินาศ	 เป็นพระพุทธปฏิมา

ประจ�าศาลา	มวก.สธ.	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้า 

เ จ ้ าอยู ่ หั ว 	 เมื่ อครั้ งด� า รงพระราชอิ สริ ยยศ 

เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมุฎราชกุมาร	 

ทรงเสด็จ เททองหล ่อ	 เมื่ อวันที่ 	 ๖	 เมษายน	 

พุทธศักราช	๒๕๒๗	ณ	วัดบวรนิเวศวิหาร

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	 ขนาดกว้าง	 ๑๗	 เมตร	 ยาว	 ๓๑	 เมตร	 

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๖

 หอสวดมนต์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๗

 หอระฆัง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 

๒	ชั้น	ลักษณะทรงไทยประยุกต์	

 หอกลอง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 

๒	ชั้น	ลักษณะรูป	๘	เหลี่ยมแบบป้อมมหากาฬ	
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วัดบางพระ

ประวัติความเป็นมา

	 วัดบางพระ	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา	 ต่อมารัชกาลที่	 ๔	 เสด็จประพาสหัวเมือง

ชายทะเลฝั่งตะวันออกของอ่าวสยามทางชลมารค	 ได้เสด็จวัดบางพระเพื่อสักการะ	 มีผู้กราบบังคมทูลว่า 

พระอุโบสถหลังนี้	 ช�ารุดทรุดโทรม	 พระองค์จึงโปรดให้พระยาทิพากรวงค์มหาโกศาธิบดี	 (ข�า	 บุนนาค) 

เป็นแม่กองบูรณะพระอุโบสถ	 พร้อมกับสร้างพระเจดีย์ขึ้นหลังพระอุโบสถ	 ครั้นสร้างเสร็จแล้วได้รับยกฐานะ

เป็นพระอารามหลวง	จนปลายสมัยรัชกาลที่	๔	ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้ง

	 ในสมัยพระครูฉิ่ง	 โอวาท	 และพระครูวรกันทราจารย์	 (บู๊	 เจริญศรี)	 ได้สร้างก�าแพงแก้วล้อม

รอบพระอุโบสถ	 และเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่	 ต่อมาธนาคารไทยพาณิชย์	 น�าโดยนายอาภรณ์ 

กฤษณามระ	ได้อุปถัมภ์สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น	

	 เนื่องจากวัดบางพระ	 อยู่ในท่ีชุมชนของอ�าเภอบางพระและกองทหารเรือบางพระ	 จึงได้ตั้งชื่อ 

ตามชื่อของอ�าเภอบางพระ	โดยได้รับความอุปถัมภ์จากชาวบางพระ	และบริเวณใกล้เคียง	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดบางพระ	 เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี	 

ชนิดวรวิหาร	ตั้งอยู่เลขที่	๑๕๗	หมู่ที่	๒	ต�าบลบางพระ	 

อ�าเภอศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 มีที่ดินตั้งวัด	 เนื้อที่ 

๗	ไร่	๑	งาน	๔๐	ตารางวา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลังคามุงกระเบ้ืองเคลือบ	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	

หางหงส์	 เครื่องบนประกอบด้วยไม้	 บานประต ู

และหน้าต่างท�าด้วยไม้สักแกะสลัก	 สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช	๒๕๐๗	

 พระประธาน	 เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรัก 

ปิดทอง	ปางมารวิชัย
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 พระเจดีย์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน	ศิลปะแบบ

อยุธยา	ฐานหกเหลี่ยม	ขนาดสูง	๑๑.๑๔	เมตร	อยู่หลัง

พระอุโบสถ	รัชกาลที่	๔	โปรดให้สร้างขึ้น	

 พระมณฑป เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เครื่องบนเป็นไม้ตะเคียน	 ยอดมณฑปเป็นแกนเหล็ก	

ประดับกระจก	 อยู่บนยอดเขาพระพุทธบาท	 ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธบาทจ�าลอง
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วัดใหญ่อินทาราม

ประวัติความเป็นมา

	 วัดใหญ่อินทาราม	 เป็นวัดโบราณ	สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา	 เดิมชื่อว่า	วัดหลวง	หรือวัดอินทาราม  

โดยสมด็จพระนครินทราธิราช	(พระนครอินทร์)	พระราชนัดดา	แห่งพระบรมราชาธิราชที่	๑	(ขุนหลวงพงั่ว)	 

พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา	 ตามพงศาวดารปรากฏว่า	 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	 เมื่อคร้ัง 

ยังเป็นพระยาวชิรปราการ	 ได้เสด็จมาพักไพร่พลเมื่อคราวเสด็จมาปราบปรามนายทองอยู่	 นกเล็ก	 บริเวณ

หมู่บ้านใกล้เคียงกับวัดนี้	ชาวบ้านเรียกว่า	วัดบ้านค่าย 

	 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช	๒๔๒๙	เป็นต้นมา	วัดช�ารุดทรุดโทรม	จึงได้บูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะสงฆ์	อาทิ	

กุฏิ	ศาลาการเปรียญ	พระวิหาร	เป็นต้น	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๑๘	 	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดใหญ่อินทาราม	เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	ชนิดสามัญ	ตั้งอยู่เลขที่	๘๕๘	ต�าบลบางปลาสร้อย	

อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๙	ไร่	๑	งาน	๘๙	ตารางวา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน	

ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบื้องเคลือบ	

ประดับช่อฟ้า	 ปูนปั้น	 รูปเทพพนม	 ฐานพระอุโบสถ 

มีลักษณะคล้ายลูกกล้วย	 หรือเรือส�าเภา	 หน้าบัน

ประดับด้วยถ้วยชามสังคโลก	 บานหน้าต่างเป็น

ลายรดน�้า	 บานประตูทั้งด ้านหน้าและด้านหลัง

ประดับมุข	 ผนังภายในมีภาพจิตรกรรมเขียนเล่าเรื่อง 

พระพุทธประวัติ	 ทศชาติชาดก	 เทพชุมชน	 มารผจญ	

และภาพไตรภูมิ

 พระประธาน	 เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น	 ลงรัก

ปิดทอง	 เป็นศิลปะสมัยอยุธยา	 และมีพระพุทธรูป 

ปางต่าง	ๆ	๒๔	องค์	

 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	ลักษณะ 

ทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื้อง	 หน้าบันประดับด้วย 

ชามสังคโลก	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น	

ลงรักปิดทอง	
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 พระมณฑป ลักษณะก่ออิฐถือปูน	 ภายใน

ประดิษฐาน	รอยพระพุทธบาทศิลาทราย 

  พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้า 

ตากสินมหาราช	 ประดิษฐานอยู่หน้าวัด	 สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช	๒๕๑๘	เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งวีรกษัตริย์ไทย

 ศาลาพระเจ ้าตากสิน เป ็นอาคารไม ้ 

ใช้เครื่องสัป	 ไม่ใช้ตะปู	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคา 

มุงกระเบื้อง	แบบโบราณ	มี	๙	ห้องสร้างเป็นอนุสรณ์

แด่พระเจ้ากรุงธนบุรี

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสรมิเหลก็	ลกัษณะทรงไทยตรมีขุ	หลงัคามงุกระเบือ้ง
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดธรรมามูล	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา	 ตั้งอยู่ริมแม่น้�าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก	 

รัชกาลที่	๔	ได้พระราชทานผ้าพระกฐินมาทอดที่วัดนี้	

	 ต่อมาหลวงปลัดโต	ต�าบลบ้านท่าซุง	อ�าเภอน้�าซึม	จังหวัดอุทัยธานี	มาบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ	

พระไชย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท	 ได้ปฏิสังขรณ์พระวิหารและศาลาการเปรียญ	 ปัจจุบันได้มีการบูรณะ

ปูชนียวัตถุ	ตลอดจนปลูกสร้างสิ่งต่าง	ๆ

สถานะและที่ตั้ง

	 วดัธรรมามลู	เปน็พระอารามหลวงช้ันตร	ี 

ชนิดวรวิหาร	 ตั้งอยู่ เลขที่	 ๑	 ต�าบลธรรมมูล	 

อ�าเภอเมืองชัยนาท	 จังหวัดชัยนาท	 มีที่ดินตั้งวัด	

เนื้อที่	๙๔	ไร่	๑	งาน	๒๐	ตารางวา	

วัดธรรมามูล
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารก่ออิฐ

ถือปูน	ลักษณะทรงไทย	หลังคาลด	๒	ชั้น	

มงุกระเบ้ือง	ประดบัชอ่ฟา้	ใบระกา	หัวนาค	 

หน้าบันปูนปั้นลวดลายประดับกระจก	 

ซุ้มประตูและหน้าต่างปูนปั้นลวดลาย	 

มขุดา้นหนา้ประดษิฐาน	พระพทุธรปูปนูปัน้	 

ปางมารวิชัย

 หลวงพ่อขาว 	 ประดิษฐานอยู่ 

หน้าพระอุโบสถ

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารไม้	 

เสาคอนกรีต	 หลังคามุงกระเบ้ือง	 พ้ืนไม้สัก	

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๙๗

  หลวงพ่อธรรมจักร	เปน็พระพทุธรปูปูนป้ัน	ลงรกัปิดทอง	ปางห้ามญาต	ิ 

ศิลปะสมัยสุโขทัย	 ประดิษฐานหน้าพระวิหาร	 ประทับยืนบนฐานดอกบัว	 

พระหตัถข์วายกข้ึนเสมอพระอรุะ	ฝ่าพระหัตถท์ีย่กขึน้มรีปูธรรมจกัร	จงึไดน้ามว่า	 

หลวงพ่อธรรมจักร	 เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชัยนาท	 และ 

จังหวัดชัยนาท	น�ามาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจ�าจังหวัด

 พระเจดยี์ใหญ	่ไมป่รากฏหลกัฐานวา่สรา้งเมื่อใด	ปัจจบัุนมสีภาพช�ารดุ

เหลือเพียงฐานท�าด้วยอิฐใหญ่เรียงซ้อนกันด้วยปูนซีเมนต์	

 พระประธาน	 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 ศิลปะ

สมัยอู่ทอง	 ขนาดหน้าตักกว้าง	 ๑	 เมตร	 สูง	 ๑.๕๐	 เมตร	 

มีพระอัครสาวกซ้ายขวา

 พระวิหาร	เป็นอาคารกอ่อิฐถอืปูน	ลกัษณะทรงไทย	 

หลังคาลด	๒	ชั้น	มุงกระเบื้อง	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หัวนาค	 

หน้าบันปูนปั้นลวดลายประดับกระจก	 ซุ้มประตูและหน้าต่าง 

ปูนปั้นลวดลาย	 เสาขนาดใหญ่ทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง	

๑	 เมตร	 หน้ามุขเป็นที่ประทับพระพุทธรูปปางห้ามญาติ	 

สมัยสุโขทัย	พระนามว่า	หลวงพ่อธรรมจักร
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดพระบรมธาตุ	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างสมัยสุโขทัย	 เดิมชื่อว่า	 วัดพระธาตุ	 หรือวัดหัวเมือง  

อยู่ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา	 และมีพระธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ ในองค์เจดีย์	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๔	 ตรงกับ 

พระเจ้าลิไท	ได้ทรงท�านุบ�ารุงและสมโภชพระบรมธาตุ	

	 ต่อมาสมัยพระมหาจักรพรรดิ	 กองทัพพม่าได้ยกกองทัพมาตี	 วัดจึงถูกทอดท้ิงทรุดโทรมเป็นล�าดับ	

จนสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ	 ทรงจัดการปฏิสังขรณ์โดยได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระทิพมล	 

พระเถระผู้ ใหญ่แห่งกรุงศรีอยุธยา	ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๔๙๘	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ได้เสด็จวัดพระบรมธาตุ	 

โปรดให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๙๙	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดพระบรมธาตุ	เป็นพระอารามหลวงชั้นโท	ชนิดวรวิหาร	ตั้งอยู่เลขที่	๑๗๓	หมู่ที่	๖	ต�าบลชัยนาท	

อ�าเภอเมืองชัยนาท	จังหวัดชัยนาท	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๓๑	ไร่	๑	งาน	๒๔	ตารางวา

วัดพระบรมธาตุ
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบื้อง	

ประดับช ่อฟ ้ า 	 ใบระกา	 หางหงส ์ 	 หน ้ าต ่ าง	 

ลายปูนปั้น	ใบเสมาติดผนังด้านนอกรอบพระอุโบสถ	

 พระประธาน	เป็นพระพุทธรูป	ปางมารวิชัย

 พระวิหาร 	 เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน	 

ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๓	 ช้ัน	 มุงกระเบ้ือง	 

ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 เสามุขหน้าประดับ

ลายกลีบบัวหัวเสา

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารไม้	 ลักษณะ

ทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ	 สร้างเม่ือ 

ปีพุทธศักราช	๒๕๐๖	

 หอสวดมนต์	เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	

ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื้อง	 สร้างเม่ือปี

พุทธศักราช	๒๔๖๓

 เจดีย์พระบรมธาตุ เป็นศิลปะแบบศรีวิชัย	 มีลักษณะสี่เหลี่ยม  

ย่อมุมไม้	 ๒๐	 ยอดทรงกลม	 แบบระฆัง	 ล้อมรอบด้วยพระเจดีย์องค์เล็ก 

มซีุม้ประดษิฐานพระพทุธรปู	ถดัลงมาท�าเป็นซุม้แบบจตรุมขุ	หลงัคาลด	๒	ชัน้	 

ภายในประดิษฐานพระปางนาคปรกทั้ง	๔	ทิศ	

 แผ่นศิลาจารึก	 สมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ	 ประดิษฐานอยู่ที่ 

ฝาผนังด้านหลังพระวิหาร	 มีข้อความกล่าวถึงการบูรณปฏิสังขรณ์	 และ 

การฉลองพระบรมธาตุเจดีย์	
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ประวัติความเป็นมา

	 วดัชยัสามหมอ	ตัง้วดัเมื่อปพีทุธศกัราช	๒๔๗๐	ไดร้บัพระราชทานวิสงุคามสมีา	เมื่อวันท่ี	๒	พฤศจกิายน	

พทุธศกัราช	๒๕๓๐	เปน็วดัเกา่แกว่ดัหนึง่ของอ�าเภอแกง้ครอ้	จงัหวัดชัยภูม	ิเริม่จากคนกลุม่หนึง่จากบ้านแกง้ครอ้ 

และบ้านหนองไผ่	ยังไม่มีวัดเป็นสถานที่บ�าเพ็ญบุญของชาวบ้าน	จึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันหาสถานที่ตั้งวัด	 

เห็นว่าที่ดินโนนพระคุ้มเมืองและดอนปู่ตาเจ้าพ่อสาแหล่	 ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ	 ๒๑	 ไร่เศษ	 และอยู่ติดกับ 

หนองน้�าหนองไผ่	 กลางหมู่บ้านทั้ง	 ๒	 พอดี	 และเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ชาวแก้งคร้อให้ความเคารพนับถือ	 

จงึไดร้ว่มกนัสร้างวดัข้ึนในพืน้ท่ีดงักลา่ว	วดัชัยสามหมอไดร้บัการบรูณะพฒันาและกอ่สรา้งเสนาสนะ	ถาวรวตัถุ

ต่าง	ๆ	ภายในวัดให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมา	จนถึงได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อวันที่	๒๙	พฤษภาคม	

พุทธศักราช	๒๕๕๕

สถานะและที่ตั้ง

		 วัดชัยสามหมอ	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๖	 

หมทีู่่	๑๒	ต�าบลช่องสามหมอ	อ�าเภอแก้งคร้อ	จังหวัดชัยภูมิ	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๐	ไร่	๑	งาน	๖๑	ตารางวา

วัดชัยสามหมอ
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	ขนาดกว้าง	๘	เมตร	ยาว	๓๒	เมตร	

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทยจตุรมุข	 

มุงกระเบื้องเคลือบ	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	คันทวย	

ซุ้มประตูหน้าต่างประดับด้วยลายปูนปั้น

 พระประธาน	 พระนามว่า	 พระพุทธชัยมงคล	

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 ศิลปะสุโขทัย	 ขนาดหน้า

ตักกว้าง	๕	ศอก

 พระชัยมงคล	 (หลวงพ่อพระคุ้มเมือง)	 

ปางมารวิชัย	หน้าตัก	กว้าง	๕	ศอก	๙	นิ้ว

 พระวิหาร	ขนาดกวา้ง	๑๔	เมตร	ยาว	๔๕	เมตร	

เปน็อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	ทรงไทย	หลงัคาลด	๒	ชัน้	

ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	

 ศาลาการเปรียญ	สรา้งเมื่อปีพุทธศกัราช	๒๕๔๒	 

ขนาดกว้าง	 ๑๕	 เมตร	 ยาว	 ๔๕	 เมตร	 เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	ทรงไทย		 	
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วัดทรงศิลา

ประวัติความเป็นมา

	 วัดทรงศิลา	 เดิมเรียกว่า	 วัดหินตั้ง	 ตามชื่อหมู่บ้าน	 สร้างเม่ือปีพุทธศักราช	 ๒๔๑๔	 ในสมัย 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดให้หลวงวิเศษภักดี	 (ที)	 บุตรพระยาภักดีชุมพล	 (แล)	 เป็น 

พระภักดีชุมพล	(ที)	ต�าแหน่งเจ้าเมืองชัยภูมิ	(ในระหว่างปี	พุทธศักราช	๒๔๐๖-๒๔๑๘)	โดย	พระภักดีชุมพล 

ได้พิจารณาเห็นว่า	 บ้านหินตั้ง	 (ที่ตั้งจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบัน)	 มีท�าเลกว้างขวางมีชัยภูมิดี	 จึงได้ย้ายเมือง 

จากโนนปอปิด	 (บริเวณปรางค์กู่กับหนองบัว	 ซึ่งเป็นเมืองเก่า)	 มาตั้งเมืองใหม่ที่บ้านหินตั้ง	 และอยู่มาจนถึง 

ทุกวันนี้	และภายหลังจากการย้ายเมืองมาเรียบร้อยแล้ว	ได้ตั้งวัดขึ้นใหม่ชื่อว่า	วัดทรงศิลา 

	 ปีพุทธศักราช	๒๔๖๗	พระยาภูมิพิชัย	(เฮง	ศรีไชยยันต์)	เจ้าเมืองชัยภูมิ	และหลวงบรรจงวิชาเชิด	

(เชย	 สาคริชานนท์)	 ธรรมการจังหวัดพร้อมชาวบ้านได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าออกแล้วสร้างอุโบสถหลังใหม่

ขึ้นแทน	 เมื่อสร้างอุโบสถเสร็จแล้วจึงสร้างหลวงพ่อโตเป็นพระประธานประจ�าอุโบสถ	 ซึ่งยังคงประดิษฐาน 

มาตลอดจนถึงปัจจุบัน	การสร้างอุโบสถดังกล่าวนี้คงสร้างในที่เดิมแต่ขยายตัวอาคารออกไปกว้างกว่าเดิม

	 เมือ่สร้างอโุบสถเสรจ็เรยีบร้อยแล้วทางวัดพร้อมด้วยพ่อค้าประชาชน	ข้าราชการได้ขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตขอให้ยกวัดทรงศิลาข้ึนเป็นพระอารามหลวง	 และได้รับยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง	

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๕
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สถานะและที่ตั้ง 

	 วัดทรงศิลา	 เป็นพระอารามหลวงช้ันตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่เลขท่ี	 ๑๗๙	 หมู่ท่ี	 ๑	 ต�าบลในเมือง	 

อ�าเภอเมืองชัยภูมิ	จังหวัดชัยภูมิ	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๖	ไร่เศษ

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลกัษณะทรงไทย	หลงัคาลด	๓	ชัน้	มงุกระเบือ้ง	ประดบัช่อฟ้า	

ใบระกา	หางหงส์	หน้าบนัด้านหน้าประดบัปนูป้ันพระพทุธรปู 

ปางสมาธิ	 หน้าบันด้านหลังประดับปูนปั ้นพระพุทธรูป 

ประทับยืน	 บานประตูและหน้าต ่างเป ็นไม ้แกะสลัก	 

ลงรักปิดทอง	มีก�าแพงแก้วล้อมรอบ

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	ลงรัก

ปิดทอง	ขนาดหน้าตกักว้าง๑๕๐	นิว้	สงู	๒๐๐	นิว้	พระนามว่า	 

หลวงพ่อโต และมีพระพุทธรูปทองเหลืองปางมารวิชัย	 

อีกหนึ่งองค์	พระนามว่า	พระพุทธชัยภูมิพิทักษ์พล 
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 พระวิหาร	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบื้องเคลือบ	 หน้าบัน 

ด ้ า น หน ้ า แ ล ะด ้ า น หลั ง ป ร ะดั บ ล า ยปู น ป ั ้ น 

มพีระปรมาภไิธย	ภ.ป.ร.	หน้าต่างประดบักระจก	ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย	และพระพุทธรูป

ปางต่าง	ๆ	อีกหลายองค์	

 หอเฉลิมพระเกียรติ	 เป็นอาคารคอนกรีต 

เสรมิเหลก็	หลงัคามงุกระเบือ้ง	ประดบัช่อฟ้า	ใบระกา	

หางหงส์	หน้าบนัประดบัลายปนูป้ัน	ภายในประดษิฐาน

รอยพระพุทธบาทจ�าลอง

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารไม้	 ลักษณะ

ทรงไทย	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๐๓

 หอระฆัง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 

๒	ชั้น
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วัดขันเงิน

ประวัติความเป็นมา

	 วัดขันเงิน	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๒๔๐	 ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดจาก

ค�าบอกเล่าของอดีตครูใหญ่โรงเรียนวัดขันเงินว่า	 เนื้อที่ส่วนหนึ่งด้านทิศใต้	 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 เป็นผู้ถวายให้กับวัดแต่ไม่มีหลักฐานบันทึกไว้	 ที่ชื่อว่า	 วัดขันเงิน	 เพราะสมัยท่ี

หลังสวนยังเป็นจังหวัดหลังสวน	 ตัวเมืองหลังสวนยังอยู่ในอ�าเภอขันเงิน	 จึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะตั้งชื่อตาม

อ�าเภอนั้น	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๑

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดขันเงิน	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๑๐๕	 หมู่ที่	 ๔	 ต�าบลวังตะกอ 

อ�าเภอหลังสวน	จังหวัดชุมพร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๔	ไร่	๓	งาน	๘๐	ตารางวา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ทรงจตุรมุข	 หลังคาลด	 ๓	 ชั้น	 มุงกระเบื้อง	 หน้าบัน	 

ปูนปั้นลายกระหนก	มีพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นรูปดวงอาทิตย์	 

อยู ่ ตรงกลาง	 ซุ ้ มประตูปู นป ั ้ นลายเทพพนม 

ซุ้มหน้าต่างปูนปั้นลายราหูอมจันทร์	 บานประตูและ

หน้าต่างเป็นไม้สักแกะลายเครือวัลย์	 ผนังภายใน

มีภาพจิตรกรรมเขียนภาพพุทธประวัติ	 สร้างเมื่อ 

ปีพุทธศักราช	๒๔๙๕	

 พระประธาน	 เป็นพระพุทธชินราชจ�าลอง	

ปางมารวิชัย	หน้าตักกว้าง๔	ศอก	สูงประมาณ	๖	ศอก	

สร้างด้วยทองเหลือง

 พระอุโบสถหลังเก่า	 เป็นอาคารก่ออิฐ

ถือปูน	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื้องหน้าบัน	

ปูนปั้นลายกระหนก	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 

ปางมารวิชัย	พระนามว่า	หลวงพ่ออินทร์ 

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ๒	 ชั้น	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื้อง 

ชั้นบนเป็นห้องเรียน	ชั้นล่างเป็นหอประชุมเรียกชื่อว่า	ศาลา	๓๐๐	ปี	

 หอระฆัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ๒	 ชั้น	 ขนาดกว้าง	 ๑๘	 เมตร	 ยาว	 ๓๐	 เมตร 

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๙	



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  381

วัดชุมพรรังสรรค์

ประวัติความเป็นมา

	 วดัชุมพรรังสรรค	์สร้างเมื่อปพีทุธศกัราช	๒๓๖๓	โดยพระยาก�าแพงเพชรสงคราม	(ซุย้)	เจา้เมืองชมุพร	 

ในสมัยนั้นพม่าเข้าตีเมืองชุมพร	 และยึดเมืองชุมพรไว้	 นายซุ้ยได้คุมพลพรรคเข้าตีข้าศึก	 ได้รับชัยชนะ	 

จนพม่าต้องถอยทัพออกจากเมืองชุมพร	 ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จึงโปรดเกล้า

แต่งตั้งฐานันดรศักดิ์เป็นพระยาก�าแพงเพชรสงคราม	 ด�ารงต�าแหน่งเจ้าเมืองชุมพรเมื่อสงครามสงบลง 

ท่านได้สร้างวัดให้ชื่อว่า	 วัดราชคฤห์ดาวคะนอง	 ต่อมาปีพุทธศักราช	 ๒๕๐๐	 คณะกรรมการสงฆ์จังหวัด

ชุมพรได้เปล่ียนชื่อวัดเป็น วัดชุมพรรังสรรค์	 หลังสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ได้บูรณปฏิสังขรณ์	 และพัฒนาวัด 

มาโดยล�าดับ	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๕

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดชุมพรรังสรรค์	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	ชนิดสามัญ	ตั้งอยู่เลขที่	๒๐๐	หมู่ที่	๕	ต�าบลนาทุ่ง	

อ�าเภอเมืองชุมพร	จังหวัดชุมพร	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๒	ไร่	๓	งาน	๕๐	ตารางวา



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  382

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคาลด	 ๓	 ชั้น	 มุงกระเบื้อง	 ประดับช ่อฟ้า	

ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันปูนปั ้นลายเทพพนม 

ซุ ้มประตูหน้าต่างลายปูนปั ้น	 บานประตูหน้าต่าง 

เป็นไม้	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๘๐

 พระประธาน	เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ	พระนามว่า	หลวงพ่อรอดสงคราม



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  383

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสรมิเหลก็	หลงัคามงุกระเบือ้ง	ประดบัช่อฟ้า	ใบระกา	

หางหงส์	ภายในประดิษฐาน	พระพุทธรูปปางสมาธิ	

 พิพิธภัณฑ ์ หลวงปู ่สงค ์	 เป ็นอาคาร

คอนกรตีเสรมิเหลก็	๒	ชัน้	หลงัคามุงกระเบ้ืองเคลือบ	 

ชั้นบนเป็นที่พักสงฆ์	 ชั้นล่างเป็นที่เก็บเครื่องทรง 

ของพระยาก�าแพงเพชรสงครามเจ้าเมืองชุมพร	

 หอระฆัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ขนาดกว้าง	 ๒	 เมตร	 ยาว	 ๒	 เมตร	 สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช	๒๕๒๙



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  384

วัดราษฎร์บูรณาราม

ประวัติความเป็นมา

	 วัดราษฎร์บูรณาราม	 เดิมชื่อว่า	 วัดเขาห่อ	 เพราะมีภูเขาล้อมรอบ	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๒๙๖	

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระราชทานวิสุงคามสีมา	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๖๕	 พร้อมท้ัง 

ได้พระราชทานพระประธานในพระอุโบสถ	 พระนามว่า	 พระพุทธสิงห์	 และทรงพระราชทานนามวัดว่า 

วัดราชบูรณาราม

	 ต่อมาในสมัยเจ้าคุณภัทรธรรมธาดา	 เจ้าคณะจังหวัดชุมพร	 ได้ด�าเนินการเปลี่ยนชื่อจาก 

วัดราชบูรณาราม	 เป็น	 วัดราษฎร์บูรณาราม	 ตั้งแต่นั้นมา	 ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	 เมื่อปี 

พุทธศักราช	๒๕๕๑

 

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดราษฎร์บูรณาราม	 เป็นพระอารามหลวง

ชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่เลขท่ี	 ๒	 ต�าบลท่ามะพลา	

อ�าเภอหลังสวน	 จังหวัดชุมพร	 มีท่ีดินตั้งวัด	 เนื้อที ่

๘๕	ไร่



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  385

 พระเจดีย์รัตนตรัย	 ลักษณะก่ออิฐถือปูน	

ทรงระฆังคว�่า	 ย่อมุมไม้สิบสอง	 ภายในประดิษฐาน 

พระพุทธสิหิงค์จ�าลอง	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารไม้	 ลักษณะทรงโรง 

หลังคามุงกระเบื้อง

 พระประธาน เป ็นพระพุทธรูปปูนป ั ้น 

ปางมารวิชัย	

 พระเจดีย์พ่อท่านในกุฎี ลักษณะก่ออิฐ

ถือปูน	 ย่อมุมไม้สิบหก	 ฐานมีช้าง	 ๔	 เศียร	 บูรณะ 

ในสมัยรัชกาลที่	๓	



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  386

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ประดับช ่อฟ้า	

ใบระกา	 หางหงส์	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 

ปางนาคปรก	

 หอระฆงั	เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ทรง

จตุรมุข	หลังคามุงกระเบื้อง	



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  387

วัดเจ็ดยอด

ประวัติความเป็นมา

	 วัดเจ็ดยอด	 เป็นวัดโบราณ	 สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอาณาจักรล้านนา	 ในรัชกาลที่	 ๑๐	

แห่งราชวงศ์มังราย	 ต่อมาราษฎรชาวเชียงใหม่	 ล�าพูน	 ล�าปาง	 ได้เดินทางไปแผ้วถางป่า	 เพื่อบุกเบิก 

หาที่ท�ากินใหม่	 ได้พบซากวัดเก่าแนวก�าแพง	 ฐานพระวิหาร	 ฐานเจดีย์	 ซึ่งมีฐาน	 (เล็บธรณี)	 ปรากฏเป็น 

พระธาตุ	 ๗	 องค์	 ซึ่งช�ารุดทรุดโทรมมาก	 พระครูธานคันธะ	 คนฺธว�โส	 พระภิกษุที่ร่วมเดินทางมาพร้อมกับ

ราษฎรจึงชักชวนให้ร่วมกันบูรณะวัดโบราณแห่งนี้ ให้เป็นวัดประจ�าหมู่บ้านและใช้เรียกช่ือว่า	 วัดเจ็ดยอด 

ตามหลักฐานซากพระธาตุองค์เดิม	๗	องค์	การสร้างพระเจดีย์	๗	องค์	เพื่อเป็นเครื่องหมายหลักธรรมของ

พระพุทธเจ้าที่หมายถึง	อริยทรัพย์	๗	และโพชฌงค์	๗

	 การสร้างวดัและพระเจดย์ีได้เลยีนแบบวัดเจด็ยอดท่ีเชียงใหม่แต่มีขนาดเลก็กว่า	และไม่มีพระบรมธาตุ	 

หรืออุเทสิกะอื่นใดบรรจุอยู่	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๑

สถานะและที่ตั้ง

	 วดัเจด็ยอด	เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร	ีชนดิสามัญ	ตัง้อยูเ่ลขที	่๑๘	ต�าบลเวยีง	อ�าเภอเมืองเชยีงราย	

จังหวัดเชียงราย	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑	ไร่	๒	งาน	๙๔	ตารางวา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ เป ็นอาคารก ่ออิ ฐถือปูน	 

ลักษณะทรงไทยล้านนา	 หลังคาลด	 ๒	 ชั้นมุงกระเบ้ือง	

ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์มีมุขหน้า	ผนังด้านนอก

และด้านในลวดลายวิจิตรสวยงาม



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  389

 พระประธาน	 เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น	 ลงรัก

ปิดทอง	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๗๐

 พระธาตุเจ็ดยอด เป็นถาวรวัตถุโบราณ 

มาแต่เดิม	ไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใด	ได้ช�ารุดทรุดโทรม

มามาก	ในปีพุทธศักราช	๒๔๖๐	ได้รับบูรณปฏิสังขรณ์

ตามรูปแบบเดิม	สูงตั้งแต่ธรณีถึงยอดฉัตร	๕๓	ศอก

วัดรอบด้านใต้	 ด้านเหนือ	 ๑๑	 วา	 ๒	 ศอก	 ด้านทิศ

ตะวันตกและทิศตะวันออก	 ด้านละ	 ๗	 วา	 ๓	 ศอก	 

ปีพทุธศกัราช	๒๓๖๘	ได้ท�าบญุฉลองเมือ่	เดอืน	๗	เหนอื	 

ขึ้น	๑๕	ค�่า	วันอาทิตย์	

 พระพุทธรูปทองเหลือง	 เป็นพระพุทธรูป

ปางมารวิชัย	เมาฬีเปลวเพลิง	มีหน้าตักกว้าง	๔๙	นิ้ว

สูง	๖๘	นิ้ว	

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบื้อง	 

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๕

 หอระฆัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

๒	ชั้น	ลักษณะทรงจตุรมุข	หลังคาลด	๒	ชั้น	ประดับ

ช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	หน้าบันปูนปั้นรูปนาคชั้นบน

หอระฆัง	ชั้นล่างหอกลอง



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  390

วัดพระแก้ว

ประวัติความเป็นมา

	 วัดพระแก้ว	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างมาก่อนพุทธศักราช	 ๑๙๗๗	 เดิมมีชื่อว่า	 วัดญรุกขวนาราม 

ซึ่งแปลว่า	 วัดป่าญะ	 หรือวัดป่าเยี๊ยะ บริเวณวัดนี้จะมีไม้ ไผ่ชนิดหนึ่ง	 ช่ือไม้ญะ	 คล้ายไม้ ไผ่สีสุก 

แต่ไม่มีหนาม	 ชาวบ้านสมัยก่อนนิยมน�าไปใช้เป็นไม้คันธนูและหน้าไม้	 จึงได้ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศว่า	 

วัดป่าญะ	หรือ	วัดป่าเยี๊ยะ

 ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช	 ๑๙๗๗	 พระเจดีย์วัดป่าญะถูกอสนีบาต	 (ฟ้าผ่า)	 พังทลายลงพบพระพุทธรูป 

องค์หนึ่ง	 ครั้งแรกเข้าใจว่า	 เป็นพระพุทธรูปธรรมดาจึงได้อัญเชิญไปประดิษฐานในพระวิหาร	 ต่อมาปูนที่ 

พอกองค์พระไว้กะเทาะออก	ท�าใหเ้หน็แกว้สเีขยีวงดงามย่ิง	จงึได้กะเทาะหมดทัง้องค์	ปรากฏเป็นพระพุทธรปู 

แก้วเขียวเป็นแท่งทึบคือ	 พระแก้วมรกต	 ต่อมาได้อัญเชิญไปไว้จังหวัดล�าปาง	 เชียงใหม่	 กรุงศรีสัตตนาคนหุต 

(เวียงจันทน์)	 จนกระท่ังเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก	 (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

รัชกาลที่	๑)	ได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงธนบุรี	และกรุงเทพมหานครตามล�าดับ

	 ส�าหรับวัดป่าญะหลังจากได้พบพระแก้วมรกต	 เม่ือปีพุทธศักราช	 ๒๔๒๐	 แล้วนั้น	 ประชาชนท่ัวไป 

ได้ขนานนามว่า	วัดพระแก้ว มาจนถึงปัจจุบัน

	 การบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระแก้ว	 นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช	 ๒๔๒๐	 มีพระครูสมณะโสภณะ	 

เป็นเจ้าอาวาส	ได้ท�าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยล�าดับ	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	 

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๑



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  391

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดพระแก้ว	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	

ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๑	 หมู่ที่	 ๑๙	 ถนนไตรรัตน์	

ต�าบลเวียง	 อ�าเภอเมืองเชียงราย	 จังหวัดเชียงราย 

มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๖	ไร่	๒	งาน	๖๐	ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคาลด	 ๒	 ช้ัน	 มุงกระเบื้อง	 เสาหน้าและหน้าบัน 

ประดับลายทอง	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๓๓ 

มีขนาดกว้าง	 ๙.๕๐	 เมตร	 ยาว	 ๒๑.๘๕	 เมตร 

เดิมเป็นพระวิหาร

 พระประธาน เป ็นพระพุทธรูปส� าริด	 

ปางมารวิชัย	นั่งขัดสมาธิราบ	หน้าตักกว้าง	๒	เมตร	 

สูง	 ๒.๘๐	 เมตร	 ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน	 

เม็ดพระศอใหญ่	พระหนุเป็นปมใหญ่	เดิมประดิษฐาน

อยู ่ที่วัดล้านทอง	 ต�าบลเวียง	 อ�าเภอเมืองเชียงราย	 และได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดดอยง�าเมือง	 

หรือดอยงามเมือง	 ต่อมาได้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระแก้ว	 พระนามว่า	 

พระเจ้าล้านทอง 

 พระเจดีย์ เป็นฐานรูปแปดเหลี่ยม	 แต่ละ

เหลี่ยมกว้าง	 ๕.๒๐	 เมตร	 วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

ได้	 ๙.๕๐	 เมตร	 เป็นท่ีค้นพบพระพุทธมหามณี 

รัตนปฏิมากร	 (พระแก้วมรกต)	 เมื่อปีพุทธศักราช	

๑๙๗๗	 เมื่อครั้งพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์เป็นเจ้าอาวาส 

ได้มีการขออนุญาตกรมศิลปากรบูรณะและห่อหุ ้ม

ทองแผ่นทองแดง	 ลงรักปิดทองทั้งองค์	 สมเด็จ 

พระพ่ีนางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์	 เสด็จมาเป็นประธานพิธ ี

ยกฉัตรพระเจดีย ์ 	 เมื่อ วันที่ 	 ๒๖	 พฤศจิกายน 

พุทธศักราช	๒๕๔๑	

 อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นอาคาร

คอนกรตีเสรมิเหลก็	๔	ชัน้	ลกัษณะล้านนา	ขนาดกว้าง	

๒๕	เมตร	ยาว	๔๐	เมตร	เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ

ชนิวงศ์	สร้างขึน้เพือ่เป็นอนสุรณ์งานสมโภชสมณศกัด์ิ

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์	 (สุวรรณ	 สุวณฺณ

โชตมหาเถร)	เสร็จเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๘
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 หอพิพิธภัณฑ์ “อาคารแสงแก้ว”	 เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงล้านนาประกอบด้วยไม้

ทั้งภายในภายนอก	สูง	๒	ชั้น	ขนาดกว้าง	๑๐	เมตร	ยาว	

๒๓.๒๕	เมตร	ส�าหรับเป็นหอพิพิธภัณฑ์ประจ�าวัดพระแก้ว	

สร้างเมื่อวันที่	๖	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๓๘	วางศิลา

ฤกษ์โดยคุณแม่อมรา	(แสงแก้ว)	มุนิกานนท์	เมื่อวันที่	๒๗	

พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๔๑	

 พระพุทธรตนากรนวุติวัสสานุสรณ์มงคล 

เป็นพระพุทธรูปหยก	 หน้าตักกว้าง	 ๔๗.๙	 เซนติเมตร 

สูง	๖๕.๙	เซนติเมตร	สร้างด้วยหยกจากประเทศแคนาดา	

(มร.ฮูเวิร์ด	 โล	 ผู้บริจาค)	 แกะสลักโดยโรงงานหยกวาลิน

นาน	มหานครปักก่ิง	สาธารณรฐัประชาชนจนี	เพือ่เป็นองค์

แทนพระแก้วมรกต	 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

ศรีนครินทราบรมราชชนนี	ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทาน

นามว่าพระพุทธรตนากรนวุติวัสสานุสรณ์มงคล แปลว่า

พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นอากรแห่งรัตนะ	 เป็นมงคลอนุสรณ	์

๙๐	 พรรษา	 และโปรดให้เรียกนามสามัญว่า พระหยก

เชียงราย

 หอพ ร ะหยก เ ชี ย ง ร า ย 	 เ ป ็ น อ าค า ร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	ลักษณะทรงล้านนา	ประกบด้วยไม้

ชั้นเดียว	ใต้ถุนสูง	ขนาดกว้าง	๘	เมตร	ยาว	๑๒	เมตร	

วางศลิาฤกษ์	โดยเจ้าประคณุสมเดจ็พระพทุธชนิวงศ์	เมือ่

วันท่ี	๑๙	ตลุาคม		พุทธศกัราช	๒๕๓๔	เม่ือท�าการก่อสร้าง

เสรจ็เรยีบร้อยแล้วได้กราบทลูเชญิสมเดจ็	พระพีน่างเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	 กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร	์

เสด็จมาเป็นประธานเปิดหอพระหยกเชียงรายเมื่อวันที่	

๒๖	พฤศจิกายน	พุทธศักราช	๒๕๔๑

 ศาลาการเปรียญ เป ็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	 หลังคาลด	 ๒	 ช้ัน	 มุงกระเบ้ืองเคลือบ	 

ยกพื้นสูง	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๑๓
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วัดพระสิงห์

ประวัติความเป็นมา

	 วัดพระสิงห์	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างสมัยพระเจ้ามหาพรหม	 พระอนุชาของพระเจ้ากือนาธรรมิกราช	 

เจ้าเมืองเชียงใหม่	 สันนิษฐานสร้างราวปีพุทธศักราช	 ๑๙๒๘	 เป็นช่วงที่พระเจ้ามหาพรหมได้ครองเมือง

เชียงราย	 ระหว่างปีพุทธศักราช	 ๑๘๘๘	 ถึง	 ๑๙๔๓	 ค�าว่า	 พระสิงห์นั้น	 หมายถึง	 วัดเคยเป็นที่ประดิษฐาน 

พระสิงห์ หรือพระพุทธสิหิงค์

	 วัดพระสิงห์	 เดิมเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้�าพิพัฒน์สัตยา	 เป็นสถานที่จัดประชุมของ 

หน่วยราชการ	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๖	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดพระสิงห์	 เป็นพระอารามหลวง	 ชั้นตรี

ชนิดสามัญ	ตั้งอยู่เลขที่	๒๘๖	หมู่ที่	๒	บ้านพระสิงห์	 

ถนนสิงหไคล	 ต�าบลเวียง	 อ�าเภอเมืองเชียงราย	 

จังหวัดเชียงราย	 มีที่ดินตั้งวัด	 เนื้อที่	 ๔	 ไร่	 ๒	 งาน	 

๕๒	ตารางวา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 ลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนา	 สมัยเชียงแสน	 หลังคา 

มุงกระเบ้ืองเคลือบ	 เสาเป็นไม้	 ประตูและหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักสวยงาม	 ได้มีการปฏิสังขรณ์ 

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๖

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูป

ทองส�าริด	 ปางมารวิชัย	 ศิลปะล้านนา	

หน้าตักกว้าง	๒๐๔	 เซนติเมตร	 สูง	 ๒๘๔	

เซนติเมตร	พระนามว่า	พระพุทธสิหิงค์ 

 พระมณฑป เปน็อาคารคอนกรตีเสรมิเหล็ก	ลกัษณะสถาปตัยกรรมลา้นนา	หลงัคามงุกระเบือ้งเคลอืบ	

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๕	ภายในประดิษฐาน	พระพุทธบาทจ�าลอง 
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 พระเจดีย์ เป็นเจดีย์เก่าแก่	สถาปัตยกรรม

แบบล้านนาไทย	 สร้างสมัยเดียวกันกับพระอุโบสถ	

ภายในบรรจุพระพุทธรูปทองค�า	 ๔	 องค์	 และ

พระพุทธรูปเงิน	 ๒	 องค์	 ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์

หลายครั้ง	 คือ	 ปีพุทธศักราช	 ๒๔๙๒	 ครั้งหนึ่ง 

โดยท่านพระครูสิกขาลังการ	 เจ้าอาวาสในขณะนั้น	 

และอีกหลายครั้งในสมัยต่อมา

 พระพุทธรูปปางมารวิชัย	 สร้างด้วยทองส�าริด	 ศิลปะล้านนา	 ขนาดหน้าตักกว้าง	 ๓๒	 เซนติเมตร	 

สูง	๕๔	เซนติเมตร	ประดิษฐานในกุฏิเจ้าอาวาส

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	หลังคามุงกระเบื้อง	

 หอระฆัง	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

 บานประตูหลวง	 ท�าด้วยไม้แกะสลักเป็นจิตรกรรมที่ประณีตวิจิตรบรรจง	 เป็นปริศนาธรรมระดับ

ปรมัตถ์	บานประตูมีขนาดกว้าง	๒.๔๐	เมตร	ยาว	๓.๕๐	เมตร	และหนา	๐.๒	เมตร



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  396

วัดเจ็ดยอด

ประวัติความเป็นมา

	 วัดเจ็ดยอด	 เป็นวัดโบราณ	 โดยพระเจ้าติโลกราช	 แห่งราชวงศ์มังราย	 โปรดให้หมื่นด้ามพร้าคด	 

หรือสีหโคตเสนาบดี	 เป็นนายช่างท�าการก่อสร้าง	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๑๙๙๙	 เมื่อสถาปนาอารามส�าเร็จแล้ว	 

พระเจ้าติโลกราชโปรดให้นิมนต์พระมหาเถระชื่อ	 พระอุตตมปัญญา	 มาสถิตเป็นอธิบดีองค์แรกแห่งหมู่สงฆ์ 

ในอารามนี้	 ครั้งนั้นพระเจ้าติโลกราชได้ทรงสดับธรรมบรรยายจากส�านักพระภิกษุสีหล	 เรื่องอานิสงส์ 

ปลูกต้นโพธิ์	 โปรดให้แบ่งหน่อมหาโพธิ์ต้นเดิมที่พระภิกษุสีหลน�ามาจากศรีลังกา	 เอามาปลูกไว้ ในอาราม 

ป่าแดงหลวง	เชิงดอยสุเทพ	จึงได้นามว่า วัดมหาโพธาราม

	 วดัเจ็ดยอด	เป็นอารามท่ีมีความส�าคญัยิง่ทางพทุธศาสนาในอาณาจกัรล้านนา	เมือ่ปีพทุธศกัราช	๒๐๒๐	 

พระเจ้าติโลกราช	โปรดให้จัดการประชุมพระเถรานุเถระทั่วทุกหัวเมืองในอาณาจักรล้านนา	แล้วทรงคัดเลือก 

ได้พระธรรมทิณ	เจ้าอาวาสวดัป่าตาล	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	พระเจ้าติโลกราชทรงรบัเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ 

ท�าสังคายนาพระไตรปิฎก	ณ	วัดมหาโพธาราม	ปีหนึ่งจึงส�าเร็จเรียบร้อย	การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใหญ่ 

เป็นล�าดับที่	 ๘	 นับเนื่องได้ท�ามาแล้วที่ประเทศอินเดียและศรีลังการวมเจ็ดครั้ง	 และการท�าสังคายนา 

พระไตรปิฎกที่วัดมหาโพธารามก็นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
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	 วัดเจ็ดยอดได้กลายเป็นวัดร้างเมื่อใดไม่พบหลักฐานแน่ชัด	 สันนิษฐานว่า	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๑๙	 

หัวเมืองต่าง	 ๆ	 ในแคว้นล้านนาประสบกับภัยสงครามทั่วไปหมด	 ครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 

ทรงประกาศให้ทิ้งเมืองเชียงใหม่	 เนื่องจากไม่มีก�าลังพอเพียงที่จะรักษาเมือง	 พระภิกษุสามเณรและ

พลเมืองจึงพากันอพยพไปอยู่ตามหัวเมืองอื่น	 ๆ	 หมด	 ต่อมาสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์	 พระเจ้ากาวิละได้เป็น 

เจ้าผูค้รองนครเชียงใหม่	ตามพระบรมราชโองการของสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช	เมอืงเชยีงใหม่

ก็ได้กลับตั้งเป็นบ้านเมืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดเจ็ดยอด	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่ที่	 ๙๐	 หมู่ที่	 ๒	 ต�าบลช้างเผือก 

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๓๗	ไร่	๓	งาน	๖๑	ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 หลังคามุงกระเบื้อง	

ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันเป็นไม้แกะสลักลายล้านนา	 

บานประตูและหน้าต่างเป็นไม้

 พระประธาน	เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย

 พระวหิาร	เป็นอาคารรปูสีเ่หลีย่มผนืผ้า	ลกัษณะอาคารชนดิเครือ่งก่อ	หลงัคาทรงตดัลกัษณะคล้าย

ดาดฟ้า	ใช้ศิลาแลงท�าโครงสร้างขนานไปตามทิศตะวันออกสู่ตะวันตก	ตอนหน้าเป็นมุขโถง	ต่อออกไปข้างหน้า 

เปิดเป็นทางเข้าออกมหาวิหาร	 ตัวอาคารมหาวิหารก่อผนังทึบล้อมสามด้าน	 เว้นด้านหน้า	 เชิงผนังตอนในสุด

ของวิหารก่อแท่นแก้วประดิษฐานพระพุทธปฏิมาพระประธานประจ�าวิหารกลางฝาผนังด้านข้างในห้องโถง	 

เจาะเป็นช่องแคบ	ๆ	มีบันไดทอดตัวขึ้นไปข้างบนออกสู่หลังคาวิหาร	
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	 ภายนอกตวัมหาวหิารเป็นปนูป้ันประดบัลาย

ต่าง	 ๆ	 เป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์แสดงความหมาย 

ในทางพระพุทธศาสนา	

 พระสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราช เป็น

อาคารก่ออิฐถือปูน	 ลักษณะทรงมณฑป	 สี่เหลี่ยม 

ย่อมุม	 มีซุ ้มคูหาเป็นจตุรมุข	 หลังคาทรงบัวกลุ ่ม 

มี 	 ๗	 ยอด	 ส ่วนเครื่องยอดต ่อขึ้น ไปก ่อเป ็น 

พระสถูป	 ทรงระฆังอย่างเจดีย์สีหล	 ซุ ้มคูหาด้าน

นอกทิศตะวันออกท�าลึกเข้าไปในตัวมณฑป	 ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรปูนปั้น	 ปางมารวิชัย	

กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธปฏิมากรฉลองพระองค์

พระเจ้าติโลกราช

	 พระสถูปเจ็ดยอดนี้ ไม ่ปรากฏหลักฐาน 

การสร ้าง	 ประวัติกล ่าวเรื่องราวของการปลูก 

ต้นมหาโพธิ์	การสร้างอาราม	วิหาร	ก�าแพง	ซุ้มประตู

และสัตตมหาสถาน	 ในสมัยของพระเจ้าติโลกราช	 

เชื่อกันว ่าสร ้างขึ้นสมัยของพระเจ ้าติ โลกราช 

ลักษณะสถาปัตยกรรมของสถูปเจ็ดยอด	 มีความ

คล้ายคลึงกับเจดีย ์พุทธคยาที่ อินเดียหรือเจดีย  ์

มหาโพธิ์ที่พุกาม	 ลักษณะสถาปัตยกรรมแบ่งออก

เป็นส่วนส�าคัญได้	 ๓	 ส่วน	 คือ	 ส่วนฐานเป็นฐานบัว 

และด้านหน้ากระดานรองรับส ่วนที่ท�าเป ็นคูหา 

เป็นลักษณะแบบอุโมงค์เพดานโค้งลึกเข้าไปภายใน 

สุดผนังด ้ านหลังของคูหา	 มีแท ่นประดิษฐาน 

พระพุทธรูป	ผนังด้านข้าง	๒	ด้าน	ก่อด้วยอิฐศิลาแลง

หนาหลายชั้น	 เพื่อใช้เป็นโครงสร้างรับน�้าหนักข้างบน	 

ระหว่างความหนาของผนังนี้ ได้ท�าเป็นทางเดินแคบ	ๆ	

มีขั้นบันไดขึ้นสู่ชั้นบน	 ส่วนบนหรือหลังคาเหนือคูหา

ขึ้นไปประกอบด้วยยอด	๗	ยอดด้วยกัน	คือ	กลุ่มยอด 

ทรงกรวยเหลี่ยม	 จ�านวน	 ๕	 ยอด	 มียอดสูงใหญ ่

อยู ่กลางยอดเล็กเป็นบริวารประกอบอยู ่	 ๔	 มุม 

ที่มุขด้านหน้าซึ่งยื่นออกมาท�าเป็นเจดีย์ทรงกลม 

ตั้งอยู่ด้านละองค์	
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 อนิมิสเจดีย ์ เป็นสถูปรูปทรงมณฑป	 อยู ่บนฐานทักษิณ 

มีระเบียงล้อมรอบ	 เหนือข้ึนไปเป็นเรือนธาตุทรงแปดเหลี่ยม	 ประกอบ

ด้วยซุ้มจระน�าขนาดใหญ่	 ๔	 ซุ้ม	 ท�าเป็นคูหาลึกเข้าไปสลับกับซุ้มตื้น	 ๆ 

ส่วนเหนือเรือนธาตุขึ้นไปชั้นหนึ่งท�าเป็นซุ้มโค้งเล็ก	 ๆ	 จ�านวน	 ๘	 ซุ้ม	

ซ้อนอยู ่เหนือซุ ้มที่อยู ่รอบ	 ๆ	 เรือนธาตุ	 ส�าหรับอนิมิสเจดีย์นี้เป็น 

ส่วนหนึ่งในสัตตมหาสถานที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช	

 มหาสถูปบรรจุพระอัฐิและอังคารธาตุพระเจ้าติโลกราช  

สร ้างสมัยของพระยอดเชียงราย	 ซึ่งได ้ครองเชียงใหม่ต ่อจาก 

พระเจ ้าติ โลกราชพระองค ์ โปรดให ้สร ้างขึ้น	 เพื่อบรรจุพระอั ฐิ 

และพระอังคารภายหลังการถวายเพลิงพระบรมศพพระเจ้าติโลกราช 

โดยสร้างเป็นสถูปขนาดใหญ่ขึ้นไว้ภายในบริเวณวัดเจ็ดยอด	 มหาสถูป

นี้มีลักษณะเจดีย์ทรงปราสาท	 มีขนาดค่อนข้างใหญ่เป็นแบบอย่าง

สถาปัตยกรรมรูปทรงเจดีย์	 ซึ่งนิยมสร้างกันมากในสมัยราชวงศ์มังราย	 

ลักษณะโดยทั่วไปขององค์สถูปประกอบด้วยฐานสี่ เหลี่ยมย่อมุม	

ประกอบด้วยลวดบัวและคั่นด้วยลูกแก้วแบบฐานทรงบัลลังก์รองรับ

ส่วนเรือนธาตุ	 ซึ่งท�าเป็นซุ้มจระน�าประกอบอยู่ทั้ง	 ๔	 ด้าน	 ลึกเข้าไป 

เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป	 ส่วนเหนือเรือนธาตุขึ้นไปเป็นฐานบัวคว�่า 

หรือบัวถลารองรับส ่วนบนซึ่งท�าเป ็นเจดีย ์ทรงกลมแบบล้านนา	 

ประกอบด้วยฐานเขียงและลวดบัวซ้อนกันขึ้นไปรองรับปล้องไฉน

 มณฑปพระแก่นจันทร์แดง	 ฐานล่างเป็น 

สี่ เหลี่ยมจตุรัส	 ประกอบด้วยลวดบัวซ ้อนกันขึ้น

ไปรองรับส่วนเรือนธาตุ	 ซ่ึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม	

แต่ละด้านของเรือนธาตุท�าเป็นซุ ้มโค้งเจาะทะลุ

ถึงกันทั้ง	 ๔	 ด้าน	 เหนือส่วนธาตุช�ารุดมาก	 แต่ก็พอ

สังเกตได้ว่ามีการท�าเป็นยอดทรงมณฑปซ้อนขึ้นไป 

คล้ายกับมณฑปปราสาทหรือกู ่	 ซึ่งนิยมสร้างขึ้น 

เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปหรือพระบรมสารีริกธาต	ุ

เป็นสถาปัตยกรรมทีส่ร้างไว้ภายในวหิาร	ส�าหรบัมณฑป

พระแก่นจันทร์แดงนี้ก็เช่นเดียวกัน	 ต�าแหน่งท่ีตั้ง 

ของมณฑปอยู่ภายในวิหาร	โดยสังเกตได้จากส่วนฐาน

ของอาคารซึ่งยังเห็นได้ชัดเจน	
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	 มณฑปแห่งน้ี ไม่ปรากฏประวัติความเป็นมา	

แต่มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกล่าวเอาไว้ ในราชการของ

พระเมืองแก้ว	ได้มีการอัญเชิญพระพุทธปฏิมากรแก่น

จนัทร์แดงออกจากวดับปุผาราม	สวนดอก	ประดษิฐาน

ไว้ในธรรมเสนาบดวีหิารวดัเจด็ยอดเมือ่ปี	พทุธศกัราช	

๒๐๖๘	ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่พระเมืองแก้วสวรรคต

 ซุ้มประตูโขงทางเข้าวัด ขนบธรรมเนียม

การสร้างอารามในอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ 

ย่อมสร้างซุ้มประตูโขงเป็นช่องทางขนาดใหญ่ส�าหรับ 

เข ้าออกไว ้ ท่ีด ้านหน้าของวัด	 ซุ ้มประตูโขงของ 

วัดเจ็ดยอด	 ก่อด้วยอิฐถือปูน	 ช่องประตูตอนบน

สร้างเป็นรูปคร่ึงวงกลม	 ตัวซุ้มขนาบช่องประตูท�า

อย่างเสาย่อมุมทั้งสองข้าง	 หลังช่องประตูโขงขึ้นไป

เป็นเครื่องยอดตามแบบขนบนิยมในศิลปสมัยล้านนา	 

ปัจจุบันเครื่องยอดส่วนที่อยู ่บนหลังซุ ้มได้พังไป 

หมดแล้ว

	 ศิลปกรรมของซุ้มประตูโขงท่ีน่าสนใจ	 คือ	 ลวดลายปูนปั้น	

ประดับตกแต่งกรอบวงโค้งและหางซุ้ม	 กับลวดลายปูนปั้นเป็นกาบ

ประดับเชิงเสาและปลายเสาย่อมุมประจ�าสองข้างซุ้ม
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วัดเจดีย์หลวง

ประวัติความเป็นมา

	 วัดเจดีย์หลวง	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๑๙๓๔	 เดิมชื่อว่า	 วัดโชติการาม	 สันนิษฐานว่าเจ้าผู้ครอง

นครเชียงใหม่เป็นผู้สร้าง	 โดยสร้างพระเจดีย์ใหญ่ก่อน	 สร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช	 ๑๙๔๕	 ต่อมาได้หล่อ 

พระประธานคือพระอัฏฐารสและพระอัครสาวก	 และสร้างพระวิหารใหญ่	 ประชาชนเรียกว่า	 วัดเจดีย์หลวง 

เพราะมีเจดีย์ใหญ่กว่าทุกวัดในภาคเหนือ	

	 วัดเจดีย์หลวงได้รับการบูรณะเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๗๑	 โดยเจ้าแก้วนวรัฐ	 เจ้าผู ้ครองนคร

เชียงใหม่องค์สุดท้าย	 พร้อมด้วยสมุหเทศาภิบาลและประชาชนได้อาราธนาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 

(จันทร์	 สิริจนฺโท)	 เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส	 กรุงเทพมหานคร	 ขึ้นมาท�านุบ�ารุงสภาพวัดให้ดีขึ้น	 โดยรวมเอา 

วัดร้างที่อยู ่ ใกล้กัน	 คือ	 หอธรรม	 วัดสมฝาง	 และวัดสมเข้าม้ินเข้าด้วยกัน	 จึงท�าให้วัดเจดีย์หลวง 

เจริญรุ่งเรืองขึ้นอีก	 และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์	 ก่อสร้างเสนาสนะมาตามล�าดับ	 ได้รับยกฐานะเป็น 

พระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๘๑

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดเจดีย์หลวง	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดวรวิหาร	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๑๐๓	 ถนนพระปกเกล้า	 

ต�าบลพระสิงห์	อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๓๒	ไร่	๑	งาน	๒๗	ตารางวา
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สิ่งสำาคัญ

 พระวิหารหลวงเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	

ลักษณะทรงลานนาผสมสมัยกลาง	 หลังคามุง

กระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้า

บันเป็นไม้แกะสลัก	 บานประตูและหน้าต่างเป็นไม้ 

แกะสลักลงรักปิดทอง	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๗๑	 

แล ้ ว เสร็ จ เมื่ อป ีพุ ทธศักราช	 ๒๔๘๓	 ภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปหล ่อด ้ วยทองเหลือง 

ปนสัมฤทธิ์	 เป็นปางห้ามญาติ	 ขนาดสูง	 ๑๒	 ศอก	

พระนามว่า	 พระอัฏฐารส	 มีพระอัครสาวกซ้ายขวา	

และมีพระพุทธรูปปางต่าง	ๆ	อีก	๒๕	องค์	

 กู่หลวง (พระเจดีย์) ลักษณะก่ออิฐถือปูน	ศิลปะ

แบบอินเดียผสมลังกา	 มีฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยศิลาแลง	 

ขนาดกว้างด้านละ	 ๒๗	 วาสูง	 ๔๕	 วา	 ปัจจุบันส่วนบน 

ปรักหักพัง	เหลือความสูงประมาณ	๒๐	วา	
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 พระพุทธไสยาสน์เป็นพระพุทธรูปที่เก่า

แก่คู่กับพระเจดีย์	 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้น 

เ มื่ อ ใ ดและ ใคร เป ็ นผู ้ ส ร ้ า งพระนอนองค ์ นี ้

สร้างด้วยอิฐฉาบปูนปิดทอง	 ปีพุทธศักราช	 ๒๕๓๖ 

ได้บูรณะใหม่ทาสีทองส�าเร็จแทน	 มีพุทธลักษณ์

สวยงามมาก	 หันพระเศียรสู่ทางทิศใต้	 พระพักตร์ 

หันเข้าหาองค์พระธาตุเจดีย์ด้วย	 สูง	 ๑.๙๓	 เมตร	

ยาว	 ๘.๗๐	 เมตร	 อยู ่ห่างจากพระเจดีย์หลวงไป

ทางทิศตะวันตก	 ๑๑.๖๐	 เมตร	 ประดิษฐานอยู่ใน 

พระวิหาร	

 เสาอินทขีล	 อยู่ในพระวิหารอินทขีลหรือมณฑปเสาอินทขีล	 

ทางด้านหน้าเยื้องไปทางทิศตะวันตกของพระวิหารหลวง	 ลักษณะ

ของพระวิหารอินทขีลคือเป็นอาคารแบบจตุรมุขลักษณะคล้ายมณฑป	 

หลังคา	 ๒	 ชั้น	 ชั้นล ่างมี	 ๔	 มุข	 และมุขชั้นบนของทั้ง	 ๒	 มุข 

มีลายเขียนสีเหนือหน้าบันมีช่อฟ้า	 ใบระกา	 ปิดกระจกสีแบบศิลปกรรม 

ล ้านนา	 สวยงาม	 ส ่วนเสาอินทขีลที่ตั้ งอยู ่กึ่ งกลางพระวิหาร	 

เป็นเสาอิฐถือปูนติดกระจกสีต่าง	 ๆ	 ประดับเป็นลวดลายสูง	 ๑	 เมตร 

๓๕	 เซนติเมตร	 ๕	 มิลลิเมตร	 วัดรอบเสาได้	 ๕.๖๗	 เมตร	 แท่นฐาน 

ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเหนือเสาสูง	 ๙๗	 เซนติเมตร	 วัดโดยรอบได้ 

๓.๔	เมตร	

 หอระฆัง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะแบบ

เชียงแสน	ขนาดกว้าง	๑๕	เมตร	ยาว	๒๐	เมตร
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วัดท่าตอน

ประวัติความเป็นมา

	 วัดท่าตอน	 เดิมชื่อว่า	 วัดจอมคีรีปิงขอด หรือวัดจอมคีรีปิงขอกต่าตอนจัย	 เป็นวัดร้าง 

มีพระเจดีย์เก่าช�ารุดอยู่หนึ่งองค์	ล้อมรอบด้วยป่าหนาทึบ	ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด	

	 เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๗๒	พระครูบาแก้ว	กาวิชโย	จากส�านักวัดแม่แหลงดอนชัย	(วัดมงคลสถาน)	

ได้มาเป็นประธานในการบูรณะวัดร้าง	 และได้ยกเป็นวัดมีพระสงฆ์	 โดยสร้างพระเจดีย์ครอบพระเจดีย ์

องค์เดิม	และสร้างเสนาสนะ	ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๔

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดท่าตอน	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู ่เลขที่	 ๓๗	 ถนนสายฝาง-ท่าตอน 

บ้านท่าตอน	หมู่ที่	๓	ต�าบลท่าตอน	อ�าเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๕๗	ไร่	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรงไทย	 มีมุขหน ้า	 หลังคาลด	 ๒	 ชั้น 

มุงกระเบื้องเคลือบ	ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	หางหงส์	

หน้าบันประดับลายปูนปั ้น	 ซุ้มประตูและหน้าต่าง 

ลายปูนปั้น	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๓
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 พระประธาน	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	

ศิลปะเชียงแสน

 พระเจดีย์ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๗๒	

โดยสร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมที่ช�ารุด

 พระเจดีย์แก้ว มี	 ๓	 ชั้น	 ฐานพระเจดีย ์

มีขนาดใหญ่	 กว ้าง	 ๑๖	 เมตร	 ยาว	 ๑๖	 เมตร 

สร ้ าง เมื่ อป ีพุทธศักราช	 ๒๕๔๑	 เป ็นที่ บรรจ ุ

พระบรมสารีริกธาตุ	และพระพุทธรูปโบราณ	

 พระพุทธนิรันดรชัย เป ็นพระพุทธรูป 

ปู นป ั ้ น 	 ป างมาร วิ ชั ย 	 ศิ ลปะแบบพระสิ งห ์

หรือ	 พระองค์ขาว	 ขนาดหน้าตักกว้าง	 ๙	 เมตร 

สูง	 ๑๔	 เมตร	 ประดิษฐานบนดอยด ้านหลัง 

พระอุโบสถ

 พระนาคปรก	 เป ็นพระพุทธรูปปูนปั ้น 

ปางสมาธิ	ขนาดหน้าตักกว้าง	๗	 เมตรกว่า	สร้างขึ้น

เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๐
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 พระพุทธรูปอิ่มตลอดกาล	เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร	หล่อด้วยส�าริด	สูง	๙	เมตร	

 พระสังกัจจายน์แบกทอง	 พระพุทธรูปปูนป้ัน	 ศิลปะแบบจีนยืนอยู่บนถ้�า	 มีน้�าพุอยู่ด้านข้าง	 

และอยู่ตรงกลางโค้งประดุจจะคอยต้อนรับผู้มาเยือน	สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๐

 เจ้าแม่กวนอิม	 ยืนประทานน้�า	 ฐานล่างสองชั้นมีห้องให้พัก	 และให้นั่งชมบรรยากาศ	 ชั้นล่างสุด 

จัดท�าเป็นบันไดลงไปสู่แม่น้�ากกมีรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆและศาลาที่พัก	มีถ้�าให้ลอดลงไป

 ศาลาการเปรียญ ศาลาพุทธบุตรประชาสรรค์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคา 

มงุกระเบือ้งเคลอืบ	สร้างเมื่อปพีทุธศกัราช	๒๕๒๐	ภายในประดษิฐานพระพทุธรปู	จ�านวน	๘	องค	์ศลิปะลา้นนา

 หอระฆงั	เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็	๒	ชัน้	ชัน้บนเปน็หอระฆงัและหอกลอง	ชัน้ลา่งเปน็ส�านกังาน

และสถานที่รับรอง	
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วัดป่าดาราภิรมย์

 

ประวัติความเป็นมา

	 วัดป่าดาราภิรมย์	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๑	 โดยคณะพุทธบริษัทได้พร้อมใจกันสร้าง 

เสนาสนะ	มีกุฏิ	และศาลา	โดยตั้งชื่อว่า	วัดป่าวิเวกจิตตาราม	บางหมู่ก็เรียกว่า	วัดป่าเรไร	บางหมู่ก็เรียกว่า	

วัดป่าแม่ริม 

	 ปีพุทธศักราช	๒๔๘๔	เจ้าหญิงลดาค�า	ณ	เชียงใหม่	ได้น้อมถวายที่ดินอันเป็นเขตพระราชฐานที่ตั้ง 

ของต�าหนักดารารัศมี	 สวนเจ้าสบายให้แก่วัด	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี	 

จ�านวน	๖	ไร่	และเปลี่ยนนามวัดเป็น	วัดป่าดาราภิรมย์ 

	 ต่อมาได้มีผู ้มีจิตศรัทธาน้อมถวายที่ดิน	 และก่อสร้างเสนาสนะถวาย	 เช่น	 ตะก่า	 จองจิงนะ 

ได้ถวายที่ดินเป็นจ�านวน	 ๑๒	 ไร่	 วัดป่าดาราภิรมย์	 ได้รับการบูรณะปฎิสังขรณ์และพัฒนามาตามล�าดับ 

จนถึงพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์	 ได้ท�าการบูรณะ	พระอุโบสถ	พระบรมธาตุเจดีย์	พระวิหาร	และพัฒนาวัด 

ให้เจริญด้านศาสนวัตถุ	ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๔๒

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดป่าดาราภิรมย์	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๕๑๔	 หมู่ที่	 ๑	 ต�าบลริมใต้ 

อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๖	ไร่	๒	งาน	๓	ตารางวา
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ศิลปะ

ล้านนา	หลังคาลด	๒	ชั้น	มุงกระเบื้อง	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	

หางหงส์	 หน้าบันประดับลายปูนปั้น	 ซุ้มประตูและหน้าต่าง 

ลายปูนปั้น	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๑	

	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล

อดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร	สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 

เสด็จพระราชด�าเนิน	 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 กรมพระศรี 

สวางควัฒนาวรขัตติยราชนารี	 ทรงตัดลูกนิมิตพระอุโบสถ	 

เมื่อวันเสาร์ที่	 ๙	 กุมภาพันธ์	 พุทธศักราช	 ๒๕๒๓	 พร้อมทั้ง 

ลงพระปรมาภิไธย	 และพระนามาภิไธยในแผ่นหินอ่อน	 และ

ทรงปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก	

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ	 ลงรักปิดทอง	

ศิลปะสมัยสุโขทัยพระนามว่า	พระสยัมภูโลกนาถ

 พระวิหารหลวง	สร้างในปีพุทธศักราช	๒๕๔๒	เป็นอาคาร

คอนกรตีเสรมิเหลก็	หลงัคาลด	๓	ชัน้	มงุกระเบือ้ง	ลกัษณะศลิปะล้านนา	 

จ�าลองมาจากหอค�าของเจ้าหลวงเชียงใหม่ในสมัยโบราณ	 เป็นที่รวม

ศิลปะการแกะสลัก	ปูนปั้นและลายค�าแบบล้านนา	ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูป	พระนามว่า	พระพุทธมหาธรรมราชาธิราชเจ้า (พระเจ้า

ธรรมจักรพรรดิ)	 พร้อมทั้งพระบรมสารีริกธาตุ	 และล้อมรอบด้วย

พระพุทธรูปพระพุทธเจ้า	๒๘	พระองค์	
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 มณฑปพระเจ้าทนัใจ เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	

หลงัคามงุกระเบือ้ง	ภายในประดษิฐานพระพทุธรปูปนูป้ัน	ลงรกั

ปิดทอง	หน้าตักกว้าง	๑	เมตร	พระนามว่า	พระเจ้าทันใจ 

 พระธาตเุจดย์ีพระพุทธบาทสีร่อย	ภายในประดษิฐาน	

รอยพระพุทธบาทจำาลองของพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์  

พระนามว ่า พระพุทธกกุสันโธ พระพุทธโกนาคมโน  

พระพทุธกสัสโป และพระพุทธโคตโม และพระบรมสารรีกิธาตุ 

ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 หอกิ ตติ คุณ  ฉลอง	 ๘๐	 ป ี	 

พระธรรมดิลก	(จันทร์	กุสโล)	 เป็นอาคารที่

คณะศษิยานศุษิย์จดัสร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์	

รวบรวมเกียรติประวัติ	 ของพระธรรมดิลก	

(พระพุทธพจนวราภรณ์)	
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 พระวิหารราย มี	 ๗	 หลัง	 รายรอบพระธาตุเจดีย์	 

ประดิษฐานพระรูปพระมารดาและเจ ้าชายสิทธัตถะ	 

พระพุทธรูปปางตรัสรู ้	 ปางปฐมเทศนา	 ปางปรินิพพาน	 

พระมหากัจจายน์	และพระสีวลี

 ศาลาพัฒนานุสรณ์ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๗	

เป็นสถานที่ไหว้พระสวดมนต์	ปฏบิตัธิรรม	ขนาดกว้าง	๑๗	เมตร	 

ยาว	 ๒๙	 เมตร	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทองเหลือง	

ลงรกัปิดทอง	ศลิปะเชยีงแสน	ขนาดหน้าตกักว้าง	๑.๒๕	เมตร	 

สูง	 ๒.๑๕	 เมตร	 พระนามว่า	 พระพุทธปฏิมามหาธัชชัย 

สิริสุภยจริยธรรมวิสัย ศากยมุนีชินสีห์รัตนไตร มารวิชัยบรม

ไตรโลกนาถ ศุภมงคลเทวราชโชติกเสถียรสวัสดี สกลโลก

โมฬบรมพบิตร

 พระตำาหนกัสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็

พระสังฆราช	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	หลังคา

มุงกระเบื้อง	 สร้างเพื่อเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จ

พระสังฆราชและพระเถระ	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	

๒๕๔๔	

 พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	

๒๕๔๗	เพื่อเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์

 หอระฆัง	ลักษณะธรรมาสน์ล้านนาสองชั้น	

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๐
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ประวัติความเป็นมา

	 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด	 เป็นวัดเก่า	 สร้างเมื่อพุทธศักราช	 ๒๑๕๕	 ตั้งอยู่บนยอดเขาดอยสะเก็ด		 

เดิมมีพระเจดีย์เก่ามาแต่โบราณ	 มีนายพรานได้มาพบเห็นพระเจดีย์องค์นี้	 จึงได้ชักชวนประชาชนในแถบนั้น 

ไปสักการบูชา	โดยมีความศรัทธาและเชื่อว่าเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า	และเรียกชื่อ

ภูเขาแห่งนี้ว่า	“ดอยเส้นเกศ”	บ้าง	“ดอยสะเก็ด”	บ้าง	ต่อมาได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า	“ครูบาเก๋”	จากอ�าเภอ

เมืองน่าน	จังหวัดน่าน	มาสร้างวิหารและบูรณะเจดีย์	พร้อมทั้งสร้างวัดขึ้น	เรียกว่า	“วัดพระธาตุดอยสะเก็ด” 

และไดร้บัพระราชทานวสิงุคามสมีา	เมื่อปพีทุธศกัราช	๒๔๖๑	ไดร้บัยกฐานะเปน็พระอารามหลวง	เมื่อวนัที	่๒๙	

พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๕

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	

ชนิดสามัญ	สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย	ตั้งอยู่เลขที่	๓๐๔	หมู่ที่	๓	

ต�าบลเชิงดอย	อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	มีที่ดินตั้งวัด		

เนื้อที่	๑๓๒	ไร่	๓	งาน	๘๖	ตารางวา

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด 
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๙๔	

ก่ออิฐถือปูน	ฝาผนังฉาบด้วยปูนขาว

 พระพุทธรูป	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

 พระพทุธรปูขนาดใหญ	่นามวา่	“พระพทุธมหาปฏมิากร” 

หนา้ตกักว้าง	๙.๙๙	เมตร	พระพทุธรปูองคน์ีส้รา้งขึน้เนื่องในโอกาส

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา	ครบ	๕	รอบ	ของสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์

พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 วหิารจตรุมขุ	สร้างด้วยคอนกรตีเสรมิเหลก็	

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๕๒๐	 ด้านหน้ามีรูปปั ้น

หนุมานอมจันทร์ติดบันได	 ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง 

ปริศนาธรรมท่ีมี ช่ือเสียงบ ่งบอกเรื่องราวแห ่ง 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นคติธรรม	 เพื่อให้ศรัทธา

สาธุชนได้น�าไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาจิตใจ	 และ

ด�าเนินชีวิต	 ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป	

พระเจ้า	๕	พระองค์	เป็นพระประธานในวิหารจัตุรมุข
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 พระเจดีย์	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๕		

เปน็เจดยีอ์งค์ใหญส่งู	สวย	สงา่	สรา้งครอบองคเ์กา่ไว	้ 

ภายในมีพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุศักดิ์สิทธิ์	

เป็นที่สักการะเคารพของชาวอ�าเภอดอยสะเก็ด	 ทุกปี 

ในเดือน	๘	 เป็ง	 (ขึ้น	๑๕	ค่�า	 เดือน	๖	 ใต้)	 	ทางวัด 

จะอัญเชญิพระบรมสารรีกิธาตลุงมาจากทีป่ระดษิฐาน

ให้พุทธศาสนิกชนสรงน้�า	
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วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ประวัติความเป็นมา 

	 วัดพระธาตุดอยสุเทพ	 อยู่บนยอดเขาสุเทพ	 และมีพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ	 จึงเรียกว่า 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ชาวบ้านเรียกว่า	วัดดอยสุเทพ หรือวัดดอย

	 ตามต�านานกล่าวว่า	 วัดพระธาตุดอยสุเทพก่อนที่จะมีการสร้างวัด	 พระเจ้ากือนามหาราช 

เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่	 ได้สร้างพระเจดีย์มีความสูง	 ๕	 วา	 บนดอยสุเทพ	 ก่อนปีพุทธศักราช	 ๑๙๒๙	 และ 

ได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น	คือ	มีฐานกว้าง	๖	วา	สูง	๑๑	วา	โดยพระเมืองเกษเกล้าเจ้านคร

เชียงใหม่	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๐๖๘	 และในปีพุทธศักราช	 ๒๐๘๘	 ท้าวชายค�าราชโอรสได้สร้างวิหารด้านหน้า

และด้านหลัง	 พร้อมทั้งระเบียงรอบพระเจดีย์	 ๔	 ด้าน	 และได้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง	 แต่ยังไม่เป็นวัด 

เป็นเพียงปูชนียสถาน

	 ต่อมาได้มีการสร้างพระอุโบสถ	 โดยอุบาสกผู้มีจิตศรัทธาเป็นผู้ริเริ่ม	 ได้รับการยกขึ้นเป็นวัด 

มีพระสงฆ์	 ในปีพุทธศักราช	๒๔๙๔	มีพระครูญาณลังการ	 (พระเทพวิสุทธาจารย์)	 วัดทุงยู	 ไปด�ารงต�าแหน่ง 

เจ้าอาวาส	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๐๖	

สถานะและที่ตั้ง

 วัดพระธาตุดอยสุเทพ	 เป็นพระอารามหลวงชั้นโท	 ชนิดราชวรวิหาร	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๑๒๔	 ต�าบลสุเทพ	

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๓๖	ไร่	(อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย)
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สิ่งส�ำคัญ

 พระอุ โบสถ เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน 

ลักษณะทรงไทย หลังคาลด ๒ ชั้น มุงกระเบื้อง 

หน้าบันลายปูนป ั ้น ลงรักป ิดทอง ผนังภายใน 

มีจิตรกรรมเขียนภาพเล่าประวัติพระธาตุดอยสุเทพ 

 พระประธำน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จ 

พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง ได้เสด็จเททองหล่อเมื่อวันเพ็ญมาฆบูชา  

๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๑
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 พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ พระเจดีย์

องค์เดิม	 สร้างสมัยพระเจ้ากือนา	 ก่อนพุทธศักราช	

๑๙๒๙	 และสร้างข้ึนใหม่สมัยพระเมืองเกตุเกล้า 

เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๐๘๑	 ถึงปีพุทธศักราช	 ๒๐๘๘	

โดยพระมหาญาณมงคลโพธิ	 จากเมืองล�าพูน	 และ 

บูรณะใหม่	 เพื่อฉลอง	 ๒๕	 พุทธศตวรรษ	 เมื่อปี 

พุทธศักราช	๒๕๐๐

 บันไดนาคหลวง สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช	๒๑๐๐	

โดยพระญาณมงคลโพธิ	 เป็นผู้อ�านวยการสร้าง	 เป็นบันไดนาค	

ตามความนิยมของชาวภาคเหนือ

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรงไทย	หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ

 พระวิหาร มี	 ๒	 หลัง	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๐๘๖	 โดยพระมหาญาณมงคลโพธิ	 เป็นแม่งาน 

อ�านวยการก่อสร้าง	 พระวิหารด้านตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปพระนามว่า	 พระพุทธ	 ส่วนพระวิหาร 

ทางด้านทิศตะวันออกประดิษฐาน	พระพฤหัสถ์
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วัดพระธาตุศรีจอมทอง

ประวัติความเป็นมา

	 วัดพระธาตุศรีจอมทอง	 หรือวัดหลวงจอมทอง	 เป็นวัดโบราณ	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๑๙๙๔ 

เป็นวัดที่ส�าคัญของจังหวัดเชียงใหม่	เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ	

	 ตามต�านานที่กล่าวถึงพระบรมธาตุศรีจอมทอง	 เล่าว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพุทธพยากรณ์ไว้กับ 

พญาอังครัฏฐะ	 ผู้ครองนครอังครัฏฐะ	 ที่ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณดอยจอมทองว่า	 สถานที่แห่งนี้ต่อไปจะเป็น 

ที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ	 (พระเศียรเบ้ืองขวา)	 ต่อมาภายหลังเมื่อพระพุทธองค์เสด็จปรินิพานแล้ว	 

โ ทณพราหมณ ์ ไ ด ้ จั ด แบ ่ งพระบรมสารี ริ ก ธ าตุ 

ให้แก่กษัตริย์ทั้ง	๘	นคร	ในครั้งนั้น	มัลลกษัตริย์แห่งเมือง 

กุสินาราทรงได้พระทักษิณโมลีธาตุไว้	 พระมหากัสสปะ

เถระประธานฝ่ายสงฆ์	 จึงได้กราบทูลถึงพุทธพยากรณ	์

มัลลกษัตริย ์ทราบดังนั้น	 จึงถวายพระบรมธาตุแด  ่

พระมหากัสสปะเถระ	 ท่านอัญเชิญพระบรมธาตุวางไว้ 

บนฝ่ามอื	แล้วอธษิฐานอาราธนาให้พระบรมธาตเุสดจ็ไปยัง 

ดอยจอมทองเพื่อประทับอยู่ในโกศแก้วอินทนิลภายใน

เจดีย์ทองค�าที่พญาอังครัฏฐะได้สร้างถวายไว้	
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	 ต่อมาปีพุทธศักราช	 ๑๘๘๕	 สามีภรรยาชื่อนายสอยและนางเม็ง	 เป็นผู ้มีศรัทธาเลื่อมใส 

ในพระพุทธศาสนา	 ได้ค้นพบพระบรมธาตุจอมทองในลักษณะที่เป็นพระทักษิณโมลีธาตุ	 มีขนาดเท่า 

เมล็ดข้าวโพด	 สัณฐานกลมเกลี้ยง	 สีดอกพิกุลแห้งหรือสีดอกบวบ	 บรรจุในโกศทองเหลืองหล่อทองปิดทอง	 

ชั้นในเป็นผอบเงิน	ผอบทอง	ลงยา	ประดับเพชร

	 ต่อมาปีพุทธศักราช	 ๒๐๐๙	 มีคหบดี	 ๒	 คน	 คือนายสิบเงินและนายสิบถัว	 ได้มาสร้างเจดีย์และ

วิหารชั่วคราวมุงด้วยหญ้าคาขึ้น	 แล้วนิมนต์พระสารีปุตตรเถระมาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด	 หลังจาก 

ที่เจ้าอาวาสองค์แรกมรณภาพลงแล้ว	 ชาวบ้านได้อาราธนาพระเทพกุลเถระมาเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่	 ๒ 

ท่านได้ท�าการเปลี่ยนหลังคาวิหารเป็นกระเบื้อง	 เหตุการณ์ส�าคัญของวัดพระธาตุจอมทองได้เกิดขึ้นในสมัย 

พระมหาธรรมปัญโญ	 เจ้าอาวาสองค์ท่ี	 ๓	 คือ	 พระบรมธาตุได้เสด็จออกจากถ�้าคูหา	 แสดงปาฏิหาริย์เป็นที่

อัศจรรย์	 แล้วจึงสถิตอยู่ในพระเกศโมลีของพระพุทธรูปองค์หนึ่งในพระวิหาร	 ท่านเจ้าอาวาสจึงอัญเชิญมา

บรรจุในโกศงาช้างและเก็บรักษาไว้สืบมา

	 ต่อมาพระเมืองแก้ว	 แห่งราชวงศ์มังราย	 ครองราชย์ระหว่างปีพุทธศักราช	 ๒๐๓๘-๒๐๖๘	 

ได้โปรดให้สร้างพระวิหารจตุรมุข	โดยมีมณฑปตั้งอยู่กลางวิหารจตุรมุข	เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ 

แต่เมื่อส้ินรัชกาลของพระเมืองแก้ว	 วัดพระธาตุศรีจอมทองกลายเป็นวัดร้าง	 ต่อมาได้กลับคืนสภาพเป็นวัด 

อีกครั้ง	 ชาวบ้านไปอาราธนาพระญาณมงคลจากวัดทุ ่งตุ	 มาเป็นเจ้าอาวาส	 ทั้งนี้	 พระมหากษัตริย ์

เมืองเชียงใหม่อีกหลายพระองค์	 ได้ทรงท�านุบ�ารุงและถวายเครื่องสักการะสืบมาอย่างต่อเนื่องด้วย 

พระราชศรัทธาต่อพระธาตุ	ได้รับการยกฐานะเป็นวัดพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๐๖

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดพระธาตุศรีจอมทอง	 เป ็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดวรวิหาร	 ตั้งอยู ่ เลขที่ 	 ๑๕๗ 

ถนนเชียงใหม่-ฮอด	 หมู่ท่ี	 ๒	 ต�าบลบ้านหลวง	 อ�าเภอจอมทอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 มีที่ดินตั้งวัด	 เนื้อที่ 

๑๙	ไร่	๒	งาน	๙๘	ตารางวา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ	 เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน	

หลังคามุงกระเบื้อง	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	 

หน ้าบันปูนป ั ้น	 แกะสลักลายวิจิตรทรงล ้านนา 

ซุ ้มประตูและหน ้าต ่างลายปูนป ั ้น	 ผนังภายใน 

มีจิตรกรรมเขียนเล ่า เรื่ องประวัติ วัดพระธาตุ 

ศรีจอมทอง
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 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ

 พระเจดีย์มี	 ๒	 องค์	 ลักษณะก่ออิฐถือปูน	

พระเจดีย์องค์ใหม่	ทรงระฆังคว�่า	ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุม 

ศิลปะแบบล้านนา	 พระเจดีย์องค์เล็กลักษณะก่ออิฐ

ถือปูน	ทรงระฆังคว�่า	ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุม	มีซุ้มจระน�า	

๔	ด้าน	ศิลปะแบบไทยใหญ่

 พระ วิหาร เป ็นอาคารก ่อ อิฐถือปูน 

ลักษณะทรงล้านนาแบบจตุรมุข	 สร้างด้วยไม้สัก	

ลงรักปิดทอง	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	

ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันลายปูนปั้น	 สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช	๒๐๖๐	ในสมัยพระรัตนราช	(พระเมืองแก้ว) 

เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่	ภายในสร้างมณฑปปราสาท	

เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุจอมทอง
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 หอพระไตรปิฎก เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	 ทรงจตุรมุข	 ๒	 ชั้น	 หลังคามุงกระเบื้อง

ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	ยอดมนฑป

 ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๙๒	 สมัยพระสุวรรณโมลี

ศรีบรมธาตุบริหาร

 มณฑปปราสาท	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	 

อยูภ่ายในพระวิหาร	เป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต	ุ 

นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปต่าง	 ๆ	 รวมทั้งงาช้าง	 

แกะสลัก	 เครื่องนักรบโบราณเคร่ืองชนช้างโบราณ	 

ฝักดาบเงิน	ฝักดาบทองช้อนเงินช้อนทอง	และอื่น	ๆ	

อีกหลายชิ้นอยู่รายรอบมณฑป
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วัดพระสิงห์

ประวัติความเป็นมา

	 วัดพระสิงห์	เป็นวัดโบราณ	อยู่ใกล้กับประตูสวนดอก	เป็นประตูก�าแพงเมืองชั้นในด้านทิศตะวันตก 

แต่เดิมเป็นวัดป่าอยู่ด้านทิศตะวันตกของ	 ลีเชียง	 แปลว่า	 ตลาดประจ�าเมือง	 ชาวบ้านเรียกว่า	 วัดลีเชียง  

สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าค�าฟูครองเมืองเชียงใหม่

	 ปีพุทธศักราช	 ๑๘๗๗	 พระเจ้าค�าฟูได้ย้ายจากเชียงใหม่ไปครองเมืองเชียงแสนเป็นเวลาประมาณ	

๑๐	ปีเศษ	ก็สวรรคต	พระเจ้าผายูราชโอรส	กษัตริย์แห่งล้านนา	อันดับที่	๗	ขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ระหว่าง	

ปีพุทธศักราช	 ๑๘๘๗-๑๙๑๐	 ได้อัญเชิญพระอัฐิและพระอังคารของพระราชบิดามายังเมืองเชียงใหม่ 

โปรดให้ก่อพระสถูปบรรจุไว้ที่วัดลีเชียง	 และสร้างพระวิหารขึ้นแล้วโปรดให้นิมนต์พระมหาอุภัยจุลเถระจาก

นครหริภุญไชยมาเป็นเจ้าอาวาสวัดลีเชียงเมื่อปีพุทธศักราช	๑๘๘๘	พร้อมกับได้จัดให้มีมหกรรมฉลองสมโภช	

ขนานนามว่า วัดลีเชียงพระ 

	 ปีพุทธศักราช	๑๙๔๓	เจ้ามหาพรหม	ได้อาศัยเจ้าเมืองก�าแพงเพชรอยู่	ได้กลับมายังเมืองเชียงใหม่	

พรอ้มกบัอญัเชญิพระพทุธสหิงิค	์มาถวายพระเจา้แสนเมือง	พระเจา้แสนเมืองมาจงึโปรดให้น�าไปประดษิฐานไว	้ 

ณ	พระวิหารวัดลีเชียงพระ	ตั้งแต่นั้นมาประชาชนนิยมเรียกว่า	วัดพระสิงห์ 

	 วัดพระสิงห์เป็นศูนย์กลางการชุมนุมประกอบพิธีและงานส�าคัญต่าง	 ๆ	 ของชาวเมืองเชียงใหม่ 

สืบต่อมาโดยตลอด	 จนปีพุทธศักราช	 ๒๓๑๙	 เมืองเชียงใหม่ได้ตกเป็นเมืองร้าง	 เป็นเหตุให้วัดพระสิงห์ 

กลายเป็นวัดร้าง	 ปีพุทธศักราช	 ๒๓๓๙	 พระยากาวิละในราชวงศ์ทิพย์ช้าง	 ได้เป็นเจ้าผู้ครองนครและ

ฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ข้ึนมาอีกคร้ัง	 ซ่ึงตรงกับสมัยรัชกาลที่	 ๑	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 วัดพระสิงห์ได้เจริญ

รุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง	 มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังพระวิหารลายค�า	 ในรัชสมัยของเจ้าหลวงช้างเผือก 

(ธรรมลังกา)	ปีพุทธศักราช	๒๔๖๑	วัดพระสิงห์กลับมาเป็นวัดร้างอีกครั้งหนึ่ง	
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	 ปีพุทธศักราช	 ๒๔๖๗	 เจ้าแก้วนวรัฐ	 เจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่อันดับที่	 ๙	 ในราชวงศ์ทิพย์ช้าง 

กับเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในรัชกาลที่	 ๕	 ได้ท�าการบูรณปฏิสังขรณ์	 และก่อสร้างถาวรวัตถุ	 อาคาร 

เสนาสนะ	ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๘๓	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดพระสิงห์	 เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก	 ชนิดมหาวรวิหาร	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๒	 ต�าบลพระสิงห์	 

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๕	ไร่	๒	งาน	๑๕	ตารางวา

 พระวหิารหลวง	เปน็อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	ลกัษณะ

ทรงไทยล้านนา	รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	หลังคาลด	๓	ชั้น	มุงกระเบื้อง	

ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	หางหงส์	มีมุขหน้า	มุขหลัง	ด้านหน้ามีช่อง

ประตู	๓	ช่อง	และหน้าต่างด้านละ	๕	บานเชิงบันไดมีลายปูนปั้น 

รูปนาคราชแผ่พังพาน	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น	 

ปางมารวิชัย	พระนามว่า	หลวงพ่อโต

สิ่งสำาคัญ

 พระอโุบสถ เปน็อาคารกอ่อฐิถอืปนู	ลกัษณะรปูสีเ่หลีย่ม

ผืนผ้า	 หลังคาลดชั้น	 ๓	 ชั้น	 ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 

หนา้บนัลายปนูปัน้	ลงรักปดิทอง	มมีขุโถงท้ังดา้นหนา้และดา้นหลงั	

หนา้ตา่งขนาดใหญท่�าเปน็ลกูกรงไม	้ซุม้ประตูทัง้ดา้นหนา้และดา้น

หลังแกะสลักไม้ปิดทองเป็นรูปพญานาค	 ๒	 ตัว	 เศียรแผ่เป็นฐาน

สามเหลี่ยมภายในพระอุโบสถมีมณฑปตั้งอยู่ตรงกลางท�าให้พื้นที่

แบ่งเป็น	๒	ส่วน	จึงเรียกว่า	อุโบสถสองสงฆ์	

 พระประธาน	 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย	 พระนามว่า 

พระเจ้าทองทิพย์
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 พระวิหารลายคำา	 หรือพระวิหารสิงห์	 สร้างสมัยพระเมืองแก้ว	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๐๖๑ 

มภีาพจิตกรรมฝาผนงัด้านเหนอืเขียนเรือ่งสงัข์ทองด้านใต้เขยีนเรือ่งสวุรรณหงส์	ภายในประดษิฐานพระพทุธรูป 

ปางมารวิชัย	ขัดสมาธิเพชร	พระนามว่าพระพุทธสิหิงค์ 

 พระวิหารนอน	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	

ภายในประดิษฐาน	พระพุทธไสยาสน์ 

 พระวิหารพระเจ ้าทันใจ เป ็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ประดับ

ช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันเป็นไม้แกะสลัก 

ลายดอกไม้	 ศิลปะพื้นเมือง	 ภายในประดิษฐาน	 

พระเจ้าทันใจ

 พระเจดีย์	 หรือพระธาตุหลวง ลักษณะ 

ทรงกลมแบบล้านนา	 ฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส	 สูงถึงยอด	

๒๕	วา	ยาวด้านละ	๑๖	วา	๑	ศอก	๖	นิ้ว	สร้างเมื่อปี

พุทธศักราช	๑๘๘๘	ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ

 หอไตร เป ็นอาคาร	 ๒	 ชั้น	 ลักษณะ 

แบบล้านนา	 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 หลังคาลดช้ัน	 ๒	 ชั้น 

อยู่บนฐานศิลาขาวสูง	ยาว	๘	วา	๑๘	นิ้ว	กว้าง	๔	วา	

๓	ศอก	๔	นิ้ว	ส่วนบนเป็นไม้	มีลายสลักไม้	ลายเขียน

และปิดกระจก	 ส่วนล่างเป็นปูนระหว่างช่องหน้าต่าง	 

มีลายปูนปั ้นเป ็นเทวดายืนด้านบนและด้านล่าง 

มีลายปูนปั้นเป็นรูปสัตว์	หิมพานต์		

 ศาลาการเปรยีญ	เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	๒	ชัน้	ลกัษณะทรงไทย	หลงัคามงุกระเบือ้งเคลอืบ

 สถูปบรรจุพระอัฐิของพระญาคำาฟู เป็นวัตถุที่เก่าแก่ของล้านนา	 สร้างปีพุทธศักราช	 ๑๘๘๓ 

ได้รับการเปิดสถูปเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๖๘	 พบว่ามีโกศท่ีบรรจุพระอัฐิซึ่งท�าเป็น	 ๓	 ชั้น	 ชั้นนอก 

ท�าด้วยทองสัมฤทธิ์	ชั้นกลางท�าด้วยเงิน	ชั้นในท�าด้วยทองค�า
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วัดศรีโสดา

ประวัติความเป็นมา

	 วัดศรีโสดา	 สร ้างเมื่อป ีพุทธศักราช	 ๒๔๗๖	 โดยพระครูบาศรีวิชัย	 นักบุญแห่งล ้านนา 

หรือครูบาศีลธรรม	 ได้รับจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่นครเชียงใหม่	 เพราะเป็นจุดลงจอบแรกการขุดถนน 

ขึ้นดอยสุเทพ	โดยมีเจ้าแก้วนวรัฐ	เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่	ได้ลงจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์	วันที่	๙	พฤศจิกายน	

พุทธศักราช	๒๔๗๗	เป็นจุดเริ่มต้น	เส้นทางบุญ	ส�าหรับสัญจรไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ	ได้รวดเร็ว

ยิ่งขึ้นผ่านป่าเขาที่สูงชัน	 ทุรกันดาร	 หุบเหวลึก	 ระยะทาง	 ๑๑	 กิโลเมตร	 ใช้เวลาสร้าง	 ๕	 เดือน	 ๒๒	 วัน	

ส�าเร็จด้วยพลังศรัทธาประชาชน	 นับเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ของครูบาศรีวิชัย	 ที่ชาวล้านนาและนักท่องเที่ยว 

ทั่วโลก	หากได้มาเยือนเมืองเชียงใหม่	ต่างก็แวะสักการบูชาอนุสาวรีย์ท่านครูบาศรีวิชัย	เพื่อเป็นสิริมงคล

	 ความส�าคัญและความผูกพันกับการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ	 เมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๗๗	 เริ่มจาก

หลวงศรีประกาศ	 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้น	 คิดจะน�าไฟฟ้า

ขึ้นไปติดตั้งบนดอยสุเทพ	แต่ไม่มีงบประมาณจึงได้ขอพึ่งบุญบารมีครูบาศรีวิชัย	ท่านเห็นด้วย	แต่ขออธิษฐาน

ดูก่อนว่าเป็นไปได้หรือไม่	 ท่านอธิษฐานถึง	 ๒	 ครั้ง	 ปรากฏว่าเป็นไปได้ยาก	 แต่การสร้างถนนขึ้นไปจะเสร็จ 

เร็วกว่า	จึงตกลงสร้างถนน	ณ	จุดเริ่มต้นบริเวณเชิงดอยสุเทพ	ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดศรีโสดาในปัจจุบัน

	 ระหว่างการสร้างถนน	 ท่านครูบาศรีวิชัยได้สร้างวัดขึ้นควบคู ่กันไป	 ๔	 วัด	 โดยตั้งชื่อให้มี 

ความหมายเก่ียวโยงถึงข้ันคุณภาพท่ีผู้ปฏิบัติธรรมพึงบรรลุได้	 คือ	 มรรค	 ผล	 นิพพาน	 เทียบพระอริยบุคคล 

ในพระพุทธศาสนา	 ๔	 ช้ัน	 วัดแรกท่ีสร้างคือ	 วัดโสดาบัน	 วัดสกทาคามี	 วัดอนาคามี	 และวัดอรหันต ์

สร้างบนยอดดอย	 ต่อมาวัดโสดาบัน	 เปลี่ยนชื่อเป็น	 วัดศรีโสดา	 ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเปลี่ยนสมัยใด 

น่าจะอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช	 ๒๔๘๔-๒๕๐๙	 สมัยครูบาเสาร์	 นารโท	 เป็นเจ้าอาวาส	 สาเหตุท่ีเติมค�าว่า	 ศรี  

สันนิษฐานว่ามาจากชื่อครูบาศรีวิชัย	 เพื่อเป ็นอนุสรณ์ยกย่องเชิดชู	 ร�าลึกคุณูปการ	 ที่ท ่านสร้าง 

วัดศรีโสดาขึ้นมา	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๕๑
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สถานะและที่ตั้ง

	 วัดศรีโสดา	 เป ็นพระอารามหลวงชั้นตรี 	 ชนิดสามัญ	 ตั้ งอยู ่ เลขที่ 	 ๑๗	 ถนนศรีวิชัย 

บ้านน�้าตกห้วยแก้ว	หมู่ที่	๒	ต�าบลสุเทพ	อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๐	ไร่	 

๒	งาน	๒๕	ตารางวา

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคาลด	๒	ชั้น	มุงกระเบื้อง	ประดับช่อฟ้า	ใบระกา	

หางหงส์	 หน้าบันปูนปั ้น	 บานประตูและหน้าต่าง 

แกะสลัก	ประดับกระจก

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย
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 พระวิ ห ารจี น  เป็ นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงจีน	 หลังคามุงกระเบื้อง	

ประตูหน้าต่ างลายปูนปั้น	 ภายในประดิษฐาน 

พระสังกัจจายน์	และรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย

 พระเจดีย์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน	 ทรงกลม

แบบล้านนา	ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุม

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ๒	 ชั้น	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางมารวิชัย	และรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย

 หอระฆัง	เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒	ชั้น
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วัดสวนดอก

ประวัติความเป็นมา

	 วัดสวนดอก	 พระเจ้ากือนาธรรมิกราชได้พระราชทานพระราชอุทยานสวนดอกไม้ของพระองค์ 

สร้างเป็นวัด	และพระราชทานนามว่า	วัดบุปผาราม หมายถึง	วัดสวนดอกไม้	ต่อมาเรียกว่า	วัดสวนดอก

	 เป็นวัดท่ีสร้างข้ึนส�าหรับพระสงฆ์ในนิกายหินยานลังกา	 โดยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช	 โปรดให้

นิมนต์พระสุมนเถระมาจากวัดพระยืนในนครหริภุญไชย	 แล้วมอบถวายให้เพื่อจ�าพรรษา	 พระสุมนเถระ 

จึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสุโขทัยมาบรรจุไว้ ในพระเจดีย์

	 การปฏิสังขรณ์	 คร้ังแรกท�าในสมัยพระเจ้าดิลกปนัดดาธิราช	 พระเจ้าเมืองแก้ว	 ครั้งที่สอง 

ในปีพุทธศักราช	 ๒๔๗๓	 พระครูบาศรีวิชัย	 นักบุญแห่งล้านนาไทย	 เป็นผู้ท�าการบูรณะและก่อสร้างอาคาร 

เสนาสนะใหม่	ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๓

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดสวนดอก	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	

ชนิดสามัญ	ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ	หมู่ที่	 ๓	ต�าบลสุเทพ	

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	 มีที่ดินตั้งวัด	

เนื้อที่	๓๕	ไร่	๒	งาน	๔๔	ตารางวา	
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ	 เป ็นอาคารก ่ออิฐถือปูน	 

ศิลปะล้านนา	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ประดับช่อฟ้า	

ใบระกา	 หางหงส์	 ผนังภายในมีจิตรกรรมเล่าเรื่อง

พระพุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดก	 สร้างเมื่อปี

พุทธศักราช	๒๕๑๕

 พระวิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

เป็นพระวิหารโถงไม่มีผนังแต่มีระเบียงโดยรอบ	 

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๗๓	 ภายในประดิษฐาน	

พระพุทธรูปส�าริดพระนามว่า	พระพุทธปฏิมาค่าคิง

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	

ลกัษณะทรงไทย	หลงัคามุงกระเบ้ืองเคลอืบ	สร้างเมือ่

ปีพุทธศักราช	๒๕๓๒

 พระเจดีย ์ทรงลังกา ลักษณะศิลปะลังกา

วงศ์ผสมศิลปะล้านนา	 มีฐานสี่เหลี่ยม	 มีทางขึ้น 

๔	 ด้าน	 ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างสมัย

พระเจ้ากือนาธรรมิกราช	

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปส�าริด	ปางมารวิชัย 

ศิลปะเชียงแสน	 สร้างในสมัยพระเจ้าเมืองแก้ว	

โดยใช ้ทองมีน�้าหนัก	 ๙	 ตื้อ	 (“ตื้อ”	 เป ็นค�าใน

ภาษาไทยเหนือ	 แปลว่า	 หนักพันชั่ง)	 พระนามว่า	 

พระพุทธ รูปเก ้ าตื้ อ 	 พญาเมืองแก ้ วกษัตริย ์ 

องค์ที	่๑๓	แห่งราชวงศ์เมง็ราย	โปรดให้สร้างขึน้เม่ือปี 

พุทธศักราช	 ๒๐๔๗	 ฝีมือช่างล้านนาและสุโขทัย 

หน้าตักกว้าง	๘	ศอก	หรือ	๓	เมตร	สูง	๔.๗๐	เมตร	

เพื่อเป็นพระประธานในวัดพระสิงห์	แต่เนื่องจากมีน�้าหนักมากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้	จึงได้ถวายเรือนหลวง

ของพระองค์	เป็นพระวิหาร	พระราชทานชื่อว่า	“วัดเก้าตื้อ”	แทน	ซึ่งต่อมาภายหลังได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์

ในสมัยครูบาศรีวิชัย	นักบุญแห่งล้านนา
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 กู ่ เจ ้ านายฝ ่ายเหนือ สร ้างขึ้นเมื่อป ี 

พุทธศักราช	 ๒๔๕๐	 โดยพระด�าริในพระราชชายา 

เจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยูห่วั	เจ้านายฝ่ายเหนอืในราชตระกลู	ณ	เชยีงใหม่	 

ทรงเห็นว่าท�าเลท่ีตั้งของวัดสวนดอกกว้างขวาง	 

จึงโปรดให้อัญเชิญรวบรวมพระอัฐิของเจ้าผู ้ครอง

นครเชียงใหม่	 และพระประยูรญาติ	 มาประดิษฐาน

รวมกัน	 ณ	 ที่ น่ี 	 รวมทั้งได ้ประทานทรัพย์ให ้การ 

ท� านุบ� ารุ งมา โดยตลอดพระชนม ์ชีพหลั งจาก 

พระราชชายาเจ้าดารารัศมีสิ้นพระชนม์	 ได้มีการแบ่ง

พระอัฐิของพระองค์มาประดิษฐานไว้	 ณ	 กู่เจ้านาย 

ฝ่ายเหนือแห่งนี้	 (อีกส่วนหนึ่งแบ่งประดิษฐานไว้ ใน	

สสุานหลวง	วดัราชบพธิสถติมหาสมีารามราชวรวหิาร)	

 ธรรมาสน์ ลักษณะแบบล้านนา	สร้างเมื่อปี 

พุทธศักราช	๒๔๗๔	

 พระพุทธปฏิมาค่าคิง (เท่าพระวรกาย)  

เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองส�าริด	 สร้างในสมัย 

พระเจ้ากือนา	 พุทธศักราช	 ๑๙๑๖	 สร้างขนาดเท่า 

พระวรกายของพระเจ้ากือนา	 หน้าตักกว้าง	 ๒	 เมตร	 

สงู	๒	เมตรคร่ึง	พระนามว่า	พระเจ้าค่าคงิ	ประดษิฐาน

ในพระวิหารหลวง



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  430

วัดกะพังสุรินทร์

ประวัติความเป็นมา

	 วัดกะพังสุรินทร์	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๔๐	 เดิมมีชื่อว่า	 วัดกะพัง	 โดยมีเจ้าเส	 ชาวจีน

บริจาคที่ดินปลายสวนให้สร้างวัด	 และเน้ือท่ีอยู่ติดกับบริเวณสระกะพัง	 ซึ่งเป็นหนองน�้าใหญ่กลางป่า	 ต่อมา 

สมัยพระยาสุรินทร์ราชา	 เป็นสมุหเทศาภิบาล	 ได้พัฒนาสระกะพัง	 ตัดถนนโดยรอบ	 ท�าเป็นเมืองขึ้นมา 

เป็นสถานที่พักผ่อน	ประชาชนจึงเรียกใหม่ว่า	สระกะพังสุรินทร์ และในฐานะที่วัดมีชื่อเหมือนกัน	อยู่ใกล้กัน 

จึงเปลี่ยนนาม วัดกะพังสุรินทร์ ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๔๙

สถานะและที่ตั้ง 

	 วัดกะพังสุรินทร์	 เป็นพระอารามหลวง

ชั้นตรี	ชนิดสามัญ	ตั้งอยู่เลขที่	๒๘	ถนนเวียนกะพัง 

ต�าบลทบัเทีย่ง	อ�าเภอเมอืงตรงั	จงัหวดัตรงั	มทีีด่นิ

ตั้งวัด	เนื้อที่	๒๔	ไร่	๓	งาน	๘๔.๒	ตารางวา	



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  431

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีต 

เสริมเหล็กทรงไทยจตุรมุข	 หลังคาลด	 ๔	 ชั้น	

ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 ซุ้มประตู

หน้าต่างประดับลายปูนปั้น

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูป 

ปางวิชัย	

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคามุงกระเบ้ือง	 ประดับช่อฟ้าใบระกา	 หางหงส์	 

มีหน้าบัน	 ๓	 ด้าน	 เป็นลายกระหนก	 ภายในประดิษฐาน 

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

 หอระฆั ง 	 เป็นอาคารคอนกรีต เสริม เห ล็ก	 

ลักษณะทรงจตุรมุข	 มีหน้าบัน	 ๔	 ด้าน	 เป็นลายเทพพนม	 

มีปลายยอดแหลม
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วัดตันตยาภิรม

ประวัติความเป็นมา

	 วัดตันตยาภิรม	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๔๓๐	 สมัยรัชกาลที่	 ๕	 เดิมเรียกว่า	 วัดต้นสะตอ 

แรกเริ่มสร้างวัด	 มีพระภิกษุถือรุกขมูลเดินธุดงค์มาพักใต้ต้นสะตอใหญ่	 บริเวณท่ีตั้งวัดปัจจุบัน	 ต่อมา 

หลวงสมานสมัคจีนนิกร	 ต้นสกุลสมานกุล	 และแม่หนูเกตุ	 ได้บริจาคที่ดินถวายให้เป็นที่สร้างวัด	 วัดนี้จึงเป็น 

ที่บ�าเพ็ญกุศลของประชาชนไทย-จีนสืบมา	 ต่อมาพระธรรมวโรดม	 (เซ่ง	 อุตตมะเถระ)	 วัดราชาธิวาส	 

ได้เปลี่ยนชื่อให้เป็น	วัดตันตยาภิรม	ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๒๗

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดตันตยาภิรม	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู ่เลขที่	 ๑๕๖	 ถนนท่ากลาง 

ต�าบลทับเที่ยง	อ�าเภอเมืองตรัง	จังหวัดตรัง	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๙	ไร่	๗๖.๔	ตารางวา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอโุบสถ	เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	

ลักษณะทรงไทย	หลงัคาลด	๓	ชัน้	มงุกระเบือ้ง	ประดบั

ช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันซุ้มประตูหน้าต่าง

ลายกระหนกปูนปั ้นปิดทอง	 บานประตูหน้าต่าง 

ท�าด้วยไม้แกะสลักลวดลายเป็นรูปตัวละครส�าคัญ 

ในเรื่องรามเกียรติ์	 พื้นเป็นหินอ่อน	 หน้าบันด้านหน้า

เป็นรูปพระพรหมทรงหงส์	 เหนือข้ึนไปประดิษฐาน 

พระปรมาภิไธย	ภ.ป.ร.
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 พระประธาน 	 เป ็นพระพุทธรูปทองเหลือง	 

ปางมารวิชัย	 ลงรักปิดทอง	 ศิลปะแบบสุโขทัยตอนปลาย	

พระเพลากว้าง	๕๙	น้ิว	พระนามว่า	พระพทุธมงคลโสภณโฆษติ	

มีพระอัครสาวกซ้ายขวา

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

หลังคามุงกระเบื้อง	

 หอระฆัง	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ๒	 ชั้น	 

ทรงกลม	ชั้นบนเป็นระฆัง	ชั้นล่างเป็นหอกลอง

 พระวิหาร	 เดิมเป็นพระอุโบสถหลังเก่าเป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคามุงกระเบ้ือง	

ผนงัภายในมจีติรกรรมเขยีนภาพสนี�า้ภาพเหตุการณ์วันส�าคญั 

ทางพระพุทธศาสนา	 คือ	 วันประสูติ	 ตรัสรู ้	 ปฐมเทศนา	 

และปรินิพพาน	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป	 ๕	 องค	์ 

เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น	ศิลปะแบบศรีวิชัย	
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วัดคิรีวิหาร

ประวัติความเป็นมา

	 วัดคิรีวิหาร	เดิมชื่อ	“วัดท่าเลื่อน”	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๔๓๐	เป็นวัดที่เจ้าอธิการอยู่	เจ้าอาวาส	

ได้ ใช้เวลาในการก่อสร้างนาน	 ๒๗	 ปี	 ต่อมาเมื่อสมัยฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเมืองตราด	 ได้เรียกชื่อวัดนี้ว่า	 

“วัดภูเขายวน”	เมื่อไทยได้เมืองตราดคืนจากฝรั่งเศสจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดแห่งนี้ใหม่	โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า	 

กรมหลวงวชริญาณวงศ	์ทรงประทานชื่อใหเ้ลอืก	๓	ชื่อ	คอื	คริเีวสวิหาร	เวสคริวิีหาร	และคริวิีหารดว้ย	จงึไดเ้ปลีย่น 

ชื่อใหม่ว่า	“วัดคิรีวิหาร”	ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา	เมื่อวันที่	๒๘	เมษายน	๒๕๒๓	ได้รับเลื่อนฐานะเป็น

พระอารามหลวง	เมื่อวันที่	๒๙	พฤษภาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๕

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดคิรีวิหาร	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๖๖	 

หมู่ที่	 ๕	 ถนนตราด-คลองใหญ่	 ต�าบลซ�าราก	 อ�าเภอเมืองตราด	 จังหวัดตราด	 มีที่ดินตั้งวัด	 เนื้อที่ี	 ๕๒	 ไร่	 

๔	งาน	๑๘๒	ตารางวา	มีที่ธรณีสงฆ์	เนื้อที่	๒๒	ไร่
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สิ่งสำาคัญ

 พระอุ โบสถ	 ขนาดกว้าง	 ๑๒	 เมตร	 

ยาว	 ๒๓	 เมตร	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 

ทรงไทยประยกุต	์หลงัคาลด	๒	ช้ัน	มงุกระเบือ้งเคลอืบ	 

ประดับใบระกา	 หางหงส์	 คันทวย	 หน้าบันประดับ 

ปูนปั้นลายขด	ซุ้มประตู	หน้าต่างประดับปูนปั้น

 พระประธาน	 พระพุทธรูปปางมารวิชัย	

พระนามว่า	พระพุทธสัพพัญญุตตญาณมงคล 

 พระเจดยี	์บรรจพุระบรมสารรีกิธาต	ุภายใน

ประดิษฐานพระไพรีพินาศ	

 วิหารจีน หรือเก๋งจีน	 เป็นอาคารคอนกรีต	

ศิลปะจีน	สมัยราชวงศ์เช็ง	เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ

อุดมสมบูรณ์	พระอวโลกิเตศวร	และพระสังกัจจายน์
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 ศาลาการเปรียญ	สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๕	ขนาดกว้าง	๒๐	เมตร	ยาว	๔๐	เมตร	เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก	๒	ชั้น	

 ตำาหนักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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วัดโยธานิมิต

ประวัติความเป็นมา

	 วัดโยธานิมิต	 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๙๑	 ชาวบ้านนิยมเรียกว่า	 วัดโบสถ์ ในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 นักองค์ด ้วงกษัตริย ์เขมร	 ได ้ขอก�าลังกองทัพไทยไปรบกับญวน	 โปรดให้ 

เจ้าพระยาสิงหเสนีย์	 คุมกองทัพบก	 เจ้าพระยาพระคลัง	 ซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระยา	 บรมมหาประยุรวงศ์	 

(ต้นตระกูล	บุนนาค)	คุมกองทัพเรือ	ไปช่วยรบ	ใช้เวลานาน	๑๕	ปี	

	 ในระหว่างพักรบ	 กองทัพไทยได้พร้อมกันสร้างวัดขึ้น	 ชื่อว่า วัดโยธานิมิต	 เพื่อเป็นที่ระลึกถึง 

การที่ทั้งสองกองทัพได้ร่วมรบและสร้างวัดร่วมกัน	เพราะมีโบสถ์ลักษณะศิลปะสมัยอยุธยา	

	 ต่อมาสมัยรัชกาลท่ี	 ๔	 ทรงเห็นว่าเสนาสนะบางส่วนของวัดได้ทรุดโทรมลงมาก	 จึงโปรดให ้

บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่	

	 สมัยรัชกาลที่	๙	โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์	และโปรดให้ใช้นามเดิม	คือวัดโบสถ์	ปีพุทธศักราช	๒๕๑๒	 

พระอุโบสถได้ช�ารุดทรุดโทรม	จึงได้มีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่และผูกพัทธสีมา	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๑๕	

แล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็น	วัดโยธานิมิต	อีกครั้ง	ส่วนพระอุโบสถหลังเก่า	เรียกว่า	วิหารโยธานิมิต	ได้รับยกฐานะ

เป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๓๓
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สถานะและที่ตั้ง

	 วัดโยธานิมิต	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดสามัญ	 ตั้งอยู่เลขที่	 ๗	 หมู่ที่	 ๑	 ต�าบลวังกระแจะ	 

อ�าเภอเมืองตราด	จังหวัดตราด	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๒๑	ไร่	๒	งาน	๑๘	ตารางวา	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	

ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๒	 ชั้น	 มุงกระเบ้ืองเคลือบ	

ประดับช่อฟ้า	 ใบระกา	 หางหงส์	 หน้าบันปูนปั้น 

ซุ้มประตูหน้าต่างปูนปั้น	 ภายในมีภาพจิตรกรรม 

ฝาผนังเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก

 พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนป้ัน	 ลงรัก

ปิดทอง	ปางมารวิชัย

 พระวิหาร เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน	ลักษณะ

ทรงจีน	 หลังคามุงกระเบื้อง	 ภายในประดิษฐาน 

รอยพระพุทธบาทจ�าลองและพระพุทธรูปโบราณ	

 พระเจดีย์ อยู่หน้าพระอุโบสถ	 ลักษณะ 

ทรงระฆัง	เป็นพระเจดีย์โบราณ

 ศาลาการเปรียญ	 เป็นอาคารครึ่งตึก 

ครึ่ ง ไ ม้ 	 ลักษณะทรงไทย	 หลังคาลด	 ๒	 ชั้ น 

มุงกระเบื้อง
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วัดมณีบรรพต

ประวัติความเป็นมา

	 วัดมณีบรรพต	 เป็นวัดโบราณ	 เดิมเรียกว่า	 วัดเขาแก้ว	 ตามลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งวัดเป็นภูเขา	 

และมีหินแก้วสีขาวหรือหินเข้ียวหนุมานเป็นจ�านวนมาก	 สันนิษฐานว่า	 สร้างขึ้นสมัยอยุธยาดังมีความ

ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีว่า	 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จไปนมัสการพระพุทธรูป 

ที่วัดเขาแก้ว	 และได้ตรัสกับพระภิกษุที่วัดว่า	 พระองค์ได้เคยกระท�าสัตยาธิษฐานเสี่ยงพระบารมีที่วัดนี้ 

เข้าใจว่าวัดเขาแก้วคงเป็นวัดร้างในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนเมื่อปีพุทธศักราช	 ๒๓๙๕	 หลวงพ่อเณร 

หรือชาวบ้านเรียกว่า	 ขรัวเณร	 หรือ	 ขรัวตาเณร	 เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดและปกครองวัดเป็นรูปแรก	 โดย

ฆราวาสที่สร้างและบูรณะตั้งแต่ต้น	 คือ	 ท่านเผือก	 เศรษฐีเจ้าของตลาดในจังหวัดสุโขทัย	 ได้ท�าการก่อสร้าง 

พระอุโบสถและศาลาการเปรียญข้ึน	 ต่อมาพระวิสุทธิสมณาจารย์	 (ตุ่น)	 ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ตลอดมา	 

และได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง	เมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๐๕	

สถานะและที่ตั้ง

	 วัดมณีบรรพต	 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี	 ชนิดวรวิหาร	 ตั้งอยู ่เลขที่	 ๒๘๖	 ต�าบลระแหง	 

อ�าเภอเมืองตาก	จังหวัดตาก	มีที่ดินตั้งวัด	เนื้อที่	๑๓	ไร่	๑	งาน	

สิ่งสำาคัญ

 พระอุโบสถ	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	หลังคาลด	๒	ชั้น	มุงกระเบื้องเคลือบ	ประดับช่อฟ้า	

ใบระกา	หางหงส์	หน้าบันลายปูนปั้น	ซุ้มประตูและหน้าต่างลายปูนปั้น	มีขนาดกว้าง	๘	เมตร	ยาว	๑๖	เมตร	

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช	๒๕๑๓
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 พระประธาน	 เป ็นพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนา	 

พร้อมพระอัครสาวกซ้ายขวา	และมีพระเบญจวัคคีย์	

 พระวิหาร	๒	หลัง

 หลังแรก 	 เป ็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคา 

มุงกระเบื้องเคลือบ	ภายในประดิษฐานหลวงพ่อแสนทอง 

 หลังที่  ๒ 	 เป ็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 หลังคา 

มุงกระเบ้ืองเคลือบ	 ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดง

ปฐมเทศนา

 พระเจดีย์ ลักษณะรูปสี่เหลี่ยม	 คอระฆัง

กลมแบบหงสาวดี	 ขนาดฐานกว้าง	 ๔	 วา	 สูง	 ๘	 วา	 

สร ้างเมื่อป ีพุทธศักราช	 ๒๕๐๐	 ภายในบรรจ ุ

พระบรมสารีริกธาตุ	

 พระพุทธรูปแสนทอง 

หรือหลวงพ ่อแสนหลวง	 เป ็น

พระพุทธรูปปางมารวิชัย	 ศิลปะ

สมัยเชียงแสน	และเป็นพระพุทธรูป

ประจ�าเมือง
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ความรู้เรื่อง “กฐิน”

๑.	ความหมายของค�า

	 ๑.๑	 ค�ำว่ำ	กฐิน	มีควำมหมำยเกี่ยวข้องกัน	๔	ประกำร	คือ

   เป็นชื่อของกรอบไม้	อันเป็นแม่แบบส�ำหรับท�ำจีวร	ซึ่งอำจเรียกว่ำ	สะดึง	ก็ได้

   เป็นชื่อของผ้า	ที่ถวำยแก่สงฆ์เพื่อท�ำจีวร	ตำมแบบหรือกรอบไม้นั้น

   เป็นชื่อของบุญกิริยา	ในกำรถวำยผ้ำกฐินเพื่อให้สงฆ์ท�ำเป็นจีวร

   เป็นชื่อของสังฆกรรม	 คือ	 กิจกรรมของสงฆ์ที่จะต้องมีกำรสวดประกำศขอรับควำมเห็นชอบ  

จำกที่ประชุมสงฆ์ในกำรมอบผ้ำกฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

 กฐินที่เป็นชื่อของกรอบไม้	 กรอบไม้แม่แบบส�ำหรับท�ำจีวร	 ซึ่งอำจเรียกว่ำสะดึงก็ได้นั้น	 เนื่องจำก

ในครั้งพุทธกำล	 กำรท�ำจีวรให้มีรูปลักษณะตำมที่ก�ำหนดกระท�ำได้ โดยยำก	 จึงต้องท�ำกรอบไม้ส�ำเร็จรูปไว	้

เพื่อเป็นอุปกรณ์ส�ำคัญในกำรท�ำเป็นผ้ำห่ม	 หรือผ้ำห่มซ้อน	 ที่เรียกว่ำจีวรเป็นชื่อรวมของผ้ำผืนใดผืนหนึ่งก็ได้	

ในภำษำไทยนิยมเรียกผ้ำนุ่งว่ำ	สบง	 ผ้ำห่มว่ำ	 จีวร	 ผ้ำห่มซ้อนว่ำ	สังฆาฏิ	 กำรท�ำผ้ำโดยอำศัยแม่แบบเช่นนี้	

คือทำบผ้ำลงไปกับแม่แบบ	 แล้วตัดเย็บย้อมท�ำให้เสร็จในวันนั้นด้วยควำมสำมัคคีของสงฆ์	 เป็นกำรร่วมแรง

ร่วมใจกันท�ำกิจที่เกิดขึ้น	 และเมื่อท�ำเสร็จหรือพ้นก�ำหนดกำลแล้ว	 แม่แบบหรือกฐินนั้น	 ก็รื้อเก็บไว้ ใช้ ในกำร 

ท�ำผ้ำเช่นนั้นอีกในปีต่อ	 ๆ	 ไป	 กำรรื้อแบบไม้นี้เรียกว่ำ	 เดำะ	 ค�ำว่ำ	 กฐินเดำะ	 หรือ	 เดำะกฐิน	 จึงหมำยถึง 

กำรรื้อไม้แม่แบบเพื่อเก็บไว้ใช้ในกำรโอกำสหน้ำ

 กฐินที่เป็นชื่อของผ้า	หมำยถึง	ผ้ำที่ถวำยให้เป็นกฐินภำยในก�ำหนดกำล	๑	 เดือน	นับตั้งแต่วันแรม	

๑	ค�่ำ	 เดือน	๑๑	ถึงวันขึ้น	๑๕	ค�่ำ	 เดือน	๑๒	ผ้ำที่จะถวำยนั้นจะเป็นผ้ำใหม่	หรือผ้ำเทียมใหม่	 เช่น	ผ้ำฟอก

สะอำด	 หรือผ้ำเก่ำ	 หรือผ้ำบังสุกุล	 คือผ้ำที่เขำท้ิงแล้ว	 และเป็นผ้ำเปื้อนฝุ่นหรือผ้ำตกตำมร้ำนก็ได้	 ผู้ถวำย 

จะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้	เป็นพระภิกษุหรือสำมเณรก็ได้	ถวำยแก่พระสงฆ์แล้ว	ก็เป็นอันใช้ได้

 กฐินที่เป็นชื่อของบุญกิริยา	คือ	กำรถวำยผ้ำกฐินเป็นทำนแก่พระสงฆ์ผู้จ�ำพรรษำอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง 

ครบ	 ๓	 เดือน	 เพื่อสงเครำะห์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบ	 ให้มีผ้ำนุ่งหรือผ้ำห่มใหม่	 จะได้ ใช้ผลัดเปลี่ยนของเก่ำ 

ที่จะขำดหรือช�ำรุด	 กำรท�ำบุญถวำยผ้ำกฐิน	 หรือท่ีเรียกว่ำ	 ทอดกฐิน	 คือกำรทอดหรือวำงผ้ำลงไปแล้ว 

กล่ำวค�ำถวำยในท่ำมกลำงสงฆ์	เรียกได้ว่ำ	เป็นกาลทาน	คือกำรถวำยทำนที่ท�ำได้เฉพำะกำล	๑	เดือน	ดังกล่ำว

ในกฐินที่เป็นชื่อของผ้ำ	ถ้ำถวำยก่อนหน้ำนั้น	หรือหลังจำกนั้นไม่เป็นกฐิน	ท่ำนจึงถือว่ำโอกำสท�ำได้ยำก

 กฐินที่เป็นชื่อของสังฆกรรม	คือ	กิจกรรมของสงฆ์ก็จะต้องมีกำรสวดประกำศขอรับควำมเห็นชอบ

จำกที่ประชุมสงฆ์ในกำรมอบผ้ำกฐิน	ให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง	เมื่อท�ำจีวรส�ำเร็จแล้วด้วยควำมร่วมมือของภิกษุ

ทั้งหลำย	 ก็จะได้เป็นโอกำสให้ได้ช่วยกันท�ำจีวรของภิกษุรูปอื่นขยำยเวลำท�ำจีวรได้อีก	 ๔	 เดือน	 ทั้งนี้	 เพรำะ 

ในสมัยพุทธกำล	 กำรหำผ้ำท�ำจีวรท�ำได้ โดยยำก	 ไม่ทรงอนุญำตให้เก็บสะสมผ้ำไว้เกิน	 ๑๐	 วัน	 แต่เมื่อได้ 

ช่วยกันท�ำสังฆกรรมเรื่องกฐินแล้ว	 อนุญำตให้แสวงหำผ้ำและเก็บผ้ำไว้ท�ำเป็นจีวรได้จนตลอดฤดูหนำว 

คือจนถึงวันขึ้น	๑๕	ค�่ำ	เดือน	๔
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	 ข้อควำมดังกล่ำวมำแล้วข้ำงต้น	 จะเห็นว่ำควำมหมำยของค�ำว่ำกฐิน	 มีควำมหมำยเกี่ยวข้องกัน	 

๔	 ประกำร	 เมื่อสงฆ์ท�ำสังฆกรรมเรื่องกฐินแล้ว	 และประชุมกันอนุโมทนำกฐิน	 คือแสดงควำมพอใจว่ำ 

ได้กรำนกฐินเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธี	

	 ๑.๒	 ค�ำว่ำ	กรำนกฐิน	คือ	กำรลำดหรือทำบผ้ำลงไปกับกรอบไม้แม่แบบเพื่อตัดเย็บย้อมท�ำเป็นจีวร

ผืนใดผืนหนึ่ง	

	 ๑.๓	 ค�ำว่ำกำรจองกฐิน	 คือกำรแสดงควำมจ�ำนงเป็นลำยลักษณ์อักษร	หรือด้วยวำจำต่อทำงวัดว่ำ 

จะน�ำกฐินมำถวำย	 เมื่อนั้น	 เมื่อนี้	 แล้วแต่จะตกลงกัน	 แต่จะต้องภำยในเขตเวลำ	 ๑	 เดือน	 ตำมที่ก�ำหนด 

ในพระวินัย

	 ๑.๔	 ค�ำว่ำ	อปโลกน์กฐนิ	หมำยถงึ	กำรท่ีภิกษุรปูใดรปูหนึง่เสนอขึน้ในทีป่ระชมุสงฆ์ถำมควำมเหน็ชอบ 

ว่ำควรมีกำรกรำนกฐนิหรือไม่	เมื่อเหน็ชอบรว่มกันแล้วจงึหำรือกันตอ่ไปว่ำผ้ำทีท่�ำส�ำเร็จแล้วควรถวำยแก่ภกิษุ

รปูใด	กำรปรกึษำหำรอื	กำรเสนอควำมเหน็เช่นนีเ้รยีกว่ำ	อปโลกน์	(อ่ำนว่ำ	อะ-ปะโหลก)	หมำยถงึ	กำรช่วยกนั 

มองดูว่ำจะสมควรอย่ำงไรเพียงเท่ำนี้ยังใช้ไม่ได้	 เม่ืออปโลกน์เสร็จแล้วจึงต้องสวดประกำศเป็นกำรสงฆ์	 

จึงนับเป็นสังฆกรรมเรื่องกฐินดังกล่ำวไว้แล้วในตอนต้น	

	 ในปัจจุบัน	 มีผู้ถวำยผ้ำกฐินมำกขึ้น	 มีผู้สำมำรถตัดเย็บย้อมผ้ำท่ีท�ำเป็นจีวรได้แพร่หลำยขึ้น	 กำรใช้ 

แม่แบบอย่ำงเก่ำจึงเลิกไป	 เพียงแต่รักษำชื่อและประเพณีไว้	 โดยไม่ต้องใช้กรอบไม้แม่แบบเพียงถวำยผ้ำขำว 

ให้ตดัเยบ็ย้อมให้เสรจ็ในวนันัน้	หรอือกีอย่ำงหนึง่น�ำผ้ำส�ำเรจ็รปูมำถวำย	กเ็รยีกว่ำ	ถวำยผ้ำกฐนิเหมอืนกนั	และ

เนือ่งจำกยงัมปีระเพณนียิมถวำยผ้ำกฐนิกนัแพร่หลำยไปท่ัวประเทศไทย	จงึนบัว่ำประเพณีนยิมในกำรบ�ำเพ็ญกศุล 

เรื่องกฐินนี้	ยังเป็นสำธำรณประโยชน์ร่วมไปกับกำรบูรณปฏิสังขรณ์วัดวำอำรำมไปในขณะเดียวกัน

๒.	ต�านาน

	 ครั้งพุทธกำลมีเรื่องเล่ำไว้ ในคัมภีร์พระวินัยปิฎก	 กฐินขันธกะว่ำ	 ครั้งหนึ่งภิกษุชำวเมืองปำฐำ 

ประมำณ	 ๓๐	 รูป	 ถือธุดงควัตรอย่ำงยิ่งยวดมีควำมประสงค์จะเฝ้ำพระพุทธเจ้ำ	 ซึ่งขณะนั้นประทับอยู	่ 

ณ	 กรุงสำวัตถี	 แคว้นโกศล	 จึงพำกันเดินทำงมุ่งหน้ำไปยังเมืองนั้น	 พอถึงเมืองสำเกตซึ่งอยู ่ห่ำงจำก 

กรุงสำวัตถีประมำณ	 ๖	 โยชน์	 ก็เป็นวันเข้ำพรรษำพอดีเดินทำงต่อไปมิได้ต้องจ�ำพรรษำอยู่ที่เมืองสำเกต 

ตำมพระวินัยบัญญัติ	 ขณะที่จ�ำพรรษำอยู่	 ณ	 เมืองสำเกต	 เกิดควำมร้อนรนอยำกเฝ้ำพระพุทธเจ้ำเป็น

ก�ำลัง	ดังนั้น	พอออกพรรษำปวำรณำแล้วก็รีบเดินทำง	แต่ระยะนั้นยังมีฝนตกมำก	หนทำงที่เดินชุ่มไปด้วยน�้ำ 

เป็นโคลนเป็นตมต้องบุกต้องลุยมำจนกระทั่งถึงกรุงสำวัตถี	 ได้เข้ำเฝ้ำสมควำมประสงค์	 พระพุทธเจ้ำ

จึงมีปฏิสันถำรกับภิกษุเหล่ำนั้นถึงเรื่องกำรจ�ำพรรษำอยู่	 ณ	 เมืองสำเกต	 และกำรเดินทำง	 ภิกษุเหล่ำนั้น 

จึงกรำบทูลถึงควำมตั้งใจควำมร้อนรนกระวนกระวำยและกำรเดินทำงที่ล�ำบำกให้ทรงทรำบทุกประกำร

	 พระพุทธเจ้ำทรงทรำบและเห็นควำมล�ำบำกของภิกษุ	 จึงทรงยกเป็นเหตุและมีพระพุทธำนุญำต 

ให้พระภิกษุผู้จ�ำพรรษำครบถ้วนไตรมำสแล้วกรำนกฐินได้	 และเมื่อกรำนกฐินแล้วจะได้รับอำนิสงส์บำงข้อ 

ตำมพระวินัยดังจะกล่ำวต่อไป
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๓.	ข้อก�าหนดเกี่ยวกับกฐิน

	 ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกฐิน	มีดังต่อไปนี้	

	 ๓.๑	 จ�ำนวนพระสงฆ์ในวัดที่ทอดกฐินได้	ถ้ำกล่ำวตำมหลักฐำนในพระไตรปิฎก	(เล่ม	๕	หน้ำ	๒๕๘)	 

ซึ่งเป็นพระพุทธภำษิตกล่ำวว่ำ	สงฆ์	๔	รูป	ท�ำกรรมได้ทุกอย่ำงเว้นกำรปวำรณำ	คือ	กำรอนุญำตให้ว่ำกล่ำว 

ตักเตือนได้	 กำรอุปสมบทและกำรสวดถอนจำกอำบัติบำงประกำร	 (อัพภำน)	 จึงหมำยถึงว่ำจ�ำนวนพระสงฆ์ 

ในวัดที่ทอดกฐินได้จะต้องมีตั้งแต่	 ๔	 รูปข้ึนไป	 แต่หนังสืออธิบำยช้ันหลังท่ีเรียกว่ำอรรถกถำ	 กล่ำวว่ำ	 

ต้อง	๕	รูปขึ้นไป	เมื่อหนังสืออธิบำยชั้นหลังขัดแย้งพระไตรปิฎกให้ยึดพระไตรปิฎกเป็นหลักส�ำคัญ	

	 ๓.๒	 คุณสมบัติของพระสงฆ์ที่มีสิทธิรับกฐิน	คือ	พระสงฆ์ที่จ�ำพรรษำในวัดนั้นครบ	๓	เดือน	ปัญหำ 

ที่เกิดขึ้นมีอยู่ว่ำจะน�ำพระสงฆ์วัดอื่นมำสมทบ	จะใช้ได้หรือไม่	ตอบว่ำถ้ำพระสงฆ์วัดที่จะทอดกฐินนั้นมีจ�ำนวน	 

ครบ	 ๔	 รูปแล้ว	 จะน�ำพระสงฆ์ที่อื่นมำสมทบก็สมทบได้	 แต่จะอ้ำงสิทธิไม่ได้	 ผู้มีสิทธิเฉพำะผู้จ�ำพรรษำ 

ครบ	๓	เดอืนในวดันัน้เท่ำนัน้	กำรน�ำพระภกิษมุำจำกวัดอ่ืน	คงมีสทิธเิฉพำะทีท่ำยกจะถวำยอะไรเป็นพิเศษเท่ำนัน้	 

ไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงเรื่องจะถวำยผ้ำแก่ภิกษุรูปนั้นรูปนี้	

	 ๓.๓	ก�ำหนดกำลท่ีจะทอดกฐนิได้	ได้กล่ำวไว้แล้วในเบือ้งต้นว่ำกำรทอดกฐนินัน้ท�ำได้ภำยในเวลำจ�ำกัด	

คือตั้งแต่วันแรม	๑	ค�่ำ	เดือน	๑๑	จนถึงวันขึ้น	๑๕	ค�่ำ	เดือน	๑๒	ก่อนหน้ำนั้น	หรือหลังจำกนั้นไม่นับเป็นกฐิน

	 ๓.๔	 ข้อควรทรำบเกี่ยวกับกฐินไม่เป็นอันทอดหรือเป็นโมฆะ	 เรื่องนี้ส�ำคัญมำก	 ควรทรำบทั้ง 

ผู้ทอดและทั้งฝ่ำยพระสงฆ์ผู้รับเพรำะเป็นเรื่องทำงพระวินัย	 (วินัยปิฎกเล่ม	 ๕	 หน้ำ	 ๑๓๗)	 คือมักจะมี 

พระในวัดเที่ยวขอโดยตรงหรือโดยอ้อม	ด้วยวำจำบ้ำง	ด้วยหนังสือบ้ำง	 เชิญชวนให้ไปทอดกฐินในวัดของตน	

กำรท�ำเช่นนั้นผิดพระวินัยกฐิน	 ไม่เป็นอันกรำน	 นับเป็นโมฆะ	 ทอดก็ไม่เป็นอันทอด	 พระผู้รับก็ไม่ได้อำนิสงส ์

จึงควรระมัดระวังท�ำให้ถูกต้อง	และแนะน�ำผู้เข้ำใจผิดปฏิบัติผิดให้ท�ำให้ถูกต้องเรียบร้อย

๔.	ประเภทของกฐิน

	 กำรทอดกฐินท่ีปฏิบัติกันมำในประเทศไทยตำมหลักฐำนที่ปรำกฏนับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย 

เป็นรำชธำนีตรำบเท่ำถึงปัจจุบัน	แยกเป็นประเภทใหญ่ได้ดังนี้	คือ	

 กฐินหลวง 

 กฐินราษฎร์
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กฐินหลวง

	 มีประวัติว ่ำ	 เมื่อพระพุทธศำสนำได้แพร่หลำยเข้ำมำในประเทศไทย	 และประชำชนคนไทย 

ที่ตั้งหลักแหล่ง	 อยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้ยอมรับนับถือพระพุทธศำสนำ	 ว่ำเป็นศำสนำประจ�ำชำติแล้ว	 

กำรทอดกฐินก็ ได้กลำยเป็นประเพณีของบ้ำนเมืองมำโดยล�ำดับ	 พระเจ้ำแผ่นดิน	 ผู ้ปกครองบ้ำนเมือง	 

ทรงรับเรื่องกฐินนี้ข้ึนเป็นพระรำชพิธีอย่ำงหนึ่งซึ่งทรงบ�ำเพ็ญเป็นกำรประจ�ำ	 เมื่อถึงเทศกำลทอดกฐิน	 

กำรที่พระเจ้ำแผ่นดินทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลเก่ียวกับกฐินเป็นพระรำชพิธีดังกล่ำวนี้	 เป็นเหตุให้เรียกกันว่ำ	 

กฐินหลวง	

 กฐินหลวงต้องเป็นกฐินที่ถวำยพระอำรำมหลวง	 ส่วนกฐินที่พระเจ้ำแผ่นดินถวำยวัดรำษฎร์	 เรียกว่ำ	 

พระกฐินต้น

	 แต่สมัยต่อมำ	 เรื่องของกฐินหลวงได้เปลี่ยนไปตำมสภำวกำรณ์ของบ้ำนเมือง	 เช่น	 ประชำชน 

มีศรัทธำเจริญรอยตำมพระรำชศรัทธำของพระเจ้ำแผ่นดิน	 ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณให้ถวำยผ้ำพระกฐิน 

ได้ตำมสมควรแก่ฐำนะ	เป็นต้น	เป็นเหตุให้แบ่งแยกกฐินหลวงออกเป็นประเภท	ดังที่ปรำกฏในปัจจุบัน	ดังนี้

 ๑.	กฐินท่ีก�าหนดเป็นพระราชพิธี	 กฐินดังกล่ำวน้ี	 พระเจ้ำแผ่นดินเสด็จพระรำชด�ำเนินไปถวำย 

ผ้ำพระกฐินด้วยพระองค์เองเป็นประจ�ำ	ณ	วัดส�ำคัญ	ๆ	ซึ่งทำงรำชกำรก�ำหนดขึ้น	มีหมำยก�ำหนดกำรเสด็จ

พระรำชด�ำเนินไว้อย่ำงเรียบร้อย	 ปัจจุบันพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงถวำย 

ผ้ำพระกฐิน	ณ	วัดต่ำง	ๆ	ทั้งในกรุงเทพมหำนคร	และส่วนภูมิภำค	๑๘	วัด	ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระอำรำมหลวง

	 	 ๑.	 วัดบวรนิเวศวิหำร	 กรุงเทพมหำนคร

	 	 ๒.	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำม	 กรุงเทพมหำนคร

	 	 ๓.	 วัดสุทัศนเทพวรำรำม	 กรุงเทพมหำนคร

	 	 ๔.	 วัดรำชบพิธสถิตมหำสีมำรำม	 กรุงเทพมหำนคร

	 	 ๕.	 วัดรำชประดิษฐสถิตมหำสีมำรำม	 กรุงเทพมหำนคร

	 	 ๖.	 วัดรำชำธิวำสวิหำร	 กรุงเทพมหำนคร

	 	 ๗.	 วัดมกุฏกษัตริยำรำม	 กรุงเทพมหำนคร

	 	 ๘.	 วัดเทพศิรินทรำวำส	 กรุงเทพมหำนคร

	 	 ๙.	 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนำรำม	 กรุงเทพมหำนคร

	 	 ๑๐.	 วัดรำชโอรสำรำม	 กรุงเทพมหำนคร

	 	 ๑๑.	 วัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์	 กรุงเทพมหำนคร

	 	 ๑๒.	 วัดอรุณรำชวรำรำม	 กรุงเทพมหำนคร

	 	 ๑๓.	 วัดนิเวศธรรมประวัติ	 พระนครศรีอยุธยำ

	 	 ๑๔.	 วัดพระปฐมเจดีย์	 นครปฐม

	 	 ๑๕.	 วัดสุวรรณดำรำรำม	 พระนครศรีอยุธยำ

	 	 ๑๖.	 วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ	 พิษณุโลก

	 	 ๑๗.	 วัดโสมนัสวิหำร	 กรุงเทพมหำนคร

	 	 ๑๘.	 วัดพระพุทธบำท	 สระบุรี
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	 พระอำรำมหลวงเหล่ำนี้	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวจะเสด็จพระรำชด�ำเนินไปถวำยผ้ำพระกฐิน 

ด้วยพระองค์เอง	 แต่มิได้เสด็จไปทั้ง	 ๑๘	 วัด	 จะเสด็จพระรำชด�ำเนินเพียงบำงวัดเท่ำนั้น	 นอกจำกนั้น 

ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ	 ให้พระบรมวงศำนุวงศ์	หรือองคมนตรี	หรือผู้ทรงเห็นสมควรเป็นผู้แทนพระองค์ 

ไปถวำย	 ส่วนพระอำรำมหลวงนอกจำกน้ีอีกจ�ำนวน	 ๒๙๒	 วัด	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำ 

โปรดเกล้ำฯ	ให้ส่วนรำชกำร	หน่วยงำน	องค์กร	บริษัท	ห้ำงร้ำน	บุคคล	น�ำไปถวำย

	 กฐนิทีก่�ำหนดเป็นพระรำชพธินีีท้รงพระกรณุำโปรดเกล้ำฯ	ให้ส�ำนกัพระรำชวังออกหมำยก�ำหนดกำร

เป็นประจ�ำปี	จึงไม่มีกำรจองล่วงหน้ำ

 แนวปฏิบัติ	

	 กำรเฝ้ำฯ	รบัเสดจ็ฯ	งำนถวำยผ้ำพระกฐนิหลวงประจ�ำปี	ทีส่�ำนกัพระรำชวงัออกเป็นหมำยก�ำหนดกำร	

และก�ำหนดกำรแต่งกำยเฝ้ำฯ	รับเสด็จฯ

	 ผู้ที่เฝ้ำฯ	 รับเสด็จฯ	 ตำมหมำยก�ำหนดกำร	 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักพระรำชวังจะได้รับรองเชิญให้นั่งพัก	 

ณ	ที่ซึ่งจัดไว้นอกพระอุโบสถตำมล�ำดับชั้นยศ	หรือต�ำแหน่ง

	 งำนเสด็จฯ	 ถวำยผ้ำพระกฐินตำมรำชประเพณีประจ�ำปี	 ที่ส�ำนักพระรำชวังออกเป็นหมำย

ก�ำหนดกำรแต่งเครื่องแบบเต็มยศ	 จะมีกองเกียรติยศทหำรมหำดเล็กรักษำพระองค์พร้อมท้ังแตรวง 

ธงประจ�ำกองและทหำรมหำดเล็กรักษำพระองค์ฯ	ตั้งแถวรับ

	 เมื่อใกล้เวลำเสด็จฯ	ประมำณ	๕	หรือ	๑๐	นำที	 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับรองของส�ำนักพระรำชวังจะได้เชิญ

ข้ำรำชกำรผู้มีเกียรติที่มำเฝ้ำฯ	 ไปยืนเรียงแถวรอรับเสด็จฯ	 ตำมแนวทำงลำดพระบำท	 (ถ้ำสถำนท่ีมีไม่พอ 

จะเข้ำแถว	ก็คงเฝ้ำฯ	ณ	ที่ซึ่งจัดไว้นั้น)

	 ได้เวลำเสด็จฯ	 ถึง	 แตรวงกองทหำรเกียรติยศบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี	 ผู้เฝ้ำฯ	 ที่นั่งพัก	 

ยืนถวำยควำมเคำรพ	 ผู้มำเฝ้ำที่เข้ำแถวรับเสด็จฯ	 ถ้ำสวมหมวกท�ำวันทยหัตถ์จนสุดเสียงเพลงสรรเสริญ 

พระบำรมีและถวำยควำมเคำรพเมื่อเสด็จฯ	ผ่ำน	

	 เสด็จฯ	 เข้ำสู่พระอุโบสถ	 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักพระรำชวัง	 จะได้เชิญและน�ำเฉพำะข้ำรำชกำรผู้ ใหญ	่ 

เข้ำไปเฝ้ำฯ	 ในพระอุโบสถ	 เมื่อเข้ำไปจะต้องถวำยค�ำนับ	 แล้วยืนอยู ่	 ณ	 เก้ำอี้ที่นั่งเฝ้ำฯ	 ตำมชั้นยศ 

และต�ำแหน่ง	 เมื่อทรงปฏิบัติในกำรถวำยผ้ำพระกฐินประทับพระรำชอำสน์ผู้เฝ้ำฯ	 ถวำยค�ำนับแล้วนั่งได้	 

เมื่อเสด็จฯ	กลับก็ปฏิบัติท�ำนองเดียวกับเมื่อเสด็จฯ	มำถึง

	 พระรำชประเพณีเสด็จฯ	 ถวำยผ้ำพระกฐิน	 ถ้ำพระอำรำมหลวงหรือวัดใดที่มีโรงเรียนตั้งอยู ่ 

ย่อมจัดลูกเสือหรือนักเรียนตั้งแถวรับเสด็จฯ	 ถ้ำมีแตรวงลูกเสือด้วย	 ให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี 

เมื่อเสด็จฯ	ถึงและเสด็จฯ	กลับ

	 โรงเรียนที่จัดลูกเสือนักเรียนรับเสด็จฯ	ตำมระเบียบประเพณีจะต้องจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชำ	ประดิษฐำน

พระบรมฉำยำลักษณ์แทนตั้งพระพุทธรูป	 มีแจกัน	 พำนดอกไม้	 และธูปเทียนพร้อม	 แต่ไม่ต้องจุดธูปเทียน	 

หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์	 ควรมีธูปเทียนแพกระทงดอกไม้ ใส่พำนตั้งไว้	 เป็นกำรถวำยควำมเคำรพสักกำระ 

ในกำรรับเสด็จฯ
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	 อำจำรย์หรือครูใหญ่	 ยืนท่ีข้ำง	 ๆ	 โต๊ะหมู่หน้ำแถวนักเรียนและลูกเสือ	 เม่ือเสด็จถึง	 ณ	 ที่นั้น	

อำจำรย์หรือครูใหญ่	 ก้ำวออกมำถวำยควำมเคำรพ	 (ถ้ำเป็นครูชำยสวมหมวก	 ท�ำวันทยหัตถ์	 ถ้ำเป็นครูหญิง

ถวำยควำมเคำรพตำมวิธีท่ีเรียกว่ำ	 ถอนสำยบัว)	 แล้วกรำบบังคมทูลรำยงำนจ�ำนวนอำจำรย์	 ครู	 นักเรียน	 

จบแล้วพับใส่ซองวำงบนพำนเชิญขึ้นทูลเกล้ำฯ	 ถวำย	 แล้วถอยออกไปถวำยค�ำนับก่อนที่จะกลับไปยืนเฝ้ำฯ	 

ณ	ที่เดิม 

 ๒.	กฐินต้น	 กฐินดังกล่ำว	 เกิดขึ้นเพรำะพระเจ้ำแผ่นดินเสด็จพระรำชด�ำเนินไปถวำยผ้ำพระกฐิน	 

ณ	 วัดที่มิใช่พระอำรำมหลวง	 และมิได้เสด็จไปอย่ำงเป็นทำงรำชกำรหรืออย่ำงเป็นพระรำชพิธี	 แต่เป็น 

กำรบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลส่วนพระองค์อีกด้วย	 พลตรี	 หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์	 (ม.ร.ว.เฉลิมลาภ	 ทวีวงศ์)		

ได้เล่ำประวัติเรื่องกำรเกิดขึ้นของกฐินต้นนี้ ไว้ว่ำ	

 “กฐินส่วนพระองค์นี้	 ในสมัยก่อนรัชกำลท่ี	 ๕	 จะเรียกว่ำอย่ำงไรนั้น	 ยังไม่พบหลักฐำน	 มำเรียกกันว่ำ  

กฐินต้นในรัชกำลที่	 ๕	 ภำยหลังที่ ได้มีกำรเสด็จประพำสหัวเมืองต่ำง	 ๆ	 เม่ือปีพุทธศักรำช	 ๒๔๔๗	 

กำรเสด็จประพำสครั้งนั้น	 โปรดให้จัดให้ง่ำยกว่ำกำรเสด็จประพำสเพื่อส�ำรำญพระรำชอิริยำบถอย่ำงสำมัญ

คือ	 โปรดไม่ให้มีห้องตรำสั่งหัวเมือง	 ให้จัดท�ำที่ประทับแรม	 ณ	 ที่ใด	 ๆ	 พอพระรำชหฤทัยจะประทับที่ ไหน 

ก็ประทับที่นั้น	 บำงครำวก็ทรงเรือเล็กหรือเสด็จรถไฟไปโดยมิให้ ใครรู ้กำรประพำสคร้ังนั้นเรียกกันว่ำ	 

เสด็จประพาสต้น	 เหตุที่เรียกว่ำประพำสต้นก็เพรำะเมื่อวันท่ี	 ๑๘	 กรกฎำคม	 ๒๔๔๗	 เสด็จทรงเรือมำด	 

๔	 แจว	 ประพำสในแม่น�้ำอ้อม	 ได้ทรงกรุณำโปรดเกล้ำฯ	 ให้ซื้อเรือมำด	 ๔	 แจว	 เพิ่มขึ้นอีกล�ำหนึ่ง	 ส�ำหรับ 

แจวตำมเรือมำดพระท่ีน่ังเวลำมีพระรำชประสงค์ที่จะเสด็จพระรำชด�ำเนินโดยมิให้มีใครรู ้จักพระองค	์ 

เมื่อซื้อเรือมำดได้ดังพระรำชประสงค์แล้วก็ทรงพระรำชทำนชื่อเรือล�ำนั้นว่ำ	 เรือต้น	 ในวันนั้น	 กว่ำจะเสด็จ

พระรำชด�ำเนินกลับถึงที่ประทับแรมที่เมืองรำชบุรีเกือบ	๓	ทุ่ม	เพรำะน�้ำเชี่ยว	ผู้คนในขบวนเสด็จเหนื่อยหอบ 

ตำมกัน	 และได้เริ่มเรียกกำรเสด็จประพำสในวันที่กล่ำวนี้ว่ำ	 ประพำสต้น	 จึงเป็นมูลเหตุให้เรียกกำรเสด็จ

พระรำชด�ำเนินถวำยผ้ำพระกฐินเป็นกำรส่วนพระองค์ว่ำ	 พระกฐินต้น	 เรียกแบบเรือนไทยที่ทรงสร้ำงส�ำหรับ

ประทับอย่ำงชำวบ้ำนว่ำ	เรือนต้น	กันต่อมำ”

	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวรัชกำลปัจจุบัน	 ทรงด�ำเนินตำมพระยุคลบำทพระบำทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 โปรดเสด็จพระรำชด�ำเนินไปทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลถวำยผ้ำพระกฐินต้น 

เป็นประจ�ำทุกปี	กำรจะเสด็จฯ	ไปถวำยผ้ำพระกฐินต้นที่วัดใดนั้นมีหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 	 ๑.	เป็นวัดที่ยังไม่เคยเสด็จพระรำชด�ำเนินถวำยผ้ำพระกฐินมำก่อน

	 	 ๒.	ประชำชนมีควำมเลื่อมใสในวัดนั้นมำก

	 	 ๓.	ประชำชนในท้องถิ่นนั้นไม่ค่อยมีโอกำสได้เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทเมื่อเสด็จพระรำชด�ำเนินไป  

จะได้มีโอกำสเข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทอย่ำงใกล้ชิดด้วย
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 แนวปฏิบัติ 

	 ในกรณีท่ีเสด็จฯ	 ไปถวำยผ้ำพระกฐินเป็นกำรส่วนพระองค์ที่เรียกกันว่ำ	 พระกฐินต้น	 ส่วนมำก 

จะเป็นวัดในต่ำงจังหวัด	 ส�ำนักพระรำชวังจะออกเป็นหมำยรับสั่ง	 ส่วนมำกจะแต่งเครื่องแบบปกติขำว 

เฉพำะเจ้ำหน้ำที่	 ผู้มีหน้ำท่ีเฝ้ำฯ	 เจ้ำหน้ำท่ีนอกนั้นหรือข้ำรำชกำรในท้องถิ่นแต่งกำยเครื่องแบบปกติหรือกำกี

คอตั้ง	หรือกำกีคอพับ	

	 กำรเฝ้ำฯ	 รับเสด็จฯ	 เจ้ำหน้ำที่ส�ำนักพระรำชวังจะรับรองข้ำรำชกำรและผู ้มีเกียรติรอเฝ้ำฯ	 

ณ	ที่ซึ่งจัดไว้นอกพระอุโบสถ

	 กำรเสด็จฯ	 ถวำยผ้ำพระกฐินในต่ำงจังหวัดนั้น	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะต้องจัดข้ำรำชกำรเข้ำเฝ้ำ 

รบัเสด็จฯ	ณ	ทีซ่ึง่รถยนต์พระทีน่ัง่เทยีบ	เมือ่เสดจ็ฯ	ลงจำกรถยนต์พระทีน่ัง่	ผูว่้ำรำชกำรจงัหวัดต้องเข้ำไปเฝ้ำฯ	

ถวำยค�ำนับ	 (ถ้ำสวมหมวกท�ำวันทยหัตถ์)	 แล้วกรำบบังคมทูลรำยงำนตนเองและเบิกข้ำรำชกำรผู้ ใหญ่ที่เฝ้ำฯ	

เช่น	ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม

	 ข้ำพระพุทธเจ้ำ.................................................ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด.......................................ขอพระรำชทำน	

พระบรมรำชวโรกำสเบิกผู้เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท	(ในกรณีที่ภริยำเฝ้ำฯ	อยู่ด้วย)	นำง..............................ภริยำ	

ข้ำพระพุทธเจ้ำ	(จะทูลเกล้ำฯ	ถวำยดอกไม้ด้วยก็ได้)	แล้วต่อไปควรจะกรำบบังคมทูลเฉพำะข้ำรำชกำรผู้ ใหญ่

ระดับสูง	เช่น	รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	ผู้พิพำกษำ	หัวหน้ำศำลจังหวัด	นำยอ�ำเภอของท้องที่เสด็จฯ	เท่ำนั้น	

 ๓.	 กฐินพระราชทาน	 เป็นกฐินที่พระเจ้ำแผ่นดินพระรำชทำนผ้ำของหลวงแก่ผู้ท่ีกรำบบังคมทูล	 

ขอพระรำชทำนเพื่อไปถวำยยังวัดหลวง	 นอกจำกวัดส�ำคัญที่ทรงก�ำหนดไว้ว่ำจะเสด็จพระรำชด�ำเนิน 

ด้วยพระองค์เอง	 ปัจจุบันก็เว้น	 ๑๘	 วัดดังกล่ำวแล้ว	 เหตุที่เกิดกฐินพระรำชทำนก็เพรำะว่ำปัจจุบันวัดหลวง 

มีเป็นจ�ำนวนมำก	 จึงเปิดโอกำสให้กระทรวง	 ทบวง	 กรมต่ำง	 ๆ	 ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลที่สมควร 

รับพระรำชทำนผ้ำกฐินไปถวำยได้	 และผู้ที่ ได้รับพระรำชทำนจะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัวโดยเสด็จพระรำชกุศล 

ตำมก�ำลังศรัทธำก็ได้

	 ปัจจุบันกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 คณะบุคคล	 หรือบุคคลใดมีควำมประสงค์จะรับพระรำชทำน 

ผ้ำพระกฐินไปถวำย	 ณ	 วัดหลวงวัดใดก็ติดต่อไปยังกรมกำรศำสนำ	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ตำมระเบียบ 

ซึ่งเท่ำกับเป็นกำรจองกฐินไว้ก่อน
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กฐินราษฎร์

	 เป็นกฐินท่ีรำษฎรหรือประชำชน	 ผู้มีศรัทธำน�ำผ้ำกฐินของตนไปทอด	 ณ	 วัดต่ำง	 ๆ	 เว้นไว้แต่วัด 

ที่ ได้กล่ำวมำแล้วในเร่ืองกฐินหลวง	 กำรทอดกฐินของรำษฎรตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมำจนกระทั่งปัจจุบัน	 

มีชื่อเรียกแตกต่ำงกันตำมลักษณะของวิธีกำรทอด	คือ

	 ๑.	กฐินหรือมหำกฐิน

	 ๒.	จุลกฐิน

	 ๓.	กฐินสำมัคคี

	 ๔.	กฐินตกค้ำง

 ๑.	กฐินหรือมหากฐิน	 เป็นกฐินที่รำษฎรน�ำไปทอด	 ณ	 วัดใดวัดหนึ่งซึ่งตนมีศรัทธำเป็นกำรเฉพำะ

กล่ำวคือ	 ท่ำนผู้ใดมีศรัทธำจะทอดกฐิน	ณ	 วัดใด	 ก็น�ำผ้ำกฐิน	 บำงครั้งเรียกว่ำ	 ผ้ำที่เป็นองค์กฐินซึ่งจะเป็น 

ผ้ำผืนเดียวก็ ได้	 หลำยผืนก็ ได้	 เป็นผ้ำขำวซึ่งยังไม่ได้ตัดก็ ได้	 ตัดออกเป็นชิ้น	 ๆ	 พอที่จะประกอบเข้ำเป็น 

จีวรผืนใดผืนหนึ่งก็ได้	ท�ำเสร็จแล้วยังมิได้ย้อมหรือย้อมแล้วก็ได้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง	จัดเป็นองค์กฐิน

	 ควำมนิยมท่ีน�ำกฐินไปทอด	 ณ	 วัดต่ำง	 ๆ	 ของรำษฎรนั้น	 มิใช่จะมีแต่องค์กฐินดังกล่ำวมำแล้ว

เท่ำนั้น	เจ้ำภำพบำงรำยอำจมีศรัทธำถวำยของอื่น	ๆ	ไปพร้อมกับองค์กฐินเรียกกันว่ำ	บริวารกฐิน	ตำมที่นิยม

กันนั้นมีปัจจัย	 ๔	 คือ	 เคร่ืองอำศัยของพระภิกษุสำมเณร	 มีไตรจีวร	 บริขำร	 อื่น	 ๆ	 ที่จ�ำเป็น	 หรือเครื่องใช้ 

ประจ�ำมี	 มุ้ง	 หมอน	 ที่นอน	 เตียง	 ตั่ง	 โต๊ะ	 เก้ำอ้ี	 โอ่งน�้ำ	 กระถำง	 กระทะ	 กระโถน	 เตำ	 ภำชนะส�ำหรับ 

ใส่อำหำรคำวหวำน	 เคร่ืองซ่อมเสนำสนะมี	 มีด	 ขวำน	 กบ	 สิ่ว	 เลื่อย	 ไม้กวำด	 จอบ	 เสียม	 ยำรักษำโรค	 

ยำสีฟัน	แปรงสีฟัน	ตลอดจนเครื่องครัวมี	 ข้ำวสำร	ผลไม้	 เป็นต้น	หรือจะมีอย่ำงอื่นนอกจำกกล่ำวถึงนี้ก็ได้ 

ขอให้เป็นของท่ีสมควรแก่พระภิกษุสำมเณรจะบริโภคเท่ำนั้น	 หำกจะมีของส�ำหรับแจกจ่ำยแก่คนที่อยู่ในวัด 

หรือคนที่มำร่วมงำนกฐินด้วยก็ได้สุดแต่ก�ำลังศรัทธำและอัธยำศัยไมตรี

	 นอกจำกท่ีได้กล่ำวมำแล้วน้ัน	 ยังมีธรรมเนียมที่เจ้ำภำพผู้ทอดกฐินจะต้องมีผ้าห่มพระประธาน 

อีกหนึ่งผืน	 เทียนส�ำหรับจุดในเวลำที่พระภิกษุสวดพระปำติโมกข์ที่เรียกกันสั้น	 ๆ	 ว่ำ	 เทียนปาติโมกข์		

จ�ำนวน	 ๒๔	 เล่ม	 และมีธงผ้ำขำวเขียนรูปจระเข้หรือสัตว์น�้ำอย่ำงอ่ืน	 เช่น	 ปลำ	 นำงเงือก	 เป็นต้น	 

ส�ำหรับปักหน้ำวัดที่อยู่ตำมริมน�้ำ	 เมื่อทอดกฐินเสร็จแล้ว	 และมีธงผ้ำขำวเขียนเป็นรูปตะขำบ	 ปักไว้หน้ำวัด 

ส�ำหรับวัดที่ตั้งอยู่บนดอยไกลแม่น�้ำ	 ท่ีใช้ปักนี้เป็นเครื่องแสดงให้ทรำบว่ำ	 วัดนั้น	 ๆ	 ได้รับกฐินแล้ว	 

และอนุโมทนำร่วมกุศลด้วยได้

	 อนึ่ง	 ยังมีประเพณีนิยมอีกอย่ำงหนึ่งเกี่ยวกับเวลำกำรทอดกฐิน	 ถ้ำเป็นเวลำเช้ำจะมีกำรท�ำบุญ 

ถวำยอำหำรเพลแก่พระภิกษุสำมเณรในวัด

	 กฐินท่ีรำษฎรผู้เป็นเจ้ำภำพน�ำองค์กฐินและบริวำรกฐินไปทอดยังวัดต่ำง	 ๆ	 ดังกล่ำวนี้	 เรียกกันว่ำ	 

กฐินหรือมหากฐิน	 เป็นลักษณะของกฐินที่รำษฎรทอดกันเป็นส่วนใหญ่อยู ่ในปัจจุบัน	 แต่เหตุที่เรียกว่ำ	 

มหำกฐิน	นั้น	อำจเป็นเพรำะให้เห็นแตกต่ำงจำกกฐินอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่ำ	จุลกฐิน	ก็ได้
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 ๒.	จุลกฐิน	 เป็นกฐินที่ต้องท�ำด้วยควำมเร่งรีบ	 เดิมเรียกกันเป็นแบบไทย	ๆ	ว่ำ	กฐินแล่น	 เจ้ำภำพ 

ผู้ที่จะทอดกฐินเช่นน้ี ได้ต้องมีพวกมำก	 มีก�ำลังมำก	 เพรำะต้องเริ่มตั้งแต่กำรท�ำผ้ำที่น�ำไปทอดตั้งแต่ต้น 

กล่ำวคือ	 เริ่มตั้งแต่น�ำฝ้ำยท่ีแก่ใช้ได้แล้วแต่ยังอยู่ในฝักมีปริมำณให้พอแก่กำรที่จะท�ำเป็นผ้ำจีวรผืนใดผืนหนึ่ง

ได้แล้วท�ำพิธีสมมติว่ำฝ้ำยจ�ำนวนนั้น	 ได้มีกำรหว่ำน	 แตกงอกออกต้น	 เติบโต	 ผลิดอก	 ออกฝัก	 แก่	 สุกแล้ว 

เกบ็มำเอำเมลด็ออก	ดดีเป็นผง	ท�ำเป็นเส้นด้ำยเปียออกเป็นไจ	กรอออกเป็นเขด็	แล้วฆ่ำด้วยน�ำ้ข้ำว	ตำกให้แห้ง 

ใส่กงปั่นเส้นหลอด	ใส่กระสวยเครือแล้วทอเป็นแผ่นผ้ำตำมขนำดที่ต้องกำร	น�ำไปทอดเป็นผ้ำกฐิน	

	 เมื่อพระสงฆ์รับผ้ำน้ันแล้ว	 มอบแก่พระภิกษุผู้เป็นองค์ครองซึ่งพระองค์ครองจะจัดกำรต่อไป 

ตำมพระวินัย

	 หลังจำกนั้นผู้ทอดต้องช่วยท�ำต่อ	คือ	น�ำผ้ำนั้นมำขย�ำทุบ	ซัก	แล้วเอำไปตำกให้แห้ง	แล้วน�ำมำตัด

เป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่ง	 แล้วเย็บ	 ย้อม	ตำกแห้ง	พับ	ทับรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วน�ำไปถวำยองค์ครองอีกครั้งหนึ่ง 

เพื่อให้ท่ำนท�ำพินทุอธิษฐำน

	 เมื่อเสร็จจำกกำรพินทุอธิษฐำนแล้ว	 จะมีกำรประชุมสงฆ์แจ้งให้ทรำบ	 พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมด 

จะอนุโมทนำ	เป็นอันเสร็จพิธีจุลกฐิน

	 แต่อย่ำงไรก็ตำม	ในกรณีที่ผู้ทอดกฐินไม่มีก�ำลังคนมำกพอ	จะตัดพิธีกำรในตอนต้น	ๆ	ออกเสียก็ได้	 

โดยเริ่มด้วยกำรเอำผ้ำขำวผืนใหญ่มำกะประมำณให้พอที่จะตัดเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งแล้วน�ำไปทอด	 เมื่อ 

พระภิกษุสงฆ์ท่ำนน�ำไปด�ำเนินกำรตำมพระวินัยแล้ว	ก็ช่วยท�ำต่อจำกท่ำน	คือ	ซัก	กะ	ตัด	เย็บย้อมให้เสร็จ	

 แล้วน�ำกลับไปถวำยองค์ครองเพื่อพินทุอธิษฐำนต่อไป	 เหมือนวิธีท�ำที่กล่ำวมำแล้วในกำรท�ำจุลกฐิน

เต็มตำมรูปแบบ

	 อนึ่ง	 ข้อที่ควรก�ำหนดจดจ�ำไว้คือ	 จุลกฐินจะเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตำม	 จะต้องท�ำให้เสร็จในวันเดียว	 

เริ่มต้นตั้งแต่เวลำเช้ำถึงย�่ำรุ่งของวันรุ่งขึ้น	 คือต้องท�ำให้เสร็จก่อนรุ่งอรุณของวันใหม่	 ไม่เช่นนั้นแล้วกฐินนั้น

ไม่เป็นกฐิน	

	 ส่วนบริวำรของจุลกฐิน	ผ้ำห่มประธำนและเทียนปำติโมกข์	ตลอดจนธงจระเข้	ธงตะขำบ	ก็คงเป็น

เหมือนที่กล่ำวมำแล้วในเรื่องกฐินหรือมหำกฐิน

 ๓.	 กฐินสามัคคี	 เป็นกฐินที่มีเจ้ำภำพหลำยคนร่วมกัน	 มิใช่เจ้ำภำพเพียงคนเดียวอย่ำงเรื่องกฐิน

หรือมหำกฐินทุกคนเป็นเจ้ำภำพทั้งหมด	 ใครบริจำคมำกน้อยอย่ำงไรไม่เป็นประมำณ	 แต่เพื่อไม่ให้กำรจัด 

งำนกฐินยุ่งยำกสับสนมำกเกินไป	 ก็มักจะตั้งคณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่งเพื่อด�ำเนินกำรแล้วมีหนังสือบอกบุญ 

ไปยังผู้อื่นด้วย	เมื่อได้ปัจจัยมำเท่ำไรก็จัดผ้ำอันเป็นองค์กฐิน	รวมทั้งของบริวำรดังกล่ำวแล้วนั้น	เมื่อมีปัจจัยเหลือ  

ก็ถวำยวัดไว้เพื่อทำงวัดจะน�ำไปใช้จ่ำยในทำงที่ควร	 เช่น	 กำรก่อสร้ำงศำสนสถำน	 กำรบูรณปฏิสังขรณ์กุฏ	ิ 

โบสถ์	 เจดีย์	 เป็นต้น	 กฐินสำมัคคีน้ี	 มักจะน�ำไปทอดยังวัดที่ก�ำลังมีกำรก่อสร้ำงหรือก�ำลังบูรณปฏิสังขรณ์ 

เพื่อเป็นกำรสบทบทุนให้สิ่งอันพึงประสงค์ของวัดให้ส�ำเร็จเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว

 เรื่องของกฐินสำมัคคี	 เป็นเรื่องที่นิยมกันอย่ำงแพร่หลำย	 เพรำะนอกจำกจะถือกันว่ำเป็นบุญ 

เป็นกุศลแล้ว	 ยังเป็นกำรช่วยท�ำนุบ�ำรุงวัด	 ตลอดจนเป็นเรื่องเพิ่มควำมสนุกครึกครื้นแก่งำน	 เป็นสำมัคคีรส	 

อันเนื่องมำจำกกำรทอดกฐินสำมัคคี
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 ๔.	 กฐินตกค้าง	 กฐินประเภทนี้มีชื่อเรียกอย่ำงอื่น	 อีกว่ำกฐินตก	 หรือกฐินโจร	 ศำสตรำจำรย์พระยำ

อนุมำนรำชธนได้กล่ำวถึงเหตุผลที่เกิดกฐินชนิดนี้	 ตลอดจนชื่อที่เรียกไปเป็นต่ำง	 ๆ	 กันของกฐินประเภทนี ้

ไว้ ในเรื่องเทศกำลออกพรรษำว่ำ	 “แต่ที่ท�ำกันเช่นนี้	 ท�ำกันอยู ่ในท้องถิ่นที่มีวัดมำก	 ซึ่งอำจมีวัดตกค้ำง	 

ไม่มีใคร	 ทอดก็ได้	 จึงมักมีผู้ศรัทธำไปสืบเสำะหำวัดอย่ำงนี้เพื่อทอดกฐิน	 ตำมปกติในวันใกล้	 ๆ	 จะสิ้นหน้ำ

ทอดกฐิน	 หรือในวันสุดท้ำย	 คือวันก่อนแรม	 ๑	 ค�่ำ	 เดือน	 ๑๒	 กำรทอดกฐินอย่ำงนี้เรียกกันว่ำ	 กฐินตกค้าง  

หรือเรียกว่ำ กฐินตก	บำงถิ่นก็เรียกว่ำ	กฐินโจร	เพรำะกิริยำอำกำรที่ไปทอดอย่ำงไม่รู้เนื้อรู้ตัว	จู่	ๆ	ก็ไปทอด 

ไม่บอกกล่ำวล่วงหน้ำให้วัดรู้เพื่อเตรียมควำมพร้อม	 กำรทอดกฐินตกถือว่ำได้บุญอำนิสงค์แรงกว่ำทอดกฐิน

ธรรมดำ	 บำงทีเตรียมข้ำวของไปทอดกฐินหลำย	 ๆ	 วัด	 แต่ได้วัดทอดน้อยวัด	 เครื่องไทยธรรมท่ีตระเตรียม 

เอำไปทอดยังมีเหลืออยู่	 หรือทำงวัดทอดไม่ได้	 ก็เอำเครื่องไทยธรรมเหล่ำนั้นจัดท�ำเป็นผ้ำป่ำ	 เรียกกันว่ำ	 

“ผ้ำป่ำแถมกฐิน”

 ส่วนข้อแตกต่ำงของกฐินประเภทนี้	คือ	ไม่มีกำรจองวัดล่วงหน้ำกำรทอดเฉพำะวัดที่ยังไม่มีใครทอด  

และอำจทอดหลำยวัดได้	 ตลอดจนสำมำรถเอำของไทยธรรมท่ีเหลือท�ำเป็นกำรบุญอีกชนิดหนึ่ง	 เรียกว่ำ	 

ผ้ำป่ำแถมกฐิน

๕.	ข้อปฏิบัติในการจองกฐิน

 การจองกฐิน	 คือ	 กำรแจ้งล่วงหน้ำให้ทำงวัดและประชำชนได้ทรำบว่ำ	 วัดนั้น	 ๆ	 มีผู้ศรัทธำจะน�ำ 

ผ้ำพระกฐินมำทอดแล้ว	 ทั้งนี้เป็นเพรำะว่ำปัจจุบันมีผู้ศรัทธำทอดกฐินเป็นจ�ำนวนมำก	 ถ้ำไม่จองไว้ก่อน 

อำจไม่มีโอกำส	 จึงเกิดเป็นธรรมเนียมข้ึนว่ำจะทอดกฐินต้องจองล่วงหน้ำ	 เพื่อให้มีโอกำสและเพื่อไม่เกิด 

กำรทอดซ�้ำวัดหนึ่งปีหนึ่งทอดกฐินได้ครั้งเดียวและในเวลำจ�ำกัด	คือ	หลังจำกออกพรรษำแล้วเพียงเดือนเดียว 

ดังกล่ำวในตอนต้นเท่ำนั้น	ส่วนกฐินหลวง	ไม่มีกำรจองล่วงหน้ำ	

 การจองกฐินพระราชทาน	 ผู ้ขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐินไปถวำยต้องเป็นพระอำรำมหลวง	 

ต้องจองล่วงหน้ำและด�ำเนินกำร	ดังนี้

 ส่วนกลาง

	 ๑.	กรมกำรศำสนำจัดท�ำประกำศกรมกำรศำสนำ	 เรื่องกำรขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐินแล้ว	 

จะแจ้งส่วนรำชกำร	 กระทรวง	 กรม	 รัฐวิสำหกิจ	 บริษัทห้ำงร้ำน	 สมำคม	 มูลนิธิ	 ฯลฯ	 และเจ้ำอำวำส 

พระอำรำมหลวง	เพื่อแจ้งก�ำหนดระยะเวลำที่จะท�ำกำรถวำยผ้ำพระกฐิน	

	 ๒.	ในกรุงเทพมหำนคร	ผู้ขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐินสำมำรถจองกฐินพระรำชทำนได้	ดังนี้

 	 ๒.๑	กองศาสนพิธี	กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม	

	 	 	 โทรศัพท์ประสาน	๐	๒๒๐๙	๓๗๒๒

	 	 ๒.๒	จองกับพระอารามหลวงโดยตรง

	 ๓.	 กรมกำรศำสนำจะแจ้งก�ำหนดวันถวำยกฐินให้ผู ้ขอรับพระรำชทำนทรำบ	 เพ่ือประสำนงำน 

กับทำงวัด	

	 ๔.	ผูข้อรบัพระรำชทำนผ้ำพระกฐนิจะต้องท�ำหนงัสอืถงึอธบิดกีรมกำรศำสนำ	เพ่ือขอรบัพระรำชทำน

ผ้ำพระกฐิน	
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	 ๕.	กรมกำรศำสนำท�ำหนังสือแจ้งกำรรับจองพระอำรำมหลวงที่ผู ้รับพระรำชทำนผ้ำพระกฐิน 

จะน�ำผ้ำพระกฐินพระรำชทำนไปถวำย	 ๑	 ฉบับ	 และมีหนังสือนมัสกำรเจ้ำอำวำสพระอำรำมหลวงที่ผู้ขอรับ

พระรำชทำน	จะน�ำผ้ำพระกฐินไปถวำย	๑	ฉบับ	

	 ๖.	 เมื่อกรมกำรศำสนำจัดเตรียมเครื่องพระกฐินพระรำชทำนเรียบร้อยแล้ว	 กรมกำรศำสนำ 

จะมีหนังสือแจ้งผู ้ขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐิน	 ให้มำรับเครื่องพระกฐินพระรำชทำนด้วยตนเอง 

ที่กองศำสนพิธี	กรมกำรศำสนำ	กระทรวงวัฒนธรรม	เพื่อน�ำไปถวำยยังวัดพระอำรำมหลวงต่อไป

 ส่วนภูมิภาค

	 ๑.	กรมกำรศำสนำจัดท�ำประกำศกรมกำรศำสนำ	 เรื่องกำรขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐิน	 

แจ้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทุกจังหวัด	 ให้ทรำบก�ำหนดระยะเวลำที่จะท�ำกำรถวำยผ้ำพระกฐิน	 เพื่อจะได้ประกำศ

ให้ส่วนรำชกำร	 รัฐวิสำหกิจ	 บริษัท	 ห้ำงร้ำน	 สมำคม	 มูลนิธิ	 ฯลฯ	 ภำยในจังหวัดทรำบทั่วกัน	 พร้อมทั้ง 

จะได้มอบหมำยงำนให้ส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ	 และเจ้ำอำวำสพระอำรำมหลวง	 ในกรณี 

มีผู้ติดต่อขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐินกับทำงวัด 

	 ๒.	ผู้ขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐินสำมำรถจองกฐินพระรำชทำนได้	ดังนี้

	 	 ๒.๑	ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด	

	 	 ๒.๒	กองศาสนพิธี	กรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม	หรือ	

	 	 	 โทรศัพท์ประสาน	๐	๒๒๐๙	๓๗๒๒	

	 	 ๒.๓	จองกับพระอารามหลวงโดยตรง

	 ๓.	 กรมกำรศำสนำจะแจ้งก�ำหนดวันถวำยกฐินให้ผู ้ขอรับพระรำชทำนทรำบ	 เพื่อประสำนงำน 

กับทำงวัด 

	 ๔.	 เมื่อผู้ขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐินได้จองพระอำรำมหลวง	 เพื่อขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐิน	

ต้องด�ำเนินกำร	ดังนี้

	 	 ผู ้ขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐินกับส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด	 ต้องท�ำหนังสือถึงอธิบดี 

กรมกำรศำสนำ	ผ่ำนส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด	

	 	 ผู้ขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐินกับพระอำรำมหลวง	 ต้องท�ำหนังสือถึงอธิบดีกรมกำรศำสนำ  

ส่งไปที่กรมกำรศำสนำ	หรือผ่ำนส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด	

	 	 ผู้ขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐินกับกรมกำรศำสนำ	 ต้องท�ำหนังสือถึงอธิบดีกรมกำรศำสนำ 

ส่งไปที่กรมกำรศำสนำ	

	 ๕.	กรมกำรศำสนำท�ำหนังสือแจ้งกำรรับจองพระอำรำมหลวงที่ผู ้รับพระรำชทำนผ้ำพระกฐิน 

จะน�ำผ้ำพระกฐินพระรำชทำนไปถวำย	 ๑	 ฉบับ	 และมีหนังสือนมัสกำรเจ้ำอำวำสพระอำรำมหลวงที่ผู้ขอรับ

พระรำชทำนจะน�ำผ้ำพระกฐินไปถวำย	๑	ฉบับ	

	 ๖.	 เมื่อกรมกำรศำสนำจัดเตรียมเครื่องพระกฐินพระรำชทำนเรียบร้อยแล้ว	 กรมกำรศำสนำ 

จะมีหนังสือสอบถำมผู ้ขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐิน	 แจ้งผู ้ขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐินไปถวำย 

พระอำรำมหลวงในส่วนภูมิภำคท้ังหมด	 เพื่อจะได้ทรำบว่ำต้องกำรจะรับเครื่องพระกฐินด้วยตนเอง 

ที่กรมกำรศำสนำ	หรือให้จัดส่งไปยังส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
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	 ๗.	กรมกำรศำสนำท�ำหนังสือแจ้งผู้ขอรับพระรำชทำนผ้ำพระกฐิน	 เพื่อให้ไปรับเครื่องพระกฐิน 

ที่กรมกำรศำสนำ	หรือส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด	ตำมที่แจ้งไว้กับกรมกำรศำสนำ

 การจองกฐินราษฎร์	 จะต้องจองไว้ก่อน	 เว้นไว้แต่กฐินตกค้ำงซึ่งไม่ต้องจอง	 วิธีจองกฐินรำษฎร์ 

ไม่ว่ำ	 จะเป็นกฐินธรรมดำ	 จุลกฐิน	 หรือกฐินสำมัคคี	 มักจะจองแบบที่ให้โอกำสแก่ผู้มีศรัทธำจะบริจำคทรัพย์

มำกกว่ำที่ตนก�ำหนด	ตัวอย่ำงใบจองกฐิน

ข้ำพเจ้ำ	ชื่อ..................................................................................................บ้ำนเลขที่..............................................................................

ต�ำบล...................................................................อ�ำเภอ......................................................จังหวัด..........................................................

มีศรัทธำปรำรถนำจะทอดกฐินแก่พระสงฆ์วัดนี้	มีองค์กฐิน.......................................................................................................

มีบริวำรกฐิน.....................................................................ก�ำหนดวัน...............................เดือน..............................................................

ปี....................................................เวลำ................................................

ขอเชิญท่ำนท้ังหลำยมำร่วมกุศลด้วย	 หำกท่ำนผู ้ ใดมีศรัทธำมำกกว่ำก�ำหนด	 ขอผู ้นั้นจงได้ โอกำส 

เพื่อทอดเถิด	ข้ำพเจ้ำยินดีอนุโมทนำร่วมกุศลด้วย

	 ถ้ำหำกว่ำมีผู ้ศรัทธำมำกกว่ำจะน�ำกฐินมำทอด	 ณ	 วัดเดียวกันก็ต้องท�ำใบจองดังกล่ำวมำนี้	 

มำปิดไว้ที่วัดในท่ีเปิดเผย	 เช่น	 ศำลำกำรเปรียญ	 เป็นต้น	 และเป็นธรรมเนียมที่ถือกันว่ำกำรที่มีผู้มำจองทับ

เช่นนี้ ไม่เป็นกำรเสียมำรยำทแต่อย่ำงใด	 แต่ถือเป็นเรื่องสนุกสนำนในกำรท�ำบุญกุศลอย่ำงหนึ่ง	 กล่ำวกันว่ำ	 

กำรจองกฐินทับกันไปทับกันมำนี้เองได้กลำยเป็นต้นแบบของกฐินสำมัคคีในเวลำต่อมำ	 แต่ในปัจจุบันนี้ 

มักไม่นิยมจองทับกันแล้ว	หำกผู้มีศรัทธำจะทอดในวัดเดียวกัน	ก็ควรร่วมกันซึ่งเรียกว่ำ	กฐินสำมัคคี

	 ในกำรทอดกฐินสำมัคคีนี้	ผู้ทอดอำจเชิญชวน	ผู้มีจิตศรัทธำให้มำร่วมกันท�ำบุญ	โดยแจกใบบอกบุญ

หรือที่เรียกว่ำฎีกำก็ได้

๖.	ข้อปฏิบัติในการทอดกฐิน

	 การทอดกฐินพระราชทาน

	 ๑.	 เมื่อได้รับผ้ำพระกฐินพระรำชทำนจำกกรมกำรศำสนำแล้ว	 ควรถวำยภำยหลังวันแรม	 ๖	 ค�่ำ	 

เดือน	๑๑	หรือเมื่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จพระรำชด�ำเนินทอดพระกฐินวันแรกแล้ว

	 ๒.	ให้ติดต่อกับทำงวัดโดยตรง	 เพื่อแจ้งวัน	 เวลำ	 และขอให้เจ้ำอำวำสสั่งไวยำวัจกรเตรียมสถำนที ่

และสิ่งจ�ำเป็นมีที่บูชำพระรัตนตรัย	 มีเครื่องบูชำพร้อมอำสน์สงฆ์ส�ำหรับพระสงฆ์อนุโมทนำพระกฐิน	 

โต๊ะขนำดกว้ำงพอสมควรส�ำหรับวำงพำนแว่นฟ้ำ	 ผ้ำไตรพระกฐิน	 และพำนเทียนพระปำติโมกข์	 โต๊ะวำง 

เครื่องบริขำรพระกฐินและเครื่องไทยธรรม	โต๊ะเก้ำอี้ส�ำหรับผู้เป็นประธำน	และผู้ไปร่วมพิธีตำมสมควร
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	 ๓.	 เมื่อถึงวันก�ำหนด	 ก่อนผู้เป็นประธำนจะไปถึงหรือก่อนเริ่มพิธีให้เจ้ำหน้ำที่เชิญเครื่องพระกฐิน

จัดไว้บนโต๊ะ	 วำงเทียนปำติโมกข์ไว้บนพำน	 และให้มีเจ้ำหน้ำที่แต่งเครื่องแบบหรือแต่งสำกลนิยมคอยส่ง 

ผ้ำพระกฐินให้ผู ้เป็นประธำนที่เชิงบันไดหรือประตูเข้ำสถำนที่ประกอบพิธี	 (ปัจจุบันนิยมจัดโต๊ะหมู  ่

ถวำยรำชสักกำระพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั	ไว้ทีห่น้ำพระอโุบสถ	และวำงผ้ำพระกฐนิไว้ที่โต๊ะ	และให้ประธำน

รับผ้ำพระกฐินจำกโต๊ะหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์นั้น

	 ๔.	ประธำนรับผ้ำกฐินจำกเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเชิงบันได	 พระอุโบสถผู้อุ้มประคองยืนตรงถวำยควำมเคำรพ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวขณะดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมีแล้วจึงเข้ำสู่พระอุโบสถตรงไป 

วำงไว้ที่พำนแว่นฟ้ำซึ่งตั้งอยู่หน้ำอำสน์สงฆ์	

	 ๕.	 เมื่อวำงผ้ำพระกฐินแล้ว	จุดธูปเทียนเครื่องสักกำรบูชำพระรัตนตรัยแล้วกรำบ	๓	หน

	 ๖.	 เมื่อกรำบพระรัตนตรัยแล้ว	 ไปที่พำนแว่นฟ้ำ	 หยิบผ้ำห่มพระประธำนส่งให้เจ้ำหน้ำที่น�ำไปมอบ 

แก่ไวยำวัจกร	 แล้วยกผ้ำพระกฐินยกข้ึนประคองประนมมือ	 หันไปทำงพระประธำนว่ำ	 นโม	 ตสฺส	 ภควโต	 

อรหโต	สมฺมำสมฺพุทฺธสฺส	ว่ำ	๓	จบ	ต่อจำกนั้น	หันไปทำงพระสงฆ์ว่ำค�ำถวำยพระกฐิน	ดังนี้

 “ผ้ำพระกฐินทำนกับท้ังผ้ำอำนิสงส์บริวำรทั้งปวงนี้	 พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดี	 

ศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ	 มหิศรภูมิพลรำชวรำงกูร	 กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช	 สยำมินทรำธิเบศรรำชวโรดม	 

บรมนำถบพิตร	 พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ	 กอปรด้วยพระรำชศรัทธำ	 โปรดเกล้ำ 

โปรดกระหม่อมพระรำชทำนให้.......................	น้อมน�ำมำถวำยแด่พระสงฆ์ซึง่จ�ำพรรษำกำลถ้วนไตรมำสในอำวำส

วิหำรนี้	ขอพระสงฆ์	จงรับผ้ำพระกฐินทำนนี้	กระท�ำกฐินัตถำรกิจตำมพระบรมพุทธำนุญำตนั้น	เทอญ”

	 กล่ำวถวำยพระกฐินทำนจบแล้วประเคน	 พร้อมด้วยเทียนพระปำติโมกข์เสร็จแล้ว	 เข้ำนั่ง	 

ณ	 ที่ซึ่งจัดไว้	 ระหว่ำงที่ผู้เป็นประธำนเข้ำสู่สถำนที่ประกอบพิธี	 ผู้อยู่ในพิธีทั้งหมด	 ยืนแสดงควำมเคำรพ 

จนกว่ำประธำนจะนั่งลงจึงนั่งลงพร้อมกัน

	 ถ้ำมีปี่พำทย์หรือเครื่องดนตรี	 ให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมีขณะผู้เป็นประธำนรับผ้ำไตร 

จำกเจ้ำหน้ำทีห่รอืรบัที่โต๊ะหมู่ในกรณทีีจ่ดัไว้	ต่อจำกนัน้จงึบรรเลงเพลงช้ำ	ขณะประธำนเข้ำสูส่ถำนทีป่ระกอบพธิ ี

จนถงึเวลำจดุธปูเทียนบชูำพระรัตนตรัยแล้วจงึส่งเทยีนชนวนคนื	ให้หยดุบรรเลงทนัทแีม้จะยงัไม่จบเพลงกต็ำม	

และควรมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้สัญญำณเวลำให้เริ่มเพลงหรือให้หยุดบรรเลง

	 ๗.	พระสงฆ์ท�ำพิธีกรรม

	 ๘.	เมื่อพระสงฆ์ท�ำพิธีเสร็จออกไปครองผ้ำ	 (ปี่พำทย์บรรเลงเพลงสำธุกำร	 ถ้ำมี)	 ครองผ้ำเสร็จ 

กลับเข้ำนัง่ยงัอำสน์สงฆ์	(ป่ีพำทย์หยุดบรรเลง)	ผูเ้ป็นประธำนและผู้ไปร่วมพธิถีวำยเครือ่งพระกฐนิแก่องค์ครอง 

เริ่มตั้งแต่บำตรเป็นต้นไปจนถึงเครื่องมือก่อสร้ำง	 ถ้ำจัดเครื่องไทยธรรมถวำยเพ่ิมเติมควรถวำยภำยหลัง 

เครื่องพระกฐินหลวง

	 ๙.	ถ้ำมีผู้บริจำคร่วมโดยเสด็จพระรำชกุศล	ควรประกำศให้ที่ประชุมทรำบ

	 ๑๐.	พอพระสงฆ์อนุโมทนำ	 ผู ้เป็นประธำนกรวดน�้ำแล้วพระสงฆ์ถวำยอดิเรกจบ	 ประธำน 

กรำบพระรัตนตรัย	เป็นเสร็จพิธี	(ปี่พำทย์บรรเลงเพลงกรำวร�ำ	ถ้ำมี)
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	 ๑๑.	กรมกำรศำสนำเป็นผู้จัดสรรและด�ำเนินกำรขอพระรำชทำน	 จึงขอให้รำยงำนถวำยผ้ำพระกฐิน

พระรำชทำนและยอดเงินโดยเสด็จพระรำชกุศลไปยังกรมกำรศำสนำ	 หลังจำกถวำยผ้ำพระกฐินเสร็จแล้ว 

เพื่อจะได้รวบรวมด�ำเนินกำรกรำบบังคมทูลพระกรุณำ	ขอพระรำชทำนถวำยพระรำชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

	 การทอดกฐินราษฎร์

	 เมื่อได้ตระเตรียมพร้อมแล้ว	 ถึงก�ำหนดก็น�ำผ้ำกฐินกับบริวำรไปยังวัดที่จองไว้	 กำรน�ำไปนั้น 

จะไปเงียบ	 ๆ	 หรือจะแห่แหนกันไปก็ได้	 เมื่อไปถึงแล้ว	 พักอยู่	 ณ	 ที่ใดที่หนึ่งที่สะดวก	 เช่น	 ที่ศำลำท่ำน�้ำ	 

ศำลำโรงธรรม	 โรงอุโบสถ	 หรือที่ใดที่หนึ่งซึ่งทำงวัดจัดไว้	 เมื่อพระสงฆ์พร้อมแล้ว	 ก่อนถวำยกฐินอำรำธนำศีล  

รับศีล	 เมื่อรับศีลแล้วประกำศให้รู้พร้อมกัน	 หัวหน้ำผู้ทอดกฐินหันหน้ำไปทำงพระพุทธรูป	 ตั้งนโม	 ๓	 จบ	

แล้วหันหน้ำมำทำงพระสงฆ์กล่ำวค�ำถวำยเป็นภำษำบำลี	 ภำษำไทย	 หรือท้ังสองภำษำก็ ได้	 ว่ำคนเดียว	 

หรือว่ำน�ำแล้วคนทั้งหลำยว่ำตำมพร้อมกันก็ได้	 กำรกล่ำวค�ำถวำยนั้นจะกล่ำวเป็นค�ำ	 ๆ	 หรือจะกล่ำวรวมกัน 

เป็นวรรค	ๆ	แล้วแต่ควำมสะดวกของผู้กล่ำวน�ำและผู้กล่ำวตำม	ค�ำถวำย	มีดังนี้

ค�าถวายภาษาบาลี

	 นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมำสมฺพุทฺธสฺส	ว่ำ	๓	จบ	

	 อิม�	ภนฺเต	สปริวำร�	ก ินทุสฺส�	สงฺฆสฺส	โอโณชยำม

	 ทุติยมฺปิ	อิม�	ภนฺเต	สปริวำร�	ก ินทุสฺส�	สงฺฆสฺส	โอโณชยำม

	 ตติยมฺปิ	อิม�	ภนฺเต	สปริวำร�	ก ินทุสฺส�	สงฺฆสฺส	โอโณชยำม	ฯ

ค�าแปล

	 ข้ำแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ	ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย	ขอน้อมถวำย	ซึ่งผ้ำกฐินกับทั้งบริวำรนี้	แก่พระสงฆ์

	 แม้ค�ำรบสอง	 ข้ำแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ	 ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย	 ขอน้อมถวำย	 ซึ่งผ้ำกฐินกับทั้งบริวำรนี้	 

แก่พระสงฆ์

	 แม้ค�ำรบสำม	 ข้ำแต่พระสงฆ์ผู ้เจริญ	 ข้ำพเจ้ำทั้งหลำยขอน้อมถวำยซึ่งผ้ำกฐินกับทั้งบริวำรนี	้ 

แก่พระสงฆ์	

ค�าถวายอีกแบบหนึ่ง

	 นโม	ตสฺส	ภควโต	อรหโต	สมฺมำสมฺพุทฺธสฺส	ว่ำ	๓	จบ

	 อิม�	ภนฺเต	สปริวำร�	ก ินทุสฺส�	สงฺฆสฺส	โอโณชยำม

	 ทุติยมฺปิ	อิม�	ภนฺเต	สปริวำร�	ก ินทุสฺส�	สงฺฆสฺส	โอโณชยำม

	 ตติยมฺปิ	อิม�	ภนฺเต	สปริวำร�	ก ินทุสฺส�	สงฺฆสฺส	โอโณชยำม

	 สำธุ	โน	ภนฺเต	สงฺโฆ	อิม�	สปริวำร�	ก ินทุสฺส�	ปฏิคฺคณฺหำตุ

	 อมฺหำก�	ทีฆรตฺต�	หิตำย	สุขำย	ฯ

ค�าแปล

	 ข้ำพเจ้ำท้ังหลำย	 ขอน้อมถวำยผ้ำกฐินกับทั้งบริวำรนี้แด่พระสงฆ์	 ขอพระสงฆ์จงรับผ้ำกฐิน 

กับทั้งบริวำรนี้	 ครั้นรับแล้ว	 จงกรำนกฐินด้วยผ้ำผืนนี้	 เพ่ือประโยชน์	 เพ่ือควำมสุข	 แก่ข้ำพเจ้ำท้ังหลำย	 

สิ้นกำลนำนเทอญ	ฯ	



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  455

	 เมื่อจบค�ำถวำยแล้ว	 พระสงฆ์รับสำธุพร้อมกัน	 องค์กฐินพร้อมทั้งบริวำรนี้	 ถ้ำปรำรถนำถวำย 

เป็นสงฆ์ทั้งหมดก็ไม่ต้องประเคน	 ถ้ำปรำรถนำจะประเคนก็อย่ำประเคนสมภำร	 หรือองค์ท่ีรู้ว่ำจะต้องครอง 

ให้ประเคนองค์อื่น	 องค์ที่เหมำะก็คือรองลงมำเฉพำะองค์กฐินนั้นไม่จ�ำเป็นต้องประเคน	 ส่วนบริวำรนั้น	 

ถ้ำจ�ำนงถวำยแก่ภิกษุสำมเณรในวัดนั้นเป็นส่วนเฉพำะก็ช่วยกันถวำยโดยทั่วกัน	 เมื่อประเคนเสร็จแล้ว 

จะกลับเพียงนั้นก็ ได้	 แต่ถ้ำยังไม่กลับเพียงนั้นจะรอจนพระสงฆ์อปโลกน์และมอบผ้ำกฐินเสร็จแล้วก็ ได้	 

ถ้ำผ้ำกฐินนั้นต้องท�ำต่อไปอีก	 เช่น	 ซัก	 กะ	 ตัด	 เย็บ	 ย้อม	 จะอยู ่ช ่วยพระก็ ได้	 ถ้ำไม่มีอย่ำงนั้น 

จึงมีธรรมเนียมว่ำ	 ประเคนเฉพำะองค์กฐินแก่พระรูปใดรูปหนึ่งเท่ำนั้นก่อน	 แล้วรออยู่	 เมื่อพระสงฆ์ท�ำพิธ ี

เบื้องต้นของท่ำนเสร็จแล้วจึงประเคนบริวำรกฐินภำยหลัง	เมื่อประเคนเสร็จแล้ว	พระสงฆ์อนุโมทนำ	ผู้ถวำย

ทั้งหมดตั้งใจฟังค�ำอนุโมทนำและขณะนั้นเจ้ำภำพกรวดน�้ำอุทิศส่วนกุศล

	 เพียงเท่ำนั้นเสร็จพิธีถวำยกฐินส�ำหรับทำยกผู ้มีศรัทธำ	 ต่อจำกนั้นเป็นหน้ำที่ของพระสงฆ  ์

จะได้ด�ำเนินกำรในเร่ืองกรำนกฐินต่อไป	 ถ้ำผ้ำนั้นยังไม่ส�ำเร็จรูปพระภิกษุจะต้องช่วยกันท�ำจีวร	 ท�ำเสร็จ

เมื่อไรแจ้งให้พระภิกษุทั้งหลำยทรำบเพื่ออนุโมทนำ	 ถ้ำผ้ำนั้นส�ำเร็จรูปแล้ว	 กิจที่พระภิกษุทั้งหลำยจะต้อง

ท�ำจีวรไม่มี	 ท่ำนก็ด�ำเนินกำรอนุโมทนำได้	 เมื่อพระภิกษุทั้งหลำยได้อนุโมทนำกฐินแล้วในวันนั้นชื่อว่ำสงฆ์ 

ได้กรำนกฐินแล้ว	เป็นอันเสร็จพิธีของสงฆ์	

๗.	อานิสงส์หรือผลดีของการทอดกฐิน

 ๑.	ผลดีฝ่ายผู้ทอดและคณะ	อำนิสงส์หรือผลดีของฝ่ำยผู้ทอดและคณะ	มีดังนี้

	 	 (๑)	 ชื่อว่ำได้ถวำยทำนภำยในกำลเวลำก�ำหนดที่เรียกว่ำกำลทำน	 คือ	 ในปีหนึ่งถวำยได้เพียง

ระยะเวลำ	 ๑	 เดือน	 เท่ำนั้น	 ในข้อถวำยทำนตำมกำลนี้มีพระพุทธภำษิตว่ำ	 ผู้ ให้ทำนตำมกำลควำมต้องกำร 

ที่เกิดขึ้นตำมกำลของผู้นั้นย่อมส�ำเร็จได้

	 		 (๒)	 ชื่อว่ำได้สงเครำะห์พระสงฆ์ผู ้จ�ำพรรษำให้ได้ผลัดเปลี่ยนผ้ำนุ่งห่มใหม่	 แม้ผ้ำกฐินนั้น 

จะตกแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ชื่อว่ำได้ถวำยแก่สงฆ์เป็นส่วนรวม	มีพระพุทธภำษิตว่ำ	ผู้ ให้ผ้ำชื่อว่ำให้ผิวพรรณ

	 		 (๓)	 ชื่อว ่ำได ้ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศำสนำ	 ส ่งเสริมผู ้ประพฤติดีปฏิบัติชอบให ้เป ็นหลัก	 

เป็นตัวอย่ำงแห่งคุณงำมควำมดีของประชำชนสืบไป

	 		 (๔)	 จิตใจของผู้ทอดกฐินทั้ง	 ๓	 กำล	คือ	 ก่อนทอด	ก�ำลังทอด	 และทอดแล้วที่เลื่อมใสศรัทธำ 

และปรำรถนำดีนั้นจัดเป็นกุศลจิต	คนที่มีจิตเป็นกุศลย่อมได้รับควำมสุขควำมเจริญ

	 		 (๕)	 กำรทอดกฐิน	 ท�ำให้เกิดสำมัคคีธรรม	 คือ	 กำรร่วมมือกันท�ำคุณงำมควำมดี	 และ 

ถ้ำกำรถวำยกฐินนั้นมีส่วนได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดวำอำรำมด้วย	 ก็เป็นกำรร่วมสำมัคคี	 เพื่อรักษำศำสนวัตถุ	 

ศำสนสถำนให้ยั่งยืนสถำพรสืบไป
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 ๒.	ผลดีฝ่ายพระสงฆ์ผู้รับและกรานกฐิน	 อำนิสงส์หรือผลดีของฝ่ำยพระสงฆ์ผู้รับและกรำนกฐิน	 

มีดังนี้

	 	 พระพุทธเจ้ำตรัสไว้	(ในวินัยปิฎก	เล่ม	๕	หน้ำ	๑๓๖)	ว่ำภิกษุผู้กรำนกฐินแล้วย่อมได้รับประโยชน์	

๕	ประกำร

	 	 (๑)	 รับนิมนต์ฉันไว้แล้วไปไหนไม่ต้องบอกลำภิกษุในวัดตำมควำมในสิกขำบทที่	 ๖	 แห่ง	 

อเจลกวรรค	ปำจิตตีย์

	 	 (๒)	 ไปไหนไม่ต้องน�ำไตรจีวรไปครบส�ำรับ

	 	 (๓)	 เก็บผ้ำที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ	ได้ตำมปรำรถนำ

	 	 (๔)	 จีวรอันเกิดในที่นั้นเป็นสิทธิของภิกษุเหล่ำนั้น

	 	 (๕)	 ขยำยเขตแห่งกำรท�ำจีวรหรือกำรเก็บจีวรไว้ได้จนถึงสิ้นฤดูหนำว	 (คือจนถึงวันขึ้น	 ๑๕	 ค�่ำ	

เดือน	๔	เป็นวันสุดท้ำย)

๘.	ลักษณะอันเป็นประชาธิปไตยของพิธีกรรมกฐิน

	 ได้กล่ำวแล้วว่ำเรื่องของกฐินเป็นสังฆกรรม	 คือ	 กำรกระท�ำที่เป็นกำรสงฆ์	 คือ	 พระสงฆ์ทั้งวัด 

ต้องรับรู้รับผิดชอบร่วมกันในกำรช่วยกันท�ำจีวรให้ส�ำเร็จ	 ในกำรประชุมกันหำรือว่ำ	 จะควรมอบผ้ำกฐิน 

ให้ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง	 และแม้เพียงกำรปรึกษำหำรือก็ยังใช้ไม่ได้ต้องมีกำรสวด	 ประกำศเป็นกำรสงฆ ์

เสนอญัตติว่ำจะมอบผ้ำกฐินแก่ภิกษุรูปนั้นรูปนี้แล้วสวดประกำศจบแล้วไม่มีผู ้คัดค้ำน	 จึงจะถวำยผ้ำนั้น 

แก่องค์ครอง	 คือ	 ภิกษุผู้รับมติจำกที่ประชุมให้เป็นผู้รับผ้ำนั้นในนำมของสงฆ์ได้	 ลักษณะเช่นนี้เป็นกำรสอน 

ให้ถือมติที่ประชุมสงฆ์เป็นใหญ่	 ไม่ท�ำอะไรตำมอ�ำเภอใจเป็นหลักในกำรปกครองคณะสงฆ์	 ซึ่งเป็นตัวอย่ำง 

แก่กำรปกครองทำงโลกด้วย

 ข้อเสนอแนะ

	 ๑.	พุทธศำสนิกชนควรทอดกฐินให้ถูกต้องตำมควำมมุ่งหมำยของกฐิน	 ได้แก่	 กำรบ�ำเพ็ญด้วยกำร

ถวำยผ้ำกฐินแก่ภิกษุซ่ึงอยู่จ�ำพรรษำครบสำมเดือนตำมพระพุทธำนุญำต	 (ในข้อนี้โปรดดูข้อควำมเรื่องกำร 

แก้ปัญหำเรื่องกฐินตกค้ำง)

	 ๒.	กำรรวบรวมทุนท่ีมผีูบ้รจิำคเพือ่บ�ำรงุวดัหรอืสถำนศกึษำในวัด	ควรให้เป็นไปตำมควำมศรทัธำของ

ผู้บริจำคโดยมีเหตุผลอันสมควร	เช่น	ช่วยปฏิสังขรณ์วัดที่ทรุดโทรมให้มั่นคงถำวรสืบไป

	 ๓.	 ในกำรเดินทำงไปทอดกฐิน	ณ	วัดที่อยู่ห่ำงไกลซึ่งผู้จัดมักจะพ่วงวัตถุประสงค์ของกำรท่องเที่ยว

ไว้ด้วยนั้น	ควรมีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของผู้ที่จะเดินทำงไปเป็นหมู่คณะ	ทั้งนี้	เพื่อควำมไม่ประมำท

	 ๔.	ควรงดเว้นกำรเลี้ยงสุรำเมรัยในระหว่ำงเดินทำงหรือระหว่ำงที่มีงำนกฐิน	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ 

กำรบ�ำเพ็ญกุศลเป็นไปด้วยควำมมีระเบียบเรียบร้อย

	 ๕.	ควรงดกำรใช้จ่ำยในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยและไม่จ�ำเป็น	โดยยึดถือกำรจัดให้แนวประหยัดเป็นหลักส�ำคัญ

	 ๖.	 กำรฉลองหรือสมโภชกฐินก่อนทอดนัน้	ควรท�ำเพยีงเพือ่ประโยชน์ของกำรนดัหมำยให้พร้อมเพรยีงกนั 

และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมศรัทธำของผู้มำร่วมงำนเท่ำนั้น	 ไม่ควรมุ่งควำมสนุกสนำน	 อันมิใช่วัตถุประสงค์ของ

กำรทอดกฐิน



  พระอารามหลวง เล่ม ๑  457

	 ถ้ำมีขบวนแห่เชิญผ้ำพระกฐินไป	 ผู้เข้ำขบวนควรแต่งกำยให้เรียบร้อย	 ถ้ำมีขบวนฟ้อนร�ำควรเลือก

กำรแต่งกำยสุภำพ	ชุดสุภำพ	เพรำะเป็นงำนทำงศำสนำ

	 ๗.	กำรพิมพ์หนังสือแจกในงำนกฐินนั้น	 จะมีหรือไม่ก็ ได้ไม่เป็นกำรบังคับ	 แต่ถ้ำมีควรเลือกพิมพ์ 

หนังสือที่มีสำระประโยชน์

	 ๘.	ไม่ควรทอดกฐินในวัดท่ีพระภิกษุอยู่ในวัดนั้นบอกกล่ำวโดยตรงหรือโดยอ้อมให้ไปทอด	 เพรำะ

เป็นกำรผิดพระวินัย	และกฐินที่ทอดก็ไม่เป็นกฐิน	ถือเป็นโมฆะ	(พระไตรปิฎก	เล่ม	๕	หน้ำ	๑๓๘)	แต่พระภิกษุ 

ผู้อยู่ในวัดหนึ่งอำจแนะน�ำให้ไปทอดในวัดอื่นได้	

	 ๙.	ในกำรพิมพ์ใบบอกบุญหรือฎีกำเพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธำมำร่วมท�ำบุญนั้นไม่ควรพิมพ์ชื่อบุคคล

เป็นกรรมกำรโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของก่อน

 ข้อเสนอแนะ

	 อำจพิจำรณำเทียบเคียงกับข้อเสนอแนะบำงประกำรเกี่ยวกับเรื่องกฐินได้	 แต่ข้อที่ควรเน้น 

เป็นพิเศษ	 คือ	 กำรไม่ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือยโดยไม่จ�ำเป็น	 ควรพิจำรณำกระท�ำในทำงที่จะเป็นประโยชน์	 และ 

ไม่ชักชวนกันไปในทำงสนุกสนำนเกินขอบเขต	หรือมัวเมำประมำท	ซึ่งมิใช่ควำมประสงค์ของพระพุทธศำสนำ	
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ประวัติวัดนวลนรดิศวรวิหาร.	กรุงเทพฯ	:	บริษัท	เอ็ม.ซี	ดี.	กำรพิมพ์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด,	พ.ศ.	๒๕๔๗.

พงษ์เทพ	ทิวำกระจ่ำง.	ประวัติวัดหิรัญรูจีวรวิหาร.	A.W.	graphic.

พระธรรมปริยัติโสภณ	(วรวิทย์).	วันฉลองเปรียญธรรม	ปี	๒๕๔๗	ส�านักเรียนวัดโมลีโลกยาราม.	กรุงเทพฯ	 : 

โรงพิมพ์	บริษัท	สหธรรมมิก	จ�ำกัด,	๒๕๔๗.

พระเทพคุณำภรณ์.	 เบิกฟ้าอารามศิลป์	 เยือนถิ่นเทวราชกุญชร.	กรุงเทพฯ	 :	บริษัท	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ 

พับลิชชิ่ง	จ�ำกัด	(มหำชน),	๒๕๕๑.

พระรำชกวี	และคณะ.	ประวัติวัดราชาธิวาสวิหาร.	กรุงเทพฯ	:	ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด	โรงพิมพ์สุรวัฒน์,	พ.ศ.	๒๕๔๓.

พระรำชสุธี.	ธรรมะคลินิก.	กรุงเทพฯ.

พระรำชปัญญำรังสี	และคณะ.	ประวัติวัดพิชยญาติการามวรวิหาร.	กรุงเทพฯ	:	ส.ยอดสิงห์กำรพิมพ์,	๒๕๕๐.

พระศรีสุทธิมุนี	และคณะ.	เพชรบางล�าพู.	กรุงเทพฯ	:	เจริญวิทย์กำรพิมพ์,	๒๕๕๑

มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต.	อนุสรณ์การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน.	พ.ศ.	๒๕๔๗.

มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต.	อนุสรณ์การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	วัดจันทน์กะพ้อ.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์ 

จำมจุรีโปรดักท์,	๒๕๔๗.

มหำวิทยำลัยศรีปทุม.	กฐินพระราชทาน	ณ	วัดศรีสุดารามวรวิหาร.	กรุงเทพฯ	:	๒๕๔๘.

วัดกัลยำณมิตรวรมหำวิหำร.	พระกฐินพระราชทาน.	๒๕๔๙.

วัดนิมมานรดี.	เอกสำรถ่ำยส�ำเนำ.

วัดราชโอรสาราม	ราชวรวิหาร.	๒๕๔๙.

วัดอินทำรำมวรวิหำร.	หนังสือสวดมนต์ท�าวัตรเช้า-เย็น	แปล	และบทสวดมนต์พิเศษ.

บรรณานุกรม
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รำชบัณฑิตยสถำน.	 วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร	 ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกงานถวาย	

ผ้าพระกฐินพระราชทาน	พุทธศักราช	๒๕๔๘.	กรุงเทพฯ	:	โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย.

รำชบัณฑิตยสถำน.	 วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร	 ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน	พุทธศักราช	๒๕๔๗.	กรุงเทพฯ	:	บริษัท	ด่ำนสุทธำกำรพิมพ์	จ�ำกัด,	๒๕๔๗.

รำชบัณฑิตยสถำน.	 วัดสังข์กระจายวรวิหาร	 ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน	พุทธศักราช	๒๕๕๐.	นนทบุรี	:	ร้ำนนิติธรรมกำรพิมพ์,	๒๕๕๐.

ส�ำนักงำนวัดยำนนำวำ.	แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน	ส�านักปฏิบัติธรรม	ประจ�ากรุงเทพมหานคร

แห่งที่	๑	วัดยานนาวา.	กรุงเทพฯ	:	ส�ำนักพิมพ์ร่มธรรม,	พ.ศ.	๒๕๕๑.

ส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด	๗๕	จังหวัด.	ข้อมูลประวัติพระอารามหลวง.

สถาปัตยกรรมและปูชนียสถาน	Attraction	of	Thailand.	บริษัท	เจเนซิส	มีเดียคอม	จ�ำกัด,	๒๕๔๔.

http://www.dhammathai.org/watthai/bangkok/watboromniwas.php

http://www.dhammathai.org/watthai/bangkok/watthepsirin.php

http://www.dhammathai.org/watthai/central/watprapathomchedi.php

http://www.webwat.net/temple_bkk.php

arcbs.bsru.ac.th/local/tb/tb_kly.pdf

http://www.chapanakit-rta.com/4_wat2_1.asp

http://arcbs.bsru.ac.th/local/bp/bp_awskr.pdf

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=869

http://www.palungdham.com/t819.html

http://arcbs.bsru.ac.th/local/tb/tb_whrj.pdf

http://www.wathualampong.com/Folder_1/History.html

http://www.wathualampong.com/Main.htm

http://arcbs.bsru.ac.th/local/bn/bn_swnr.pdf

http://sidwatsamprayar.igetweb.com/index.php?mo=10&art=64918

http://www.watsamphraya.com/
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ค�าสั่งกรมการศาสนา

ที่	๒๑๙/๒๕๖๔

เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�างานปรับปรุงหนังสือ	“พระอารามหลวง	เล่ม	๑	และเล่ม	๒”	(พิมพ์ครั้งที่	๒)

	 ด้วยกรมกำรศำสนำจะด�ำเนินกำรจัดพิมพ์หนังสือ	“พระอำรำมหลวง	เล่ม	๑	และเล่ม	๒”	(พิมพ์ครั้งที่	๒)	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำ	 สถำนะและที่ตั้ง	 สิ่งส�ำคัญในพระอำรำมหลวง 

ทั่วประเทศ	 ซึ่งเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรับกำรค้นคว้ำและกำรน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	 รวมทั้งเป็นกำร

สร้ำงควำมเข้ำใจ	 และส่งเสริมกำรเรียนรู้วัฒนธรรมทำงพระพุทธศำสนำ	 ตลอดจนสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในหมู่

พุทธศำสนิกชน

	 ในกำรนี้	 เพื่อให้กำรจัดพิมพ์หนังสือเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย	 จึงแต่งตั้งคณะท�ำงำนปรับปรุงหนังสือ	 

“พระอำรำมหลวง	เล่ม	๑	และเล่ม	๒”	(พิมพ์ครั้งที่	๒)	โดยมีองค์ประกอบ	หน้ำที่และอ�ำนำจ	ดังนี้

	 องค์ประกอบ

	 ๑.	อธิบดีกรมกำรศำสนำ	 ที่ปรึกษำ

	 ๒.	นำยสด	แดงเอียด	 ที่ปรึกษำ

	 ๓.	นำยมำนัส	ทำรัตน์ใจ	 ที่ปรึกษำ

	 ๔.	นำยชวลิต	ศิริภิรมย์	 ที่ปรึกษำ

	 ๕.	รองอธิบดีกรมกำรศำสนำ	 ประธำนคณะท�ำงำน

	 ๖.	ผู้อ�ำนวยกำรกองศำสนูปถัมภ	์ คณะท�ำงำน

	 ๗.	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม	 คณะท�ำงำน

	 ๘.	 เลขำนุกำรกรม	 คณะท�ำงำน

	 ๙.	ผู้อ�ำนวยกำรกองศำสนพิธ	ี คณะท�ำงำน

	 ๑๐.	ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มศำสนสัมพันธ	์ คณะท�ำงำน

	 ๑๑.	ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มงำนกำรจัดตั้งวัดบำทหลวงโรมันคำทอลิก	 คณะท�ำงำน

	 ๑๒.	ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มประชำสัมพันธ์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 คณะท�ำงำน			

	 ๑๓.	ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มกิจกำรพิเศษ	 คณะท�ำงำน

	 ๑๔.	ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มศำสนสงเครำะห์และส่งเสริม	 คณะท�ำงำนและเลขำนุกำร

	 	 กิจกำรพระพุทธศำสนำ

	 ๑๕.	นำงสำววรกร	สุทธิพงษ์	 คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร			

	 ๑๖.	นำงสำวพิจิตรำ	นทีรัตน์	 คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 ๑๗.	นำยศุภโชค	ภมรสูตร	 ผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 หน้ำที่และอ�ำนำจ

	 ให้คณะท�ำงำนมีหน้ำที่และอ�ำนำจพิจำรณำปรับปรุงข้อมูลวัดที่ ได้รับกำรยกฐำนะเป็นพระอำรำมหลวง 

ให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน	

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๑๔	กันยำยน	พ.ศ.	๒๕๖๔

	 	 	 	 	 (นำยเกรียงศักดิ์	บุญประสิทธิ์)

	 	 	 	 	 อธิบดีกรมกำรศำสนำ
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ค�าสั่งกรมการศาสนา

ที่	๒๐๘/๒๕๕๑

เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าหนังสือพระอารามหลวง

	 กรมกำรศำสนำ	 กระทรวงวัฒนธรรม	 ได้จัดท�ำหนังสือประวัติพระอำรำมหลวงทั่วประเทศ	 ท้ังนี้	

เพื่อเป็นกำรสนองงำนพระรำชพิธี	 พระรำชกุศล	 ของสถำบันพระมหำกษัตริย์	 โดยเฉพำะกำรด�ำเนินงำน 

จดัเครือ่งพระกฐนิถวำยพระอำรำมหลวง	และเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผูต้ดิต่อขอรบัพระรำชทำนเครือ่งพระกฐนิ	 

จึงแต่งตั้งคณะท�ำงำนจัดท�ำหนังสือพระอำรำมหลวง	ดังรำยนำมต่อไปนี้

	 ๑.	 อธิบดีกรมกำรศำสนำ	 	 ที่ปรึกษำ

	 ๒.	 รองอธิบดีกรมกำรศำสนำ	 	 ที่ปรึกษำ

	 ๓.	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม	 	 ที่ปรึกษำ

	 ๔.	 เลขำนุกำรกรมกำรศำสนำ	 	 ที่ปรึกษำ

	 ๕.	 ผู้อ�ำนวยกำรกองศำสนูปถัมภ์	 	 ประธำนคณะท�ำงำน

	 ๖.	 นำยเอนก	ข�ำทอง	 	 คณะท�ำงำน

	 ๗.	 นำยปัญญำ	สละทองตรง	 	 คณะท�ำงำน

	 ๘.	 นำยสุวรรณ	กลิ่นพงศ์	 	 คณะท�ำงำน

	 ๙.	 นำยเกรียงศักดิ์	บุญประสิทธิ์	 	 คณะท�ำงำน

	 ๑๐.	 นำงสำวสุณี	หวังสันติตระกูล	 	 คณะท�ำงำน

	 ๑๑.	 นำยประภำส	แก้วสวรรค์	 	 คณะท�ำงำน

	 ๑๒.	 นำงสำวเรณู	รัตนชัยเดชำ	 	 คณะท�ำงำน

	 ๑๓.	 นำงสำวอรพรรณ	คัมภีรศิลป์	 	 คณะท�ำงำนและเลขำนุกำร

	 ๑๔.	 นำยวิเชียร	อนันตศิริรัตน์	 	 คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 ๑๕.	 นำยนุกูล	กลัดเงิน	 	 คณะท�ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

	 	 	 	 	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๑๑	กันยำยน	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 	 	 	 	 	 (นำยสด	แดงเอียด)

	 	 	 	 	 	 อธิบดีกรมกำรศำสนำ	 	 	 	
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